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~1-1gil~: 

5 incide: Cağaloğlundaki 
Verem Dispanserinde 

Paris müzakeresine hazırlık 
Fransa yan
lışlıkla Suri- Ingiliz -Italyan ransız Elcisi Ponso 

neticeden ümitvar yeye taahhüt Pakbnın Esasları 
yapmış ----··-

Elçi Parise hareket etti Dün Parisi yakından tanıyan bir ecnebi diplomat~ 81 R BEYANNAME 
ile Paris müzakereleri hakkında ıörüştük. Diploma~ 11 
fU müt:ıh;alarda bulundu: • 

- Antakyft meselesindeki bütün aksilik, Suriye NEŞREDiLECEK 
muahedesi yapıhrken, i•in içinde Türkiyeyi alakadar 
eden bir ır.esele bulundutunu düfünmemekten ileri 
,aımiftir. Fransa hariciyesindeki b .. lar yeni adaıvı . 
ıu old•Jiu ıçir. sathi surette hareket etmitler ve mo· 
selınfn -:Trkiye ile olan münasebeti üzerinde durma 

ELÇ Si Sancakta işkence 
zulüm, hapis 
h818 devam ediyor 

Pariı, 19 (A.A. - Hariciye Vekili Dr. Tevfik P~şHi 
Araı ve murahh:ts heyetimiz, Franıa hükUmeti tarafm
dan Sancak meıele•ini görÜ§lnek üzere vaki olan daavet 

· tenvir edecekt u. 

ınatlardır. 
Türkiye ile ciddi mahiyette bir ihtilaf ~österinoe 

Fransada herkes buna fqırmıt ve müteessir olmuf. 
tur, çünkü Türkiye ile buıüh bir ihtilaf çıkarmayı 
arzu eden Kimse yoktur. Diier taraftan Fransa, Su
riye muahedesinin koydufu imza ile Suriyeye ve A • 
raplık lleırıine kartı bir taahhüt altına ıirmiftir 
sunun altından da kolay kolay kaHc:amaz. Paristek i 
nıüzaker4'1erde Fransız diplomatlarının karfılafacağı 

mesele. Suriyelileri herhanıi bir suretle tatmin et . 
mık suretıle Türkiyeyi hoşnut bir hale koymak vo 
mevcut ihtiılft ortadan kaldırmıya çalı,mak olacak· 
tır ... 

Londra, 19 (A.A.) - Daıly Mail ga• 
zete~ınin bıldirdiğine göre, İngiltere ile 
l lah·a araımda prenıip itibarile bir an• 
la~maya tımdidt>n vanlmıttır. 

Salalıiy~ttu mahafilde ihtinıal w-erıldığin • gc'rl.l, ba 
yeni sene b ... ında müşterek bir beyanname nesredl
lect·k ve bu Lf'~Ulnameyle lngilwe ve Italyanın Akde 
nizdekf menfaatlerinin biribirinin zıddı olmadığı, at~ 
tUkonun mun. faza edilmesi llzırnııtl'"ldigi Vl! bu anl.ııt· 
manm hiçbit üçüncü devleti iatihdaf etmediği bildiri
lecektir. 

Ayni zama;·dll Fransa ile Ital V'• arasında hır anla,. 
ma ıhtmıali de D'IE:VZUU bahaedilmuktectir. lngılız. ltal· 

yan konuı;;malan emıasmda diğet" ıhtiliflı mtrelcler c:M 
ayn ayrı tt'tldk olun.muttur • 

FRANSIZ ELÇİSİ GİTTİ 

Fransız Elçisi M. Ponsot evvelki alqam Pariıe h... 1-et 
etmittir. Antakya meselesine dair Pariıte cereyan ede
cek müzakerelerde hazrr bulunacak ve memlel etimİ7 -'e 
hüküm ıüren du) gu ve dütünceler baklanda hükUnıetini 
tenvi redecektir. 

- ·---- ·- -·==:-ı Al<deniıdel<ı stosüAo 
~ 1 Londra, 19 (A.A.) - Iıöyter 'J.~. 

11e Wırılocof#tı ye iter ,ı, #o
lfllto do lıutnW,.• 9,ltlaiı1111 

liirlemiıt:r. 

Fransa Elçisi tstanbııla sabah gelmiş ve akşam yo!a 
çıkmıştır. PonsClCnun her saati o kadar kesif bi- tt'eş
culiyet içinde ~ecnıı~tir ki bütün &ün yem~e v :\lr ,, bul
madan yola ç~qtTr. 

~tuiıi nf 
., a , 

ketimizdeki fikir cercyanlanru iptidadaııbed ya'-:md:m 
takip ettiii için Paristeki ıttüzakerelerdeiiazlr bulunma
sı, ıuitefehhümlerin lll tadan kalkmasına hizmet edecek· ____________ ...,tir. 

• H ft 1 k M .Ponsot h~n:ketindenl 
1 r a a 1 evvel görüıtüğii bir zate iki 1 
a rl

• h tarafta hüsnüniyet oldu~u 
takdirde mutlak~ bir hal 

Madrid Ateşler içinde 1 

Çinde dahili harp 
Altmel Emin y ALMAH çaresine vanlacağın_1 ve her 

iki tarafta hüsnünıyet bu-9 u hafta memlekette lundujunu söylert1~şt~r. 
b • Tasarruf Haftaııydı. Hapis i,Aence JefOI'! ec'iyor 

başlamak •• 
.! re quta ~·~in Raci- Llzki~, 19 (Husuaf) - Antakya 

~oda bır konferansıle başla- da normal vaziyet henüz avdet etme 
clr, lktaat Vekili Celil Ba- miftir. Sokaklarda hi.ll otuzar kiti· 

~ iktuadi hayatonızm tik ıUngUlll ve makineli tüf~~li aske- 1 Çang - 1/ay - Şiek hıTıakı~madıı ili; ._. İ . de aldıiı yolu ri devriyeler geceli ,UndUzlu ~olaş • .{\. ~ 
-=---~ ~ kil k makta ve halkı takip etmektedir. Dev 
ı.~en bır nut e şpan. riyeler tarafından aokaktan geçen hal 1 
.._ km u.tıeri de aranmaktadır. Bu a. ı Londra, 19 (TAN) - Nankin HükUcrıeti Reisi ·re 

Tuarrut haftuJ m~ hiç rama eanumda dipçikleme ve döv- 1 Betkumandanı Marqal Çana-Kay-eŞkin lıugün Nanl<me 
PhNiz iktiadl ...Werden her me fibi hadhıele'" hiç ekıik olmamak 1 avdeti aon derece nıuhtemel sayılıyordu. Bu yüzden mu-

"-kitten ziyade baheedildl. Fakat bir tadır. Halkın aabn, tahammülü tll- huamat durcluruln•u~tu. Bugün altıya kadar Maretal 
~ haftumda beklenmesi icap kenmektedir. Bugüne ~adar ınevk~ :.a•det etmecliji takdirde harp bathYacaktıt. 

l jansma göre, lngiıtere ile İtalya ara. 

1 
smda yılbaşından evn?l bır Akdeniz 

' paktının akdine uıtizar mümkündür. 
Anlaşmanın ne lspanya mP.sele!!i, 

ne de lWyan ımparatorlııgunun tn • 
giltere ta..-afmdan t.111ınmaın bakkm
da muayyen hiçbir iorruülü ihtiva et
mediii, teati edı'e,.ek notalarla iki 
htlk6metin, Akdenbdekl ıtatUkonun 
.muhafazasını taahh~ edeceklui bil-

arı lJal· 
ledildikten 10nra anla,manm ge.leeek 
eene mer'iyete gi~if mQtaleama. 
dacbr. 

İtalya, Habe'iJ'tanda ~ c Oilhura 
Mavi Nil meselesinde Jngil z menfaat 
!erine riayet edecf!ğl tıaldcmda tcmi
aat verecektir. Bunwıa bPraber bu 
meeelain ilerde aync-ı müzakere e. 
dilDie8 lmklnıız de~ildir. 

Anlqmanm den\z silihla.rmm tah .. 
didi bakkıııda ht;:btr hUktn\l ihtlya. 
etmiyeceği blldirılmektOOir 

ltolyonın voıiyeftntlc.• görıileıı 
Jejifilıll~/er 

Roma, 19 (A.A.) - Siyasi rnUta • 
bitler, Romanln beynelmilel vazt • 
yetteld ~ginlıği ha' e etmek arzu • 
...._olduğunu bey.ın etmektedirlt.."'!'. 

)!Ja lllUfa}ıitler, Musolininin dftn 
Utforiada sulh! davet mahiyetinde 
telakki edilebilecel'C bir nutuk rJ:yle· 
mit olduğunu ehMuntyetle kaydet • 
mektedirler • 

Filvaki Düçe, ortada meveut olan 

[Arkuı 10 .ıneuda] 
kadar ha k t yoktU. GörUlü. kalanların eaymı 38 dir. Bu 38 kışı • 

1.1 re :ııa.. hareketi ki· 80rpııuz bir tekilde hapia ya.tmak~- ' En son haberlere göre r---------------------------
A&t tuarruf h dJrlar. Hapeedilenler e\serıya bır M d • d Mareşal Canc-Kay-Şek, mu E GER ~ tetldl~~~~ clon, bir gömlek kalmcıya kadar 80- a n e ayyen saate kada: avdet er- KRAL 

·'lfl!lllllteler de kend•lenııe üten yu1maJrta ve aaatlerce yağmur altın • d 1 

canlı bir ıurtte prememifle~. da bırakılmakta, 10nra, dipçiklerle G • • • • 
11 

•• 
1 

mernış, &ön enıen tayyar~ 
l'aırat ud sebep, h&lJmnUda ikti- döğWerek hayvanlar lfbi ahırlara ka onu u er ler &eri dönmiış, ve bu yüz. 

terbiye ve aılkanm çok nokaan patılmaktachrlar. den asileri er:n~t.:ten b~şka OL SA YDlMC) 
~.Bizde lktiAdi münakaşa Türi teıi aleyhine pıopopnJa G' •d• çare kalmamıştır.. . ~. 
- azdır Iktieadi ifbirliğinln ve V8• • • 1 ıyor (Çang •Kay· ~ek) lD mesaJ arkL 
llfe b6ltl~tiııtiıı mi.nalan iyi kavran· Halep, .1~ (Huswıı) - 17 K~nunu datı Şov Yun Sungun biler tarafm 
~ iktiaadi menfaatleri müşte • evvel tarihinde Arap gazetelenne ve dan kaW teeyyüt etmektedir Bu ha 
lak .Örmek itiyadı kurulmamlfUr· rilen _bir tebliğle k~nseyin ~~ki~e Londra, 19 (TAN) trllndadaft aek ber çok acı bir teaır bırakmı.iır • ._Un için iktisadi hayatta fert xen • alefhinde kararlar ıttihaz ettigı . b~l· sen kiti Iapanya htikfimeti le~de Çen • Hol Tanı bir kaç ha1'tadan 
~ tek bafID ··nı umumun dlrilmekte ve bu ıuretle Türk tezmın harbetmek üzere hareket etmıttir. beri Londradadır B adamın isi 
~ için ça~:ğın:°~ndisinin de aleyhine propapndalar yapdm~k~ • ı.:ehiatan gönllllll gitmemeli ~çln ~ neral hesabma ~ra ı.tbulmak için ::. 
ı...-.:~ nt tini menfa • dır. Bu propagandaların hedefı, bil • bır almıftJr. 500 Iaveçli lbdrit htilrii raya -•..a•.ıw anl ı1ıy 
~ me aa umumun Sa ğı S . Din . •Ç&U-16& as or • 
~ 1 .. _ _,,,ı;.;.;ni kifi huaa, nca unye parça,tt say metine iltihak etmek üzere hareket -a.-n- A , __ 
d..~ -- _araması -.ım.,--e.... Sancak halkmm göeterdiği ıne tmişti .... ,.wu vam ıuı.maraamda muha-
~e farketmiyor. mıy~ yılmaz kudreti fütura uğ • e r. fazaklrlardan Mister Hanıilton Ker 
..__lfaııun iktisadi allkalarmı uyan • tan~~e Bunun mlnumı pek iyi Dahili latabin altuacı ayı beyanatta bulunmuş ve 9u ıözJeri 
--ııı&lc ve doğru istikamette lnkifaf ra ~cak halkı, bu propagan. :Madrit, 19 (A.A.} - DahiU harbin aöylemi§tir : 
~ek hususunda çok botluk var-~ lw1I bam! tayakkuzg ele al_ altmcı aymm bqlangıemcla psete • "Japon nüfusu mütemadiyen art. 

• ~ ler mtıtalealan 9u yoldadır: ~aktadır. Bu uflfus için bit" yayılm:ı. 
Müıolıiflerin mes'uliyetl mı • • • Cilmhuriyetçl Eııturmaayone dl· ıahaaı lbımdır. Japonyamn hali hR.. 

A 
..... ı:n tl Cemiye. Ağ11 ver91/er ve la:yıi allmJa yor ki. zırda bulunmakta olduğ'l infirat va-

ntakya 1f 1 .PUUe er • ı· / Madrit f :~ a1e ,__ mil · · de L ~ tind akkat bir tedbire tn ıyen et 8.fuu. yhtan Oıa&& • zıyetin Amerikantn kucaıiına atıı-
~mı,~. m~ bitaraf milşahlt Halep, 19 (Huswd) - 9~ ~nesin· ~etin muzaffariyetine merkez o~k ~uma meydan vcrn~crueği nu.an 
'ğa "di Vazifeleri vaziyeti deki hububat fiyati nazan ıtibare &· ıradeeiııl izhar et.mittir. lııluzafftınye ıtibara almak mecbunyetindeyiz. E
~k :ıa::k halkm e~iyetlni lmarak Türk köylerine konulan ağır tin bafbca silllu clemlrden bir lnzi • ğer Uzak Şarkta Jnponyanm mual 
~~k ve e~liğln artmuuıa &far vergili, iktiu.dl teraitin değiş- battır. birliğini ve bu au-:-etle sulhii temine. 
~ ~ktır. meehie rağmen, blll tahail edilmek· [ispanyaya Cfair plen dipr tel· decek oluraak Mançuri d~!etlni pek 

lArkuı 10 uncud&Y (Arlllm 10 uneuda) ıraftar 3 unou •Jfamızdadır.J pahalıya tanumt olacağız." 



2 TAN 

lskenderun meselesi 
karşısın da Fransız 
Gazetelerinin neşriyatı 

R uam 
Mücadele
sinde Atınan 
Neticeler 

Populaire gazetesi, İskenderun meselesi ve Fransız -
Türk dostluğu serlevhası altında bir makale neşr~tmiştir. 
Populaire Fransız sosyalist partisinin ve binaenaleyh 
Leun Blum hükumetinin naşiri efkarı olduğu içın buma
kalenin mütalea kısımlarını aynen aşağı alıyoruz: 

T eırinievvelin birinci 
günü baılıyan ruam 

mücadelesi bütün hm ile 
clevam ediyor. {sfonbulda 
mücadeleye tôbi 12 bin 
hayvan vardtr. Mücadele, 
günde 100 veya 150 kadar 
hayvan muayene edilmek 
suretile yapılmaktadır. Bu· 
güne kaclar ancak 3500 
hayvan muayene edilebil· 

miıfir. 

Fransa bu m~seh ... ile doğ 
rudan doğruya alakadar de
ğildir. Onun vazif t-leri ve 
menfaatleri bir dercrPye ka
dar tevazün etmPktedir. 
Çünkü Türkiye ile dostlu
ğunu olduğu k:ıJar Suriye 
hükumeti ile iyı mü~aseba
tını korumak istc.r. 

İlk planda Surıyenin vahdeti me
selesi mevzubahıstir. Ewela siyasi 
vahdeti. Alevilerin ve Cebclidürilz. 
sakinlerinin birer müstakil devlet 
halinde taazzuv etmelerine muhalefet 
eden, ve Fransa ile Lübnan arasın • 
da doğrudan doğruya bir muahede 
aktini bertaraf etmeğe çalışan Suri. 
yelilerin başlıca istekleri budur. E
ğer Sancak, mUstakil olursa, Suriye 
kendisinin malfıl bırakıldığı kanaa . 
tinde bulunacak, ve Fransa ile Suriye 
arasındaki uzun ve müş~iil mUzake . 
relerin neticesi bozulacaktı. 

İkinci olarak Suriyenin ekonomik 
vahdetini istemektir. İskenderun li. 
manı, yeni Suriye hükumetinin yega
ne mühim limanı olarak kalmakta • 
dır. 

Berut \'e Trablu:;, Lübnan tara 
fmdadır. Alevilerin elinde bulunan 
Lattakiye limanı hiç bir zaman kifa_ 
yet etmez. İskenderun Suriyenin 
Gdynia'sıdır. Akdmiz Ü?.erinde ye 
gane büyük limandır . 

ğmın Suriye haricinde bir istiJ.:Jal id. 
diası olamaz. 

I<,ransız t.€7.i işte budur. Kuvvetli 
olduğu, sağlam esaslara dayardrğı 

inkar kabul edemez. Siyasi kıymeti 
de aşikardır. 

Ancak bugün 1936 Kıinunuevvclin
de bulunuyoruz. Bağdat ve Fasta Te
tuvan MiHetlerarası faşizmin g!.irül • 
tülü denizleri olmuştur. 

Küçük Asyada ve SirnRU Afrikıtda 
Musolini ve Hitlerin faal adanılan 

vardır. Bu adamlar Fransa • ~uriye 
muahedesinin imzasından 'loııra Su
riyede zihinleri karrştmp dunı.u~1ar

dır . 
Yarın Fransa, Suriye birlığ"inı ytk· 

mak gibi bir itham karşısnıda kala • 
cak olursa, bu ithamdan kJrkula~lc 
bir şekilde istifade edilecek ve mes~le 
hesap kabul t:t11!ez dcrecedP şüm:.ıllü 
neticeler ven'bıler.e°i{t\r. 

Meselenin bir safhası b•Jdur. İkinl'i 
safha da şudur: Türkiye bil.tün Bal· 
kan alemindeki huzur ve emniye in 

/sfanbul ve Beyoğlu cİ· 
heflerincleki h ·yvanlartn 
muayeneleri Fatih Hayvor 
lıostanesincle yapı/makfad11 
Buradan sonra Kaclıköv 
Üsküdar cihef i, ve nihayet 
Adalar mıntakasıncla müco· 
de/eye giri~i/ecektir. 

Orada ruam/ı olan ve İf· 
lôf ı lôum gelen lıayvanfoı 
beyinlerine tabanca ile b;, 
ok afllmak sureti/e öldürül
mekfeclir. 

hakim bir unsurudur. Sovyet Rusyas: ıc:=-:=::s::==============m
ile sıkı bağlan vardır. An::ara hü~t'.i ş k d • 
meti eskidenbcri müşterr.k emniyet ar em ır 
prensibinin ilk safında -:. i.ıriimüştür. 
Fı-ansanm Yakın Şarkıaki dostluk 

11 sistemi, Türkiye ile bir i!?birliği bu. yo arın 1 n 
lunmadan tasavvur bile kabul etmeı. 

Tevfik RilştU Arasın nufüunu din- d 
!edikten sonra insan kendi kendine evrı· ı· şı· 
şu suali soruyor: Acaba bu nutuk ye. 
ni bir istikametteki hir siyasetin 
başlangıç noktası değil midir? Nazi 
gazeteleri nutku aynen almışlar ve 
methedici miltalealar ılave etmişler · 

Buğ~ay fiyatları 
neden yükseliyor 
BU SENE BUGDA Y VE UN 
SIKINTISI ÇEKMiYECEGiZ ! 
Buğday, hemen hergün biraz yükselmektedir. Piya

saya fazla mal geldiği ve şehrin on beş günlük 
ihtiyacını koruyacak kadar mal bulunduğu halde bu 
yükseklik neden ileri geliyor? 

Bir arkadaşımız dlin bu hususta buğday alcılarile görli§erek şu maliı
matı almıştır: 

Buğday fiyatlarının yükselmesi ihracat malı olarak Uiccar tarafın • 
dan verilen fazla fiyattan olmaktadır. Buna da Liverpol piyasasının fı -
yatlarındaki yükselme tesir etmekt~dir. Almanya ve ItaJya mühim mik· 
tarda buğday alıcısıdır. Bu sene dünya rekoltesi dilnya ihtiyacını karşı • 
lıyabilecek miktardan 1tşağıdır. Istcnilen miktar artarsa fiyatların biraz 
daha yükseleceği tabiidir. 

Liverpı.:.l r.1vas.ıı.sınm bizim ı;iyasa- ı-------------

Bir genç 
nişanlısını 
vurdu 
Balatta Sadun isminde bir genç, 

nişanlısı Cahideyi tabanca ile vura -
rak öldürmüştür. Hadise şöyle ol-

lara tesiri devam edebilir. Zıraat ban· 
kasının verdiği fiyatlar tüccarın :i
yatla rından daha az olduğundan ban
ka artık Anadoludan pek rız mal a · 
labilmektedir. Bu mallar da mütead· 
dit silolarda beklenilmektedir. Trak· 
yada buğday azdır ve ancak oraya ki· 
fayet edebilecek derecededir. Mar • 
mara havzası bile Istanbuldan buğ • 
dRy a.luıaktadır. Memleket stoku ih
tiyacımıza kafi gelecek miktarda bu. 
lunduğundan buğday ve un hususı..n
da sıkıntı çekilmiyecektir. Yalnı:t, muştur: 
şimdiye kadar memleketimizden da- Sadun, 24 yaşındadır. Balatta 
ima sert buğdaylar ihraç olunurkt!n Kalpakçıçeşme sokağında Fatınanın 
bu sene yumuşak buğdaylanmıza da 21 numaralı evinde kiracıdır. 
talep artmaktadır. Eğer ziraat ban-
kası mallarını satmamakta devaın Cahide 18 yaşındadır. Ayni so-
eder ve uzun zaman silo mallarım kakta oturmaktadır. iki genç, dört 
bekletirse fiyatlar yUksekliğini mu - sene evvel tanışmışlar, sevişmişler, 

altı ay önce de nişanlanmışlardır. 

Şimdiye kadar aralarında hiçbir g~· 

hafaza edecektir. Dün şehrimize ycıl
nız dört vagon Polatlı ekstra buğda
yı gelmiş ve 2,10 kuruştan satılmış· 
tır. Mevrudatın azlığına sebep bay - çimsizlik olmamış, yalnız, Cahide ni-
ram günlerinde vagon yüklencmeme- şanlısının bayram günü gezmiy~ gıt
sidir. meleri yolundaki teklifini kabul et-

H ububot piyasasında memiştir. 

S u r i ye l i 1 e r, yeni devletlerini 
tesis etmiye yarıyan Fransız • Suri • 
ye muahedesinin on dört scncdcnberi 
memleketlerinin bir parçasını teşkil 

eden bir araziyi kaybetmek neticesini 
tevlit etmesini asla anlama.maktadır. 

dir. 
Doktor Şahtm birkac gün Pvvel 

Hükümetçe satınalınan Şark De • 
miryollannın tesellüm muamelesine 
bu hııfta başlanacaktır. Şirkein im<ı· 
18.thaneleri, tamirhal"deri, mevcut 
biltiln tesisat ve demiryollanna ait Hububat piyasasında dahi yüksel. 
bilcümle malzeme ve katarlan teşkil me başlamıştır. Çavdar beş kuruşa, 

Cahide, dün akşam annesi ile ba

basını yanına alarak Sadunun evine 

gitmiştir. Sadun,, nişanlısı ile odada 

l-'aı/ı!t' Ra1rult bir sırada tabatit!Asını 
çekerek dı.bideye ikı el ateş elmi1'· 

tir. Çıkan kurşunlardan biri kızı 

kalbinin altından y::ı.ralaııugUr. Ev · 

dekiler, içeri girince Cahidenin yer
de kıvrandığını görmüşlerdir. Şaşkın 

Ankarada bu!unduğunu da hatırdan 
eden Vagonlar lok t "fl . b" · 'Susam 18,10 kuruşa çıkmıştır. Su -

kara...,8 ,,... , omo ı enn ırer . 1 . b p 1 • • * çı ..- ·' '"" r t · Naf V Kil il . r .samın yükse mesıne ae ep o onya • 
Lavalin ~1usolini taraftan siyase-- 1 •1 ıa e . . e me ~erı mı~ ır. lıların piyasamızdan fazla mal almR· 

Bunun için en milmkiln sureti hal, tinin Türkiyede uyandırdığı teessür Bu .. ııs~e1.C.: m~c~bınc~ t~sısatı~ t:- Jarıdır Yağ fa~mkalarımrzın fazla ta 
1921 muahedesiyle Sancağa temin e. rlin bugün bedelim ödüyoruz.. sellum.U ıçın bır_ komısyo~ teşkıl edı- tepleri de yükselmede amil olmak•.'l· 
dilen muhtariyet hususunda anlaş - L,.· 1. h 1 u .. tırdi<Yi zararı bu- leeektır Nafıa Ve1<al~tl Devlet d u.va ın usu e .... ~ ~ . l kil. "d t . •. ır. 
maktır. 1<,akat, bunu, Suriyenin Çf'r- ·ü k d t ınif' etmek mUmkün • Demıryo lan teş atını 1 are e t.~ı Bu sene Trakya mahsulii.tmın mü-

g ne a ar a . d . . d 1. • d"f 1 
çevesinden ve idaresinden ayırma - d"". Montrö konferansından sonra Slstem aıresın e şah şımen . 1 er e- him bir kısmını Tekirdağı piyasası 
dan yapmalıdır. . . ı-.~rkes zanncdiyor·J·. ki F'ransa Ue rinin de idaresi için bir .~roje hazır- çekmektedir. Tekirdağda Istanbul pi-

Bundan başka, Sancakta hıçb.ır 'J'ilrkiyc CümbLJ.riycti Rrasında derhal lamıştır. Memur ve mustahdemler yasası fiyatlarına muadil satışlar ya. 
millet mutlak bir ekseriyete malık bir karşılıklı yardım misakı imza e- yerlerinde kalacakbrdır. Komisyon, pılmaktadır. Buğday fiyatı Tekirdağ 
değildir. 220.000 nüfus şu suretle dilecckti. Fransanın evet demesi ka- bir taraftan tesellüm ve kabul mua- da tstanbul fiyatından on para faz • 
taksim olunmuştur: fi idi. melesini yapacak, işletme projesini ladtr. 

