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Kahvenin en iyisini halis olarak sa -
hibi olduğu Kurukahveci hanı altında 

AZ MASRAF' " DAiMA 
EN UCUZA SATAR 

----

Rusya, Faşizme Ağır Bir Cevap Verdi 
Hariciye Komiseri Diyor ki: 

Ordumuz, Fasistleri 
Kahredebilir ! 

Litvinof, Almanya ve 
ltalyaya karşı, 

şiddetle hücum etti 

Sovyet Deniz 
Şefinin 
Sözleri 

Moskova, 29 (A.A.) 
.Sovyetler kongresinde sez a
lan Sovyetler Birliği Deniz 
Kuvvetleri Şefi Orlov, em
peryalist memleketlerin giriş
miş oldukları çılgın silahlan-, 
ma yarışını ve bilhassa Al· 
manya ve Japonya deniz si
lahlarının çoğaltılmasını mev 
zuu bahsederek demiştir ki: 

"-Bütün beynelmilel va_ 
ziyeti, Sovyet Rusyayı ihata 
eden kapitalist dünyada vu
kubulan hadiseleri nazarı iti 
bara alarak, her sınıftan ge. 
miyi ihtiva eden ve en yük
sek teknik seviyesinde bulu
nan hakiki büyük bir fılo in
şa etmeliyiz ve ediyoruz .. , 

Moskova, 29 (A.A. - Taı) - Sovyetler kongresinde ----------
Hariciye -(omiseri Litvinof dünya siyasetine temas eden Zaharofun milyonları 

b k ·· I · t•r L•t · f A d 1 ti · Atina. 29 (Hususi) - Selanik ga-uzun ir nutu soy emış ı • ı vıno vrupa eve erı-

k • zetcleri, aslen Istanbullu olup orada 
nin ancak onunda demo rası mevcut olduğunu, fakat ge- ikamet eden 'Prasianos adında biri -

ri kalanların faşist veya yarı faşist olduklarrm anlatmış- nin milyoner Bazil Zaharofun varısi 
tır. Hariciye Komiseri sözüne şöyle devam etmiştir: olduğunu yazıyorlar. 

"-Halbuki, demokrasi ve hürriye- --·----- ·----- __ ·- .. --··-------------___ _ 
tin kalesi olan Sovyetler Birlıği, hem 
demokrasiyi, hem de hürriiyeti red
deden faşizme karşı mücadele için 
beynelmilel bir blok teşkilıni teklif 

) etmiyor. 
Faşizm bugün, faşist ıfovletlerin 

Lifvinof Y olcJaı dııhili siyaseti olmaktan çıkmıştır. 
'-------------,] Musolini'nin faşizmi Bertin nazizmi-

l •• k y nin nazariyelerine göre yapTlınıya baş 
lJ r - Unan hyalıdanberi her şey değiş:ııişti:r. I-

D talyan faşizminin aksine olaralr nas-

ost' U gv unun yonal SOSyalizm, kendi ll1PffilPKetine 
verle_ştiktç.ıı SP.Xlı@ :faaliyetini-lu.v1.u*-

LJ 1arı d1şına çıkarmıya baş!amıştır. Ru-1..Ja y r a m 1 gün her memlekette Alman faşizmi-
nin ajanları var. Bunlar hem nazizm 

Ahmet Emin YALMAN 
propagandası, hem de casınluk v~ a Ugünlerde Türk_.- Yuna.n tethiş hareketleri yapıyorlar.,, 

b dostluğunun guzel hır Litvinof, bazı memleketlerde fa -
t 'Yrarnını ya,ıyoruz. Yunani.s - şizm propagandasının facialar do -
kana giden donanmamız ancak ğurduğunu söyliyerek İspanyayı mi-

albden gelebilecek bir samimi- sal tutmuş ve İtalyan _ Alman faşiziet Ve co,kunlukla kar,ılanmı'- minin İspanya şehirlerini harap etti -
l ır. Türk bahriyelilerine gösteri - ğini ,çocukları, kadınları sakat br -
el\ ıa · · • l ı t r ınırnıyet, resmı program a- raktığını, müthiş sefaletlere yo aG ı-
h~ ~erçeveıi içinde kalmamı,, ğmr söylemiş ve şunu ilave etmiştir: 
~ unıet mensuplarının resmi ne "-Ve bütün bu 4<ital ve tahrip 
, a.ket ve misafirseverliğine inhi- harekatı, Alınan ve İtalyan tayyare
lc: a.r detrnemiftir. Bütün Yunan hal. leri kullanan, Alman ve İtalyan pilot. 
~ <>ıtluk bayramından pay "l - lar tarafından yapılmaktadır. İspanya 
k lf~ardır. Bahriyelilerimize bir meselesinde, dıştan, ve şiddet kulla -
~r ef evinde bulundukları duy- narak İspanyaya faşizm rejimini sok. 
)' •unu vermek hususunda bütün mak hususunda ilk büyük faşist teşeb 

Unan nıilleti birletmiftir. büsü }t:arşısmda bulunmaktayız. Bu 
Sisli dünya te§ebbüs muvaffakıyete erdiği takdir-

e de daha geniş bir mikyasta öteki dev 
llgün dünya yüzünde kin, nef. letİere de teş.miline mani olacak hiçbir 

....... 1 • ~et, hırs gözleri karartıyor. kt 
nı"'-'enı ı nıJn garanti mevcut olmıyaca ır. l' a a e yannı sisler içindedir. 
d rn bu srrada; Yunan_ Türk şu n~tadan ha~eket etm~k laz~-
~nstıuğunun -~e yol beraberliğinin dır ki, faşizm yalnız devletın dahılı_ 
1' dan t~za.Jıurleri ild memlekette ne has bir rejim değil ,ayni zaman -

llbleri bir kat daha ısıh..ror komşu da diğer devletlere karşr taarruza ve 

ispanya harbinin facialarından: Cesetlerle dolu bir salon 

Madrit hükUmetinin 
son yaptlğı teklif 

müsait karşllanmadı 
Muharebe Gevşek Gidiyor 

Mddri~, 29 (Radyo) - ispanyada dahili harp §U günlerde gevşek 
gidiyor. Fakat bı.ı 1a mubıbil Madrit hükumetinin Milletler Cemiyeti 
Konseyini acele 1oplantıya çağırması, gerginlik doğurrNık tehlikesini 
gösta.·rnişiir. Lor.d~a mahafili ve Paris gazeteleri, bu ioplantınır: fay
da yerine zarar vereceği mütaleasındadırlar. Çünkü Milletler Cı>mıyeti 
ispanya İ§le :ine mi.idahaleye karar verecek olursa ltalya ve Alm.:ınya
nın asileri tutmak için harekete geçmesinden korkuluyor. ''e -utt r·k "'J ' k 3 il ·· d ] "" e ı Balkan ınemJeketlerind [Ar asr ncu e 

llalk B' ı·~·. e, -----------------------------an ır ıguun ve Ya.kınlığını 
tıi bir alameti diye sevin~Ie karşn iye. 
n İh ıa_ ıyor. s rap içinde bulunan b""tii.n 
in anlık i.lemi için de bir fe-ı..ı-~ 
•• • •a.aUUJ. ve 
Umıt şimşeği tesirini yapıyor • 

Unutnuyalun ki en temiz sulh emel
leri üzerine dayanan bu insanca dost
lu k ve birlik tezahürlerinin sahnesi 
llalkanlardır. Evet, nesillerce harp 
tehlikelerinin ve sonsuz karrşıklıkla-
11n ve entrikaların temizlenmez yu- · 
\'ası diye tanınan Balkanlar... 1 

Medeni alem, bugün en temiz sevgi j 
~e .a?enk dersini, nesillerre nuiddet 1 

~rı~trlerine karşı kin ve r,efreti ade
k hır din haline koyan Balkan hal-
lndan ve bilhassa biribirini nesiller- \ 

Ce tannnamakta ve anlamamakta is- ı 
~l\r eden Türklerle Yunanlılardan alı- 1 
or... 1 

<l "Bu beklenmez mucizenin sırrr, hi~ j 

ıne 
1 
llluğtak değildir. Bugün Balkan 

1 ~: .ıetıerinin gözlerinde){İ yabancı 
dıı. gl~r dtişmüştür. Hepsi ayııi zamıın-

gorrnüşler<lir ki. biribirler<ne kar-

[Arkası 3 üncüde] (Dünkü maçların zengin tafsilatı spor sayranuzdadrr.) , 

Paris, 29 (Radyo) - Sağ cenah 
1 gazeteleri, Milletler Cemiyeti Kon -
seyini toplantıya çağıran Madrit hü
kumetini yeni siyasi manevralar' çe
virmekle itham ediyor. Bir kısım 

ı gazeteler de bu işte Sovyct Rusya
! nın parmağı olduğunu yazıyorlar. 
1 Matem gazetesine göre, Knno:;ı>yi.n, 
I edenıi müdahale rejimini teyit et
: ~ekten başka bir şey yapamıyara
ı gını ya?.tyor Sol gazetelern"n ha -
7.ıla..n Konsey toplantısının, Ispanyol 
asilennı meşru bir hükümet Aeklinde 
tanıyan Almanya ile !talyan'm işine 
yarıyacağmı yazıyorlar. ttalyan ga
zeteleri ise lilletlcr Cemiyetinin is
panya işlerine müdahale salahiyetini 
haiz olmadığı mütaleasındadır. 

lArkası 3 ünci.idcJ 

Türk filo•u Malfodon henüz ayrılmadan. öne~. 

Yunan krah bugün 
Yavuz dritnotunu 
ziyaret edecek 

Kral, Dün Amiral Şükrüyü 
Kabul Etti Elçim izle 

Atino., 29 (Fbsusi olarak giden muhabirimiz telefonla 
bildirdi) - Donanmamızın Yunan kıyılarını ziyareti 
Yunan dostJanmız arasında müstesna bir sevinç uyan
dırmı~tır. Bütün Atincıhlar ve Pireliler, Yavuzu ve diğer 
harp gemilerini kalabalık kütleler halinde gezdiler. Bah· 
riyelilerimiz de şehri dolaştılar ve Amiral Şükrü Okan da 
Kral tarafmdan kabul edildi. 

Ziyaret programına güre, 1 ilomuz ı=-
kumandanr Amiral Şükrü Okan sacle- \ f__ kf s k 
ce saraya gidip defteri imzalryacaktı. 1 ra a ap a 
Fakat dost Yunanistanın d~vlet reisi • 

Rral Jorj, donanmamıza k1rşx derin lnkzla""bz 
bir alaka gösterdiği için Amirı:ıl Şlik· 
rii Okanı, büyük amiral ümform:ısı 

giymiş olduğu halde öğleden evvel sa.
nı yda kabul etti, uzun müddet görü!?
tli. Bu kabul esnasında r•mir::ılimize 
Atina elçimiz Ruşen Eşref te refakat 
ediyordu. 

Kral .Torj, yine program harici ola

rak Yavuzu ziyaret edecektir. Bahri
yelilerimiz bugün Atinamn bütün mü

zelerini ve Akrepolü gezdiler. Cad_ 
delerde halk, Türk bahri}clilerini al
kışlıyorlar, dostça tezahürat yapıyor

lardı. Öğle üzeri Bahriye Nezareti 
tarafından amiralimiz ve b.1hriyc za

bitlerimiz şerefine bir ziyafet verildi. 

Akşam üzeri de kedikli baiırye nıek

tebinde bir çay verildi. Şimdi de sefi
rimiz tarafmdan sefaret binasında bir 
süvare verilmektedir. Donanmamı
zm amiralleri, yüksek zabitled, Yu
nan Beşvekili General Metaksas \'e 

diğer Yunan ricali bu süvareyi şeı ef
lendirdiler. Süvare çok sarnmi bir 
hava içinde devam ediyor. 

Mümtaz FAiK 

General Metaksa~tan 
lnönüne Setanı 

Atina, 29 (A.A.) - AnaJoltı a ian
sının hususi muhabiri bildirıyot': . 
Donanmamızın dost ve mUttefik b;. 

len sularını ziyareti rnılnnsebetiyle 
Başvekil Metaksas amiralimı.zden se
lamlarının Ismet Inönü'-ıe ve Rüştü 

Yapıtı yor 
Belgral, l Tan muhabirinden) 

Muvaffakıyetli bir hükumet darbe -

sile ıslahat emcllerile iktidar mevki· 

ine gelen Hikmet Süleyman kabine-

si, Türk inkılabının bazı mühim e -
saslarmı ırakta tatbik etmiye karar 
vermiştir. Mevsuk mahimata göre, 

Türk inkılabrnın en değerli ha ınlele-
rinden biri olan şapka giyme mese -
lesi önümüzdeki şeker bayrammda 

tatbik edilecek, bu suretle çeşit çe
şit serpuşlara nihayet verilecektir. 
Başvekil Hikmet Şüleyman Türk in

kılabının hayranlarından ve inkılaba. 

dalüsi Atatürkle onun yapıcı arkada 
şı lnönünüu en samimi takdirkarla
rındandır . 

Aras'a iblağını rica etmesi ü~crlne a
miralimiz bir telgraf çekmış v~ eevııp
lar almıştır. 

Bir Dostluk Eseri 
Atina, 29 CMuhabiriınizd"ıı) - Yu

nan milli bankası, Faler limanında, 

Türk bahriyelilerin kolaylıkla para 

bozdurabilmeleri için bir büro açmış
tır. Burada Türk lirası resmi fiyattan 

daha yüksek bir değerde bo . .mlmak

tadır. 

Batarya ile Ateş 
Biirlik Har,,te SaJuJ Batarya Kumandanlığı ~·apan emeldi 

l'ıizbaşı ~f. Ertu~rul, (,'Ok kıymetli halıralarmı pel< yakında 
''TAN" ~iitunlanncla okuyuculara anlatmıya başlıyacaktrr. 
Paris il ;r.rrhfJ~ıru \Hltın bataryası bntırm1stı. lUeis adasına 
;\'apılan baslunda lrnskoea düşman zırlıhsını döndüre döndüre 
yakmştı. Her faslından, lıer ~atrrından harp Iıcyeeaıu ya;rılaıı 
bu ~ava~ lıabraları, ~Ol\ bliyük muva.ff akıyetlcrin miitevazi ifa. 
deleridir Birkaç güne katlar ''TAN" bu kıymetli lıahraları 
size si.itunlarıntfa ' 'err('f'ktir. O zaman ''Batarya ile ateş!., ku
maııdaımun can nııdiği harp \'e .kıthranıanlık hatıralarımn yük
sek heyPeıiruna rrcrek!'\iııiz. 
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,~~~~~'*Berberler Tatil Bay
-~~ır ~ ; ~t~), ramı Yaotı i 

Borç ve Alacak 
- Baylar, Bayanlat! Bu hafta size hepimizi alakadar eden bir mevzu 

zu seçtıın. Borç ve alacak meseleleri. Şüphe yok ki; 
ço ınuz boı çlu ve pek azınız alacaklıdır. Unutmayın 
kı, borçlu olmak alacaklı olmaktan çok daha iyidır. 

- N c. n'? •• 

- Acele etmeyin, sabırlı olun da anlatayım. Borç-
lu olmak alacaklı olmaktan çok daha iyidir. ÇünkU 
alacaklı olursanız paranızı düfünür, borçlunun sıh· 
lıat ve servetıle alakadar olursunuz. Borçlunuzun 
hasta olmamasını, para kazanmasını istersiniz. TA 
ki size olan borcunu verebilsin. Llkin borçlu olur -

.anız böyle kaygular yo~ tur. Yalnız yegane endife alacaklıya rasteelme
mek meselesidır. Zira lıele uınunıi yerlerde olursa malQm ya bu tesadüf 
biraz tatsız olur. Alacaklılar da pek sevimli adamlar olınadıiından ... 

Yaşlı kadın: 

- Aman Azrail görsün yüzünü ... 
- Halı! işte alacaklı olunca böyle beddua bile işitirsiniz. Size görnıü, 

geçirmiş bir adam sıfatıle her şeyden evvel arkadaşınız.a kat'iyyen ödünç 
para vermemenizi tavsiye ederim. Çünkü her istediiiniz zaman. "- Ca
mm! Sen yabancı değılsin!., der. atlatır ve nihayet bozuşursunuz. Böy
lelikle hem paranızı, hem arkadaşınızı kaybedersiniz. Llkin ilk istenişte 
parayı vermezseniz size kızıp darılsa bile hiç de&ilse paranız cebinizd4 
kalır. 

- Hangi cebimizde?. 

Bir ses: 

- Yan cebimizde?. 
Bir diğer ses: 
- Yan cebine koyma, yankesicHer çarpar. 
Cenç kadın: 
- Affedersiniz. Burada yankesici yok! Siz bize ha-

karet ediyorsunuL 
O ses: 
- Bu da kim yahu. 
O kadın: 
- Bu da lafını geri alınız! Ben budala dejilim!. 
- Ben size budala demıdırn. Bu da lafmı-
Felek: 
- Yine geçen haftaki gibi bırakır giderim valllhi •. 
Yaşlı kadın-

- Aman evladım! Sen onlara uyma! Cahildir onlar. 
Cenç kadın: 
- Cahil diye sana derler. Benim elimde çifte çifte diplomalarım var .• 

Bir erkek sesi: 
- Ez de suyunu iç hemşire. Onlardan bende de var. 

Felek: 
-Oof, nf! Nereden bu işı b~ıma aldım! Bırakın beni de sözüme de

\'am edeyim. Nerede kaldımdı? Adamda cemiyeti efklr kalmıyor ki: 

- Tasviri efklr var mı?. 

Felek: • 
-Paranız ceoınizde Kalır, dıyordunuz. 

Felek: 
- Hah! Evet! Arkadaşınızı kaybedersiniz ıtmına 

paranız cebinizde kalır. Onun için arkadqa ödlinç 
para vermeyiniz. Lakin arkadaştan • eğer alabilir
seniz - ödünç alınız. Ey benim sadık dinleyicilerim. 
Zaten para alınır, verılmez. Sunu bir kat'i iktisat 
kanunu olarak kabul etmenizi rica ederim 

Sesle.r; 
- Estağfurullah. Bravo •.• 
Felek: 
- Altın sözü bile "al., enırile başlar. O sebeple l5dünç aımıya nekadar 

gayret edersenız odlınç vermeıniye de öyle çalıfınıL 
- Ya alacaklı muacciz bir adam ise?!. 
- Onun da kolayı var. Size Nasreddin Hocanın bır fıkrasını anlata-

yım da, ondan ders alınız. 
Hocanın bakkala 250 kuruş borcu varmış. Bakkal her cördüiü yerde 

Hocadan parasını ister, ilkin bir türlü alamazmış. Bir cün kahvede Ho
caya raslaınış ve parasını vermediii için yine ağzına geleni aöylemi9. 
Hoca bir müddet s3brettikten sonra birdenbire parlamıf: 
"- Dur be lıerıfl Benim sana kaç kuruş borcum var?. 
"- iki yüz elli. 
"- Bunun yuzünü bt.cUn versem, yüzünü de yarın versem ne kalır? 
"- Elli kuruş. 
"- Bre utanmaz mısın elli kuru1 için bu kadar lif etmiye?!. Demi,. 
Sesler: 
- Bravo! Yaşasın borçlular" 
Bır ses: 
- iyi amma bir arkadaı; para isterse nasıl reddedelim. 

