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iDEAL BÜRO 
Bu kitap bOrolarının it çıkarma kudretini artır
mak latlyenler için kısa, fakat amel! bir kitaptır. 

O alze az maaraflarla çok iş naaıl çıkarılabllecejjlnl 
gösterir. Fena ve yanlı• bOro uaullerl yOz:Onden 
geri kalan, hatta zarar eden veya batan müessese· 
ler uyılmıyaeak kadar çoktır. Bu kitap, bu gibi· 
ı .... ı ku..t•,.m•lt '"'" vıızılmı•tt" F' lv11tı ır.n Kr 

70 Harp Gemisi Korsanlıkla ~ücadelede! 
Terbiye 
Sisteminde 
Yeni Ruh 

INGIL TERENiN SON KARARI 'Balkan Konseyine Doğru 
Eden Diyor ki: 

• 
Korsanlıg-ı Hariciye Vekili Peştede 

Be1grat ve Sofyada , -<>-

'4. lame t Emin YALMAN 

Ortada bir tikiyet var: Li
seler iyi verim vermiyor. 

imhaya Karar Verdik Üç Mülakat Yaptı 
Şikayetin haklı olduğunu göıte
ren sebepler eksik değildir. Si
yaaj Bilgiler Okulu gibi müsaba
ka ile talebe alan mektepler, 
rnüaabaka imtihanlarından hiç 
lllenınun görünmüyorlar. Netice 

Bir İngiliz Gazetesi de Şöyle Diyor: Böyle İşlerde 
Atatürk Gibi Kati ve Azimkar Hareket Etmek Lazım 

Bükreş Elçimiz de Kral Karol ve 
Hariciye Nazırı ile Görüştü 

Çok acıdır. Meseli riyaziye im
tihanında her lise mezununun 
kol yca cevap vermesi beklene
bilen bir suale liaelerin fen kıı
ınından çıkanların bir kımıı bile 
cevap verememittir. 

Üniversitede yüzlerce kişilik bir 
Slnıfın mevcudu, her senelik imti
handa yanya iniyor. Yüzlerce kişi i
l~ başhyan bir sınıftan imtihanlarda
ki bütün müsamahalara rağmen dört 
sene sonra ancak bir avuç genç çıkı
Yor. Halbuki diğer tarafta birçok 
~azifeler için "fili mektep mezunlu
gu,, diye konulmuş bir şart var. Kad
rolan doldurmıya küayet edecek ka
dar genç yetişemiyor. 

• 

Acaba kusur nerede? Üniversite 
Profesörlerine sorarsanız, kusur lise
lerin vazüelerini gönnemesindedir. 

Akdeniz.deki lngiliz lilo•undan bir görünüf 

Lise talebesi o kadar zayıf yetişiyor Paris, 7 (Radyo) - İngiltere, Ak
ki. Üniversite derslerini kavnyamı- denizde korsanlıkla mücadele işine, 
yor!. Her im· da dökülüyor. Bu maddi ve man vi büyük bir ehemmi-

., - .... ,_., ,. & :l.f f i .a "l...T ..-1-.-

nuı, bir, iki senesini boş yere israf e- Nazın B. Eden, Londradaki Fransız 
diyor, hem de profesörlerin olgun ta- v İtalyan sefirlerine u tekfifierde 
lebeye hasredilmesi lazun gelen vak- bulunmuştur: 
tini dökülmiye mahkUın, zayıf unsur- 1 - Akdenizde kontrol vazifesile 
lar işgal ediyorlar. mükellef harp fliolannın takviyesi, 

E Yi amma Üniversiteye giren 
talebe bir olgunluk imtihanı 

geç~yor. Bu imtihan iyi bir süzgeç 
"azifesini görecek olursa Üniversite 
Profesörünün şikayetine sebep kal
mama lazım... Demek ki, süzgeç 
\>azifesi iyi görülmüyor. Olgunluk 
~tihanı Üniversitenin değil, lisele
~ idaresi altındadır. Ölçü hafü tu-

2 - AkClenizde ticaret yolları üzerin
de görülecek tahtelbahirlere derhal 
ate~ açılınası, 

Eğer İtalya bu teklüi reddederse 

İngiltere ve Fransa müşterek hare
ket için lazım gelen tedbirlen aia
caklardır. 

Fransa, bu işe 30 torpito muhribi, 
Ingiltere de 40 torpito muhribi tah
sis etmek husy.sunda a.nlaşmışlardır. 

B. Eden, İtalyanın Franco'culara 
bazı gemiler verdiği hakkındaki ha-

. 

herler etrafında İtalya sefirine sual-

ler sormuş. cevaplarını ist.emiştir. Madrı·t Elçı·mı·ze 
Londrada çıkan Daily F'1'J>ress gate 

t,ı-~-r·;;~--,;.~-;\-e;.'!f,,:İı,~ ·-JHakaret yapı dıgı 
kilde hareket etmek llıu..-:l geldiğini., 
yazmıştır d v d ..., ·ı 1 

Londra: 7 (TAN) - Hariciye Na- ogru egJ • 
zın Mister Eden bubrün Avam Kama- -<>-
rasında birçok beyanatta bulunmuş 
ve korsanlık aleyhinde alınan ted -
birleri anlatmıştır. 

Mister Eden, Salanıankadaki İn-
giliz ajanına, Ingiliz gemi -
Jetine tecavüz tekerrür etti -
ği takdirde Ingilterenin der -
hal mukabele edeceğini anlatmak i
çin talimat verdiğini ve bunun için 
daha evvel ihtarda bulunmıya lüzum 
görmiyeceğini bildirdiğini anlatmış, 
daha sonra demi tir ki: 

[Devamı 1 O uncuda} 

Roma Radyosu 

Tekzip Edildi 

~luyor. Talebe olgunluk seddini ge
~ıp atlıyor, fakat ilk üniversite imti
~da olgunluğunu gösteremiyor. 

leben~ profesörlerinin bir kısmı ta
g . ın çok~uğunu, maaşın azlığını, 
eçuıecek bır maaşa varmak için 

tnuııt lü ıa . e mekteplerde birçok ders 
Çorap Söküğü Gibi 

U a~ı kabulü zarureti hasıl olduğunu 
erı s·· .. 

uruyorlar ve diyorlar ki· "Bu 
iartıar dahu· . 
taıeb . ınde talebeyi tanımıya, 
f erct e ile meşgul olmıya, kendilerini 

D.ğ en Yetiştirmiye imkan yoktur. 
ı er b" " 

grnzn ır kısım öğretmenler de pro-

Bir Sandık Dolusu 
Sahte Evrak Bulundu 

~udapeşte, 7 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı vekili Baron Apor. burada bu
lunmakta olan Türkiye Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Arasın şerefine bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette Türkiye-
nin Berlin büyük elçisi ile Belgrat 
ve Budapeşte orta elçileri ve Harici
ye Nezareti erkanı hazır bulunmuş
tur. 

Belgrat, 7 (A.A.) - Tiirkiye Hari
ciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü A
ras, buradan geçerken 45 dakika Baş 
vekil ve Hariciye Nazırı Doktor Sto
yadinoviçle göriışmuştür. Bu müla
katta Balkan Antantı mümessilleri 
de hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye Hariciye Vekili. gazeteci
lere yaptığı beyanatta. 15 şubatta An 
karada toplanacak olan Balkan An
tantı konferansının şümulünu kay
detmiştir. 

Bulgari standa 
Sofya, 7 (A.A. - Bulgar Ajansı): 

Türkiye Hariciye Vekili Doktor A
(Devamı 8 incide] 

Hariciye Vekilimiz 
Dr. Rüştü Arcu 

Yeni Adliye Sa:rayının 
inşaatı Başlıyor 

Sultanahmetteki Eski "Mehterhane" nin 

Y ıkdması için 21 Şubatta Münakasa Var 
IstanbuJ Milddeiumumlliği 21 Şu. 

bat için bir münakasa ilan etmiştir. 
Mevzu, eski lstanbul hapisanesinin 
yıkılması ve böylece yeni Adliye Sa. 
rayı yerinin hBZlrlanmasıdır. 

Istanbulun pek hazin bir binası olan 
eski hapisane yakında tarihe karışa
caktır. Bunun yerine geçecek Adliye 
Sarayı, Istanbulun güzel yapıların
dan biri olacaktır. 

Yıkılan hapisanenln yerine Istan
buJda yeni bir hapisane yapılması dü 
şUnillmfiyor. lstanbulda bir tevkifa
ne bul'Ullacak ve bir seneye kadar ce. 
za alanlar şimdilik buraya bapsedile 
cektir. 

Fazla mUddet için hapis cezası a.. 
lanlar, diğer vilayetlerdeki bapisane 
le.rden hangisinin kadrosunda boş 

(Devamı 1 O uncuda] 

Çok Korkunç Bir Cinayet! 

duğun ve Uslllerin fena ve yanlış ol
le bu ~· ~~rir ve ezbercilik usulleri-

oirna~nku _ncsu yetiştirmiye imkan Mevkuf Adnan Bir Kadının da 
Eski ıru ıleri sürüyorlar. 

Bir Haydut İki Kişiyi 
Ustura İle Doğradı 

leğini c ıe~biyecuer. muallimlik mes- 4000 Lirasını Dolandırmış ! .. 
•list ve a~ıp bir hale koymak, en ide-
SUlleri d i ~nsurlan cezbetmek, u- Adliyemiz, dördüncü Vakıf hanı
Yorlar . .. ~ ıştı~ek fikrinde bulunu- nın 35 numarasındaki yazihanede 
Yeni terb· h, dısıplin ve dayak!,. diye birçok nüfus cüzdanları, senetler ve 
ve dünk ·~Ye usullerini tezyif edenler resmi muamele görmüş daha başka 
ler bil u usullerin hasretini çeken- kfığıtlar müsadere etmiş, bu yazıhane 

e eksik değildir. ile alakası olan Adnan isminde biri-
'l'alebe 

tün ba k Ye _sorarsanız mesele büsbü- si de tevkif edilmişti. Bu Adnan. ev-
ınan . ş 8 bır manada görünür 0 za- velce, sahte müddeiumumi rolü oy-
•- ınsan farkın k" b · ·· k.. namaktan ta suçlu bulunuyordu. "<llebe a varır ı. ugun u 
ll'll'.. ı.-unsuru dünle mukayese edile- Müddeiumumilik, Adnanın birçok 

.. nend· ·1 
nıy t . k ısı e arkadaş olmak. em- sahte rapor, niıfus cüzdanı temin ve 

nı nzn k • d k • nma . alakasını uyan- tertip ettiği ve bazı kadınlan da do-
a d lüzımdır. Bugünkü nesil akıl laşık yollarla dolandırdığı neticesine 

h ır Mutlaka aklına ve anlayı- varmıştır. ş 

ı tnp etmek zarureti vardır. Dün. müddeiumumilik tarafından 

B Adnamn evındc de araştırma yaptı-
ütün bu dağınık kanaatler şu- nlmış, büyük bir sandık dolusu dos

rnesele na delfılet ediyor ki, ortadaki ya, rapor, nufus cüzdanı. senet bu
deği}d .' tnahdu.t bir terbiye meselesi lunmuştur. Bunlnr da tetkik ettirili
selesıdı~. Çok şumullü bir ·cist~rp me- yor. 
4 ır Devnsını da yalp ek!!it Bu kağıtlardan birçoğunun, sahte 
tat~~arnak hata olur. İşe; ~ · · ~e Hamlan sahte kağıtlar oldu 

muhtelif vazifeleri ç ?...,..illi" olunmaktadır. 
{Devamı 8 • • [Devamı 10 uncuda] 

-

Soyulduğuna aöyliyenlerden 
Bavan Sadiye 

Madritte Ticaret 
Nezareti binaaı 
(Tafsilat U~üneü sayfada.) 

Müthiş Bir Facia 

Altı Kişi 
Kaya Altında 

Ezildiler! 
Mapavri, 7 <Tan muhabirinden)

Nahiyemizin Kaptanpaşa köyünde ,, 

müthiş bir facia olmuştur. Köyün ar

kasında 30 bin tonluk kaya parçaİan. 
son yağan yağmurlann neticesinde 

koparak yuvarlanmış ve Hasan Ak
yıldız ismindeki köylünün evini ez- .. 

miştir. Hasanın annesi Fatma, kansı 
20 yaşındaki Fatma, kız ve erkek ye
dişer aylık iki çocuk, Mehmet ve Hav 
va altında kalarak ölmüşlerdir. 

Yaralılardan Biri Öldü, Diğeri 
Hastahanede, Katil de Yakalandı 

Müthi, cinayete •alıne olan ,., 
[Facianın tafailatı 8 inci sayfadadır] 



Yazan: 

~i Haydar Mithat 
[Tercilme Ye iktibas 

hak1o mahfuzdur,] 

T \ ., --

MAARİFTE: 

8 - 2 - 938 

·--·-···-············ .. ·······-················· 
li Ankaradan 1=.= 

Telefon ve Telgrafla ·-··- ........• 
Hukuk Tahsili 
Üç Seneye mi 

inecek? 

Rus Sefiri, Enver 
Paşanın İttifak 

Yüksek Ticaret 
Mektebi Ankara
ya Naklediliyor 

Yeni imar Projesinin 
Anahatları 10 Senede 

Tahakkuk Edecek 
Iktısat Vekaletine bağlı olan Yük. 

sek lkbsat ve Ticaret Mektebinin lstanbulun Prost tarafından hazır- nahmet meydanına ait 'Prostun plfı._ 
Maarif Veka.Ietlne devri kararlaştı- lanan yeni planı hakkında izahat ver omdaki yeni şekil tatbik edilecektir . 
nlmıştır. Bu husustaki tetkikler slir. mek üzere Ankaraya gitmiş olan Belediye Prostun planındaki ana 
atle neticelendirildiği takdirde, mek- imar müdürü Ziya şehrimize dön. hatların azami on sene içinde tahak
tep, önümüzdeki tedris yılı başında müştür. kuk edeccğmi ümit etmektedir. Hü
Ankaraya ta§ınacaktır. Bu mektebin Plan, pek beğenilmiş ve hiikumeL kumct, yapacağı yardımdan maada 

Ankara, 7 (TAN Muhabirin
den) - Geçen sene yapılan yenı bir 
talimatname ile lstanbul Hukuk Fa
kültesinde tahsil müddeti üç seneden 
dört seneye çıkarılmıştı. Bu prog
ram 1.stanbulda derhal tatbik edildi
ği halde Ankara Hukuk Fakültesm. 
de tedrisata üç sene üzerinden devam 
edilmiştir. 

• 
Teklifine inanmış mı ? Haber alındığına göre alak dar 

Vekaletler Ankara ile lstnnbul Hu. 
kuk Fakülteleri arasındo bu t<>dris 
farkını ortadan kaldırmıya k'lrar 
vermişlerdir. Bunun için bura.el· mü
teaddit toplantılar yaptlrnıştır Is. 
tanbul Hukukunun da Ankara Huku 
ku gibi 3 seneye inmesi kati o arak 
ka.r.arlaşırsa orada da sömestr usum 
cari olacaktır. 

No. 10 

E nver Paşa ile Rus Sefiri Gi
ers arasında iki taraflı o

yun devam ederken, Sazanof İs

tanbuldaki Rus sefirine, 10 Ağus
tos 1914 tarihli telgrafile şu tali
matı vermiş ve birer suretini Fa
ris ve Londraya göndermiştir: 

"Sofyadan henüz cevap ala
madım. Vakit kazanmak için 
Enverle konuşmakta devam edi
niz. Hatırınızdan çıkmasın ki, 
Türkiyenin aleyhimizde olan ha 
reketleri bizi korkQtamu. Türk
lerle mlinakaşalannızda şeklen 
dostça bir lisan kullanımz. Fa
kat fUDU kendilerine telkin e
diniz ki, bizim kabul eclebilece
ğimiz tekilde hareket etmezlerse 
büttin Anadoluyu kaybedecek -
)erdir. Biz İngiltere ve Fransa 
ile mtittefik olduğumm için 
Türklerin hayatı elimizdedir. 
Halbuki Türklerin bize zarar ve
recek kuvvetleri yoktur. Bunu 
da münasip şekilde kendilerine 
anlatınız.,. 

Sazanol 

B una karşı, Türkiye har- Ankara Universitesinin iktısat kısmı çe tasvip olunmuştur. Prostun planı, belediyenin varidatını arttırmak için 
bin devamınca bita- m teşkil etmesi daha muvafık görUl- lstanbula yeni bir çehre verecektir. birtakım yeni şekiller bulmuştur. 

f h f ed w. mektedir. Şehrimizde üniversiteye lstanbul ve Beyoğlu taraflarının ana Şehrin amme hizmetleri belediyenin 
ra hğmı nnı a aza ecegme h elinde toplanacak ve buralardan ha. 

h 1 bağlı bir Iktısat Fakültesi bulundU- atları hazırlanmış, planın tatbikatı-
dair er tür Ü teminat verme- Bıl olacak varidat münhasıran bele. ğundan bu mektebin Ankaraya taşın na geçilmek üzere hazırlıklara baş. 
lidir. Boğazlardan geçecek ti- masiyle Istanbulda bir boşluk olnıı. lanmıştır. diyeye kalacaktır. 
caret gemilerine yardım ve yacağı anlaşılmıştır. Hükumet, Istanbul şehrinin bir an Bu arada süt, et, ekmek işleri be. 
kolaylık göstermelidir. evvel gilzelleşmesini temin için bu nahmet'te Adliye ve Belediye Saray. 

h MÜTEFERRİK ·. planın süratle tatbikini istemiştir. Bu lannın da inşasına başlanacak ve Sul 
Göben ve Breslav arp ge- tanahmet meydanına ait Prostun pla 

b . maksatla, belediyeye geniş mikyasta 
milerinde bulunan za ıt ve lediye tarafından görülecek, bütün 

G• Ab•d • • yardım etmeyi de vadetmiştir. . • 
neferler vatanlanna aevkedil- ıresun ~ esının nakil vasıta.lan belediyeye geçecek, 

Yeni planın tatbikatına Eminönü 
me!idir. otobüsler belediye tarafından işlcti. Maketleri Reddedildi meydanından başlanacaktır. Bu mey lecektir. Bu işlerin belediyeye senede 

Memlekette: 

Bursanın imar 
Planı için Jngilterenin tekliflerini biz dan açılırken, bir taraftan da biri E- birkaç milyon lira temin edeceği ümit 

de kabul ediyoruz. Oradaki Memleketimizde yapılan abide ve minönünden Süleymantyeye, diğeri ediliyor. Bursa, 7 (TAN Muhabirinden) 

1 kt 1 1 be b heykellerin proJ"elerini tetkik etmek Eminönünden Beyazıda, ürüncüsü E- Bursanm ım· ar· planı" etrafında tet mea e et armız a ra erce ~ ıı Y enicami Kemeri Meseleai -
hareket ebnenizi rica ederim. Ü7.ere kurulan jüri heyeti, dün GUzel minönünden Sultanahmede giden Uç Belediye, Yenicami kemerinin mu- kikler ~pmak üzere Ankaradan şeh 

J , I dah·ı· d B b Aı• Sanatlar Akademisinde Maarif Veka büyük ve ana caddenin açılması için hafazasını daha muvafık görmUı:ıtUr. rimize gelen mühendis Bay Vasfiden 
far arnn 1 ın e a ıa 1 tetkiklere başlanacaktır. Bu caddeler "' sonra, Dahiliye Vekaleti imar şubesi 

·ı h · · · · d leti Güzel Sanatlar Umum MUdUrU Müzedeki eski eeerleri koruma cemL 
ı e mu avereye gırışmenızı e üzerine düQ.,.,., emlak ve arsalar {., reisi Bay Semih te burnya gelmiştir. Cevat Dursun og·lunun D .... ı..anııgm· • ~ og. yeti de buranın muhafazası lüzumu-
tavsiye ederim. ~ timlik edilecektir. Bu istimlak irin Plan tetkikatı devam etmektedir. 

da toplanmıştır. -s na dair bir karar vermiştir. 
Babıali ile muhavereniz iyi belediye bir formül hazırlamış, bu Meydan açıldıktan sonra muallak- Uludaijda Bir Film 

bir netice verirse Türkiyenin Ruznamede BOiu abidesi hakkında formülü Ankarada izah ederek hU. ta kalacak olan kemerin etrafına bir Bursa, 7 (TAN Muhabirinden) 
istikbalde bize verebileceği tetkikler yapmak, Giresun abidesi kflmete kabul ettirmiştir. Bu sayede, şekil verilmesi için şi~diden tetkik. Birkaç gUndenberi şehrimizde çalış. 

müsabakasını neticelendirmek, Mani istimlak için lazım olan para kolay_ tere başlanmıştır. Bunun için muhte. makta olan film operatörü Bay Ke-
en büyük teminat bütün Al- lıkla temin edilecek ve caddeler sür. nan, Kurban Bayramında Uludağda sa, Ayvalık abideleri için müsabaka lif şekilleri gösteren bir proje yapı. 
man zabitlerinin Türkiyeden açmak mevzuları vardL atle açılabilecektir. laca.ktır. Kemerin vaziyeti hakkında çevrilecek spor filmi hazırlıklarını bi 
çıkarılması olacaktır. Bu yıl Eminönilnden başka, Sulta- son karar Prosta bırakılacaktır. tirmek üzeredir. Senaryo ve mUzik 

Sazanol Jüri heyeti dün Giresun Abidesi tamamen hazırlanmıştır. Uludağda, R us Sefiri Giers, Dahiliye Na için gelen 5 maketi tetkik etmiş beşi- . karlar arasında dağ sporlan eğlen. 
zın Talit Beyle, Mebusan Rusya sefiri Giers, her halde ni de muvafık görmiyerek reddetmiş POLISTE: GÜMRÜKLERDE: celeri yapılacak ve filme nlınacRktrr. 

Meclisi Reisi Halil Beyin, Bükre- Türkiye ile olan müzakere- ...:- " . A alık Ab'del i . d s· k • y 1 B u A M ı· . d 
nın iyi bir neticeye vardınlmasına uu • .-anısa, yv a ı e.rj çın e Bir Avcı, Dücürdügv ü ır ecı o cu Salonu una mumı ec ısın e 

fe hraeket ettiklerini, bunu sadra- yeniden müsabaka açılmasını karar. 3' Bursa, 7 (TAN Muhabirınden) -
zamdan haber aldığını, Adalar bak çok taraftar ... Çünkü 30 Ağustos D A 'd umt M ı· . b gU t 1 

tarihile Pctersburga çektiği bir tel laştırmıştır. Tüfekle Yaralandı ün l!fL J Bursa um ec ısı u n op an. 
kında da Yunanistan ile müzake- 3 dr. Bazı kararlar verdi. Gelen evrakı 

... 1 ~ 1 15 A. grafta Türk topraklannın Bulga- 1 buld A · Da" • 
reye gınşı ece5~n gustosta stan a rşıv ıresı E\>velki gün BakırköyUnde bir av. 18 bin lira harcanarak modern bir çıkarttı. Şubat ortasında tekrar top. 
Petersburga bildırm. ic ve bu babe- ri.stana v_aded,. ildiğinden ş~ayet .. e- hal . 

"Y _ Hü.kfunet eski evrak ve tarilıt ve- er silahı il(\ yar.alanmıştır: e getıirilen Sirkeci yolcu salonu, }anacaktır. 
rin birer sureti Bükreş, Atina, Sof- dıyor. Gıers ın haber aldıgına gore sikaların mazbut binalarda muhafa- Kaplama~, Ekr~m sokağında otu- dün açılqıl§br • ..Liman idaresi mUdü- ... ,_. __ _. • 
ya, Niş sefareUerine göndorilrnia.. ~~sl~.,!!1_B_u1.;g::..a .. rıs ___ ıan_.,,_a..,.o._.l ..... an ....... b_u_t~e-k_-+-----...... ---~-----------"""'"""'"- ~ ... ~ -nıar -~ er evvç sabah B(lkırköy civarın. öüMi nasan u ni, gumnik başnü. Adana, 7 (TAN Muhabırınden) -ıır. . . ya sefiri, bu rivayetlerin Alman- edilerek istifadeye müsait bir hale d'"r.il M taf N . h f b 

Sefi G . E p şanın tt da avlanın""" çıkmıştır. og·leye dog-- u us a un, mu a aza aş. ı.o· ndra - Yem' Zeland turunu yan.. ır ıers, nver a ı ı- 1 k ~ - .. .... 1 e 1 dil .. üşt' .. B k ·~.,.. ı-
fak teklif. d 'ddi s tte ın· arın e me5.ne yag surecegın v konu masmı şunm ur. u ma - ru köye dönerlerken bir aralık Ed. müdürü Hasan ve belediyeden Asını mak u"zere yola rıkan ve bir müddet 

m e cı ure an- Tü k' il 1 k h d k' s·· b l · ı al ~ mış görünüyor. 16 Ağustos tarihin- r ıye e an aşma ususun a ı satla Ayasofya hamamı ile Sultanah vard silahını Petroya vermiştir. PeL ureyya sa ah eyın yo cu s onuna tenberi hayatlarından endişe edilen 
de Hariciye Nezaretine çektiği bir ümitleri suya düşüreceğini ileri sü met medresesinin arşiv dairesi olma- ro, nasılsa bunu elinden yere düşür. gel~rek daireleri tetkik etmişlerdir. lngiliz tayyarecileri Kaleston ve Ri. 

1 d. rüyor ve endişeler gösteriyor. sına karar verilmişti'r. Ayasofya ha.. müş almak için eğildiği sırada silah Liman Hanında bulunan Dert.zyol- ket buraya indiler. Yarın buradan ha 
telgrafta şöy e ıyor: [Arkası var] ' l ld · · ~· n güne kadar 

mamı belediyeye, Sultanahmet med. patl.aınl§tır. Çıkan kurşun, kendi göğ arı aresının ŞUµgol ~ • reket edeceklerdir. Tayyareciler Ha. 
"Türkiyenin Almanya ile an

laşması bizi müşkül bir mevkie 
düşürebilir. Sadrazam hiç şüp

he yok ki, bizimle anlaşma ta

raf tandır. Fakat nüfuzu azdır. 

Her dakika azledilebilir. Bu se

beple Eoverio diktatör olması 

maller karşısında Türkiyenin 

ihtimali her an vardır. Bu ibti

düşmanımız sıfatile harbe gir -

memesini temin etmek lazımdır. 

Enverin birkaç gün evvel ileri 
sürdüğü teklifleri aşağı yukan 

kabul etmek münaspi olur. Kati 
surette eminim ki önümüzde pek 

ı-;;LEDİYEDE : 

az zaman kalmıştır. Çabuk ka

rar veriniz.,, 
Gien 

Ö yle görünüyor ki, İtilaf dev 
letleri kendi aralannda bi

zim harbe karışmamız meselesini 
ciddiyetle karşıhyor ve Enver Pa
§81llll Rusyaya olan ittifak teklüi
ni kendi aralarında müzakere edi
yorlardı. Sazanof, Rusya sefirinin 
telaşlı telgrafına 23 Ağustos tari
hinde çektiği telgrafta bu mesele
lerden bahsediy<>r ve şöyle diyor: 

"İngiltere sefareti bize bir muh

tıra tebliğ etmiştir. Bundan anla

flldığına göre, İngiltere Enverin 
dileklerini fazla buluyor. Bununla 
.beraber teklüler müzakereye esas 
olabileceğinden reddedilmemelidiİ'. 
Fransa gibi İngiltere de Türkiye
nin tamamiyetini temin etmiye ha 
zırdır. Üç devlet arasında Türkiye
nin istiklaline halel verecek hiç
bir mesele bahis mevzuu olmıya -
caktır. Türkiyedeki Alman demir
yollannın ve bunlara alt imtiyazın 
Türkiyeye terki de temin edilebi
lir. Türkiyeyi komşulannm teca -
vüzünden korumak için blr plin ha 
zırlamak mümkündür. Kapitülb
yonlar dolayısile mevcut mabke -
melerden vazgeçmiye İngiltere ba
sırdlr. 