85.000 Türk, 62.000 Alevi, Fakat Fransa evet dememiştir. Mu hazırhyan hareket ve işletme idare-
25.000 Ermeni, 23.000 . Arap, ahede layihası, Hari~iye. ne~aretinde· si de trenlerin intiiamını kaybetme-
18.000 ı Hıristiyan, 5.000 Kürt. ki mürteci kırta~i~·ecılcn~ cına~et de- mcsi için seyrüsefer ve nakliye işle

Fransa, bu anlaşmayı, biiyük bir 
hüsnüniyetle ve gayrikabili münaka. 
şa bir arzu ıle iatemektedir. Fransa 
Suriye muahedesinin en büyük bani
si olan M. Pierre Vienot, Cenevrede 
hem mandater devletin vazüelerine, 
hem Suriye hükumetinin zaruretleri
ne, hem de Türkiyenin meşru arzu _ 
]arına riayet eden bir tarzı hal bul
mak için çalışmıştır. 

Buna rağmen hıi.la mevcut olan 
müşkUlat ne olursa olsur. ,bu vadide 
mahsus bir terakki tahakkuk etmiş . 

tir. 
Fransa ile Tilrkiyenin müşterek 

menfaatleri kat'i bir anlaşmayı ko -
laylaştıracaktır. Cenevrede buna 
çalışılmaktadır. Ve Tevfik Rü~tU A. 
rasın gelecek ziyareti de buna tah-

sis olunacaktır . 

recesine varan ız ansızlıgma hır defa rini tanzim edecektir. 
daha kurban edilmiştir. 

Hariciye nezaretinin Fransa.c;ı şu Sürekli Yağmurlar Başladı 
cevabı verdi: Yeni tcahhütler altına 
girmek zamanı dt?ğildir. Ankara ile 
çok samimi olmak Musolininin Ital -
yasını kızdırır. 

Jşte her vesileyle sulhe kundak 
koymanın şekli bu 6-ibl hareketler 
dir. Fakat artık bugıin kırık puça. 
ları biribirine yapıstırmak zamanı 

gelmiştir. _ 

Evvelki gece şehrimizde oldukça 
sürekli yağmur yağmıştır. Yağmur 
yüzünden Silivrikapı caddesile Uzun
yusuf mahallesindeki lağamlar tı

kanmış, o civardaki evlerin alt kat
larını su basmıştır. 

Itfaiycye haber verilmiş, makina
lar vasıtasile evleı den sular boşal -
tılmıştır. 

Bu iş kolay değild!r. Haber aldıgı-
ma göre akşama doğnı Tevfik .Rüşt~ ~ .......... ...--....-~~ 
Aras ve Vienot Sancakta tatbık edı. 
lecek bazı tedbirler hakkında mutabık 
dUşmüşlerdir. 

Esas meselenin hallı. gerginliğin 
evvela önüne geçmek üzere, sonraya 
bırakılmıştır. 

Umit edelim ki Fransa işi tetkik 
ederken, Türk - Fransız mlinasebet _ 
!erine taalluk eden meselelerde kafi 
derecede anlayış ve cür'et göstere. 
cek ve sulhün teşkilatlandırılmasına 

ayni derecede alakadar olnn iki cünı
huriyctin Iskenderun yilzünden ihtı _ 
laflı bir vaziyete düşmesıne meydan 
bırakmıyaca.ktır. 

Sulh hakkında her gün nıkbince 
sözler söyleniyor, fakat .biz salh da. • 

va.sının Pek vahiın tchhkelere maruz 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

T akslmde tayyare modellerini 
gö'lteren b·i; t11ergi a\'ılmı::;tır. 

Sergide, t.ayyarecillıt'in bidayetinden. 
beri geçirdiği şeklller, harp, yolcu, 
tenezzüh ,spor tayyareleri modelleri 
te§hlr edilmektedir • 

• 
B eşlktaştan Yıldıza giden her 

iki şosenin yeniden inşa \'e 

t amiri dUn tamamlanmıştır. 

• 
•• ktısat \'cl<aleti tcfti!t heyett 

reittl Hüsnü Yaman, dün Ti-
ca.ret Odıuıında ~a.lışmı3tır • Bugün 
Ankaraya jtldecektlr. 

kalmasından korkuyoruz., ' 
Makale muharriri, bundan sonra • 

ve Italya Cenevrede tem<ıil İ f Dairesi İstanbul mmtaka~ı 
Al~any~ bulunmakla bernber onla. amlrllğlnin kadroım tamam • 

YENi ŞEHiR 
PLANININ 
ESASLARI 
Ş

ehircilik mütehassısı Prost, 
yarın Belediye lmar Müdürü 

Ziyıı ıle birlikte Ankaraya gidecek· 
tir. Mütehassıs Ankarada Nafıa ve 
Dahiliye Vekillerine Istanbuldaki tet· 
kikleri hakkında izahat verecektir. 

Prost, geldiği gUndenberi §ehrin 
hemen her tarafında tetkiklerde bu
lu~muştur. Şehri iktısadi, ticari ve 
ilmi bakımlardan etilt eden mUtehas· 
sıs, birçok heyet ve şahıslan dinledi· 
ği gibi evvelce hazırlanarak kendisi
ne verilen raporları da incelemiştir. 
Prost, muvafık b'Jlmadığı kısımlar 
hakkında belediye reisile temaslarda 
bulunmuş ve avan·projeyi yapabll -
mek için lüzumu olan ameli ve naza
ri butun· işleri bitirmiştir. 

BUtiln bu tetkiklerin sonunda Is -
tanbulun bir san'at, ticaret, seyyah 
ve ilim şehri olarak kabul edilmesi 
neticesine varılmış ve müstakbel 
planın bu esaslara göre hazırlanıl -
ması mütehassıs tarafından muvafık 

bir hale gelen Sadun, bu sırada kıztı! 

üzerine atılarak: "Cahide, ~ni af

fet!" diye bağırmıştır. 
Cahide, tedavi altındadır. Sadun, 

yakalanmıştır. llk tahkikat, gencin 

Akıl Hastalıkları Hastanesinde bir 

müdrlct tedavi edildiğini gösterntiştir. 
Cahideyi kendisine vermiyecekJcrini 
zannederek bu işi yaptığı tahmin 
edilmektedir. 

Parti Vilayet 
I<.ongresi 
Toplanıyor 
Halk Partisi vilayet kongresi, bu 

sabah saa.t 10 da Vali ve Parti Reisi 
Muhittin UstUndağ ta:-a.tc:ıda..:ı. aı;ıla
ca k, Parti vilayet idare heyetinin iki 
senelik faaliyetine ait olan rapor o · 
kunduktan sonra, bu raporla hesaba· 
tı ve dilekleri tetkik etmek üzere Uç 
encümen seçilecektir. Kongre, eneli· 
menler işlerini bitirdikten sonra tek
rar toplanacaktır. 

görülmüştür. 

Maamafih Prost, Ankaradaki te • 
maslannı bitirdikten sonra vaziyet 
kat't şeklini alacak ve avan - proje 
Ankara dönü§ilnde yapılmıya başla
nılacaktır. 

Prostun Ankaradan dönüşünde yıl 
ba§ı tatilini geçirmek Uzere Parise 
gitmesi muhtemeldir. 

Humanite'nin Yazdıkları 
(llumanite) gaı.etc i, CenevtrJC 

gönclerdiği muharririnden Antnkya 
mesele ine dair oldığı bir yazQ'l ne • 
retmi~tir. Bu yazıya pek !:Ok hayal 
kanşmıştır. KomUni t muharrir, 
Türk clavasını yakından tanımadı{;'l 
için Antak·ya meselesine gö terdi~i
miz alfıkada Tiirk irnsetinin mü~te. 
rek emniyet pren ibhulen ayrılclr -
ğına ve muha mı cepheye do~nı dön
mek istidadı gösterdiğine dair ali -
metler sezmeğe ~ahşmı tır. Bu yan. 
Iı tef ire Tağmen yau merakla o
lmnmı~ a değer. Bakınız Fran ız mu
harriri neler diyor: 

"Fransa Hariciye Müsteşarı, Pran
sız görüş tarzını lıüyUk bir maharetle 

edılmem~ş çallş:ınlar pulunduğunu lanmıştır. Büronun kadrosu on be§ 
nn hes~ ı~a mucip vaziyetlerin hiç memurd&ll mürekkeptir • 
ve endışeY1 -. ......... ..._ ......................... _.. ............... .-
eksik olmadığını anlatıyor. . ._ ...... .......-~ 

,;-;;ı~=-ı 
ZAR Bugünkü Hava : KAPALI 

izah etmiştir. 
Fransa 1921 de Türkiye ile mandır. 

ter sıfatiyle konuşmuştur. Çiınkü 
başka hiçbir sıfatı yoktu. Bu Uıkdir
de mandateri bulunduğu Suriye na
mına konuşmuş demektir. Suriyenin 
bir tıartası olan İskenderun Sanca • 

. mUuterek emnıyet pren cut bulunan Türk Antaı<ya. davası a-
Türkiyenın "' .. d . . ulh davnsınm on safında rasın a münasebet aramak ve Tür • 

sıbınin ve s , k" · 
""rildU - .. hakkında l' ransız mu har · ıyenın milli bir mc:\elede her hangi 

yu gu k do.:;rudur. Fa. bir ecnebi nüfuzdan miltessir 0Jabile-
ririnin yazdıkları ç;o 0 h t' - · "hti 
kat Doktor Şahtın Ankara ~e~a .r,. ı cegıne ı mal Vt!rmek, inkılap Türki. 

S ·ye muahedesın.n ım. yesini en uzakt:m bile tanımamak de. 
ile Fransa - urı . • k"Jde mev. mektir 
zası gilnündenberı had şe 1 

-Rasat merkezlerinin teıbit ettiline ıöre, 
buıiin memleketimizde umumi olarak hava 
vaziyeti ıöyledir: Garbt ve cenubi Anado
luda bulutlu ve yağışlı, diler taraflarda 
kısmen bulutlu geçecektir. Rüzclrlar, ıar
bt Anadoluda kuvvetli esecektir. 

Düı·I: J hava 

12 nci ay 
135S Hic'1 

GUn: 355 Kasun: 43 
1352 Rumı 

Sevvat: 6 7 Birinciklnwı 
Ounee: 7.20 - Oile: 12.12 
ikindi: 14.31 - Akpm: 16.43 
Yalıt : 18.22 - Imılk: S.34 

Dün, hava kapalı geçmiştir. Yaimur yaf. 
m15tır. Sıcaklık derecesi en ~k 10. en az l kaydedilmiştir. 
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Siyaset alemi 
Milletler Cemiyetinin 

Islahı 

M illetler Cemiyetinin islah1~~ 
düşünnıiye sebep olan en .,,u 

hiın iki hadise Japonyanın Mançurr 
yi, ltalyanın Habeşistanı istila etnıB" 
terine karşı gelememesidir. Bu iki ıı!• 
dise Milletler Cemiyetinin sulhU kO' 
ruınıya kudretinin yetmediğini gös. • 
termiş, bu da Milletler Cemiyetirı 111 

ıslahı düşüncesini doğurmuştur. eu: 
nun üzerine her hükumetin cenıiyetı 
ıslah için ne düşürıdüğünü tel< ' 
lif etmesi kararlaştırıldı ve yirnıide~ 
fazla devlet ıslah projeleri verdiği gr 
bi lngiltere ile Fransa geçen eyıuıd' 
yapılan assamble toplantısında b~ 
mevzu üzerinde ne düşündükterirı 
söylediler. 

Dünkü telgraflar Milletler Cenıiyr 
ti namına bir heyetin bir rapor h8 ~ 
zırlamak üzere bütün bu teklifle' 
tetkik ettiğini bildiriyordu. 

Bu fırsattan istifade ederek de"' 
!etlerin Milletler Cemiyetini ıslah içll1 
neler teklif ettiklerini gözden geçir" 
biliriz: 

lngiltere namına söz söyliyen ıvıı:, 
ter Eden üç değişiklik teklif etnılşt•• 
Birincisi: Milletler Cemiyeti misal<'' 
nı Versay muahedesinden ayırnı•" 
ve böylece Almanya gibi Cemiyet ııa 
Versay arasında münasebet yüzi.irı • 
den cemiyetten uzak kalmak istiyerı 
devletlerin cemiyete girmelerini te' 
min etmek istemişti. ikincisi, taah' 
nütlerin yenıde:1 tr rifi ilo ~"n"syorıl• 
ra bağlanmak istemiyen devletler~~ 
cemiyete iltihakını temin etmeyi, O 
çüncüsü ise ihtilafları muhasanıaY' 
dönmeden halletmeyi istihdaf ediyDf' 
du. Konsey ile assanıblenin karar~•: 
rının ittifeY. ile \'Jrl:ntlSi lcııp ettiğ111 

·ı·rı• den Mister Eden bunun da tadı ı 
t --.ra'tar old.ı~un .1 söyleınlştir. 

Fransa ile lngilterenin noktainat" 
rı bu hususlar üzerinde bi rleştil<t11~ 
başka ınıntakavi paktların cemiyeti 
takviye etmesine ve sanksyon işl11 
başarmasına taraftar olduklarını 6' 
ifade etmişti. 

Fransa Milletler Cemiyeti misal' 
nın Versaydan tefrikine dair bir t' 
söylemediği gibi sı,Jfh muahedelerirı 
tadili hakkında dş. sükCıt etmi~. 11'1~ 
giltere ile döıninyonlprı ise tadile 1, 
raftar görünmüşlerdır. Fakat Fra", 
sa, ÇekosloYl'l.kyn, roıonya ve R~rl 
manyanın (adıle karşı gele ...... ı 
muhakkaktır. ~ 

Sovyet birliği ıslah hakl<ındaki t~ 
liflerinde sanksyonları takviye ıeııı~ 
de olduğunu göstermiş ve Millet~ 
Cemiyetinin sanksyonları kaldır• v' 
değersiz kalacağını anlatmıştı. s0

,f 
yet Birliği mıntakavi paktları e5 

0, 
itibarile kabul ediyor ve her tecav J. 
ze karşı bütün devletlerin iktisll f' 

1 •• t ' bil yıı ve m~lı san'<syon ar, mu e:<fl ·~ 
dıın paktlarile bağlanan ~evletıe;1

1,, 
de askeri sanksyonlar tatbık etnı 
rini istiyordu. ~ 

S:>vyet Birliğinin sanksyonlar ıı:~ 
kındaki telfıkkisine müzaheret ed (' 
devletler, Kolumbiya, Estonya. .P~,. 
tekiz. Yeni Zelanda, Çin ve Buı~ar 
tandır. ,,ır 

Norveç, lsveç, Danimarka, Finl ı 
diya, Felemenk ve lsviçre h.e~ şeJ; 
den evvel Milletler Cemlyetının . of 
hanşüınul mahiyette olmasını istıYd~ 

·· · tal'1 ve ihtilafların daha muessır ~· 
hallini temin edecek bir hattı hlll' r•' 
tin takibini tavsiye ediyorlar. sı.1 11 ı.I' 
ra göre ittifak ile karar vermek ıJ~, 
li.l tadil olunmalı. Sonra sifahsııls ,~ 
ma ile silah sanayiinl kontrol etrı" 
için tedbir alınmalıdır. . . teW 

Cenubi Amerika devletlerının ıt' 
lifleri Milletler Cemiyetini denıokl' ..,~ 
! aştırmayı istihdaf etmekte ve bt.1rı (1~ 
için Konseydeki daiıni lzalıl< 1' ~ 

urıa"8 kaldırılmasını ve fi.zanın m 1 ' 
ile yahut nııntakavi gruplardan 

1
't; 

çilmelerini istemektedir. Bu de-.' ',11• 
ıer mın\akavi paktlar ile fi.za~~n t~,' 
hütlerini 16 ıncı maddeye gore 
yin etmeleri lehindedirler. . [)' 

BUtün bu di.işüncelerin tellfı ~•"' 
him bir meseledir. Fakat büyUI< iye' 
letler anlaşırlarsa Milletler ~ettı,Aıcsl 
tinin ıslahı bir realite olabllır. ,t, 
takdirde mesele akademik nıahiY ~I· 
te. kalır ve bu şekilde sürü1<lenlP 

der. ,,..RıJL 
Ömer Rıza DO'-'/ 

J>e'' Türkkuşu lıtanbul şu 
Açılıyor . aııi1, 

Türkkuşunun Istanbul şubeı:ıı ı1·sO 
mUzdeki çarşamba günü sant 1111ııl 
da Tayyare Cemiyetinin ıstn ııı • 
merkez binasında merasimle açı 
caktır. 
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istanbulda tifo, 

İngilizler Madrit hükUmetine 
500 bin gaz maskesi gönderdi 

grip menenjit 
salgını var mı? 

Birkaç l'iindür, ıehirde fena bir dedikodu var •• Öyle 
bir dedikodu ki bütün lıtanbullulara korkulu rüyalar 
sörclürüyor: 

Avrupadan 
gönüllüler 

Madride 
gidiyor 

"lıtanbulda bu aon sünlerde ölüm arttı. Bunun ıebebi 
KOÇOK HARiCİ Tifo ..ı.uu imi, ..• Şehrin bütün hastaneleri tifolularla 

dolu,, 
HABERLER Bir ikinci havacliı: 

I
• nıiliz dahiliye miiste _ "lıtanbulda bir srİP salgım var... Son günlerdeki 

farı, 12 Sonklnunda ölümlerin sebebi bu İmİf,, 
• Londra, 19 (TAN) - Buaiin Madridi müdafaa heye. Blankburn'da bir ıaı muke- Bir üçüncü havadiı: 

ti tara&ndan netrol.ıııan bir tebliie göre Madridin cenu- si fabrikası açacaktır. Fabri· "lıtanbulda aalsm menenjit var. 
1... sarbiıinde Tarcuı nehn üzennde miliıler ılft asiler ara- ka. haftada bet yüz bin mas- Bu haber •ehre ya'"ldı- tancılar boetam suluyor''\r. :-~n bunu 
*-da ed h kun ·1· 1 • ı<ı imal edecektir. Y .1 • ,.... muharebe vuluıbu)muf, netic e ü ıet r • 11 erı • • ğındanberi lstanbullulann görmil§ ve y~ıştmı. . 
ilci buçuk mil ilerl4!nlİş ve aıilerin muvaıalalamu tchwt F ılemenk veliahtı Pr6n- b" oğu aksıran bir arkada- . -. ~et ınhhıye v~ bele~ye bu ne-
tlınes"' e L--lamıılardır. ırç ... vı pıs ınsanlan takıp ediyor. Böyle 

.,_, ses JUlyan ilı nıfanlısı şa el ve"!1ekten~ başım ag- ıularla ıulanmıf bostanlar görürse 
liükUınet tayyarel~r. bu Prenı Bernhart de Lieppe Bis nyor dıyenlenn yanında onlan yolduruyor. Hatta bir kerede 
hah birkaç keşif n.;n~·ı Kara bük Demir ter Fil•d bu sabah kalfibalı~ kalmaktan ürkmeie baıla- galiba ıizin yazdığınız bostanları 

)apmış ve Madritten yırıni bir halk kütlesinin alkışları dı. Yeşil salata, turp ve ilh.. buldular da boıtancılar dava ettiler. 
~l ç l k arasında Llhayı belediye da- B" ti ·· h"d" l k Is b ld 
llQ ometre meSclı ~deki köy- ve e ' "'1b1° pi11.tneden yenilen ~ule- ır 8 ru a ıae er Çl tı.. tan u a 
1__ iresine ıiderek evlerıme talep •· or•· v-, bazı kimael hıf hh h" · t 
terde asilerin tahşidatuıı f b k lerini imzalamıtlardı!". izdivaç re de boykot yaptı. ~ ~1811 aya ıç naye 

fetmı"ctı'r. rıu··k;·.met top - 8 f 8SJ Ka . . - bUtün bu havadi8lerin d~· o- etmez a gıd~r hıyar alır doma y t w anunuıanının yedisinde ya- - ve•.. te al yık dan Halb k" 
"'·' Iup olma"'•.ı.n.ı tahkik etmek H-ere r ır. ama yer. u ı on. • 
~an bu tahş1dat1 da.~•t- Ank 19 cT•"'T) K bük d pılacaktır. .,...... uzo l b k al ""'- ara, .iM, - ara e • • bu hususta konutmıya l&llhiyettar an ır ere y nız terkoa suyile bıle 
~k için dertlCJl atçş ~:•,n'JŞ- mir ve çelik fabrikalannın yapılması bir akam ltral eden bir hekimimize bol bol yıkasa, mikrobu Uattinde kal 
'il" itiı\i üzerine alan lngiliz firmaamm F ransız Soıyal Partisi U:caat ettim ve kendiaile görilf • maz. Mücerreptir tifo mikrobu temiz 

Alava cephesindeki cumhuriyetçi mümeuili Makenzen Londraya git- Konıresi, parti batkan m yerde bulunmaz. 
:lba~et.ler bir hticum neticeıinde Mazar miştir. Makensen 15 Ki.nunusanide lıiına albay Dölaroku itti • tilıll: - Terkoe ıuyu temiz midir? 
~-ve Urunaga ıırtlannı zabtetmiı bir fen heyetile buraya gelecek ve fakla tekrar seçmiştir. 1' Tilo voA'o11 var - Terkoa ve Hamidiye suyu te • 
~· Aailer bUyük miktarda harp hemen itlere başlanacaktır. - t.t&nbulda bir tifo l&lgmı oldu- mizdir fakat UıkUdar tarafının El • 
-umu terketmiılerdir. ğu .c;yleniliyor, dofru ınudur? malı ıuyu temiz değildir. Filitresi iyi 
Gmıa.ta ceı•h-!Binde 15 askerle bir A • k d Kıymetli hekimimiz kendisinde hak değildir. Sonra Taksim ve Halkalı su 

~=iı~erdi~r.urHıyUe~~ekrtt~al~vv!~ merı an onanması 1ı olar&k bulduğu bir aalilıiyetle bir lan da pistir. Sıhhiye bunu halka ilan 
~ '"',.. ~· ..,.,,,,,__ an tereddüt etmeden: etmiftir. Fakat yine ondan içenler ve 
fet. 8imaJ cephestnde Salamanı:a iat.u d • • b • • • • k _ Hayır dedi. Bu haber dojru de- sıhhatini dü,Unmiyenler pek çoktur. 
'-aunu bombardıman etmiflerdir. unyanın e • ğildir. Şehirde bir tifo NJpu yoktur. Ve htanbul tarafmm bi~ok c;eşme -

.\aiıerin hUkCı':'tet elindeki limanla· n uyu tatanbu1 gibi bir liman tehri olan, ka· lerine Halkalı ıuyu ve Beyoğlu- tara 

fflfK 
Leyla ile Mecnun 

Bir ti) atro münekkidi olmadığımı 
her fırsat düştükçe tekrar etmekte 
ohnama rağmen belki bu yuınu o. 
kuya.nlar beni öyle sanırlar diye ha
rada bir keıre daha bu zenaat Ue hiç 
bir ilişiğim olmadığını alenen be~an. 
daıı sonra size Şehir Ti) atrosunun 
(Leyi& ve Mecnun) piyesinden bah

sedeyim. 
Ben Şehir Tiyatrosuna seyrek gL 

diyorum. Bu kadar ucuz ve eğlence
li bir yere bö) le az rağbet edişim nk.. 
timin darbğınclandır. Sakın başka 
bir şeye hamlolunmasın . 

(Leyi& \'e Mernun) u ı,tônn~yf! kll· 
ra.r vermeden ev11el birkaa~ ahııalJa 
sordum. Kimisi : 

- Güzel, dedi. Kimisi : 

- Berbat. 
Ben ne birincisine, ne de iklnclsL 

ne kulak asmadım ve gittim piyesi 
gördüm. 

Piyes diğer pl3 eslerden ne daha 
fena. ne daha l)i. O~ nanı" keza. 
Şhndi gelelim oradaki lntibalan-

ma: 
EV\ .-•a i sti~e başladı. Beti hl. 

zlm artistlerin ne sessiz .. c:ocuklar 
olduğunu bildiğim için şu aıt kBtta 
CMthnenln l~ine bakan iki baş locadan 
birini tutmak lstPdlm : 

- Olmaz. Satılık dr~ll, dediler. 
Zorla almmaz ~·a. Onun yanındaki

ni Mt'dfrn. verdiler. 
0

Tam sP1dz hu~ukta l«"eri ~rdlılhnlz 
7.am&n saloo ~ k te k:ılab.'\hk ılf'ğll-

dl. 
Uc: perd,.llk nh "'' se\'ftttim. MeY

zoun ne olduğunu anlayamadıına 
dhl aılma ne.dPn JA'\ il \'e Mecnan 
'koydok1anm da ka,~·amadını • 

Yannmfakllt"l'den blrlnfl 10rdumı 
- ı..e,Ji M~un nf!rede!. torpil dölmıü, olduklarına dair d nalizUyonu tamam bulunmıyan ve fma da Taksim suyu gelir 

~~ n.uaratine bir it'ar \'&ki ol- onanması oluyor aulan her evin içine kadar demir bo- Salololor 
ı.u- rularla girmiyen bir tehir için tifo 1 

I 
.L.-- ı.• ı. • vak'alan pek normal bir tekildedir. - Biz kendi hesabımıza ne zaman \'ar ya. 