Felek: 
- Onun da yolu var. Dinleyin de ibret alın! 
Bir &ün Nasreddin Hocaya bir dostu gelmif: 
"- Aman Hocam, demiş. Pek sıkıldım. Bana bet 

altın ödünç ver. Lakin derhal ödiyemiyeceğiııı. Altı 
ay da vade isterim. 

Hoca bir müddet düşündükten 90nra fU cevabı ver
mif. 

.. _ Biliyorsun ki, ben fakir bir adamım. Param 
yok! Lakin sın M sevditim bir adamsın. Büsbütün 
reddetmeyi arzu etmem. Onun için bef altın veremi
yecegim amma altı ay vlde veririm ••• Demif. 

Siz dı onun gibi .• 
Sesler-
- Bravo (alkışlar) .. Feda olsun vldelerimiz. Altı ay delil altı ıene bile 

nririz. Arkadaşlık bu! 
Sesler: 
- Bravol Yaşasın Nasreddin Hoca! 
Felek devamla: 
- - Bu haftaki konferansımız blhı. Haftaya yine r8rOtUrOz lntallah. 

R. FELEK 

Fakat Tatil istemiyenler 
Bayrama iştirak 

Etmediler 
Senelrce uğraştıktan, bekleştikt~n sonra 

nihc:1yet berberler de hafta tatilin~ kavuş
tufar ve dün bu şerefe tezahürat yaptılar. 
Dün berberlerin Tatil Kanunu ilk defa tat
bik edildi ve şehirde bütün berber dükkan
ları kapandı. 
ı,te tatile kavuşan l.stanbul berberlerinden büyük bir 

kısmı dün on birde Beyoğlunda.ki Berberler Cemiyetinde 
toplanmışlar, burada nutuklar verilmek suretiyle sevinç- Berberlerin Jiinl.ü se~inç teıaltiirferini 
lerini göstermişlerdir. Sonra, berberler kalabalık bir kafi- ıurac/a görüyoruz 
le halinde caddeye çıkmıflar ve ı----·-----------------------
ellerinde bayraklar taşıyarak Tak-1 ~ 

::;:~~-gitm~ı ... w _ç•'.••k Çimento buhranının 
Abıdeye gıdılırken alayın cmunde 

muzika çalıyor, en önünde geııç ka
dın berberler, arkada da ihtiyat ber
berler yürüyordu. Traşçılar kafilefli 
böylece Taksime giderken caddenin 
iki tarafmdaki halk ta :ılkış tutuy.Jr
du. Abide önünde Cemıyet reisi bir 

nutuk eöyledi ve sonra da ç~lenkler 

konuldu. 
Fakat §UDU da söyliyelirn ki, lstan

bul berberleri bu tatil işinde iki kısma 
s.ynlmıştır. Bir Jhsmı kuançların

dan kaybedecekleri düşünce.;iyle ta
tilin ,llleyhindedir. Bu sebeple bunlar 
dünkti eevinç tezahüratına iıtirak et-

memiflerdir. 

Dünltü leıahüıaffan bo-10 
bir gö:-ünüı 

Bir Kızcağız 
Mangala 
Düşüp Yandı 
Süleyınaniyede lsmetiye caddesin

de yeni apartımanın bir numaruın· 
da oturan on sekiz yqmda Emine, 

kimse yokken banyo yapnııf ve ban 
yodan çıkarken ayağı kayarak ora

da bulunan mangalın Uurine dütmü9 

tür. Ve kız, göğeU ve kalçalarından 

yanmJ.ftır. 

• Pangaltıda Sungur BOkağında o-
turan Tabirin kansı Emineyi kömür 
çarpmıf, hava almak için dıfl.nya 

çıkan kadın 90kakta düsmUt ve 
hutaneye kaldınlmıttır. 

Meşhut Suçlar 
ve Gazeteler 
Adliye Vekili Şükrü Saracoflu, 

methut ctlrümler kanununun tatbi
katında alman iyi neticelerde matbu 
atın da büyük hizmeti olduğunu göz

önUnde tutarak. güul bir karar ver
miftir. Bu, karara göre, gazetelerin 
öğrenememeleri muhtemel bulunan 

m~hut cUrUmler gtlntinde mttddeiu
mimller tarafmdan matbuata verile

cektir. 

önüne geçilemedi 
Alınan tedbirler~ rağmen çimento buhranı devam •tmektedir. Buh

ran yalnıı: ıehrimizde değH, diğer vilayetlerde de baigöstermiı. bu 

yüzden Jikiyetler yükselmiıtır. 
Adanada.n gelen haber.o>re göre, o-r--------------

radaki çimento miktarı ihtiyacı kar
şılıyacak kadar olduğu halde bazı 

nıeçhul eller stoklarını k1Lı>1rtarak, 

piyasaya az, fakat yüksek fiyatla çi

trıf'nto sürmektedirler. Oyle ki, h~r 
ton, 170 - 180 kuruş gibi mühim bir 

fiyat farkı ile Atılmaktadır. 

Dulların 
ve Yetimlerin 
Aylıkları 
Mütekait, dul ve yetimlerin Birin-Bundan birkaç yıl evvel hükumet 

çımento vergiıini indirm~i. Bu vazi- ciki.nun, ikincikinun, ve Şubat üç 
yet karpımda fiyaUarm düşmesi il- aylık ma..,ıarmm verilmeaine birin 

cikanunun betinde baflaııacak, a -
yın on dördüncü günü akf&mma ka 
dar devam edecektir. M&&flar. ura 
numara.sile verilecektir. Tediyata 

sabah saat 9 dan12 ye ve 13 ten 17 

ye kadar devam olunacaktır. 

zım gelirken §imdi bunun tam akai o
luyor. Buna sebep olarak, allkaıhr

lar çimento fabrikalannm hatalı ha

reketlerini gösteriyorlar. 

Hukuk ilmini Yaymak 
için Könf~ran,.lar 

Hukuk ilmini yayına kurumu, hal
kın hukuk bilgiaini arttıracak mald
matı yaymak gayealle geçen aene 
olduğu gibi bu aene de konf eranalar 
tertip etJni9tir. Bu konferanalardan 
ilki dUn Ankara Halkevinde veril -
miş ve Ankara radyosu ile de neşre
dilmiştir. Dk konf eranaı ünivendte 
rektörü Cemil Bilıel "devletleri ve 

hükumetleri tanıma,, mevzuu Uze -
rinde vermiştir. 

~ilk ve ~ Banku~dan ma 
llflarını ıc.u 11.u ıno.k ~ı.ıyeu ~1. ıüekaof• 

lan Ahipleri vizeleri Birincikb u -
nun birinden dördüne kadar •aamtl 
dürlüklerince yapılcalrtır. 

ikinci konferans, Ki.n'unuevvelin 
beşinci günü Ankara hukuk profe • 
sörlerinden Mazhar Nedim Göknil 
tarafından verilecektir. Mevzuu, "ha 
va ve deniz hukuklarının seyrine bir 
nazar,, dır. Hukuk ilmini yayma ku

rumu, bunu takiben herhafta Cumar 
teai günleri verilmek Uzere 24 kon! e

raD.I bazırlamlftır. 

Türk Dilinin Tarihi için 
Bir Konferanı 

Dün latanbul Halkevi merkez sa
lonunda Maltepe ukeri llileai felsefe 
muallimi Faik Türkmen tarafından 
''Tiirk dilinin tarihi,, mevzuu üze -

rinde bir konlerana verilmiş ve bil -

yük bir allka ile kalabalık bir kut

le tarafından dinlenmiftir. 
Faik Türkmen H üncU umian za 

manımıza kadar dilimizin geçirdiği 

eaf}ıalan hlıli.aa ve her devirdeki dil 

vaziyetini tuvir etmif, bilhaua türk 
çe kelimelerin arapçaya nuıl mal e
dildiğini açık mi11llerle izah ebnif
tir. 

Emektar 
Kitapcı Mihran 
Dün Gömüldü 
Babıilinin, Babılli kadar etki olan 

kitapçısı, 4:5 aenellk emektar Mih • 
ran iki pn evvel öldü ve dün de ce
nazeai, sevdiklerinin, arkadaflannm 

iftirakile Beyoilu Ermeni ldlUMNdn
den kaldırılarak ebedt mevkline bı-

rakıldı. 

Kitapçı Mihran, Babıllinin tarihi 
idi. ~ aenede binlerce cilt kitap .,.,_ 

tı, bllhuu kanun ve hukuk uerleri 
nef!iyatında aenelerce tek batma bl1 

ytlk hizmetler ba9&rdı· lılihranm en 
bUyUk ne,ir hizmeti "ıicllli knanin,,i 
n89retmeeidir. Bugüne kadar on iki 
büyük cildi çıkan bu zengin eııer 

Mihranm b&flıba.fma gayretidir. 
Kitapçı Mihran hemen bütün ka • 

nunlan D8fretmiştir. Bu arada hu • 

kukf eaerler nefriyatmda da çok ça

llfkan davranmı,, değerli r · ~"Tir 
ve müelliflerin eeerlerinl me. · ~e -
te kazandırmlftir. Kihranm ölUmU, 

kanun ve hukuk D9friy&tı b&kımm· 
dan mWılm bir botluktur ki, dolclu. 
nılmuı ~k gliçttlr. 

Aileıainln kederine ortak oluruz. 

JO lkincitetria 
PAZARTESi Buaünkü Han: DECIŞIK 

itaat merkesleriaia telWt ettit'u ıire. 
bqün lttanbul mmtakumda hava ır.... 
balatla. 'kmm• açık ıepcektir. Mcmleket
tP ......ı ava VUİ)'etİM ıeli.:e: Rüılr 
amimi7« itibari:rle Pmald• eMCektir. Gik 
eıı.eri:retl• balatla olacaktır. 

Dünlü lıovo 

u inci a)' Oia: ası Kua: a 
IU5 Hlcrt ISQ -
....... : ıs 17 lld.-.eria 
Gtiaetı 7,84 - otıe: 11.81 
ikindi: 14,21 - Alrpa: ..... 
Yatıı: 11,lt - Imdk: 5,JO 

DUn hava ekaeri:retle açık reı:mittir. Ha
raret derecai •• 7flbelmiıtir. En çok N-
raldı:k 10, en az 1 kaydedilmiştir. Rüzrlr ıimalden eamiıtir. 
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Siyaset alemi 
"Stalin" in Nutku 

Stalin Yoldaşın Umum So~ 

yet Birliii konıresinde sö 
lediii nutuk, tarihi değeri haiz bı 
vesika mahiyetindedir. Nutuk ye 
bir devri. açtığı eibi ıeçen devri 
muhasebesini yapmakta vı Sovy 
Birliğinin buıUnkU vaziyetini tesbi 
ederek ilerinin hedeflerini göster 
mektedir. 

Ceçen devir 1924 te başlıyor ve 
sene son buluyor. Sovyet Birlıtıni 
değifınek ve yenisine mevkiini bır 
mak üzere olduğu anayasa 1924 t 
yapılmıştı. O zaman, Stalin Yolda 
şın anlatışına göre, Sovyet Bırlıııi 

de Mn&yi ıeri idi, ziraat iptıdaı bi 
halde ve pnif mikyuta fertlerin 
linde idi. Sovyet ticaretinYı yüzd 
kırkı ihtiklrcılar tarafından istis 
mar olunuyordu. Fakat bugün Sov 
yet unayiinin verimi yedi misli art 
mı9 ve dünyanın büyük ve ciddi kuv 
vıtlerinden biri olmuf, Sovyet zir 
ati teknik bakımından dünyanın 
ileri ve en verimli ziraati olmuş, k 
laklar tufiye edilmi,, insanın insan 
isti1mar etmesine son verilmif. So 
yet Blrlili, sefalet, ifsizlik ve bun 
lara benzer buhranlardan uzıtk ka .. 
lan bir yurt olmuftur. Ve asıl ell 
mühimmi "kapitalizm 6ovyet Birli• 
finden klmilen tardolunmuf ve so 
yaliım kat'i surette yerl .. mi9tir.,. 

O halde, Starin Yold&fın anlatıtı 
na ıöre, 6ovyet İKİierine Proletar • 
ya demiye imk&n kalm&mıftır. Çün
kü Proletarya. b&fkuı tarafından 
istismar olunan ifçilerdir. 

Fikir ifÇilerine gelince, eskiden RlJI 
fikircileri zenıinlere hizmetten bar 
ka çare bulamıyorlardı. Buıun .. 
halka hizmet ediyor ve bunlar, iffl 
ve çiftçi ile beraber ve birlikte bu t1 

lunuyor. 1 
Yeni temel YU&ll Sovyet yurtta t1 

tının mutlak hukukunu ve hiçbir tet 
delittlrmeden bucUnkU vuiyeti tw 
bit ettiği için, kanunun metninde ffO" 
münizmden bahsolunmamaktadıf• 
Zaten, Stalin Yoldafa ıare. Sovy.t 
Birliği, komünizmin ancak ilk m.,.. 
halesine varm19tır ki, o da sosyalizrft 
merhalesidir. "Herkesten kabiliyeti
n• CÖN. herk... ihtiyacına ctire!,. 
Kaidasini )4bakk.ı.ı.k.cııtiun,.d4ha,.yUlı 
Hk komunızm me"li'ıalesı ıse • ' lh'U 

"'al ki ileriye aittir.,. 

Sttlin ,old&f, b&fka ytrlerde im t1 

klnsız sayılan ırkt mUsavatın So~ 

yet Birliiinde tahakkuk ıttifini afi"' 
latırken b&fka memleketlerde de t1 

mokratik müesseselerin yalnız lıl • 
kim unsurlara ve hlkim sınıflara hl& 
met ettifine lf&ret etmifı, fakat .. 
yet Birlifinin ahenkli, ve müteaddit 
milliyetleri tatmin edici bir anaya 
ya sahip olduiunu., ve bu anayasa 
.nın insan hukukunu illn defil, tt • 
min ıttiiini illve etmittir. 

&talin Yold,..ın nutkunda kay 

clepr bir nekta Cfaha papalara. ""' 
beyazlara. Kulaklara, artık Sovy .. 
rejimine kar'fı muhalefetleri kaim-' 
dıiı için medeni hukukun iadesidlff 

a.nayi ve ukeri müdafaa ı,ıttf 
için bir uk komi .. rlifin ihdastnı k• 
bul eden Stalin Yold&f bütün Sov~ 
Birlifi için bir reisin reyilm ile .. ' 
çllmesl sadedinde idi. SUrUlen te1ell' 
fin dofru olmadıfvu, çünkü bötlf 
bir hareketin ferdt kuvveti haiz blf 
devlet reisinin itb&fına gılmeslnl .., 
taç edecefinl ıöylemi9tir. 

Stalinin kendisine ıöre "yeni att' 
yasa. Sovyet Birlifinde tahakk ... 
eden herfeyin, b&fka her yerde tt ' 
hakkuk edebilecefini ıösterın bir 'if 
sikadır. Anayuanın beynelmilel rrtl' 
hlyeti inklr olunamu. Bu yasa. fl1 
tiıtlikle mücadele edenler için 1116 • 
nevi bir yardımdır .. , 

Omer Ram DOaRUL 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

~ 

O ....... BeekMI eUi .,...,, 
lerladea ve •yılı ......., ' 

- Puaglrl dibi ölıpdltttlr • 
• • • 

M 
lmarl tarDd haJrnnDMIM ,,,, _ 

rt balam Malunutpat" ti' -=·· Mlealye 11.800 ..... ,.. ,, 
allluttır. Köze yapM&ktır. 

••• 
A akanda tAtplallu ~,, 

hat şan. ...afeelnl ~ 
t.andan ski• doktorlar ~ 

~·-



Madrit hükUmetinin 
son teklifi 

üsait karşllanmadı 
Muharebe Gevşek Gidiyor 

0ınanya 
e leh · 

•• 
Unasebetleri 

}3·· 
UJtreş 29 . 

tici ' (A.A.) - Matbuat 
\ta Ye nazın Atenescunun Varso-

8eyah t ' . . elttnu . a ı neticelerini bUyük bir 
'l'a ... nıyetıe karşılanmaktadır. 

·• resmi "V'tt l an ı oru " Romanya 
la Inın, Beckde gördUğü idri.k ve 
ln~ı ~aydetmektedir . 
~U e~andans Romanie, hudutlann 
~ nıyeti ile inşacı ve sulhçü si • 

IUn her iki m l k . illet em e et sıyasasmm 
altta ta.şlannı teşkil ettiğini yaz • 

dır . 

Yahudil;
J\Ieyhine 
~Üınayişler 
\ra~ 
öl.hudiı va, 29 (A.A.) - Evvelce 
• <1a te~rle çıkmış bir arbede esna 
1~. laı ~f· olmuş olan nuyonalist 
U.ıı~be n.ın ölümünün yıldönümü 

aıe h.tıyle dün Iwowda Yahudi-
• Y ınde bir nümayiş yapılmış 

'l'\Jebe 
t'ruı i:~dan geçen Yahudilere 

"Vite . ışler ve bir çok mağaza 
• ?'inleri · . . nı tahrıp eylemışler 

Türk - ·Yunan 
Dostluğunun 
Bayramı 

Yunan iıtikran 

Bugün komşu ve dost memleket
te, yarına ait ihtimaller hak

kında tereddüt uyandırabile~~k menfi 
siyasi cereyanlar ortadan l<Alkmıştır. 
Yunanistanda milli menfaat namına 
hareket eden istikrar sahibi biı hükiı
nıet vardır. Metaksas bükiımetinin 
Yunan milli inkişafını sevk ve idare
de muvaffakiyetler göstereceğiı•e ve 
Balkan Birliği siyasetine tanı ve sa
mimi bir kanaatle bağlı kalacağına 
§Üphemiz yoktur. 