Çöp istasyonlarının 

Yeri Değişiyor 
lstanbul yakasmm çöpleri de bir 

Hazirandan itibaren denize döküle. 
cektir, Fakat Davutpaşadaki imha 
istasyonuna dökülen çöplerin Florya 
asfalt yoluna koku neşrettiği görül
müş, Hazirana kadar bu kokuyu ön
lemek için imha istasyonu şimdiki ye 
rinden bir kilometre içeriye alınmış. 
tır. 

.Azapkapı çöp iskelesi, Azapkapıda 

açılacak yeni meydana rastladığı için 
bu iskelenin Yağ iskelesi civarında 

münasip bir yere nakl~ iç.in hazırlığa 

başlanmıştır. 

Istanbulun temizlik işlerini daha 
modern ve daha pratik bir hale getir 
mek üzere belediye müfettişlerinden 
üç kiŞ:den mürekkep olarak kurulan 
komisyon, tetkiklerini hayli ilerlet
miştir. Komisyon, bu hususta bir ra
por hazırlıyacaktır. 

Et Ucuzluğu Komisyonu 

Et ucuzluğu kararını tatbik ede
cek: komisyon, bayramdan sonra 
derhal toplanacaktır. Belediye bu ko. 
misyonun çalışmasma esas olmak ve 
ucuzluk işinde belediyenin noktai na 
zarını bildirmek üzere bir taıt heyet 
kurmuştur. 

Bu heyet, dUn sabahtan itı'baren 
işe başlamıştır. 

~YURTTAŞ; 

Bayramda lre•eceğimiz 

lıurbanlafln derilerini fUnun 
banan eline bıralrmıyalun. 

•İzden toplıyacalrtır. 

resi de hususi idareye aittir. Dalıni süne rastlıyarak tehlikeli surette ya- yolcu salonuna nakledilecektir. Sey. lebe uğramadan doğruca Bağdada U

encümen, bu ilci binanın Başveka.Iete ralanmasma sebep olmuştur. yahların l ur~da~ . şehre ç~k~~ası çacaklardır. Tayyarecilerin sıhhati 
devrine karar vermi§tir. Petro, Yedikule hastanesinde te- kararından şımdılık vazgeçılmıştir. iyidir. lngiliz tayyarecilerinin hayat. 

Kurban Süriileri Çog"'aldı davi altına alınmıştır. 1 I 1 ta oldukları Röyter Ajansına bildi. 
Bir Fabrika Kısmen Yandı B RKAÇ SATIRLA rildi. Ek 

Kurban sürül. ·· eri gelmiye b& .. lannı::ı 
asu~._ Dün saat 13 te Galatada Banka.. •-------- GELENL , GiDENLER 

tır. Bu sene gelen sliriller, geçen yıl- lar caddesinde 8 numaralı Eskinazi Halin çöplenııı denize dökmek üzere 
!ardan fazladır. Fiyatların da geçen ve ortağı Jaka ait kola, çivit ve sa- yalnız hal için ayrı bir iskele yapıl Rektör Cemil Bilsel 
seneden dilşük ola.cağı tahmin edil- bun fabrikasından yangın çılonış, maaına karar verilmiıtir, 
mektedir. Marttan itı'baren et fiyat. fabrika kısmen yandıktan sonra sön • 
lan k ln...,....'l(,i fPin celepler A yasağa - Maslak ıoscsl yeni battan on unıt "'~ -:t-"• ' dürillmilştü"r. Fabrika binası altı bin · did _, ___ ,_ yapılmıya dünden itibaren bqlan 
ellerindeki malı §im en ÇlAAI-~ liraya si~.:>rtalıdır. Tesisat ve malze- mıştır, 
arzusunu göstermektedirler. me sigorta edilmemiştir. Ateşin sebe 

• Yugoslavya Elçisi B. Acemoviç bi henUz belli aeğildir. 

Belgrattan eehrlmiz.e dönmtıe ve dün Bir Günlük Otomobil Kazalan 
Ankaraya gitmiştir. Birkaç gUn son Şoför Muhittinin idaresindeki 1863 
ra tekrar lstanbula dönecek ve Bal. numaralı otomobil Saraçhane başın. 
kan K · iç' şehrimize gelecek ı dan geçerken Fatma isminde bir ka. 

onse~ ın -g.,..,,, kil' Hari . dma çarparak muhtelif yerlerinden 
olan Yugoe avya ~ .. e 1 ve cı- ağır surette yaralamıştır. 
ye Nazın B. Stoyadinoviç'i kargıla. Şoför lsmailin kullandığı 2648 nu
mak üzere Uzunköprilye gidecektir. maralı taksi otomobili de, Pangaltı

da şoför Niyazinin idaresindeki 3451 

K b B numaralı otobüse çarparak hasara 
ur an ayramı uğratmıştır. 

latanbul M DftDIUODnden: 
Yurdumuzun muhafazası ve mlllf varlı· 

~ımızın daha ziyade yDkaellp llerlemeal i
çin çahpnaktll ve pek m .. kQr hlzmetlerl 
aebketmekte olan mllU kurumlarımıaa her 
vealle Ilı yardımda bulunırıak yurt borç· 
larımızın en bOyUk ve en mDhlmlerlnden
dlr. 

Bu mOhlm vazifeyi nuarı dikkate ala· 
rak kurban derlferlle barukfarnıın Türk 
Hava kurumuna verilmnl hakkında Dl-. 
yanet lıl•l'i relall!llnln n .. retMll olduOu 
fetva da malOmdur. 

Blnıenaleyh, yurdumun havadan gele· 
cek tehlikelere karıı korumak uOrunda 
feyizli ve devamlı bir eurette çahıan ve 
aldıOı teberruları Kızılay ve Çocukları E· 
elrgeme gibi hayırlı kurumlar ıre paylata
rak mHlete hizmet eden Türk hava kuru· 
muna kurbaft bayramında keellıeek kur
ban derileri ile baraaklarının verilmesi ve 
10 ıubat 938 tarihine mDeadlf perıembe 
gDnO - Zilhiccenin dokuzu olduOundan • 
arife, cuma gUnD de bayram olduOu ilin 
olunur. 

Bayram nama.zı 

GümUşsuyu yokuşunda da iki oto
mobil çarpışmıştır. Şoför Sudinin ida 

• 
İngiliz ata3enavali, dün Providans va 

purile ıchrimize gelmiotir, 

• 2 4 ıubatta "Roma., vapuru ıehrimize 
birkaç yüz seyyah ıetircccktir, 

resindeki 91 numaralı otı:>mobille 
Mehmedin kullandığı 1313 numaralı 
otomobil, çarpışarak her ikisi de ha.. 
sara uğramışlardır. 

• Galatada Karaoğlan sokağında 
oturan Şevket geçimsizlik yUzUnden 
çıkan kavga neticesinde sekiz sene. 
denberi beraber yaşadığı metresi Ni. 
meti bıçakla yaralamıştır. 

Zevali saatle: 
Ezani saatle: 

S. D. 
7 39 
1 58 

Dünden itibaren açılan Sirkeci yolcu •alonunun 
methal' lrumınclan bir görüniU 

Londraya Gitti 
Londrada toplanacak olan Uluslar 

Kurumuna Müzaheret c.emiyeti Kon
sey toplantısında memleketimizi tem 
sil edecek olan Universite rektöril 
Profesör Cemil Bilsel dün akşamki 
ekspresle Londraya gitmiş ve garda 
Fakülte Dekanlan ile, profesör, do
çent ve talebeleri tarafından uğurlan 
mıştır. Rektör 15 gün sonra dönecek. 
tir. 

Yeni Paralanmız için 
• Londrada basılacak olan yeni kL 

ğıt paral8fID1IZin basını işine nezaret 
~tmek üzere Merkez Bankası şefle. 
ri:oden Reşat ve Nurettin diln akşam 
ki ekspresle Ingiltereye gitmişlerdir. 

ITAKVIM ve HAVA 1 
8 Şubat 1938 

SA L 1 

2 nci ay Gün: 28 Kaıun: 93 
Arabi: 1356 Rumi: 1354 

Zilh ece: 7 lkincikinun: 26 
Güneş: 7,05 - Oğle: 12.28 
ikindi: ıs. ıs - Akşam: 17.37 
Yatsı: !P,04 - Imıik: 5,24 

YURTTA HAVA VAZl'ı ETi 
Dün, yurdun bütun mınta a rın h va 

kapalı, yer yer kar ve yağmur ki .,de 
yağqlı ıeçmiş, rüzgarlar umumıyctlc mal 
istikametinden kuvveti ce esmıştır, 

Dün Iatarıbulda hava kapalı ve yağışll 
gcçmi,tir, 24 saat zarfında yağan yagmu 
run metre murabbaına bıraktıiı su miktarı 
bir kilogramdır, Rüzgar şimali şarki iıtisa 
-.etinden saniyede S ile 7 met·e hızla csmil 
m ... t lA te barometre 763,9 milımetre 
old bydcdilmiıtir, 

'kUaret, en çok 1 ve en az 2 santigrat 
olarak bydedilmiıtir, 
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Korsanlıkla 
Mücadele 
Omer Rıza DOCRU L 

• 
ı ngilterenin korsankkla mü-

cadeleye kati karar verme
si üzerine evvela Fransamn, daha 
IOnra hal~ amn kendisine iltihakı 
ve üç devletin korsanlıkla müca
dele için kati tedbirler almahuı. 
Akdc nızdc emniyetin sağlanması 
lıakımından knti bir hareket sayı
lahı li r. Hatta bazı Londra gazetele 
rine gôre, İtalyanın bu şekilde in
giltereye müzah'-•reti, iki memleket 
arasında Akdenizde umumi bir an
l~şmıya zemin teşkil edecek ma
hıyettedir. Çünkü bu hareket. öte
denberi arada kaybolmuş farzedi
len hüsnü niyetin yeni bir tezahü
rü sayılıyor ve korsanlıkla müca
delenin temin edeceti it beraherti
iinin daha geniş mikyasta iş bera
berliğine yol açacağı tahmin oıu • 
lluyor. 

Gerçi, lngiltere ile İtalya ara • 
aın~aki meseleler, kolay kolay hal· 
le~ılecek mahiyette değildir. Çiin-
1'ü Habe' harbinin başlamasından 
Ve balyanın Akdenize bilim ol· 
inak ve bu denizi benimaemf'k yo
lunda büyük iddialarda buluu
blaaındanberi lngiltere yeni yeni 
tedbirler almak Akdenizdeld va· 
li . • 

Yetini sağlamlamak için yeni ils-
~r Ve ınesnetler temin etmek mec· 
tırlyetinde kalmış, bllhaua ltal-

1'81lın ispanya meselesindeki du
::u lnıiltereyi de, Fransayı da 

1 hı. endişelere düşürmüştü. An 
tıılan her şeyden evvel ltaJya ile 

5Panya işinde yapılacak teşriki 
hlesaı, yavaş yavaş ıenişliyecek 
~e italyanın ispanyaya yeniden u
~r. ve sillh göndermemesi bu tef

liki lllesaiyi genişletecektir. 
'Oç devlet arasındaki teşriki me

lainln korsanlık hldiselerine son 
•ereceği ise her ıüphenin fevkinde 
laydabilir. 

"1naıi CinJe ı 
""~----

J aponyanm lstııasma ugn
:yan ŞimaU Çhade vaziyeti 

'111atan bir Londn gazetesi ''bil· 
tun tinıali Çin. ıeçen aann or-
1-laıuıdanberi eşi ıöriilmiyen •· 
::111 içindedir. Japonlar, bllytlk şe 
iı rlert, deıniryollannı ve nehir a
)' •laıuıı zapt ve l91ral etmiflenlir. 

akat deıniryollarından bet mil a
aaltlıkta inzıbat namına bir şey 
:oktur. Japon kuvvetleri de yollar 
.: kanallar üzerindeki muvasala· 
Ç~ teınin işinden vazgeçmişlerdir. 
J li nıenıurlann çoiu kaçmış ve 
.::nlar bunlann yerine başkala· 
lar hı.yı. edememişlerdir. Japon· 
... Allcl tarafa dönerlene muha· "eret .. L __ _ 
il -am derhal başlamaktadır. 
~~etaral &Dlll'fİ ve yoksulluk I· 
la-.t 1tlztiyor ve Japonlar bu sa
~t • ıorı.,. bir iktısadi cennet ya· 
;;ayı düşünüyorlar." 

baat~ lat~rlar, Japon istillsınm fi· 
~ _Çinı n~ hale ıeürdWni aoa

lösteriyor. 
biter t 

tinin •raftan Japon kuvvetle-
hltıJt. her Yerde husumet ve silahlı 
)'1&-d Yenıette karşılaştıktan ve bu 

ııq en J 
va ka aponJarın henüz Banko-
lbedlkr rltaarruzı bir harekete ıeç· 
lJZQ ;. kllazarı dikkate alınına 
IDalı.lyet rd harbinin aldıiı yaman 

erbaı te Bu _-ı zahür eder. 
••&•Yet k 

•ın harbi ita &rfısında Japonya· 
&ö;rliyenle Ybetııııye başladıiuu 
'°" nette/ ~•rdı.r. Fakat ba IÖZ. 
dot?.aıutu yi ifade ettlii için onan 
harbbı tanı nıinasile ancak 
bilir. IOn safhasında ıöze çarpa· 

YUGOSLA vY A. - . 
-~----

--TAN 3 

flfK 
Vatan Borcu 

İSPANYA: Çin Kadınları ITALYA: rYazan: B. Felelll 

Madritteki Elçimize 
Hakaret Şayiası Yalan 

Harp Vaziye~ine Gelince; Franco'cular 
Yeni Zafer Kazar.d klarını Söylüyorlar 

:-···----···--..- 1 
Romanyada 

Bir Silah 
Fabrilcası 

Mahvoldu 

Kurban bayramı yaklaştı. Kesece
ğimiz koyunların pöstekilerini her 
sene Kızılay , Türk Hava Kurumu ve 
Çocuk Esirgeme Yurdunun müşterek 
hayır kesesine verdiğimiz gibi bu se
ne de bu vazifeyi şüphesiz ihmal ede
cek değiliz. Vatan için icabında ca
nımızı, malımızı, çoluk. çocuğumu• 

Paris, 7 (Radyo) - Geçen gün 1- zu feda eden hir millet oldutumm 
talvaoR bir infilak netice~mde harap için böyle kiiçiik bir vardımın kimse 
olan Segni silah fabrikasında geceli lafını bile etmiyeceğinden emin ol
l?iindüzlti üç ekip çalışıvordu . İşçi makla beraber. yine bugünlerde her 
miktan on beş bin kişi idi. Bu fabri· ı seneki bu hayırla adeti hatırlatmayı 
ka, mü temadiyen silah yapıyordu ve faydalı görü~ oruz. 
'l'rablusta bulunan altı ltalyan Kaldı ki. diinya akıbeti nereye va· 
fırkasının harp malzemesini temin i- racağı bilinmiyen bir silah vanşına 
le meşguldü . Bu fabrikadan artık hiç girişti. Yeni silahlann yalnız muha-
bir hav1r ka lm11m1ı; ırihirlir. rip1ere değil. masum ahali ve acık Kanh Seçim 

Kav9aları ! 

Ankara, 7 (AA.) - Bu akşamki 
Roma radyosu neşriyatında Mad
ritteki Türkiye elçisinin ve elçilik 
erkanının hakarete maruz kaldık
lan hakkında bazı haberler iştil

di. 1 Yeni Harp Gemileri '!ehirlere neler yaptığını ispanya hl-

1 

Milimo. 7 ıA.A . ı - Aretusa torpi- disatı ve Japnn - Çin harbi l(Östeıri
tosu Cenova - Sestri'deki Ansaldo yor Bunları görüp .te bizim kaysa-

Bülırq, 1 ( A.A.) - inti
habat mücadele eri münaae
betile kanlı lıadi•eler zuhur ı 

etmiftir. "Demir Mulıa/ız· ı 
lar,, teflıilatı aza6tndan iki 

Anadolu Ajansının tahkikatına 

göre, mesele, Türkiye elçiliğine 

mülhak bir binaya hük6met polisi 

tarafından sirilerek içinde bulu

nan lspanyolların götüriılmilş ol

ması hadisesinden galattır. Bu ha
dise hükumetimizle İspanya Cüm

huriyet hükumeti arasında henüz 

görüşülme halindedir. Tarafımız

dan yapılmıt olan protesto, tahki

kat safhasına sirmit bulunuyor. 

Elçimize, elçilik erkanına teuvüz 

vukuagelditi haberi hakikate kül-

! 
tersanesinde ve Tembien denizaltı ge suzca: 
misi de Spezia tezgihlarında denize - Allah kerim! diye otorm1tm1zıa 

l ındirilmiştir. manası olamaz. Bir taraftan hava 
1 kuvvetlerimizi Türk Hava Kuruma-

lıifi ölmüf ve birçoklan da 

.~:: :=::~: .~::~:::~~:: .. 
m;k 1 BELÇiKA: 

Çindl' kadınlar ao:lı<-'l'liğt' gt'"İ~ 

CEZAYiR: 

Yerli Halit 
Polislerle 
Çarpıştı 

liyen muhaliftir. 

Harp haberleri 

yasta al1nıyorlar. Resimde iki Çinli 
kadını cephede görüyorsunuz. 

Uzak Şark: 

Londra, 7 (TAN) - ispanyadan 
gelen son ha.berlere göre, asiler bu 
gece Serra Paloriua mevziini tama

Ç:n Ordusu 
Mukabil 
Taarruzda Biskra, 7 (Cezayir) - l\faliye men çevirmişlerdir. Hükümetçiler 

memurlan heyetlerinin intihabı kısmen ricat etmektedirler. Hankov, 7 (TAN) - Resmi bir 
münaaebetile yerliler kendi klüp- Asi!erin iddiasına göre zaptettik. kaynaktan gelen haberlere göre Çin 
leri önünde toplandıklarından üç teri elli kilometre uzunluğunda ve yir kıtaları bu sabah Tientsin - Pukow 
polis memuru bunlan dağıtmıya te mi kilometre genişliğindeki mmtaka demiryolunun cenup mmtakasmda 
şebbüs etmiştir. Halktan biri silah yı temizlemiye başlamışlardır. mukabil taarruza geçnr.şlerdir. 
atmıt ve kurşun polisin pelerinini Aailer, alman ganimetler arasında Yedi Çin tayyaresi ayni zamanda 
dP1mistir. Bu kanşıklık esnasında 1 on buçukluk lkı top, 100 bflyt1k. 300 Hvai nehrinin cenup sahilindeki Ja.. 
halk, polislere hücum ederek sopa· ldlçllk mitralyöz, birkaç kamyon bu- pon mevzilerini 'ddetle bombardı. 
tarla dövmiye batlanııştır. Polisler lunmaktadır. man etmişler ve düşmana ağır zayiat 
mUdafaa halinde slllh kullanarak HUkdmetc:ilerin bir mukRhi1 taar. verdirmiş'erdir. 
yerlilerden ikisini öldürmüşler ve ruzu muvaffak olamadan gerilemiş- Bu mmta.kalarda Çin kıtalannın 

"S W.ı . , ... ı.-o.yClt' ı;uı ~ yuL t..a..u \. -··-&UJI .. ... . . '\ . ., , .... __ ,.,.. 
lardır. Jandarma asayişi iade et- elinde esir kalmıştır. Ctlmhurlyetçile ri Çinliler tekzip ediyor Bi'ikis bu 

· miştir. rin bu cephedeki kuvvetlerinin 60 bin havalide kıtalar muannidane muka· 

AMERiKA: 

"W.~n%evi.. Milletlere 
Bir ihtar Sesi 

Vqington, 7 (A.A.) - Hariciye 
Nazın B. Hull, bir nutuk söyliyerek, 
iktisadi nasyonalizmi ve otarşiyi ten
kit etmiştir. Nazır demiştir ki. 
"- Sırf kendi hudutlan dahilin

de mevcut olan maddi ve fikri kay
naldar ile iktifa etmek istiyen bir 
millet, kendi halkını hayat standardı 
bakımından içtinabı kabil olmıyan 

bir sukuta mahküm etmif olur. Her 
"münzevi,, millet, milletler camiasın
dan çekilmekle, hem kendisine. hem 
de başkalanna fenalık etmiş olur.,, 

Hatip. beynelmilel ticarete vurul
muş olan kösteklerin gevşetilmesini 
teklif etmiş, bu hususta Amerikanın 
1937 senesinde elde etmiş olduğu ne
ticeleri ileri sürmüştür. B. Hull de

miştir ki: 
"Devamlı bir sulhün irişilecek bir 

realite olınası ancak beynelmilel ni-
7.8Dlln kuvvetle teessüs etmesi, iktı-

raddesinde olduğu t:ıhmin edilmek- vemet ediyor ve Japonlar dinamıtle 
ted'r, • ı berhava edilen şimendifer köprüsü. 

S-:tlamankadan verilen resmt teb. nün bulunduğu noktRda n Hvai neh· 
liğde 6 Şubat saat yirmide V8.ll'.yet bu rlni geçmiye muvaffak olamıyorlar 
şekilde rivayet edilmektedir: Bununla beraber Japon topçu ve ha. 

Alhamra mmtakasmda Franco la- va kuvvetlerinin Ç n mevzilerinı şid. 
talan Pazar gUnU 12 kilometre Herle 
mişlerdir. Son lki gUn zarfında kıta. 
larm yUrUyUş mesafesi 20 kilometre
Yi bulmuıtur. CUmhuriyetçtlerden Uç 
bin maktul vardır. On bet kaeaba iş
gal edllmiftir. 

46 mcı beynelmfleJ liva imha edfL 
mifbir. ileri bareketimhre devam edi 
yoruz. 

Hiiltlimetsilerin teblifi 
Barselondan yapılan resmf tebliğ

de, bu mmtakalardald muharebe'e. 
rin halen evvelkinden daha büyük 
bir şiddetle devam etmekte olduğu 

bildirilmektedir. Argenta ve Viciedo 
çıkrntılannı işgal eden CUmhurtyet 
kttalan yeni mevzi1erine çekilmişler
dir. Alhamra istikametinde ilerliyen 
asilerin bir yUrUyUş kolu Celo Lari. 
yos sırtlarında durdurulmuştur. 

sadi ve manevi temellerinin kuvvet 
bulması halinde ümit edilebilir.,, 

detle bombardıman ettikleri itiraf e. 
dilmektedir. 

Japon tayyarecileri ve harp gemi. 
leri Kanton'un deltası cenubunda kl
in Heingchau şehrini hemen hemen 
tahrip etmişlerdir. Şimdi bu şehir

den Mıııeao'ya birçok mWteciler gel. 
mektedir. 

----~~ -
BULGARIST AN: 

120 Komün·st 
Yaka2anmrş 

Sofya, 7 CTAN) - Zabıta tarafın 
dan son günlerde burada ve iç şe -
birlerde yapılan komünist taraması 
neticesinde Bulgaristanda 120 ko -
münlst tevkil edilmiştir. 

Yakalanan komünistlerden bir ço
ğu sürgün edilmişler. diğerleri mah
kemeye verilmişlerdir. 

Sllôh Yarııından Göriinüıler : 

Alh büyiilı Jeulet, eenİf mikyata lena alala1an J'GFlflllG ııirlf rnİf bulunuyor. Rainule, mun 
çaplı '°" namlulan eörüyprra. sanı.. 7eıtİ l,..iia lwap. emileri isin yapılmaktaJır. 

Dıı Siyaset Günün 

Meselesi Oluyor 
Brüksel, 7 (A.A.) - Dışişleri Ba

kanı B. Spaak bu hafta beynelmilel 
vaziyet ve Cenevre görüşmeleri hak
kında mecliste beyanatta bulunacak· 
tır. Bakanın ltalyan imparatorluğu
nun tanınmasına ve general Franco 
hakkında takip edilecek tarZl hare
kete dair olacak beyanatı alaka ile 
beklenmektedir. 

Katolik bloku. Italyan omparator
luğu ve Franco hük\ımeti ile normal 
münasebetler tesisi hakkınrla hüku · 
mete bir muhtıra vennıştir. 

ALMANYA: 

Lonclr~ya Göre 
ihtilaf .ar 
Devam Ediyor 
Berlin, 7 (T~) - Yarı resmi 

kaynaklar yabancı gazeteler tarafın
dan verilen bir çok malümatı ve ile
rı sürülen tahminleri tekzip etmek
tedir. General Friç'in tevkifi, Herr 
Bitlerin sesini kaybettiği ve bunlara 
benzer haberler bu aradadır. Herr 
Hitler, Bertesgaden•e gitmek üzere 
Berlinden hareket etmiştir. Orada 
Ribbentrop'u, ve Von Papen'i kabul 
edecektir. 

Londra, 7 <TAN) - Londra gaze
telerine göre Berlin hadiselerini kap 
lıyan esrar perdesi henüz kalkmamış 
tır. Daily Express gazetesine göre. 
Londra hükumetinin Almanyadaki 
dıplomatik miimf'ssilerine verdiği ta 
limatta b·itün hadiselerden kendisi -
ne malümat verilmesini istediğini 
bildirmektedir. 

Muharrir. keza. ordu ile nasyonal 
sosyalist hükumeti arasında yeni mü 
nakaşaların kuvvetle muhtemel oldu 
ğunu öğreniyor. 

Atatürk 

Hollanda Kraliçesini 

Tebrik EttHer 
Ankara, ? (A.A.) - KOçWc Hollanda 

Prenaesinin dolumu mOnuebetlle, Rel
ıteOmtıur K. Atııttlrlc ile Holland11 Kra
liçesi Majeste W lhelmine arHmda ıa a 
ealıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste Wilhetmina, Hollanda 
Kraliçesi 

R ,. l Prr,, 1 
1 nv e-
ı, 

K. Atatürk 

Eksellns Kemal Atatürk, 
Beisidlmhur 

Nuilc teıırefıruzdan zb'adesfle mOte
hasm olarak çok umlml tefekkilrlerimi 
erzededm Bay ReisleOmhur. 

WilMlmina 

na olan •cniş vardıMlarımızla •nk
viye ederken diğer taraftan en sılun· 
tılı. felaketli anlarımızda daima ya-
nımızda görünen ve her zaman bir 
şefkat kaynağı olan Kızılaya da a:rnl 
alaka ile bağlanma~ız gerektir. 

Bunlarla beraber ırkımızın temi-. 
liği ve dünyanın en büyük kuvvet 
saydığı nüfus artımı bakımından da 
ÇOc.'uk Esirgeme Kurumunu unutma
mak her Türkün mutlu ödevidir. 

işte Kurban bayramı. bu 0( h .. 
yırh müesseseye birden yardım et
memİ7. imkanını bahteden uturlu bir 
gündür. 

Vertteğimiz de pösteki. boynu 
gibi şeylerdir. insan değil kurhanua 
pöstekisini vermek. böyle yerlere ca

nını verir delil mi? 

• 
8. ırlkrl Blırer: 

GllnderdlQtnlz mektubu eldım. Alltf•• 
d•,.l•rl• tem•u gec;ebllmenlz için (TAN) 
t•h"'" heyetine mDr•c••t edlnla. - B. ~. 