- Piyeste bir LP' la isimli kadın 

,.Uter• ~_,oın f.:; ma~ea Vqington, 18 (TA~) - 1942 ıeneıinde Ame.-ika Meaell bu IOD bet gtin içinde on do- danberi salata yemekten mahrum· = :~~~-;:,n;~!Ak111ı arlıım bu"'. 
Loncıra, feo';:~~·~byter ajan donanmaıı eti görülmemiı bir dereceye yükıelmiş ola· kuz vak'a olmu,tur. Bu da günde üç :ıe~t!a~~am:~;u~e:!rç!ı f yler ye • e.nk salonda üc· ı.;a·lt' oturup l>n pi -
du- "-..;1tereden ıı.•adrit 'nükı.ı"me caktır. 82 kruvazör, muhrip tahtelbahir ve tayyar• ge. kiiaur vak'a demektir ki, yedi yüz 1 , ... ~i senedehUlr mi?. 
"" ~" .m. "'" • ilik üf. 1 b" - Hayır bir mahzur yoktur. Sa a- ,, ' ,. 

ebe, bin gaz maskeıf rônderilmif miainin İnf&ll pek yakında bitecektir. bin küsur klf n usu 0 an ır şe- ta yiyebilireiniz. Faklt söylediğim gi- Hn1hnki Hizım, hic:hlr pl)·este va. 
Ulunu haber. vermektedir. Maske Kon&renin kabul ertiği :,.i~ ~-:1; =::ı:: bi t.emlz ve bol, bol yıkamak ve son rama"''" kA"ar mük"11mel bir Er -
' aiWı addedilmemekte olduğun • 528 milyon dolarlık kredi dar vak'a bulunur. Saigm bir 1emtte ra her bir tarafmı ya limon veya sir· Dlf!nl tctl(tfdt vaPfY'•r. h~ kusnNnıı. 
, belki de bunlarm g6ndeı1Imesf kın , k ile Vasfi Rı:r.anm mühim bir rolü var-

bJr ~JWtteA.l~t bulwı • f)l_ da, b" edil b" · H ki b" · Mıiıli'iti _____ llf;"1_,..._,..ı.:-o~~ 
dan adeıal müdahale 1tillfr ih- Ruzveltın ı ıne; ton- mealle tee ıt e ilir. al u ız • yim ki, yalnız tifo ic;in değil umumi fer art te ~enrı~l~r. <> da Vu~ 

edilmemektedir. General Franko- luk zırhlının inşasını em- deki vak'alar tamamile münferit ,e- hıfz181ıhha için harirten alman her &l"'tt'fP'l"k lf'in rolil öldürdü. 
Ankara, 19 (Huauai) - Tasarruf kildedir. 11..ell bir" ·.nesi Eyüpte, 'S h-n. 

luı mukelerden ilJt.el'H aatm lllA· retmesi bekleniyor. Bunla - ve yerllmallar h&ftumm aon günü di.ır.....a AUarau.ot•, Xtekt Rmtancıda. şeyin yıkanması lazımdır. Limon yı- Riult> thatro ~rine a:eten ... 

h b. · 50 ·ı I e-· 3 ..... kanır. Portakal mandarina yıkanır ve • hPr 'Pf<lP eh 1f"4'11r ' ' - ptveıd.-n zlva-
rın er ın mı yona nıa münuebetile Ankara hukuk t akulte Bu IOll bet ~de vakıa bir gUnde üç .. lıl'I' 1 ak 38 l"k 1 yıkanmalıdır. ıyı· temizlendikten son et .. arf 1"tl J.>:Örmh-.• g"lir. \lı•"elia, hPn 

A __.,, te ı an• ceoap o ac ve ı top arla teç- ıinde bugün bir toplantı yapılmlftlı-. vaka dilfmllt amma ifte böyle mün- ~. 
'• .. 1-.: lngil h" d'l f-x tal be · ra her •ey yenilebilir... d\in l\ko;11m Vllsflnin O)-namıyaca.., .... 

'-v.._;ya .19 (>. .A.) - ·tere ız e ı ecektir. Hava kuv- Birçok mebus, pro ICllUr ve e nın ferit vak'alar, hem eeuen bu da bir ., 
ıı..._ ll'ranaanm tavaaau~ teklifine ta • veti 191 o tayyareyi İh4;iva iftirak ettiği bu toplantıda hukuk fa .,ey ispat etmeL Bir gt1ıı Uç olur, bir /ıtonhulao vefiyol bn~::t"~t;::,11;,·~1 a:örmlye ~lif 
~~anm vermi9 olduiu ccvarta ez. edecek ve 400 harp ve ta- ldllteei dekanı 1!aha, profl eeör Maz • gtlıı hiç olmaz erteıi glln bir vak'a - latanbulda bu aon aylarda vefi- ola" "'" "°"tum, hana : 
.-..ue f(;yle denmektedir : • • , har Nedim, tat~o~en cial, KAmran olur. Sonra da latanbul limandır &· waldı'" ı u· · k n.....-~- rassut tayyaresı ın.:.2 olufJa yat çog ıt• aöy en ıyor bır ımm _ .. ,,n,.an .... nra. art•ıııtlerin sıhhat 
-~ "muha-.. ıer,, voktur. Mey- ,,_ ı - ve Osman heyecanlı nutuklar aö>·le- dam Uç gün Mudanyada a••·li huta ~ ""' 

._,_ ~- • atN " kt ....., halk bunu tifo salgınına bir diğer kı '°'""""'' ""ö'"""""''"" thatrn~·a Jt1t 
~ bir hU"met, bir de memleket ca ır · mitlerdir. Fakülte talebe cP.miyeti da olur~ 1'Gideylm lltanbula nem var da · l tf di T- rann · 

,. ·L 
35 

L I L L/ 1 ıım gnp sa gın..ıa a e Y. or . .ut • ,.. ..... ,. .. ıı:.ı..,. ~"'1I. lf'"kım mı!. 
vardU'. Bul'Kosta kendilerine ,,meT1rı.onın oin ton "" ,,,.,, ı art vetıilere eüelU paketler içinde Uztlm, baktırayun,, der kalkar buraya ge- b larda f t 1 ... tanbulda u son ay ve ıya ço • 1 P•• .. -1t nh·.-s1 .. ...1 ... anıu1<tf'lt H()JI-

~ 
.u.u vermİ.ij olaıılar, bey • Vqington, 19 (A~.) -- Dünkü incir, fmdık hediye etmfttir. T">plan- Ur ve h ...... ı..-ıı. tifo çıkar bu vak'alar ğalm dır" ' .-. • .., 

.... vil -..-ue• lf mı ... . . "'-'"'· ""'"'"'· h .. ttl r.n1tan MehmMln \1 el bir mevrudiyet olarak telik· aabine koueyinden aolll"l beyanatta tı Mustafa Rahminin b1r IÖyle e da bisim latanbulummun heea.bma _Hayır böyle bır teY bilmiyorum. r~-1 .... "'''"'"' ... az--.ıı,.x.-ıza -•ryo • 
edilmemek lcan ed~r. Asılere yapı· bulunan Bahriye Bakanı Sı.ıar.aon, kapanmlftlr. kaydedilir. Yalnız mal(Un olan bir şey vardır ki, · ,, • ..- ır;•... V-/' 

~ lllftalllh ya;dnn ,teeavüxün ye. ~er biri 35 bin t.o.nluk iki kruvubrün Hostone/en/e 'loıiyet o da ilk ve sonbaharın ölüm mevsi- nı"l do"'"'~0 • 

bir feklidir. Bur.un1a beraber. ı .. lD§UI hakkmdau karann Londra de Bu yolunda - Hut&nelerin herbirinde yirmi· mi olutudur. Ukbaharda ve sonbahar 
han hUkdmeti, bıtır•f müphitle· Diz anlqmuının mhnkul olacağı l F S8 ,er otuzar tifolunun bulunduğu IÖY· da daima vefiyat ziyadeleşir. ----'!!!!""'"'!"'""'~--~"!"!""!''!!"'!!!!! 
~~ mUdalıaleyı kimlerin lhli.l Ikinciklnun~ aonraya bırakıldı Bir otobüs leniuyor. ' - latanobulda bir grip aalgını yok hastalı darda korkalacak bir vaziyet· 

B. FELEK 

~ olduklamu teeblt edtbilme. fmı bilcilrmiftir • _ Tifo vak'alan daima fakir mu • mu? te değildir. 
~~bir konuol ıhdalınl kabul et- y . Adll I;' azası o'du hitlerde çlkıyor. 11 .. 11 bir han oda· _Bu mevsimde tabü soğuk algın - Ben kımıeye yaptırmayınız de-
.~ lmade bulunmaktadır • en 1 ye r 811lda 1eldz kifile birlikte yatan veya hfmm neticesi grip vakalan vardır. mc -'· Ben kendim yaptırmadım. Fa· 

Be.yra.m tatllini pçirmek üzere bir kahvede uyuyan bir biçare bu hu J'akat epidemik bir grip yoktur. ~ı»t d m·n de söyledim ya! .. Ben hiç 

Tayln'er' I Sunaya giden Dafcıbk KWDbllne ta1ıfa tutuluyor. Sıh)alye blltiln tifo - Bir de sari menenjit vak'alan • bir şeyi Y l kama d P n yemem ve 
mensup 35 ldeilfk bir kafile ,okla vak'alanm lirayetten Jııoruma& için nm çoğaldığı &öylenWyor. bir şey yiyeceğim zaman da en evvel 

Ankara, 
19 

(Tan muhabirin • m~ bir otoblle kuuı geçirmlt - billiatiana hutanelere alır. Siz de bi - Kat'iyyen böyle bir teY yoktur. •llerimi yıkanm. Temizliğe riayet 
den) _ Yeni adliye tayin ve nakil lerdir. . . lininb ki, bir tifo hıatahpıın teda· latanbulda bu hastalık senede bet ke dildikten sonra buna ihtiyac: yoktur. 
liateaiııi bildiriyu.-u~ : Kafilenın bır kmmmı tefkil eden visi ugarl bir ay llirer. Fakat huta re bile görülmez. lifteri ve diğer sari Suat DERViŞ 

Vize müddeiu~umiai Süreyya Mu- ler yaralanmq, Bu1- hutaneeine aylarca da içinde miU'obu taıır ,altı • d ' daaya M. U. muavinliğine, Silvan M. kaldınlmıflardır. . . . . ay tifo mikrobu tr ~hıcalar var ~ ~~~~ 
ır a am. u. NWt Torbalı M. u. De! yeni me- Bu hUIU8~ Gemlık muh&biriJD1Z111 dır. llikrop muayeneeinde ~iz çık- N A s 1 L y A z 1 y o R u z ? 

'-o Pao. zunlardaa Bellkil Tire Bakim mua • verdiji taf•illt §Odur: macbktan aonra tifolulan bil halta· 
~ Paolo, 19 (A.A:.) - ~ir hl· vinlijine, lluaa,.,. Adaaa blkim mu. Yoroltlar holil neden çrkarmayıs. 
4t.; bir V&rOfUDda dün fecı avinliğine, ı.taiıbul bfJdm namzedf Gemlik, (Tan) - Yalova • .tSWU Bu auretle bıetuıelerde bir cU· 
~uttur. J un Nezahet Bun-. hAkim muavinlijine. f(J8elli 1hıerinde bir otobtla devrUınit- nün tifoluau bundan on bet gUn evvel 
~ bir çocuk, bir .;:; ve namzetlerden Enise Folitı blkim mu tir. 7 kadar yaralı vardır. Bunlar ki tifolu ve üç ay evvelki tifolu be • 
~ .:ıen bir Ud meyv& ç ufu bal· avinlifine, Fi.-u11n Gfıyv~ lılkim mu- Gemliie getirilerek ilk tedavileri ya- raber bulunabilirler. Hutanelerden 
~ile bl olan Japon çoc Ni avinlitine, Ordu lcra memuru C'"'v • pılmıt, yıralarmın h&flf oJdufu p fazla hutalarm bulunmuı hiçbir teY 
~ liır •urette yaralamJftlrÜı ;. her Ordu hlkim muav.mlitine, Elma. rlllmUetilr· Yolcular ve yaralılar Bur ifade etmez. Memlekette bir tifo lal· 
' Çocuk ~klenmek •:: e • l! IOrgu hlkinıi İhl&D Vrfa hikim uya gitmiflerdir. gmı yoktur. Söylediğim gibi lstanb\ll 
~ ~:lmlfı:ı~ ba~·lmil=· muavinliğine, namzet Kadri Elmalı Kazada 10föriin kabahati ohnadıfl gibi ınhht teraiti haiz bir tehirde bu 
:"'ll11ıı ~ . ye e ~;: 0 !ıidde • sorgu hakimliğine, Urfa 10rgu haki- !(;ylenlyor. kadar vak'alar daima vardır ve tabi-
~ deli nne_k~en:_ı:.;e lin bir mi Mithat tnubo•lu hlkım muavini idir. Kanalisuyon olmadığı gibi çir· 
~ •1 __ ~bi ~=f-' e. e at· ğine, Kocaeli hlkım namzedı Mehmet Motlom Simpson ICon'do ketler ortada a~lar. Beledişe buse 
·~~sok-&"' ın&llllf \ie ra • . rı· v ....... ..a~ bir mil lira .... ır ..... bir ~ Japo öldürmUftUr. Olen Ja- Urfa sorgu bakım ı uıe .. ~ye Cannetı. 19 (A.A.) - Madam Sbnp ne yon ya 3~ ~ 
~ ~ altıdır 80rgu hikimi İbrahim Zae;Te hlkim sonun b~ bulunduğu ve Kahireye ~ederek Kuımpqadaki açık dere 

n on • muavinliğine, Kutamonu ha.idil' gitmemit olduğu haber verilmekte • len kapatmıya çalıfıyor. Fakat ka -

1~ilfere ICrolı hüfün müılfflca 
}~ _ A:uvyefferinln '°'1 

...._......._ 19 (A.A.) - Kral altıncı 
~lahta çıktılı tarih olan 11 Kinu 
~ 1deırberi bahriye lillhendula-

namwedf Aıunet Rl!fadlyJ 1<>r;ru hl. dir. Madam birkaç hafta daha hiç 01. panacak yerler o kadar bUyUk ki bu 
Jdmlillıae, Sinop lll~im namıt:di Veh· mam Klnunuaaniye kadar burada senenin blltçeaile bunu tamamlamı
bl, Siirt 1ılJdm muavinliğine, tawıfye kalmak nıyetinde oldujunu bir kere ya imkb yok. S'ı sen..IMle dejil an· 
I01'IU hlldml Kbım Nulp hlldm cL a eöylemlftlr. cak otuz ll8kis 1e11esinde o cihetin bll· 
muavfıilltine, Al'kara h&ldpı nıuımet· ti1n aç·· mecra1an örttllecek fakat 
terinden Ahlen tıl!hiye sorcu hiklm kim muayinliğin~. Muutm Balıkeair it bununla da bltmiyecektir. latanbu· 
Uğine, yeni mezunJıı.'Cla."1 F.dip Bire. bikim !°~viıuığinc. _Saadet Kuta • lu.. daha birçok.yerlerinde böyle açık 

AHFEŞ 

Rom4nın muharriri R08im Ozgen tahriri birçok aualler ıelmektedir" derulae 
hem daha açık, hem dana ""'""' nlnrıta 

1'ergün okuyucularından bir çok Ama "edibane • olma.ıdı!.-
mektuplar almakta -ve yine gazete- • 
miı ~ 1'6atle ile bir çok fi/ahi t1e Bt::, taaarru,fu milli bir aözllmi.izle 
ta.h~n .müracaatlara cewp vermek de tef/İd ederek "yorganına göre aycı
ooZtyetVıd6 kalmaktadır. - AÇIK ğını uzatmak" diyebtlin.z. - Alaed
SOZ, 19. 1!. 1936. din Cemil, CUMHURIYET, 19. 1'. 

Bu cümle, nahiv bozuldutana oldaia ıi· 1936. 
bi Hizumauz kelime 1nıJl1nmıta da en iyi ,... f t 'd t -L" tu o'-

· ·-" d · · · 1 .~ -.. aaarru u eY1 e m .... , o '-• mı .... er en brrı d17e ıösterilebi ır. -ner 1 f d im b dır" diJ'e 
_.,_,. 

1 
" 1 d~l, 'taaarru e ı ıı ır parı var 

..... urfı, 'okuyuculardan eve "'•' çıkan bır haberın doiru olduianu taadik 
sonra ıelnıelidir. ••Yine pactemd ba ve- . k 1 uA,..pm 
sil~ ile" deiil ,.yine ba weaile ile paete- ve,.a ıabat etme mana mı ıe ır. 

· " d . '1a-..1 .__dald •• .. yorsanma sore uzıt" so li tasarrufu detıl, 
mız enmesı ;ııuauır • ...... 1ıne . doa-... 
.. ,. ' belki tanrrufwı lüzumuna daha •• -
suete J'• ait oJaınu. ç6nkU ,..JrarMla o lüzumun halkm ırJ - ıelımi ile de blnll 

ıuete,.e edilen mtiracaatlardan ı.,haolua· olundııiuna te11d eder. 
mu:ror. B Alaeddin Cemil malraleııne tö:rle 
•ıv.ue• kelimesi de ba ctlmlede tama· batİı7or-

mlle ,.m.dlr, cBakti sueteJ'• Ba,. Ruim • • 
Oqm'ia paaeı •e,,..Ue" ediler • lıatb bir Bu yal tGMJTrKf haftwnna gtrip "9-
meHle helrlrnıda müracaatta baluaulma- karken 
ID1', o na haldanda birtakım sualler ao- ... 
ralanq. O halde ., "" )'ine ba baaaata su~ Bdmem ba ıekll m idafaa etmek lrabıl 
t...U.-" deailllleli idi. mı? Benun botuma sıttı: 1-, albayı donanma amirali ve 

lıi,!l ~hava ordulannın matef&lıdo. 
~ Edvard da bu tınvanlan ta· 

idi. 

cik hakim muavinliğine, Emırum monu lıi.kım muavınlifine, Polatlı hl mecralar pek çoktur. 

80
..,, hllrimi Jl'ethul'ah Urfa hlldm kim muavini lbaan Çubuk hl.kim - r.ueıı diyorum açık olmıyanla- "CeTap vermek vui,.etinde kalmak", Rım•un seldi sidı,_ 
·•- • ..:..1:.&.1 da ı.-.... __ , _ _.__ s*ci haJ'b tatafath 16• ama pek manan Bi&len mahzan edi,.or 

mu•vinlifine, Naciye Gelibolu hl • ,...ıavi...._..,.,e tavin edilmi'1erdir • rın yolu ~seçene 'bol _. "Ba ..._... ıraır•-'•• de aifald. ıribi bır .. , de onun lçm. 
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m,.~ O-ki lımlalya Pi-*,.._ .... 
..P ...,... ..... JOluu tutmu,tu. 

Y..rlllllllal ....... llapıı bile çevirmedi. .U.. 
n *mektıl NU Jlu111es artık kork 
•UJGRls. ..._ bf1ıu ricut ona tüa-.......... 

BUGON 

1 
SiNEMA SiN DA 

Soğ v karşı 
tahaffuz 

Pek yakmda fehrlmize tekrar pllyorlar-

ÇÖLDE BiR TÜRK G 
T.._ lhlii - Tirl&p nmeldli eah111• 

Dlveten: Paramount Jurnal: Ingilterenln aon krallık haclilelerl 
tafllllWe g&tterllmektedlr. 

BuaOn sut 11 de tenıflltlı matıne 
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'l'aa•m bedefiı Haberde. fikirde, 
~Jde temia, dürüıt, 1&1Diml 
"-ak, kariin ıazeteai olma1• 

çalıtmaktır. 

[Günün Meseleleri 1 

\7 erem meselesi 
?an, iki Uç gUndUt v•rımı meHle!il 

laerinde duruyor • 
Bu meee.le iilflrinde dunıtunun se

-.,. bunun bir memleket meeeleel ol. 
~un fildrlfll'de ranJanrnurnı te
lllhıdir • 

\' erem içimizde yaflYU bir dtlf
~ kJ, bunun yaJmı &lhhat \~ki. 
'8tt.nın dar bü~l Ue halledilmMlnl 
laeidemek biraz l&fdllllk olur. Slhhat 
\' d<i.letl büt.çeslnln miiMadesl nl9 -
'-ıncıe elinden geleni yaptyor. Fakat 
'etriyat.ımız gÖ8te.recektir ki dert 
'*Yüktür ve bo faaliyet, bu dahili 
~ bofmıya kafi değildir. 

8tiyük diifmanı maifôp etmek için 
'-Uıetçe seferberlik Uanma ihtiyaç 
~. 

Doktor General Te\'f'lk Sağlam 
... seferberliğin pli.nmı da yapnuı
IQ., Bu itin bqma devletin geçmesi 
~r. Halk ve matbuat da dev. 
letin açacağı mücadeleye yardnn et
~ldir. Devlet teşldlitmm yanında 
'1zııay da yer alır. Devlet, matbuat, 
._ IUalay llflferber bir halde çabtn'· 
'a halk verem tehlikesine kart• uyan
~r. Memlekete tehlikenin azameti 
t..yunııur. Ba.,ka hiç bir netice el • 
te edllmeae blle, halkm verem t4'1hll· 
-ine karşı uyanmur bUe büyük 
'-' bzançfn' • 

• • • 
l1 zak Sarkta 

Çlndeld lsyaa.m mahiyeti anlatıbr 

oluyor. 
NanJdn htlk6methıe kartı layam 

ıenenı 8e - yang - fu, bir JL 
a,Juu olarlık 'hanıkeot edlyonınış. 

-.ouam Japonyaya Çini llltlll ve 
\'yet Çini ortadan kaldırmalt için 

lal, r.,..t ve lmki.n h&Zll'IBlııMma•!·· 
Bu tahmbı yabua &tdacak bir fi· 

lılr dellldlr. 
by.n, Japon _ Alman ............... 

lkebinde çıkmıştır. 
Sonra Japonya M1111çu1' > latit.\smda 

....... bu taktltf UJJp 1ıtm"tlr. Va
'1 '8tlıl etmek hıUıdill yerde ya bir 
•-..on zabiti öldlirtmtlş, ya halkı Ja
hnya aleyhine tahrik etmif, yahut 
lıtr karpphk çıkarmıştır. 
~&akla hük6metl .Japonyanın 

~ilki gibidir. Asi generale kartı 
alcl~n Nankln ordalan Japonyanm 
~ mazh&rclır. Yani Japonya 

~defa Çini kendi k,.ndine partalat. 

'-akta ve kmdllllne bir 19tllA lfllllinl 

~-
Bu defa göz koyduiu uha Sov • 

ht hududundan ha~il ozaktn'. Btna. 
"-ıeyh ani bir tehlike ile de karşı 
~değildir. 

l'alna Japon. AJmm lttlfakmda.n 
...,lnaıuwa devletlerin bu hareket 
._,,181Dda llMll bir vu11et alMÜ • 

• • • 
'-ı 111erak edilecek bir hiclllledlr. 

&alkanlarda sulh 
~ Henld gazetesi, Avraı-da 
~ bir ydm buhranlar, Jtllrtllttller, 
~ tehlikeleri Ue geçtneslne maka. 
lıQ 8anwııa.rda günden göne ko\'Vet. 

--._ bir 8tll1ı havumm Mtlltne ita
._ edeftık diyor ki: 

'"8tr vakitler beynelmUel tehllkele
..._ lcaynağr tellkkİ edDen Balkanlar 
~ cihana bir t1ulh ve terakki mL 
~ köstennlştlr. 9.i•; '"'" lrlncJe Bal
~ devletleri içinde ıııulhü t.ehdlt e • 
~en Ufak bir hldlse olmamıştır. 
:"'illa IDUkabU bUtttn Balkan memle
'nde amal ve ~mal sahada btl. 
~ adanJar atıldıltr görülmiiJtUr." 

'-a netice hakikaten üzerinde du • 
~bir me&eledir. Bu ıulh ve 
~ havw Ba1kan mllletlerlnl bl
~e daha ziyade yakmlAftır • 
A-:"t. anlamada lktnladi, siyasi ve 
~ti birçok yeni .snln')nıAlar ~·apma. 
--..._yardım etmiştir. 

~ BalkanJarclaa ibret eteni 

Veremle Mücadeleyi Arttırmalıyız 

1 Tarihi Dedikodu 

Ayşe Kadın Mahalleyi 
Mülk Etti 

Verem Dispanserinde 
Veremliler Arasında 

Türkiye devleti kuruldu kuruJab 
-Cilnıhurlyete kadar· toprağın hakiki 
ve muayyen bir l&hlbl yoktu. Türki
ye, feodalite, yani derebeylik devrini 
yL,aınış bir cle\"lcttir. Derebeylik 
devrinde bütün arall ubeyllk,, ti. Ya
ni de\•letln mane\i f&hılyetlne aitti. 
Tabirler .,er'lleşlnee beyliğin yerine 
uarazı beytülmalin malıdır.,, denildi. 
Arazi muta.4UUTlfı bir klraer idi; ha. 
kiki mal Mhlbl "beytülmal,, yani de\'
lettl. Toprağı işl"t"n, yani ekip bi~en 
adam ölünce, kira konturatosu bozu. 
lur. tarla umÜ'itahalıkı tapıı.. olur. 
du. Yani bir bedt"J mukahlllnde ve 
kaydlhayat p.ıiiyle bir bqkasına 

klnlanırdı • 
Veremle mücadeleyi arttırmalıyız. Verem her 

ıene birçok vatandatlan mahvediyor, ö1ünıe ıü
rüklüyor. Veremle mücadele tqkilatımız çok 
zayıf ve gayrikifidir. Veremle mücadeleyi art· 
tırmak mecburiyetindeyiz. Bunun için devletin 
ve bütün vatanda,lann elele verip beraberce ça
Iı,malan lazımdır. 