Etraftaki avcılar, eski itiyatlarını 
kaybetmemişlerdir. Şu veya bu Bal
kan memleketini ayartmak. kendi 
mukadderatı üzerindeki hakimiyetine 
nihayet vermek ve yabancı hmı ve 
emellere ilet, vasıta diye kullanmak 
mıı.ksadiyle etrafta dolaşan avcrlar 
eksik değildir. 

Fakat Balkan milletleri, nesillerce 
müddet devam eden acı tcı:rübeleri 
pE>k pahalı bir surette ödenıi~lerdir. 
Gözlerinı'n y ·d b - · enı en aglanmasına ve 
memleketlerinin yabancı hıra ve 
emellerin bir aletı· h 1. . d ' .1 . a ıne ın ırı me-
eıne razı olacak bir Balkan devl~t 
adamı bulunablle -· . . . cegını tascı.vvur bılc 
etmıyonız. 

Ahmet Em:n YALMAN 

1914 ve Bugün 
Paris, 29 (Radyo) - lngiltereden 

buraya dönen sabık Başvekil Flanden 
~u~nkü vaziyetin 1914 ten Jaha teh· 
lıkelı olma.dıg·ını çu"nk'' 1 .1 . h • u ngı terenın 

arp tahrikçilerine karşı dunnıva 
hrar vermiş bulunduğunu söyledik
ten sonra demiştir ki: 

.. In ·ı - gı tere hava ve deniz kuvvet· 
leri bakımından dünyanın erı kuvvetli 
devleti nlmalr üzereıiir.,. • 

TA'.\! 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

L ehistanın 1937 bütçesi 
tam mütevazin olarak 

parlamentoya veri im iştir. 
• • 

R igada 18 komünist 
muhtelif müddetlerle 

hapse mahkCım edilmiştir. 
• • 

M
eşhur 

fison 

ya yeni bir 
çıkmıştır. 

tayyareci Mor. 
Cenubi Afrika-
hava seferine 

• • 

O ün Arnavutlukta is
tiklal yıldönüınü kut

lanmıştır. 

( Ba~ı 1 incide) 
harbe bir hazırlıktır . 
Faşizm taarruz oklarını bilhassa 

Sovyet devletine tevcih etmekte ve 
hımıa. ~o.ho~.nlar~B\w!l Snvv..ııor 
Birliğinden komünizm mezhebinin ya. 
yılmakta olduğu bildirilmektedir.,, 

Sovyet Hariciye Komiseri, bundan 
sonra Alman - Japon anlaşmasına 
geçerek, bu anlaşmanın çok geniş ve 
derin olduğunun muhakkak bulundu • 
ğnuu ileri sürmüş, bu anlaşma imza. 
lanırken. Japon müfrezelerinin Uzak 
Şarkta Sovyet hudutlarına bas~ınlar 
yaptığını söylemiş ve : 
"- Ümit ederiz ki, demiştir. Bcrlin 

anlaşmasına rağmen Mançurideki Ja 
pon militaristleri Uzak Doğudaki Kı
zılordunun şu ricasını unutmıyacak • 
!ardır : (Tenezzühleriniz için daha u
zak bir yere arayınız.) .. 

Litvinof faşizmi ve Alman faşizmini 
yalancılıkla, riyakarlıkla itham ettik
ten sonra sözüne şöyle devam etmiş
tir : 
"- Sovyetler Birliği , siyasetini de-

ğiştirmek için bir sebep görmemekte
dir. Bu siyaset barış siyasetıdir ve 
öyle ~alacaktır. Sovyetler Birliği bu 
barışı kendisi için ve diğ~r milletler 
için istiyor ve bu sebepledir lci onlara 
teşriki mesaisini teklif etmiştir. 

Litvinof şiddetlli alkışlar arasında 
nutkunu şu kelimelerle bitirmiştir· 

"- Şuna kani bulunuyornz ki. bir 

gün ordumuz ve donanmamız yurdun 

müdafaası için harekete g~ı;mek mec
buriyetinde kalırsa. bu kaı:ıil ahval
de doğan şevk ve heyecanı~ bit kat 
daha kuvvetlenecek olan askeri sta· 
hanovizm hiç bir milletin tarihinde, 
hiç bir zaman görülmemış derecede 
hudutsuz bir kahramanlık ve cesaret 
niimunesi verecektir. Sovyetler Bir
liği, yanaşılmaz bir kale gibi nlağ
nır bir surette dikilecek ve karşıs:n
da. faşist denizinin tehevviirle köpü
ren bulanık dalgalan birer birer kın-
ıacaktır. Bu kanaat, bu kalenin ida. 
resi ve anahtarları şanlı ve büyük şe· 
Cimiz gibi bir kumandanın e!inde bu
lunmakla bir kat daha kuvvetlenmek· 

tedir ... 

Kaçak Bir Kürek 
Mahkiimu Yakalandı 

Adana (Hususi) - Bundan 15 yıl 
evvel Sivrihisann bir köyünde bir a
damı öldürmekten kürek cezasına 

mahkum olan Süleyman oğlu Ali a
dında bir firari diln sabah polis tara 
fınnıın vnlcal:ı .. .,,u::+· .. 

[ GURBET YOLCUL~Rıj 

V.i - Nu ve Meziyet Çürüksulu vapurun güvertesinde 

Muharrir Va - Nô 
yeni aleme atıldı 

Yıllarca yaz~n ve okutan (Va. Nil) yu arllk kale · · 
ı ~· . b" km O mını ye egının ce ıne so uş, nyenin yosun kokulu k I ··ı 1· l 1 ıvı a-rında, çam go ge ı tara arında, yeni işinin ba~mda görü-

yoruz. 
Kalemini - belki de muvakkat. bir r --- - - ---------

zaman için - salfüyan ( \"a - NU.J ar
tık bir çiftçidir. Unyedckı çiftliğin
de kah davarlarını güdüyor, kah çif
lini sürüyor. Sabanının önüne bo
yundurukladığı öküzleri haydamıya 

çalışırken ayağı iri topraklnr3 çarpı- 1 
yor, güneş~n ve yağmurun altında uğ- ı 
taşıyor, ugraşıyor. 

• • • 
Vala Nurettin dün refika•n ~rezi

yetle beraber, gurbete çıktı. Vapurun 
güvertesinde bay ve bayan yanyamı. 
kendilerini uğurlamıya gelen akraba 
ve dostlarını düşünceli bakışlarla sü 
züyorlar. Bayan Meziyette gurbet 
diyarına yeni giden toy bir şehirli
nin "acaba?" diyen ürkek hali var. 

V:lll, işi fUfltfftltge WGPftiH iltijor. 
zoraki gülümsüyor. Fakat belli ki 
onda da azmini zorlamak 1etiyen bir 
eda var. 

• • • 
Gidecekler. Unye civarındaki çift

liklerine yerle~cekler. Ve ayak1arın
c1a çarık. tarlalarını sürecekier·. da
varlarını sağacaklar. 

vapurun güvertesinde sormak isti
yorsunuz. O, daha önce da ıranıyor: 

- _Gittiğime, Tstanbuldan ayrıldığı 
ma hıç de pişman değilim, diyor, çün
kü a~kamda mamur bir şehir bırak • 
madı~ma kani bulunuyorum. Belki 
daha sakin bir şehrin temiz bir 
köyüne gideceğim. ' 

Siz, onu, garipsiyerek fliiı:erken Va
la ilave ediyor: 

- lstanbuldan ayrılırken şunu söy
lemek isterim: tstanbul imara çok 
muhtaç bir şehirdir. Bu da ~·lerlıye
nin değil, devletin eliyle olabilir. 

• • • 
Soruyorsunuz: 
- Istanbulu hiç özlemiyecek misi

nız? 

Merhum General Ali Ça'1mlı 

General Ali 
Çalımlıyı 

Kaybettik 
Memlekette her hayır ışın•n arkasın 

C:a koşmağı kendine iş ve uert edinen 
Kızılayda , Verem Cemiy~tuırle sene~ 
lerdenberi faal roller oynıyan ınüstes
n:ı. ruhlu bir insan vardı: Doktor Ge
neral Ali ... Ilerilemiş yaı:ımm yüküne - ~ . 
ıagmen yorulmaz, koşar, çaıışır, ıstı-
rap çeken vatandaşların derdini hafif
letmek için çare arardı. 

Doktor General Alinin vl'fabnı dün 
blıyük bir teessiirlc haber :ı.~dık. 

• • • 

Şahsiyat 

Hali hatınmdadır. Vaktilc Sadra 

1 
zam Sa.it Paşa ile K~ecizade izzet 

, Pa.~a arasmda bir gazetede münakasa 
1 olmu~tu da Sait Paı;;a, hiı; münascb~-
1 ti ~·okken, İzzet P~a.nın aile\'i es'ran-
1 nı ortaya dökm~k suretile ~·akıı,ık al
! mıyacak bir harekette bulunmu~tu. 

I.Akin o zaman, maalesef münaka~a.. 
lann sonu hep bö~·Je ~ahsiyata dö
külür \'e iş çığırından çıkardı. 

ı :Babıali caddesi bö) le şahsiyata fe-
1 da edilmi~ binler<'e münaka.~a enkazı 

ile lebalep doludur. Bunların iı;inde 
dayağa kadar dayanan yahut mah
kemeye kadar gidenleri de \'ardır . 

İnsan o~lu kurt gibidir. Hani kurt 
kuzuyu ~ f"mek i!:in bahane ararken, 
onun su i~ti~i clert>dt>n su i!,'nıiye git
mi~. Kuzuya : 

- Suyumu bulandınyorsun, demiş. 

Kuzu da : 
- Ben akıntının altında)ım. Be. 

nim suyum size gelmez ki, demiş. 
- Hem sen, geçen sene de böyle 

benim suyumu bulandımu§tın, di) e 
kurt israr etmiş • 

Kuzu tekrar : 
- Ben daha altı aylık kuzuyum. 

Geçen sene daJıa doğmanm;tım, ce\·a
brnı \·erince, kurt: 

- Amma ht-n seni yi~·e.ceğim .. diye 

işi kesip, atmıı:. 
Çok defa münakaşalarda aranan 

kar~ısındakini teo;hir t>tmek, tez~· if et. 
mek ~ayesi olduğu için, insan kuzuyu 
~·emt-k isti~·en kurda döner. La.kin 
miinakaşayı herhan~ bir hakikat uğ
runa ~·apanlar iı:i mantık ve kalem . 
vi.disinden kirli çamaşır sepetine dü
şürmezler . 

l'alruz dikkat edilecek nokta ~o. 
dur: Şahsi)·at nedir? 
Avnıpada siyasi hasımlar, ekseri 

intihap denelerin<le hiribirlerini yere · 
vurmak için en mukaddes aile sırla
nna kadar trcaviiz ~)erler. Bu yüz. • 
dt>n cina)·etıer hile olur. Mesela !\la. 
dam Ka~·omın ı.:;azett>d (Kalmet) t 
öldiirdii~ü ~ihi . Bu, <"aiz midir? . 

\'allahi, yapanlar, hunun fetvasım 
bizden istemedikleri, hizde de hu çe
~it müradelt>ler olınadı~ı için, bu ka. 
bil ,-u•aıar hakkında fikir he)·amm 
&ıraf telikki f!derlm . 

l'ahıız. şurasını işaret rtmek iste
rim ki. iki münaka~acı, hiribirlerinin 
!:;ahıslarını hii hlitün mlinakaşa harid 
lle bırakamazlar. M..sela lıir adam bu. 
~iin miiclafaa rttiği fikrin zuldını, 
hundan bir srm· enel falan yertle söy 
lemiı; ve daha onun bu ~ihi fikir oy -
naklıklannı isbat edı•cek sabıkalan 
ıla görülmü~ is.-, hasmının asıl mel· • 
zuu bırakıp bu t•ilwte kalem salması, 
~ahsiyatla u~ra.~mak tlemek olmaz. 

Bt>nee şahsiyat, t.arafr~·nden birinin 
hasmını matetmek için onun husmıf 
ha~·atına teallfık ed~n. yahut münaka.. 
şa me\'ZllU ile ne do~nıdan doğruya. 
ne dolayısiyle münasebeti olmıyan 

bir kusunınu ele alıp, onunla kendisi. 
ni hırpalamıya, ~-ahut uhıorta k\ifret. 
miye, denir ki; <;ok şükiir şu g\inlerdf! 
i~imizde bu ~.amurla oynı)ıuı yoktur. 

B.FELEK 
l'a§a K<i::ım ileri dustumuzdoıı bir 

mektHp al<lım. Geçende bir ya:::mıcla 

kendisinden bahsettiğimi gönııü~, ba
na şıı satırları yazıyor: 

''Geçcnki (To;; • Çcımur) ya.zım:da - lstanbulda • belkı ö.:~il - muhr..k
kak ki çok hatıralarım vnr Fakat 
bunlar beni Istanbula öliinciyı"' kadar 
hağhyaeak sebepler değildir. Bilakis 
Anadoluya sevinçle atılıyorum. Gide
reğim, görecek ve tetkik edeceğim. 
f!;~e memnuniyetim bundan geliyor. 
Kım temin eder ki orada. bu güriilta
Iii. hazan çok kasvetli şehirde bulR
madığım birçok harikuladelikler bu
tamıyayım. 

Ge l 
iltifatıııtzı ok11dıın1. Sıhhat 'm hak-

nera Dr. Ali Sakız C'irP fU'dan 

Çallnlllog-ıu Bcs' Ef d ' . •
1 

d kmdaki aUikamza tc-'-cJ..·k m·lçr cdc-

Fakat değerli edip bunhuı, hıçkırı
ğını gizliyerek anlatırken, si~ gö?. u
cuyla Meziyet Çürüksulu'yu süzüyor-
0unuz. 

Çok telaşli. Dokunsanız ağhyacak. 
Ayrılık acısını henüz tadıuı bir acemi. 
Vf' bu acemilik onu iirkiitüyor gibi. 
Salondan tarlaya. §ehirdcn köye. 

- Ben, diyor, yeni bir aleme atıh-
vorum. Köyu·· k - . . .. · . . ço sevecegwıı bılır gi-
bıyım. 

Saat d .. . . . ort. Tarı vapuru ycıvrış va va~ 
demırını alıyor. Son diidu"1. "tt" .Ç h 
1 

• 
1
. ~ " u. ar 

ar ışıyor. Ve '"İmdi sah'ld 'Y ı en vapura, 
vapurdan sahile sallanan men'lıller 

Hu1· • ... 
.. .. asa, (Va - Nu) ve eşi Meziyet 

Çunıksulu Istanbulu ebediyen terket
mek. köyde yaşamak ve köylU ı k 
1 

• • o mıt 
:&ranyle dün Unyeye gittiler. Yollan 
açık, işleri uP.urlu oJsnn. 

ım en mm og u ur. Y rmı. Aynen sıhhat raporıwı ş,ıdur: 51! 
Sakızda 1273 de doğmuş, ılk tahsilini yu§'lnda, oldukça yakıştklı bfr gcn

orada yaparak lstanbula gelmis. 1298 cmı. Tansiyon, kalp, nabızla,. nor
de askeri tıbbiyeden yüzbJ.şı olarak maldir. Ya va§ yavcuı yii::ümdc ihti

cıkmıştıHaydarpaşa hast.anesınrle sta yarlık azameti başgöstcrmfJ!•t cdir. F(J,

jmı yaptıktan sonra Htideydede vazi- kat hepsine rağmen en bııı,ıtk sıı"rım, 
f bütün keder ve gamları nı·.~cyc çevir-
e almış. oradan Us küp, Dcyleıbcyi 11.ck ve nıuvaf fak olm.aktır. llilı·csi-

ve Ankara hastanelerine gönderilmiş, le ... ,, 

~.ir müddet de askeri tıbbiyede jeolo- Ne mutlu! 

J' muallimliği yapmıştı. Doi\tor Ge-
B. F. 

neral Ali bit .ıralık Haydarpaş:ı has- . _ 
tanesi \'e Balk h b' d d b' . . sınde aıle mezarhgına detnedilecck-

. . a~. ar ın e ~ ırıncı tiı. 
oı du başhekımııklerinde htzmetler 
görmüştür. 

Büyük harpte mirliva ı ütbe -

sıyle tekaüt edilen bu muhterem a -
dam, ölümüne kadar Kızılayın hayır 
d:ğıtan işlerinin başında scvt' seve 
bılunmuş. çok gayret ve hizmet ba
Şbrmıştır. (Tabakatülmandin) xe 
IMiyan gıda) adlarında iki eseri var
dır. 

Cenazesi bugün onbirde Vezneciler
de Merdivenli hamam karşısınıiaki e
vinden kaldırılarak Beyazıt '!antiinde 
11ıımaz1 lcıhrıilıktan sonr:ı Paı:abahçe-

ıjı: • • 

, T~rk Tabipleri Dostluk ve Yardım 
Ce1n1yctindcn: 

Cemiyetimiz aza ve nıüessislerin
den müderris General Dr. Ali Çalımlı 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün saat 
onbir buçukta Veznecilerdekı hanesin 
den kaldırılarak namazı Beya?.tt ca
ınıinde kılındıktan sonra Slrkeciden 
hareket eden Şirketi Hayriye vapu
rıyle Paşabahçcsindeki aile makbe
rı>sine defnolunacağından azayı Ce
miyetin cenazede hazır c• :lunması 

r1ea olunur. 
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l\tl..a.hk:emelercle 

SahteLik 
Suçlusu 
Kurfuidu 

Kar1sının üstüne 
bıçakla yürürken 
yakayı ele verdi 

Meşhut suçlara bakan asliye dör

Dün nöbetçi cürmü meşhut mahkemesinde . içleri sız- düncü ceza mahkemesi, kendisine ic
latıcr bir aile faciasının muhakemesi yapıldı. 15 yıldan- ra memuru ve polis süsü ~ındıği ıddia 

edilen Mes'udun muhakemı?sin~ bak
beri evli bulunan Hüseyin, kansından son günlerde şüp- tr. Davacı Şark şimendiferleri Sirke-
he etmeğe başlamış, ve onu takibe koyulmuştur. Hüse- ci garı hareket memuru Reı;ıattı. Di-
yinin 9 yaşında <1a yetişmiş bir oğlu vardır. yordu ki: 

Hüseyin yaptığı takip neticesinde.--- _ Mes'ut, on beŞ, yirmı ·gUndcnbe-

karısmı Ayşe adında bir kadmın baş. s· o•• ıu·· fil ri beni takip ediyormuş. Bu sabah t~ 
tan çıkardığını görmüş, acı ve tl:!hdıt lf · 

mübaşirle beraber geldi. Bana, ben 
eden bir sesle bağırmış: ve Bı·r Ev ı cra memuruyum, dedi. Geçen g·ün de 

- Karı, demi§, eğer bir daha bu 

B ı bir arkadaşıma, taharri memuru ol-
kadmla seni görürsem parçalarım. oşa tma duğunu söylemiş. Böyle mubteliI _me_-
Yazıktır, bu kadar yıl senin için çalış.. d 
tım. Ocağımızı söndürüyorsun. Asliye üçüncü ceza mahkemesinde I nıuriyetler iddiası beni şüphelen ırdı. 

karışık bir aile davasına başlandı. I Derhal polise müracaat ederelc __ ~aka-
Fakat kadın yine dinlenı.emıştir. Geçen sene kurban bayramının ~attım ve memur olmad!ğmr ogren-

Rüseyin evvelki gece, Mahmutpaşa- ikinci günü şafak sökerken Kalitar • dim. 
dan geçerken karısını yine Ayşe ile d c 1. k .. k .. d al t 
görmüş, ve yanına yaklaşarak belin-

ya a ema ın oş un en eşy ar a- Suçlu Mes'ut bu iddiaları reddetti ~ 

de t~ıdığı kamayı çıkarmış, onu ve 
karısını ölümle tehdit etmiştir. 