Si!' d ~i Kad.ndan 

Yüz lu1maJlnCG 

Cinayet işledi 
Edime, 7 (TAN muhabirinden l -

Edime orta mektebi dikiş ve nakıf 
oğretmeni Bayan İclal. sokakta İs
mail Yücel isminde biri tarafından 
tabanca ile ağır surette yaralanmış
tır. Yaralı öğretmen. hastaneye kal
dırılmış, İsmail Yücel tevkıf edilmit
tir. Suçlu demiştir ki: 

- lclalle vaktile Samsunda tan)f

tım . Onu seviyordum. Hatti nişan
landık Sonra nişan bozuldu. lcW 
beni terketti Samsundan aynldı." 

lsmail. bu aynlıktan sonra. ~ to 
lali unutamamış tekrar onunla mü
nasebet tesisine ~alışmış ve Samsun-
dan kalkarak Edımeye gelmiş ve Ba
yan felah tehdit etmiye başlamlf, 
hattiı bu tehdit adliveve aksederek, 
muhakemeye başlanmıştL 

Yine Kad;n Yüzünden 
Mersin, 7 (Tan muhabirinden) -

Burada iyi tanınmış tacirlerden 25 
yaşlarında Darendeli lsa Özgen, evli 
ve iki çocuk babasıdır. fakat Dik
men isminde bir bar kadınını da eev
mektedir. İsa. bu kadım otomobile 
alıp Silifke yoluna götünnüı. dönüt
te, kadını tabanca ile başından yara
lamıştır. Bu esnada, kazaen isada ba
pndan vurulnnlJtur. İsa ölmüştür. 
Kadının hayatı tehlikededir. 

Baıka Bir Cinayet 
Hopa, (Tan muhabirinden) - Vl-

çenin Abu köyiınde feci bir cinayet 
olmuş Hasan ve Akif isminde iki 
kovliı Faık ıle oğlunun 

F' '< '=- hrın-

F .k, 

Kısa Haberler : 

•tsvtçrede y(lrtlyü~ tamplyonu l"rftz. 
Tokyoya doğru yaya yilrüyüfe bqla
m.,ıır. Türkiyeden de geçecekttr. 

* fnctJterede Taymjı nehrinin ııuı.n 
teblikeU lekllde Yi1lcH1nUye ~. * Şimal kutbundaki ıtı. ten be)'e~
nin buz adası cenub• akm•kta devam e
dfYftl'. 
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CINAYET: .. 

TAN 

LOREL HARDI 'yi aeYmiyen, tanımayan kaldı mı ? 
l~~ biz bütün_ İstanbul halkına Uôn ve iddia ediyoruz. 
Sızı Lorel Hardıden daha fazla gül dürecek, eğlendirecek kahkahadan 

kıracak senenin en büyük Türkçe sözlü filmi 

8-2-938 

Bugünkü program: 
ISTANBUL RADYOSU: Uvey K!~Jnı Pıçakla 3 AHBAB CAVUSLAR ÖGLE NEf)RIYATI: 

12,30: Plfıkla Türk musikisi, 12,50 Ba .. 
vadfs, 13,05: PlAkla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif plak neşriyatı. 14,00: SON. Vurup Oldürmüş! Bir sinema harikasıdır - Bir kahkaha tufanıdır. ~defa değil 10 defa 

görmek istiyeceğiniz t.ek film budur. 

önümüzdeki PERŞEMBE AKŞAMI S j R A J sinemasının 
EN BUYUK ZAFERi OLACAKTIR. 

AKŞAM N~RİYATI: 
17,00: İnkılap dersi: Üniversiteden naJc 

len Mahmut Esat Bozkurt. 18,30: Plakla 
dans musikisi. 18,45: Eminönü Halkevl 
neşriyat kolu namına Nusret Safa. 19 00 
Nebil oğlu İsmail Hakkı refakatile Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 19,30: Kon· 
feraiıs: Eminönü Halkevi sosyal yardıın 
şubesi namına: Muvaffak Benderli 
(Türk romancılığı ve hikAyedliği) 19.55 
Borsa haberleri. 20,00: Klasik Türk mu· 
sikisi: Okuyan Nuri Halil, keman Reşat, 
kemençe Kemal Niyazi, tanbur: Dürrü 
Turan, Kanun Veclhe, nısfiye SalAhat
tin Candan, ut Sedat. 20,30: Hava rapo-o 
ru. 20,33: ömer Rıza tarafından arapça 
söylev. 20,45:• Radife ve arkadaşları ta• 
rafından Türk musikisi ve halle ~arkı• 
lan. (Saat ayarı) 21,15: Tahsin ve ar• 
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk prkılan. 21,50: ORKESTRA: 1 .
Tranıılateur: Plott durclıs Leben, valse. 
2 - Mendelaşohn: Scherzo. 3 - Defosse: 

Suçlu, "Aklell: Hastayım, Muayene 
Edilmemi istiyorum,, Diyor 

Uç ay evvel Feriköyünde işlenen dianın tetkiki için Tırılı, tabibiadil
bir cinayetin muhakemesine, dün lere muayene ettirmiye karar ver -
sabah ağır ceza mahkemesinde de- mişti. 
vam edilmiştir. Hadisenin tafsilatı Dün, mahkemede tabibiadil Enver 
~Y ledir: Karanın verdiği rapor okundu. Ra-

. Fe~ö~~de oturan Ömer Tınl, ı poı_:da Tırılda firengi hastalığı bulun 
bır gun, ovey kızı Remziyeden bir dugu, fakat bu hastalığın böyle bir 
lira rakı parası istemiştir. Remziye cinayeti işlemiye kendisini sevketme 
bu parayı vermeyince Ömer Tırılın diğini ve edemiyeceği.ni bildiriyordu. 
gözü dönmüş, kızcağızı bir çuval gibi Bundan sonra, reis suçluya sornıuş
kucaldıyarak. hemen evin üçüncü ka tur· 

A 
tından bahçeye fırlatmıştır. Sonra da - Anlat bakalım, bu· facia nasıl Ra.ldkf slneıma p.heserl 
kendisi yıldırım gibi merdivenlerden oldu? Yann aksam .M.. E L E W..T ~ş, can çekişen zavallı kıza bıça- - Ben ondan para istemedim. . JIC ~ sinemasında ba§ltyor 
guu saplayıp, çıkarmış, ve vücudünü - Pekala, bu iş neden oldu? Loea ve ~ koltukJa.ıın bugünden aldmlmıua • ol.uPur 
kalbura çevirerek öldürmüştür. - O benim övey kızımdı. Küçük- .. •••••••••lıil•••••••• Telefon: 40868 nca • 

Ömer Tınl, bu cin~yeti işledikten tenberi onu ben büyüttüm, evlendir 

Berceuse. 3 - Noszkovsky: Danses es
pagnoles. 5 - Strauss: Ballnacht, pot• 

pourri, 22,45:• Ajans haberleri, 23,00: 
P~la sololar, opera ve operet parça• 
lan. 23,20: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23,30ı SON. 

ANKARA RADYOSU sonra Kasımpaşaya kaçmış ve kaçar- dlın. Çoluk, çocuk sahibi yaptım. Ko- ERZİNCANDA: 
ken de kanlı bıçağını bir bahçeye at- cası askere gitti. Yine benim yanıma 
mıştır. Biraz sonra, polis yakasına ya geldi. Benim de vaktim yoktu Ona 
pışınca her şeyi olduğu gibi itiraf et- bakanüyacağımı söyledim. O bana: 
miş, sonra da polisin önüne dü~rek "Babam değil misin, eşek gibi baka
attığı bahçeden kanlı bıçağı almış ve caksın,, dedi. Ben kendisine, dövece
teslim etmiştir. Faciamn Şahende, ğimi söyledim. "Elini bile kaldıra
Huriye, Remziye, Melahat, Sabiha, mazsın,, cevabını verdi. Bundan spn
Saliha, Mehmet, Cahit, Mustafa, Fa- raşını hatırlı,amıyorum. Bahçede 

,.. "lgnace" dan daha komik... , 
Gülünçlü filmlerin en gülüncü ve en ef lencelm 

ÖGLE NEŞRiYAT!: 

Hak.Jki bir kahkaha talanı.. ••• 
12.30-12.50: Muhtelif plAk neşriyatı. 

12.50-12.15: PlAk: Türk musikisi ve halli 
şarkıları. 13.15-13.30: Dahilt ve baricl 
haberler. 

Umumi Telefon 
Santralı için 
Hazırlık. Başladı 

FER NAN DEL 
ve RAIMU · 

AKŞAM NEŞRiYAT!: 

ik adlı on da şahidi vardı. Bunlar po- bulup polise verdiğim bıçağın da be-- Erzincan, (TAN) - İlkbaharda ku 
liste, sorgu hikiminde ve nihayet nim olduğunu zannetmiyorum. rulmasına başlanılacak olan umumi 
mahkemenin geçen celsesinde hadi- Bundan sonra Tınlın, ilk tahkikat- telefon santrali için hazırlıklar de
seyi Tınlın üad~sine uygun bir şe- t~ üadesi okunmuştur. Muhakeme, ~~m ~y.or. Posta ve Telgraf idaresi 
kilde izah etmişlerdi. dınlenen şahitlerin tekrar çağınlma- ~ bın. dıre~ satın almıştır. Hat, çe-

sı ve yüzleştirilmesi için duruşmayı kılmesıne uç koldan başlanacaktır. 
Muhakeme, son safhasına yaklaş - 28 mart saat on dörde talik etmiştir.· Terc~dan ilerisi için lazım olan di-

mıştı. Suçlu reise: Gülizar Kadının Muhak • reklerm Erzurum, Refahiyeden öte-

B 
. be fi enıesı ı·· i ed . - ay reıs, n ırengiliyim. Bu n·· ...,,. d .. s ıçın cap enlenn de Sıvas vilA-

hast 
1 

w d" w un a5 .... ceza a, uç sene evvel A- yetl . h 1 ld il . 
. a ıgın unaguna yaptığı tesirle, rap camiinde karde ... k tT . _1 . ennce azır anmış o uğu b diril 

YARIN AKŞAM 

Sümer .-~~~ ~1./.1 
SINEMASINDA 

SF>C>R 
.-Crall.ı ırı 

18,30-19.00: Muhtelif plAk neşriyatı. 
19,00-19.30: Türk musikisi ve halk şar
kılan (eman ve arkadaşları) 19,30-19.45 
Saat Ayarı ve arapça neşriyat. 19.4ll-20. 
15: Türk musikisi ve halle ~arkılan. Hik 
met Rıza ve arkadaşJarı. 20,15-20.30 Sıh 
hl konuşma: Profesör Dr. KAmil Tok
göz. (Şi11J11anlık nedir? ve bu dertten 
nasıl kqrtulunur) 20.30-21.00: PlAkla 
danı musikisi, 21,00-21,15: Ajans babeı: 
leri. 21.15-21.55: Stüdyo salon orkestra ... 
sı. 1 - Verdi: Alda. 2 - Senita: L'avia. 
3 - Bizet: Les Pecheurs de Parles, 4 -
Rydki: Milada Lonka. 21.55-22.00: Ya .. 
nnki program ve İstik.W marşı. 

* GUınün Program Oztt: 
SENFONİLER 

bırçok şeyleri itiraf ettim fakat ak- d.. G .. 1. şhınınk ~ 1
• mı 0 

- mıştir. Santralin her türlü malzemesi 

1 
• uren u ızann mu a emesıne de-

en hastayım. Muayene ettirilmemi vam edı"lrn"st· D d yurdumuzdan tedarik olunacaktır. Te 

iste 
. d ı ., ır. uruşma osyanın 1 f t 11 . kur . nm, emiştir. tetkiki i in b k . .. ' e on e erı şun kablolar ıçine a-

filminde de Defe h.aftasırun krallan olacaklardır.--• 

Mahkeme, geçen celsesinde bu id- t ç aş a hır gune bırakıl- lınacaktır. Santral bitince telefonla KILINÇLA YAZILAN BiR TARiH 
mış ır. Erzurum, Sıvas ve İstanhul vasıtasi- H 

20,30 Peşte: Senfonik musiki ve skeG 
20.45 Bükre§: Senfonik konser (Çay• 
kovski). -==::====:====~======~=============--= ayali gözlerde ... ismi dillerde ... Neşesi gönüllerde ... Şöhreti nesiller. 

MÜDDEİUMUMİLİKTE·. le de yurdun her köşesile konuşmak de yaşıyacak film: HAFİF KONSERLER 

SARHOŞLUK.: mümkün olabilecektir. Ermican Pos- -t9"--'""-1111-'~ I{_ c_,._ -··-... .-..-
Sevdİ ğİ Genç Sarhoş Adam ye~mekten çok uzaktır. Bu yüz~en U ç S 1 l AH S Q R l AR 

halk müşkülata uğradığı gibi memur- · . 
1 

Kaçırmamış, ken- Bir Az Sinirli lar da sıkıntı çekmektedirler. Bina-nın mevkii iyi, fakat dardır. Yanın- BUGÜN S A K A R y A SINEMA~INDA 
di İsteğiyle gitmiş Olur, O~adar ~~!:~k:!ı~~:a:ı::::~~~~~:;: Bu fihn Bayramda lzminle LALE ıinemasmda gösterilecektir. 

Mtddeiumumilik, dün bir kız ka- Polis, dün, meşhut suçlar müddei- lırsa vaziyet ıslah edilmiş olacakıtr. 
çmna iddiasını tetkik etmiştir. Da- umumiliğine bir sarhoşluk ve bekçi- Posta dairesinin de bunu düşünerek 
vacı, sedefkar Bay Vasıftır. İddiaya ye hakaret suçlusu vermiştir. Bakır- lazımgelen teşebbüslere giriştiği söy 

.__. 11 ŞUBAT CUMA MATiNELERDEN lTIBAREN • - ... 

göre, Vası!ın 1339 doğumlu kızı Ul- köyde oı9uran elektrikçi Süruri Şev- lenilmektedir. 
viyeyi bir genç, iğfal ederek kaçır- ket, evvelki gece Galatada kafayı çek 
mıştır. Fakat, Ulviye bu gence arzu- miş, sallanarak ve nara atarak Ka

. sile gittiğini söylemiş, yaşının da 18 saplar caddesinden geçerken bekçi 

~ 

"T. O ·ı K S 1 N E M A S 1 N D A 
1 - Senelerdenberi dünya efkan um~iyesini meşgul eden m~

hur lnglliz polis hafiyesi 

olduğunu iddia etmiştir: Mehmet kendisile alakadar olmuş ve 
Ceza kanununun hususi maddesi- hakaret ettiğini de iddia ederek po

ne göre, on beş yaşındaki bir kızı n- lise teslim etmiştir: 
zasile de olsa kaçıranlara ve iğfal e- Suçlu, dün kendisini müdafaa eder 
denlere ceza verilmektedir. Ulviye, ken şunlan söylemiştir: 
kaçtığı delikanlıyı böyle bir cezadan - Ben biraz alkol aldım. Belki de 
kurtarmak için babasının yanında hafif sallanıyordum. Fakat hiçbir 
müddeiumumiye: kimseye fenalık yapmadım, bağırma 

- Benim nüfus kağıdım yanlıştır, dun, rezalet çıkarmadım. Kanunlar, 
on dört yaşında değil, 18 yaşında - rakı içmeyi mehetmemiştir. 
yıın, demiş ve muayenesini istemiş- · Bekçi Mehmet, benim önüme çık
tir. Müddeiumumi, bu iddia üzerine tı ve beni zorla zivanadan çıkartmı
kızı tabibiadillere muayene ettirmiş- ya çalıştı. Sarhoş adam elbette biraz 
tir. Verilecek rapora göre, tahkika- sinirli olur. Bekçinin vazifesi bir hl 
ta devam edilecektir. diseye meydan vermeden icap eder-
e:::::========-===-==== se ona yardım ederek evine götür-

Yeni Bir Dans 
Uzerinde 
Çalışılıyor 
Şehrimizde çalışan dans mual

limleri, dijn Beyoğlunda bir top· 
Jantı yaparak yeni bir dans icadı 
etrafında görüşmüşlerdir. 

mek ve yahut göndermektir. Bekçi 
Mehmet böyle yapmadı. Saçımdan 
tuttuğu gibi beni yere vurdu. Arka
ma tekmeler indirdi. Dizlerim patla
dı. Bu da kifi değilmiş gibl kendisini 
haklı çıkarmak için hakaret ett!ğiıni 
ileri sürüyor. 

Şevket, cebinden çıkardığı kökün
den kopmuş bir tutam saçı ve dizle
rini müddeiumumiye göstererek şun 
lan ilave etmiştir: 

- Bakınız Bay müddeiumumi, sa
çımı nasıl yoldu, dizlerimi patlattı. 
Asıl davacı benim, beni, Tabibiadille 

re muayene ettiriniz. 

VEZİRKÖPRÜ: 

V ezirköprülüler 
Köprü Yapılma

SHERLOCK 
in en meraklı, heyecanlı milthif maceralan, büyük film. 

Baş roDerde: HANS ALBERS -Heniz RWıma.nn - Hansi Knoteck 

2 - ilaveten : ARZU ile K A N B .ER sinı istiyorlar 
Vezirköprü, (TAN) - Kasabamız ------· Tü.mçe §arkılı, ıözltt Şark flliiıl ------· 

la Boyabat arasında şose yapılmış 

ve otomobille gidiş eskisine nisbetle i 
kolaylaşmtfbr. Arada bulunan Kızıl- KÜÇÜK HABERLER 
ırmak üzerine bir köprü y&pılmama. 
sı, istenilen kolaylığın tam olarak te. ....... ~~. ~.....-~ .... ---~_..._,_.._ ............. 
minine engel olmaktadır. Kıztiırmaiı * Edremit ('],'.AN) - Zeytinli kö
aşmak için ya ekseriyetle bulunmı. yü ilkokulu tamir edilirken yanmış. 
yan bir kayığı aramak, yahut ta. ge.. tır. Edremit Havran itfaiyeleri kö
çit bulmak JAmn geliyor. Bu yümen ye giderek yangının büyümesine mi 
Vezirköprü - Boyabad arasında ti. ni olmuşlardır. 
caret y~k denilecek kadar azdır. Va· * Dinar, (TAN) - Geceleyin bu· 
ziyetten en çok zarar goren Vezirköp rada yangın çıkmış, yıldırım telgra
rüliller, Kızılırmağa bir köprU yapd- file Burdurdan itfaiye istenilmişti(. 
masmı istemektedirler. Bir saat içinde buraya gelen İtfaiye 

V ezirköprii Yine Doktonm dört .at süren ça1ıpnalardan soma, 

Vezirköprü, (TAN)_ Aylardan- Yd~~~~~ ev yandılı halde atefl ısön-
urm--ıı.ur. 

beri doktorsuz blmıt olan kazam1ıa * Sivu (TAN) _ BUfada bir Kız 
tayin edilen ~ Raif Eamer bilL enstitüsü ve ikinct bir orta okul açıl
mttddet meaunıyet almıf, kua.bamız nıuı için tefebbOalere giri§ilmlfUr 
yine doktonuZ tahqbr. . . 

42 b1n ntıfUJJU olan bzamnca drat ARAPKİRDE• 
le bir doktor gönderllmeai rica edllt. • 

~· Vezlrköpıil, (TAN} _ K!rana. mr Sene içinde 

Fatih Durak Yerinde 
Bekleıen Yolcular 

Dün sabah Fatih durak yerinde 
tramvay bekliyen yolcular tramvay 
ların hiç durmadan gelip geçtiğini 
görmüşlerdir. Soğukta yarım saat 
tramvay bekliyen ve işlerini kaçıran 
lar çok olınl.lştur. Bu durak yerinde 
(Mecburi durak) diye bir levha var 
dır. 

Tramvayların daha ilerideki ihti
yari durak yerinde durdukları ve 
belediyece durak yerinin değiştiril
diii neden sonra haber alınmıştır. 

Blrdenbfre böyle ·bir tedbir alının • 
ca ya durak levhasının indirilmesi, 
ya bir levha asılması veya bir adam 
bulundurularak vatandaflrın .ikaz • 
dilmeel icap ederdi. 

Dün matbaamıza doktor, muallim, 
tüccar olarak bir kaç kişi ayn ayn 
müracaatta bulunmuş ve balkın is
tirahatinin bu kadar ihmalinden do
layı fik'yet eylemlflerdir. 

uo ~· lrıP ğel9911• Neııell m 
Plftk. 10.30: Keza. 11.15 Berlin kısa dali 
gası: Halk musikisi. 13 Bertin. kısa dal .. 
gası: Hafif musiki (14.15: Devamı) 13.10 
Bükreş: Tarldln orkestrası (14.30: Deva
nq). 14.15 Parla Kolonyal: 15: Keza. 15. 
15 Berlin kısa dalgası: Şiir ve musiki. 
17.45 Berlin kısa dalgası: Eğlenceli mu"' 
siki. 18.30 Peşte Amele korosu. 19.50 
Peşte: Sesli filmlerden plAklar( 20.15 
Prag, Ostrova: Hatif musiki. 21.10 vı,.a
na: Musikili çiçek demeti. 22.lll Berlilı 
kısa daiıası: Hafif musiki. 22.45 Bük .. 
reş: Lokantadan hatif konser nakli. 2S 
Peşte: Çigan orkestrası. 23.20 Vf7ana: 
PlAkla artistik program. 

OPERALAR, OPERETLER 
19.10 Prag: Opera ve operetlerdel& 

perçalar. 20 Berlin kısa dal&uı: Kart"' 
şık opera musikisi. 
RESİTALLER 

10.15 Berlin kısa dalgası: Solist kOlll"' 
serf (Tenor) 16.l' Prag, Brllno, Ostro
va: ÇaykOVl!lki'nin şarkılarından. 18.SO 
Prag: Piyano resitali. 18.30 Jierlin loıia 
dalgası: Küçük piyano perçalan. ıa.50 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli mwıildo 
19.15 Berlin kısa dalgası: Şarkılar. 20.20 
Bükree: Alman sarkılan. 20 40 Viyana! 
Viyana aşk şarkıları. 22 Peote; Pi7aııd 
ve şarkı. 

DANS MUSiKiSİ 
24: Peşte. 

Satllık Yill6 
.......................... 
F enerbahçe -· Kalamıt 

caddeai üzerinde tramftY 
durajında, 5000 metre ma
ra.Wtaı çiçekli, bağlı ve mey
valı bahçe içinde Avrupa 
tarzı mimariainde yapılmıt 
güzel bir villat sabhktır· 
izahat için Bahçebpıda Li
man hanında asma kat 63 
·numarada Umum Emlak it" 
lerine müracaat edilmesi. 
Telefon: 22775 

Haber aldığımıza göre, bu yeni 
dans, rumba ile zeyek karıştın

larak meydana &etirilecektir, Diğer 
danslarda yalnız ayaklar figür yap 
tığı halde, bu dansta başlara da va
zife verilmiştir. Bunun için, dansa 
"Başbaşa,, adı verilmiştir. 

Müddeiumumi, suçluyu tabibiadil 
Enver Karana muayene ettirmiştir. 
Vereceği rapora gör~ tahkikata Cie

~n ıı:öyibıde Nimet kansı Kenlban ~-- Evlenenler 
üç erkek ~ birden dofurmqtur. •vw 1 Iatanbul Belediveri Şehit' T~ ~~~!i!!i!i!i~~~ 

Dans öğretmenleri "Başbaşa,,nın 
figürlerini tesblt ederken birtakım 
kompozitörler de notasını meydana 
getirmekle meşguldürler. 

Yeni danauı en büyük hususiyet
lerinden biri de eubanda zurna ve 
dünbeleğin il8ve edilmiş olmau • 
dır. Aynca iki ıu kabağının içine
de saçma doldurulacak ve tempo 
için caza ilave olunacaktır. 

vam edilecektir. 

Meteorolop istasyonu 
Gemlik, (TAN) - Kaumıroa 

dördüncü sınıf bir meteoroloji istas
yonu kurulmuştur. lstasyon, )er-

günkü hava tebeddüllerini kaydede

cektir. 

Yavrular da, amıeleri de lllh\lattedtr. Ölenler 
• Vezlrköprll, (TAN) - Kmlay 

Cemiyeti, Gölköyll barllaıede1erine Arapkir (TAN} - 183'1 1eneel için-
- lira da.ha ~dermltt!r de burada '133 dolum. 226 ölüm te8-
~!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!ll!!!!!!m!!!l!l!!!ll!!.!l!!!!!!!!l!I!!!!- blt adilmtt. 140 çift te evleninlftlr. 

• Gemlik, (TAN) - BtMmet Jm. Arapldnle 1'Jt Şlddttl; 
n.almm &ıbclekl oatlak hava tamir Arapkir <TAN> - DnWlUlalllnln 
ettlrilmlt etrafı tarbediJmiJıe balla- ylnnl8lne kadar Adeta Wıenmt llbl 
ıulmıltn' 'B ilkbaharda ....ı'-a geçen havalar b irden bire bozmuştur. 

• uraaı "._ Kar fazladır. MünakalAt güçleşmlf-
bir park halini alacaktır. tir. Odun buhranı başlamıftır. 

DRAM KISMI 
Saat 20,30 da. 
s Oa'l'OK 1 a perde 

• 
E&TUCBUL SADi 
TBK TİYATBOSlJ 

Buaece 
(Bakırköy • .Milti· 
yadl) sinemasında 

ÇİP'.l'B EEBAMET 

YURTTAŞ~ 
TUrk milleti, ıeçimi için sar

fettiiinin hemeıı y81lı sıra P" 
çim kadar u.nıri bir ihtiyaç hr 
linde Tayyareye vannın bir ~ 
muu ayu'llUya meeburdur. Kld"' 
1Nm bayramı da ba vazifeyi ~ 
mat için iyi- ve hayırh bir well
Wir. 
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TAN 
Gündelik Gazete 

-0-

TAN'ın hedefi: Habe,.de, flkl,.de, her· 
teyde temiz, dU,.i.ist, aamlml olmak, 
luıriin gazetesi olmıya çalı§maktır. 

-<>
ABONE BEDELİ 

TO,.klye Eci'ıebl 

140 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 • 6 Ay 1500 • 
400 • 3 • 800 • 
1 o • 1 • 300 • 

M il ll rası Posta ittfh dına dahil ol
mı an mcmı ketler için 30, 16, 9, 3,5 li
r dır Abone bedeli peşindir Adres de
ği linnck 25 kuruştur. Cevnp için mek
tuplara 10 kuru luk pul llAvesl U'ızımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

lngiltere Başa 

Geçiyor 
Şimdiye kadar, daima muhtelif si· 

)'asi cereyanları idare ederek vakit 
k~zanrnak siyasetini takip eden İn· 
e:•ltere son günlerde dünya siyase
tındeki hakim rolünü oynamıya baş· 
lanuştır. Onu bu defa şiddetli ve bi· 
l'az daha kati harekete sevkeden se· 
hep, İspanya ve Çinde müdafaasız 
tehirlerdeki sivil halkın insafsızcn° 
bonıbardımana tabi tutularak öldü· 
l'iilnıesi, ikincisi de Akdeniz.de meç
hul tahtelbahirlerin iki İngiliz ge
bıisini batırmış olmasıdır. 

İspanyada asiler Teruel mağlubi
Yetinin acısını, cephe arkasındaki şe
b· trleri bombardıman edere!c çıkar· 
:UY• çalışıyorlar Her gün hü
ı::etçilerin elinde bulunan şe· 

en havadan bombardıman 
ed' 1Yorlar. Masum kadın ve 
ÇOC:UkJarm öldürülmesi, bütün mede
hİ d .. 

ıınyada acı akisler yapıyor. Keza 
Çinde Japonların masum halkı öl
diinneleri, her tarafta isyanlar ya
l'atıyor. Evveli protestolarla bunun 
öııune geçmek istediler. Fakat tcsfi
l'i olmadL Bu defa İngiltere öne ge
~erek bütiin memleketlere tayyare 
hücumlarının daha insani şekle so
kulmasını temin edecek beynelmilel 
anlapnalar teklif etmeyi dilfilnüyor. 

Fakat bu teklif milspet netice ve-

i_. İngiltere hükfuneti tet1'iltat ya
Pıyor ve sefirleri vasıtasile bütün 
lnenıleketlerin fikirlerini toplamıya 
~alışıyor. Şimdilik bu teşebbüs he
hiiz fili sahaya geçmiş değildir. 