Biz bu makıatla genİf bir anket açtık. Müte .. 
hauıılara bu huıuıta fikirlerini soruyoruz. Ay. 
nca bir arkada,mıız diıpanıerleri geziyor ve 
gördüklerini yazıyor. Aıaiıda Salihattin Gün
görün Caialoğlundaki Verem diıpanaerindc 
yaptığı bir röporta rr okuyacakımız. 

Yazan: 
Salahattin 
Güngör 

C ağaloğlundaki Ve
rem dispanseri. 

son cemaat yerine kaclar, 
insanla dolan bir cami içi 
gibi uğulduyor. Beyazlar 
giyinmiş bir hastabakıcı, 
hastaları birer birer nu
maralarile çağırırken, taş 
koridorda, toplananların 
kırık cif erleri, teli kop
mus bii' sa.nıt:..dna'..u..~~··~ 
nı andıran öksürüklerle 
sarsılıyor. 

Suratla, bir kadın; ba
şını tahta sıraya dayamış. 
hain bir ~ıcığı zorla zap
tetmeğe çalışıyor. Ötede 
bir mektepli çocuk; ar
mut sapına benziyen üç 
parmak kalınlığındaki 
boynunu çarpıtarak. za
yıf göğsünü elile bastırı
yor. 

Yüzü limon sarısı ren
ginde bir başka çocuk in
ce ve uzun gövdesini~ iki 
büklüm olmuş vaziyeti 
ile, tabiatin hakstzlığına 
karşı sıkılmış bir vumrtı
ğa benziyor. 

5 ıska ciferlerl için bir ldm 
bava, istemiye gelen bu bu

taların çoğu fakir iııaanlar olduğu. 
na dikkat ediyorum. içlerinde p&• 

çavralar giyinen, birtakım ıavallı· 
lar da var. Bunlardan birine yak • 
la,arak; hutalığı ne olduğu"'' il(). 

ruyorum . 
Elile göğıünil rösteriyor: 
- Nah, ifte .. Ne vana oradL .. 

Diyor, bastırdıkça ağrıyor da ... 
- Şimdiye kadar kendini heki

me ıöeterdin mi'! 
Yüzünü buru,turuyor: 
- Hekim kim, biz kim efendi .. 

Allah, 1ebep olanlardan ruı olaun, 
Bu hutaneyi par&111 bulduk ta ıeı 
dik!! .. 

Yanmdald hasta, tuhlh ediyor: 
- Buruı haıtane deliJ, dillp&n• 

ser! .. 
- Olsun ... Bizim için hastane 1&· 

yılır. Kaç gündenberi geliyorum. 
Ciğerime ha va veriyorlar? .. Bl.fka 
yerde, bunu yaparlar mı? Hekim· 
ler, bava vermek için avuç doluau 
para alıyorlarmif ... 

Ondan daha yqlı bir kadım rCS.
tererek kes1k kesik söıüne devam 
ediyor: 

- Annem bu benim!. lk1mls de 
verem olduk! .. Babamı, on Hile ev
velı bu zalim hastalık alıp götar
dü. Sonra, kız kardeşim vereme tu 
tulup öldü. Dayım, bir sene zor da
yandı rürledi gitti. Şimdi ua k,ı, 

ba.şbli\la kaldıx. Keşkı biz de oJUp 
kurtulsaydık ... 

- Niçin böyle ıöylüyorsun .. İn· 
fallah kurtulursunuz .. Dedim. 

- Kurtulup ta ne olacağız san
ki... Sokaklarda süründükten son. 
ra, toprağın altı daha iyi!. Amma, 

' öleyim demekle insan ölemiyor ... 
Elaleme avuç açıp dileniyor da yi
ne ölemiyor! .. 

Bayle olacak insan değildik am
ma, diltmez kalkmaz bir Allah ... ,, 

K ızcağız, bunlan anlatırken ve 
remin ne korkunç bir aile 

hastalığı olduğu, bütün deh,etlle 
gözlerimin önünde bir daha can • 
landı. Baba, kız kardet ve nihttyet 
dayı! Uçü de bu hastalıkta· -;dl · 
yorlar. Geride bıraktıkları aua ile 
kıs da birer yanm inaandan batka 
bir ,ey değil. .. 

Bir topal bit, bir gecede yedi ma
halleyi dolqtırmı,. Bir topal Koh ba 
sili de bir eve girmiye görsün, için 
de kim varsa yakalayıp mezara 
göndermeden itini bitirmif saymı
yor. 

Oksürükten dili a.ğzma girmiyen 
kırklrk bir kadına sordum: 

- Senin nen var? 
- Şurada kuru bir ağn!. Ak • 

,amlan hafif hafif ate, geliyor .. Ba 
zı kere de kan UikUrllyorum ! 

Konuıımrken, yine ökıUrllk yak&• 
ladı, biribirl arkuma ciğerlerini 
paralryacalc: rf bi öksürdü, ökıUrdU. 

Genç bir kız, ııranm UatUnde U• 

yukluyor. Yanmda duran yqll ka
dına: 

- Niçin uyuyor bu kız? Diye IOf 

dum, nöbeti mi var yoku .. 
Kadın, acı acı ıtlldü: 
- O uyumum da kim uyıaaun ! 

Bütün gece, benim batımda belde
di yavrucak .. Aman anne.. Sen öl-
me! .. Senin yerine h4'l öleyim .. Di
ye aöylendi durdu. Şimdi de, pnç
lik bu, azıcık kendinden geçmif o
lacak .. 

- Demek huta olan o deitl. ai..
linb ! .. 

- Evet oğlum, benim .. 
- Kumızla bir odada mı yatar-

amız? 
YUsUme hayretle baktı: 
- Iki göz odayı nerde bulaca • 

ğu, a benim yavrum ... Ayda tlç bu .. 
çuk liraya adama, kaç odalı ev ve
rirler '! 

- Bari, yatafnııaı ayıraaııız.. 
b. 9 - A... Ayırmu mıyım ıç •.• 

Kendimde ince hutalık olduiunu 
anlar anlamaz, onun minderini, o· 
danm en köte yerine aerdim. Ben 
kapmm dibinde yatıyorum. 

- Bardağınız fllln... Ayn el • 
'bette ••• 

- Sus ... Oraamı açma ... tkf bar
dafımız vardı. Birini hınzır kedi 
kırdı. Şimdi tek bardağa kaldık. 
Amma, onun da Ç&rf'Jlini buJ"um 

.. 

BirçoA veremli/e,e- •ell<at fo. 
cağmı açan Cağ-:ıloğlun
t:lal<i Verem aispa,,J .. 11nin 

aıımclan görüncıü 

• 
Ben, suyu, maşrabadan avucuma 
doldurup içiyorum. Bardağı yav • 
ruma bırakıyorum. 

- Sizden ill~ paruı alıyorlar 
mı? 

Raynnrf,. On paıa t'tlı •ltJf -
miz yok. Kime. ne llzımaa, bepeini 
buradan veriyorlar ... 

D bpanserln ba,hekiml .. Musta. 
fa Talat., ta o sırada yanı • 

mıza geliyor. Gazeteci olduğumu 
kendisine anlatmıyorum. Ve bir 
hasta gibi, ondan dispanser hak -
kında bazı ,eyler öğrenmiye c:alı-

9ıyorum. Beş senedenberl dispan • 
eerln bafhekimllğinl yapan bu PY· 
retli doktor: hutalanna öğüt ve. 
riyor: 

- Sakın ha ... Balgamınızı ,ura. 
ya buraya tiıkUrmeyinl.%! .. Bir ye
re balgam tükürmek bir evA kW"· 
dak koymak ıibidir! .. 

Sonra, bana dönerek: 
- Verem hutahğmın önüne geç 

ıne çarelerinin en ~mda balgam 
iti gelir. Daha ziyade bu bir sevi
ye meselesidir. Sari haatalıklann 

ne olduğunu bilen bir adam, kendi 
hutalıklı olsun, olmaaın yerlere 
balram tükUrmes. Şunu da bilmeli 
ki, veremlerin çoğu kapalı verem -
dir. OkaUrUp tükürerek yıllarca 
yqıyan veremli vardır... Bunlar, 
bilmiyerek etrafmdakilerl butaıı. 
ğa bulqtınyorlar ! .. 

Seviyesi yüksek kimseler, batka-
11na zaran dokunacak hareketten 
9iddetle ıakmrrlar ... 

Batlıekimln bu öfUtlerlnl dinli • 
yen hutalard&n biri, cebinden men 
dilini ~ıkardı: 

ı Kasaba haricindeki topraklann 
vaziyeti böyle iken kasabalanla ba -
luna.a 11rf mülk topraklar, Ebüssuut 
Efendinin feh Mı \'e Kanuni Sultan 
Süleymanm "moclbince,, siyle lcare. 
ttl,'11°11 ,,..laf oldu. Bn suretle mltlk ve 
akar sahihlnde11 iki kira ahnmıfa 
bqlandı. Biri llkönce alman maktu 
bir kira. diğeri de her sene alınan bir 
kira idi. 

* • 
'Üçüncü Sultanahmet zamanmda 

Kasrmpa.,.da bir Ayşe kadın 'ardı. 

A~~ kadm, ~imdi TePf'hLCJr eaddesl 
olan volda, wnezıuhitB bitişik f'\"de o
turunlu. O ev A..,ıklar meydanı me. 
rlıimm 90n eviydi. Vıt tarafı baş

itan tıua mf'Drhkh. Ti. Şeyh Galibin 
tekkHlne, Kulekaprı"na kadar ıtirer
dl. Perepalaııı ve Tepebaşı bahçesi 
mezarlıfa dahli oldufu ~bl, Ebttnl· 
ya Te\'flk &,in, Yeni Osmanlılar tL 

ı rlhlnde tuvlr edip l mini Aiiyllyeme
ff "Kanlı Set,, blle mea.rlıktı. 

D ıspanserae, çocuklara h.almet "llüıııtin ve Aşk,, müellifi Şeyh Ga. 
aşısı da tatbik ediyorlar. Be. llbin tekkeAlndcn Kıunnıpn,a:t a in • 

nim asıl hoşuma giden nokta fU ol-
me.k için me-tarls.r Usfündtan geçfllr

du :Dispanserde fakir zengin farkı dl. Kalyoncular, gece ~·attndan IOnra 
gözetilmiyor. Kimseden ilmühaber, Ayşe kadının e\1 clvannda toplanır
fakrihal mazbatası filan aranmı · tardı. Kolera \'e veba olunca da Ay,e 
yor. kadmm e\1 önünde gUnde iki yüz ölü 

Vereme yakalandığından şüphe defnNllldltf olurdu. 
eden herkes, aerbestçe dispanaerin Ane kadm, iş hulup para kazana-

mıyor, vakıf c&b~lnln mllracaatlamu 
kapıemı çalarak derdine deva an- bot oevhiyordu. Clbinln Uk gelişin • 
~ 911nde ·--·~IMı •ırt-e,_+ .. *'91..-tlllllllıll • ...._ 
yı tepeden tırnafa muayene etmek taya ı-elme.lnl rica etti. bdnel hafla 
oluyor. Muayene neticesinde lilzum c&bf yine mtlJ'acaat etti. Fakat, ka
goriılürse, hastayı röntgene gönrle. dın ~ine yalvannca mtisaadeklr 
riyorlar. Bir yandan da balgamını ılavrandı. 

tetkik ediyorlar. Tedavi, haatuına Fakat, <'Ahinin tic:UncU mUraeaatı 

göre kısa veya uzun sürüyor Son fena netice verecek, Ay~ kadın ka

bir sene içinde Cağaloğlu verem pı dışan Nlllecektl. 
dispanserine 19 bin kh,t müracaat 'Vc:UncU cuma Ayşe kadın bir çare 
ederek ayakta tedavi görmUştUr. dfüıündil, e\in valu unda bir bUyUk 
Bunlann hepsi veremli değil. Hat- alfll yaktı. Kazanı üzerine yerle;tlr
ta, içlerinden çofunu veremden dl. Çamaı;ırmı yılwnıya t>qladı. 

,üphe eden kim1eler, te9kil edi · Derken cihi eff'mll C'ı.th ı;elctl. ''ıkıf 
yor. MUeueaeye aabahın 9 undan tasarruf tif!netlerl. ka~,tlann yazılı 
aktamın 18 ine kadar huta kabul olduğu defterler heybe&I içinde idi. 
olunuyor. Her gün gelen hastalar Bu defa A~ kadın, ei.bl efendlyt 
vasati olarak 40 ile M arasında • gtller yüzle karı,ıladı. Sırtındaki hey

dır. beyi indirip bah~f!ftin bir kenanna 
Vereme iltidadı olanlann, balık-

yağına ,iddetle ihtiyaçları oluyor. 
Müeueae, bu ihtiyacı kısmen ecza
nelerden parasız olarak temin edi· 
yor. Fakat bu kadarcık bir yardım 
klfi gelmiyor. 

Hutalara yetlfecek kadar balık 
yafı alınamıyor. 

Kendi kendime dllftlndllm: 

- Zenginlerimlzden bir kamı 
bu hayırlı lfi, elblrliliJe Uzerlerine 
alaalar olmaz mı? YUz zenginin bi
rer ıecellk eğlenti parulle mem • 

leket. bin tedavi ıörm\lt cıter ka· 
ıanrrdı. 

yerleftlrdl, ve Ci.bi Efendinin koltu
ğuna ~irip onu e\'in içindeki oda~uı:a 
götürdü. Kahve, çubuk aetlrdl. 

Clbi Efendi, bu defa icareyi tahAll 

edeceflne emin oldu. Giller ytlzle kal

kıp ~tmete hazırlandı. Bir taraftaa 
da Ayşe kadının a\"Ucmıa bakıyordu. 

Camekbb ocladu bab~e oılmıca 

ne ıöntln f Ane bdm O&bl Efendi
nin duvar keaarm& koydap heybe
ılnl ortada kayaryan kaunın altına 

ıllrmUt, lolndekl vakıf detterlerlnl, 
vakıf kayıtlarnu da ldU etmlf. ... Hey
bealll ,_...,... keaarlan k•unm 

ebtmm wntı) llr • 
- Ben, dedi, hep bu mendile tu. 

kUrürllm: sonra da evde, ayn bir 
kaba koyup kaynatınm onu ... 

L istik fabrikasmda çallfan bir 
delikanlı: 

- Ah, diyor. aklım ba.,ıma geldi 
amma, pek geç ... Kendimi. öldüresi 
ye ife vermenin cezuını çekiyo • 
rum! Lbtik kokusunun ciğerlere 
bu kadar zaran dokunacağını bil • 
sem, oraya girer miydim? 

1 T rakyadaki 
Göçmenler 

o umanlar defterhane ldal'MI,, se. 
aedat ldanal, tapn ldareel yoktu Va. 
laflar ,.ıa.. valuf tahalldarlan olan 
al.bllerbl defterlerlade yudl buluaur-

da. 
()&hl Efendi. bu ite mllthlt kızdı. .&ne kadınm üzerine htw•ırn t'HL 

- Kaç para gündelik alıyordun? 
- BJr lira... Bir lira, bizim için 

~ok paradır bayım ... Ayda otuz li . 
ra eder. ea.ka yerde bir lira gün. 
dellll bulamaymca, later ı.temu ... 

- Şimdi zahmetin nerenden? 
- OksilrUkten çok zahmetim 

var. Geceleri daha fazlala.,ıyor. Uy 
ku uyuyamıyorum. Sonra, 9u ne • 
fe. borumda 6yle bir afn var ki 
aman Allah ... Yanıyor içerim!.. 

Trakyaya yerleıtirilen ıöçmenle • 
nn hepet mUstaheil vasiyete pçmit· 
lerdir. LWeburgu kuabalmda Ud 
aene evvel • • 5- bin nUfua varken bu 
aene göçmenlef'in plmeaile ve köy
lerdeki keufetlr teairile kalabanm 
nllfuau 12 • 13 bini bulmuetur. BU· 
tün ahpp ve harap dUilblarm, ev· 
lerin yerine klllr blnal&r yapıldılm
dan. ~ blabuım lktıadl 
vaziyetinde faal birer mevki tutnnıt
lardır. :>marhıaaı ve Vize kasabala
rı biltiln lhtiyac;lannı LUleburgazdan 
temin ettiklerinden bu kuabad• tl • 
caret itleri canlanmlltn'. 

Altalta, llstillte boiUfnuya hafla -
dd&r. Ane kadın lrlyan eibbıln kol
lan anamda bir hayli pataldaııcb. 
Derken mahalle halla hep ötllttü • 
ler. Vakıf defterlerlnln yandıpu gö. 
rtblee, bir ajddu z 

.._ .&ne Udm mahalleyi mtUket-
tL ~ Ddlll mahallql mWkettL .. 

0t•• .. ••• ............ Kuan...,a 
,...... oywll ft ftJhalrlra 4yte 
kadm mahalleyi mülketmiş okhL 

Vak'anm e.uı mUvenib Cevdet 
Ahmet ttqadM duyalmuştur . 

AWurrolıman ,4,/i/ ERFN 
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Galatasaray - Güneş 
Bugün Karşılaşıyor 
Ş©llfil~ Mtlı~@lVÖcdJöır 
Galatasaray, Güneş ta

kımları bugün saat üçe doğ
ru Taksim sahasında karşı
lıkh dizilmiş olacaklar ... 
Bugünkü maçın neticesi 

Yazan: 
Eşref Şefik 

Güzel 
Oyun 

Bekli-
yoruz 

JAN 

Ankara 
7Stadyomu 

4,5 · 
Milyona 
Çıkacak 

r Hergün 
Bir Hikaye 

\.~~~----~~-------

Harmanlar kalkmıştı. 
Yapraklar sararmıştı ve yolların 

kenarlarında kurumuş yapraklardan 
yığınlar vardı. 

Kemahlı Şerif dere boyunda azmış 
olan fundalık!ara son kazmaları vuru
yor, onları köklerinden söküp atıyor. 
du. 

Bir taraftan da düşünüyordu: 

hakkında, şahsi tahmiııleri-ı------·------J 

Bayramın ilk günü Başve · 
ı<ıı tcı.ratııH.lan a<_tış nıerasımı 

yapılan AnKara :.tadı i i.ırki· 

yeııın, hatla 8alkanların en 
;;r,Lizeı stadıdır. veııı stad hak
ı<ında Ankara spor munaoırı· 

ılltZlll Vtıraı~ı llldlUllld.tı Karı

ıc:ıı ıınızı ala .... ciıandırır ınutaıe

a..,ıle a'i'cigita Ot!rc~cııyoruz: 

Bu çiftliğe ırgat gireli tamam üç 
yıl olmuştu. O zaman yirmi iki ya
şındaydı ve askerliğini henüz bitir
mişti. Kemaha dört saat ötedeki Ya
nıklar köyünün basık çatılarına son 
defa bakarken yavuklusunu da gözle
rinin önüne getirmişti. Uzun kirpik
li, çıkık yanaklı Fadime:ıiin alacalı ba
şörtüsünü o damlardan birinde gör
müştü. Ah, onu ne çok sevmişti! Kö
yün ağası olan amcasından kızı iste· 
diği zaman: mi yazmadan şu mühim noh 

taya işaret edeyim: 
Ayrı isimler ıçın çok 

ehemmiyetli bir maçta çar
pışacak olan Galata~arayl;: 
Güneşin çocuklarını be~ 
cephelerde karşılıkh auş -
man kardeşlere benzctiyo 
rum. Büyük Harbin his~i 
hadiseleri arasında, şoylc 
bir vak'ayı okumuştum 
Hala hatırımdadır. 

Yen, ı.~ci"ll1 ınşasıııa ~.l4 st: 
.ıesınde başlanmı~tır. 

titauyom, Hipodrom da da-
1111 oıougu haıde 1.200.00i.ı 

ınetr.o murabbalık bır saha İy 
g;aı etıneKtedir. 

Şimdıye kadar, 15 bin kişı
JiK olimpik stadyonı, futbol 
sahası, atletizm pısti, birınci, 
ıkıncı, uçuncü nıevki tribün 
ıeri, lokaııta, çay salonu, veı. 
tıyerler, matbuat ve hakem 
oaaıarı tanıaıııen yapılnıı:,tır. 

- Iki çıplak hamamda yaraşır, di
ye bir laf vardır. Hele bir ev kura
cak, bir çift öküz alacak parayı ka
zan da öylecesine karşıma çık! .. 

Dem.işti. 

- Hakkın var, Emmi, buncağaz i
çin ne kadan para ister? 

Hasan Emmi gözlerini bir iki defa 
kırpmış, parmaklariyle oynamış ve 
neden sonra: 

- üç yüz lira kadan ... 
Diye söyleyivermişti. 
- Uç yüz lira! ... 
Karadedenin Veli, bakakalmtştr. 
Çünkü kendisiyle Fadimenin arası-

na demirden dağlar yükselmişti. 
Hasan Emmi sordu: 
- Ne düşünüyon? 
Veli omuz silkti: 
- Heeeççç! ... 
Diye rastgele mırıldandı. 

Bir anadan bir babadan deı&ma ik 
kardeşlerden biri Italyan, diğeri A 
vusturya cephesindr. vuruşuyorlar 

nuş , bir sabah süngü hücumunda ka 
der o iki kardeşi lanı gö~üs göğüs 
getirmiş. Biri ltalya, diğeri Avus · 
turya namına süngillerıni biribirinir 
göğsüne saplamışlar. Kardeşlerde? 

b1ri aldığı yaradan hemen ölmemiş 
Hastanede bütün gün öldürdüğü kar· 
deşini inliyerek sayıklamış ... 

Bugün iki rakip gibi sıkı bir ma
ça çıkacak olan çocukların yukardr 
ki hikayeye benzer bir kardeşlikte 

olduklarını maçın en heyecanlı za 
manlannda bile unutmıyahm. "Ayn 
renkler ve ayrı isimler altında vazi
felerini yapan o çocuk!ar biribirleri
tn inandıkları renk için. kulüplerine 
ka rşr olan vazifeleri için hırpalıyabi
lirler. Fakat bir yabancmın o reka
bet arasına karıştığını g0rdükleri 
gün öz kardeşler gibi birleşirler .. Mu 
kadderatlan yüzünden b~":"aber ola • 
mıyan Galatasaray • Güneş futbol 
cüleri biribirlerine karsı hazan asabi 
"'e pek taşkın da\·randılarsa, istedik
leri, yandıkları halde ayni safta ~ar
pışamadıklannrn ver ıliği hırçınlıkla 
muvazenelerini kayb~tmişlerdir de 
ondan şaşırmışlardır. Onların kızış -
ması her şeyden evvPJ . muhabbetten 

Galatasaray hücum hafftndrı ve bugünkü maçtn mukadcleıafrnda 

başlıca rolü oyn1yacak merkez muhacim Gündüz 

Yine stadın maraton kule
si, depoları, hoparlör tesısatı. 
.yrıca üç antrenman sahası , 

ınudu rıyet bması drenaj t<ır

tibatı ve su tesısatı da ıkma l 

edıhnışti r. 
llerıae yapılacak kısımlar 

arasında kapalı ve açık yüz -
ıne havuzları, kapalı spor sa
ıonu, tenis klübü binası ve te· 
11 is kortları vardır. 

- Çok mu gördün yoksa? Fadim~ 
için çok mu gördün bunu? ... 

rokip kalecisi önünde Fadime için üç yüz lirayı çok gör
mek alçaklık olurdu. Allah bilir ya, 
onun on iki örgülü kara saçlarnnn bir 
teli bu kadar kağıda değiştirilemezdi. 

doğmuştur ... 

Gelelim bugünkü 
oyunun talihine 

Galatasaraydan ol-sun, Güne~ten 

olsun, Fenerbahçeden VP. Beşiktaştan 

olsun bazı meraklılara. göre Güneş 
takımile Galata.<ıaray arasındaki bu
gün büyük bir fark vardır. Tabii bu 
farkı Güneş lehine heııaplıyanlar da 
var, Galatasaray tarafma. çıkaranlar 
da ... 

Bence bu iki takım arasında mü
him bir kuvvet farkı )'oktur. Koyu, 
kötü, ve dört köşe kafalı bir kulüp-

çüluğe s~pmauaıı ~a~~ımların k·uvve
tini meydana get.iren t:?lemanları tar
talım. 

Kaleci Avni: Parlak günlerini arka
ya bırakmış olmaı::ına rağmen, asa
bın rol oynıyacağı heyecanlı maçla
ra Güneşin kalecisinden <laha fazla 
alışık olmak itibarile iki takımın 

kalecisini müsavi adderlehiliriz. 
JJ!uavinler: Vıı r: ı~larrnın uzunluğu. 

müdahalelerinin sür'ati ve arafarında 
anlaşma hassaları bakımından bera
berdirler. Mesela Gi.ıneş çiftinin şu 

tarafının kuvvetine ve bu tar;ıfınm 
zatına mukabil Galatasaray ~iftinin 
de faik ve zayıf tarafları denk gelir. 

Haf hattı: Güneşin yan haflarmm 
müdafaa kabiliyetleri Gala tasaraym 
sağ ve merkezinden blreı daha yük
sek görünüyorsa da taarruz kabiliye
tinde ayni derecede oldukları hemen 
hatıra geliyor. 