şmryor. 

Karşıda, Alinin köşkünde bek~i -
lik eden Ahmedin karısı Lfıtfiye bu -
nu görüp kocasına ve komşuları Eş
refle karısı Fatmaya haber veriyor. 

Kadınlar, Hüseyinin elindeki sivri 
bıGaktan fena halde korkmuşlar ve 
avaz avaz: 

- Yetişin, can kurtaran yok mu? 
diye bağırmışlardır. 

Bu sırada çığlıkları işit.~n Polis 
Zeki, derhal hadise yerine koşmuş, fa
k<tt yakalanacağını anlıyan Hüseyin 
kaçmıya başlamıştır. Fakat eli bı
çaklı adam biraz sonra ya:talaıup car
mü meşhut mahkemesine getirılmiş

tir. 

Dün geç vakit muhakemesiM bakı
lan içi yaralı koca, hakime şöyle yal

varıyordu : 

- Siz de çoouk sahibisiniz, bana a
cıyınız, şimdiye kadar hiç bir sabı

kam yoktur. Insan çok sevdiği kan

l'lından ihanet görürse ne yaptığım 

bılmiyor. 

Mahkeme, Hüseyinin dosyasını a
ndı Fakat tam bir fikir edinmedi -

ğinden mevkufen mahkenıasine ·de

' am edilmek üzere davayı üç gün son

raya bıraktı . 

Hapisten Kaçan 
Kadın Tutuldu 

• Hırsızlık suçundan mahkiım olmuş

k{"n bundan üç ay evvel kaçarak po

lis tarafından aranmakta ola:ı Naciye 

adında bir kadın yakalanmış ve adli
yeye teslim edilmiştir. 

Naciye, yolda saçını başını yolmuş, 

ve açık saçık konuşmak s.uıetiyle de
lilik ilametleri göstermi~ oidugun<lan 

trbbıadliye gönderilmiştir • 

Bunlar, Cemalin köşk komşusu 

- karısının ve avukatının iddialarına 
göre metres - Refia ile annesi, kız 

kardeşi ve erkek kardeşi, oda ha -
lısmdan sandık eşya8ma kadar güç
leri yettiği ne varsa taşımıya ba:;lı
yorlar. 

Biraz sonra, bu uyanan kuşlarla 

beraber eşyası boşaltılan köşkün sa 
bibi Cemal de, bir daha uyanmamak 
üzere odasında ölü olarak bulunuyor. 

Cemalin uzun bir müddettenberi 
kendisinden ayrı Kadıköyünde otu -
ran zevcesi Melahat bu esrarengiz 
ölümü duyunca doğru Veznecilerde 
görüm<!esi Hatiçeye gidiyor. Beraber 
köşke geldikleri zaman koca köş • 
kün Refia ve kardeşleri tarafından 
boşaltılmış olduğunu görüyorlar, 
sonra mahkemeye gidiyorlar. 

Hırsızlık suçunu tesbit için dinle
nen bütün şahitleri Refia kabul et -
miyor; 

- Kat'iyyen tanımam, yalan söy
lüyorlar. Hepsi Cemalin karısının ah 

1 bapları ... Beni kıskindığı için bun -
~ tara. öğretmi,, diyor. 

Davacı avukatının iddiasına gö· 
re, bayram yılbaşına geldiğinden iki 
gün evvel Cemal ma~mr almış ve 
bundan baJJka yanında 2000 liralık 

bir ibrazname olduğu halde bunlar 
da yok olmuş. Ve Cemal köşkü 

Refiaya hibe ettiği halde bazı de
dikoduların önüne geçilmek üzere 
"sattım,. diye bir muamele yapmış. 
Davacı vekili, Cemalin son aldığı 

maaş ve 2000 liralık ibrazname için 
Fatih noterinden tahkikat yapılma
sını istedi. Mahkeme de bu isteği ka
bul ederek davayı başka bir güne bı
raktı. 

- Reşadın eski bir refikası vardll'. 
Çocuğu Reşadın yanındadır. Onu 
mahkeme karariyle almıtk istiyor. 
Ben de bu işi takip ediyorum. Memu
rum falan demedim, dedi. 

Şahitlerden bazıları: Ben menl.u -
rum, dediğine şahadet ettiler Müd -
deiumumi beraet istedi. Mahkeme 
nüizakereden sonra beraet k<ırarı ver
di. 

Köküne Kibrit 
Suyu Dökmek 
istemiş .. 
Tavukpazarında Meşrutiyet hanın

da oturan Garabetin kızı Mariya ile 

ayni handa oturan Aziz oğlu Osman 

arasında bir oda meselesinden kavga 

çıkmış, Osman oğlu Aziz. Maryayı: 

- Seni doğruyacağım, köı;.ün·; kib

rit suyu dökeceğim! diye tehdit et
miştir. 

Madam Marya bu tecavüz üzerine 
polise müracaat etmiş, ve mesele ~ul
tanahmet üçüncü sulh ce'Zaya intikal 
etmiştir. 

Dün yapılan duruşmada Madam 
Marya davadan ferağat etmiş, kom
şusu Azize: 

- Sen bana küfrettin. tehdit ettin , 
amma. bak ben komşu hatırını sayı
yorum, demiş, fakat su~lu, küfür su
çundan kurtulmuş, amme hukuku 
maddesinden üç gün hapse mahkum 
olmuştur . 

:jElllft l'll' A1'ROSU 
OPERET KISMJ 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

MASKARA 

Petür~ede 
Bir Yanqın 
Malatya - Petürgede yaramaz bir 

~ocuk, iş gören annesinden yiyecek 
istemiş, hemen vermezse aı;ıağıya inip 
ot yığınlarını tutuşturacağını söyle _ 
miş, bu iehdıi.di ika de etmiştir. Yan. 
gm, etrafa sirayetine meydan veril. 
meden. bu ev tamamile harap olduk. 
tan sonra söndürülmüş , bir katır da 
a leşler içinde kalarak yanmıştır. 

F ethiyeye Ne Zaman 
Su Gelecek? 

3500 nüfus olan Fethiyede ancak 
üç çeşme bulunduğu, kireçli olan sula 
rmrn teneke_si beş kuruşa satıldığını. 

üç menba birleştirilerek ihtiyaca kafi 
su elde edildiği ve Belediyeler Ba.nka 
sından istikraz akdolundı.iğu halde iki 
yıldanberi bu suyun kasabaya getiri
lemediğini, bu hayati ihtiyaç tatmin 
edilmemişken, ikinci derecede düşünül 
mek lazım gelen elektrik tesisatının 
takviyesıi münakasaya konulduğunu 
muhabirimize atfen yazmıştık Fethi
ye Belediye reisi Baha bize yolladığı 
mektupta, asri elektrik tesisatı vü
cuda getirilmesi teşebbüsüne girişil
mesine rağmen su tesisatının geri bı
rakılmıyacağını ve boruların döşen

mek üzere olduğunu söyliyor. Beledi
yeler bankasından su işi için değil, e
lektrik tesisatı yapılmak üzere istik
raz akdedilmiş olduğunu ve mevcud 
suyun da içilemiyeceği kadar kireçli 
olmadığını ilave eyliyor. 

Sökeye yeni 
muhacir qeldi 
Söke, (Tan) - Bulgaristandan 

gelen 170 hanelik muhacir grupun
dan bir kısmı buraya gelmiştir, di
ğerleri de gelmek üzeredir. Şimdi -
lik mescitlere ve dispansere mısa -
fir edilen bu muhacirler, Akköy na-

hiyesine kurulan nümune köyü 
Yeniköye yerleştirilecekler, kendile -

rine arazi ve tohumluk dağıtılacak
tır. 

Aydın Sıhhat Direktörü Hayrı, bu 
işlerle meşgul olmak üzere Sökeye 
gelmiştir. 

STENICA RAZI 
Meşhur ATAMAN'm ınUtJı 
hayatını tasvir eder 

STENKA RAZI" 
Bir tahkir yüzünden dofi 
ihtilal 

STENKA RAZi 
Bir Prenses aşkına esir 

STENKA RAZİ 
HANS V . SCLETOV ve vsF
ENGELS'in temsili olup r 

yakında 

SÜMER 
SiNEMASINDA 

Gemlikte Fakir Çocuklara 'Kazino Dö ParU 
yardım 'AL JOLSON-RUBY KEEr,e 

Gemlik, (TAN) - Çocuk Esirge-
me kurumu, 160 fakir yavruya bugün 
!erde çorba, çamaşır, elbise ve ayak
kabı dağıtacaktır. Yavruların ölçüle
ri alm.mıştır. 

Taksimde Makaim Tiyatro•~ı 
HALK OPERE1 

Bu ak.am saat 21 d• 
PlPlÇA ...../. 

ŞARLO'NUN EN SON FiLMi 

ŞA.RLO 

ASRi ZAMANLA~ 
Gülmemek için bahis tutusanlara kaybettiren ve en mukaveoı( 
kimseleri bile ciddiyetten ~zaklaş tıran keder devası bir harikalar ı. 

ünümüzdeki Çarşambadan itibaren 

HiLLive AZAK sıNEMALARI~ 
---------•• batlıyacak _. _ ______ ' '} 

JEANETTEROSE MAR·ENELSO 
MACDONALD . 1 E D D 

25 Aranvossi Rajk 
MACAR ÇlNGENE 

Dünyanın her tarafinda olduğu gibi 
Baılangıç tarihine dikkat: 

ÇOCUK ORKESTRASI 
lstanbulda da alkış toplamağa geliyor. 

2KANUNUEVVEL ÇARŞAMBA GARD EN 'd 
AKKŞAMI TEPEBAŞI 0 

Ayni programda: Meşhur sinema yıldızı LA KUKARAÇÇA filminin artisti 

"--LU P ER Ki N $ Fiyatlara zam yok. 

Q~; . ~ Evlerinin alt katındaki alçak tavanlı ve loş odada 
bir köşe minderine oturarak hiç durmadan okuyup 
kmalI ellerile tesbih çeken, üç ayları tutan , günde 
bilmem kaç rekat nafile namazı kılan ve damadına 
bile başvrtülü çıkan bu kadının Aliye karşı biıyıik 

bir :~a.fı vardı. Ve Ali kendisine gidip derdini anlE4ttı-

Kuyucaklı Yusuf 
"Babam r~zı oldu gibi," dedi, "Anam biraı P

1 

kırın ed,yor." (ı 

Ali bir şey söyliyemiyor, Yusuf un söylediıde ~ 
duynıamış gibi onun yüzüne soran gözlerle bal<J) 

1ğc z.'in: an "git oğul, bende okadar para ne gezer!,, 
Dediği !ıalde, yatsı namazını kıldıktan sonra usulle 
Alinin od? sına gitmiş: 

MEMLEKET ROMANI -21- SABAHATTİN AL! 
du. Yusuf büsbütün güldü. Si 

"Ne o yahu, Muazzezi sa.na yapacağız işte .. · 

' 'Al, babana birı:ıey duyurma!,, diyerek Alinin yer
de serili duran yatağının başucuna. büyükçe bir k~se 
bırakımştr. 

:Bu ~n.;ı_~lö .:f, J 0ıfan rn ilb•i" • cuna9 y~r~ diı: e n ' • • 

miio , (ı " :;rı~:p '.:Hdil- hi•• ı ~hlı>, he oı; n ıım ..ı .. 'rı ir \. m • 

n~ru11 ı ~iz ı a.ltmmı l'~re.Ci) ,, ı:! eı leıleüni 1 ~ıvıitP •p . 

t.lyo.du I\.iueslill gö.rüıı~o tw:şu.ıı kAlc:.ul ile lı.u;;<ı.,
man defteri elinden fırlatarak boynuna sarılmak içın 
ona doğru kostu, fakat ihtiyar kadın eliyle "sus., 
dıye i~aret ettikten sonra geldiği gibi sessiz adımlar
lıı.. ve uzun eteklerini eşiklerde sürüyerek dı~an sü
züldU. ı 

Ali Sabahr zor etti ve dükı'nda akşamın alacaka
ranlığına kadar Yusuftı bekledi zaman geçtikçe i.imi
di kırılıyor ve dükkanda dört tarafa gidip geliyordu. 
Arasıra baJ?ını kapıdan dııııarı uzatarak yola bakıyor, 
sonra kendini oyalamak için tekrar veresiye defter
lerine sarılıyordu. Bu esnada aklı büsbütün ba~ka 
yerlerde dolaşıyor ve kendisini güvey esvaplarile ata 
binmiş olarak, veya düğün günü arkadaşlarile bera
ber alay havası oynarken görüyordu. Sonra birden
bire Yusufun hali gelmediğini hatırlıyor, içi burku
luyor, ve kafasının içinde müsbet ve menfi ihtimaller 
biribirini kovalıyan dalgalar halinde çalkanıyordu . 

Birkaç kere dalgınlıkla müşterilerin sirke şişt>sine 
iZ kaldı gaz yağı dolduracaktı. Akşama kadar bdki 
be~ altı vercsiyeciyi deftere yazmayı unuttu ve dü
~üncelerinin sonunda birkaç kere ·gözleri yaşardı: 

Bazan tatlı bazan acı hayallerle ... 

Ortalık adamakıllı karardıktan sonra büyük biı· 
ümitfıiz!ik ve yorgunluk içinde dükkanı kapamıya 
başlaiı. İndirdiği tahta kepenklere kol vurup kilitle
di ve ağır ağır evin yolunu tuttu. 

?.:ı vı.;nvı \ et ~ r ıım •mrn Ö l'J. Ü rl d~n ~er~r\oın İl' '" dt1 
/l r ı-'.lı ıw lı n. m~ ~ l.-1 ld 11,.n imıı m m ı>~i ni ıfo ~ nu 1-:" rc;: 

ı .... • l ;ı l~ ı.l,;. ~ .;ede~ o ''H;,.nlrım l'"tıtr:ıı~ ı <iı ~ eo.uı2 n ı::ıi· 

t.ı.Uyo!uu. 

Biraz daha yUrUdUkten sonra çivitli kireçle bada
na edilmiş olan ev göründü. Bahçe duvarının üstün
den iri bir incirin dalları sokağa doğru uzanıyordu. 
1c;eri gırip avludaki tulumbada yıkandıktan sonra ye
mek yem~çlen yukarr kata, kendi odasına çıktı, be
yaz paLiska örtülü ve balı yastıklı mindere uıanarak 
düşünmeye başladc. 

''Bir bakkala da kız verecek değiller ya'!,, diyordu. 
"Beş on kuruş paramız var diye biz de kenilimizi 
adamdan sayıyoruz ... Koskoca kaymakam bu ... ., 

Kalkıp konsolun üstünde biribiri üstüne yığılı du
ran kitaplardan birini aldı. Bu, mektep zamanından 
kalma bir dördüncü sınıf kıraati idi. Arasrra akE1am
lart böyle kah bir riyaziye, kah bir tarih kit~bını 
eline alır, belki elli defa okuduğu yerleri bir daha 
gözden geçirirdi. Dünyada mektep kitabından baş
ka bir şey okunabileceğini bilmiyordu. Büyük anne
sinin arasıra diğer ihtiyar kadınlarla beraber oku. 
yup ağlaı:;tığı Muhammed.iyeyi sıkıcı buluyor, şube 
reisinin oğlu Vasfide pek bol bulunan iki sütun üze
rine basılmış tercüme romanları da pek anlamıyor -
du. Onun kıraat ihtiyacını bu mektep kitapları 

karşılıyordu. 

Fakat bu akşam birkaç parça.smı gözden geçir
diği kıraat kitabı da onu sıktı ve tekrar mindere 
oturarak kafesli pencereden dışarı bakmıya ve dü
.,=; ~ mh ('! baladı. 

İ c· i r1<i ,.,. t,,.ı, . ;; ı uı ılı iim i ıleı tı\•;rn~iı . M l.HP'.'/.~r.irı ••;ı. 
\· ... ~ · · ~ LNr1 K~f n:ıımı ı11.: ~ 1:cı 1- clıııôe tep;;i il~ ıı·e+ i'' {" 
e;:.~J.i~~i \'e 1.eııJ.is.iue ka.l:n•t seı.in:il~ini Üı.ilCltl. 
Bütün ytizUnü memnun bir tebessUm kapladı. Genç 
kIZI karşısına oturtarak onunla düğünlerine, yüzler -
ce lesti zeytinyağrna ve A~ağıçarşıda açacağı m~~a
zaya dair t;ıtlı tatlı konuştu. 

Sabahleyin ayni minderin bir köşesinde ve boy
n u ağrımış olarak uyanınca içinde hala uykuya dal
dığı zanıe ııkı tatlı hisler yaşıyordu. Hakikate biraz 
geç döndü ve içini çekerek doğruldu. 
Aşağıda zeytinyağma ekmek banarak ve y~rım 

r.anak pekmez içerek kahvaltı ettikten sonra dük
kanın anahtarını duvardan aldı ve sokağa çıktı. Ar
tık boş ümitleri kafasından ş.tmıya çalışıyor ve ken
dini avulmak için Kazdağı eteklerinde bir köyd& 
bull.4nan amcasına gitmeyi düşünüyordu. 