. Fakat ikinci teşebbüs daha c:iddi
dır. İngiltere, Fransa ile birlikte Ak
deniz.de korsanlığın önünü almak i
Çiıı bu defa kati hareketlere başla
lntttır. Akdenizde dolaşan bütün de
hizaltı gemilerinin deniz üstünde 
•enetnıesini, aksi takdirde haber 
"el'lneksizin batırılacağını bildirmiş 
:e bu kararını icra için de Akdeniz
b eki gemilerini artırmıştır. Bu inzı· 
~t ~~ilesinde Fransa da İnglitere 

hırlikte hareket etmektedir. 

1 
İtalya, zahiren Nyon anlaşması mu 

; biııce İngilterenin bu teşebbüsüne 
Jtirak etmiştir. Fakat hakikatte bu 
enizaltı gemilerinin ve korsan tay

)'are1e · · i tahnun nnın talyanlara ait olduğu 
~ b edilmektedir. Bu suretle ftal-
~• . . 
bı kar taraftan sureti haktan görün-
lil~' diğer taraftan maksadını yü-

Ye çalışmaktadır. 

il Pakat, bu iki hadiseden çıkan mi-
a tudur ki ı ·ı t d . . ef VllZf • ngı tere e rıcen seyır-

letınt Yetinden çıkarak kendisini his 
LL Ye ve dünya siyasetinde ha
~ rolUııu 
llbftır S tekrar ele -almıya başla· 
lteaiz ;..:•ahlannıası ilerledikçe şüp
ba gidi 1 d~ha ziyade yükselecek ve 
zaman ~ e hır Ciin sözünü dinletecek 

8 elbet gelecektir. 
'Yalnız t ·ı 

bir Jekildengı t~renin faaf ve mflspet 
laması t bu ışlere karışmıya baş
f talya talyayı memnun etmemiştir. 
tını ' ergeç İngiltere ile çarpışaca· 

nazarı d'kk 
takı t h . 1 ate alarak Trnhlus-
ını t a Tıdat ve tahkimatını artır
b ır. rablusta sekiz fırka 11sker 

ulundurd ğu 
da iki . u ve tayyare miktarını 
ctı .. M' Yüze çıkardığı bildirilmekte
le J ksat Uzak Şarkta, İngiltere i· 

aponya . 
"' k h arasında hır çarpışma 

u uldu~ · 
e"erek d gu giın fırsattan i<;tifade 
nuı.a erhat Mısıra saldırmP.k, Tu
te'- ~r_rnek ve Afrika sahilleıini zap 

•uıeııı;tır. 

Arazi Yazımı Durdu 

ti 
Tavşanlı, (TAN) - Kış mtinasebe 

Yle •--= 
- -.ı Yazmu işine !Uda veril-

lli9tir. Daha yurlaca][.45 k"un.. 
• ı kabnlfbr. o~ ...... ara.. 

TAN 

Almanya bir harbe 
doğru mu 

. 

gidiyor? 
A Jmanya hadiseleri gü-

nün en canlı meselesi 
sayılabilir. Fakat bu mesele
nin içyüzüne akıl erdirmek bi
raz güçtür. Çünkü hadiseler 
açık bir tekilde vuku bulmu- .·,.. ,...._ 
yor. Fakat daha ,imdiden ak
la gelen l>ir nokta, bu hadise
lerin bir yürüme, yani gelecek 
baharda İtalya ile birlikte ya
pılacak bir macera batlangıcı 
olup olmadığıdır. Fakat böyle 
bir ihtimalin tahakkuku için 
muvaffakıyet imkanları prttır. Henüz kilayetaiz olduğu söylenen Alman hava kuvvetlerinden bir filo 

1933 te Almanyada iş başına ge
çen Hitler, son hadiselerle ikinci 
buhranı karşılamaktadır. Her iki 
buhran da Alman ordusu ile alaka
dardır. 

İlk buhrana sebebiyet veren şah
siyet, şişman ve haris Roehm idi. 
Kahvercnkli gömleklilerin şefi o
lan Roehm, kendi teşkilatını ordu
ya karıştırmak istemiş, fakat Al
man generalleri sokak süprüntüsü 
saydıkları kahverenkli gömlek sa
hiplerinin orduya kanşmalanna 

karşı gelmişlerdi. Bu buhran, Hit
lerin generaller tarafını tutmasile 

halledilmiş ve Roehm Münihte 
kurşunlar yiyerek ölmüştü. 

1934 te vukubulan bu tasfiye, 
Nazi partisinin içinde, geçen yılın 
sonuna kadar sükuneti tesise yar
dım etti ve daha sonra şimdiki buh
ran başgösterdi. 

H er şeyden evvel kuvvetli ve 

~cnacnt iMi'~~'p ı\'Cıu~ll~a~tşı'k1r& 
lar göze çarpıyordu. Schacht, Al
manyanın maliyesini hariçte de, 
dahilde de anl:ışılamıyacak bir şe
kilde idare ediyor ve Bitlerden 
sonra en kuvvetli Nazist sayılan 

Göring ile geçinemiyordu. Netice
de Schacht feda edildi. 

Bu mesele hallolunur olunmaz 
Yahudi duşmanı Streicher'in çıkar 
dıjı mesele herkesi meşgul etti. 
Streicher'in dileği Yahudi düş
manlığının bir kat daha şiddetlen
dirilmesi idi. Bu meselenin örtbas 
edilmesi üzerine Mareşal Blom
berg'in mütevazi bir hükumet me
murunun kızı olan katibi ile evlen 
mesi büyük bir buhran doğurdu. 

azami istihsal kabiliyeti hakkında 

pliinlar bulunmaktadır. Her fabri
ka, seferberlik ilanı anında ne ya
pacağını biliyor. 

B u teşkilata bağlı olan diğer 
bir teşekkül dört senelik 

plandır. Bu planın hedefi harp za
manında Almanyanın kendi yağile 
kavrulmasını temin etmektir. Al
man generallerine göre Almanyş. 

umumi harbi, harp sahalarında de
ğil, cephe gerisinde, petrol, kavu

çuk, çelik gibi iptidai maddelerin 
fıkdanından dolayı kaybetmiştir. 

Almanyanın büyük bir donanması 

bulunmadığı için bu plab sayesin
de Almanyanm her abl\ihasa mu-
kavemeti umuluyor. 

Bu arada Berlinde kulağınıza 

birtakım nükteler fısıldanır. Me!e

ll bir barda bir Alman size yaV5f
ça sorar: 

- Bir Alınanın bir tarla ort.ı

sında çırılçıplak oturup ot yediği-

ni görürseniz bundan ne anlarsı
nız? 

Bu suale cevap veremiyeceğinJ z 
için cevabı yine kendisi verir: 

- Bunun minası dort yıllık pla 
nın tamamlanmasıdır .. 

Plin teknik bakımdan az çok m1 ı 
vaffak olmuştur. Fakat terkibi 
maddelerin imali son derece pahalı 
ya mal olduğundan bu da Alınan· 
yanın dahili güçlüklerini arttırı
yor. 

B ütün bu planlar ziraat üze
rinde temerküz etmektedir. 

Bu yüzden çiftçi hür bir adam ol
maktan çıkmıştır. Çunkü her işçi 
gibi işinin başından ayrılamaz. O
nun her ektiği, ve her sattığı şey, 
bir plana bağlıdır. Fakat plan tek
nik bakımından az çok muvaffak 
olmakla beraber ameli bakımdan 
muvaffakıyetsizliğe uğramıştır. 

Plan buğday, yulaf ve patates mah 
sulünün yüzde altmış, şeker mah
sulünün yüzde kırk artmasını isti
yordu. Halbuki 1935 senesine ait 
rakamlar istihsalin 1928 - 1934 se
nelerinden geri olduğunu göster
mekte idi. Sonra mütehassıslar da
varların ve kümes hayvanlarının 
ua nııo ya nı~petıe auşıuguııu :so 

. lemektedirler. Çünkü bu hayvan
lar kafi derecede yiyecek bulama
maktadırlar. 

Bu vaziyet generalleri telaşa dil
§iirdüğü için bunlar ordularını se
ri ve kati zafer esası üzerinde kur 
muşlardır. 

Halbuki İspanya ve Çin harple
ri en modern silahların kullanıl 
masına rağmen harplerin uzun sü:· 
mesi mümkundiır. 

A iman generalleri, Almanya 
biltün ihtyiaçlarını doğr J

dan doğruya temin etmediği talı -
tirde uzun bir harbe dayanamıyıı
caklan ve gıdasızlık yüzünden h:ır 
bi birakmak mecburiyetinde kala
caklarını biliyorlar. 

Almanlann bu dakikada harp 

cephelerine 81 fırka üç motöı-lü 
fırka ve diğer yardımcı kuvyetler 
sevkedcbilccckleri ve bunların 

bir mılyon üç yüz bin as
ker tutacağı muhakkaktır. Fakat 
1914 te Almanyanın talim ve ter
biye görmüş 3,800,000 askeri bu
lunduktan başka Alınan generalle
ri eski Avusturya ve Macaristanın 
2,500,000 askerine de güvenebile
ceklerine inanıyorlardı. 

Alınanyanın havadaki satveti 
hakkında birçok şeyler soyleniyor. 
Fakat mütehassıslar bu kuvve1 i bir 
kaç bakımdan tenkit etmekte ve 
bu kuvvetin pek müessir olmıya
cagını anlatmaktadırlar. Bununla 
beraber Alman generalleri, Avru
pada herhangi bir devlete galip ge
lebileceklerine emmdirler. Fakat 
birkaç devlet bir araya gelirse va
ziyet değişeceği için generaller dip 
lomatlara başvuruyor ve Fransaya 
karşı bir hareket vukuuhda onunla 
beraber harbe girmeleri muhte -
mel olan devletleri bitaraflaştır -
'llalarını istiyorlar. 

H aritaya bakarsak Almanya-
nın kımlerle çevrildiğini 

görürüz. Alman diplomatları ise 
heniız bunlann yerini de esaslı bir 
surette bitaraflaştınnış değildirler. 
Almanyanın garbindeki Lehistan, 
gerçi Almanya ile iyi geçlnmiye 
çalışıyor, fakat Sovyet Birliğinin 
satvetini de katiyen unutmuyor. 
:'enuptaki Çekoslovakya Fransanın 
sarsılmaz bir dostudur. Daha ce
nuptaki Avusturya, istiklalini ko
rumak için Avrupanın her memle
keti ile iyi münasebetler kur
mıya çalışıyor. Daha cenuptaki 
Yugoslavya, Adiryatiğin ötetarafın 
daki İtalyadan yana daima şüphe 
içindedir ve Almanyanın da ·biri-

Bütün bu dahili meselelerden, 
harici bir mesele çıkması iht!mali 
yani dahili sükuneti temin için ha
rici bir harp açmak tehlikesi bu
lunmasaydı, hiçbir kimse de onlar
la alakadar olmazdı. 

F akat Almanlar, muvaffakı
yetten emin olmadıkça or

dularını harbe sevketmezler. Ha
kikatte bugün bütün Almanya, har 
be hazırlık esası üzerinde organize 
edilmiştir. Almanlar, iktisadiyata 
Wehrwir tchaft yani (Müdafaa ik
tisadiyatı) adını verdikleri yeni bir 
nazariye sokmuşlardır. Bundan 
maksat, sulh zamanında milletin 
bütün iktısadi hayatına askeri ha
zırlık istikameti vermektir. 

•MU.V-AFl=Ak .... ..,1 
•OLMANIN llRRI• 

cik sağlam dostu İtalyadır. Alman 
lann bir kısmı ise bu dostluğun a
leyhlerinde olup olmadığını düşün
mektedirler. 

Şarka bakarsak, hala Avrupanın 
en güzel ordusuna sahip gıda mah
sulleri bol olan iptidai maddeler 
gelmesini temin edecek kuvvet-

Müdafaa iktısadiyatının vazife
si, yalnız silihlı kuvvetleri harbe 
hazırlamak değil, belki bütün fab
rikalan, ve tarlaları hasmın fab
rika ve tarlalanna karşı seferber 
etmektir. Bu sistemin esası, kısa ve 
kati muharebe yapmak, başkalan 
gibi harp hazırlığı için haftalan ve 
aylan israf etmiyerek harp başlar 
başlamaz harp faaliyetine geçmek
tir. Harp ba layınca, memleket i
çinde yalnız kumaş ve gıda yetif
tirilecektir. 

Almanlar bu planla bütün dün
yaya teşkilatçılıktaki dehalarını 
bir kere daha göstermek imkanını 
bulmuşlardır. Planda endüstrinin 
askerce seferber edilmesi için, en 
hurda teferrüatına kadar her feY 
düşünülmüştür. 

Hükumetin, ordunun ve mahal
lt ldnelerin elinde her fabrikanın 

TAMAHKAR 
Kendi kendimizi tahlil edelim 

ve kusurlarımızla meziyetlerimi
zi tesbite çalışalım. Bunun için de 
ıize arada ıırada bu sütunlarda ldl
çük imtihan mahiyetini haiz birta
kım sualler tertip edeceğim. Dün, 

bizi başkalannın nasıl gördüğünil 
anlamıya çahştık. Bugün de ta
mahkar olup olmadığımızı tesbite 
çalışalım. Aşağıya on sual yazıl-

mıştır. Bunlan okuyup, yanlanna 
evet veya hayu şeklinde cevapla· 
nnızı yazınız. Sonra onuncu say
fadaki cevaplan okuyunuz ve kar-

şılaştınnız. Cevaplan mutabık o
lan her sual için l>ir ~numara ko
yunuz. Aldığınız numaraya ·göre 
kendi kendinizi tanırsınız: 

1 - Kalabalık bir ziyafette yük 
sek sesle bir otomobil tutmak la
zım reldifini söyleyip te, arkadat
lanlan birinin çıkıp bir otomobil 
tutmasım bekler misiniz? 

Z - Trene rlderkea arkadapnı
zıa elinde gazete varsa, siz de ay• 
nca gazete alır mısınız? 

3 - Her gün için eski elbisele-

MiSiNiZ? 
rinizi giyip yeni elbiselerinizi da
ha mühim ctlnler i~in aaklar mısı
nız? 

4 - Eıki elbiselerinizi fıkaraya 
verecek yenle, bir IÜD olup ite ya
rar diye saklar mısınız? 

5 - Garsona bahşif vermeyi •· 
rada sırada unutur musunuz? 

6 - Lokantada yemek parasını 
vermeden evvel ıanonun ıetirdi
ii hesabı tetkik eder misiniz? 

7 - Gönılejiniz, çanıatıra ahla
cak kadar kirlendiji halde, daha 
buıün gider deyip giyer misiniz? 

8 - Bir paketi bağlanıak için az 
iple itinizi görebilil' misiniz? 

9 - Lüzumsuz bir masraf yap
tıktan sonra bunu çıkarmak için 
yemejinizden tasarruf eder misi -
nlz? Faraza öğle yemejinlzi ekmek 
helvaya veya peynire indirir mi
ainiz? 

10 - Baıkalannm ev veya mata
zasından telefon eder misiniz? Et
üjiniz aamaa paruuu öder misi • 
Diz? 

P.;lıolol 

li bir donanmaya malik bulunau 
Fransayı görürüz. Şimaldekt Bel-
çika yan bitaraflaştınlmış bir hal 
de olınakla beraber Alman hudu
dunu tahkim ile meşgul oluyor ve 
Fransa tarafındaki hududunu tah
kime lüzum görmüyor. 

Holanda da gelecek defa kendi 
topraklarının çiğnenmesınden kork 
tuğu için siliılılanmakla meşgul
dür. 

Daire tamdır. Bu daireyi yar
mak mezbuhane bir hareket olur. 
Fakat büyük Alman ordusu ile ha
va filolarının faydalan da vardır. 
Çünkü bun1ar, hariçte korku uyan 
dırmaktadır. Yani Alman diplo
matlarının müzakere yolu ile ya
pamadığını bazı bu korku temin 
ediyor. 

ikinci Bir Elektrik 

Fabrikası Kurulacak 
Tav3anlı, (TAN) - 3:5 bin lira sar 

tiyle burada ikinci bir eJektrik fabri
kası in§ası için teşebbüslere gfrişfl. 
mi§tir. 

s 

Hırcın 1 
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Meydan Dayağı • • 
JII 

[Ya.zan: Aka Gündüz] 

timi pedagoji, gayet fenni bir felse. 
fe içtimaiyatının Durk Hal im siste
midir. Pestaloca, Dogerli, Kankan, 
Polkamuurka gibi sistem 'e mektep 
kuran terbi) e iıleması, metafizik ru
hiyatın endikatif pr~zanında -Ala Pa
l& Kflzım • şö)lece ittifak ederler ki, 
"Meydan da) ağı,, terbi) e usullerinin 
en randımanlı ıdır. Tatb'k olun n Ü· 

jenin bazı tozunu u urur bazı pe ti· 
lini çıkanr, bazı da battani) esini, 
pantalonunu filan ..• 

Kırk yıl önce pek revaçta olan 
me31 dan dayağı: nedir? l\1 ) dan 
dayağı: Cihatı erbeanın (ya-
ni dört cihetin) faaliyete geçerek Do
ğudan ve Batıdan çüte otomatla in· 
san sağrısmı sopalamakhr. Şô) le ki: 
Çocuklar bü~ ük bir halka ve) a bir 
dört köşe olurlar. Bir kcnardn tram
petler borular alesta durur. Ortaya 
Beğlik denilen bir battani) e serilir. 
Bermucibi terbiye da) ak ) iyecck ço
cuk gelir. 

Battaniyçnin uzunlamasma aplike 
olmak üzere yüzükovun 3 atar. imal, 
yani baş tarafına dal~ an gibi bir ha· 
deme; cenup yani ayak cihetine İz· 

bandut gibi bir hademe çöker. Şimal-• 
deki omuzlarından, cenuptnki topuk-
ların biraz üstünden bastırır. Şarkta 
ve garpte elleri, elastiki)eti denen· 

miş sopalarla mücehhez birer terbiye 
mütehassısı durur. Kenarda da ihti
yat sopalar vardır. Kumanda verilir, 
çifte otomat işlerniye baslar. O sırada 
trampetlt!rle borular avaz avaz ö
terler. Şayet terbiye edilen avaz avu 
haykıracak ol•rsa, işitilmesin diye. 

Meydan dayağı niçin atılırdı? l\fey 
dan dayağı: Her nasılsa ağırca bir 
suç işlemiş çocuğu yüzlerce arkada· 
şmm önünde kepaze etmek ve ar da
marını patlatmak için. l\le3 dan da
yağının ilki ethesti. İkincisi müth 'ş
ti. Üçünciisil şöyle böyle. Fakat dör
düncüsü ve ondan sonrakiler uyu. 
mak, solumak, yemek içmek gibi ta
biileşir giderdi. 

Meydan da ağının na ıl atıldığını 
öğrendik. Nasıl yenildiğini de analis 
edelim. Meydan da' ağı: Balıklama, 
zeybek işi, mızıklama, natürel, sof. 
talama olarak beş türlü yenilirdi. 

Balıklama: Afili ve alısık kiilhan
beylerin sistemi idi. Battaniyenin .. 
yak ucuna iki adım kala birdenbire 
dUl'UI', ellerini başının Ü tünde biri. 
birine yapıştınr ve pliıjda denize da
larrnışçasına havadan bir kavis çize
rek kapanırdı. Öyle erbapları vardı 
ki, yattıktan sonra dört tarafından 
ölçseler bataaniyenin dört tarafı da 
müsavi boşlukta görülür, tam orta
sına yatarlardı. 

Zeybek işi: Battaniyenin tam ayak 
ucunda sağ dizini yere ko'\ar, sol 
bacağını bir adım ileriye atarak sol 
dizini yere kovarken sağ dizini so
lun yanına getirip uzanır. Bunun us
ta zeybek oyunundan farkı, bir yere 
kapanıştı. 

Mızklama: Pantalonun eltına bir, 
iki, hatta üç pantalon giyerek sopa
lann acısını azaltırdı. Pantalondan 
başka kül torbası, iki kat erik pes
tili, tüylü ha\ lu kol anlar da bulu
nurdu. Fakat yüzde doksanı yakala
nırdı. Tozutmak, pestilini çıkarmak 
tabirlerinin bu l akalanışlardan doğ
duğu rivayet olunur. 

Natürel: Adı üstünde. 

Softa1ama: Rüktla eğilir gibi yap
tıktan sonra dizlerh1i yere koyar ve 
uzunlamasına secde3 e varırdı. Bu bi
çim.de yatanlar ekseriletle uslu o
lup ta kaza) a uğrıyan dal ak acemile 
riydi. 

Meydan da:rağını holca yiy~nler, 
hayatlarında mu' affak olamamışlar
dır. Halbuki bu, ilme rniiga) irdir, ha 
yat mücadeleden ibarettir vecizesi
ne hiç uymaz. Madem ki sopaya id
manlıdır, hayatta mU\ aff k olması 
lazımdır. Feylezof Berg onl katolik
papazı ve şair Kari Mark bu m le
yi tetkik etmi ler 'e şu n tic e var
mışlardır: Palavradan bl ı 1 ı7. 

yumuldukça hakiki hn3 nttn h r<' k 
şeyler yüziıstü kalır, me) an da' a • 1. 

na serilmiş gibi. 

Bu neticeye göre ilk vazif~ bana 
düşüyor: Artık ilmi makaleler yaz
maktan vazgeçmek. 

Bu vazüeyj kabul ettim. Artık ilim 
tefeciliği yapmıyacağım. Doğru diı. 
rfist, adamca teYler yazını) a u · ra
şacağım. 
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Beyoğlu Hulkevinin 
ukrim laaliyetini 
yayan ukrimciler 

Halkevlerinde ~ 

\ [ Şaroşi 
1 Futbol: 

1 

Beyoğlunda 
• 

Çok Güzel 
Çalışılıyor 

1 Fena Halde 
Sakatlandı 

1 Macaristanm ve Avrupa fut. 

1 

ı ı 

Milli Küme 
Maçları 
Başlıyor 

Beyoğlu Halkevinin spor idarecisi ~ holünün ıözbebeği Macar milli 
asri ve bilgili bir şekilde çalıştığını il takımının meşhur merkez müha- 1 Miill küme maçlan bu pazar günü 
ispat edecek nümuneleri her fırsatta cimi Şaroşi kendi klübünün Uj- 1 başlıyor. Şehrimizin dört büyük klü-
ortaya koyuyor. !I pest'e karşı yaptığı bir oyunda fe j 1' bünü karşı karşıya getiren bu maç-

Geçende tertip edilen askeri lise- na halde sakatlanmıştll'. l lar bilhassa bayramın üçüncü günü-
ler boks müsabakalan ringin ve otu- ! Şaroşinin klübü Ferencvaroş 1 ne tesadüf etmesi itibarile bayramın 
rulacak yerlerin hazırlanışı pek iyi 1 ı merkezi Avrupa kupası şampiyo 

1

1; büyük spor hareketlerile geçmesine 
idi. Her sporun müsabaka yerinin bir 1 nudur. Hem klübün, hem de mer , li sebep olacaktır. Bayramın üçüncü 
hali ve şekli vardır. Ona hürmet et- kez mühacimin şöhretlerini kıs· ı ; günü yapılacak olan maçlarda Fener 

1 kanan Ujpestliler oyunun ba- r bahçe - Güneşle, Galatasaray - Be-meyi bilen idareci bize boks maçı di- 1 1 
şindan itibaren Şaroşiyi kıskaca şildaşla karşılaşacaktır. ye dört adet kuyu ipi içinde yapılmış 
alınıya uğraşmışlar ve bir defa- Bayramın digv er spor hareketlerin-bir kör döğüşü göstermedi. 
smda maksatlarına muvaffak o· 1, den birisi de birinci cuma günü Yu-

Müsabıklann, seyircilerin ve ha - 1 ak ta f tb ı ~ ·· k hl" 1 ı ar us u o cuyu pe te •· ı goslavlarm son maçlannı Şişli ile 
kemlerin tam hoşnutlu.ır..·-u kazanan k ı· bir k"ld d ·· ör ·· ı di ıs~ e ı şe ı e uş muş er r. yapmalarıdır. 
o müsabakalardan sonra, Halkevine ş · b k td ıld 

1 
aro~ı astaneye a ır ığı Haber aldığımıza oöre Şişli diğer ne zaman uğradık.sa jimnastik salo- aki , __ , et 

v t Il:l.buru kemiklerinden bir.,_. re tolru-lft-2-- ı..-- -~----~ • _ ,__ 
nunun gençlerle Cfo u olduğunu gör- 1 i ltaçınuı çatladığı anlaşılmıştır. sahaya takviyeli bir şekilde çıkacak 
dük. ı 1

1 ve iyi bir netice alımya çalışacaktır. 
Beyoğlu Halkevinin tskrun faaliye Fener bahçe - Betiktaf 

ti de son zamanda hayli artmıştır. Olimpiyat: Fenerbahçe ve Beşiktaş klüpleri a-
Bilhassa kızlanınızın bu spora karşı rasmda dostluk mahiyetinde geçen 
çok derin bir hevesle bağlı olduklan bayram Kadıköy stadında yapılan 
nazan dikkati celbetmektedir. Bulgar!ar futbol maçının revanşının bu bay-

on ikisi kadı nolan iskrim takımı ram Şeref stadında yapılması için 

yirmi gençle beraber otuz kişiden Hazırlıgt,J a iki klübp idarecileri görüşmelere 
fazladır. başlamışlardır. Bu görüşmelerden 

Bu vaziyet umw:nt merkezimizin de Başladılar sonra maçın yapılıp yapılnuyacağı 
takdirini celbetmiştir. Evveldenberi belli olacaktır. 

iskrlmcilerimizi çalıştırmış olan Na- Sofya, 7 {Hususi)-1940 senesinde =============== 
dolskinin iskrim antrenörü olarak u- Tokyoda yapılacak olimpiyada aza
mum merkezce angaje edileceği ha- mi kadrolarile iştirak etmiye karar 
ber verilmektedir. veren Bulgarlar hazırlıklarına şim-

Beyoğlu Halkevinin delaletile kom diden başlamışlardır. 

lfU milletlerden birinin takımını ge- Olimpiyat komitesi reisi General 
tirtmek ve bizim iskrimcilerle karşı- Lazarof bu münasebetle gazetecilere 
Jaştırmak işi düşüniilmektdeir. beyanat vermiş ve demiştir ki: 

"Beynelmilel olimpoyat komitesi-
Beşikta.f Halkevinde nin kararlaştırdığına göre 12 incJ o-

Beşiktaş Halkevinden: limpiyat oyunları 1940 ta Tokyoda 

Evimiz spor komitesine mensup ka yapılacaktır. Bu kararın değişmesine 
dın ve erkek sporcu arkadaşlarımız imkan yoktur. Japonlar organizasyon 

her pazar günü sabahlan saat dokuz işinde hüınmalı bir şekilde çal;şmak
da Beşiktaş Halkevinde toplanarak 

tadırlar. Onlar Almanlan geçmek ve 
Bay Mazhar Kazancının idaresinde onlard4n üstün bir organizasyon yap 
olmak üzere yaya yürüyüşleri yapa- ma.k fikrindedirler. 

caktır. Bu yürüyüşlere kadın ve er- Tokyo olimpiyadı beyaz ve sarı ırk 
tek bütün yurttaşlarımız iştirak ede- lann hakimiyet mücadelesi şeklinde 
bilirler. teoelli edecektir. 