Hücum hattı: Muhacimleri idare 
criecek, sürükliyecex ve hücumların 
ruhunu teşkil edecek • olan idareci 
mevkiindeki iki merkez muhacim in 
kendi hatlan içindeki kıymetleri dir
hemi dirhemine miısavidir kan;ıatin
deyim. Vakıa Rasihi ayaklarile topa 
Gündüzden daha hakim görenler çok 
tur. Fa.kat Rasihin hücum hattının 
taarruz şeklini ka·:ray1ş tarzına di
ğer arkadaslaıı bPnüz tamamile alış-

Güneı'in muhacim/erini sevkeclec.elc ve maçın kazantlmastncla mühim 
yazife/eri olan Güneş' in o;+a muhacimi Rasih 

lrasım kolec.isile karsı knrııva 

mış değillerdir. Bu yüzden oirçok 
kereler Güneş hücumları sem demın
dc aksıyor. Halbuki Gündüzün fut -
bol telakkisini hücum hattı arkada§
lan daha fazla anlıyacak bir halde
dirler. Sonra, Gündi.;zün kafa tevzi
atı Rasihin ayak hakimiyetini tP.lafi 
erlecek derecededir. 

lç mııhacimfor: Galatasaray sağ 

içi Güneş sai' içinden kat "iyyen 
daha s ö n ü k k a 1 m a z. 
Bilakis manevra k!tbiliyeti itibarıle. 
Eşfakı Salahaddine değişmiyE.-nler 

ekseriyettedir. Sılahaddinin isabet 

Şimdiye kadar yapılan inşa
ı.1.t için Hipodrom da dahil oı . 

duğu halde iki milyon iki yüı. 

ı:ıin lira sarfedılnııştir. 
İlerideki inşaat için de da

ııa bir buçuk milyon lira sar
fedileceği tahmin edilmekte 
dir. 

Bu rakamlara göre Ankara 
stadı 4 milyon Türk lirasına 
yani 65 - 70 milyon franga 
mal olacak demektir. 

ettiği zamanki .şüt.!t'ri F.şfaktan daha ===========--===--= 
srkıdır. Fakat netice alacak müsait 
vaziyetleri hazırlamak ve hızlı şüte 
ihtiyaç olmıyacak yerlere kadar so
.Inılmak imkanı nl)ktasmdan Eşfak 

ağır basar. 

Açıklar itibarile iki tarafın sağ, sol 

Nihat Bugün 
Bir Maç 
idare Edecek 

ac;ıklarını, tecrübeleri, ~elicilikleri ve Bundan bir müddel e,,,vel Futbol 
hücum hattnıı bek1etn•~den akmak Federasyonu tan Cıı1dan isabetli bir 
hassaları, top kont~:ıl•arı noktaların. görüşle ortaya at:dan ve ku:slar ~Ç! 
dan ayrı ayrı dıı heır.lerle tartsak bile larak nazari tatbıkatma. geçilen mıl
çekecekleri kilo birkaç dirhem farkla li oyuncuların hd·eın durma mesele
müsa vidir. si bu haftadan itibaren futbol saha-

Galatasarayın sol içinde, Haşiınin sına intikal edcc~'üir. 

Veli kekeledi: 
- Yok ... Hani... Netsem de, diye 

daldım da .. . 
- Dalacak ne var bunda? Kılkuy

ruK üleymarun damadını ne çabuk 
çıkarıverdin aklından!... Istanbula 
gitti. Uç yılda, üç yüz lirayı koynu
na koyıup döndü. 

Sahi... Ne de çabuk aklından çıkar
mıştı? .. 

Ve işte Kılkuyruk Süleyınanın şim-
di ikinci çocuğu doğmak üzereydi. 

Hasan Emmi sordu: 
- Sen gidemen mi? 
- Giderin .. Sen de bekler min ?. 

- Beklerin elbet ... 
Derenin lavrımındaki çeşme başın

da Fadimeyi gözledi. Amca.siyle yap
tığı konuşmayı ve ne yapmak istedi
ğini ona anlattı. 

Fadimenin iri ve güzel gözlerinde 
bulutlar gezindi: 

- Babama kanma!O beni Nalbant 
larm Aliye vermek diler. 

- Yanılıyon Fadime! Hasan Em
mi yalan söylemez. O yandan korkum 
yoktur. Sen öe söz veriver bana ... 
Beklersin beni, değil mi? .• 

- Beklerin amma ... Korkuyon !. .. 
veya Bülendin oynıyacağına göre, Bugün Şeref st.ııhnda haftanın en
Güneşin lbrahimi ile mukayese yap - teresan kar~daşmalarııvian birisi o
nuyorum. o mukayese takım kadro- kn Beşiktaş - Ve"a maçını eski milli 
suna göre değişir. o,ıunculardan Gal.-ı.tasarayın meşhur _Eğer daralırsam başımı a!ır, Be· 

N.ihadx idare cdeı.:ekfir. 

-Korkma! .. 

Görülüyor ki, bir takımın kuvveti- nin aştığın dağlan aşarım.~ 
ni teşkil eden elemanlar itibarile iki Balkan Kupası ve Yugoslav - Sen yorulma! .. 
taraf müsavi şansa maliktir Klüpleri !şte, ÜQ yıl önce köyünden böyle 
Takımın heyeti umumiyesinin Belgrat, 19 (TA:\) - Burada üç ayrılmıştı. Anası, babası, kardeşleri 
nefes kabiliyeti gündenberi devarn eden Yugoslav hep öldüğü için yalnız Fadimesini dü-

futbol federasy"nunun kongresi hi - şünmüş, onun uğrunda her şeye kat-Takım heyeti umumiyesinin nt'fes 
kabiliyeti noktasında Güneşliler Ga _ tama ermiştir. ~ murahhas iştirak lanmıştı. Şimdi kimbilir ne kadar ge-
latasaraydan biraz üstündürler zan _ eden bu kongre, <:,ok gürültülü ol • li ~miş, ne kadar daha güzelleşmişti. 
nındayrnı. Fakat hu fark arada iki muştur. Bir yıldanberi Hasan Emmiden rrıek
ÜQ gol farkı yapı:ı.cak kadar değildir. Kongrenin ilk ~M\Unde, murahhas tup almamıştı. Oradan gelip giden de 

tar, federasyonun Be.lkan kupasına olmamıştı. Fakat zaten sık sık mek· 
Takımların siniri 

iştirak etmemek ic!n aldığı kararı tuplaşmıyorlardı ki.. Hem Hasan Em· 
Bugünkü maçta aşıl mühim olan protesto etmişlerdir. Gene kongrede minin ona mektup yazmak borcu ol

şey, iki takımın siniridir. Bu sinir Yugoslavyanın Analar denizi kupası- madığı gibi Fadime de yazamazdı. 
yukarda anlattığım kardeşlik hisle - na iştirakile hiçbir ~yi nrtice elde e- O akşam çiftlik sahibinin kapısını 
rinin karşılıklı çarpı~masmdan hasıl dilmiyeceği de zikredilmiştir. kalbi çarparak vurdu. Patron onu se-
olan aksülameller icJnde maçın ba - Maddeten düş ki.in olan kulüplere viyordu. Hoş karştladı : 

1 şmdan sonuna kadar çalk;ınıp dura- virmişer bin dinar kadar bir para ile - Bir derdin mi var? 

1 

caktır. Göze hiç gibi görünen bir yardımda bulunulması kararlaşlırıl- Diye sordu. 
vaziyet o siniri sökülmüş bir çorap mıştr. Veli, dileğini söyledi. 

1 
gibi boşaltabilir. IsıtP. 0 zaman iki ----~ ....... ---.... ---..... _,~~ Patron bak verdi ve iki gün sonra 
takımı koyu bir taraftarlık gözlüğü d a·· t t .1 d -· onu u~·rlarken·. 
·ı ·· nl · saray a, uneş e amamı e cgı - 6 ... 

1
1 

e gore erın, il<' <lort gollü farkı k d ı 1 k kl o - Paranı iyı" sakla! Kimse.,vc sö,·le· : meydana çıkar. Fakat öyle bir fark şik a ro ara çı aca · armış... z:ı- J 

l .k. man, rakibine ve el('manlarına. göre me ... Gözünü aç ve selametle git! H~y 
ı ı takımm bugünkü teknik kryınet-

takımında en iyi tadilatı yapmış olan di yolun açık olsun! !erinin farkından ziyade ruhi ve asa-
bi farkıdır. idareci kendi gcılibiyetini hazırlamış Dedi. 

olacaktır. üç yüz lirayı eski bir çevrenin içi-
T akım kadro/art o zaman galibivet şerefini haklı o- ne iyice sarmıştı. Onu eti ile gömleği-

Tahminlerimizi Güne~ ve Galatasa ıarak kazanan takımla onun t eknik nin arasına ve kuşağının altına sıkış
ray takımlarının malum kadrolarına idarecisi arasında talutim etmek icap tırmış, geriye kalan yirmi ,otuz lira
göre yürüttiik. Divorl~r ki: Galata _ eder. yı da mintanının ~ebine yerlestirmiş-
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Yavuklusu ••• 1 
Yaıan: Kat:lircon KAFU 

ti. Bu para ile lstanbuldan hediyeltı' 
alacaktı. · 
Mahmutpaşa yokuşundan dallI b8!' 

malar, sırmalı çevreler, oyalı yeme
niler, boncuklu terlikler aldı, bandS' 
ki odasına dönerek hepsini yerleşti!' 
di. Sırtına hazır bir elbiseyle ayaıcJ~· 
rına bir ıskarpin de uydurunca M 
bir eksiği kalmamıştı. 

Kendi kendine şöyle diyordu: 
- Bunların hepsi Fadimenindir· O• 

nun uğruna gurbete katlandım ben .. • 
Hasan Emmiye bir telgraf çekti ~' 

If::ı.dimeye selam yolladL . 
Ertesi gün vapura bindi. Am.bard' 

üstüste yığılmış gibi duran yolculS' 
rın arasında bir kenara yerleşti. 

Çıroz bir delikanlı, onun biraz ile' 
risinde duruyordu. 

Veliye yanyan bakıyordu. Onun eı: 
tında, hemen düşecekmiş veya. dö)İJ' 
lecekmiş gibi duran elbisenin gatJ 
battığı anlaşılıyordu. 

Vapurda yolcular çabuk dost ol~ 
lar. 

- Nereli.sin? , 
- Kemahlı!. .. 
- Ooo... Hemşehriyiz öyle~! !• 

çinden mi? 
- Köylüğünden ... Yanıkla.r köyilIY 

den ... Sen nerelisin? • 
-Vanlıyım ... 
Veli itiraz etmedi. Va.nla. Kemah~· 

rasmda koca dağlar ve günlerce !İi' 
ren bir yol vardı amma, yine he.rnttb' 
ri sayılırlardı. 

Biribirlerine açıldılar. 
Veli, arkadaşının düzgün türkc;ıesi• 

ne hayran olmuştu: 
- Ne göze! konuşuyon! .IstanbuU~ 

gibi ... 
- Istanbulda üç yıl a.partmıa.n Jrf' 

pıcılığı yaptım ya ... 
Hemşehrisi Veliye çaylar mna.rll' 

yor, ona apa.rtrmanlardaki eık bayııı' 
larla zengin baylardan ballandıra ı-I' 
landıra bahsediyordu. 
Veli de bu tatlı dılli arkadıı,mdıı' 
hic; bir Şey gizlemedi. 

Trabzona çıktıktan akşam ygıılf 
arkadaş Veliyi basık tavanlı bir ye' 
re götürdü. ıt1 

Veli, bundan öt~ hayal me) 
hatırlıyordu. 

f' Önce acı g-elen fııkiil gittıkc:e 11'1 

urn ıçıni açan bir şey içmi9fordi. SOJI" 
ra karanlık sokaklardan geçmişJtfı 
kapılarında yarı çıplak kadmlarm g5f 
kırptıkları, laf attıkları bir yere ~· 
mişlerdi. 

Veli, alık alık bakıyordu. 
Orada kalmak istemiyordu. FaJc•t 

karşıda sanki F1.dimenin gözleri vef' 
dı. işte o gözler, o yüz, o gülü§ •.. fi' 
kat hiç şüphesiz, o değildi bu ... utefl 
her şeyi oldukça kaim bir sis 11.rdıtl' 
dan gördüğü için aldanabilirdi... 

Büyüye tutulmuş gibi oraya girif·J 
Bir odaya kapanmak ... 
Sızmak ve ertesi sabah elini J<0.1' 

nuna. attığı zaman orada paraları btl' 
l:ımamak ... 
Vanlı hemşehri meydanda yokt1l·. 
Polis onu dinledi ve gece up-adıi1 

evi, oradaki kad~ı buldıu. d• 
Bu kadın Fadımeye ne kadar 

benziyordu. di' 
Benzemek değil, bu, onun ti ket! 

siydi. .... 
Polis, 81eDÇ kadının odamıdıı -~ 

muşamba ile döşeme arasında. Velİ~1• 
·bııı~ parasından yansını bulmuş, sa.hı 

uzatıyordu . 1'' 
Veli bir paraya, bir de kadına b8 

tı. ~ 
Kadın da ona daha dikkatli b& 

yordu. ~: 
Birdenbire doğruldu ve odadal'I 

kıp gitti. fj' 
Polis onu tutmak için davrandı- • 

kat Veli buna meydan vern:edi f'J 
raları göstererek: 0ıı 

- Yav•uklumdur. Bu paraları ol1 
ic:in kazandım zaten ... 

DC'di. ııf 
O da c;rktı ve BOkağm karaJtllgı 

karıştı. 

Şeref Stadında B T alcıır1 
ları Maçları rfl1' 

Dün Beşiktaş sahasında B tal< 
ları maçlarına devam edilmiş:~·1;ııet Beykoz ~ Eyüp maçına ~yuP d~o 
gelmediğinden hükmen mağl11P e. 
lunmuşlardır. . ışŞll' 

Beşiktaş - Vefa maçını Beşılc 
lar 2-1 kazanmışlardır. . i).f 

Bu maçın hakemi Bay Saınıfl' 
hakemlik etmiıstir. 
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KADIN VE MODA 

Güzel Kalmak 

o ç in Kolay ... G-ün-de-yanm--••• -t -viı-"cu--. 
dünüzü ve içinizi tama-

E;) T mile dinlendirmek 

9ir edbir-----,-
. ,,..~,_,.._,...~~v..---,.-.,~-""' 

Sıhhatini ve &üztlliiini muhafa
za etmek bir para mnelninden 
ziyade bilıi meselnidir, fakat bu 
blJiyi tatmin ,artile... Mnell 
yorıunlukla veya tffssür ve üzün· 
tü ile ıeçmif bir ıünden sonra ya
rım saatlik tam bir dinlenme hiç 
bir masrafa lüzum ıösterme:ı. Çok 
üzüntülü ve yorucu bir &ünden 
sonra meseli ak,am saat altıda 

yarım -.aat tam bir dinlenme yapı. 
nız. 

Uzerinizde sizi sıkan her bqı 
çüzünüz. Belinizdeki kemeri ç.o
raplarınızı tutan lbtik kemer ve
Y• bqı, elbiselerinizde~i sıkı olan 
her,.yi açınız. Hattl kabilse sıcak 

bir banyo yapınız veya hiç olmazsa 
yüzünüzü iyice yıkayınız. Yatajı
nızın Uzerlne yaz ise örtüsüz, kıf 
İM örtülmüf olarak uzanınız, bu 
dinlenmenin b8'1ıca tartı karanltk· adaleleri adeta yerlerine ıelir. 
tır. Oözlerin üzerine ılık çay veya Vücudun adaleleri ı•v,.r. Biraz 
cOI suyu ile ıslanmıf pamuk koy- yUkHk bir yastık üzerine uzanma-
mak bu dinlenmeyi bir kat daha sı llzım ıelen bacak ve ayaklar 
arttırır. dinlenir. Çok nazik uzuvları tafı· 
Dimqın da bulundujunuz oda yan karın tam bir istirahat eder. 

kadar bof ve karanlık olması il . Bütün bir ıUnUn yorıunluk ve 
zımdır. Hiç bir ,.y dütünmemek üzüntüleri maddi ve manevi istı-
bütUn düfünce ve üzüntüleri di • rapları bu yarım saat içinde adeta 
majdan uzakl.,tırmak ldeta di· yarıya iner. 
malt uyufturmak bu dinlenmenin Oüzelliii ve pnçlili ile mefhur 
ikinci bir tartıdır. Hattl buna bir lnıiliz kadına bu uzun süren 
muvaffak olabilmek için (500) hat- 19"91iltn sırrı soruldutu zaman: 
tl (1C>Cı>) ~\!l'dar saymak faydalı- (Yarım saatlik dinlenme sayesin. 
dır. de) demlftlr. ~ • 

"'A'Wtarta 8'Uft1n,.,.yı tıt8tqttl"" - l!la' tt""lftMr "unıy •• b&Sh 1Jlr 
mak bu içinizi ve vücudunuzu din- feY ki en me.ıuı bir kadın bile bu-
'•ndirmek usufüne ei•r müracaat nu yapabilir. itten kaybettiğiniz-
etmemif iseniz bunun ne kadar den dolayı sıkılmayınız. Söylediği-
faydalı oldutunu tahmin edemez- miz yolda dinlendikten sonra iki 
alnlz. saatlik ifi bir saatte çıkarabilirsi-

Oözleriniz dinlenir. YUzUnUzün niz. 

~ 
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Anneye 
Ihtiyacz 
Olan Gelin 

Bir okuyucumdan bir mek
tup aldım. Okurken içime do
kundu, ıözlerim y&f&rdı. Ba
kın okuyucu ne diyor: 

"Siz anne imzasile Tanda 
dertli okuyuculara cevaplar 
yazıyorsunuz. Benim bu sıra
da bir &Meye öyle ihtiyacım 
var ki ... Dert dökecek hiç kim 
sem yok. 

Son yazınızda dedikodunun 
yılanların en zehirlisi oldutu· 
nu yazıyordunuz. Ne doiru
Bu yılan beni ısırdı. Dünyada 
kocamdan, çocutumdan b8' • 
ka bir dütUncem olmadıiı 
halde ıörümcelerim benim 
hakkımda kocamın zihnine 
fÜphe soktular. Ev hayatımız 
cehenneme döndU. Ailamak
tan ıözlerimin çıkmadıiına 
hayret ediyorum. Ne yapa • 
yım?,, 

Kızım, llSyl•dilin zehrin 

panzehri ıuç bulunur. Bilhas
sa ıôrümce dedıkoduauna ça· 
re bulmak zordur. Masum bir 
insanın kendıni müdafaa et
miye•mecbur olması da ayrı· 
ca bir derttir • 

Atlamak zat ıösterir. En 
iyi yol sinirlere hlkim olmak 
ve açık ve kat'i bir lisanla 
konutmaktır. Ciörümcelerinle 
uzun münaka,alara ıiritme. 
Ev ytkıcı mahluklar oldukl&· 
rını ve böylelerile konuşamı· 
yacajını söyle ve sözü kısa 

kn. Kocana da ıörUmceleri
ni çekittirmeden dedikodunun 
esassız oldujunu, dünya ku· 
rulalıdanberi ıelinlerle ıö • 
rümceler arasında dedikodu 
eksik olmadıtını açık bir il· 
sanla anlat. Metin olmak ve 
üst perdeyi muhafaza etmek 
daima hak kazandırır. 

ANNE 

--------- ·---·--····--· ---------
Gece elbiselerinin bi

çimlerinde şayanı 
dikkat yenilikler göze çar
pıyor. Dizlerden yukarı bi
ten uzun bluzlar giyiliyor. 
Bunlar kah parlak lime ku
maşlardan kah işlemeli tül
den yapılıyor. Görülen re
simlerdeki gibi. Bazan cıa 
doğrudan doğruya kü~ük 
bluzlarla uzun etekler giyi
liyor. Bu bluzlar bazcı1n la-
tadan yapılıyor.Kolsu~ lime 
çepkenler de pek modadır. 
Bu resimde bir işleme ti çep
ken görüyorsunuz. Bu, gü
müş limeden yapılmış nıavi 
renkte işlemelidir. Siyah bir 
elbise üzerine giyilecektir. 

Pratik Bilgiler 
1 Gec~ Kavları j j ___ ,,_A_ş_ç_ı_b_a_ş_ı "-' n __ T_a_v_s _i y_e_l_e_r_i :1--- ~'-•u_· ş_ku_·· ı_ıe ... re_c_e_v_aF,.} 

Parlamıı İpekliler 
Pvlamlf aiyah ipekli elbiaelerin 

»vtaklığmı gidermek için en iyi ve 
eıı pratik çare tudur. Bu mevaim ku
ru fuulye mevaimidlr. Seve aeve ye-
llllen bu yemeğin bir de bu fayduı 
Oluna artık bundan mllkemmel bir 

ley olmaz. 
l'uulyelerin h..,tandıiı 111yu B&· 

'- atmaymu:. Parla.mıt ldyah elbi
lenizi bu au ile yıkara&DJS yepyeni 
t.1r hale pldifinl görllntlnilz. 

Krem Yerine Zeytinyağı 
Ytıztıntlzü mutlaka Avrupadan gel

..._ veya burada yapılmlf pahalı 

bem.terle temizlemek ti.zmı değildir. 
~utfaktaki zeytinyağı en gUse1 

t.enüzüyen bir vuıtadır· Badem yağı 
Ga ayni iti görür. Yağın fazla kısmı
'z ıtıı auyu ile silmelidir. Ucus va

'ttaıarla da cildi korumak kabildir. 

~umurtayı Akıtmak Uıulü 
llayonez veya herhangi bqkt.. bir 

hırıek için yumurtanın beyazım aa· 
l'rlından ayırmak istediğiniz zaman 
ta kolay ve emin çare tudur. Yumur 
laıını iki taratma birer delik açmız. 
lıt taraftaki delikten yumurtanm 
'ki evvell akar aamı içinde kalır. 
~ auretle biribirine kanfmadan ko
la)Ca aynlır. Uat taraftaki delik ha· 
'- almak için açılır. Akın bafka ttır
ltl &lunuma imkan yoktur. 

Taze Limonlar 

Bütün Bir 
Alqam Ye· 



g 

Samsunda yeni §ehir pldntna göre, birçok büWik caddeler açJ/acak
t1r. Yukanki resim, Samsunun en geniı caddelerinden biridir. 

Samsunun şehir 
plinı için 
çalışmalar 

S amsun, (TAN) - Samsunun müstakbel şehir pla
nına esas teşkil edecek ihzari faaliyette bulun· 

mak, plan yapılırken muhafazaları lazım gelen eski eser
lerle yerlerinin gösterilmesi istenen kıymetli binaların 
bir listesini hazırlamak, serbest sahalar, çocuk bahçeleri, 
pazar yerleri hal ve stadyom gibi umumi ihtiyaca yarı
yan işler hakkında mütaleaları alınmak üzere İlbay Fuat 
Tuksalrn başkanlığı altında teşekkül eden ve yirmi kişi
den mürekkep bulunan İmar Komisyonu çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Her haf ta Belediyede top r--- -
!anmakta olan. ko~isyon ~1kı Manisa 
ış olarak şehrın bır taksım 

bin mikyasında bir harita- M kf 1 • 
sını yaptırmış ve bunun üze- e ep erı 
rinde etütler yapmrya başla- S f b. 

1
. k I , 

mıştır. ını ır 1 erı 
Komisyon, şehirde bulunan tarihi 

kıymeti haiz eserler ve camiler hak
kında evkaf idaresinden maliımat is
temiştir. Sahile verilecek yeni ,ekil 
iizerinde de tetkikler yapılmaktadır. 
Samsunda birçok mektep yapılıyor 

Havza ve Ladikte birer yeni ilk o
kul ile merkezde Sclahiye mahalle
•inde yirmi üç bin lira sarfile tam 
devreli bir ilk okul inşasına başlan· 
mıştır. 

Merkezde, Balaç, Çakılı; Çarşam
bada Kahyalı; Havzada Gamlık; De 
reköy ve Sivrikcse köylerinde de bi· 
rer ilk okul bina~n yapılmaktadır. 

Bafrada İsmet lnönü okulunun in 
9aatı bitmiş ve tedrisata başlanmış
tır. Orta okul için seçilen binanın 
tamiratı henUz bitirilmediğinden ted 
risata Bafra merkez okulunda de • 
:vam edilmektedir. 

Merkez köylerinde bulunan üç sı· 
nıflı okulları bitiren çocukların tah· 
eillcrine devam edebilmeleri için yeni 
kurulacak nahiye merkezleri ile 
tzı uygun mahallerde köy yatı mek 
tepleri yapılacaktır •. 

Bu yıl yeniden bırçok ulus okul· 
lan açılmış ve tedrisata başlanmış • 

tır. 

Manisa, (Tan) - Şehrimiz mer • 
kezindeki ilk okullarda teşkil edi -
len sınıf mesai birlikleri; çalışmala
nna muntazam bir surette devam et 
mektedirler. 

Birinci ve üçüncü sınıf birlikleri; 

başöğretmenlerden Seher ve Şükrü 
Öğctin başkanlıkları altında 8 EylUI 
okulunda, ikinci 11ınıf birliği başöğ -

rctmcn Emin Meralin başkanlığında 
Sakarya okulunda, dördüncü sınıf 

birliği, Sekine Ülkünün başkanlığı al 
tında Murat Germen okulunda, be

şinci sınıf birliği de başöğretmen Az 
mi Önakınm başkanlığı altında Ga
zi okulunda her çarşamba toplana • 
rak programlarının tatbikine çalış-
maktadırlar. 

Bergamada 100 Çocuk 
Sevindirildi 

Bergama, (Tan) - Çocuk esirge
me kurumu bura. şubesi, başkan 
Müftü Hulfısinin gayretile, bayram 
ınünasebctile yüz fakir kız ve erkek 
çocuğa elbise, ayakkabı ve kasket 
vermiştir. 

T A N 

Ana kanalda motör ve 
sandal işleyebiliyor 

Aksaray, (TAN) - Karasaz bataklığının kurutul-
ması bitmiş ve bataklığı besliyen en son memba

lar da ana ve yan kanallara bağlanmıştır. Bu bataklığın 
kur.utulmasile 8600 hektar münbit arazi kazanıldığı gi
bi yüzde yetmiş nisbetini aşan sıtma da ortadan kaldırıl
mıştır. 