Birdenbire yüreği genişleyip göğsünün duvarları
na çarpar gibi oldu. Kendi evlerinin sokağını dö
nünce ötc:ki ~öşeden Yusufun geldiğini görmfü;tiL 
Yolun orte.sında durarak yalvaran gözlerle ona nak
mıya başladı. 

Yusuf yaklaşınca adeti olduğu üzere elini arkada
şının omzuna koydu, yüzü gülüyordu, fakat bu gü· 
liıste bir az dıı karsısındakini küçük g-ören bir ifade 

ka ç,~re var mı?" . fi 
Ali bu sözdeki alayı, hatta belki de hakaret! 

ketmc:di. Kısık bir sesle: 
"Muazzez ne diyor?" dedi. 
"Onun daha haberi yok. 

~ ıli) 
Anası bugün so) 

. . k .. ~ 
·''Hll.ll .... ı ı !-: ~k "l t>,,:nırl a\.-j btı ı'Y!Ulı a hp,,. tJ · ı 
,_ . . ... · b. h ı - b ıı il; 

t':iC.-. .~ W."ULfilUŞ gu:u 11' a L.e ... e t ~ apt ı, &~il • : 

ya.. ka..l.iınl.r, cl41cd.uiu aı-asmc.fa.n ve ~abuk ~a!JV>' 
"Hadi, sen paraları ver!" dedi. ı 
.Ali kendine tamamile malik olsa ve Yusufull 

tine uikkal etse muhakkak hayret eder, belki d~v 
mi.iteei'leir olurdu. ''Hadi paraları ver !" qerkell f: 
hiç te bit· arkadaş, hatta alelade bir yabancı t 
söylemiyor, ııanki bu sözleri tükürüyordu. Fa~~ 
kendinde değildi. Anlıyamadrğı birtakım k~r171d~' 
ki de tatlr hislerin içinde yüzüyordu. Eiını o} 
dalgın pantalonunun cebine soktu ve oldukÇ~~ı 
bir keseyi çıkararak karşısındakine uzattı. bil 
onu yerden bir ta~ alıyormuş gibi hızla ,.e 
avucile yakaladı ve kaşlarını çatarak: 

11 "Alış veriş tamam, değil mi?" dedikten sour 
şar gibi (,(abuk adımlarla uzaklaştı. 

-3- ~ 
Bugünün akşamında Yusuf Çına.i'lı Kahv~de;).. 

Eteme 320 lirayı teslim etmiş ve senedi gerı ~ş i 
Kahveden çıkınca yağmurun altında sokakla ıı; 
la§tı. Çizmeleri topuklarına kadar çamura bl' ~ 
ve ayağını kaldırdığı zaman bıraktığı çukurıı 
sular ~oluyordu. ,11f

1 

(Arkası ' 
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1 Son Haftada İs i mleri Geçenler 1 F IKRA 1 
ı---
Türkçe görüş 

l'an'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, dürüıt, ıamimi 
0lına.k, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

Okuyucu 
MektlUlpDarı --- ____ ._.. __ ,__.._.----• 

Çöp Meseleai ve :Zıki 
Bir Hatıra 

Camlıca karilerimizden Bay Hilt
~et, ı~_tanbul_u~ çöp derdi vesilesiyl~ 
h ıe gonderdıği bir mektupta, eskı 
atıralannı anlatıyor. 

Çocukluğunda Fatih taraflarında 
~~r~arken "Çöp çıharurum,, diye 
~· ıkı kuruş mukabilinde evlerden 

Wp toplamağı geçinme vasıtası ya • 
~llrılar bulunduğunu, bu çöplerin on-

D ünyanm en esrarengiz adamların- · 
dan sayılan ve perde arkasından 

dünyaya hakim olmağa uğraşan Bazil Za- ,4 
harof son hafta içinde öldü. Bu adamına-~ 
sıl adı, Zaharya Bazilos Zaharoftur. 1849 

da Muğlada doğdu. Ba
bası Türk tabiiyetine geç
miş bir Yunanlı tacirdi. 
Ailesi doğumundan bir 
müddet sonra l\1uğladan 
İstanbula geçti ve Kurtu
luşta (o zamanki Ta tav
lada) yerleşti. Zaharof 
18 yaşına kadar l'ir İngi
liz mektebinde okudu ve 
sonra seyyahlara tercü
manlık yaparak geçinn1e
ğe çalıştı. 
Daha sonra. gümrükçülük yapan 

dayılarından birinin yanında bir müd
det kaldı ve günün birinde kasadaki 
paralan çalarak lngiltereye kaçtı. Baz il 

r tarafından denize ve boş arsalara 
ltıldığını yanyor. 303 senesinde Be. 
Yazıt belediye dairesine 100 kuru§ 
~11.a§la tanzifat katibi olarak girdiği:1 ve şehri 60 paradan 7,5 kuruşa ka. 
ar ~öp ·vergisi tarh ettiklerini de ili.

Ve ediyor. 

Dayısı, aleyhinde takibat yaptırdı· 
ğı için Zaharof tevkif edılereit muha· 
keme edilmiş, fakat beraet kazanmış, 
ve Londradan Atinaya g~çere~ orada 
i§ aramıya koyulmuştu. :laharof bu 
sırada 27 ya.tındaydı. Çok yakışıklı 
bir genç olduğu için ~adm hamiler 
bulmakta geçikmemiş ve bu sayede 
tekrar lngiltereye gidebilmişti. ~a-

Zaharof 
Sonra, eski sivil polislerden bir ar

kadaşının kendisine anlatmış olduğu 
~!; Vak'ayı yazıyor ki şayanı dikkat-

harofun bu defa, Londraya tekrar gıt-
rr:ekteki maksadı, hali meçh:ıldür. 

Birkaç sene sonra Zaharof Balkana 
VE 

. Şefik paşa zaptiye nazırıyken, Mar. 
lilya ile lstanbul arasında işliyen 
bir Fr . d .... 

ansız vapurunun daıma onuş-

döndü. Gerçi hali parasızdı, fakat 
lngiliz silah fabrikalarıntian Norden
feldin umumi mümessili sıfatını taşı
yordu. Aslı faslı meçhul olan bu ada
mın, bu 111fatı alabilmesi ıçin iki se
bep gösterilmektedir. Birincisi Jn. 
gilterenin Entellicens servisine girip 
hizmet etmesi. ikincisi m11sonluğa in
tisap etmig bulunmuH ... 

öteki meşhurlar 
lt, Zeytinburnu önlerinde • hiç hail 

ı,~lunınamasma rağmen • mütema -
dıyen düdük çaldığı nazarı dikkati 

"1betnıiş. Vapur müteakip seferinde 
telip Sirkeciye demirleyince, Şefik pa. 

•11..ıını ınemuru vapura gid~ böyle se

~iı düdük çalmasının sebebini kap
~ ıorm~. Kaptan demiş ki: .. 
h ...... Sizin kıymet vermiyerek ıura. 

d ~ya attığınız çöpleri, paçavra, 

Zaharof bu iki himayeden istifade 
11ayesinde Balkanlara silah satarak 
ortalığı karıştırJllıya çahşnıış ve 1885 
eeneıinde Londraya döndilfü zaman 
çıılııtığı firmaya ortak o&mqtu. 

başladı. Ve bundan böyle üçü, büyük 
Yunanistan düşücesini tahakkuk ct
tırmek için birleştiler. 1''akRt bu bir
leşme bir netice vermedi. Bilakis Yu
nanistanın bu yüzden girişl\:;i mace
ra ikamete uğramı§. ve Zaharof gru
pu ağır bir darbe yemişti 

Zaharof petrol itleriyle de uzun u
zadıya meıgul olmut ve Frs nsa ve 

el'? " ·ı · · to l tı • •}'a"kabı eakı erını p a or, Z aharof 1888 de bir mu,·affaki- mlllıtemlekeleri piyasasını tesıs etti-
yet daha kazandı ve mitralyö- ği bir şirketin inhisarı :ıttını alım~-

. .J; il h ,, 1 .... • ... 

l'l ... ",....._~~Lo...:ı~~~~.ıı..~..ı~~ j~N~"o"'rd..,.ıen~f.a.eii.ild~t~tı~.rke~ tine ortaY otcıu ..Ye 1924 le Monte Karloya Ç<·kilen Za-

h 
.ra götUrüp satıyorum. On seneuir h f M K 

u · lngiltere ordusundan büyük bir sipa- aro un, onte arlonun da eahibi 
1§e devam ederek binlerce lira ka- riş temin etti. Zaharof bu suretle çok olmakla meşhurdur. 

~dnn ve bu sayede zengı'n oldum. qta büyük paralar kazanmanın yolunu O zamandanberi hasta ol ' ıı ~ıı ve 
"et nbuıdan her ayrılışımda bir ser • 

Pa bulmuştu. ömrünü sükunet içinde g~çiu.. "i söy-
bı rçası götürmek 0 karlar hoşu- Bütün bu sıralarda vukubulan mu-
~ a gidiyor ki, sevincimden, başka 
t'u hep olmadığı halde, düdük çalıyo-

nı.,, 

rtı l\aptan, bu izahatı verdikten sonra 
b enıuru zorla yemeğe alakoymuş, çe-

d bı: de be, Napolyon koymuş ve ken-
lstrıi tnerdivene kadar teşyi etmiş. 

lfl İşin diğer garjp bir tarafı, bu ma

rrı~ati alan Şefik Paşa da memura 
~ edahn maaşlarına mahsuben 300 

'1l'U§ Verdirmiş?. 

Gemlikte Soyadları 
~ikten yazılıyor : 
••-y 

tist Ugoslavya, Ka&asya ve Bulga. 
tı.. ~ndan gelmiş olan bir hayli mu-
.. cır bu d 

ları ra a ya.,ıyor. Bunların bazı-
lla ' kanunun sarahatine rağmen, Bas 
ı.ı' Grandal gibi geldikleri yerlerin 

!1-lerini soya~ı olarak almışlardır. ou d w 

t }{ ogru olmasa gerek. "Grandal,. 
'l'ilr~ndal, "Bosna,, yı Bozana diye 
ttlı? Çe asıllarile kullansalar olmaz 

harebelere ait silahları Zahar.>f grupu 
temin etti. Fakat Ingiliz hükfımetiniJı 
silahlarını Vikers'den almıya başla. 
ması üzerine Zaharof bu ~! .. ketle de 
birle§mi§ ve daha sonra sanayi sah~
ımda kalmakla iktifa etnıiyerek siya
set işlerine de sokulmıya karar ver
mişti. 

leniyor. Fakat onun sonuna kadar, 

perde arkasında dolaplar çevirmekle 

va kit geçirdiği şüphe götUrmer.. 

Fon Ribbenfrop 

Zaharof, yirminci asnn başlarından J aponya ile Almanya arasın-
itibaren Fransada yerletertık hayır • da komilnizm aleyhinde 
işlerine büyük teberrUler veı-di, gaze- bir cephe kuran anlaşmayı imza. 
teleri elde etti, lehine neıriyat yaptır- lamak dolayısiyle ismi bir kere 
dı ve birçok devletlerden bir sürü ni- daha işitilen Alman diplomatı Fon 
şanlar aldı. Ribbentrop, Her Bitlerin en ya-

Vikers'in bir tek rakibi kalmıştı. km ve en mahrem dostlarından bi· 
o da Armstonk'tu. Z8harot 1913 de risl olmakla da meşhurdur. Arka· 
bunu da ele geçirdi. Bu suretle ln- daşlıklarr harp sırasında başlamı§ 
gilterenin bütün silah piyansına hl- ve fasılasız devam etmiştir. Fon 
kim oldu ve daha sonra Fransa ve Ribbentrop, Hitlerin hareketine 
Rıısyanm en mühim ıilih fabrikala- erkenden katılmakla ve Fiihrer'in 
rına ortak oldu. safında çalışmakla, varını, yoğu.. 

Z aharof 1915 te Loyd Çorç ile 
tanıştı ve ~skiden beri tanıdığı 

Venizelosa büyük yardımlar temine 

..____----~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

nu onun müdafaa ettiği davaya 
hasretmekle sada"at ve fedaki.rlı· 
ğını göstermiş, Hitler de en mü· 
him diplomatik işleri ona tevdi et· 
mekle kendisine karşı itimadını 
anlatmıştır . 

(Iapanyol 1ı.arikatUrü) 

Moclricl üzerinde bir aüntl,; 5 Alman, 2 lfalyan layyareıi clüımüı. ı 
Ervoh! Zavallı b1tar;,,, hpony_a bir Avruoa lıarbine sürüklenecek. 

Fon Ribbentrop, AJmanyanın 

nisbeten genç diplomatlan arasın. 

dadır. Muharebeden sonra evlenen 

Ribbentrop, büyük bir şarapçı O· 

lan kayın babasiyle i§ ortaklığın& 
başlamıştı. 

Birkaç lisanı iyi bilmesi, onun • 

muvaffakıyetinc hizmet ediyordu. 

Ribbentrop bu sırada bilhassa 
Fransaya sıl<sık gidip geliyor ve 
,ahsının cazibesi, zeki.sının p&r· 
!aklığı ile Fransada tanıdıklannm 
~yısmı günden güne arttmyor -
du. 

Ribbentrop iş sevkiyle ziyaret 

ettiği her muhitte ayni iyi tesiri 

bırakmağa muvaffak olduğu için 

yakın atide ba3hyacak olan dip. 

lomasi hayatının temellerini sağ
lamlamakta idi. 

Çok geçmeden Fon Ribbentrop 
diplomasi hayatına aWdı. Ve bir 

çok büyük işlerde Almanya namı
na söz söylemcğe, Almanyayı tem 
sile en salahiyettar devlet rUcülü 
sayıldr . 

Onun bu yolda deruhde ettiği 

vazifelerin en mühimmi, Almanya. 
nm Ren sahasındaki gayriaskeri 
mmtakayı işgal etmesi üzerine 
b&.flıyan ve hi.Ii sonu gelmiyen 
konferanslarda Almanyayı temsil 
etmesidir. 

A lmanyanın Rendeki bu 
mıntakayı işgal etmesi Lo. 

karna paktına kat'i bir darbe in. 
dirdikten sonra yeni bir Lokarno 
vücude getirmek işini İngiltere ü
zerine almış. ve bu yoldaki müza_ 
kereleri idareye başlamıştı. Bu 
sıralarda Almanyanın İngiltere 

nezdindeki elçisi olan Fon Hoşun 
elçi olarak gönderdi ve Fon Rib
bentropu İngiltere nezdine büyük 
elçi olarak gönedridi ve Fon Rib
bentrop bu suretle İnA"lltere ile Al. 

manyanın münasebetlerini inkişaf 
ettirmek, ayni zamanda garp dev

letleri arasında emniyet paktı ve 

müzakerelerini idare etmek vazi

fesini üzerine aldı. 

Fakat Fon Ribbentrop ile Ja • 
ponyanın Berlin elçisi arasında 

imzalanan 10n anlaışma lngiltere
de çok fena bir tesir bıraktığı için 
Alman elçisinin vazifesi bir hayli 
mU§külleşmiş sayılıyor . 

Nobel ile mük6faflan 

H aftanın en çok anılan şah
siyeti de Nobel ile milk3.. 

falıdır. Sebebi, mükafatın bir AJ. 
man sulhçUsüne ''erilmesi ve bu 
sulhçünün Almanyada vatan haini 
sayılmasıdır . 

Nobelin kendisi İsveçli bir kim

yagerdi. 1833 te doğmuş \le bir 
muhteri olan babasına yardımla 

meşgul olduktan sonra 1850 ile 
1861 arasında babasiyle birlikte 
infilak maddeleri üzerine çalışarak 
nitroglisirinin imalini tekemmül 
ettirmişlerdi. 

Mayi olan bir infilak maddesini 

kullanmaktaki güçlükleri izale için 

uğra§an Nobel, 1866 da mayii içen 

toprak ilavesiyle dinamiti icada 

muvaffak olmuştu. Nobel daha 
sonra 1873 te Pariste yerleşmiş ve 
1896 da ölmüştü . 

!ete bu zat bıraktığı vasiyetna. 
me ile bir süril mUkifatlar bırak
mıştı. Onun bu mtikafatlar için 
vakfettiği paranın miktan 
1.700.000 İngiliz lirasıdır. Bu para. 

Zaharot, 
silahlariıe 

baş başa 

fon faizi (1) fizik , (2) kimya, (3) 

fiziyoloji veya tıp, ( 4) edebiyat, 
(5) ımlh davası uğrunda çalışan 

ve büyük muvaffakıyetler kaza • 
nanlara verilecekti. 

Bu beş mükafattan her biri 7500 
İngiliz lirası tutmaktadır. Nobelin 
bu vakfmı beş kişiden müteşekkil 
bir heyeti idare idare etmekte ve 
heyetin reisi İsveç kralı tarafından 
tayin olunmaktadır . 

MUkliatJar, milliyet farkı .,aae
tilmeksizin tevzi ediliyor ve şimdi. 
ye kadar bu mükafatı birçok ilim 
ve edebiyat adamları almış bulu
yorlar . 

Bu defa sulh mükafatı yüzün. 

den dedikodu ve gürültü çıkması-

nın sebebi, yukarıda dediğimiz gi
bi, sulhc;il olmakla meşhur olan ve 
bu yüzden eziyete uğrayan bir Al
mana verilmesidir . 

Kari 

Madridin zaferini istiyorsunuL 
Demek ki soldansınız. Ya siz? ~a
deınki Burgosun muvaffakıyetini 

arzu ediyorsunuz; demek ki sağ. 
dansınız! 

Eğer sol değilseniz, nasıl olur da 
Salengronun intiharını Criııgoıre 
O'lbi tefsir etmezsiniz? imdi sağ 
b 

değilseniz, nasıl olur da, bunu, 
Fransada halk cephesi bi rliği nin 
hezimetini haber veren bir hadıse 
olarak telakki etmezsiniz? 

Eski tabirleri kullanmak doğru 
ise, bu tarzda muhakemeleri tıfla
ne bulduğumuzu söylemek isteriz. 
Siz Türkiye Türkleriyiz. Ne kendi 
rejim davamıza ba,ka.larını karı,. 
tırmak, ne de kendimiz baş' · ,.,. 
nın rejim davasına karışmak is

teriz. 
Hadiseler vardır: Gazeteci ola

rak onların haberlerini alıp veri
riz. Eğer bir de temennimiz olmak 
lizımgelirse, onu, Türkiyenin da· 
valarından alırız. 