Boks: 

Bradok Ayrllıyor 

Bu olimpiyada biz Bulgarlar azami 
bir kadro ile iştirak edeceğiz. Girece
ğimiz müsabakaları fut bol, yüzme, 
ski, bisiklet ve kongurhipik olarak 
tespit ettik. Tokyoya gidecek sporcu 
lanmızın hazırlıklarına bu seneden i-

İhtiyarlamış olmasına rağmen boks tibaren başlanacaktır. Hazırlıklarımı 
Aleminde birinci sınıf ağır sikletler za 1939 senesinde yapacağımız Bal
sırasına girmiş olan İngiliz Tommy kan oyunlarının çok yardımı olacak
Farr'ı puvan hesabile mağlup etmi- tır. Hareketimizden birkaç ay evvel 

sporcularımız bir kampa çekilerek 
ye muvaffak olan sabık ağır siklet mütehassıslar tarafından çalıştırıla . 
cihan şampiyonu Bradok boksu bı- caklardır. 

rakmıya kara r vermiştir. Eski şam- Olimpiyat tahsisatımız azdır. Fa
piyon bu hususta gazetecilere demiş kat gerek hükümetin yardımı ve ge
tir ki : rek klüplerimizin yapacağı maçlar-

Ben havli ihtiyarladım. Bu zama- dan elde edilecek hasılatı Tokyo ıçin 
mmda dahi iyi maçlar yapabileceği- masraflarımızı karşılıyacaktlr. 

Yeni Modadan 
Yeni Örnekler 

cı Pazar gecesi Beyoğlunda bir sinema 
maya gittim; Büyük, birinci sınıf sinema 
!ardan biri idi; Fakat, rahat rahat sinema 
seyretmek mümkün olmadt; Yanda bırakıp 

çıkmak mecburiyetinde kaldım: Esasen 
film de kötü, can sıkan birl}eydi; Beni sinir 
lendiren noktaarı yazıyorum: 

1 - Oturduğum kotuğun etrafında tam 
yedi kişi sigara içiyordu; 2 - Arka sıra 
da oturan bir zat, hiç durmadan çatır çatır 
lrabakçekirdeii yiyor, çöplerini yere atarak 
eziyor, ve bu hali, film seyrederken insanın 
sinirlerini bozan tuhaf bir gürültü çıkan 
yordu; 3 - Yine arkamdaki koltuklardan 
birinde oturan iki ahbap çavuı, yüksek 
sesle konuşuyorlar, ekran ilzerinde gördük 
lerini biribirlerine tasvipkAr veya tenkit· 
kAr bir tarzda anlatıyorlardı. 

Maalesef, böyle umumi yerlerde oturma 
smı. kalkmasını bilmiyenler epeycedir; Bi 
naenaleyh bunlan bu işi öğretmek llzmı; 

Bu da, ceza vennek suretile olur; Ban 
kimselerin, bu C,bi meselelerde Belediye 
nin müdahalesi izzeti nefislerine dokunu 
yor; Fakat, ne yapalnn ki, henüz yetiım~ 
miş insanlar da var, aramızda" 

• 
Akşamlan Terkos Kesiliyor 

lstanbul Telefon Müdürlüiii ıeflerinden 
Ihsan Erinç yazıyor: 
"Firuzağada oturuyorum; Dörtyolaf.zm 

dan Italyan hastahanesinin önü.ne inen 
gayrimuntazam sokak üzerinde bulunan 
bütün apartıma.nlar, bu ıolraktan &"eçeıı 
terkostan hakkiyle istifade edemiyorlar 
Her akşam saat 18 de su kesiliyor; Birçok 
defa müracaat ve l}ikayette bulunduk, bir 
netice çıkmadı; Halkın bu baldı ibtiyacmm 
nazarı dikkate al:ınmasmı istiyoruz ;" 

• 
Küçük Bir Çamur Deryam 

Bir okuyucumuz yazıyor : 
"Kerestecilerde otobüslerin bekled;kleri 

ve yolcularm otobüse binmek mecburiyetin 
de kaldıkları yer, bir süprüntü.cıvık çamur 
deryası halindedir; Yeni, modern bir hal 
yapıldı; Halin önü berbat; Eyüp ve civa 
rmda oturup ta bergün buradan otobüse 
binmek ve inmek mecburiyetinde kalanlara 
kimse acunıyor mu? Bu saha o kadar i'enİIJ 
delildir Biraz himmet edilerek temiz bir 

parke kaldıran yapılamaz mı? Ba, bütçe işi 
değildir; Şehrin difer bir tarafında asfalt 
tecrübesi yapılırken, tecrübe sahası birkaç 

metre eksik tutulsa, Kerestecllerdeki bu fe 
ci haJin önüne ceçilir, masraf çtkmq olur 
!'..,unlar küçük isl .. rtfi,.. 'A .. .-. "·-·• -..a:ı--

• 
Bir Türlü Bitmiyen Mektep Binan 
Eskişehirin Ismetpap nahiyesine bajlr 

Mccidiyeköyünden A B imzasile yazılıyor: 
"Köyümüz 000 ııüfaslu ve 160 evlidir; 

Halk rençberlikle geçinir; 1934 yılmda köy 
de bir mektep binası yaptırılması kararlaı 

tırıldı; Biitçeye iki senede ve dört takı:tte 
toplanmak üzere beş bin lira kondu; Köy 
kurulu bir liste yaptı. Para toplanmıya baş 
landı; Bu işe hükfülmet te yardım etti; Mele 
tebin temei 1935 yılında atıldı; Fakat, bu 
gün yalnız dış duvarları ve çatısı tamam 
lanmıştır Binanm i'CCikmeı'nin sebebi 111 
dur: Para toplanırken, herkesten para alm 
mamış, hai vakti yerinde bazı kimseler biç 
birşey vermemişlerdir Mektep için topla 
nan para işi kontrol edilmemil}tir; 

Henüz mektebin bitirilmemesi yüzünden 

köyde mevcut tahsil çağındaki çocuklar ha 
krmsı:z bir ' binada ders görüyorlar; Okuyan 
çocuk sayısı 60 - 70 kadardır; Bina olma 
dığmdan 130 - 140 çocuk sokaklarda do 
alşıyor; Bu binanın tamamlanması imkinla 
rr bulunamaz mı?" 

• 
Hayat Ucuzl~ğu Tedbirleri 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
"Hayat pahalılığı ile mücadele edilirken, 

et ve silt meselesinden işe başlanması çok 
isabetli olmuştur. Kasap dükkAnlannın sat 
tıkları etin cinsine göre, sınıflara ayrılma
sı fikrindeyim. Ayrıca her dükkanda buz 
dolabı bulunmalıdır. 

Süt meselesi de cezrt bir şekilde halle
dilmelidir. Çünkü, verem, ekseriya sütten 
sirayet ediyor. İstanbul, süt bakımından 
çok talihsizdir. Ekmek işi de iyi bir şekil
de halledilmek Uızımdır.,, 

• 
Yenicami Kemeri Yıkılmalı mı?. 

Beyoğlu, Ki.içükyazıcı sokakta iki nu
maralı evde oturan Bay Necmi Güneş ya
zıyor: 

"Eminönü meydanı açılırken, kemerin 
kaldırılıp .kaldırılmaması münakaşa edili

yor. Bu kemerin kaldırılması lazımdır. 

Çünkii, Yenicami ancak bu suretle bütün 
ınizelliği ile meydana çıkabilir.,, 

* Smdnğıva Aif Bir Tütün f şi 

mi ispat etmiş bulunuyorum. Karım İyi hazırlandığımız taktirde Tok
ve çocuklarım da ısrar ediyor. Bok yodan yüz karasile dönmiyeceğimize 
ea devam edersem hazin mağlubiyet.. emin olabilirsiniz. Çünkü spor varlı
lerle karşılaşacağım muhakkaktır ğımız her zaman Balkanların üstün-
0 acılan tatmadan boksu bırakmayı dedir. Ve bunu olimpiyatlarda ispat 
tercih ettim. edece/tiz. 

Paris tcnilerinin önümilzdeki mev
sim için diktikleri şu kostüm çek 

heğcniJmistir. 

28 Kanunusani tarihli nüshamızda bir 
l{ari mektubu vardı Bunda. •E<>ede mu· 
\•azaa 'IUretile tütün ekildiıU . Amerikan 
kumpanvalarının bazı adamlarına binler
ce dönilm ektirdikleri. İnhisar ruhsat res
mini de bu adamlara aldırdıkları. evvelA 

kendi ektirdikleri tütünleri baş fiyatla sat
tırclıkları, bu yüzden fakir köylünün ezil
diği» Sındırgıdan «Hulusi Savran• imza
sile bildiriliyordu. Bu mektubun bize Hu
lusi Savran tarafından gönderlimediği an 
laşılmıştır. Esasen Sındırgı.da Amerikan 
kumpanyaları tarafından tütün ektir~ 
te de~tildir. 

Bundan sonraki iki saat pem-
be bir rüya içinde geçti. 

Della, kocasına münasip bir hedi
ye bulabilmek için bütün mağaza
lan devretti. 

Nihayet aradığını bulabildi. Hiç 
şüphe yok ki bu hediye bilhassa 
Cim için yaratılmı~ı; başkası için 
değil. Bütün mağazaları altüst et
tiği halde bu son aldığına benzer 
birşey görememişti .. Halbuki o bü 
tün mağazaların altını üstüne ge. 
tirmişti.. Bu aldığı şey, cep saati 
için pl&tinden bir lrordondu.. Bu
nun kıymeti bilhassa basitliğinde 

idi. Esasen bütün güzel şeyler de 
böyle değil midir? .. 

Bu saat kordonu, kibarların bi
le takabileceği kadar güzeldi. Del
la bu kordonu görür görmez bu
nun Cime yaraşacağını anladı .. Bu 
kordon biraz da Cimi andırıyordu . 

Tevazu ve kıymetli kelimeleri, 
hem kordonu, hem de Cim'i karak
terize edebilirlerdi.. Kadın bu kor
dona yirmi bir dolar vermişti.. Ce
binde seksen yedi sent olduğu hal
de evine döndü. 

Saatinde bu kordon bulundukça 
Cim hiç çekinmeden, en yüksek bir 
sosyetede bile gururla saatini çıka 
np bakabilirdi ... Saatinin bütün gü 
zelliğine rağmen Cim, saat kordonu 
nun kötü oluşundan ötürü her de
fasında onu çıkarmaktan sıkılırdı. 

Dela evine döndükten sonra ya
vaş yavaş heyecanına hakim olını 
ya ve manivela olarak şuurunu 
kullanmıya başladı ... Saç kıvırma
ya mahsus maşaları dolabından çı 
kardı; havagazını yaktı ve başın
da kalan saçlarına bir şekil vermi
ye çalıştı ... Halbuki bu müsbet ne
tice venniyen bir işti. 

Kırk dakika sonra kadının başı 
küçük ve koyu kıvırcıklarla süs
lenmiş bulunurdu ... Onun bu kıya· 
feti, mektepten kaçmış küçük bir 
çocuğun kıyafetini andınyordu. 

Della, uzun uzun dikkat ve tenkit
kar bakışlarla aynadaki hayalini 
seyretti.. Kendi kendine: 

- Cim daha ilk bakışta beni öl
dürmezse çok iyi, diye söylendi. Bu 
kıyafetimle beni Kun - Aylend şar
kıcılarına benzetecek.. Fakat baş
ka türlü hareket etmeme imkan 
var mıdır? Bir dolar seksen yedi 
sentle ne yapabilirdim?. 

Saat yedide kahveyi hazırla
dı. Şimdi artık köfteleri ta 

vaya koymaktan başka yaptlacak 
bir şey kalmıyordu... Cim hiç bir 
va.kit geç kalmazdı ... Della, platın 
kordonu ikiye katladı. Bunu avucu 
na sakladı ve kapıya yakın bir yer 
de, masanın başına oturdu. Biraz 
sonra merdivenden Cim'in ayak 
sesleri duyuldu .. Della bir an için 
sarardı; en basit şeyler için bile 
dua etmek adeti vardı. Bu defa da, 
yine dua etmiye başladı: "Büyük 
Allahım, beni yine eskisi gibi oruı 
güzel göster!." 

Cim odaya girdi ve arkasında.1' 
kapıyı kapadı .. Süzgün ve çok meş 
gul bir hali vardı. Zavallı. henüz 
yirmi iki yaşında olduğu halde aile 
bakmak mecburıyetınde ıdi.. O
nun yeni bir paltoya ihtiyacı vardı. 

Eldivenleri yoktu ... 

Cim birkaç adım attıktan sonra 
durakladı Gozü karısına ihşti ve 
donakaldı. Cimin bakışlarında. za
vallı Dellayı dehşete salan acaip 
bir ifade vardı. Bu bakışlarda, genç 
kadının görmiye hazırlandığı ne 
öfke, ne hayret, ne hoşnutsuzluk. 
ne. de heyecan vardı. O sadece 
acaip ve tuhaf bakışlarla kansına 
ııakıyordu. 

D ella sandalyeden kalktı ve o 
na doğru yürüdü: 

- Sevgili Cim, bana öyle bak
ma!.. Ben saçlarımı kestim ve sat 
tun ... Sana hiç bir hedyie almadan 
bu noeli geçirmeme im.kan yoktu. 
Saçlarım yine büyür. Bana darıl· 
madın değil mi?. Doğru söyle ba

na, danlmadın ya?. Böyle hareket 
etmiye mecburdum ... Hiç korkma, 
saçlanm çok çabuk büyürler .. Cim 
ne olursun, yeni yılı kutlula, içim 
biraz rahat etsin!.. Sana ne kadar 
güzel bir hediye aldığımı bilsen!. 

Cim, bu basit hakikate, gt1ya u
zun müşahedelerden sonra varmıı 
gibi gergin bir yüzle sordu: 

- Demek ki sen saçlarım kes
tin?. 

- Ben onları kestim ve sattım. 
Şimdi sen beni artık eskisi kadar 
sevmiyor musun? .. Ben bu kesile 
saçlarımla da yine senin Dellan o
larak kalacağım.. Öyle değil mi 
Cim? .. 

Cim hayretle odayı gözden geçir 
dikten sonra, adeta budalaca bir 
sesle: 

- Sen, saçlarının olmadığım 
~ ~ Onları aramak- zahmetinele 

bulunma Cim. Saçlanmı sattığımı 
sana demin söyledim. Sevgilim. bu 
gün Noel .. Bana gücenme!. Ben bu 
nu senin için yaptım. 

Kadının sözlerinde derin bir şe
fakat ve samimiyet vardı. Hara· 
retle sözlerine devam etti: 

- Belki başımda kaç tel saç bu
lunduğunu sayabilirler; fakat sa• 
na olan aşkımı kimse ölçemez!. Köf 
teleri kızartmıya başlıyayım Dl1 

Cim?. 

Cim şaşkınlığından uyandı 
ve sevgili Dellasını kucak

ladı. Biribirini seven bu çütin bu 
temiz sevgisine olan hürmetimiz
den ötürü başlarımızı on saniye 
başka tarafa çevirelim ve odada 
bulunmıyan herhangi birşeyi ara
mak bahaneslie şu köşelerden biri
ne bakalım ... 

Haftada sekiz dolarla senede mil 
yonlarca dolar arasında ne fark 
var? .. Bu sorguya, ne bir riyaziye
ci, ne de devrin en akıllı bir ada .. 
mı kati bir cevap veremez!.. 

Cim, paltosunun cebinden bir 
paket çıkardı ve bunu masanın ü
zerine koydu. Sonra: 

- Sevgilim, dedi. Sen tıraş ta o
labilrisin, saçlarını da kestirebilir 
sin, başını da yıkayabilirsin! Bun
lann hiç birisi benim sana olan 
sevgimin bir zerresini bile azalta-

maz!.. Fakat sen şimdi şu paketi 
aç; o zaman, ilk anlarda yüzüm
de uyanan derin şaşkınlığın mana
c:mı daha kolay anlarsın!. 

-;:evik ve nazik parmaklar. sürat 
-~ paketin iplerini çözdüler .. Bir-
denbire, evvela, derin bir sevinç 

hayKınşı. bunun ardından "ey
vah!" feryadı vükseldi Bunu ka
dınlara has acele bir gözvası tufa
nı ve isterik bır gü lfü; tak ;p 'tti. 
Cim kar1sını vatıstırmak icirı 0 m

rinde bulunan bütün teselli nciici 
vasıtalan kullanmak mecburıye

tinde kaldı .. 

Masanın üstünde taraklar du-
ruyordu. Bunlar, uzun za

mandan beri Dellanın hoşuna gi
den ve Brodvaydaki vitrinlerden 
birinde duran baş tara.klariydi. 

[Devamı 1 O uncuda I 



$imal Kutbundaki 
• 

C~nutia Do'Jru 
- --

N Ci s 11 ,Akıyor? 
b E ---- .......... -

Şimal ... emap htbbtbl 
btfl utunmda fimdl1e ka 

- ilden canlarm mdecU, çlkan 
f-=laJarm debfetl mm llemtnde 
lllatemlerle anılmaktmdır. Evvelce 
lmt6p lleJabatlert bir nevi spor ha 
llnde yapılırdı. Son leDe1erde ku
t8p)erl ketfedenlerin hedeflerl ve 
lllÜlatlan tam•men dellftL Ve 
lbBcli1e kadar meçhul k•lmıı buz 
labnJarmm fenni gözlerle tetkDd 
ltmmu Alimleri canlanm feda e
decek kadar ~ etmeje bqla.. 

ı Bvıtm mlJndıkl•n bm edul
ıma puçalenmutJe, ki1ç(icBk bir 
haz pupa Ozerlnde kalan ve ce
~ tema. cenuba dolru 
l6rtlldenmekte olan Bm beyetl- ıo 
ldn vulyetinden evvel fimdlYe b
dar bt(lplerde pçeıı dramlardan 
blru büledellm; 

' Bundan ota bet .ene enel 
flmal kutbuna bir bmlonla 

19yabate çıkan Üflf Amire Dd ar
bd•ple beraber bir buz Jmlua
Blnda can vermiftl. Kazazedeleri 
UUllya çıkan heyet. aylardan IOD 

1'a, can çeJıciprken bqlanm IOk• 

tukJan buz Jmlarumı buhnıqtu. 
Donarak öldükleri için vilcutleri 
dalJbn•mıftı. Andre'nin IOfuktan 
ölGrken duyduiu hislerin mAnuı 
larl y(lzünde aynen duruyordu. 
Sal eli arkadqının ve kendinin 
d•klb d•kUra ölüme yUlaftığı
m not ettlll defterinin 6attınden 
bl1e .... ..,....,u. Bu aakh blkip
,.. !taıyan kabW..Vk balonunun 
fellbti taktp 1ftl!! 
a..raı l'fôbU.'nhRdue ettili 
~ku~buz~ 
~ çarplDlf mdayı pu'Ç81amıf, 
balon mürettebatının yamı buzlu 
IUlara dökülüp boğulmuflar, di
ler lmmı Generalle beraber buz 
.,,•anın yansı üstünde blmı.Ur-
dı. FelAketzedeler bir telm posta
sı tem edebilmiflerdl. DOnymun 
her köfesinden kendilerinin aran
dalma dair tpretler geliyordu. Fa
kat onlar cevap veremiyorludı. 

Ayı.r geçti. Biçareler bulun
duktan yeri haber vereml-

10rlardı. Bir buz adası üzerinde 
k:Merlerine bıralabtııt. cereyan
ların keyfine göre muhakkak bir 
Cilibne dotru akıp giden heyeti te
'-lüfen bir tayyare görmüı ve kur 
tumı,tı. 

Bundan birbç sene evvel ee
llUp kutbünu keşfe giden Ameri
kalı Amiral Byrd'in geçirdiif felA
ltetu d•kfkalar henüz unutulacak b 
dar olmadı. Kazdığı buz malarum 
da btt ölüme mahJdUn kalan A· 
lldral aç, susuz donmıya baflam11-
tı. ı.tımdat için maiandan dıpn 
bile çıkamıyordu. Amiral ·de arka-

~~ın hissi kablelvukula dlk
-....-ıne çarpan bir ipretle, bulu-
aarQ kurtulmQftU. R ua1ar kutup tetkiklerine 

eon zamanlarda çok ehem-
~-~~yorlardı. Kutbun yalnız 
~~ aon noktasile ketfedil
run °~Yacajına kanidller. Ora-

ilinı \re fen zaviyesinden tet
k~ edilecek birçok hususiyetleri 
0 uğuna hıannuflardı. Bir aene 
~tuptald buz adalarmdan birinin 
üstiinde kabnağa razı olabilecek 
kadar, ilim \re fen için canını ve
l'ecek derece ferağat duyan insan

lara ihtiyaç \'ardı. Kutup denizle
rtnın, ruzgarlannın bütün sene 
Z8rfındaki cerefanlanm ölçmek, 
ll'le\rsımlere gore değişen balıklan
n n cınsıni ayırt etmek. eşyanın ve 
ın "cudatın renklerini tamamen 
d l•ftiren aylarında oralarda ya
faınak lazımdı. 

Geçen kı11n başında Rus Alim
lertnbı idare ettikleri fen bürola
rının tefleri mühim bir içtima yep 
~· Kutupta bir baz .ctM!nlD o. 
tünde, dünyadan uzak, ölüme ya-

•• .,.,.,,.,.,,. Şintııl IC.rıth 
lıe,ll laqetinin pginnelde 
oldrıfa ~ illt -6n-

,.,. '°" s1bN WtV 
olcıqGhilüü. 

Dört kltlllk heyet Feodorof nut 
aletinla bapn4a 

kın ömilr lilrmiyt razı olacak dört 
Wm fedaisi aranıyordu. 

Bela kutup tetklkab ipı böyle 
bir fedakArhla razı olabilecek ar
kadaflarını 10nıyon:lu. Azalardan 
hemen hepli fedai heyete strmet 
üzere el kaldınıuflaıdı. 

8 irtst utronome olmak tıze
re dört ilim adamı kutup 

heyeti olarak eeçildl. P•P'nıne, 
Krenvel, Cherclıov ve Federov'dan 
mürekkep oWı fedai heyetini "Şi
mal kutbunun peygamberi,, ün
vamm kaz•nan Schmldt karargAh 
yapaaıklan buz adalmın üstüne 
kadar ptGrecekti. . 

Kafile &ICe tayyare ile Ye IOD• 

ra da buzkıran vapurlarile Yola 
çıktı. Groenland civarmda kutup 
mıntakalannı, cenyanlaN naza
ran en müsait teldlcle · clolapNP 
muhtemel oWı buz adamnı aramı-
78 bqladılılr. 

Şimal kutbunun peyfilllberi u
zun sakalını e1ile mvazlacbktan 
90nra buyükçe bir cümuc:liyeyi ar
kadaşlanna gösterdi: 

- tşte zannederim bir senenizi 
Qstünde geçirecejinlz bez adası 

ıudur! ... 

H eyetln bindill buz adası. A
limlerin besaplanna göre, 

bir sene içinde o mıntakamn ~uh
telif y_erlerinde dolqtıktan aonra 
mart •)'IDda muayyen bir noktaya 
varması icap ediyordu. 

Martta buckıran vapurlarile ıe
lip helapl•nan Jelde on1an bula
caklardı. 

1 

l 

Heyet 
Altı ayı gece, altı ayı gündüz o

lan kutup diyarında heyet tetkik
lerine baflımıftı. Yirmi dört sa
atte bir kere kendi mlhverleri ü
zmtnde devir yapan dört llim, ha
va_yı, .uyu, lelD&YJ c:Hkkatle takip 
ediyorlardı. İntlbalaruun, hüküm
lerinin netlcelerinl ,onü gününe 
raporlanna yaıdıklan gibi. muay
yen IUtlerde telsizle çok uzak ol
duklan medeni dünyaya da veri
yorlardı. 

Böylece aylılr geçti. Yaz nihayet 
lenmlf, aonbahar yaklapıftı. Buz 
adası cereyanlarla fimale doğru 
ıürüklenmeslnl tamamlamıf, tekrar 
Groenland'a dolru yol almıya bat 
lamıfb. 
Yılbqı günO profesör Schmidt 

Moekovadakl liboratuanndan bµz 
adası üstündeki heyete bütün Rua 
yanın yılbap tebriklerini radyo ile 
bildirmlftl. 

Ertesi gün fedai heyetlıt tefi Pa 
puıine'in telsizle çektlit bir tel
grafı profeaör Schmidt'e uzatıyor
lardı. 

Papanlne telgrafuıda: 
"- Tahminlerimizi tabii tesir

ler zannederim ki, Yanlıt çıkarttı. 
Cenuba dolnı akıpmız aüratlen
miftlr. Mart ayında bulunacağımı
zı hesapladıJımız noktaya fimdi· 
den varımı bulunuyoruz. Maama
fih telAf etmeyin. Her 191 yolun
dadır, diyordu. 

Profesör bu telgraf üzerine he
men hüktllrıetl, vaziyetten haber
dar etti. Hük\Unet, lüzumsuz tehli
kelere atılmıya lüzum kalmadığı
m, yapılan tetkiklerin pek kili ne 
ticeler verdiğini profesöre tebliğ 
etmifti. 

Ertesi günü ild buzkıran gemisi 
fedai heyetin bulunduiu buz mc:ta
aına dofru olanca liiratle hareket 
etmek üzere emir almıt1arcb-

Pi'of-6r Schmtdt Waoratuan. 
dan kutup c:lenDlerlnde ya
payalnız t.Mattn en-'kd!'künç teslr
lerile ceıikleşen arkada\1anJım va
ziyetini heyecanla tetkik ediyor
du. Bir taraftan buzkıran gemile
rinden •ldığı teı,raflarla fedailer
den aldığı telalzleri karplqbra
rak imdat imklnluuu ölçüyor, di
ler taraftan gittikçe cenup denizle
rine kayan buz adasının dalıJması .
ihtimallerini hesaplamıya ulrafl
yordu. 

Aradan iki gün geçmeden buz
klfll,ll pınlleıinden feııa .haberler 
alumuya baf1adı. Bir taneel cümu
dlyeler arasında hapla OlmUf, di
lerlnln maJtinelerl bir Arıza ile 
durmuttu. Profesör kurtarma a
meliyabna bizzat nezaret etmek 
üzere buzkıran gemilerinden biri-
ne dotru hareket etmiftl. Cümudl .. 
yeler arUında llkıpp kalan buzkı 
ran gemtstnclekl tayyarelerden t. 
tlfade olunması dÜfÜDülüyordu. 

F üat geçen Ah korkulan fe
Wtet haberi de geldi. Akil

mülitarlerl epey bofaldığı için pek 
kuwetsizlenen fedai heyetin tel
mt s.o.s lpretlni verdikten IOD

ra bulundukları buz ad•11nm ce
nup llUlarlna ve eereyanlanna da
;raıwnayıp aynldığım ve kendile
rinin küçücük bir parçaya tuma
nabildlklerin1, yiyeceklerinin de 
Jnmıen deni7.e clöküld.üjünü bil
dirtyordu. Vaziyet dakika kaybe
di.lemlyecek bdar vahamet kee
betnılftL Buzkıran gemilerinden· 
köpekli lmaklılrla a:m heyetler 
çıkarmak IU1'etile IOD çarelerden 
birine dahi bqvumıak mecbUri
yeti h'8ıl oldu. 

rec1.u9r1n bir eeneleitnl geçtr
dlklerl buz aduından kalan parça 
ile cümudiyeler arasına alopnlf 
ve o noktaya en yakın olan buzkı
ran gemisi arasında 300 kilometre
lik bir mesafe vardır. 

Her dakika bir parça daha fe
Wtete doğru sürüklenen. yiyecek
lerinden mühim bir kısmı denize 
dökülmüş beyetb\, tırmandılJ buz 
parçacığı tamamile datılmadan 
buzlar diyanmn kilometreleri aca
ba vaktinde aplabllecek mi? .. 

İtte bugWılerde fen lleminln ve 
buz parçam üstünde aç, a.uz ecel
lerine teelim olmut dört fen (eda.. 

lıdnla IOrdup dehfetli nal -
dar. 