Karasaz bataklığının kurutulması, ayni zamanda 
Türk köylüsünün kuvvet ve azim derecesini bir daha 
göstermiş olmak itibarile de mühimdir. 

lrabzon 
Şehir 
Meciisinde 
Gürültüler 
T rabzon, (TAN) -

Şorboy Kadri Mes· 
uf Evrenin reisliği altında 
toplanan Şar Kurulunun sun

içtimaı münalcaıalı geçmiı· 
tir. Şarbay, ikinci reis Meh
met Kftapçtnın . boıkonlığr;::; 
altmcla clalıa evvel yapı/mı! 
olan içtimaındo veriien ka- . 
rarlorın hükümsüz olduğunu 

söy/emİJ, bunun üzerine mü
nakaşalar olmu;tur. N iha -
yet Ş7rl;ay, voHin tamam 
olduJı:nu, bundan -/olayı 

.. f.l~eyi kapc:ıı:hğını bildirmiı, 
böylece /Unciteırin içtimaı 

nihayet f.; ulmu,tur. 
Celsenin kapanmasını ka· 

bul etmiyen aza, keyliyeti 
salôhiyeftar makamlara ıi

kôyet etmek üıere içf ima 
salonundan ayrılmıılarcllf. 

=============---_..=---==~ 

Bir Parsla 
korkunç 
mücadele 

İzmir - Kuşadası civarında otu • 
ran Yörük Veli oğlu Hasan, bu mu 

Filvaki, Sıtma Mücadele 
Kanununun tahmil ettiği 
mükellefiyeti yerine getire
rek çalışan Türk amele, kaz
ma ve kürekten başka elle
rinde vasıta olmamasına 
rağmen, su ile çamurla, taş
la boğuşarak bu bataklığı 
kurutmuş. kırk kilometreye 
yakın kanal açmıştır. 

14 kilometre olan ana kanalda kü
çük motörler ve aandallar işliyebil -
mektedir. Diln ölüm ve elem kay
nağı olan bu yer, fimdi cidden ca -
zip manzaralı bir hJl,l almıştır. 

Sıhhat Veıki.leti, Karasat batak -
lığının kurutulmasile efde edilen yeri 
muhacirlere t~hsis etmiŞ.tir. :Ve bu
rada 400 ha.neli asri bir 'koy yapmı
ya karar vermiştir. 

Şimdi iki tank traktörü bu top -
raklan yirmi santim derinliğinde 

kazmakta, sert topraklan adeta un 
haline getirmektedir. 

Muhacirlerin vaziyeti 
Kazamıza gelen muhacirlerin hep

si yerleştirilmiş, kendilerine çt!t 
hayvanları, tohumluk, odun veril • 
miş, fakirlerine elbise bile yaptırıl • 
mı,tır. Topraklan da sürülmekte ol 
duğuna göre muhacir kardeşlerimize 
düşen iş, bundan sonra çalışıp müs
tahs:I olmaktır. Zaten, alit ve ve
saitile gelmiş olan muhacirlerin san 
atkirları hemen çalışmıya başlamış 

bulunmaktadır. 

Aydında 
bir cinayet 
davası 

1 Aydında Yerli Mallar 1 
bitte kaplan denilen bir panıla boğaz 
boğaza gelmiştir. 

Hasanın dağda otlıyan bir danaıı, 
kaybolmuş, bunu arayan Huan da-

Aydın, (Tan) - Bundan bir bu
çuk ay evvel Aydın umumi evlerin
den birinde Şarlo Fatma adında bir 
kadın, Tavaslı kundura.et Ali adında 

birisi tarafından bıçakla yaralanarak 

öldürülmüştü. Bunun muhakemeaiı:.e 
Aydın ağır ceza mahkemesinde baş -
landı. Şahitlerin çoğu Alinin Fatma
nın odasından çıkmadığını ve para 
vermeden kalmak istediğini bu yüz
den zorla. çıkanldığını ve bundan 
müteessiren ertesi gün tekrar gele
rek Fatmayı öldürdüğünü ıöyledl • 
ler. Bir şahit te Alinin, oturduğu 

kahveden Fatma tarafından işaretle 
çağınldığını söyledi. Ali ise, kendisi
nin haksız olarak kapı dışarı edildi
ğini iddia ediyordu. Şahitler muva
cehe edildiler, hepsi de sözlerinde ıs 
rar etti. Mahke:rne di~er şahitlerin 
çağırılmaaı için batk& bir süue bll'a
kıldı . 

·· asebe'tile 

A ydın, (TAN) - !9ıi.rruf ve Yerli Mallar Haftası mun 
kahvehaneler yalnız ıhlamur veriyorlar. 1 Yine bu hafta mUna.sebetile C. H. Partisi alanında bir topl~ntı y~pı • 

mış Tasarruf ve Yerli Mallar hakkında muhtelif söylevler verilmişt~ 
Geceliyin de Halkevi salonunda toplanıl~rak hakim Ziya tar~ın an 

konferans, sonra da bir temsil verilmi,tir. Yukanki resim, Parti ıney• 
danındaki toplantıyı gösteriyor. 

nuının cesedini bulm Uf, hayvanını 
öldüren canavarı yakalamak maksa.

ı 

1 dile bir kapan kurmu,tur. Fakat er 

1 
teıd gün dananın cesedinin de, kapa. 
nın da yerinde yeller estiğini gör • 

1 •• 
·, muş, merakla o civarlarda aranırken 

150 metre ilerde bir gürtiltti duymuş, 
1 bil~ediğ~ ~ir hayvanın danasının ce 

1 

ıedıni slirtiklediğini görmtif, fakat 
hemen hemen ayni anda ıırtına. müt
hiş bir pençe inmiştir. 

_ · Huan, can hevlile param cırtla. • 
gına yapışmış, bir taraftan da fer • 
yada başlamıştır. Civardaki Yörük 
çadırlarından bir arkadaşı imdadına ~~~~!!!!!''!!!!!!!!~!!!!!!~!!:!!!!~!:!!!!!~ 
koşmuş, parsa iki el ate~ etmiştir. 
Yaralanan pars bu defa Hasanı bı • 
rakarak arkada,ma hücum etmiş, 
Hasan fırsattan bilistifade kac;mı, • 
tır. 

Pa~, Hua.nm arkaciatmt parçala. 
mak uzere iken köpeii canavara hU. 
cu metmiş, bu sefer canavar zavallı 

adamı bırakıp köpeğe ıaldırmı,tır. 
Adamcağız da bu f1r1attan istifa -

de ederek kaçını,, biraz ıonra hadise 
mahalline gelenler köpeğin parçala. -
nıp öldüğünü görmüş, yaralı parsın 
da. kaçmif olduğunu görmütlerdir. 

Huan, lzmir ·memleket hutane • 
sinde tedavi edilmektedir • 
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Yeni Alanya, bu bahçelerin ortasındaki lcöşleri ile Göztep• 
ve Erenköyü hatırlatıyor 

ilk Tllrk 
Tersanesinin 
Kurulduğu Deniz 
Eski Alanya ile Yeni 
Ala,nya Arasındaki Farklar 

A 
lan ya, (TAN) - Alanya, Kılıç Aslanın ilk torun 

Selçuk Prensi Aiaeddin tarafından 1220 senesin 
de fethedilen Kalanoros kalesinin bulunduğu mahald 
kurulmuştur. Mazinin bütün heybet ve haşmetini ha 
olanca canlılığiyle omuzlarında taşıyan kale, kendi he)' 
beti gibi denize uzanan bir tepeciğin sırtına bağdaş kut 
muş, o tepecik bütün muhitince mazgallarla süslü ve yet 
yer geçit veren bir surla sarılıdır. 

Eski Alanya, bu kalenin içinde .----------.,...-----ı 
kalmşı ve boğulmuş.. Fakat şimdi 

Alanya, kaleden taşmış, o tepeciğin 
sağ ve solunca Antalya ve Anamura 
uzanan kumsala ya~lmış, gitmiş. 
Alan;xanın i5kclesi, kızıl kule deni

len 50 metre yüksekliğinde, 20 rııetre 
eninde bir kulenin dibinde duruyor. 
Kasabaya ayak basan her yabancı, 
her şeyden evvel tarihin bu heybeti
le karşılaşıyor. Kule, eski Alanyaya 
aşağıdan bakıyor, fakat yeni, Alan· 
yaya üstünden ... 

ilk Türk tersanesi 
Biraz ötede, Akdeniz sularında yel ı 

ken açarak, Türk denizciliğinin şan
lı zaferlerini yaratan kadirgaları za
manının en ince zekasile hazırlıyan 
ilk Tlirk tersanesi duruyor. Beş bü
yük kemer üzerine kurulmuş bu hey 
betli yapıda sarsılmaz bir kudretin 
manası okunuyor. Hail dün yapılmış 
gibi... 
Dünyanın hiçbir yerinde denizle 

karanın bu kadar candan kucakla -
şıp seviştiği belki görülmemiştir. Be
şer kudretinin en fazla emek verdiği 
plajlarda. bile bu kadar zevkle yara
tılmı, bir kumsal bulunmasa gerek. 

f ren•öye benıeyiJ .. 
Kumulın ardında içeri doğru bah

çeler uzanıp ıtdiyor. lşte yeni şehir. 
Bu bahçeler araımdaki beyaz köşk
lerile Göztepeyi ve ErenköyünU ha • 
tırlatıyor. İatanbuldan ayrılan her -
kes 41urada manzara itibarile hiç 
yabancılık çekmez. Deniz oradakin -

Yedigün sula 
İçinde aç 
Yatan clıcukla 

den güzel, manzara oradakinden da- Ahmet ve oğlu Remıi 
ha tabii. Burada !arklı bir fey ~ 
var: Gürültü yerine sükun. Adana, (Tan) - Seylabın ilk ~ 

Burada toprak ta tabiatin en na- nU köyde bulundu~~. için ancak d 
dide meyvalarını yetiştiriyor. Limon . h~ta sonra. Sugedıgı mahalleS:ıJ 
portakal. mandalin, muz ve hurma. evıne gelebılen odacı Ahmet, t~ 

Koyu ye,U yapraklar arasında tu- nı bjr yığın enkaz halinde bulmuş. 
runcu portakallarla ıUslU meyva bah Ailesinin akibetinl öğrenme~ 
çelerlni gezerken, meyvaaile birlikte bir çılgın gibi enkazı karıştllbl" 
çiçek &Ç!ln a~açlardan taşan kokula.- b~lamış. çocukları Kemal. ve fi 
nn sarhoşlugunu hissetmemek kabil hım, karısı Fatma, annesı ~e 

1 
ııı 

değildir. Muz, ana vatanın bu nazlı ve hemşiresi Fatmanın ölüleriJl /) 
meyvası burada nekadar da cana ya- lunca çılgına dönmüştür. Fak~t i 
kın bir koku ile olgunlaşıyor. Hurma met biraz sonra adeta bir mueiıjı 
ağaçlarının dibinde bir çöl havası ye- karşılaşmış, dört yaşındaki b 
rine Akdeniz ikliminin mutedil rtiz- Remziyi, ocağın içinde bitlc~ıJt' 
glrları esiyor. halde, fak at sağ olarak bul~U 1' 

Kolamıı koyu gibi Küçük Remzi tam yedi gun• \J"' 
Bahçelerin ardın• kadar uzanan gece, enkaz arasında aç ve 1 

dUzlUk, yen_l Ala.nyanın arkasında yaş~rnı!tı.r. . . deı:ı > 
yüksel~n dagla~ın yamaçlarına tır • Aılesının beş ferdını kaybe aJS 
manıyor ve oradan Alanyanın yayla met, Remziyi bulunca biraz ıreı:ı 
yolu baflıyor. Alanyanm munis o- gelmiştir. ,,,,, 
vasma bütün heybetile göğüs veren ~ 
bu dağların başı, dimçayı denilen bir yun da ışıklarını yıkıyarak ya aı,ıı' 
suyun denize ulaştığı yerin baştdu önüne uzanıyor. tstanbulun g 1,ııı 
şehre bakıyor. lsmi de kendine uy- koyu ne ise Alanyada da O· tJ>' 
muş: Cebeli Reiı ... Ay geceleri bu burada Modaburnu yerine kale 
dağın sırtından aşıyor ve Alanya ko mış 

------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No. J YAZA N: RE'j.AT EKREM l<OÇ u 
Sterlın 615.- 618.-
ı Dolar 123,- •l6,-

20 F ransı.ı fr. 114.- 117,-
20 Lıret 120,- 125,-
.lı. BeJçıka fr. 82.- ,5,-
20 Drahmi 19,- 23,-
.lO lsvu;re tr. 565.- :ıl!:ı,-

Papa Cem Su'tana Osmanlı Tahtına Geçmesi için 
Hırıst :yan Dinine Girmeyi Teklif Etmişti 

1 
Ecnebi hükümdarlara, anasına ve 

<:ap eden yerlere şehzadenin ağzın -
dan istediği gibi doldurup gönderi • 
~0rd~. Avrupa hükümdarlarına gön-
erdıklerinde Cemin ağzından "esa -

~tte bulunmayıp arzusile şövalyele. 
n Yanında kaldığını,. yazıyordu. 
Şehzade Cem meselesine nihayet 

fıapa da karıştı. "Hiristiyanlığm 
saadeti yolunda bir Türk şehzadesi
ııe sahip olmak istiyen Papa,, , Ce-

tnin kendisine teslimine mukabil Ro 
dos şövalyelerine bazı imtiy~ar, 
\re tarikat reisine de Kardinallik 

~~besi verdi. Cem, yedi yıl şövalye
erın elinde kaldıktan sonra, Papa -

11llı eline düşmüf$ bulunuyordu. 

Cem Romada .. 
1488 senesi Teşrinisanisi içinde 

tekrar yola çıkarılarak Tulon lima-

f111a; oradan da Rodos gemilerile 
taıyaya götürüldü. Evvela Papa 

~\cizinci 1nosan'ın oğlu Françesko 
~taymda misafir edildi. Sonra, 13 

art 1489 da, şerefine büyük bir a-
lay tertip edilerek Romaya girdi. 

Romaya girerken tertip edilen a
layda sıra ile Şehzadenin yani, yaya 
\o~ atlı muhafızlar, Papanın, Kardi
~allerin ve Roma asilzadelerinin ma-
1.Yetıeri ve uşakları; sonra at üzerin
de olarak Döbusson'un kardeşi Vi
kont dö Montil ile Papanın oğlu Fran 
~esko Sibo, onların gerisinde, fev
kalade bir surette donatılmış bir a -
tın üzerinde Cem geliyordu. Daha 
•onra büyük rütbeli papazlar, kardi
baUer, ve Vatikan sarayının büyük 
lnemurları yürüyordu. Cem Vatikan 
tarayında misafir edildi. Ve ertesi 
gijn yine parlak merasirr yapıla:-ak 
l=>apa Sddzinci 1nosanın huzuruna 
~abuı olundu. 

Bu resmi kabulde, İstanbul Fati
hinin oğlu, bir Türk gencine yakışa
tak gururunu muhafaza. etmişti. 

nın sarayında yaşadı. Papa hastala
nınca, daha iyi muhafaza edilebilme
si için Sent - Anj kalesine nakledil
di. !nosanın ölümünden ve yerine 
Altıncı Aleksandr Borjiyanm intiha
bından sonra tekrar Vatikan sarayı
na naklolundu. 

Aleksandr Borjiya, On beşinci asır 
ttalyasınm şayanı dikk~t bir siması 
idi. Her türlü ahlak ve insaniyet kay
gularrndan uzak yaşıyan bu adam, 
rönessans de\Tinin parlak devirlerine 
isabet eden papalrğında, her şeyden 
evvel paraya muhtaçtı. Para, hem 1-
talyadaki siyasi emelleri, hem de ya
şadığı lüks bayat için lazımdı. Papa 
olur olmaz tstanbula bir Elc;i gön
derdi. Her yıl 45 bin duka mukabilin
de Cemi yanında tutacağım, fakat 
bir defa da 300.000 d.ıka vcriliısc. 
şehzadenin vücudunu ortadan kaldı
ra.bileceğini teklif etti. Alcksandr Bor 
jiya, pratik bir adamdı. Bu 300.000 
altın, Şehzade Cemin on yıllık zin
dancılık ücreti idi. Halbuki hem şeh
zadenin, hem de kendisinin on yıllık 
yaşıyacaklarrna dair ellerinde hüccet 
yoktu. Bir taraftan sarayında muh . 
teşem ziyafetler tertip ederek güzel
liği ile meşhur kızı Lukreçiya Borji
yayı yarı çıplak bir kıyafetle kıy
metli esirinin önünde raksettirirken; 
diğer taraftan, onun ölümü için pa
zarlığa girişiyordu. 
Papanın elçisi ile Beyazıdm nazır

hırı !stanbulda bu meseleyi görüşür
lerken Fransa Kralı Sekizinci Şarl 

de Italya seferine çıkıyordu. 1494 
Eyülünde !talyaya ayak basan Şarl, 

biribirini rnüteakıp kazandığı muha
rebelerle dört ay sonra da Romaya 
girmiş bulunuyor. 

Cem'in ölümü .. 
Aleksandr Borjiya, Cem ilo bern

ber Sent - Anj kalesine :Kapanmış
tı. Sekizinci Şarl Papa ile akdettiği 
muahedeye, Şehzade Cemin de ken -
disine teslimi maddesini koymuştu. 

Muahedenin akdinden üç gün sonra. 
Cem, Fransızlara teslim edilmişti. 

20 Leva ıo.- l3.-
1 Florin 63,- 66,-
20 Çeko51ova.k kro. 75,- 80,-

er ı Sılın.ı 20.- <3.-
1 Mark 23.- Uı.-

at 

Romadan Fransız ordusile berab 
Napoliye doğru hareket etti. Fak 
Aleksandr Borjiya, Ikini<:i Bayaz 
karşı taahhüt ettiği vazifeyi yapm 
Cemi, tesiri geç görülen bir zehir 
zehirlemişti. Rivayete göre bu zeh 
Cemin usturasına sürülmüş ve Şe 
zade bu suretle zehirlenmişti. 

l Zloti 20.- 22.-

ıd:ı Penıo ıo.- l3.-
W Ley 12.- ı-ı.-

ış, 

le 
ir, 
h-

et Romadan hareketinden bir müdd 
sonra. Cenubi !talyada Açeli şchr 
de, 1495 yılının 24 Şubatına tesad 
eden bir Pazartesi günü akşamı v 
fat etti. Esaretinin ilk gününden b 
ri yanında bulunan Sinan ve Ce 
Beyler Islam adetleri üzerine yap 
masr lazım gelen merdsimı ifa •.tlil 
Şehzade Cemi bir alet gibi kullana 
rak Istanbul fethine çıkmak huly 
smda bulunan Sekizinci Şarl, on 
ölümüne çok acıdı. Cesedini talın 
ettirerek bir demir tabuta koydurt 
tu. Eşvasını Mısırda, c;ocukları 
gönderdi. Cem ölürken, cesedinin v 
tanına gönderilmesini vasiyet ctmı 
tı. Bayazıt bu vaziycdn yeri:ıe ge 

in-
Üf 

e -
e-

ıa.1 

tl-
er. 

-
a-

un 
it 
-

na 
a-
Ş· 

ti-
rilmesine izin verdi. 

-
n 

Sekizinci ŞarI Fransaya döndük 
ten sonra tahtını tekrar elde ede 
Napoli Kralı, Cemin cesedini, nak 
işi ic;in gelen Osmanlr memurların 
teslim etti. Ceset Italyadan Bursay 
götürülerek ikinci Muradın yanmd 
sureti mahııusada hazırlanan hir tiı 

il 
a 
a 
a 
r 

beye defnedildi. 

BiTTi 

Patrona Halil 
ve 

Muslu Beşe 
I:.ale :Oevrirtr"yıkan lltr 
baldırı çıplakların ma 
ceralarını yarından ıtı 
haren bu sütunlarda 
merakla okuyacaksınız 

. 
-
. 

Din;ı.r 48.- 52,-
ıwe~ kuronu 30.- 't -
Altın 1018.- 020.-
~anknoı 240.- .l4:Z.-

Ç e k l e r 

Londra 616.- 616.-
Nevyork 0.7971 0.7971 
Par is 17 .0675 17.09 
Milano 15.1475 15.1475 
Brıiksel 4.7125 4. 7125 
Atina 88.96 88.96 
Cenevre 3.4683 3.4683 
Sof ya 64.935 64.935 
Amsterdam 1.<4750 1.4750 
Prag 22.645 22.645 
Viyana 4.2613 4.2613 
Madrit 7.5325 7.5325 
Beri in 1.9820 1.9820 
Varşova 4.22 4.22 
Buda peşte 4.3425 4.3425 
Bükreş 108.28 108.28 
Belgrat 34.4975 34.4975 
Yokohama 2.765 2.765 
Moskova 24.875 24.875 
Stokholm 3.1485 3.1485 

7ah vi l ôt 

Anadolu I ve JT kupon kc$.(k 40.-
II 40.-

Anadolu % 60 
Merkez Bankaııı 

l3.80 
9lı.-

lıt i lı r aı.la r 

Turk Borcu 
Ergani A. B. C. 
Sıva! - Erzurum I .. il 

22.65 
97.25 
95.-
95.-

Bugünkü program 
stanbul : t 

m 
Ojol..-nqri,...tr- Saat ıa,aoı PlıllrJa..xGrk 

usikisi; 12.50: Havadis; 13.05: Plakla na
f müzik; 13.25 - 14: Muhtelif plik neşri
atı. 

fi 
y 

d 
vı 

til 
rı 

T 

Teşrifat Nazın tarafından, Papa
b1n yanına girerken sarığrnı c;ıkar
b-ıası, ve Papanın önünde diz çökmesi 
huausunda ısrar edildi. Cem muva
fakat etmedi. Merasim salonuna gi-~ .... ~ .. uırw • ...........,, .. .__,...,_._..~....,_ 

l'e;:- girmez tahtında oturan Papaya SAGLIK o·· Gu·· TLE R' 
il 

Akşam neşriyatr - Saat 18.30: Plakla 
ans musikisi; 19.30: Konferans: Suat Der
ş tarafından; 20: Belına ve arkadaşları 
rafından Turk musikisı ve halk şarkıla
; 20.30: Sadı ve arkadaşları tarahndan 
iırk musikisi ve halk şarkıları; 21: (Saat 
y;ı.rı) Orkeı;tra: 

1 - Schubert: (Alfonso und Estrella) 
vertür. 

doğru ilerledi ve Sekizinci lnosaıı.r 1 
k11cakJ1yarak omuzundan öprii. Kar
diııauere ayni muameleyi yaptı. Son LOKMAN H EKi M 
l'a kısa bir nutuk söyliyerek Papa - ~~·ncu: ... ~...,......_~ .... ~ 
tırn himayesini rica etti. 

''Dünya pacli}ahltğım verscrıiz, 
dinimi değiıtirmem!,, 

l'>a pa ile lkinci ve hususi mülaka
ltnda yedi yıldanberi çektiği esaret 

lcııınu, anasına ve çocuk.larma olan 
hasretini acı bir lisanla anlattı, ve 
ltııatırken kendisini t utanuyarak 
'-~lanuya başladı. Macerasını o ka · 
~ acıklı olarak nakletmitşi ki Pa
~anın da gözleri yaşarmıştr. Elinden 
~elen yardımı yapacağını vadetti. 
Çocuklarını ve anasını görmek için 
~ıra gitmiye gelince, bu seyahatin 
Ostnanlı tahtına sahip olmak için ya
llllaeak teşebbüslere mani olacağın -
d'lıı ınuvafık olmadığını söyledi. Ma
tar Kralının kendisini Rumeli hudu
dtında bd<lcdiğinı bildirdi. Ve niha
~et herşeyden evvel Hıristiyan dini
lıe gi:ı-mesi lazm geleceğini teklif et
tı. Cem. bu teklif karşısında asabi
leşti: 

- Değil' Osmanlı tahtma, bütün 
cı·· -Unya padişahlığına sahip olacagı· 
~bilsem dinimi terkedemeın! dedi. 

apa, ısrar etmedi. Bu mülakata te
•eıu edici sözlerle nihayet verdi. 
a ~u sırada Romaya gelen !kinci 
ayezıdın bir Elc;isi. Mustafa Bey. 

~"'velce Rodos şövalyelerıne veril -
~ekte olan 45 bin dukanın, şehzade-
lıttı. . ' b'l b ınuhafaza edilmesın?. nmj{a ı 

lilı Sefer de Papaya verilec~~ni t~k~ 
~~ ettnişti. Yine bugünler ıçınde ıdı 
el 1 l{nstop Makrino del Kastamy.o a
:da bir İtalyan Romada tevkıf e-

ll:ı.i§ti. Rivayet edildiğine göre bu 
~da.tn. sorguya çekilmiş, !kinci Ba· 
~ aıtttan aldığı para mukabilinde 
b em Papayı hem de Cemi öldürmek 
~ere Romaya geldiğini itiraf et-

~i. 

Oç ytl sonra.. _ .... 
Ceın, üç yıl, Papa Sekizinci tnosa-

Kaç 1 ürlü 
Yüzde kırışık olunca bunu bir -

çok kimse ler -eıı ziyade bayan
lar- adeta bir fe laket sayarlar, 
halbuki her kır ı şık mutlaka -ihti
yar lamıya, hat ta yaşın i lerlemiş ol
dun-uııa demiyeceğim- zamana at 
fedileınez. Baz ıl arı gençlikte bile 
görülebilir. Onun için kırışıkların 
kaç t ürlü .olduğunu bilmek kırışık
l arı taşıyanlar için de, onları gö
renler için de faydasız değildir. 