Türkiyenin enternasyonal baslı· 
ca davası nedir? Milletler Ceınıye
ti sulhunu kuvvetlendirmek! Eger 
temenni etmek bir işe yararsa. 
biz Avrupada Milletler Cemiyeti 
sulhunu kuvvetlandirmeği maksat 
edinen rejimlerin çoğalmasını ar
zu ederiz. Madrit mi, Burgos ınu 

kazanacak? Onu Caballeronun ve
ya Franco'nun silahları tayin ede
cektir. Madrit mi. Burgos mu? Fa
kat biraz nezaket lazım: ispanya
nın Türkiyedeki mümessili Macri· 
de mensuptur ve Türkiye ispanya 
elçisi de Madrit nezdinde mUmes!i
lirnizdir. Madrit mi, Burgos mu? 
Temenni mi etmek istiyor·· - '!' 
Hangisi barışçı ise! Hangisi Millet
ler Cemiyeti cephesinden is"' H'\n
gisi Avrupanın ve Akdenizin s~&
huna yardım edecekse! 

Bizde, iç temayi.ll işte bu mihver 
üzerinde seyreder: Ne sağa, ne de 
sola kaçar. 

Buna türkçe görüş deyiniz: Ya
ni kendi gözümüzle! Ariyet gözlük
lerin cam renklerine göre bor··ııı 
usulü ile değil! - Fa - Tay. 

Petrol Boruları 
Yüzünden Erden
de Münakaşalar 
Amman, (Hususi) - MavcraYI 

Erden meclisinde, lrıtk petrol kum~. 
panyasının döşediği (Payp • layn) = 
petrol borusu hattının Erdt>rı ara3i • 
sinden geç,cn kısımkrmın muhafazası 
ve bedevi kabilelerin taarruz ve le • 
ca vüzlerinden korunması hak km da 
Filistin ihtilali esnasında 'lükümetin 
gösterdiği azami takayyüt, §iddetli 
bir münakaşaya yol açmıştı:-. Bu mü-

B u Alman, Ossıetı.ky'dır. nakaşanın kahramanı olan (Suhur) 
1887 de doğan bu Alman kabilelerinin reisi Şeyh Mi~i<al Pa~a, 

sulhçüsü tanınmış bir yazıcıdır. · itirazlarmı şu esaslara istinat ettir .. 
1921 de Alman gazetelerinden bi. miştir : 

rinin siyasi muharririydi. Ve ça- ı - Erden ahalisinin parasivle 
Iışr_rıalann~n. en belli başlı ~edef • beslenen muhafız kuvvetleriyle bo~u
lennden hırı, Almanyayı Mılletler ların korunması doğru değıldir. 
Cemiyetine ı:;okmaktı. Ossietzky, 2 Mav E d htlk. t' , . - erayı r en ume ı 
daha sonra Fransa ıle Almanyanrn kendi toprak! d b l . . . . arın an geçen oru ar 
arasını bulmak ve ıkı mılletı banş- içı·n bı·re ·· t ·t · ~1 r murur ve ransı resnu aı.. 
trrmak için çalıştı. maktadır . 

En çok mücadele ettiği mesele, 3 - Petrol kumpanyasının, kendi 
silahlanma yanşı icji. Bu yüzden menfaati için Erden arazisinden boru. 
Alman militaristleri kendisine lannı geçirmesıne, kendi işinde kul • 
düşman kesildiler. Ve bütün kuv. landığı bütün malzemeyi, alat ve ede
vetıeriyle aleyhine uğra§tılar. Bu- vatı gümrüksüz sokmasına mukabil, 
nun neticesi olarak Ossietzky 1931 üstelik bir de borularına Erden kuv
de i1iyaneti vataniye ile itham edil- vetleriyle bekçilık ettirmcğe hakkı 
miş ve 18 ay h~pse ma.hkum ol- yoktur . 
muş, fakat o zaman Cümhurreiıi 4 _ Şirket zengin olduğu için mu. 
olan Hindenbuıg cezayı hhfit et- hafaza tefkilitını kendi parasiyle te. 
tiğinden muharrir 1932 aenesinin min edebilir. 
mayısında tahliye edilmişti. Bu haklı itiraz kayıtlarının meclis 

Her Hıtlerin iş başına gelmNi il. azaları arasında uyandırdığı müsait 
zerine sulhçü ve sosaylist olan mu. tesir. hükumeti petrol kumapanyaıııile 
harrir yeniden takibata uğra.mı§ yeniden anla5ma yapmağa ve milza • 
ve mevkuf kamplarına gönderil • kerelere girişmeğe sevkctmi§tir 
mişti. Kendlsı 3.5 senedenberi bu
rada tazyik içinde yaşıyordu. . 

Yalnız son zamanlarda veremın 
ciğerlerini tahrip ettiği ve midesi
nin vahim bir hastalıktan musta. 
rip olduğu anlıtşılmış ve Şarleten
burgta bir hastaneye sev~olun -
muştu. Kendisi hala tedavı altın-
dadır . 

Sulh mükafatının bu adama ve. 
rilmesi Alman Naziliğinin hiddet 
ve infiali ile karşılanmış, bununla 
beraber muha?Tirin mükafatı alma
sına müsaade edilmiştir . 

Erbaa - Ladik 
Posta Nakliyatı 
Erbaa, (TAN) - Erbaa ile Ladik 

arasında posta nakliyatı yapılması işi 
bundan bir ay evvel bura posta mü
dürünce 135 liraya ihale olunmuş ve 
keyfiyet Sivaa p<'Sta Baf MüdürUl • 
ğüne bildirilmiştir. Baş müdürlük bu 
parayı çok gördUğU için Erbaa-Ladik 
arası posta nakliyatından şimdilik 
sarfınazar edilmiştir. 



( o ) IO -11. \13i 

Dünkü Lig Maçlarz GÜREŞTE SİSTEl\A 
Güneş iyi Bir Oyunla 
Beykozu 4 - 1 Yendi 

Seyfi Cenaba 
YENiVE . 

kestirme cevap Dünkü 1iğ- ınaçlarmm en mühimmi Taksım stadında
ki Gü11es Beykoz müsabakas1 idi. 

Bu maçın neticesi,İstanbuldan Milli kümeye ayrılacak 
dört klübün tasnifinde bir rol oynaması muhtcmt:ldi. Ni
tekinı diln Gi.incş takımı iyi bir oyun ile Bcykozu yendi 
ve tasnifteki derecesıni sağlamlaştırmış oldu. 

Beykozluların bu maça çok ehemmiyet verdi!derini 
oynadıkları güzel oyunla gösterdiler. 

Gün es takımt ise P .:1risten gelen Rasih ile ilaha kuv
vetli bir şekilde sahaya çıktı. 

Güneşliler iki, üç hattadır görme-ı---------------
diğimiz güzel bir oyun oynadılar ve 
gatebeyı hak ettiler. Hakem Ahmet 
Ademin idaresinde başlıyan maça ta
kımlar şöyle çıkmışlardı; 

Güneş: Safa, Faruk, Re§at, lS?nail, 
Rıza, Dani§, Melih, Saltihattin, Jla$ih, 
lbrahim, Rcbii. 

Beykoz: Nihat, Bahadır, Ilalit, Sa
dettin, Kemal, Mehmet, Kiizıın, Şa-

1. Spor 
Beşik taşla 
berabere 

hap, Mustafa, Yordan, Turhan. Dün Şeref stadında ilk oyun ikin. 
DERHAL IKI GOL ci kümeden Fener Yılmaz ile Kasım 

Oyun başlar başlamaz Güneş mu- pa.şa arasında oldu. Kasımpaşahlnr 
hacimleri ıyi bir pas oyuniyle Beykoz hakim bir oyundan sonra rakipleri 
kalesinin önüne indiler. Son defa to- ni 1-0 mağlüp ettiler. 
pu ayağına alan Salahattin birinci da- Eyüp _ T opkapı 
kikada gayet sıkı bir şiltle Güneşirı ------ , 
Jlk golünü yaptı. Ikinci oyun Sadi Karsanın idarc-

Oyuna başlanınca tekrar top Güneş sinde Eyüp • Topkapı klüpleri arasın 
muhacimlerine geçti. Aralıklı geniş da yapıldı. Geçen hafta Güneş kar · 
paslarla çabuk Beykoz kalesıM indi- şısında muvaffakıyetli bir oyundan 
ler. Melih gayet sıkı bir ~ütle ikinri sonra berabere kalan Eyüplüleı· ken
golü yaptı. dilerine fazla güvenmelerinin ceza -

sını altı gol yiyerek pek acı bir şekil 
I\:AÇAN GOL de çektiler. 

Bundan sonra yirmi •fakil:a oyun, Oyun baştanbaşa Topkapı hakimi 
iki tarafın hücumiyle geçtı. (22) nci yeti altında geçti ve ilk devre 3-0 E
dakikada Beykoz sağ açığı Turhan. ylibün aleyhine neticelendi. Ikinci 
bır gol kaçırdı. Bu anlarda Güneş devre iki oyuncusu hakem tarafın
kalesi tehlikeler geçirdi. Fakat iyi dan ve bir tanesi de kendiliğinden sa 
oynıyan Safa, bu akınları neticesiz hadan çıkan Eyüplüler 8 kişi oyna

bıraktı. dılar. Ve bu devrede de 3 gol yıye-
Güneş favul yapıyor. Safa kurlan- rek 1-6 mağlUbiyetten kurtulamadı

~ or. Güneşin sol hafı lsmail bugün lar . 
iyi değil. Güneş aleyhine komer. Sa
fa kurtarıyor. Beykoz daimn hucum
da. Hücum sırası Güneşte. MPlih ka
leye kadar iniyor, topu dışarı atıynr. 
Oyun şimdi müsavi. Beykozun hücu
munda, Şahap gol kaçmyor. 

30 uncu dakika. Güneşin bir hiicu
mu esnasında Rasihten Rebiye gidcm 
topu, Rebii ortalıyor ,fak:ı.t Salahat
tin kaleye atamıyor. 

43 üncü dakika, Güneş müdafaası 

tehlikeli bir akını atlattı. 
HAFTAYM 

Ikinci de\·re .. Güneş hücumda .. Sıra 
Beykozlularda, fakat &_vklız muaa
cımleri beceriksiz, gol çıkaramıyorlar. 
Beykoz aleyhine korner 1J1uyor, fakat 
Rebii korneri iyi atamıyor. 

(10) uncu dakikada Güneş hücum
da .. Beykoz kalecisi iyi bir kurtarış 
yapıyor. 

Uç dakika sonra top Gıineş kalesin
de, fakat Safa kurtarıyor. 
BI•;YKOZUN GOLU 

15 inci dakikada Safanın güıel bır 
kurtarışı •. Güneş takımında bir de
g1şiklik oluyor. Rebii sol iç, Daniş 
solaçık, Ibrahim sol haf oynuyor. 

37 nci dakikada Beykozluıar Kazım 
vasıtasiyle ilk sayılarını yakc"'.ldan bir 
plase vuruşla yapıyorlar. 

Oyun daha canlanıyor. -..7üneşliler 
de berabere kalmak tehlıkesinı düşü
nl.!rek daha canlı oynamı.va başladı
lar. 0Y'Jnun bu vaziyette nıhı:ıyetlene 
ccği tahmin edilirken, (42)nci dakika 
da Rasih ve ( 43) üncU dakikada Re· 
bii iki gol daha atıyorlar. 

Ve oyun bu suretle (4. 1) Güneş 
l~hine bitiyor. 

Galatasaray 
Anadolu 

Beıikta~ • lstanbulspoı 

Uçüncü oyun Şazi Tezcanın ıdare 
sinde Beşiktaş ve Istanbulspor ta • 
kımları arasında yapıldı. Geçen haf
ta Beykozdan 8 gol yiyerek mağlfıp 
olan sarı siyahlıların bu karşılaşma 
da da yenilecekleri tabii görülüyor • 
dl!. Fakat netice hiç te böyle olma · 
dı. 

Istanbulsporun genç takımı şam

piyonluk yolunda yürüyen Beşiktaş 

lılar karşısında hariküliı.de canlı bir 
oyundan sonra sıfır sıfıra kalmıya 

muvaffak oldular. 
Beşiktaşlılar Istanbulspora ehem· 

miyet vermediklerinden bu müsaba. 
kaya beş B takımı oyuncusu ala • 
rak Mehmet Ali, Hüsnü, Hayati, Fu 
at, Hakkı, Faruk, Salahaddin, Ce · 
mal, Nazım, Raf et, Şeref şeklinde 
çıkmışlardı. lstanbulspor eski kadro 
sunu aynen muhafaza ediyordu. 

Oyunun ilk dakikaları müteva~in 
bir şekilde karşılıklı akınlarla geçti. 
2aman ilerledikçe Be;2ıkt.a;)lııa;-da 

sayı çıkaramamaktan mutevellit 
asabiyet göze çarpıyordu. Bundan ev 
velki mağlübiyctlerden ders alan sarı 
siyahlılar ise Beşiktaşm bu asabiye • 
tine mukabil o nisbctte düzgün ve he 
saplı oynuyorlardı. ilk devre sıfır sı
fıra nihayetlendi. kinci devrenin ilk 
dakikaları lstanbulsporlularro haki
miyeti altında başladı ise de bu çok 
sürmedi. Siyah beyazlılar puvan kay 
betmenin acı neticelerini düşünerek 
isteksiz oyunlarını bırakıp canlı oy
namıya başladılar. Fakat bu canlı . 
lıkta çok geç kalmışlardı. Niteki:n ts
tanbulsporlular sıkı müdafaa yap • 
tıklanndan bu kademeli müdafaa hat 
tını yaramadılar. Ve bu suretle şam· 
piyonluk yolunda bir puvan kaybeıie 
rek sıfır sıfıra berabere ıvılrlılar. ls
tanbulsporluları tebrik ederiz. 

Taksimde Halit Galibin ichresinde- üstünden topu aşırarak birınzı golü 
ki bu maça Anadolu çok canlı bir o- yaptı. Bu gol Anadoluları gevşettı 

unla başladı. Baştanba~a genç mü- Bu sırada Bülent ikincıyı yaptı. Ve 
iıacımleri Galatasaray kalesini üstUs- ilk devre bu \'aziyetle bitti. 
tc tehdit ediyorlardı. ikinci devre; her iki taraf birer sa-
Galatasaraylılar bu tazy1kten yavaş yı yaptıklarından müsabaka, Gala.ta

yavaş kurtuldular. Ve sağdan yaP-/ sarayıı. ~ . :!. :o::.lah .. •ivle nihayPtlen· 
ı-.t:hı, • hi r Rkınrla 'ecc!At ka.lcc inin di 

Mevsımin 
ilk kır 
Koşuşu 
.ielecek Ayın Altısında 

Yapılacak 
Jstanbul A.tletızm AJaııll:Jl• 

dan: 
1 -- Mevsimin ilk kzr l~u§Lt 

su,, 6 - 11!. 1986 7>0-Z<lt gwıiı sa 
bahı saat 10 da, Şişlı, fuglf. 
harma11lar-ı yolu ü:;crmde beş 

kilomct re olarak yupılocCJld11 
f - KWpler mii.<Jabakcıy.ı iı 

çer kişilik takımlaı la i-§timl. 
Pdeceklerdir. 

3 -- Klüpler, atletlerin /isli 
'lfoi 4 • 1! - 19,'6 cu1ııc: a~unıı 
•ıa kadar Beyoğlu llalket'indeJ..·• 
mmtnka merkezine gnndcn 'li·· 
hulıınmalıdırlar. 

-~ -- Müsabaka sabahı ntlct · 
ıer, .,aat 9 da Şi:ıli trarht'fT!! dr· 
nn.cm öniinrir. f nrıln rı(J( n 7:11frrltr 

(YAZAN: BURHAN FELEK) 

B eni tanıdığınızı sanıyordum. Beni de, güreşi 
bildığiniz kadaı bildiğinizi, yazılarımı dai

ma şahsiyata dökrüğüınü sôylenı&k ve böylelikle 
bana buyük bir bühtan etmekle gösteriyorsunuz. 
Söze başlamadan evvel bunu ortayd koyrndk iste
tim. Münakaşamıza mevzu olan güreşe dair yazı
larımın hiçbirinde sizin şahsınızla meşgul olmak ha· 
tırıma gelmemiştir. Çünkü, siz de kabul buyurur
~unuz ki, yazısını okutmak ıstiyen muharrir için kay
gu enteresan bir mevzu bulmaktır. :-folbuki ben 
,izden bahsedersem bundan kim al~kdlanır7 

E vvelce Fin sistemi iken şimdi şimal sktemı 
ismini verdiğiniz güreş usulü hakkınd:ııu u 

zun ve akademik tafsilat arasında davanızı ispatı:a 
yarar diye ileri sürdüğünüz istatistik malümatın, 
ben de bundan evvel aksini gösteren ve B.,inliı.ndiya
nrn güreşte düşıMkte olduğunu ispat eden bir baş
kasını "TAN .. sütunlarında dercetmiştim. Benim 
emrimde nihayet maişetini ve prestijini müdafaa e
den sizınki gibi bir Finlandiyalı antrenör bu1unma • 
dığı için Finlandiyalının bütün güreş dokümanlarını 
sizin kadar cem ve telfik ettiremedım. 

Yalnız sizden 1'..,inlandiyanın • çünkü mevzuumuz 
odur, bunu deği:;;tirmenize miısaade edemem • 

1 Olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonlarında şimdiye 
, _____________ _. kadar nasıl bir münhani takip ettiğini, çıkarak mı, 

-----~~~--------·--------~ 

• 

Vün ~opılan 6üneı - /Jeykoı maçmdan bir enstantane 

Dıir.kü Anadolu - Galatasaray moçtnd(Jn a-.ele 5tr görünüş 

l okanfactlıktan güre~ antrenörlüğüne getirile/iği 

söylenen Pellinen 
düşerek mi devam ettiğini tetkik buyurmanızt rics tÖ 
rim. !sterseniz bıına dair bende Finlandıyada baeııını§ ~ 
eser var, takdim edeyim • 

.. ondan ~onra: güreşin yirmi dakikalık zamanını 111•] 
dun. ve gureşçinin kuvvet veya mukavemet gibi h~ 
vasıflarının icaplarına göre taksim etmek zaruretl, 
yalnız güreşin, ne de dediğiniz gibi şimal tekniği adJll~ 
ki muhayyel sistemin icabıdır. Bu; koşuda, yilzm.ede, 
rekte, eskrimde, futbolda, güreşte hulasa bütün ıparlf 
da vardır. Sızin bır türlü ne olduğunu anlatamacı~~ 
taktik, hasmın bu hususiyetlerini ve zamanı kend.J l 

6 !arma göre taksim tarzını keşfeden müsabıkın ınUcJ 
leyi lehine bitirmek için kendi vasıflarınm icaplarını_.;, 

faydalı tarzda ırnllanmasma derler. Mese1l !10f11
: 

<finiş) dediğimiz kuvvetli bitirişi olmıyan bir koşucu ~ 
hamlede hasmını geçmesine ve arada büyük bir rJl~ 
kazanarak hasmmm gittikçe açılmasına o1e yaklqm• ~ 
rağmerı yarışı onun önünde bitirmesine veya bunuv ~ 
olan koşucu da hasmınm çok arkasında kalmıyarak ~' 
da~i mesafeyi son hamledeki koşusiyle kapatma iınltV 
lannı kaybetmemiye çalışmasına koşu taktiği derlef· . 