HADiSELER RESIMLERILE 
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' 
Mnıır Kralının evlenmesinde KahiTe so1c•1r'anllil1a 

• halk kilmeleri, ..,.._ MJSır im izcileıl 

Kr•I Zoıo"aun IU•)'lllda verilen Wr balodı kiltar AnılVut kadınl•n 
mllll ıu..ttlmlerile 
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ti• Koaluçyüa'un 75 iad ._ 
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Geçende ölen maruf l"nllm tblllll 
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Çok Korkunç Bir Cinayet! 

Bir Haydut İki Kişiyi 
Ustura İle Doğradı 

İstanbulun bir kö§eSi, evvelki ge
ee, sabaha karşı çok acıklı, ve pek 
haydutça işlenen bir cinayete daha 
sahne oldu: Bir adam, sanki kudur
muş gibi, iki kişiyi ustura ile gırtla
jından kesti, vucutlerinin birkaç ye 
rinden de yaraladı. Bunlardan biri 
derhal öldü. Diğeri de hastanede can 

çekişir vaziyettedir. Katili bu çifte 
cinayete sevkeden sebep, para hırsı
dır. 

Şimdi, facianın tafsı"Iatına geçe
liın: 

Beyoğlunda Pamıakkapıda, Gala
tasaray klübünün bulunduğu (Has
nun Galip) sokağında 23 numaralı 
kömürcü dükki.nını Sellnik muha -
cirlerinden Abdurrahman ile küçük 
kardeşi Emin tutmaktadır. 

Abdurrahman ve Emin, ÇatnlC'a -
nın İhsaniye köyü.ne yerleştirilmiş
ler, fakat birkaç ay evvel İstanbula 

• , 

gelerek, bu dükkanda kömürcüluğe , ·c 

başlamışlardır. Abdurrahman 335 do • 
ğumludur. 

Emin, ondan beş yaş kuçüktür. 
Bundan bir hafta evvel, Abdurrah
manın tanıdıklarından Çatalcah Ha
sım oğlu Hüseyin ile, Hüseyiniiı ak· 
rabalanndan Hamza oğlu Ali istan
bula misafir geliyorlar. Komürcü 

Yaralı Ali 

Pazar akşamı, dükkanın üstündeki 
odada hepsi beraber yatıp uyuyor-

lar. Uyumıyan yalnız Abdurrahman 

dır. Sabaha karşı saat 3 sulannda, 

yavaşça yatağından kalkıyor. Etrafa 

dükkinının üstunde bir oda vardır, kulak veriyor. Herkes derin bir uy-
ora:ia yatıp kalkıyorlar. kudadır. 

Fnkat, misafırler uğurJ .ı gclmiyor
far İki gün sonra, oda salu~ı Abdur
rahnıanın 35 lirası kayboıuyor Ab
duı rahman, bu parayı :lükkandı.. du
şürduğüne ve Hüseyinin de bu para
yı alıp cebine indirdiğine kanW\t ge-
tirmiştir. 

Aradan 'iki gün daha geçiyor. Mi

safirler, Abdurrahmanla kardeşi E

mini rakı içmiye davet ediyorlar ve 

bir işret alemi yapılıyor, sonunda 

hepsi sarhoş oluyorlar. İçlerinde en 

ayık kalanı Abdurrahman oldu~u i
çin, 13 lira tutan hesabı, ödemek 
mecburiyetinde kalıyor. Abdurrah -
man ertesi gun Huseyine: 

- Bttt, sen cıavet etttn. Faltat, pa
rayı ben verdim. Bu parayı bana ö
dem!,ye mecbursun, diyor. Fakat, Hu 
ıeyin hiç oralı olmuyor. 

Abdurrahman kızıyor ve: 
- Bu ·parayı vermezsen, seni öl

dürürüm, diyor ve bu arada epeyce 
agız kavgası yapıyorlar. 

Pazar giınü sabahı, Hüseyin, san
ki aralannda hiçbir şey geçmemiş gi
bi, Abdurrahmanla şakalaşarak: 

- Dükkanda malın az .. Çatalcanın 
kömürü meşhurdur. Ben oradan sa
lla komür gondereyim, diyor. 

Abdiırrahman bu sözlerden sonra 
Hüseyinde fazla miktarda para oldu
ğuna kanaat getiriyor, ve intikam al
mıya karar vererek, iyi bilenmiş bir 
ustura hazırlıyor. 

Abdurrahman önce Hüseyinin ya
tağına sokuluyor, arka ustu yatmak
ta olan Hüseyinin üzerine çullanıyor. 
E~deki ustura ile gırtlağını kesiyor 
ve başından, goğsunden daha birkaç 
yere, rastgele vuruyor. -Bu sırada, Hüseyinin :1-anında yat-
makta olan Ali, duyduğu hırıltılarla 
uyanıyor. Yatağında doğrÜiuyor. Ar
tık Hüseyinin işinin bittiğine kanaat 
getiren Abdurrahman, bu sefer, Ali
nin üstüne çullanıyor. Onu da gırtla
ğından, göğsünden omuzundan ke
siyor. 

Bir teaaJül ki ... 
Fakat, tam bu dakikalarda, sokalc

ta, 'Taksim bekçilerinden Bahri, ka
pının onunden geçmektedfr. Kômifi
cu dükkanının üstündeki odadan acı 
iniltiler, feryatlar geldiğini duyun
ca, bir liıhze duruyor. derhal düduk 
öttüruyor, polisler yetişiyorlar. Ve 
hemen kapı kırılarak, memurlar içe
ri giriyor. Yukan odaya çıkıldı~ va
kit, her tarafın kanlar içinde olduğu 
gonilüyor ve Abdurrahman elindeki 
ustura ile şaşkın bir halde, yakalanıJ 
yor. Abdurrahmanın kardeşi Emin 
de tutuluyor. 

Yolda öldü 
Gırtlaklarından çok feci bir suret

te kesilmiş olan Hüseyin ve Ali der
hal Beyoğlu hastanesine kaldınlıyor 
sa da, Hüseyin, yolda ölüyor. Alinin 
de yarası çok ağırdır. 

Zavallı Ali dün hastanede bir mu-

Bir sokak arasında: o akşamın ekmeğini aldı. Ben 
şimdi babasına ne cevap veririm? Üç gtlndur açtık; 
babası bu ekmeği zorla kazandı da getirdi!" diye on 
iki yaşındaki ekmek çalınış oğlunu kovalıyaıi bir 
anne! .. 

Bir köşebaşında, kucağında tuttuğu iki yaşındaki 
anasız çocuğunu bırakacak bir yer bulabilmek için 
bir saat olsun müsaade etmelerini, kendisini askere 
goturmek istiyen polislere yalvaran fakir bir genç 
baba ... 

TAN ~=============================================== 8-2-938 
BAŞMAKALEDEN MABAT 

Terbiye 
Sisteminde 
Yeni Ruh 

{Ba§ı 1 incide] 

cak vasıflan iyice tesbit etmekten, 
yani ıstıfa mecralarını umumt men
faate göre kurmaktan başlamak icap 
eder. Talebeye §U kanaati aşılamak 
lazımdır ki, umumi hayatta muvaf
fak almanın çaresi, yüksek mek
tep mezunu, diye bir diploma sahibi 
olmak değildir. Hatır ve gönül yolu 
ile nüfuz ve mevki temin etmek im
ktını da katiyen yoktur. İleri gitmek 
için, idealist bir görüşle memleketi 
sevmek, vazifeye bağlanmak, kavra
ma ve düşünme kabiliyetinde istik
laI sahibi olmak lilzımdır. 

Üniversite de dahil olduğu halde 

mekteplerimizdeki öğretme ve çalış

ma usulleri yeni neslin ruhi istidat

larile telif edilecek olursa, bugünkü 

unsurlar ve imkanlarla bile vaziyet

te büyük değişiklikler yaratmak im
kiru vardır. 

Köylerin eğitmen teşkilatının ver

diği verim, eski klasik görgülerden 

uzaklaşınca yeni nesilden ne güzel 

neticeler alınabileceğine en güzel de
lildir. Bütün mekteplerimiz klasik 

göreneklerden ayni şekilde kurtulup 

maksatların icabına uygun ve ameli 

bir hale getirilince manzara derhal 

değişecektir. 

Y eni nesli kusurlu saymak, 
memleketi hatalara sevkede

cek bir görüştür. Aksine olarak yeni 

Türk neslinde hayret verici istidat

lar vardır. İlkmektep talebesindeki 
uyanıklık, sıcak ve temiz vatani ala

u gösteriyor ki, ilkmektep eskiye 

nisbeUe büyük inkişaf adımlan at

mıştır. Ayni ruhu ve ayni usulleri li
selere, ve yüksek mekteplere sokmak 

suretile yeni nesildeki istidatları, ve

Nafıa Vekilimiz 
Şehrimizde 

Tetkikler Yapıyor 
Nafia Vekilimiz B. Ali Çetıinkaya, 

yanında Vekfı.let idari mü§aviri oldu
ğu halde dün Istanbul Telefon Müdür 
lüğüne gitmiş, orada bütün tesisatı 
gezerek MUdür B. Eminden inceden 
inceye izahat almıştır. 

Bay Çetinkaya Isbl.nbul.da abone 
çokluğu karşısında tesisabn kifayet_ 
sizliğinden dolayı çekilen sıkıntı ile 
de ehemmiyetle meşgul olmuştur. 

Nafıa Vekili bundan sonra posta 
ve ~graf merkezine giderek Başmü
dür B. Yusuf Arf'la bir saat kadar 
görüşmüş ve postanenin ihtiyaçlarile 
alakadar olmuştur. 

Çetinkaya bundan sonra posta ve 
telgraf fabrikasına giderek tetkikler 
yapmıştır. 

• Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri ŞükrU Kaya da dün şehir -
de husus! olarak bazı ziyaretler yap
mıştır. Meclis Reisi Abdülhalik Ren. 
da evvelki akşam Ankaraya dönmüş. 
tUr. 

Balkan Konseyine 
· Doğru 

[Başı 1 incide] 

ras, bugünkü semplon ekspresle An
karaya doğru Bulgaristandan geç
miştir. Trenin gelmesinden evvel Baş 
vekil ve Hariciye Nazın B. Köseiva-
nov, refakatinde hususi kalem mü
dürü B. Milev ve Türkiyenin Sofya 
elçisi B. Şevki Berker olduğu halde 
Yugoslavya hududundaki ilk Bulga
ristan istasyonu olan Dragomana ka
dar giderek Türkiye Hariciye Veki
line mülaki olmuş ve oradan kendi
sile birlikte Sofyaya hareket etmiş
tir. Başvekil ve Hariciye Nazırı B.Kö 
seivanof, bu seyahat esnasında dok
tor Rüştü Arasla iki memleketi ala -
kadar eden meseleler üzerinde uzun 
uzadıya gorüşmüş ve bu mülakat tre 
nin Sofyadaki tavakkufu esnasında 

istasyon dahilindeki salona çekilen i
ki devlet adamı arasında trenin ta ha 

Hastallk, ölüm ve pislik getiren fareleri 

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

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

meğe ve her hangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerJe. 
re koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikiai bir arada 30 kuru9tm. 

reketine kadar devam etmiştir. 
rimli bir kıymet haline çe~irmek im- Doktor Rüştü Arası istasyonda kral 
klın~n vardır. ~ek kı, kabahat, namına müşavir B. Gr ~· yugos
yenı ruhta değildır, yeni ruhun heı- laX)"~· · Bjlgt{Jıa~h:e~~ 

ber wıma - ti dircktor eri, Tiırkıye clÇiliği erka-
dadır. nı ve birçok yüksek zevat ıstikbal 

[Ahmet Emin YALMAN] ve teşyi etmişlerdir. 

harririmize şunlan söylemiştir: 
- Gece, derin uykuda yatıyor

dum. Birden yanı başımda bir hırıltı 
duydum. Uyandığım zaman, arkada
şım Hüseyinin kanlar içinde inledi
ğini ve Abdurrahmanın elinde de bü 
yük bir usturanın parladığım gör
düm. Uyandığımı görünce, Abdur
rahman bu sefer benim üzerime sal
dırdı. Rastgele usturayı yapıştırıyor 
du. Biz böyle mücadele ederken, po
lisler yetişti. Hayatımı kurtardılar.,, 

Polis ve adliye tahkikata devam et 
mektedir. Müddeiumumi muavinle
rinden Sabri hadiseye el koymuştur. 

Doktor Rüştü Aras, saat 17 de Sof 
yadan ayrılmıştır. 

Bükreş, 7 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Romanya Kralı Majeste ikinci Ka
rol bugün, Bükreş elçimiz B. Ham -
dullah Suphi Tannoveri kabul etmiş 
tir. 

lstanbul Komutanhtından : 
Ordunun motörlü birlikleri için "7,, makinist ustası alınacakbr. Nakliye 

okulunda yapılacak imtihanlarının sonuncunda gösterecekleri sanat, ehli
yet kudret derecelerine göre imtihan heyetince taktir ve evrakında bildi
rilecek olan "60, 75, 84,, lira ücretlerden birisi aylık ücret verilecektir. 
İsteklilerin doğruca İstanbul komutanlığı 2, şubeye müracaat etmeleri. 

(709) 

Bükrş, 7 (A.A) - Anadolu Ajan- -------------------------
smm hususi muhabiri bildiriyor: p •••••••••••••••••••••••••••ıı 
Rom~~a Başvekili B. Goga, .Bük- ı Umum EmlCik leleri 

reş Elçımız B. Hamdullah Suphı Tan 3' 
növer'i kabul etmiştrir. Taşhandaki bürosunu Bahçekapıda Liman Han Asma kat 63 numa-

• Hariciye Vekilimiz D:>ktor Tev. raya nakletm'ştir. 
fik Rüştü Aras bugün sabah 

1 
trenile ı 1> Telefon: 22775 ••••••••••111 

şehrimize gelmiş olacaktır. 

çoklan hAla kollarından, bacaklarından yaralı idi, 
kimisi tek kalan koluna ceketinin ko lf yle bir düğüm 
basmış, kimisi tek kalan b~cağını bir tahta değnek
le siırüklemiye uğraşıyordu. Hala kalplerinin, kafa
lannın bir köşesine saplanıp çıkamıyan kurşunun 

ıstırabile dolaşanlar vardı. Ve bu gençler, bütiın bu 
sonsuz fedakarlıktan sonra yurda döndükleri zaman 
onu yabancı ayaklann istil~ı altında bularak çıldır
mışlardı. 

Fınnlarda vesika ile satılan yüz dirhemlik vesika 
ekmeğini alabilmek için karanlık, çamurlu yollarda 
aaatlerce ıurunen perişan bir halk yığını! 

-17-
Darülfünundaki toplantılar, çok gürültülü, hey~ 

canlı oluyordu. Hepsi ayni dertle yanan gençlik hay 
kırıyor, bağırıyor; isyan ediyor; Darülftlnun salonla
" bu karmakarışık isyan seslerinin aksiyle acı acı in
liyordu: Ellerinde elli dirhemlik bir şişe ile bakkala gazya

lı almıya giden belleri bükülmüş, başları önlerinde, 
ıomıüş geçirmiş hanımefendiler ... 

İstanbul, bütün bunlarla gorülmemi§, acıklı bir 
çehre alınıftı .. -

• •• 
Büyük harp, kanlı harp bitti; memleket te baştan 

başa tükendi, bitti. Millet yorgun, umutsuz ... Mille
ti uçuruma surukliyen eller, onu kendi başına bıra
kıp kaçtılar ... Şimdi ne olacağımız belli değil! ... Mon
drosta Ağamemnun zırhlısında elimizi, kolumuzu 
bağlıyan bir mütareke yapıldı. Bir damla kafamızla, 
biz, mektep çoculdan bile bu mutarekeye isyan edi
yoruz. .. Bu mütareke ile itilif devleUerinin pençele
ri boğazımıza sanlmıı gibi... Denizde, karada berşe
yimW onlara teslimediyoruz;harpgemilerimlzi teslim 
ediyona; tünellerimizi, demiryollanmızı onlann mu 
rakabesine bırakıyonız; bizim esirlerimizi onlann a
lıkoymalanna; Wdn onlannkinl kendilerine verml
ye razı oluyoruz ... 

Bizi böyle zincire wran mütarekeyi elleri titre
meden hangi vatandaş imza etmişti?! 

Mondroe mütarekesinin imzalandığı akpm Türk:
oca~da gorultiıliı bir toplantı oldu; erkekler 

yumnıklannı, ayaklannı masalara, yerlere vurarak 
haykırıyor, biz, genç kızlar, boğazımız tıkanarak, 

gözlerimiz dolarak isyanımızı sessizce gösteriyoruz. 
Bu mütareke ne demek? İstiklalimiz, terefimiz, her 
şeyimiz gidiyor, böyle bir ikıbete katlanmaktan.sa 
neden olmüyoruz? 

Sıralann üzerinde, kendi kendimize isyandan bat
ka birşey yapamıyan bir avuç gençlik, biribirimize 
giriyoruz, itilaf devletlerinin, Türkiyeyi aralarında 
paylaşmıya çoktan karar verdikleri, buna Padişahın 
da razı olduğu söyleniyor. 

Mondros mütarekesi bütün acılığıyle yerine getlrli 
miye başladı. Ne acı günlerdi onlar!.. İstanbulda dev
letin hlkimiyeti hiçe inmişti! Ekalliyetler evlerine 
beğendikleri hilluimetin bayrağını çekiyorlar; asır
larca idaresinde mesut yaşadıktan, asıl milletten 
fazla imtiyazından istüade ettikleri devlete açıktan 
açığa meydan okumıya cüret ediyorlardı ... 

Memleket dört yandan kırpıldı; daraldıkça daral
dık; büzüldükçe büzüld\ik ... Bizi kendi kendimi7.e eri 
yip bitmiye, diri diri gömülmiye mecbur ediyorlar
dı. •• (Edgar Pore) nin meflıur b.ikiyesinde oldutu gi
bi, sanki başımızda gittikçe alçalan bir bıçak; etra
fımı7.da clttikçe bize dolru daralan ateflen bir du
var; ortamızda hqeratla dolu bir karanlık kuyu var
dı ... Ne tarafa dönsek blzl ölümlerin en korkuncu 
bekliYordu. 

O zaman ilk muallim mektebini bi-
tirmiş, Yüksek Muallim Mektebine gir -
miştim. Oradaki erkek talebe ile tanış -
mıya başladım. Bunlar daha anlayışlı, memleket ha-

. yatını daha yakından gören gençlerdi. Arasıra Da
rülfünunda, öbür yüksek mektep talebelerile birlik
te toplanıp görüşüyorlardı; bu toplantılara beni de 
çağırdı 1ar. 

Dersler zaten o günlerde intizamını kaybetmişti. 

Benim de"mektebe gitmediğim zamanlar çok oluyor
du. Bir gün yine mektebi, dersi bırakıp Darülfünuna 
gittim. Orada gördüğüm heyecan beni baştanbaşa 

sarstı; toplantıya gelenlerin çoğu, büyük harpten 
dönmüş, yanın kalan akıllannı tamamlamak için ye
niden mektebe gelen hukuk talebesiydi; arkadaşları
nın dörtte üçünü ölüm meydanında bırakarak geri
ye dönmüş, gözlerinde hiıli o kanlı günlerin alevi; 
seslerinde hala toplann, güllelerin gümbürtüsü; ya
nıbaşlannda canyeren dostlann iniltisi sezilen dertli, 
isyanlı çocuklardı... Çoğu ı>arasız, işsizdi. Elbise de
ğiştirecek paralan olmadığı için hala zabit rubalari
le geziyorlardı. 

Likin bu gençlerin kendi dertlerini, yoksullukla
nnı düşünecek vakitleri yoktu; birer volkan halinde 
mem,J~et ateşile etrafa alev saçıyorlardı. Arkadaş
larını bu ıruu:nleket uğuruna vermişler, kendi tahsil
lerini, hayatlarını, istikballerini mahvetmişlerdi. Bir 

- En kıymetli arkadaşlan bu yurt uğuruna ateşe 
verdik; gidenlerin dörtte üçu geri dönmedi; dönenler 
de işte, meydanda! Bir avuç sakat, aç, umutsuz in
san! .. Bu kadar fedakarlıktan sonra memleketi bu 
halde mi görecektik'! 

Bir bora gibi kalabalığı yararak kürsüde başka bir 
baş yükseliyor; bir isyan daha gurhiyor: 

- Arkadaşlar, düşman en mukaddes kö elerimize 
kadar sokulmuş; her yer düşman ayaklan altında ... 
En mukaddes binalanmızın önünde düşman neferi 
nöbet bekliyor .. Tiırk devletinin hakimiyeti Turk 
devletinin şerefi nerede kaldı ? Bizi bugun içın mi 
hududa gönderdiler? Biz bunlan gôr lim dı\ mi 
geriye döndük? Düşman askeri, isteadiğinı yap 'or; 
bizim polisin eli, kolu bağlı .. En masum en m te
rem insanlar bile Arapyan hanına sürüklenıp ışken
ce gorüyor; para cezası veriyor. 

O sırada Yunanlılar tarafından İzmir işgal olun
muştu. İstanbula her gün facialarla dolu haberler ge 
liyor; bunların arasında yüzümüzü kızartacak, başı
mızı eğdirecek, kalbimizi parçalayacak kadar acı ve 
hakaretli olanlan var ... İzmir halkı en küçük yavru
suna kadar süngü ve hakaret altında ... 

[Arkası var] 
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Yeni Listede, Nazırlıklar 

Kliring hesap!arı 
Hakkında yeni bir 
Tamim yapıldı 

İktısat Vekaleti, alakadar makam

lara bir tamim göndermiştir. Bu ta- t 
mime göre. Merkez Bankası nezdin- J 

Dün piyasaya muhtelif mın

takaların mamulatından on ye
di bin beş yüz kilo beyaz peynir 
getirilmiş ve kilosu nevilerine 
göre 38,33 kuruştan kırk kuruşa 
kadar toptan satılmıştır. 

Av Deri:eri 
Piyasasında 
Satışlar Canlı 
Av derileri piyasasında biraz can-

lılık görülmiye başlamıştır. Sansar-
• lann çifti 26 - 29 !ıradan. zerdovanm 

men 
rl{ hine, bu mevkii meşru bir 

el ıldc i al etmemiştir. Her meın 
lekl'tte cari olan ahrnrime idare 
u ulunc muhalif olarak fldeta key 
fı bir şekilde tcşl•kkiil etmiştir. 

fl\tcmlekette, yeni bir <İstibdat 
devri) nin açılrnıya ba§ladığı his
scdili;) or. Kanunu esasiye, ehem
nıi~ ct \crihniyor. 

llm .. arı umumiye, galcynndadır. 
Buna binaen, meşrutiyet usulüne, 
kanunu esasiye. akıl ve mantığa 
tanıanıi~ le zıd olan hu kabinenin 
hıesai ine, (zatı şiihiıne), tarafın
dan derhal hitam verilmeli, bugii· 
hiin ihtilaçlarını tatmin cılert•I(. 
lc\'atta.n mürel,kep yeni bir kah·. 
ne tcşkıl cdılmcli.) 

F rklll::ır Mrtt"f:l•::ın VPrfl"l.;:

leri bu kararı, bir ariza ile 
\:crncn Padış.ıha bı1dırmışJer Da
mat Ferit Pa~:ının Babıiıli salto
natı) na artık mııt ııkn nihayet ve
tıleceğıni beki ınic;lprdı 

Bu umit, yirmi dert saat Hat
ta kırk sekiz saat devam etmışti. 
Sadık Beyin hususi ikametgahına 
Çekilen güzide (ihvanı tarafından 
birkaç kabine listesi tanzım edil
?niştı Şayet. (zatı şfıhnnc) lutfen 
kendılerini sarayı humayuna ça
ğırtarak: 

- Bu bapta sizlerin fikri nedir? 
İktidar mevkiine kımlerı geçire
İirn?. 

Diye, bir suali mülükane buyu
tacak olurlarsa: 

- Şevketmeap efendimiz! .. Mül
);u milletin sahip ve maliki siz-

81tıiz Dilediğiniz gibi. icrayi hü
kurn edcrsinz. Ancak; haniy~ şu, 
(t1eşrutiyet) denilen bir usul ve te 
anıuı var ya? .. İşi ona uydurmak i
Çın şoyle bir kabinenin teşkilini fer 
tl'\an buyurursanız .. Hem biz. aciz 
\1e sadık kullarınızı .. hem de. iste
d •ınız mecraya surüklediğimiz 
efkarı umumıyeyi memnun eder
Sinız. Malumu şahancnızdir ki; şu 
fanı dunyada, herkes murat ve 

~aksudunu diler. Bizleri de lüt-
Unuzdan mahrum etmeyin. 

Gibi bir cevap verilecekti. 

h 'l'ertip edilen listelerin hemen 
epsinin başında, ve (Sadrazam) 

kelirnelerinin hizasında (Hürriyet 
~e ltilaf fırkası lideri Sadık Bey) 
lfl isıni ile Dahiliye Nazırının ya-
?lında da Gümülcüneli İsmail Bey 
lldı bulunuyordu. 

listelerde; nazırhklar, inceden 
~i~e~e hesaplarla (ihvanı arasında 
a sıın edilmişti. Yalnız; bütün ıs-
~nrlnra rağmen Kayserili Şaban 
1 f ndıye ne Şlırayi Devlet Reis-
1 ı ve ne de bır nazırlık kabul 
~!tırJieın _mıştı Hatta, !atife ol~un 

Ye, Melamı şeyhi Snlıh Efendı: 
- Canım, bırakınız. Şaban Ağa 

Yı ~orlarnayınız. Korkuyor işte ... 
d hernişti. Fakat, Şaban Efendi 

er al irkilıniş: 

l\f - Şeyhirnı .. Neden korkacağım 
}{ aarif Nazırlığını alsam senin Ali 
y·e~alden de, Rıza TevfUtten de i
k 

1 azırlık ederim. Sayei Pirde, 

1 
orkum Yok. Ancak şu var ki; ben, 

ttihatçılardan aynldıgı-m günden
beri h" b" 
k · ıç ır menfaat gütmeden fır 
acılık e t" k B k m ıye arar verdim.. u 
arımda olur.~eye kadar sebat ed 

v bır cevap 

n y ile safdiJ arkadaş 
Padışah Vahdettine 

rı arızenın derhal tesi
gostereceğını çok kuvvetle ü

~ıt ediyorlar.. Nurosmaniyedeki 
alcı Hacı Şerkavinin muskası gi
bı tesir edeceğine kati kanaat bes
liyorlardı. 
~ :-- Yalnız biz olsak, birşey değil. 
mutuıı fırkalar tarafından veril
~iş bir karar ... Boru mu, bu .. Alim 

P aylaşılıverdi 

Bahriye Nazırı Salih Paşa 

allah adnrru yerınden hoplatır. Di 
yorlardı. 

Diye. haber verdikleri zaman; 
O:smanlı Imparatorluğunun Sadra 
zamı, yalı kapısının bulunduğu 

genış sofanın yansına kadar ıler

lemiş.. Gelen bu muhım mısafire. 
derin bir hararetle ellerıni uzata
rak, o garip ingilizccsile: 

- Ooooo .. Vel.. Pnstör, Frü ... 
Hoş geldiniz. 

Dıye. buyuk bir beşaşetle istik
bale şitap etmışti. 

Pastor Fru. Osmanh imparato
runun sadrazamının bu parlak il
t ıfatından ziyade; etrafını alan 
boylu poslu, pençe pençe al ya
mıklı, kaytan bıyıklı. şahin bakış
lı uşnklara güli.ımsemıştı. Ve, ilk 
soz olarak ta; 

- Altes! .. Cidden, çok yüksek 
zevkiniz var... Bu güzel ve serin 
yalı .. her tarafta görülen, zarafet .. 
ve bilhassa .... 