Mesela kadınlarda ve erkeklerde 
alnın bir tarafından öteki tarafına 
uz ıyan ufki kırışıklar yaşın kırkı 
geçtiğini gösterirlerse de çocuklar 
da bi le görülebilirler. Ancak o va
ki t çocuğun pek zayıf yahut hiç 
zekasız bu l unduğuna alamet oldu
ğu için b u n ların iki t ürlü t efsiri 
pek te işe yaramaz. 

Fakat alında yukarıdaıı aşağı, 

tulani kırışıklıklar da yine kırk ya

şını geçmiş olan larda bulunmakla 

beraber, f ikirlerile çok çal ışan da-

ha genç adamlarda da bulunabilir. 

Fikirlerile çok çalışanlar da -her-

nedense- daima hürmet görürler. 

Onun için böyle yukarıdan aşağı kı 

rışıkları iftihara vesile tutmak ta 

ıııüınkündü r. 
Yine alın üzerinde yay şekli gibi 

kavisler teşkil eden kırışıklar, biri
birlerile çatışan kırışıklar yaş ın iler
lemiş olmasından ziyade onları ta
şıyan kimsenin maddi veya manevi 
çok sıkıntı çekmiş olduğuna dela· 
let ederler. Böyleleri de daima mer 
hamet celbederler. Onun için bu 
türli.i kırışıklardan yaş ilerlemiş 
diye müteessir olmamalıdır. 

iki şakaklarda meydana çıkan 
kırışıklar da yine gençlerde de bu· 

Kırışık? 
luııabilir. Fakat o vakit ihtiyarlığı n 

pek çabuk gelip çattığına delalet 

ettiğinden hiç te hoşa gidecek şey

ler değildir. 

Burnun üzeriııdeki kırışıklar 
ufki olsun, tulani olsun daima ya
şın iler l ediğiııi gösterirler. 

Bunun gibi yanaklarla çene ara
sında uzayan k ı rışıklar da yine ih
tiyarlığa delalet ederler. 

Bütün yüzün üzerinde birbir le
rine pek yakın sık sık kırışıklar 

da. şüphesiz, ihtiyarlık, düşkünlük 
alametleridir. 

Göz kapakları üzerindeki kı r ı

şıklara gelince, buıılar hiç te ihti
yarlık alameti değildir. Bunlar göz
lere yorgun ve baygın bir hal ve
rirler. Bu da -emin olunuz- er
kek .olsun, kadın olsun öyle kırı· 

şıkl ı kimsenin aşka çokça nıağ • 
IUp olduğunu anlatır. Fakat bir de 
istisnası vardır: Bayaıı larda oldu
ğu vakit rahim hastalığına da de
lalet eder. Bu pirincin taşını ayık· 
l ı yabilecek ancak mütehassıs he
kimdir. 

Kırışıklar erkeklerde daha erken 
yaşta meydana çıkarlar. Kadııılar
da -bereket versin- daha geç gö
rünürler. Fakat kadın olsu ıı, erkek 
olsun, sinirli, zayıf, çok hisli, hele 
içiııdeıı pazarlık l ı düşünceli olunca 
kırışıklar erken çıkarlar ... 
Bunları öğrendikten sonra, İs· 

terseniz, kendi kendin izi hergün 
aynanızda t etkik edebilirsiniz. Fa
kat, tavsiye ederim, başkalarının 

kırışıklarına pek dikkatli bakmayı
nız. Hele karşınızdaki bayan olun
ca, kırışıklı yüzüne pek dikkatli 
baktığınız size derinden gücenmi
yeceğini hiç kimse temin edemez. 

u 

cı 

2 - Morena: (Die&chönen von Valen
a) valzer. 
3 - Schebek: (Yalnızlık). 
'4 - Delibes: (Lakme) operasından par

1: alu. 

ro 
5 - Bizet: (Inci Avcıları) oper;ı.sından 
mans. 
6 - Sindir: (ilkbahar). 
7 - Leoncavallo: (Sabah Şarkısı). 
8 - Blankenburg: (Kahramanlar • Geçit 
smi). re 
22: Ajans ve bor~a haberleri ve ertesi 
nun programı; 22.30: Plakla sololar; 23: ıtü 

s ON. 

s 
Günün program özü 

enfonik konseırJer : 

13.05 Varşova: Krakova filirmonisi: 18 
oma: Umberto Mancini'ni nidaresinde. R 

H afif konserler : 

16 
12.5S Bıikr eş: Jan Marku orkestrası; 
.15 Varşou: Paul Rinas takımı; 17 Layp 
ı: Hafif musiki; 17 .05 Prag: Hafif musi
: 18 Varşova: Kahvehane musikisi; 18 

uda peşte: Şarkı heyeti; 19. 15 N is - Kot -
azür: Konser nakli: 20.10 Budapeşte: As
ri bando; 20.30 Prag: ER-lenceli radyo 
keıttrasr; 20.45 Bükre$: (Karmen )koro
; 20.4S Vivana: Viktor popurisi (caz, 
artet ve saire); 21 Livpzig: Karışık mu

ki; (sopran. tenor. piyano, org); 21.45 

ı:i 
ki 
B 
D 
ke 
or 
ıu 

ku 
~i 
Bu dapeste: Rajter idaresinde kon.,er: 21.45 

uluz: Karısık musiki (Plak); :?2 Lem -
rg: Eğlenceli neşriyat: 22.!'5 Bükreş: 
dyo orkestrası. $arkı: 23 Varsova: Se. 

T 
he 
R;ı. 

re dinskyi orkestrasr: 23 Roma: Koro kon
ri; 24 Budapeşte: Ra.dyo orkestrası: !e 

o peraJar: 

ta 
15.30 Pra~ (Krsa dalga 25,34 m.): Sme
nanm (Cer a Kaca) operur; U Kolon -
: Humperdink'in (Hansel und Gretel) o
ruı: 22.30 Nis - Kot - Du:ür: Levandc

n (Sophie) operası. 

ya 
pe 
ni 

o peretler : 
21.40 Milino: Leo Fall'in: (Madamc 
mpadour) opereti. Po 

R t>Sitaller 
16. 50 Budapeşte: Piyano - viyolonsel. 

ans musikisi : D 
1 

ton 
9: Bükrcıı; 23.20: L.iypzig, Bcrlin, Ko
ya: 23.25: Brüno, Prag; 23.40: Roma; 
Varşova (Plak). 24: 

Hatay Erginlik Cemiye
tinde 

Hatay Erginlik Cemiyeti, bugün 
ksim Cümhuriyet Abidesine çeTa 

le nk koyacaktır. Cemiyetin tesbit 
ılen bayrağı da bugün cemiyet bi
sma asılacaktır. Bayrak aynen 
rk bayrağıdır. Yalnız yıldızının içı 

ed' 
na 
Tü 
k ırmızı kenarları beyazdır. 

~ ----

l 2s Sene evvel Cenevrade kurulan bir cemiyet azaları 1 
l1/!t~nc.e ol/oma.ne"' 

-Geneve filo-

Silistre Valisi 26 
sene evvelki Türk 
arkadaşlannı anyor 
Silistre Valisi doktor Tasko Pucereadan di.in şöyle 

bir mektup aldık: ~ ~ 
Geçen günlerden birince gençliğime ait evrakı elden 

geçirirken gözlerim, peli: sevdiğim ve çok kıymetli bir ha
tıra olarak sakladığım bir fotoğraf Üzerinde durdu. Bu 
fotoğrafta görülen saf, temiz, alicenap ruhlu, yüzleri 
seyretmekliğim çok tatlı bir an geçirmekliğime vesile 
olarak bende şiddetli ve yüksek bir emel uyandırdı. 

Yirmi altı sene süren biri 
ayrılıktan sonra şimdı nere-ı rGAzı· 
lerde bulunduklarını bile -
mediğim pek muhtererrı ~'c 
değerli arkadaşlarımı tel-:.ı ar 
görmek, kendilerile muha
bere ve hasbühalde bulur~
mak, aramızdaki kardeşli
ği tazelemek istiyorum 

Zihnimden silinmesi mümkün ol
nuyan bu arzumu tatb:k için çareler 
düşündüm. Nihayet zinde Türkiye 
Cümhuriyeti ınatbualından başka bir 
\•asıta bulamıyarak ..,iJhassa yüksek 
himmetinize müracaati muvafık bul-
dum. 

Malum ve müsellem insaniyetper -
verliğinize binaen \'ilki ricamın ka -
bul buyrularak ilişik fotoğraf ve .nı 

yazımın muhterem gazetenizle neş
redileceğini ümit ediyorum. 

Ben, eski Manastır vilayetinin 
(Pirlepc) kasa basmda doğdum, ilk 
ve lise 'tahsilimi Manastır Romen li
sesinde yaptım. Bundan sonra Biik -
reş Üniversitesini ikmal ederek dok
toramı Genev'de elde ettim. 

1910 senesinde Genev'de talebe bu
lunduğum zaman, Osmanlı idim. Bu 
sıfatla oradaki vatandaş talebe ar -
kad.aşlanm{ bir araya toplryarak 
(Alliance Ottomane) namile bir tale
be: cemiyeti tesis ve teşkiline muvaf
fak olmuş ve arkadaşlarım tarafın • 
dan da reisliğe seçilmiştim. Bu cemi
yet, bugün de devam etmekte ve 
Genev üniversitesi idaresince de rcs
ınen tanınmış bulunmaktadır. 

Oradan ayrıldığım sırada reislik -
ten istifa ettim, yerime Nazım Bev 
ismindeki bir arkadaşımız seçildl. 
Ben doktoramı alarak Romanyaya 
geldim ve burada yerleşerek mesle -
ğim dairesinde çalışmıya başladım. 

Balkan Harbi sırasında manevi bir 
tesirin sevkile buradaki doktorlardan 
bir sıhhiye heyeti tertip ederek. sırf 
~ahalli tevellüdüm olan ve genc:li
gımde tabiiyetini iftiharla taşıdığım 
sevimli memlekete ve halkına karsı 
borcumu ödemek, hasta ve yara~ı 
T~rk ask:rlerine bakmak gibi, temiz 
bır emel ıle !stanbula gittim. ifası
na muvaffak olduğum bu vazifeve 
mukabil pek çok iltifat ve taltifle~e 
mazhar oldum. 

Balkan Harbini müteakıp, Dobru -
canın Romanyaya ilhakında (1913 tel 
Silistreye naklettim. Diyebilirim ki. 
yeniden Türk alemine kavuştum. 

Büyük Harpten sonra Silistre aha
lisinin, bilha~sa Türk unsurunun ar
zu ve yardnnı ile dört defa Silistre 
saylavhğma seçildim, bugün de bu 
vilayetin valisi bulunmaktayım. 

Eminim ki özlediğim bütün arka
daıılarım da ayni duyguları taşıyor
lardır. Onlar da. 26 sene süren bir 
hasrettep sonra tekrar buluşmamızı. 
görüşmemizi arzu ediyorlardır. Bu 
yazımı gazetenizde okuyacak arka -
daşlanın fikrime iştirak ettiklerini 

KÖPRÜSÜ 
iNŞAAT~ 
Gazi köprüsünün inşaatı için bek • 

lenen çimento ya:ın ,,.ehnmize gele • 
cektir. Çimento gelir gelmez tecrübe 
kazrklaıı derhal yapılacaktır. Esas 
inşaata ancak iki ay sonra başlana • 
b;Jcceğine göre, köprünün mukavele
d tayin edil n müddet anrfıııda bi
tirilmesı şüphelıdir. 

Yurtta Ekim 
Vaz:yeti 
Bu sene kışlık ekim vaziyeti geçen 

seneki vaziyetin aynidir. Anadoluda 
kışlıklnr tamamen l•kilmiştir. Yalnız 
Trakyada yaz \'e sonbaharda devam
lı yağmurlar yağdığından kış mah
sulü geçen seneye nazaran daha az 
ekilebilmiştir. Kasını günlerinde bile 
tarlalar işlcnemeıniı-ıtir. Trakyada 
yazlık ziraat iyi neticeler verdiğin • 
dc·n kış mahsuliir.ün noksanlığını yaz 
hkların telafi edeceği ümit edilmek-
trdir. 

Kadıköyüna1e 
ıki Tro.mvay 
kaı a "l 
Dün Kadıköyünde iki tramvay ka

zası olmuştur. 

1 - Kadıköyünd1;;11 depoya giden 
107 numaralı tramvay ile Söğütlü
ÇPŞmede duran diğer bir traın\'ay a
rnbası carpışmıstır. Bu çarpışma ne
li<.:esindc Haydarpaşa Lisesi talebe • 
sinden Sabahattin yaralanmıştır. 

2 - Kadıköyünden Söğütlüçeşme

ye ginen vatman I:ilayrinin idaresin
deki tramvay Seyfiye carpmıs, yara-
lamrştır. 

bana bildırirlerse çok müteııekkir o-
la cağım. 

Ben, bu görüşmenin, ulu tanrının 
Türk alemine bir ihsanı olan Ata
tiirkün önderliğile, onun yüksek dc
hasile idare olunan ve günden güne 
iyileserek güzelleşmekte olan Türki
ye Ciimhıuriyctinin mtinasip görüle -
cek şehirlerindeı! bidnde, bilhassa 
Ankara vcva Istanbulda, gelecek se
nenin yazında • bilahare tesbit edile
cek bir günde - olmasını diliyorum. 

Emelimin gayesi şudur: "AIUance 
Ottornane" cemieytini kurduıhımuz 

~inil hatırlamak, arkadaşlarını•7dan 

ölenler varsa bunları yad ile ruhları
nı şenkndirmek. 

Teşekkür Ye saygılnrımı sunarım. 
nr. Ta~Tıo Puçrn a 

Sılistrc (Dura tor) Valisi 
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Bir Haftallk 
Tarih 

(Bqı 1 incide) 
Milletler Cemiyetinin mümessilleri 

çetin bir vazife karşısındadırlar. U -
zerlerindeki mes'uliyet ağırdır. Ma -
halli memurlar fena niyetlerini hiç 
saklamıyorlar. Ve Sancak ve civarın 
da bir Makedonya havası uyandır • 
mak için ellerinden gP.leni yapıyorlar. 
Milletler Cemiyeti müşahitleri bun -
ların tesirine kapılacak olurlarsa 
hem Sancak işinin vahameti artacak, 
hem de Milletler Cemiyetinin ehem • 
miyet ve itibarı b.dtalanml§ olacak 
tır. Vaziyetin ne istikamette inkişaf 
edeceğini memleketimiz. pek tabii o
larak, büyük bir alaka ile takip ede· 
cektir. 

Bir taraftan da Fransa ile trnnuş • 
makta devam edeceğiz. Eğer bu ko
nuşmalar, müstemleke ruhlu unsur
ların \'e Paris hariciyesinin kalem P· 
dalarındaki dar havanın tesirinden 
kurtulursa ve Türk • Fransız dostlu
ğunun geniş çerçevesi içinde kalırsa 
tam bir anlaşma ile neticelenmemesi
ne imkan yoktur. 

ispanyada nisbi siikure• 

Milletler Cemiyetinin son fev -
kalide toplantısı zaten lc:ıpan· 

ya hükumetinin teşebbüsile olmuştu. 
Toplantıda Sancak meselesmden ev • 
vel Jspanya işi konuşuldu. Cemiyet, 
ispanyaya hak verdi: lspanyol dvhili 
harbinin Avrupa sulbünü tehlikeye 
düşürecek bir manzarası olduğunu 
aşikar buldu; cemiyetin bütün vası
ta ve membalarınm Lorıriradnki ade 
mi müdahale komitesinin emrine ve
rilmesini de münasip gördü. 

Ortada zaten bir Ingiliz - Fransız 

tavassut teşebbüsü de v:ırdı. Bu te • 
şebbüs ilk adımda ispanyada boğu • 
şanların arasını bulmak diye karşı • 
lanmıştı. Fakat sonra iş, ispanyada 
döğüşenleri kendi hallerine oırnkmak 
ve ademi müdahaleyi hakiki bir hale 
koymak şekline girdi. 

Kimse buna hayır demedi. Görülü
yor ki, Avrupayı ikiye ayıran ifrat 
cereyanları Ispanyada kendi tarafla. 
rının kazanmasını candan istemekle 
beraber bunu açığa vurmaktan vaz
geçmişlerdir. Zahiri muhatı:ı.za c.tmek 
meyli umurr\.'eşmiştir. 

Bir tarafta .~ da Londradaki ademi 
müdahale komitesi gönüllü gönder • 
mek gibi suretlerle olan yardım ve 
müdahalelerin nihayet bulması nıe -
flelesile uğraşmıştır. Herkes bu pren 
sibin tamamile tatbikine taraftar gö
rünmüştür. 

lspanya yüzünden umumi bir kav
ga çıkması ihtimalinin önüne şim • 
dilik geçilmiş gibi görün:iyor. ispan
yada da eski vahşet 1-irR.z hafifle • 
miştir. Esir ve rehinelerin mübadc -
lesi gibi insanca bir hareket birkaç 
ay imkansızdı. O zaman esirler sa -
dece öldürülüyordu. 

Dahili boğuşma da bır siikun devri 
geçirmiştir. Bunun sebebi kısmen ha 
valardır, kısmen de kuvvetler arasın
daki müvazcncdir. Asiler tarafına il
tihak eden binlerce gönüllüden son
ra asi taraf harbin gelecek safha • 
sında faikiyet gösterecek mi? Bunu 
bilmiyoruz. Hükumet tarafı da her • 
halde boş durmamış, teşkilat ve teç
hizat bakımından eskiye nishetlP. epiy 
ce kuvvetlenmiştir. 

Lokarno boıluğu doluyı;r 
• ngiltere ve Fransa, dünyanın 
1 sulhü namına teşebbüs ve ha-

reketlerini yalnız Isp~nyol meselesi
ne münhasır tutmamışlardır. Alman
ya ile Japonya arasındaki cephe bir
liği duyulduktan sonra iki memleket 
Lokarno misakının yerine yeni bir mi 
sak kaim olmasını ve Almanya ile 
ltalyanın Londrada müşterek oir top 
Jantı yapılmasını beklemekten. vaz -
geçmişler ve kendi aralarındakı tcda 
füi ittifakı k~t'i bir şekilde teyit et • 
mişlerdir. 

lki memleketten biri, bizzat ı ~be • 
blyct vermeksizin hariçten bir tcca· 
vtize uğrarsa diğer memleket yardı· 
mına koşacaktır. Hem de yalnız ana· 
vatana. değil, memleketin herhangi 
bir kısmına ve bir müstemlekesine o
lan taarruz, tedafüi ittifakın hükmü
nü yerine getirmiye kafi geletektir. 
Belçika da bu zümreye bir taraflı O· 

!arak dahildir. Yani Belçika arazisi 
taarruza uğrarsa her iki memlPket 
beraberce müdafaa edeceklerdir, fa -
ut Belçika harpten e\•velki gibi bi -
taraf kalacak ve kendisi taarruza uğ
ramadan başkalarının yardımına koş 
mıyacaktır. 

Akdeniz müzakereler: 
•
1 

ngiltere ile Italya araımıda Ak 
deniz hakkında cere) an eden 

mtııakereler, Ingiltere mütereddit 

T A ~ ===========::::::::::====================================== 20.12.936 ~ 

lngiliz - Italyan 
Paktı 

[ Bqı 1 incide] 
vahim meselelerb nuınıal yol·hn ya
ni di-plomasi yo!iylc hallı•dilmesi la • 
zım geleceğine işaret etmiştir. 

Ayni müşahitler, ltd.lyan gazettle

ihracat 
tacirlerinin 
Ruhsatları 

rinin lspanya ;şkrıne kar"ı nliı.k:ısız- Ankara, 19 (TAN) - Kamutayın 
hk göstermekte olduklarını işııret geçen sene çıkardığı ihracatın müra
etmektedirler . kabesi kanununa göre, ihracat işle-

Bundan ba§ka ga1.e:telerin faşizm rile uğraşanlardan bini mütecaviz 
ile komünizm arasır.dakı müf'addc- tüccar ruhsatname almıştır. Tacirle
ye dair hergün ylpmaktı\ oldukları rimizden pek çoğu, bu kanunun mer
neşriyat sona ernıitşir . iyete girdiğinden haberdar olmadık-

Gu.eteler, Akdcnit hak~md3 1n • ları için son dakikada müşkül vazi • 
giltercye ile ltolya :mısnıda aktedile- yette kalmışlar ve Vekalete müraca
cek itilafa büyüı< bir mevkj tahsis at etmişlerdir. 
etmektedirler. Iktısat ve Gümrükler Vekaletleri, 

Böyle bir mu·:akkat itiHHnamenin mutazarrır olduklarını iddia eden 
imzalanması, R<ımadn Avrııp:ının 

pek tehlikeli olan bu noktasından sul
hil tesise ynrıya"alt clıılı~ elastıki bir 
siyasetin esası adılcJ·lı~~-::~iı~ 

tüccarların vaziyetlerile yakından a· 
lakadar olmaktadırlar. Tücarlarımı • 
zm ruhsatname talebi devam etmek
tedir. 

Sancakta isi< ence Posta Telgraf 
(Başı 1 ncide) l f 

tedir. Birkaç ay geç kalan 2şar ba • e • e On 
kayasının tahsili için mandater dev- J 
let memurları şiddeti artırmıs~a rrl:r. dar es. n de 
Tahsildarlar berabcrlerindP. tR.şıdık • 
lnrı Arap jandarmalarla, hodbehod, yenilik er 
istedikleri T:A k evine girip aldıkları 
eşyayı pazarlara götiirmektcdirler. 
Bu eşyanın pazarlarda hakiki dl:'ğcriıı 
den çok aşağıya satıldığı ve pek fa
hiş olan vergiyi ödiyebilmek için ev
lerin tamtakır bırakıldığı glirülmek
tedir. 

Ver"'i tahsiline ait tazyikin bilhas
sa Amik ovası köylerinde. Bayır ve 
Bucak nahiyelerinde tatbik edildiği 
tesbit olunmuştur. 

Bayram t1cp lmao: 
Halep. 19 (Hususi) - Atltt!.kyada 

bayram yapılnıanuştı:. Dükkanlar di 
erer günlerde olduğu gibi açık kal · 
mı~tır. MP'<tE>n taleheleri ~öğiislcrine 
siyah kordela ıar takn,tşlnr, bu suret 
le bir Kanunuevvel hadisP-sinde 5lcn 
iki gencin hatırasını taziz etmişlerdir. 

Parlak vaifl"' 

Hama, 19 (Hususi) - Şam.:lan gel 
mekte olan istihbarat lcumand;ını 
Bonoy, Kurtoğlu Reşit ağaya rastgel 
miş, kendisine parla k bi ok vaitle:r
de bulunmuştur. Jstihbarat kuman · 
danı, Reşit ağayı ikna edememiş' ir. 

vaziyetini bıraktıktan \'e harekete 
geçtikten sonra kurulmıya ba;;ılaııan 

yeni sulh sistemini tamamlıyacak bir 
mahiyettedir. Iki memleket Akdeniz 
deki bugünku vaziyeti biribirleı ine 
karşı garanti ediyorlar \'C Ispanyı:ı. 

yüzünden ihtilaflara sürüklenmenin 
önünü alıyorlar. 

Ankara, 19 (Hususi ı - 937 yılı 

başından itibaren tı. tbika geçilecek 
olan yeni P. ·.r. r. teşkilat kanu:ı.unun 
tatbikatta hiikunıE'tir. htediği randı
manı verebilmeı:;i ic,in meı kez ve vi. 
layetlerdeki yüksek maaşlı memur -
lar arasında bazı tayın ve nakillere 
lüzum görülnıüş ve bunun için hazır
lanan kararnanıı: Başvekalete tevdi 
edilmiştir . 

Yeni kararname ile asli m:Laşbn 
40 liradan aşağı v~ sicilleri lekesiz o. 
lan P. T. T. n•e 'ltUrlarmın dörtte üçü 
birer derece tet"ri ettirilmektedir. 1:3 
başmüdüriyct, 62 vı~ayet. müdürlüğü 
ve aynca da kaza ve köylerde birçok 
P. T. T. şeflikleı i ihdaı- edilmiştir. 

Yüksek tahsil gnnnüş P. T. T. me 
murlarından bir kısmı yül~st ~t mev • 
kilere getirilm~~tir.. Bır kuımı da 
bır branş üzerinde ihtil'as edinmek 
üzere A vnıpanın m~htelif merkezle. 
rine gönderilecekti:- . 

Ba~ıkçı'ık 
Kongresi 
Ankara. 19 (Hususi) - Geçenler

de toplanan balıkçılık kongresince 
kabul edilen dilekler üzerinde, lktı
sat Vekaleti teknik bürosu tetkikle
rini bitirmiş ve hazırladığı bir raporu 
vekalet makamına vermiştir. 