Halbuki bil ıkl tarz bırıoırının taban uoana i!.Ju~,.... 

A 1 akımlarının Puvan Cetveli 
VEFA 10 - HiLAL ·2 

F. BAHÇE 2 -SÜLEYMANiYE O 
Fenerbahçe stacıında dün ilk oyun 

geçen senenin birincısi ıle ikincisi Al· 
tınordu • Anadoluhisar arasında ya
p ldı. Çok heyecanlı bir mlisabaka
:>an sonra Anadoluhisarular 3 - 2 ga· 
lıp geldiler. 
VEFA· HILAL 

Tkinci müsabaka Vefa ile Hilal ara
sır.da yapıldı. Vefalılar hakim bir~ 
yundan sonra bu sene çok bozuk vazı. 
yette olan Hilallilere birincı devre 5 . 
1 galip geldiler. Ikinci devre tekrar 
hakimiyeti alan Yeşil Beyazlılar. Hi
lalin yaptığı bir sayıya mu1'wU 5 
sayı daha yaparak maçı 10 • 2 gibi 
büviik biı farkla kazandılar. 

l<-ENERBAHÇE - SULEY:\1.ANIYE 

Büytik takımlar karşısında daıma 

nıuvaffakiyetli neticcier almakla ve 

az gol yemekle şöhret kazanan Sii· 

ıeymanıye, dün yine bu şöhretine la

yık bir oyundan sonra ş-ı.mpiyonluk 
yolunda bütün rakipl~rini kn'aylıkla 

ınrı.ğlüp eden Fenerlilerden ancak 2 
~ol yiyerek mağlup oldu. 
Sarı Lacivertliler, Süleymaniycnin 

l)u tarzdaki oyununu bir türlü boza
mıyorlardı. Bu arada Fenerli muha • 
cimler birçok fırsatlar kaçırdılar. Bu
ı.u biraz da Süleymaniye kaler.isi Nıı· 
rı:-in fe;fakar ovıınımda ar;: m~hvız 

fAKIMl..AR Oyun Galil' 

l<.,enerbahçe 5 5 
Güneş 5 4 
Galata.saray 5 4 
Beşiktaş 5 3 
rop kapı 5 . • 3 
Vefa 5 2 
ıı;yüp 6 2 
Beykoz ) 2 

nadolu 5 1 
$üleymaniye 5 1 
lst. Spor 5 
Hilal 5 

Berabere Mağlup Attığı 
.,,, 

i'edigi PU' 
gol gol 

:ı!' 
20 

:ı4 
1 '?O 2 t3 

1 17 4 
1~ 

1 1 8 5 
11 

2 18 17 ,o 
1 2 18 17 ,o 
1 2 8 10 ~ 

3 L3 14 f 
4 8 t2 f 
~ 4 13 1 ., 3 7 21 ~ 

' 4 30 , 
/ 
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Bir Yüzün Kusurları 
KADIN VE MODA Belli Olur? 

Güzelleşmek için 
Bulunan çareleri öğreniniz 

V üzünüzü güzo!!eşfüebil • 

mek için evvela onun çiz • 

gilerini, tabii renklerini iyice tef- • 

kik etmeli, bu iki cihetten kusur

larını bulma lısın:z. Sonra bu ku· 
surları gizlemenin veya düzelt

menin çarelerini cıra§tırmalısınız.çV 
Esasen yüz tuvaletinden maks~t. 
Yüzün kusurlarını telafi etmek 

Yeya gizlemek, güzel yerlerini 

9Öze çarpar bir hale koymak de-
ğil midir? 

Y üzün renkleri üzerinde ba.5~a 
günler konuşuruz. Bugun 

~·Uz çizgilerinde güzelliğe esas tu • 
tuıan şeyleri tetkik edelim. Her şe-
Yin rakkam ve ölçü ile üade edil- l 
diği bir devirdeyiz. VUcudümüzün !J 
tnUhtelif boylara göre değişen bir 
"güzellik ölçüsü., olduğu gibi her 
~·üzün de kendine uyan bir "güzel-
lik ölçüsü., vardır. Şu boyda kalça
ların, göğsün genişliği, bacak ka • 
lınhğı ve saire şu kadar olmalı de
tniyor muyuz? Yüzümüz için de. 
gUzellik mütehassıslarının ayni 
tarzda kurduğu şöyle bir nisbct 
Var: 

1 - iki göz arasındaki mesafe 
bir gözün büyüklüğünde. 

-

Bir yüıün faksimaiını yuka
rtlci resimde, taksimata göıe 
yapılmıı yüı fı;valefini ele 

alffa gör:iyoruz 

2 - Yüzün genişliği, burun u • 
tunıuğunun iki misli. 

3 - Ust dudağın kalınlığı, alt 
dudağın kalınlığına müsavi. 

naklarınıza sürdüğünüz pembeli • 
ğin şeklini değiştirerek gizliyebilir 

4 - Alnın başlangıcından bu • 
1'1.ın köprüsüne, burun köprüsün -
den burun ucuna. burnun ucun • 
:an çene nihayetine kadar olan üç 
''Lnı biribirine müsavi. 

siniz. 

B u suretle çehrenize yeni bir 
güzellik katabilirsiniz. Gü

zelliğinize, sebebini bulamadığı -
nız bir uygunsuzluk veren bu kü

2 
• 

------
Güze iliğin 
Sırları 

1 _ Yüzünüz uzunsa. saçlarınızı 
.. ınünıkün olduğu kadar - yandan 
ayırınız. Kısa ise önden... Çünkü 

(4 ,yandan ayrılan yiv yü.zü kıs.~ ~ös
'-!r terir, önden ayrılan yıvse yuzu u -

zunlaştırır. 
2 _ Yüzünüz darsa, yuvarlak 

5 hissini vermek için yanaklarınıza 
sürdüğünüz ruju mümkün olduğu 
kadar yüzünüzün yanlarına doğru 
sürüp, burnunuzdan uzaklaştırma
lısınız. Bunun aksine, çıok yuvar -
lak yüzlü iseniz ruju mümkün ol· 
duğu kadar burnunuza. doğru yak 
laştırınız. Yanlara doğru sürme • 
yiniz. Bu şekil yüzünüzü beyzı gos 

terir. 
3 - Cözleriniz kliçükse büyük 

O'östermek için kaşlarınızı uzattı -
ğınız kalemle alt kirpiklerinizin 
altına ınce bir çizgi çekiniz. Sonra 
küçük parmağınızla bu çizgiyi aşa· 
ğı doğru ve hafifçe yayınız. Gözle
riniz olduklarından büyük görü -

necektir. 
4 - Yaşlandığınız nisbette (he· 

le kırk yaşlarında) siyah elbise.. iy 
nıekten sakınınız. Siyah renk • bil 
hassa gündüzün - insanı çok yaşlı 
gösterir. Bunun yerine mavi. laci.: 
vert, gri giyiniz. Çok daha genç go 
r:ünürsünüz. 

f s _ (Göz açıkken) alt göz kapa
I 'tJdan üst göz kapağına kadar D -

lıı tnUıi.fa.Jle llst .gö:z. kapajından 

çük noksanları bulup meydana çı • 
karmakta ·~ok defa göz aldanı!'. ğız. 
''Güzellik öl~ilsü .. nü işte bu yolda Bilirsiniz ki: Pudra, krem, r•ıj 
size ufak bir rehber olabilir ilmi- ve saire ... nin hakiki birer gıizel . 

5 - Yirmi yaşından aşağı, kırk 
yaşından yukarı iseniz fazla boyan 
maktan çekininiz. Göze çarpan bir 
makyaj çok genç yüzlerin körpe
liğini gizler, biraz yaşlı yüzleri ol
duğundan çok daha yaşlı gosterir. 

6 - Hiçbir zaman yüzünüzü sı
_..., il• yıkamayınız. S.cak su 
cildi kurutur ve bozar. ( Pek yag
lı ciltler bundan müstesnadır) 

kaşa kadar olan mesafe biribirinin 
~.Yni olmalıdır. (Bu ölçüyü iyi ala
bilnıek için tam karşınıza bakma
lısınız.) 

6 - Burnun iki yanında gözler 
h?reden başlıyorsa kaşlar da ayni 
hızadan başlamalıdır. (Demek ki, 
Çatına kaşa imkan kalmıyor ba -
Yanlar .. ) 

b 7 - Kaşların burun yanında 
aşladığı noktalardan burna doğ

tu indirilen hatlar tam burnun 
Ucunda birleşmelidir. 

Şlındi cetveli elinize alıp yüz çiz 
ö gilerinizi ölçünüz. Fakat bu 
lçUye oyınıyan yerleriniz sizi müte 
~SSir etmesin. Düşününüz ki, artist tr. a~asında bile yalnız bir tanesinin 
b Silvıya Sidney) in yüzü tamanıile 

u ~etvele uymuştur. Esasen, gü • 
:~Hık bahsinde hiçbir şey istisna 
ır kaide teşkil edemez. Bazan bir 

~?k cihetten ölçünün dışında kalan 
t ır Yliz, pek güzel sayılabilir. Renk 
d uvalet~eki orijinaline, duruş ve 
ti aha bırçok şeyler güzellik üze -

nde rnühim rol oynar. 

/•ncak dikkat ederseniz yüzünüz
lie bku~.ur .. saydığınız birçok şeyle -
1 .u olçulere yaklaştırarak güzel-

t:ştırtnek elinizdedir. Mesela: Ih
ıınaı k" •ek .. ı, kaşlnnnızın inceltilme 

l"ek lını bu esaslara göre değiştire
Bu .. Çok daha güzelleşebilirsiniz. 

tı olçiiye nazaran pek dar olan al
ınızı g : Ya saçla kapıyarak yahut 

b;?Işleterek güzelliğinizi artıra • 

ı .1~~rsiniz. Olçüyü aşan yüz genis -
ıgın· · , 

ızı saçlarınızın tanzimini, ya-

Pratik Bilgiler 
l-~k • Yu c. serıya rafadan ( a la cok) 

ti ~Urta pişirmek isterken • vak
!h ıyı tahmin edemediğimiz için
b aşJanmış yumurta yemiye mec-
ur kaluız. Aksine lop yumurta 

~a.Pınak isterken yumurtayı piş-
i ~den kıranz. Buna mani olmak 
Çın ı:ı 

~unu unutmayınız: 
.l(aynıyan suda: 

k a. - Rafadan yumurta 2 daki. 
ada, 

.- b .- Ar. haşlanmış yumurta 5 
akıkada 

' 
""':- - Lop yumurta 7 dakikada 
·~r. 

dil• veri~•· 'Yüsj[ .. iiıaJUa ~ JiJlvuiiuı OhlbllmeifIÇJn eroa: -
cesinde - ona yakla,tırmanm çare - yanın ince zeka ve zevkine 6iizel-
lerin zaman zaman "güzelli&in sır- leşme yolundaki bilgisi de katılma-

ları,, sütunumuzda neşre çabşaca - lıdır. 

-= .... _ ...... ;:ı • 

.. .' 

' 

Çay Elbiseleri 
Çay ziyafetl~ıinde giyilmek üzere yapılan bu kostümler 

her zaman işe yarar, modası geçmez, ucuza malolmak gibi 
hususiyetleri vardır. Bundan ba§ka bunlar, rahatlılık, ihti
şam ve güzeJlik bakımından kadınların bütün dileklerini 

tatmin ediyor. Bunlarda Şar.kın bütün esrarengiz ve göz 

kamaştıncı ihtişamını bulmak mümkündür. Her renk ku • 
maştan yapılır. Sadelik ve sevimlilik bunlarda toplanrr. 
Yukardaki kostüm siyah ve beyaz ipekten yapılmışbr. E· 
tek uzundur. 
Alttaki daha başka renklerdendir. Fakat ayni vasıfları ta. 

oımaktadır • 

.. · 7 - Dudaklarınızın fazla kalın
lığını gizlemek için üst dudağınıza 
daha fazla, alt dudağınıza nisbe • 
ten hafif ruz sürünüz. 

8 - Cildiniz fazla kuru ise 3-4 
günde bir kere, normalse haftada, 
on günde bir defa • ılık su ve sa
bunla hergi.inkü temizliğini ya(.> -
tıktan sonra - lanolinle iyice uğuş
turunuz. Yağlı ciltler bundan ha
riçtir. Çünkü lanolin cildi kuruluk
tan korumak için sürülür. Yağlı 

ciltlere sürülürse btisbütün yağ -
!andırır ve mesaınatı açar. 

Modası Geçm.iş B~r .. E.lhise 
Modası geçti dıye gozumuzden 

düşen bir elbisenin ekseriya yeni
den modaya uyması için ufak bir 
garnitür, bir yaka, bir gravat. bir 
jile ilave edivermek kafi gelir. Be
yaz otoman 'dan bir jile, düğmeler 
elbisenin kumaşındandır. .Tilenin 
parçasından da eksiz dik bir yaka. 

7 ıı;;:ç ==-= 

Örme blüzla~ 

Bluz: Koyu bej, garnitür kahverengidir 

Bu sene pek moda olan kabank (bufant) kolları yün blüzunuza 
kolayca tatbik edebilirsiniz: ı .. azıın gelen bütün izahatı veriyoruz. 
gazeteyı önünüze ~oyarak lıemen örrniye ba§laınnktan baska hiçbir 
zahmete girmiyeceksiniz . 

Alınacak şeyler: (50) gramlık yumaklardan (5) tane koyu bc:>j ve 
(1) tane kahverengi yumak. Ilti buçuk numara bir çift şiş. 

Orgü: Kol kenarlarında yarını santim genişliğinde birli lastik: Bir 
ters ilmik • bir yüz ilmik. 

Kolun kabank kısmı: Jerse örgüsü: Bir sıra lcrs - oır sıra yüz. 

BLUZUN DIGER KISIMLARI 

Fantezi prgüdür: 2 yüz, 2 ters - 2 yüz, 2 ters. 2 yüz. 7 ters. Sıranm 
nihayetine kadar ayni şeylcrlı. t~rarı. Yukarıya kadar blitün sıralar 
biribirınin ayni. , 

Brodesf nasıl yapılacak: Tele kat yünle ve iğne ile işlenecektir. Her 
7 ters ilmiğin 3 üncüsünden b:ı~Iarsmız .. ilmiğin yukanya doğru olan 
kısmına batar. arada (aşağıdan yukanya) 3 ilmiği geçer, 4 üncü il
miğin yine yukarıda duran kıı::mına batarsınız. Birinci sıra yukarıya 
kadar böyle dr.vam ecler. 

2 inci sıraya, hemen birindnin yanındaki sıradan ve arada bıra.k
tı~nız 3 ilmiğin 2 incisinden başlarsınız. Tıpkı birinci sıra gibi arada 
3 ilmik geçere~ 5 inci ilmiğe (aşağıdan yukarıya) batarsınız. Sıra bi
tinciye kadar hep ayni şey. 13\ üncü sıraya hemen ikincinin yanından, 
yani 7 ters iğnenin 5 ine.isinden başlarsınız. Bu sıra tıpkı birinci sıra 
gibi başlar. Ve onun gibi devam eder .. 

NAS!L ÔRECEKSINIZ? (42 BEDEN) 

On: (l 04 ı ilmikle fantezi fügiiye başlayınız. Bunu {30) santimetre 
oluncıya kadar düz örünüz. 3::1 uncu santimetrede iki yandan evvcll 
beşer, sonra ikişer, daha sonra 2 kere birer tane keserek kol yerlerini 
oyunuz. (38l inci santimetrede yaka yerini şöyle açınız. Ortadan (5) 
ilmik kesiniz ve örgüyü ikiye &yınnız. Sonra omuza kadar her 2 sıra. 
da 1 tane keserek sa~ tarafı IJitıriniz. Omuzu 3 defa da kesiniz. Sol 
taraf da bunun aynidir .. 

ARKA K/SfM ~·E KOLLAR 

Arka - 104 ilmikle fantezi örgüye başlayınız. Kol yerleri etekten 
itibaren (30) santimetrede (evvela 5, sonra 3, ve 2 defa birer ilmik 
keserek ı at;ılır. Düz örmekte devam ediniz. 44 santimetre olunca ya
kayı ilk sırada 10, ikinci sırada 3. üçüncii, dördüncü sıralarda 2, beşin
ci altıncı, yedinci sıralarda tıirer tane ~eserek açınız. (45) santimet-
rede omuzlan 3 defada kesiniz. _ 

Kollar- 70 ilmikle birl; lastiğe başlayınız. 5.sıra ördükten sonra 
örgüyü ikiye bölünüz. Orta yerinden kahverengi yünle jerse örgüsiine 
başlayınız. Ikı yanlan bej yünle devam edersiniz. }t"'akat bu defa ikili 
lastik yaparak .. 

Jer.se örgüsünü her sırada iki yandan birer tane arttınnız. Bu ör
günden 15 ı:sııa örUnce bej yUn•e ördüğünüz lastik örgüyü •ki yandaı 
her sıraya 2 şcre tane eksiltiniz. Bütün bej ilmikler kesilince şişte 56 
tane ~ahverengi ilmik i{alacaktır. O zaman bu ilmikleri iki yandan her 
sırada birer tane kesiniz. 16 ilmık kalınca 2 şer tane kesin kolu biti-
riniz. 

YAKA VE Dil~MELERE GELiNCE: 
Yaka - 177 ilmikle başlayınız. 7 santimetre diiz ~~P. k~siniz 
Sentür - Kahverengi yünle 14 ilmik başlayınız. lkilı lastikten (70) 

san tin. örUp kesiniz . .. .. .. •.. .. 
Düıhnelcr - 3 santimetre murabbaı buyuklugunde uç tane mukav-

va k:Siniz Bunları bej vünle (i!ı~ iğne) olarak sarınız. Orta yerlerine 
kahverengl yünden :!6 s~ph~ ."~~cık birer pilskül koyunuz. 