Pastör Fru. cümlesini ikmal et
memişti. Manalı bir tebessumle u
şakları bır daha süzmekle ikti ey
lemişti. 

Istıtrat olarak şunu da arzeyli
yelim ki· Damat Ferit Paşava: 

- Kibaaar .. Naziiiik .. !Efendi) 
don adam .. Tam: !Sinyor) denilen 
mükemmel bir şahsiyet ... 

Diye. meftunluk gösterenler. ek
seriya hata etmezlerdi. Damat 
Ferit Pasava bütün bu vasıfları 

bRhşeden sebeplerin hulasası. şu 

idi ... 
(Arkan var} 

::k~:~:~tm~:~::e~:::p~::~~:a:
1

: i 
den tüccarların bu ihracata ait ve ec

nebi parası üzerinden tanzim ettik

leri vesikaları bankalar kanalile gös 

terdikleri takdirde. bunlann sözü e

dilen banka tarafından günün kuru 

uzerinden satın alınması kararlaş

mıştır. 

lzmirin Satılan Üzümleri 

* Karabiga mıntakasından iki 
vfü elli bin kiloluk yüzde dört 
analizli ve yüzde beş kaplıcalı 

vulaf ihracat için kilosu 3,37 ku 
ruştan satılmıştır. 

• Antafya mıntakasından dört 
yüz bin kiloluk. yüzdt' lO siyahlı 

arpalar Antalyada dökme vapur 
teslimi kilosu 4.01 kuruştan ih· 
racat için satılmıştır. 

• ıgerdanı lonnıZl cins 35 - 36 liradan t muşteri bulmuştur Tilkinin çüti 525 
f ve tavşanın tanesi 20 kuruştan veril-

i miştir Yaban kedisı çifti 150 Trak
ya tavşanı 15 - 16. Trakya tilkisi çif
ti 3 - 3,5 liradır. Av derileri piyasa-

İ sının canla~acağı ümit edilmektedir. t Anadoludan piyasamıza fazla mal gel 
; memektedir. 
# 

Borsada Günün Muameleleri 

• izmır, (TANl - Bır ıstatistiğe ~ö-ı t Şehrimize getirilmi~ iki hin i· 

re. bu sene Ege mıntakasından istih- ; ki yüz elli kiloluk hir parti Ana· 

sal edilen 42 bin ton üzümden 30 bin ! i dolu yapağısı. kilosu elli bir ku· 

tonu satılmıştır. Memleket dahilin- i ruştan yerli fabrikalar tarafın- $ 
de sarf ve istihlak olunan miktar an- : dan alınmıştır. 1 

Dün borsamızda Onitürk 19 lira

dan. Ergani tahvilleri 98.50. Sıvas • 

Erzurum tahvilleri 95, Aslan çimen

tosu 11,35 liradan muamele görmüş. 

tür. Bir sterlin 627 - 630 kuruştur. 

Gayrimübadil bonoları 20 liradır. 

Çavdar ve Buğday Sahtlan 
Dün piyasamıza iki günlük mal o

larak 29 vagon buğday. dokuz vagon 

arpa. üç vagon çavdar. bir vagon k• 

pek getirilmiştir. Buğdayın fazla gel-

cak ii<; tondur En cok üzüm alan Al

manja, ikincı derece alan İngiltere
dir. 

937 incir mahsulü 30 bin tondur. 
Aynca 9 bin ton da hurda incir elde 

edilmiştir Bunun beş bın tonunu in

hisar idaresi almıştır 24 bin ton in

cir de harice satı lmıstır. 

Tavşan Tüyü İplik'er 
Peştcden yapılan bır müracaate gö 

re. Macar firmalarından birinin An

kara tavşan tüylerinden yaptırmakta 

olduğu iplilderi Türkiycde elisleri sa

natinde kullanılmak üzere satm~ is

tediğini bildinnıştir. 

* Letonyada bazı firmalar yurdu
muzda yapılan pamuk piliklerinden 

satın almak ve piyasamızı tanımak 

için Ticaret odasına müracaat etmiş
tir. 

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

Si9or~a Şirketleri 
için Yeni 
Hükümler 

Ekonomi Bakanlığı. sigorta şirket
lerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna baZl hükümler i
lavesine dair bir kanun proJesi hazır
lamıştır. 

Projenin esaslanna göre. sigorta 
şirketleri muamele yaptıklan sigor
ta sahiplerine karşı taahhütlerinin i
fasına teminat olmak üzere hüküme
te karşı biri sabit. diğerı mütehavvil 
iki nevi kefalet itasına mecbur ola
caklardır Sabit kefalet. şirketin fa
aliyeti yalnız yangın ve yahut yalnız 
hayat kısmına munhasır olduğu tak
dirde 75 bin lira, şirketin faaliyeti 
her iki kısma şamil ise 150 bin lira. 
diğer sigorta muamelelerinden her 

şube için de 75 bin liradan ibaret o
lacaktır. 

mesine rağmen piyasa kendini mu
hafaza etmiş ve fiyatlar da olduğa 

gibi kalmıştıt. Ziraat Bankasının sert 
buğdaylanna 5.30 kuruş istenmipe 

de bu fiyattan alıcı çıkmamıştır. Ça._ 
darlar beş kuruştur. İhracatçılar ar
pa almıya başlamışlardır. Dün gel• 
mallann bir kısmı ihracat ve diğer 
bir kısmı yerli sarfiyat için kilosu 

4.05 kuruştan satılmıştır. Yumuşak 

buğdaylar 5,38 kuruştur. Sertler 
5.27,5 kuruştan ve l-2 çavdarb Po
latlının ekstra buğdayları 6,18 ku-

ruştan 30 bin kilo satılmıştır. iç fın
dıklar 32 - 32.10, zeytinyağı "5 lal-
ruştan müşteri bulmuştur. 

Hayvan Borsumda Sab91-

Bahusus Sadık Bey. verilen ka
rnrniımeyi, sadece dürup büküp 
bir zarfın içine koyarak Yıldız sa
rayına göndermekle kalmamıştı. 

Mazannai kiramdan olan b~zı ho

calarla dervişlerı de gizlice ika
metgahına toplamıştı. Bunlardan 
hocaları bir odaya. dervişlerı de 
diğer bir odaya kapamıştı. Hoca
lar, <kırk bir, sureı feth) okuya
caklar .. Dervişlerin beheri de kır 

kar bin esmaülhüsna çekerek, gön
derilen kağıdın manevi tesırını art 
tıracaklar. . Padişah Vahdettınin 

Damat Ferit Paşaya olan mevl ve 
muhabbetini kırarak. hükümdarın 
kalbini balmumu gibi yumuşata
rak Miralay SaCık Beye bğalaya
caklardı. Difteri Nasll Başlar? 

Mütehavvil kefalet. hayat hariç ol
mı.k üzere diğer sigorta şubeleri için. 
sene içinde Türkiyede tahsil ettiği 

bütün ücretler yekünu üzerinden 
masraf. verilen tazminat ve müker
rer sigorta suretHe devir ve havale 
eylediği ücretlerin tenzilinden kalan 
bakiyenin yüzde yirmi beşi. mütea
kıp seneler bu kefalet mikta.n. o se
ne içindeki tahsil edilen ücret ve ya

Hayvan borsasına getirilerek satı

lan ve kesilmek üzere mezbahaya 

gönderilen kasaplık hayvanlardan 

315 beyaz karaman kilosu 23.86 ku
ruştan. 525 kızıl karaman 22.21 den, 
555 dağlıç kilosu 23.63 kuruştan. 749 
karayaka kilosu 20.57 kunıftaıı. 48'1 
süt kuzusu 31.97 den. 100 keçi 12 ku
ruştan, 74 öküz 13,07 den, bir inek 1 
kuruştan. bir dana on kuruştan ve Oll 

bir manda kilosu 9,96 kuruştan satıl-

Sadık Bey. hocafarn ve derviş
lere bu talimatı verirken, bu za
vallıların damaklarına da bırer par 
mak bal çalmış: 

- Göreyim, sizi.. maslahata. 
şöyle bir hulusu kalp ile sarılın 
ki .. Yer, yerinden oynasın. İnşal
lahü ta.ala, murat ve maksudumu
zun husul bulduğu anda .. hocalara. 
bolca birer arpalık. dervişana da 
münhal tekkelerde birer postneşin 
lik vadim olsun. 

Demeyi unutmamıştı. 
Gelelim mukabil cephe ·e ... 
Ayni gecede. Damat Ferit Paşa-

nın Baltalimanındaki yalısında da 
(sureti mahsusadal bir içtima akdi 
için huzurları mutat olan zevata 
haber gönderilmişti Ve Damat Fe 
rit Paşa tarafından zengın bir ye
mek listesi tertip edilmişti. 

Gündüz, temmuz güneşinin bo
ğucu hararetinden .. gece de. mad
di ve manevi sefalet düşüncesin
den bunalan zavallı İstanbul hal
kı, kuytu birer köşeye çekilmiş .. 
Cayır cayır yanan kalplerinin ıstı

raplannı dinlerken; davetli zevat, 
birer ikişer Balta limanına toplan 
mışlar .. Yalının, fora edilmiş pe~
cerelerinden küfür küfür esen ruz 
gar ile serinliyerek geniş koltuk-

lara yan gelip kurulmuşlardı. 

Bu gece. <huzurları mutat olan 
zevatı tun manda ıkı mühım 

mısafır daha vardı Bunlardnn bı

rı Adliye müsteşarı Sait Molla 
idı Bu ikincı derecede zevattan 
madut olduğu ıçın pek o kadar e
hemmıyetle teliıkkı edılmıyebilir

di. Fakat diğeri .. Saıt Mollanın. bil 
yük itinalarla koluna gıre~ek y~~ 
lıya getirdiği bu zat. fevkalade mu 
himdi. .. Ve bu gece de, Balta li
manı yalısına ilk defa olarak şe
ref vermişti. 

Hatta, Damat Ferit Paşanın teş
rifatçı ağalan: 

- Geliyorlar. 

Bulaşık ve ateşli hastalıkların 

birçoğu titremeyle başladığı hal
de.difterinin başıan"gıcında titreme 
yoktur. Hastalığın mikrobu çocu
ğun boğazına girdikten iki, nihayet 
beş gün kuluçka devrini geçirir. 
Sonra çoc:uk rahatsız görünür, iş

tahı kaybolur, baş ağrısı olduğunu 
söziJe yahut işaretile anlatır. Çok 
defa bulantı da olur, bazıları kay 
ederler. Ateş pek yüksek olmaz, 
38 derttenin biraz altında veya üs
tiinde. fakat 39 dereceye kadar çık 
ması nadir. Onun için cocuklann 
boğaz hastalıklarında ateşin pek 
yüksek olmaması difteriyi daha zi. 
yade şliphe ettirir. Bununla bera· 
her difteride ateşin birdenbire yük 
sek olması -az görülmekle beraber
~ ine vardır. 

ilk günlerde çocuk boğazının ağ
rısından az şikayet eder. Sadece 
yutkunurken biraz acı duyar. Fa
kat ağzını açtırıp içerisine bakın
ca ağzının içini kıpkırmın ıörür

sünüz. Bademckilerin birinde ya
hut ikisinde birden, ilkin bir mum 
lekesi gibi beyaz, sonra yavaş ya
vaı kül rengine çalan kabuk peyda 
olur, etrafa yayılır. 

Difterinin en mühim alam6ti o
lan bu yapışkan kabuk küçük dile, 

sonra bütün botaza. burun delikle

rine. nefes borusuna kadar l{idebi

lir. Burunda tena kokulu bir nez

le. nefes horusuna gittiği vakit. iJ. 

kin kalın bir ses c:ıkaran. sonra ya. 
vaş ya,·a~ söniik bir ses veren ök· 
süriik. tıkanıklık vapar. Bunlarla 
birlikte bazılarının burnu da ka
nar. Hastalık biraz ilerlediği vakit 
çocuğun çenesinin arkasındaki bez 
ler de şişer. 
Şu kadar ki, bu allmetlerin hiç

birisi her vakit sabit delildir. Me· 
seli hastalıtm en mühim allmeti 
olan kabuk bile bulunmıyabilir de 
difteri mikroplan yine vardır. Has 
ta ~ulun bofannda yalms bir
kaç beyaz qokta 7ahat ktlçtlk ka-

barcıklar göriilür, bunlardan bir 
parça alınıp ta mikroskopta mua
yene edilince difterinin mikroplan 
meydana çıkar. 

Difteri bazılarının boğazında an
cak bir kırmızılık yapar. Buna e
hemmiyet verilmez, hekime göste
rilmez. lahoratuar muayenesi yap
tırılmazsa mikropların zehiri bü
tün vücuda yayılır, hastalığın te
davisi güçleşir. 

Onun için çocuğun boğazı ağrı
yınca difteri şiiphesi hemen hatıra 
gelmelidir. Pek hafif gördüğünüz 
bir boğaz ağrısı difterinin. kızıl 

hastalığının. yahut başka ve vine 
tehlikeli bir hastalığın haşlan~cı 

olabilir. En kiiçük boğaz hastalı

ğında hekime haber vermeli, labo
ratuar muayenesine Hizum göste
rirse yaptırmakta hiç vakit geçir
memelidir. 

Hekim geldikten sonra hastalı
ğın kati surette teşhisi, tedavisi, 
tabii, ona kalır. Fakat siz de bilme
lisiniz ki, difteri sadece bir boğu 
hastalıtı değildir. Türlü türlü ihti
latlar yapar. Bronşit getirir, zatilr
rie yapar. Çocuğun boğannda, göz 
)erinde, vücudünün her tarafında 
adale felçlerine sebep olabilir. Göz
lerinde felç oldutu vakit sadece 
şaşılığa sebep olsa da botazında o
lunu çocuk suyu, sütü içemez. ne
fes borusuna kaçırır. tıkanabilir. 
Katı vemck hüshütiin tehlikeli o
lur Ondan dolavı difterili hao;tala 
ra ate ge(."tiktcn sonra da sulu ey. 
ler id rilir En teh likc i viirl'ğe ~e· 
len felc:tir. Bunun alfımctlerinden 
biri hastanın sık ık kay etmesi· 
dir. Bu türlü felçten dolavı difteri
li hasta üç hafta kadar arka üstü 
yahrılır. 

Difterili çoc:uk hekim gördük
ten, seromlan yapıldıktan sonra da 
içtiği suyun biraz burnundan ıel
diğini, gözlerinin şaşalaştıtmı, he
le sık sık kay ettiğini ıöriirsenlz 
tekrar hekimi, hem de •~ele ola· 
rak, satırmakta gefikmeylniz. 

pılan masrafa nazaran vuku bulan mıştır·-----o----
tahavvüle göre, tayin ve tesbit olu-.. ODADA: 
nacaktır. 

r "" B ORSA 
7-2--931 

PARALAR 

A11' Sat!$ 

Frank 76.- 82.-
Dolar 123,- 126.-
Lıret 98,- 106,-
Bel çıka Fr, 80.- 84.-
Drahmı 18.- 22.-

İsviçre Fr. 575,- 682.-
Leva 20.- 23,-
Florıo 65.- 10,-
Kron Çek 78.- 82,-
Silin Avusturya 21.- 23.-
Mark 26.- 29.50 
Zloti 20.- 22.-
P~o 21,- 25,-
Le:r 12.- 14.....-
Dınar 48.- 52.-
Kron ı .. ee 30.- 32.-

Sterlin 627,- 632,-
ÇEKLER 

Ac:ıl1' Kapan!$ 
Pariı 24.225 24,23 
Nevyork 0,7945 0,7945 
Milano 15.1110 15,1110 
Brulı:ıel 4,6936 4.6942 
Ati na 86 7460 86.7460 
Cenevre 3 4275 3.427!ı 

Sof ya 63 4920. 63,4920 
Amstcrdam 1,4233 1.4232 
Prag 22.6475 22.6475 
Vıyana 4.20 4.20 
Madrit 13.65 13,65 
Berlin 1.9730 1,9730 
Varşova 4.19 4,19 
Budapqte 9880 3,9880 
Bukrq 105,8730 105,8730 
Belsrat 34,2460 34,2460 
Yokohama 2,7268 2,7268 
Stokholm 3.0795 S,0795 
Londra 630.- 630,-
Moıkoft 23,755 23,755 

, 

Kadın Çoraplarınm 

Kalitesi lyileıiyor 
İpekli kumaş ve kadın çoraplan 

standart ve nizamnameleri piyasada 
bu gibi malların imalatında kalite 
bakımından çok faydalı neticeler ver 
miye başlamıştır. 

Yapılan tetkiklerde. kalitenin yük 
seldiği katiyetle tesbit edilmıştir. 
Fabrikalar, mallarını daha yüksek 

ve iyi kaliteler olmak şartile biribir
lerine rekabet edeceklerini anlamıt
lar ve yeni sistem makinelerle çorap 
yapmışlardır. Fiyat düşünne suretl
le rekabeti bir tarafa bırakmış olan 
fabrikacılar, kalitenin yükseltilmesi 
suretile markalannın tanınacatmı ve 
sarfiyat az da olsa zamanla tanın-
mış markaların piyasada tutunabile
ceğini söylüyorlar. Aldığımız maltı
mata göre, Balkanlarda ipekli çorap 
imalatı bakımından yerli çorapları-

mız birinci gelmekte ve fiyatlan da 
ucuz bulunmaktadır. 

Deri ve Kösele Kontrolü 
Derı ve kosele ımaJ eden muesse

selerin İktısat Vekiıletine vaptıklan 
muraraa1 uzerınP Sanavı umıım mü· 
rluriı Reşat şehrımızde hu ısl<' meş_gul 
>lmuş ve evvelkı akc;am Ankarava 
ionmuştur Haber aldı ımıza {?ore 
vapılan muraraatler hakıknte vııkın 

olmakla beraber meselenın ınceden 

ınceye tetkikı lazım gel<.>ceğı anlaşıl

mıştır. Sanayi Umum mudurü. Anka 
rada bu işle meşgul olacak, esaslı bir 
tetkik raporu hazırlanması için şeh· 

rimizde bir komisyon teşkil edilecek
tir. Deri ve kösele imalatının kontrol 
edilmesi ve çürük mal yapanlann ce
zalandınlması da bu komisyonda gö
rüşülecektir. 
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en H"'di eleri 1 

·~~~~'lı 
• • ec ,, ın 

leri 

Bu iki ruim, Şimal /ecri hadise
sinin nasıl vuku bulduğunu bize 

kolaylıkla anlatmaktadır 

Geçen ayın 25 inci günü Avrupa. ı tinde bulunan güneş, siklon indifala
nm birçok memleketlerinde görünen rma maruz kalır. Ve bir elektron şek 
(Şimal Fecri) mühim bir hadise teş- li olması muhtemel bulunan zerreler, 
kil ediyordu. Hadisenin sebebi, güneş ziya süratile arza doğru uzanır. Arz 
te vuku bulan bir takını indifalar ve bu akının içinde kalırsa hamle par
bu indifalarm neticesinde vukua ge- çalanır, ve zerreler arzın miknatisi ca 
len miknatisi fırtmalardrr. Bu Şimal zibesi çerçevesine girerek kutuplara 

Fecri hadisesinin bu ayrn orta1arm
de.n itibaren sonuna kadar birkaç de
fa tekerrürü bekleniyor. 

doğru giderler. Arzın miknatisi cazL 
besi haricinde kalan zerrelerse feza. 
da kalır veya kozmik topraklar, ya. 
hut kozmik şualar teşkil ederler. Bu 

Dış fezadan arza doğru hafif elek. zerreler ancak arzın hava mmtakası-
tro - Miknatis bombardıman vuku na girdih-ten sonra görülcbili;:orlnr. 
bulur. Arzımız kuvvetll blt mıknatıs Norveçli doh.-tor Stormer'e göre bu 
olduğu için bunları şimal ve cenup hadise 600 mil yükseklikte vuku bul
kutuplarda toplar ve bu yüzden •ora. muştur. Şimal fecri, 100 kilometre 
larda daimi .fecir görülür. Arasını, mesafeden görülebilmekte ve hazan 
muazzam bir miknatis olan ve elek- 70 kilometreye kadar da alçalmakta
tro miknatis kudreti deposu vaziye- dır. 

Toprak Altından 
Birçok Kıymetli 
-Eserler Çıktı 

Çorap Söküğü 
Gibi 

[Başı 1 incide] 

Bu sandık Sultanahmet sulh 1 inci 
Izmit, (TAN) - !kinci kü.ğrt. ve ceza hakimi B. Reşide verilmiş, bura 

Sellüloz fabrikalarımızın inşaatı de- da tahkikata el koyan müddeiumumi 
vam ediyor. Her ikisi de 939 senesi muavinlerinden Sabrinin iştirakile 
içinde i.5lemiye açılacaktır. sandıktan çıkan kağıtlar tetkik edil-

Sellfüoz fabrikası için temeller açı
lırken, birçok tarihi eserlere rastlan 
mış, yanın, bütün insan heykelleri, 
terazi ve meskfıkat gibi şeyler bulun

muştur. Bwıların hangi devirlere ait 
olduğu tesbit edilememiştir. 

Şehrin ortasında bulunan eski me
.zarlrk belediye tarafından yrktırıJ. 
mış, kemikler başka bir tarafa taşı. 

nırken altın.da gayet büyük taşlar gö 

rillmüştür. Her biri 20 - 30 ton 
sikletinde olan bu taşlardan şimdiye 
kadar epeyce çıkarılmıştır. Ayni 
yerde mabetler, kirse ve mahzeni an 
dıran birçok esrarengiz dehliz ve ku
yuln.ra da rastlanmıştır. Büyük taş
ların arasında okunamıyan bir taş 
yazı da bul'l.lilmuştur. 

miş ve bir aralık Adnan tevkifane
den getirtilmiş, ayni yazıhaneye de
vamettiği söylenen Suat te celboluna 
rak yüzleştirilmişlerdir. 

Adnan tarafından muhtelif şekil -
lerde dolandırılan kadınlar da bu tah 

kik heyeti tarafından çağırılpuşlar ve 
bulunan dosyalar kendilerine göste
rilmiştir. ' 

Bu arada Adnan tarafından (800) 
lirası dolandırıldığı iddia edilen Sa
matyada Çınar caddesinde tütüncü 

sokağında (5) numaralı evde oturan 
Dayan Sadiye de davet edilerek na
sıl ve ne gibi kağıtlarla dolandırıldı

ğı kendisinden sorulmuş ve izahat a
lınmıştır. Bayan Sadiye Adnanın do-

(HİKAYEDEN MABAT) 

Yılbaşı Hediyesi 
I • it [Başı 6 ıncıda] 

Taraklar hakiki sedeftendi; kenar 
lan yaldızlı idi. .. Bu r~nk ve bu bi
çim taraklar, genç kadının, evvel-

ce başında bulunan, saçlarına çok 
yaraşıyordu ... Bu taraklar kıymet
li ve pahalı idiler ... Della da bu-

nu biliyordu. O esasen bu tarakla 
n ne kadar zamandanberi hayal e
diyor, fakat onlara malik olabile
ceğini hatırına bile getirmiyordu .. 

Halbuki şimdi bu taraklar kendisi 
nindi; amma gelgelelim bunların 

süsleyeceği bukleler yok olmuştu ... 

Kadın herşeye rağmen on1an 
göğsüne bastırdı. Ve nihayet du
manlı gözlerini kaldırarak ve gü
lünısiyerek şunları söyliyebildi: 

- Saçlanm o kadar çabuk bü
yüyor ki... 

' 

Sonra bir kedi gibi yerinden 
fırlıyarak: 

- Oh sevgili Cim, cfiye ilave 
cttL 

Cim, henüz kansının kendisine 
aldığı o fevkalade hediyeyi gör-

memişti... Kadın büyük bir heye
canla avucundaki kordonu Cime 

uzattı.. Donuk ve kıymetli made
nin üzerinde bir an için Dellanın 

sevgi ile tutuşan ruhunun ışıkla
n akseder gibi oldu: 

- Bu saat kordonu harikulade 
birşey aeğil ml, Cım. Wnu u -
mak içni bütün şehri altüst ettim. 
Şimdi sen artık günde yüz defa 
saatine bakabilirsin!. Saatini bu-

raya ver ... Kordonlu olduğu halde 
na<:ı l duracağını görmek istiyo-
rum.: f ı 

Cim bir an icin durakladı. Son
ra kan°apenin üzerine oturarak el-
lerini başı üzerine bağladı ve gü
lümsedi: 

- Della, hediyelerimizi şimdi
lik saklıyalım .. Onlar şimdi bizim 

için lüzumundan fazla güzeldir
ler ... Ben sana tarak alabilmek i
çin saatimi sattım. Artık köfteleri 
kızartmıya başlıya bilirsin! .. 

Elektrik Tesisatı 
Van, (TAN) - Elektrik motörlerin 

den biri bozulduğu için bir müddet
tenberi aydınlık azalmıştır. Belediye 
Amiste bulunan göl işletme idaresi
ne ait büyük bir motörü İktısat Ve
kaletinden satın almıştır. Motör bu

raya getirilerek yerine konulmıya 

başlanmıştır. Yakında daha fazla ışık 
temin olunacaktır. 

laşık yollarla baldızı Fatmanın· (4) 

bin lirasını aldığını da müddeiumu
miye anlatmıştır. 

Tahkikat ve tetkiklerin çabuk biti 
rilmesine çalışılıyor. 

RESiMLi ZABITA .ROMANI: 32 
.O HALDE SENi TiMAR.._.A .. IUl4'AAJM- • 
Ne OE • YATMAGA E ALEYHİ 
MAHl(UM EOECEKml DE BULUNAN -

l..AR.lN HEJ)SiNİ. 
tiAKL~\\\M.. 

TAN 

TOPLANTILAR 

e DAVETLER e 
BUGUN: * Dresden konservatuvarı mezunarmdan 

B::ıyan Speranca Prineu, saat 21 de Fran 
sız tiyatrosunda bir §an konseri verecektir, * Eminönü halkevi ıoıyal yardım şube 
si namına Meliha Avni Süzen tarafından 

bu akşam Istanbul radyosunda "Her şeyi 
halk yapar,. mev:ı:ulu bir konferans verile 
cektir, * Yeşilay ve Yeşilay gençler birliği, üye 
]eri, aileleri ve misafirlerinin bayramlaş 

malan için bayramın üçilncü günü saat 15 
ten 21 e kadar Tokatlıyanda bir çay ve 
recektir, Cemiyet azalarınm davetiyelerini 
almak için Cağaloğlunda Çocuk Esirgeme 
Kurumu binasındaki büroya her gün öğle 
den sonra müracaat etmeleri lizıındxr, 

Beşyüz Liralık Bir Teberrü 
Topkapt fıkara perver hayır müessesesi 

reisliğinden: 

Büyükadada Nizam caddesinde oturan 
Bayan Vasiliki Sarıoğlu vefat eden zevci 
Todoraki Sarıoğlunun istirahati ruhu için 
iıkaranm ihtiyacına sarfedilmek üzere mü 
essesemize 500 lira teberru etmiştir, 

Bu hamiyetli vatandaşa teşekkürfü borç 
bilir ve gazetenizin deHiletini rica ederiz, 

YENi NEŞRIYTA 

Hatay Tarihi 
Hakkında Bir Eser 

Bugünlerde bir kaç ciltlik Hatay tarihi 
neşredilmiştir, Bu eser Hatay davasının 

esasını ilmi bir tez şeklinde ortaya koy 
muştur, 

Hatay ahalisinin Türk olduğu hakkında 
ki kanaat umumidir, Eser, bizi, bu hakika 
ti teyit edecek tarihi vesikalar ve ilmi de 
!illerle karşı karşıya getiriyor, Eski d'evir 
terde Osmanlı idaresine bir türlü ısınanu 
yan orta ve cenubi Anadolu Türkmen oy 
maldan saray idaresi tarafından mütema 
diyen Halep civarındaki çöllere sürülmüş 
ve kendilerine iskan mmtakası olarak 
Rekka havalisi gösterilmişti, Fakat bunlar, 
Rekkadan kaçarak tabii•zenginliklerle dolu 
olan Hatay mmtakasma yerle11mişlerdir, 

Mufassal Hatay eseri bize, bu aşiretlerin 
tekrar Rekkaya sevk için sarayın yolladı 
ğ1 fermanların Türkiye evrak hazinesin 
den alınmış kopyelerini havi bulunmakta 
drr, Bundan anlıyoruz ki 50 asrrdanberi 
Türk olan Hatay ıon osmanlı devrinde de 
cenubi Türkmen aşiretlerinin iltica ettiii 
bir saha ve yerleştiği bir mmtaka olmuştur, 

Tabii zenginlikleri ve gitzelliğile şeref 
bulan Hatayın her fatih tarafından istillya 
teşebbüs edilmesi, tarih sahnesinde teker 
rür etmiş bir hadisedir, Her defasında Ha 
tay Türkleri yüksek dağlara kaçarak ken 
di mütevazı müdafaa teşkilatlarile varhkla 
,ı:mı korwııu rdır, "Mufaa Hata ,. da 
vuzuhla trı sürü en ana fikir bu ur, 

Eserin müelifi Hataylı Faik Türkmene 
gelince: Ciddi ve devamlı çalışmalarile 
kendisini tanrtnuş bir münevverdir, Birkaç 
senedenberi Sorbun doktorası için Türk 
Dili tarihi adlı bir .tez hazırlamaktadu, Tez 
Türk Dili Kurumu tarafından tetkik edil 
miııtir, 4 cilt üzerine 1500 sahife tutmakta 
dır, 

Bu gayretli gencimizden "Mufassal Ha 
tay,, ın diğer iki cildini de bir gün evvel 
bitinnesini beklezir, .. ... ... . 