Kırkağaçta Zelzel~ 

Vitrin 
Müsabakasında 
Kazananlar 

istihlak Vergisi 
Kanununda 
Bir Tadil 

Ulusal ekonomi ve yerli mallar Ankara, 19 (Tan muhabirinden)-
haftası münasebetile yapılan vitrin Elektrık ve ha vaga tinaen alınan is
müsabakaları neticeleri dün jüri he- tihlak vergisi ltcııı.u11und11 mühim bir 
yeti tarafından kat'i olarak tesbit madde değiştirilmistir. Bu deği;Jik • 
edilmiştir. liğc göre, hususi id•ırele:rle belediye • 

Kazananlar şunlardır: lere ait darüliccz.~. mektep, hastane 
lstanbul cihetinde: Birinci lpekiş, ve itfaiye gibi f.mnıe hizmetlerine 

ikınci Hasan Pertev, üçüncü Yerli mahsus müesseselcı·den c!ektrik ve 
Mallar ~azarı, dördüncü Ata Refık havagazi istihlak vrgilerinil' yarısı 
mağazası. Beyoğlu cihetinde: Birin- alınaca':<tlr . 
ci Liyon, ikinci Yerli Mallar Pazan. Sokak ve cadrlelerin tenviri için 
U~üncü Coşkun mağazası. Kadıköy sarfedilen elektrik ve hava~azi ile nü 
cihetinde: Birinci Pastacı Rasim, fusu 10 bine kadar olan knsabalan -
ikinci Kumaşçı Asador. üçüncü Men· mızda yakılan "lektrikler i!ttihlnk v0 r 
sucatçı Müstecabi Kardeşler mağn- gisinden affedih11işt!r Maden ve kö-
zasr. miir ocaklarının işletılmo:;i iqin 81U' -

IYüksek Ticaret 
Mektebinde işten 
El çektirilenler 

Ankara, 19 (Hususi) - İstanbul· 
daki Yüksek lklısat ve Ticaret }.lelı· 
tebiyle ona bağlı lise ve orta mel<te. 
bin tedris usulu V(· teşkılatındakı ıs· 
lahatın yapılması iGin muhteliİ t~· 
birlere baş vu:-ıılmaktadır. Mektcbtll 
Müdürlüğüne getirile•ı Ali Fuat Ve· 
kü.letc bir rapor gUnderm!ştir. . 

Bu rapora ıstin:ıden mektepteki 11'1 
muallimle dört ıdare memuruna işteı> 
el çektirilmiştir. Şiddetli bir disiplin\Jl 
temini için hazırlanaıı talimatname· 
nin tatbikine ba~Janmıştı:-. 

fedilen cereyan da V<'rgiye tabi tutıll 
mıyacaktJT . 

Birinci gelenlere ı:ıltın. ikinci ge- ---~----~----------· 

!enlere gümiiş madalya ve diğer de
recelere diploma verilecektir. Ma
dalya ve diplomalar ya kında Halke· 
vinde merasimle da <Yıtılacaktır. 

lktıaat Vekili Gidiyor 
Iktısat Vekili Celal Bayar. bu ak

şamki trenle Ankaraya gidecektir. 
Celal Bavar, dün Denizyolları Ida • 
n:sine giderek tetkiklerde bulunmuş· 
tur. 

Terkos 
Ücretlerinde 
Tenzilat yok! 
Sular idaresinin Istanbul Terkos 

suyu ücretlerini ehemmiyetli suret
te azaltmıya karar verdiği hakkın -
daki haberler yanlıştır. Çünkü, bele
diye Terkos Şirketine el koyar koy
maz şebekeyi genişletmiye ve ıslah 
etmiye başlamıştır. Bu hususta ha
zırlanan program da henüz bitiril • 
miş değildir. Hatta şehirdeki terkos 
şebekesinin belediyece arzu edilen 
şekli alabilmesi için daha birkaç se
ne çalışmıya ihtiyaç vardır. Bu ye
ni tesisat ve ıslahat çok mühim mas
raflarla yapıldığı gibi aypca her se
ne satış bedeli olarak yüz bin lira Ö· 

..dt·nmekledir, • 1 
Bu vaziyet karşısında daha birkaç 

sene için terkos fiyatlarını tenzile 
imkan yoktur. 
Diğer taraftan KadıkÔy Su Şirketi 

Satmahnmak üzeredir. Bu şirket sa· 
tıııalınınca idaresi belediyeye devre 
dilecek ve lstanbul Sular ldaresine 
bağ-lanacaktır. Belediye, lstanbulda 
olduğu gibi karşı yakanın da su ih
ti\'~mnı tamamile giderebilecek şe • 
kilrk yeni tesis11t yaracak ve mevcut 
şebekeyi ıslah enecektir. 

Beyhı°ıde öksürük, bronşit çekıneyil1 

Pastil For kullanın 1 
r PAS 111. FOR 

~ 
Öksürük, nezle, bronşit, badem· 
cik iltihabı, boğaz tatıarrüşlerini 

kat'iyetle ve süratle tedavi eder 

PASlil FOR 

Ağız ve burundan 

ahnan bütün mik

roprara 
müessir 
tikt. r. 

karşı en 

antisep-

Pastil For o1an ev, bu hastahkiara 
l 1 arsı sisıorta ediJm:ş rlemel(tir 

eyhude ıstırap çekmeyiil 

• • 
1 1 

Soğuk algınlığı, nezle, kı

rıklık, grip, baş, diş ve sinir 

kullanı~ 

Mussolini ltalyanın bu işlerdtkl 

görüş tarzını son nulkile ortRya kcy 
muştur. Mussolini ebedi sulha inan -
mıyor, fakat uzunca bir sulh fasıla
ema inanıyor. Italyan Başvekiline gö 
re ltalynnın Afrika hesabı tamam -
dır, fakat başka açık hesaplan var • 
dır. Ancak bu hesapları uzunca bir 
fasıladan sonraya bırakm1ya razıdır. 

Kırk11.ğaç, 19 <Tan muh~birin • ağrıları, romatizma sancrla. ı 
d .. nı - Bu g~..:e sut 20,50 de §id Ni~a"•~~J,....ı"' Riiv;~l< p: .. Or. 

Lokarno misakı davulsuz. giirüllü
süz yeni bir şekilde kurulduktan son 
ra Almanya Avrupada nıiinferit hir 
vaziyette kalıyor. Fakat Inpllcrc> v.~ 

Fransa, Almanya için her kapıyı açık 
tutuyorlar ve Almanyanm iktisadi 
kalkınması için el uzatmıya mühtyyu 
görünüyorlar. 

Uzak Şar~ lır,nt·~: 

A vrupa işleri nisbi bir !'IÜk(ın 
manr.arası gösterirken llzr.lc 

Şarkta fırtınalar hazırlanıyor. Çinde 
büyük bir itidalle memleketin birliği 
için çalışan Başvekil ve Bn,kumRn -
dan Mar~al Chiang Kai Shek i.ıi b.r 
kuvvet tarafından maiyeti ile beraber 
esir edilmiştir. F..sir edilen adRm Ja. 
ponya Be anlaşma müzakereleri yaıı· 
mıştı, Rusyaya karşı müşterek cephe 
kurmayı kabul etmemekle l.ıcraber 
Japonları memnun edecek bazı eaaı· 
ları knbul etmişti. 

Başvekili esir eden Mareşal Tchang 
Hsue Liang Rusya ile beraber Ja -
ponyaya karşı cephe kurmıya taraf
tarlık iddiasındadır. Rus gazetelc>ri 
bunun bir oyun olduğunu ve gene; 

Marcşalın Japon müdahalesine im • 
kan hazırlıyan bir Japon muharri • 

kinden başka bir şey olmadığ~nı. id ." 
dia ediyorlar. Esir Mareşalın akıbetı, 
Çinde yeni bir dahili harp kopup kop 
mıyacağı, buna Japon ve diğer ecne
bi ihtilatları karışıp karışmıyaca~ı 

b" "k bır dünyanın her tarafında. • n~u . 
merak ve endişe ile takıp edılmekte-
dir. · 

Ahrref Emin YALMAN 

detli bir zelzele olmuştur. Hasar yok- tamekteo s;nası Yapılacak rı için rakipsiz deva, Gripin-
tur • Maarif Vekaleti. Maçkadaki N'i - dir ! 

~antaşı Kız Ortamektebini asri şe -

Eğer Kral 
Olsaydım 

(Başı 1 ncide) 
11onım. Her halde rnhal ya!}tımaı1 ı 
terr.ih ederdim. ralı•ı-::, lm fct1ııkir
lıya lwtlanırkcıı hr.yut •J',iarı~ı n/J
rak seçeceğim k,adıııu, biı a.::: i<ıh•ı 

genç olma.,ıııt faterdirıı . . ,amyoru 111. 

Şair ve Noter Mifhaf Cemal 
- Edtıardın yr.riı:dc olsayilı m, 

ilk d11 yacaijım şey, kutr 1etli hir 
şaşkınlık olurdu. VP. kendine: J·:rnl 
olmuş görmekten dvğwı bıı :.-''·''wı
lık ara..'t1nda ne yapacajıırı.ı dü -

şiıtımiye imkti?t bıılıın~tı:: 1ım. 

T rabıon Say/avı NebizaJe Hamdi 
- Tcreddiit elmcdmı, Kral Ed-

ı.;nrd yilıi hareket miı rdim. 

Malatya Say/avı Bayan 
Mihri Peffoı 

- Sabık Kral Erıı •. l1't, pcJ.. ,c1ıç 
snyılmazdı. Yani yrı]>fı{jıtıı bi!ere]c 
yapmı-§ttr, demek istcdnı. Iü:ndi 
dt'l{tilnccmi sorar~cu·ız, ona hak ver
diğimi, çekinmeden 3uyliycbilirim. 

ln8an, şah.!i hü:rı ıyetüıi, kralltk 
için dahi feda elnı~mr.!idir. 

Mulıarrir Neı'ef Halil Atay 
- Eğer, her •wven in~an, Edtıart 

gibi yap:Jaydı, bugım, hiçbir mE·m.
lckette büyük ~~ı·i,. ba§tnda, bü
yük inaonlar gör~metdtniz. 

Muharrir Felelc Bürhanetlin 
- Bana sorm,a! Ne kra: olclunı, 

ne de d.§ık!.. · 

Salôhaffin GONGÔR 

kilde yPniden yaptırmıya karar ver
mistir. Bu mektco. ilerde bir kız li
sesi olıırnk lrnlhmılabilecek şekilde 

in"'fl edilecektir. 
Yapı. di'irt ızc>nede bitirilecekÜr. Jn

c:ıaata mektebin metnık İtalyan ~ef:ı . 
t'P.tİnf'l hiticıil? h!llıl"e K"•rn1nrlı:nı h !i <> 

lı!ııarıtktır. Oç p11vvon birer birP .. 

kul"lılacağı kin """' mekten. tPdrisa 
aksamanım hitirilnıis nlııraktır. 

Vitri" 1'4ii~~hnkası 
Birincisi 

Ankara. 19 fHıısueiJ - Tutum 
haftası mUnaseob •tivll' şelı:-irni?. ,·itri::ı 
miisRbalca!!r hirincıliı!ini ~ümerbank 

Yerlimallar P:ıırı.rı ._ar.anmıstrr. 

Mevsimıiz Bir H;tbrr · 
Ankara. 19 <Hususiı - Hıı~iin 

Ankarnya gelen lst:ınhul ~azetele -
rindı-n birinde bütıiıı köylerimizin te
lefonla biribirin .. bağlanarnğı hakkın 
da hir haber vaı·'.iı. 

Bu haber. şi~ıclP;!t bir temenni 
mahiyetindedir. A 'akl\da:- makamla . 
rm verdiı?i malrımat11 görP, 'hu r'w~e

le. herşeyden önce para ve bütçe 
işidir . 

Haberin bazı vilfıyet ve kaz::ılı:ırda 
köyleri telefonıa ml'rke:z!' bağlamı:ık 
htı8tısundRki ~ıı.lışmnlıudım galat 

olduğu anlaşılmaktadır . 

#-•DOKTOR~._ 

HORHORNi 
EmlnönU eczanesi yanında 

Her gUn akşama kadar hasta 
lannı kabul eder. Tel: 24131 

~ .................... . 

u karışık havalarda yanınızdan 
GRiPiNi eksik etmeyiniz! 

'---------------------------------------------_........ 

Davlat Demlryollarw ve limanlar. işletme U. idaresi ilanlar! 

Muhammen berıeli 2135 lira olan 51J00 şişe telgraf nıii· 
rekll'ebi 28. 12 .. 1G Pazartesi günü saat 10 cfa Haydarp3' 
şad.a gar b;nası üahilindekı 1 inci işlet ıne komisyonu t3' 

raf1•1dan açık eksilıme ile satın alınacal•f ır. 
Bu işe ~irrnek istiyenıerin 160 1 / 2 lira ınuvakkat te' 

miP.:it ve !:anumın tayin ettiği vesaik!€: bırlikte eksiltfl1e 
günü saatine kaciar komisyona mür acaatlan laznndıt· 
Bu ıı:-e ait şartnameler komisyondan pclrasız olarak dağı' 
tıln•akt.?.clır. (3587) 
~---------------------------------------_,,/ 
Liseler Satınalma Komisyonundarı: 
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-AIOIEMD DKTDDAR 
ve BELGEVŞEKLIGinE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletlerı - Her eczanede araıynız. (Poeta kutusu 1255 Hormobin ı 

, . 
V A L D E LOKANTA VE BiRAHANESi 

Eminönü Valde hanı içinde No. 17 

Bir haftalık tabldot liıtesi: 
Birinci yemekler: Koyun hqlamaaı, kızartması, püreli kebap, ve ro&· 

to, Macar kebabı, beyin tavuı, Hindi dolma, mayoneı, 
!kinci yemekler: Etli Ay,e, tUrlU, Amasya bamyuı, lapanak kavur· 
ması, fırın köftesi, pillki, llhna dolmaıı, pillv, peynirli börek. 
Uçüncü yemekler: Baklava, revani, y1.111 kadayif, elma, ayva kom · 
postosu ve meyva. 
Evler için abone yapılır ve üçüncü yemekler ikincilerle detiftlrilebilir. 
AKŞAMLAR! BOL VE NEFiS MEZELERLE UCUZ MEŞRUBAT 

....................................... , 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaleti iskan Umum Müdür
lüğünden 

1 - Orta Aandolu Vilayetlerine yerl9'tirilen ı<'ç· 
~enler için fenr.i ~rtnamesi dahilinde 5000 adet pulluk 
1111ali eksiltmeıye konulmuştur. . 
t ~u pulluklara ait fenni ve idari prtnanıeler Ankarada 
~kar. Umum Müriürlüğünde ve lıtanbulda tıkan Mü
dürlüğünde rrıevcut olup talipler reami tatil Kilnleri hariç 
Olrnak üzere hergü11 saat 9 dan 17 ye kadar bu prtname
leri alahiJirler. 

2 - Pazarlıkla ;halenin 21/ı2 /936 C)A.ıartesi günü 
taat 15, 5 de Sıhhat Vekiletinrle husuıf Komiıyonrla ya
Dııaca~ı ilan olunur. (3452) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

Y afadıinn.ız ekono· 
mi devrinde ıize pa
halıya mal edilmek 
iıtenen naaihatleri 
ıüpheli sörünüz. 

Her nerede ve herhangi 
bir ıaatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniı. Yarım ıa. 
at Al'fmda o teairini gÖI· 
termiıtir, bile. 

Krem Pertev'in yanın &· 

ırrhk J(>hreti uılaız defil. 
dir. Yüz binlerce kitiden 
Krem Pertev ha.kkında 
aamimf kanaa.tlerini aora. 
bilirlinlz. 

t LAN 

Ta.atiye halinde bulunan 

Türkiye Tütünleri 
Müttenıldilmenfaa RElt Şirketi 
hiNedularma blldirlllyor ki: 

Türkiye Cümhuriyeti Büyük Millet 
Meclisi tarafmdan 12 Haziran 1933 
de tasdik edilmif olan 2308 numaralı 
kanuna göre 9 Nisan 1927 tarihinden 
itibaren 4.10 İngiliz liralık yapılan 
ilk mevcudat tevziatı ancak 8 Nisan 
1937 akfamı tarihine kadar hl.ue se-
nedi sahiplerine tediye edilebilecek -
tir . Değeri Pey parası 

Lira K. Lira K. 
133 55 10 00 

Bu tarihin mürurundan sonra 
Carıı mahallesinde ve içinde Cuhacı mebl&lt, m&kdr kanun mucibince 
ham üst katta 5 No.h odanm yanm Hazineye tediye edilecektir. 

123 51 

230 13 

hissesi. 161 ı.tanbul 7 inci icra memurluğun -
9 30 Mahmutpaşa mahallesinde Nuruds- daıı: Bir borgtan doltYJ ınahcwı o1u 

maniycnin Vezirha!ıt caddesinde!" tft. ıatılmuına kara.r verilen bakkaliye 
yevm camcının işgalinde bulunan eşya.sı 23. 11 - 936 çarşamba saat 9 
5 3 N o.lı dükkanın 6/ 1 hissesi. 5 9 3 6 dan ıo a kadar birinci açık arttırma 

17 30 Gedikpaşa, Çadırcıahmetçclebi mı- ıuretiyle Aksarayda MusWa Kemal· 
· G d" dd · d paşa caddesinde 10 numaralı dül&l· 

hallesınde e ıkpaıa ca esın e nm önünde satılacağı ve mezkftr gün-
Aynalıf ırın sırasında 7 8 N o.lı dtik- de takdir edilen kıymetin yüzde 75 ini 
kanın yarım hissesi. 8 7 8 3 bulmadığı takdirde 26 • 12 - 936 cu -

Yukarda yazılı malların ilk arttırmasında verilen be- martesi saat 12 den 13 e kadar ayni 
deller noksan ıörüldü&-ünden ihaleleri on &'Ün uzatılmıı- ma.halde ikinci acık mtmna suretiy
tır. İsteklilerin 21 / 12/ 936 Pazartesi günü saat 15 de le satılacağmdan taliplerin mezklır 
~ahlUla t kalemine gelmeleri. ( 3 6 5 9) günlerde mahalliJld• bulunmalan i-

---------------------...:::::- lln olunur. (284e0} 

İstanbul Kad09tro MahkemNin • 
den: Hobyar mahallesinin Yıldızha. 
manu tokaimd& 218 ada ve 1 pa.rsel 
4, 6, 8, 10 ke.pı numaralı ve altmda 
ve Uç bap matuaY1 müftemil gayri 
menkulden dolayı Hrip1ıma ile ı)han-
nes oğlu Simon a.ralarmda mütekev
vin da vanm dunlfnla ıttnU olan 20 • 
11.936 tarihinde mahk~medl! Simyo· 
nun isbatı vtlcut etmedifinden dolL 
yı hakfmıcla rıyap kll'VI tiblijÜl• 

1 

karar vtrilmif oldufundan yevmi 
muhakeıne olan 1 • ı . 931 tarihinde 
aaat 14 dı Sultanümette Tapu da· 
iresinde Kadutro lll&hktmelinde bu· 
lunmadığı vaya bir "*il röndermedi. 
ğl takdirde ll)'abmda muhakeme 
cereyan edtceli illnen tablit olunur. 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağnlan TESKIN 
va izale eder. 

YEN • 
1 

Çocuk Ansiklopedisi 
ÇIKARANLAR 

Profesör Saıih Murat 
Faik Sabri· 
M.Zekeriya 

Çocuiunuı bugi.n tam her 
okuduiunu bir sünger gibi e
mip alacak çağdadır. Eline ve
recek kitap bu1amsdıiınız zaman 
11tırap duyarıınız. 

Biz ıizi bu ıstıraptan kurtarıyo
ruz. Ve çocuiunuza goğıünüzü gere 
sere, tereddüt etmeden .rerebilece

;iniz bir eaer hazırlıyoruz: 

Yeni 

c;ocuk Analklopedlal 

Bu eıer, yalnız b~7.d~ deiil, bütün 
dünyada büyük bir hidiıe telikki edil· 
mittir. Çünkü çocuiun bütün ihtiyaçlan 

dii$ünülerek hazırlannıııt bir çocuiun a
radığı maliimat onun diliyle, onun anlıya
bil~eği şekilde yazılmıştır. Yeni Çocuk 
Anııklopediıi en aon malUnıatı :htiva ede
'ek tarzda tertip edilm1'tir. 
Çı:.cuğunuzu cinai romanlardan, tehlikeii sine. 
maJardan, manasız mecmua ve kitaplardan, kur
ta~ma ~ ~stiyorsanız ona Yeni C<"cuk Ansiklopecli

sır. verını.l. 

Çocuğunuz Yeni Çocuk Ansiklopedisine sahip 
olurs3 bem başka kitap okumaktan '<urtulur. hem 
snnfında jerslerini hazırlamak için kolaylık görür, 
hem de erkenden okuma zevkini kazan ı l 

' ent Çatak ArMlno'bttnsf ~·~ır~~ .. ~Y~--
fahk cüzler halinde çıkacaktır. 

TAN Gazetesine! 
Yenı Çocuk Ansıklope 

diıinin bedava oı.iro§Ü 
ründen bir nüsha gön 
derınenizi dilerim. 

İsim ...•.... 
. . . . . . . . . . . . . 

Adres ..•.••. 
• • • • • • • • • • • • 

1 Kanunusanide 

Çıkıyor 

Yeni çocuk a.nslklopedisl her kesenın alabıleceğt ucuz 
bir fiyata veriJecektir. Çocuğunuz bir şeker paruıle 
yeni çocuk ansıklopedisine sahip olabilir. Çocuk anaik
lopediıinln çocuğunuz içir. ne büyük bir hazine olduğunu 
anlamak istiyorsanız hazırladığımız 16 sayfalık broşürü 
isteyiniz. Bunu bedava vPriyonız. Yukardaki kuponu 
doldurup bize siMıderfniz. Derhal adresınize bedava bro
türilmtll ıönderlltcektir. 

istanbul Gayrimübadiller kom,syonundan: 
D.No. Semti ve mahalleli 

262 Kandilli 

283 Beyotlu Kımerhıtun 
3M Bwpuda 

598 Eyüp Hacı Hüarev 

1131 Yedikule 
Çıratı Huan 

20'2 Kumkapı Şehlüvar 

3T3T Y edikule imrahor 
Dyubey 

•111 Kuaıuncuk 

4318 Büyükç&rfl 

S050 R•,.,.Uacla 

5542 Kadıkay C&fınfa 

6HT Ayvauaray 

7211 Beyazıt 

Camcı All 

SokatJ 

E. Kilin Y. Kandilli 
ve Mezarlık 

Şirket 

E. Çınaraltı 
Y. K•ik çmar 

Efrilcapı cad. 

E. Samancı adalan 
Y. Çulnı~.,me 

KadirJa Umanı 

tkl yüalü ç~me 

E. Yahudi mektebı 
Y. Ayhan 

Yağlıkçılar 

E. Hendek 
Y. Hacı Sami 
E .Cevia 
Y. Kabuklu eevil 
Atik lıluatafa Pqa 
Hamam n Bolt&D 

Emllk No • Cinai ve hissesi Hisseye göre 

muhamnıın ı<.. 

E. T 107 metre arsa 110 açık art
tırma 

E. 23 Y. 25 

E.' 
Y. S 

E. 9 Y. 83 

E. 93 Mü. 
Y. 25-27 

1:. 99 Y. 81 
Ada: 193 

'anel: 27 

M metre araa 
103 metre ana 

256 metre arsanır. 
% his. 

Ahşap hane ve bah· 
çenin ı, 2 his. 

Araanın % hia. 

E. ve Y. 53 9' metre &l"I& 

E. 5 37 metre arsa 

170 
150 

100 

270 

50 

100 

60 

E. M Y. 30 Klrstr dükklnm 22.50. 
120 tam ve nısıf seh
minin ıülUa hissesi • 
nln T /8 1ehmile 70-120 
1ehmlnln 1/9 his. 500 

1 Ahfaphane 650 

" .. 

.. 

" 

.. 

" 

.. 
" 

E. H Mtl. Klrsir hane 1450 Kapalı 
Y. 24 ıart 

ı:. 23 21 mıtre ana 120 Açık art-
Y.21 tınna 

Z. Huanpata karakolu Z. ve Y. Üf&P dtlkk&D ~ • 
Y. Ordu cad. 108 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle ıatıta çıkarılmıftır. Dıalelerl 4-1-937 tarihine 
dü,en Pazartesi günü ıaat 14 tedir. Satıf münhasıran gayrimübadll boa08Dadır. 
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KISA - ORTA • UZUtf d~ lga'ı neşr;y3tı iki "'is'; d,.h,. p'Qha'ı r:ıtdyo'ar kadar temiz ve berrak olan yeni R.C. A. radyosunun 
b T .. 4 modelı geldi. Yalnız 160 11raya sca,ı.~n ou rAdyoyu ayda 12 ı~ra vermek suretile derhal evinize gönderiniz. 

O. T. T. A. S. 
lleyo9ıu, istik·aı ~addesi 

' 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
iSTANBUL ArtKARA iZMiR 

, ......................................... ~ 
En İlli ve en mükemmel maliar 

Rekabet kabul etmez fiyatlar. 

Seyoğlunda 

A ER 

Stoklarımız tlikeıımedeıı ihtiya.çlımnm temin edini%. 

'--------------------------~ • 
İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: ı 
Gümrük satışından: Safi 3000 kilo zencefilin saU6 

Haber gazetesinin 11 / 12/ 936 günlü nüshasile ilan edV' 
miştir. "3 512" 

---~~~~------------------------.....,,./ , ............... -. ......... -. .......... _.., 

_ Ooooh!... Türk Antrasiti sayeıinde az kömürle çok hararet ve rahatlığa kavuştuk! ... 

ilAçlannızı :::.~: 

TÜRK 
MODEL UÇAK 

SERGiSi 
20 Birincikinu .. Pazar günü Taksimde açılıyor. 

kullanmak, sizi ve çpcuklllfl111
' 

zı hastalıklardan korur'· 
AKRIDOL ağız, boğaz ve t>ıı: 
demcik iltihaplarını da pek çB 
buk geçirir. 

Her eczanede bulun1.1r• 
15 tanelik kutusu 35 f 

tLl. 
40 tanelik kutusu 70 kurut 

'------•ııı- girit serbesttir. ~ ~ '-------------------~ 
S A L H N E C AT i den alınız. Reçeteleriniz Ke 1 bUyUk bir dikkat, ciddi S 

bir istikametle hazırlanır. 

• 
ın K şeleri Grip, Nezle, baş ve diş ağrılatıııf 

muannit sancılan bir anda k-'' 
Kıymettar bir ilaçtır. 