PRA TIK HUKUK - Hukuk fakültesi 
ordunasyüs profesörü Mustafa Reşit Bel 
gesay, bu isimde bir eser neşretmiştir, 
Halkın öğrenmekte menfaati olan hukuk 
meseleler de bu kitapta sade ve açık bir 
dille anlatılmaktadtr, Eserin birinci cildini 
teşkil eden bu kitapta, usulü muhakeme ve 
icra iflas hukuku, muhtelif muamele usul 
leri ve bunların taraflar arasında doğura 
cağı haklar ve vazifeler anlatılım:ı, 43 ör 
nek verilmiştir, 

Zehirli Gazdan Korunma 
Samatya bölgesi zehirli gu kursu öi 

retmeni Hamit Bahar halka mahsus bir ze 
birli gazdan korunma kitabı yazmıştrr, U 
cuz bir fiyatla satılan bu kitapta, bütün ko 
runma çareleri, halkın kolayca anlıya bile 
ceği bir dille anlatılmakta ve bu hususta 
pratik mal<lmat verilmektedir, 

Istanbul Birinci Ifl.as Memurlu
ğundan: Bir müflise ait ve lstanbul 
Balıkpazarmda 49 No. lu şekerci dük 
kanının üst katında mevcut yazıhane 
Eşyası açık arttırma ile satılacağın
dan 9 Şubat 938 Çarşamba gUnü sa. 
at 10 da Taliplerin Hazır bulunmala-
rı ilan olunur. (4746) 

!Beşinci Sayfadaki 1 I 
Suallere Karşı 

On Cevap 
1 - Hayır (Eğlenceye veya 

ziyafete gitmek için başkaları
nın otomobillerinden istüade 
etmek lazımsa evde oturmak da
ha iyidir.) 

2 - Evet (Çünkü başkasının 
gazetesini okumak onu sinirlen
direbilir. Beş kuruş için arkada
şın sinirlenmesini göze almak 
değmez.) 

3 - .Hayır (Bunu yapıyorsa
nız, bir gün yeni elbisenizin mo-

r 

dası geçmiş, rengi solmuş bir ha
l le geldiğini görecek ve bu ihti

yatınızın manasız olduğunu an
lıyacaksınız.) 

4 - Hayır {Yamanmış veya 
değiştirilmiş bir elbise bize, bir 
fakire.yaptığı hizmet kadar hiz
met göremez.) 

5 - Hayır (Bahşiş garsonun 
hakkıdır. Onun hakkını verme
mek hırsızlıktır.) 

8 - Evet. (Bu, tamahkarlık 

değildir. Garson her vakit hata 

1 

yapabilir ve biz başkalarının ha
talarını ödemiyc mecbur deği

liz.) 
7 - Hayır 

8 - Evet 
9 - Hayır 

10 - Hayır I 

8 - 2 - 938 

Yeni 
Sara 

[Başı l incide] 
yer varsa oraya sevkedilecektir. Ya.. 
ni bir suçlu bir seneden fazlaya mah
kum olur olmaz Istanbul haricinde 
bir hapisaneye yolcu edilecektir. 

icra Usullerinde 
Esash lsla[1at 

Adliye Vekaleti, ıcra işlerinin .ısla
hı ha.kklnda bir İsviçreli mütehasSis 
seçmiş ve kendisiyle mukavele imza
lamıştır. Mütehassıs b'rkaç güne ka
dar memleketimize gelecek ve mev
oot sistem hr:.kkmda esaslı tetkikler 
yaptıktan sonra sıstemin kökünden 
ıslahı hakkında tavsiyelerde bulu
nacaktır. 

Icra usullerimizıin kökünden ıslaha 
muhtaç olduğu kanaati umumidir. 
Bitmez tükenmez mühletler ve mua. 
meleler arasında haklar kaybolmak
ta ve halk arasındaki kredinin esaS
ları sarsılmalct.adrr. 

Yeni sistemde başlıca hedef hakkr 
ve kredi sistemimızi korumak ve k'Uv 
vetlendirmek olacaktır. Bu suretle 
hergünkü hayata ait en mühim dert.. 
!erden biri şifa yoluna girecektir. 

ittihadı Maadin 
Türk Anonim Şirketi 

Ticaret Kanununun 361 ind mad. 
desinde esas mukavelenam.emiz hü
kümleri dairesinde Şirketimiz , hisse.. 
darlan heyeti umumiyesi aşağıda ya-
zılı maddelerin müzakeresi zımnında 

Yetmiş Harp 7 Mart 1938 Pazartesi günü saat 15 

Gem·ıs·ı Kors·anlık de Şirketin merkezi olan Galatada 
Bankalar caddesinde Şark Hanının 

• 5 inci katında 4 numarada ad.iyen iç· 
Mücadelesinde ! timaa davet olunur. 

[Başı 1 incide] Ruznamei Müzakerat: 
"-İngiltere, İspanya asilerine son 1 - Meclisi Idare ve Murakıp ra.. 

derece sabırla muamele etmiştir. Ar- porlarının okunması, 
tık sabrımız tükenmiştir. Bundan 2 - 937 senesi fl.Jn üç aylık hesa.. 
sonra protesto ve tavizat talebi ile batını gösteren bilançonun kabul ve 
iktifa etmiyeceğiz. Çünkü su usul tasdiki, Meclisi ldare beyetinıln teb. 
muvaffak olmamıştır.,,· riyei zimmeti, 

B. Eden daha sonra. İngilterenin, 3 - 938 senesi bütçesinin kabul, 
İspanyada döğüşen iki tarafa, kon- tasdik veya tadili. 
trol altındaki yollarda deniz altından içtimada hazır bulunmak istiyen 
giden her tahtelbahirin batırılması- hissedarların ellerindeki hisse senet
na karar verdiğini, çünkü bu çeşit lerini veya mülkiyet vesikalarını top 
denizaltılarının ticaret gemilerini teh lantr gününden en nz bir hafta önce 
dit ettiltlerini bildirmiş ve Fransa ile Şirketin idare merkezine yahut her. 
Italyanın ayni tedbirlere iştirakini hangi bir Banka veya müesseseye 
memnuniyetle karşıladığını ilave et- ~.t_es_lim ____ e.:;.y,....ıe_m_e_ı_en_·_g_e_r_e_k_t_ir_. -.....,..-~ 

mı ır. Istanbul Asliye Uçüncü Hukuk 
B. Eden, Alcira gemisinin batrrıl- Mahkemesinden: 

masmdan da bahsederek, bu:mn te- Silivrikapıda Şehremini Uzunyusuf 
kerrürünün vahim olduğunun Sala- Yağhane sokak 12 No. da Hacer ta. 
mankadaki Ingiliz ajanı vasrtasiyle rafından kocası Beyoğlu Balıkpaznrı 
Franco'ya bildirildiğini izah etmiş ve 11 No. da kasap Nezir yanında Kaloş 
son alman tedbirlerin korsanlığı kö- aleyhine (937/1135 cbsya N. ile) a
künden kırmıya kafi geldiğini, fakat çılan boşanma davasının müddeaa. 
bu tedbirler de ka~ gelmezse yeni ted leyhin gösterilen ikametgahından çı
birler alınacağını ilave etmiştir. kıp halen bulunduğu mahal meçhul 

B. Eden bu arada Hunter hadise. olduğu anlaşıldığından H. u. M. K. 
sinden de bahsederek ispanya asile- nun l41 ve 142 inci maddelerine tev. 
rinin bu !ngiliz zırhlısını hasara uğ- fikan gıyap kararının ilanen tebliği. 
ratan mayini koymadıklarma dair be ne karar verilmiş ve tahkikat 24/3/ 
yanatta. bulunduklarını, fakat Ingil. 938 Saat ona talik edilmiş olmakla 
tere hükfunetinin bu beyanatı kabul ilan tarihinden 1.tibaren beş gün zar. 
etmediğini, İngiliz destroyerinin f m.da itiraz etmediği takdirde gıya.. 
134,000 Sterlin kıymetinde hasara ben tahkikata devam olunacağı ve 
uğramış bulunduğunu söylemiş daha mahkemeye kabul olunmıyacağı teb 
sonra Alcira hadisesinden bahsede- liğ makamına kaim olmak üzere ilfı.n 
rek hadisenin Salamanka nezdinde olunur. 
şiddetle protesto edildiğini izah et
miştir. 

ltalya ne yapacak? 
Italyanın, İngiltere tarafından Ak 

denizde alınacak tedbirlere derhal 
iştiraki lngilterede iyi bir tesir yap
mıştır. Sunday Timcs gazetesi bu
nun neticesi olarak Ingiltere ile İ
talya arasında geniş mikyasta teşri
ki I!lesai başlıyacağım anlatmakta -
dır. 

Diğer taraftan Ingiltere ile Italya 
arasında Ispanyadaki yabancı gönül 
lülerin çıkarılması meselesinin de 
görüşüldüğü anlaşılıyor. Italya se-

~ YURTTAŞ; !""\,.....,... 

~ Bayramlarımızın sahici bay- ~ 
ram olabilmesi için bizi yaşatan 
topraklann selametini lıahrdan 

çıkarmamalıyız. Göklerimizin ko . 
runmasım, felilkcte uğrıyanların 
yardımına koşmayı, kimsesiz yav 
ruları öliimden kurtarmayı u-

firf Grandi ispanyadaki gönüllülerin 
yüzde ellisini geri almak için müza
kereye hazır olduğunu bildirmiştir. 

Bi~ HA.FTA SON~A 
,·LAMAR.R. tLE l<.lZ AA 
PEŞi GAYiPOt.DUt.AR· 

O ~ALDE 
BÜTÜN SA. 

H\TLe~l A 0

RAYI -
NIZ -
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18/ 6/ 933 tarihine kadar emlak mukabilinde borç para alıp da 

henüz borcunu ödeyemiyenlere : 

Az faiz ahnmak ve uzun vadeye bağlamak gibi 
büyük kolaylıklar CJÖsterilmektedir. 

Şimdiye kadar müracaat etmemiş o!anlarıo bu kolaylıklardan 

İstifade etmek üzere vakit kaybetmeden Sandığa ba,vurmaları. 
(700) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Marmara Üssübahri K. Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gölcükte Deniz Fabrikalarına ait olmak üzere yekdiğerine biti

şik iki ambar yaptırılacaktır. 
Tnhmin edilen keşif bedeli 4375 lira 96 kuruştur. 
2 - Şnrtnameleri ile keşifname ve projesi İstanbul.da Kasımpaşa~.a 

Deniz Levazım Satınalma komisyonunda Imıitte komısyonumuzda gos
terilir. 

3 - Eksiltme 10 şubat 938 perşembe günü ~;ı.ı~t 14 te İzmitte Üssü-
bahri K. Satınalma komisyonunda olacaktır. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat 328 lira 20 kuruştur. 
6 - İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair i

darelerinden almış oldukları vesikalara istinaden Nafıa Müdürlüklerin
den eksiltme tarihinden bir haf ta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret odası 

vesiknlan ile gelmeleri. (436) 

- -

iöe.vlet~ be-cil'iryo.lta[~y~ı·~@anla'(i:.i.şlet~~·~-U~~ _i_~aresi .ilanları 
~ .. ~ ...... --~'"---- ~~~ ........ - --·- - ..... - - -

1.3.1938 tarihin.den itibaren Çetin kaya - Divrik kısmında yolculara 
amumi tarife Uzerinden %50 tenzilat yapılacaktır. "331,. "729,, 

un • • 
Kurban Bayramının birinci gilnü Darüşşafaka rozeti dağıtmak arzu 

eden mektep talebesinin kutu almak üzere Arife günü saat ondan akşam 
on yediye kadar Darüşşafaka ile Nu ruosmaniye camiıi mahfilinde Türk 
Okutma K'llrumuna müracaat eylemeleri. 

Levazım Amirliği ilanları 1 
Ordu hastaneleri için 400 adet çe

lik somyalı deıpir karyola 15 Şubat 
938 Salı günü saat 15,30 da Topha
nede Satın.alma Komisyonunda pazar 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 10800 lira ilk teminatı 810 li
:radır. Şartname ve .ııümunesi kom~s
}'onda görülebilir. Isteklilerin kanu. 
ni bclgelerile beraber belli saatte ko
lnisyona gelmeleri. "416,, "744,, 

* Ordu Hastaneleri için 13700 metre 
l'atak kılıflığı bez 23 Şubat 938 çar -
§amba gilnti saat 15 te Tophanede 
lstanbul LV. Amirliği satın alma ko
:tn.isyonunda kapalı zarfla eks11tmesi 
Yapılacaktır. Tahmin bedeli 5000 li. 
:ra 50 kuruştur. Ilk teminatı 375 lira 
4 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. Isteklilerin 
kanuni ves"kalarile beraber teklif 
lllektuplarmı ihale saatinden bir sa
at evvel Komisyona vermeleri. 

"417,, "745,, 

* lstanbul Levazım Amirliğine bağ. 
lı ınüessesat için 27 kalem evrakı mat 
bua tabettirilccek kağıt ve cilt için 
lnuknvva ve bezi amirlikçe verilecek 
tir. Pazarlığı 16 Şubat 938 Çarşam
ba günü saat 14 te Tophanede Satm 
alına Koınisyonımda eksiltmesi yap!
~caktır. Hepsinin tahm"n bedeli 244 
lira i1k teminatı 36 liradır. Şartname 
~e nümuneleri komisyonda görülebi
lir isteklilerin belli saatte lromisyo. 
n gelmeleri. "413,, "741,, 

L 
"Kabili terkip boru direği,, 

hakkında alınmış olan 7 -1-1936 
günlü ve 2052 sayılı ihtira bera. 
tı bu defa mevkii fiile konmak 
~re ahere devril ferağ veya 
ıcar edileceğinden talip olanla.. 
rın Galata'da, Iktısat ·Hanında, 
Robert Ferri'y~ müracaatlan 

ilan olunur. 

Bir hastabcikıcı; 

Bu - Biocel - li 
Cild unsuru 

Bir Mucize Gibi 
Teni Güzelleştirdi 

dedi. 

Tesiri adeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün :-1rfmda yiizümdeki küçük 
çizgi ve buruşukluklnrın kaybol
duğunu gördüm ve iki üç hafta 
sonra kendimi adeta on yaş 
gençleşmiş buldum. Bir doktor 
demişti ki, "Biocel" cevheri bir 
Viyana üniversitesi profesörU.. 
nün bü~'lik keşfidir. Bu cevher, 
şimai pPnbe rengindeki Tokalon 
kremi terkibinde ımevcuttur. Bu 
kremi her akşam yatmazdan 
evvel kullanınız. Sabahlan d~ 
beyaz rengindeki Tokalon kre
mini sürünüz. Iki kremin tesirl 

' ile en esmer ve çirkin bir tene 
bile yeni b:r canlılık ve gençlik 
verir. Cildi beyazlatıp tazeleş

tirir ve bütün buruşukluklar. 

dan kurtarır. 

TAN 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük Ca.ri Hesaplar 

ikrami"1e plana== 
4 adet 1000 liralık -4000 lira 
8 " 500 " -4000 " 

16 " 250 " -4000 " 
76 " 100 " -7600 " 
80 '' 50 " -4000 " 

200 " 25 '' -5000 " 
384 " 

28600 
'' 

' . a 

1 
Kuralar : 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylul, 1 ı 

_ _8~i~~"!~~ _ t~:h~e~i~d: _ ~e~i~~e~t~·- •., 
.J!LUF&ıaNS n.awıaıaıaızaııaıaıu>aıuwıu SUA4XU 

En Az 50 Lira Mev
.duatı Bulunan Hesaplar 
Kuralara Dahil Edilecektir. 

Hali tasfiyede bulunan 

Türk Ticaret ve Sanayi 
Bankası Anonim Şirketi 

Tasfiye Heyetinden: 
Ticaret Kanununun 361 inci mad

desiyle Banka niz.amnamei esasi.sinfa 
23 üncü maddesi mucibince ve tasfi
ye heyetinin 27-1-934 tarihinde 
ittihaz etmi§ olduğu karara tevfikan 
hali tasfiyede öulunan Türk Ticaret 
ve Sanayi Bankası Anonim Şirketi 
hissedarları 1938 senesi Martının 14 
üncü Pazartesi günü saat 11 de Bah
çekapıda, Taşhandaki dairesinde su. 
reti adiyede inikat edecek heyeti U· 

mumiye içtimaına davet olunur. 
Muhterem hissedarların Şubatın 

24 üncü gününe kadar hamil olduk
ları hisse senetlerini şehrimizde kain 

Haric:t Askeri Kıtaat 
ilanları 

Tümen Birlikleri için 19500 kilo sa 
deyağı kapalı zarfla 18-şubat-938 
saat 14,30 da alınacaktır. Teklif mek 
tupları bir saat evveline kadar kabul 
olunur. Muhammen bedeli 19500 lira 
ilk t~inatı 1462 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 162 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınabilir. Isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere hergün 
ve eksiltmeye iştirak için belli gün 
ve saatte teklif mektuplan ve kanu 
ni vesi.kalarile Lüleburgazda Tümen 
Satmalma Komisyonunda bulunma
ları. "719,. "570,. 

Emvali Gayrimenkule 
ve ikraza+ Bankası 

Türk Anoninı Şirketinin 
Hissedarlar umumi heyeti Martın 

9 uncu Çarşamba günü saat 14 te Ga. 
lata'da Doyçe Oryentbank Dresdner 
Bank Şubesindeki Şirket merkezinde 
adi surette toplanacağından hisse
darlarm o gün gelmeleri rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi : 
1 - Şirketin 1937 yılındaki işleri. 

ne ait idare meclisi rap,:>runun okun. 
ması. 

2 - Bilanço ve Murakıp raporu
nun okunması, 

bankalarda veya Avrupada kain mü- re meclisinin ibra olunması, 
essesatı maliyeden herhangi birine ı lstanbul Komutanlığı 1 4 _ Idare meclisine azn seçilmes1, 

tevdi ile mukabilinde depo ilmihaber Uônları 5 _ 1938 hesap y.ı.Iı ıi.çin Murakıp 

3 - 1937 yılı hesaplan ve bilanço
sunun kabulü ile o yıl işlerinden ida. 

lerini ahz ve hali tasfiyede bulunan ---------------: seçilmesi ve ücretinin tayini, 
TUrk Ticaret ve Sanayi Bankasından lstanbul Komutanlığına bağlı olan 6 _ Ticaret Kanununun 323 üncü 
hühuliye varakaları istihsal eyleme. ve olınıyan Birlikler namına binek maddesine göre Şirketle ticaret mu-
ler.i. ilan olunur. koşum mekkari hayvanı pazarlıkla amelelerinde bulunmak üzere IdarıJ 

Müzakerat Ruznamesi : satın alınacaktır. Hayvan sahipleri. Meclisi azasına salahiyet verilmesi. 
1 - Tasfiye heyeti raporunun O- nin hayvanları ile Fınd!klıda Komu-

kunması, tanlık satın alma komisyonuna mü-
2 - Murakıp raporunun okunma- racaatları. "684,, 

sı, 

3 - Bilançonun tasdiki, 
4 - Murakrbın memuriyetinin tas 

dik ve ücretinin tayini, 

Osmanlı Bankası 

1 LAN 

Zührevi ve cilt hastalıklan 1 
•• 

or Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon:435Rr-

Kurban Bayramı münasebctile lıl••••••••••••lli 

LESiKALSi' 
GRANtJL6 
Kansızlığı giderir, zayıfl~n Şİf"' 
manla!ır, İftahayı açar, vücu· 
dü sari mikroplara karşı koyar .. 
Her eczanede arayınız. 

Her banyoClan sonra saçınız 

BU ŞEKLE G SE 
Briyantin Per ev 

onlan düzeltmeyi temin eder. 

TlFOBlL ~~iL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo bastalıklanna 
5 - Tasfiye memurlarımn muame 

latmm tasvip ve ibrası, 
6 - Tasfiyenin muamel!tı hitam 

bulmadığı cihetle Konkordato "arL 
lan dairesinde tasfiyenin devam ve 
intacı. 

Osmanlı Bankasının Galata Merke-
zile Yenicami ve Beyoğlu şubeler 
Şubatın 11 inci Cuma, 12 inci Cu 
martesi ve 14 üncü Paınrtesi günleri 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN tutulmamak için ağızdan alınan 

kanalı bulunacaktır. 

Umumi Neşryiatı İdare Eden: tifo baplandır. Hiç rahatsızlık 
S. SALİM V'~rmez: Herkeı:ı alabilir.Kutusu 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet ---•• 50 Kuruş 4 ---• 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 
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BAYRAM GE.LIYOR • • 
Likör Aldınız mı? 

• 

Misafirlerinizi ağırlamak 

için en mükemmel ikramın 

inhisar likörleri olduğunu 

U N U T M A Y 1 N 1 Z ... 

.,. " ..... 
h.em.~deiınhı~n En Nefis Meyvalarından Yapdan ; 

CILEK, AHUDUDU, VISNE, PORTAKAL. MANDALIN, KAViSi, NANE 
Likörlerini Tercih Ediniz. 

Ko: :-eyi yapıyor musunll'z?. 

En iyi Kokteylleri inhisar 

ı:körlerile yapabileceğiniz 

gibi, bunlan sade, soda 

ve gazozla karııtırıp da 

i Ç E B i L I R S·i N 1 Z •••• 

ls:cr YerC:e 

iNHISAR LIKORLERiNI 
Arayınız. 

~~ ...................................... --..r ............................ . 
CAFER MOshil Şekeri 

• ı ıı•ıııı•ıııı• ı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı1J1111•ıııı•ıııı•ııı • • -• Bavrnmda valnız 
1 -Tesiri kat'i içimi ko!ay • 

en iyi mcs ., c;,..r,.o .. idir -
~~~ J lü um ccz ne t:rd bu um11 m:llll!m~--- B 

ı 
KIZILAY GAZETESi 

1 - -S, irketi Hayriyeden: • ilanlarınız• vermekle hem kendinize ve h•m d• • 
• Kızllaya yardım etmlı olacaksınız. -

Şubat 11 den Mart 10 a Kadar 1 Müracaat yeri: ~ 
Bir aylık % 40 a kadar fevkallde tenziUtlı abonman kartlarımız ! latanbulda, Postahane kartıımda Kızılay taht büro~ İi • 

idarei merkeziyede kontrol Müdüriye t.yle Köprü Boğaziçi ıiskelesinde = Tel: 22653 lıtanbulda, Poatabane arkumda llincılık Şır- := 
~~~~~~~a~b~~~ıa~n~~~~s~a~~~~~lc~~~~~~~u~~~o~l~~~~-~~~~~ ~'111~1111~1111~1111~~ k~. ~: ~-95:~1111~1111~1111~111:~ 

Çaresi varken ıstırap 
çekmek.. ne acınacak hal 1 

GRIPIN • GRIPIN 
Otütmekten mütevellid bü- En tiddetli bq ve dit afn-
tün ıatırablan, adale, bel, lanm, romatizma aancı Ye 

ıinir ainJaımı 1 ıızdannı 

dindirir 
1 

keser 
• Gripe, nezleye ve emsali hutalıklara kartı bilhusa müeNirdir. 

icabında günde 3 kaıe allnabilir. 
aklitlerinden Nkmmız ve her yerde ıırarla ''GRlPlN,, isteyin· 

ÖKSURUK ŞURUBU 
En muannit öksürüklerle 

brontİl, utm, Ye botmaca 
ökaürüfünün kat't ilicı

dır. Göfüaleri zayıf olanla. 

ra vikaye edici tesiri faya-

.... ......... rc1. 
bulunur. 

lnsiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyotlu. l•tanbul 

BAYRAM MONASEBETILE 
Ucuz ve Lüks Hediyeler Satııı 

Beyoğlu KARLMAN Pasafl 
Liradan itibarnc 

KADIN MUŞAMBALARI İpekli, son moda 
KADIN EŞARPLARI Şifon, son yenilik 

KADIN EŞARPLARI Kadifeden asri desenler 
KADIN Y AKALABI Son Paris moduı 

KADIN EŞARPLARI 

KADIN ÇANTALABI 
K'ÖBK Y AKALAIU 

KADIN ÇANTAXABI 

KADIN ÇOBAPLABI 

KADIN ELDİVENLERİ 

'IANIKCB TAKİMi 
DİKİŞ SEPETLERİ 

fl'JRÇA TAKIMI 
'>UDRALIKLAB 

~İG.\RALIKLAR 

"'ÜZDANLAR 

\.KAVATLAR 

'AY TAKIMI 

Krep birman emprime 

Suedden, asri şekillerde 

Rönardin 

Bo'ks Kalf derisinden, muh-
telif renkte 

Saft ipek XXX meflıur mar-
lul 1 nei nevi . 
Teminatlı sneddea, llclvert 
yeşil ve kırmızı renklerde 

Gilmflşten 

Bayanlara elzem hediyelik 

Emsabiz cins 

Kromlu madenden 

Kromlu madenden 
Safian derisinden 

İpekli, muhtelif desenler 
9parça, hafüı porselen, çiçekli 

17.50 
2.50 
1.75 
1.75 

2.75 

4.-
7.50 
3.50 

1.60 

1.90 

3.90 
2.25 
3.50 
1.25 
1.-
1.-
1.35 
3.-

Hra .. 
" .. 
.. 
.. 
.. .. .. .. .. 
,, 

" .. 
fKÖR TAKiMi 7 par..-a. alpaka'dan 2.70 " 
'1FRA TAKiMi 42 parh. por<ıe1rn . dc-ekH 17.90 ,, 

Broşlar, Yüzükler, inci Koıyeler v. s. 

·AHTE MÜCEVHERATIN ZENGiN ÇEŞiTLER 

Balo, İuvare ve kibar aile toplan+.lan 
mevsimi münasebettle yünlü ve ipekli dantelllar, Payet garnltlrleri 

renkli eldivenler w "LYS" marka Fransu; çoraplan gehnfttir. 