Bütün parçaları dikip gıyınmız. Bu sene çok moda olan kabarık 
kollu bir blüzunuz t&mamlanmış olur. 

Ne Yemek Pişireyini Diyorsanız 
Kabakları • kenarlarını biraz ka· 

hn bırakarak • oyunuz. Evvela çe
kilmiş eti sonra çam fıstığını ve 

maydanozu yağda kavurunuz. Içi 
oyulmuş kabakları sıksık çevirerek 
yağda kızartınız. :Kavrulmuş eti, 

çamfıstığını ve maydanozu içleri
ne doldurup tencereye diziniz. U-

zerine biraz domatrsli yahut do
mates salçası katılmış su koyup 
kaynatmız. · 

Piştikten sonı·a tabaklara alıp 
sarmısaklı yoğurt döküniiz. Yo .. 
ğurtsuz da yenilebilir. Bildığimiz 
kabak dolmasından çok daha ne • 
fistir. Kabak mevsimi tamamile 
geçmeden bir defa denemelisiniz. 
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Memleket Mektubu 

Ağaç katliamının 
•• 
Onüne geçilirken .. 
Yeşil Bursayı da Ağaçsız ve 

Corak Kalmaktan Kurtarmalıyız 
Yazan: V. A. 

Y eşil Bursanm yeşil olarak hemen hemen yalnız 
cami1 bir de adı kalmış. Ağaç düşmanlığı - eğer 

önüne geçilmezse - birkaç yıl sonra Bursayı da ağaçsız 
ve çorak kalmış yerlerimize benzetecek.. 

Belediye Reis Muavini Bayan Zehra anlattı: 
- Ben bu ş~hre geleli tam yirmi s~ne oldu. O va

kit bütün bu dağlar çuğu kestane olmak üzere ağaçlık, 
yemyesildi. Her sene eksile eksile şu gördüğünüz hale 
geldi. İçinde daima yaşadığımız için pek nazarı dik
kati cclbetmiyen bu eksilişin, geçende bir münasebet
le bu mevzu H.t:erinde görüşülürken, btitün acılığiyle 
farkına vardım. 

- Ben bu sehre geleli tam yirmi sene oldu. O ,·akit bütün bu 
dağlar çoğu kestane olmak üzere ağaçlık, yemyeşildi. Her sene eksi
le eksile şu gördüğünüz hale gelii. İçinde daima yaşadığımız için 
pek nazarı dikkatı celbetmiycn bu oksilişin, geçende bir münasebetle, 
bu mevzu üzerinde gör:işi.ılürken, \tütün acılığile farkına vardım 

TAN - 30.11.936 

Halkevinin Köy Gezintisi 'Nazillide seyyar tapu 

';ezinfiye 

-~--· heyetleri kuruluyor 

İ<firol eclenfer köycle L,·, el :s u ora a .• 

Büyük bir dert 
Köylüye ait arazi }"erinde yazılarak 

Tapuya bağlanacak 
Nazilli, (Tan) - Yakında seyyar tapu heyetleri çıkarılarak köylüye 

ait arazinin yerinde yazılıp tapuya bağlanacağı müjdesi halkı ve köy· 
lüyü çok sevindirnıiştir. 

A:a~i ve emlakin yıllardanberi tapuya bağlanamadan elden ele gec;
~e~~ın doğurduğu müşküller, yurttaşları üzen en büyük dertlerden 
bırıdır. Koylerde bütün tarla, bahçe ve binaların tapusu yoktur. Olıın· 
la.:ı ~a. el~i altm_ış sene evvelC' ait kayitlere istinat ediyor. Bir tarla alan 
koylu ıntıkal muamele~ini yaptıramadığı için mahna emniyetle temel· 
lük edememektedir. 

İhtiyacını tatmin için bakımsız bah-ı-----·--------
çe ve tarluını satan bir kimse, se-

K • d k • e ı ·· nelerce sonra vaziyeti düzelince ve-ayserl e Oy U ya bahçesinin mamur bir hale gel.fi-
ğini sezince, yeniden gidip sattığı 
bahçesine yerleşmekten çekinmiyor. 

Sök ede 
yeni bir nu
mune köyü 

·ı B b Yahut bir babanın sattığı yere öl. 

1 e aş aşa 
dütken sonra oğlu sahiplik iddia e-
diyor. Bu, köylerde sık sık görü • 
len hadiselerdendir ve bu yüzden 

-------- birçok kavgalar. hatta cinayetler .)1-

Evet, o yemyeşil dağlar bugün 
bozrenkli olmu§; her nasılsa bal
tanın cliJlden kurtulnbilmis, pek 
seyrek birkaç ağacın yeşilliğini bi. 
le insan adeta yadırgiyor, bu dağ
larda ağaç da ycti§ir mi diye ... 

Kayseri, (TAN) - Valiı
Adli Bayman ile Korkomu-1 r----------. maktadır. 

Seyyar tapu heyetleri köy köy do
laşarak her köylünün bahçesini, tar
lasını ve emlakini mabaİlinde tet • 
kik edip deftere yazacıtk ve derhal 
tapusunu verecek olursa köylü müs
terih olacak ve yurtla saltanat yıl· 
lannm arap saçına <;evirdiği arazi 
karışıklığına nihayet verilmiş ola
caktır. 

Söke, (Tan} - Buradan beş kilo
metre ötede ve demiryolu üzerınd• 
bulunan Kemer köyünün nümun• 
köyü yapılması düşünülüyor. 

1 şehrin civarında, dere kenar-
larında yıkılmış çam ağaç

lan gdrdünı, bunların fırtınadan 

yıkıldığını zannettim. Yaklaştığım 
vakit bu boya ermesi nice yıllara • 
bağlı çamların katil baltaya kur
ban gittiğini görünce içiin sızladı. 
Dediler ki bu koca çamlar şehirde 
satılmak üzere beş on kuruşl uk 
çıra almak için kesiliyormus. Bu
nu yapan zavallı o kadar cahil ki 
bir balta ile de\irdiği bir ağacın 
yarın kendinden intikam alacağı
nın bile farkında değil .. Çünkü bu 
nğaçlar kökünden çıkarılınca de
re kenarlarında suyun oymasın -
dan heyelanlar oluyor ve sel ha
linde sular tarlaları basıyor, şura· 
da, burada su birikintileri, sıtma 
yataklığı yapıyor. Zarar hem ma
lına, hem canına ... 

Umumi sıhhat namına, iktısadi 
menfaat namımı, güzellik namına 
ve nihayet bütün memleket namı
na katil balt.ı.yı bu yolda kullfl.nan 
eller kırılsın diye beddua edecek
tim, bu mevzu üzerinde dertleşti
ğim bir tanıdık bana. şu sözleri sö~·

lemeseydi-
- Bursada bir orman mektebi 

var. Kışlık mahrukat olarak bu yıl 
yüz bin kilo odun alıyor. Ormar..· 
lan korumasını bilen, bilmesi ıa. 
zımgcldiği kadar bilmiyenlere de 
öğretmekle mükellef olan bir mi.ı
essese böyle hareket ecfurse diğer 
oduıı yakanlarla rastgele ağaç ke
sen köylüye ne denir? Kilosu bi
rer kuruştan bin lira tutan bu yüı 
bin kilo odun kış aylarında on so
bada ve bütün sene de mutfak ve 
f'amaıu-' k oca l rnrıa 'a •1 

<'!i , 

F Hm i ı ~ nı i .. i ı .:-i.o ıı l ı lı· r ıt .- . 

l e. r .. uk1..ııımd ~, .. ,u yiı.uıi L . t••ll 
'.ı.'tirk li.ntras:.l göreo· .r . ~ll ı,~ ui• 

lr madenkömürü bile sarfedilse ni-
hayet altı, yedi yüz lira tutacak 
olan bu ihtiyacı, memleket mesele
si bertaraf, yalnız kendi maddi 
menfaati bakımından da daha za
rarlı bir şekilde odunla. temin et
mek nasıl tavsif edilir? 

H a~etten ağzımın açıldıfoıı 
gorcn dostum acı acı güle

rek anlattığı bu fıkradan sonra 
ciddileşerek sözüne devam etti: 

- Bütün memlekette odun ya
kılmasını kat'iyetle meneden bir 
kanun çıkmadıkça ağeç katliamı
nın önüne geçmiye imkan yoktur. 

Bu suretle müstehlik kalmazsa ht:!l
ld zavallı nğa~lar da amansız hal
talann darbesinden kurtulur~ Hat
ta bu yasağın daimi olmasına lii
sum yok, birkaç sene tatbik edil
se kafi! C'ilnkii halk bir kere n•a-

Y. f!§İI /Jıırsada G_okdere 

çoğlıyon1 

denkömüı:üne alışır, onun her ci
hetten daha karlı olduğunu öğre· 
nirse ondan sonra odun yakması 
için bu sefer de behemehal odun 
yakmak mecburiyeti olmalı, yoksa 
intihapta serbest kaldıkça bir da
ha oduna dönmesine imkan yok
tur. 

Bence geç bile kalındı, bu kanun 
şimdiye kadar çoktan yapılmış ol
malıydı, hiç olmazsa madenkömU
rü bulunan ve kolayca tedariki 
mümkün olan yerler için ... Bu Y11 
Büyük Millet Meclisinin böyle bir 
kanun kabul edeceği söyleni"or, 
keşki bir de ağaç yetiştirme mü -
kcllefiyetine dair bir madde ila
ve edilse! Böylece belki geç }<alın· 
m.ış zamanları tekrar kazanırdık ... 

ma 

1zmit, (TA. T) - Eskiden sıtma 
memleketi sayılan lzmitte bu hasta. 
Iıklan hiçbir eser kalmamı§ gibidir. 
Dipsiz, Bakırlı. Altıncı bataklıkları 

kurutulmuş, ziraata salih bir hale ge 
tirilmiş ve satılığa sıkarılmıı;ı bulunu 
yor. 

Şimdi 937 senesı ıçın Adapazarı, 

Hendek, ve Akyazıdaki bataklıkların 
kurutulması için lazımgelen plan ha. 
zrılanmaktadır. 

Sıtma mücadele heyeti reisi Dok • 
tor .Abdurrahman bana bu hususta 
şunları söylemiştir: 

"- Biz 1zmittc sıtma savaşına baş 
larken, hastalık miktarı yüzde sek • 
sendi, bugün yüzde yedidir. Bu rak. 
kam dünyanın en medeni memleket. 
lerinde 'bile vardır. Binaenaleyh 1z
mitte sıtma var diye sızlananlar, bir 
kes~ ve kasa nesinde ko~l\nlardır .. 

tan General Mümtazın da 
dahil olduğu on beş bayan 
ve yirmi baydan nıiirekkep 
Halkevi kafilesi Germir kö
yüne giderek halk ile meş-
gul olmuştur. · 

Kafile, köyün dı~ında halk tara· 
fmdan karşılanmış ve doğruca mek· 
tebe gidilmiştir. 

Uç hocası ve beş sınıfı olan okul 
talebesine bayanlar tarafından şe· 
kerter dağıtılmış, kültür direktörü 
çocuklarla konuşmuş. doktor da has 
talıktan şikayet eden çocukları mu
ayene etmiştir. Sıhhiye memuru ta
rafınğan sıtmalılara kinin dağttıl -
mış, sonra köy odasına gidilerek köy
lün tin dertleri dinlenilmiş, hemen 
halli mümkün olanları ihtiyar mec
lisine havale olunmu~. merkezde hal 
edilecek işler için de köylüye ranı!e· 
vu tayin edilmiştir. 

Atatürkiln bliyük kıt'ada bastırıl-
" mış olan iki yüz fotoğrafı, her t.ve 

bir tane verilmek üzere köy muhta· 
rına teslim edilmiştir. 

Köy odasında da köylü bast.alnr 

Kızıl tepede 
Bir Adam 
Kardeşini 

Öldürdü 
Kızıltepe, (Tan) - ilçemi· 

zin Telşeriz köyünde iki kar
deş arasında bir lıiç yüzün
den çıkan kavga cinayetle 
neticelenmiştir. 

Şerif isminde birinin bü
yük oğlu lsmail, küçük kar
deşi ve henüz yirmi gün ev
vel evlenmiş olan Ha.mide, ot
lamakta olan develeri gidip 
almasını söylemiş, Hamit te 
lsmailin atına binerek gitmek 
istemiştir. lsınail buna razı 
olmayınca Hamit gitmek is
tememiş, buna kızan lsmail 
hemen tüfeğini ateşleyip kar
deşini öldürmüştür. 

lsnıail kaç.ınıştır. 

Söke Civarındaki 
H arabeler 

Söke, (TAN) -Arada iyi ve mun
tazam bir yol bulunmaması, buradan 
ancak on beı. yirmi kilometre uzak
ta olan ve çok zengin, çok güzel e*i 
eser ve abidelerle dolu olan Turunç
lar ve Balat köylerine gidip gelmeği 

pek müşkil bir hale sokmaktadır. 

Bu vaziyet hem Söke ve çevresi genç 
!erinin oralara gidip bilgi ve müşahe 
delerini kuvvetlendirmelerine, hem de 
faıla seyyah celbine mani olmaktadır. 

Yeni ve çalışkan İlçebayımızın him 
melile bu müşkülün halledilmesi, Hal. 
kevinin de o harabelere seyahatlar 
tertip eylemesi, temenniye §ayandır. 

muayene edilmiş, yoksulların reçete· 
leri, ilaçlan gönderilmek üzere Hal
kevi katibine verilmiş, burada ıh ki· 
nin tevziatı yapılmıştır. 

Dokuma fabrikası direktörü, fab. 
rika~a salışan Germirli otuz 'radın 
ve erkek işçiye bir otuz i~çi daha 
katmak için köylüye litzımgelen iza
hatta bulunmuş ve iki saat süren 
bu tetkikattan sonra köyden dbnül
müştür. 

Posta vapurlarının 
Dörtyola muntazam 
Uğrama·sı isteniyor 

Germirde yakında bir millet mek· 
tebi açılacaktır. 

Mimar Sinan köyü de Halkevi he
yeti tarafından bugünlerde ziyaret 
edilecektir. 

Trakyada 
Ha acılı " 
Ça lışma ları 
Edirne, - Burada toplanan Trak

ya Tayyare kongrası 3 gün sürmüş, 
kadınlardan mürekkep yardım kolla
n teşkiline ve bunların Tayyare Ce
miyetine yardım için çalışmalanna 
Trakyada Türkkuşu şubesi açılması 
için teşebbüsatta 'bulunulmasına ve 
ilk kadın hava şehidimiz Eribenin 
fotograflan teksir olu=ıara.k bütün §U 

belere gönderilmesinin Tayyare Cemi 1 
yeti merkezi umumiyesine tf'k!ifine 1 

karar verilmiştir. ~ 

Giresunda llk 
Kübik Bina 

Gircson, - Bura postanesi, Bayın-~ 
dırlık Direktörü Kemal Arısoy tara-ı 
fından kübik bir ~ekle sokulmu~ur. l 
Bu Gireı::onun ilk klibik binasıdır. 

Dörtyol, (Tan) - Tabiatln sok 
iistün bir itina ile süslediği kasa
bamız, iki ihtiyacı tatmin edilme· 
miş olduğu için iktısaden bir ge
li~me gösteremiyor. Birçok servet 
ınembalan, vasıtasızlık yüzünden 
çürüyüp gidiyor, bir işe yaramıyor. 

Dörtyolun inkişafı için, gümrük 
tr.,Jtllitm2. vo dc··l,. t vapurla mııı 
11,ı:.ranııısmıı 'rJch nıeJı;ıl liiır.um • ;u . 
Ju. AlhauaLlaıca lıu iki ihth . 
cın tat.n:!!ıi dLc ine gicll:mdsc, 
Dörtyol, terakki etmek şöyle dur
sun, seneden seneye sönecek ve 
bugünkü mevcudiyetinden bile çok 
şeyler kaybedecektir. 

Gümrük teşkilatı, iki sene evvel 
buradan, üç yüz nüfuslu küçük bir 

1 

nahiye merkezi olan Payasa nak
ledilmiş, bu vaziyet Dörtyol tüc
carlarını azami müşkülata sok. 
muştur. En küçük bir gümrük 
muamelesi için Payasa kadar git
mek mecburiyetinde kalınmakta, 

bu uğurda birçok para sarf edil -
mekte ve neticede de elde e~·ıe. 
C"~ i:ıtifado azalmaktadrr. Krıı 
nıe,·simindp, '"ollıırm boı.u!du~u. 
,.~ ıtıuıın ll"lıer hesaLa kaulıı·:sa l.ıu 
~~ü~i.!Jn dcr~ccsl ~ş.!!r. 

Bu güzel kasabaya devlet vapur
ları uğratıldığı ve burada tam teş· 
kilatlı bir gümrük başmemurluğu 
ihdas edildiği takdirde, az zamand:ı 
büyük ve istifadeli farklar görüle
eeği muhakkaktır. 

HP.r scr.e offmı$ milyon porfaknl ihro<; Pden Dl'•fvol (ıi"t':Ont 

ilçebay Yahya Eriyetekin, beledi· 
ye fen memuru Muammer Döşem .. 
ci, jandarma kumandanı Recai Er· 
lem mezkur köye giderek, tetkikav 
la bulunmuşlar ve muvafık bir k•· 
naat elde etmişlerdir. 

Niksar da 
Kasaplar Bir 
Araya Toplanıyoı 

Niksar, (Tan) - Belediye altı 
bin lira sarfile betondan asri btf 
mezbaha vücuda getir~tir. Çarşa
da müteferrik bir halde bulunan ıra• 
sapların da. güzel dükkanlar yapıi•· 
rak bir araya toplanması mukarrer 
dir. Bunun için bir arsa hazırlan " 
mıştır. 

5 Kiloluk Kaz ve Hindiler 
50 Kuruş 

Big:ı., (TA..~) - Bura.la beş kUO
luk hindiler altml§, beş kiloluk ka• 
.:ır da. elh ıcuruşa satılıyor. Alıcı bıJ• 
bunmııd ğl, tüccar da gelip toplamadJ
ll için, prı:.-~a.r yerine getirilen kazları 
hındiler, sürü halinde köylere geri 
gotürü lmektedi r. 

Kaz ve hindi bolluğıuııa rağmen, J. 
yi beslenmiş tavuklar otuz kııruşa sa· 
tılıyor. Yumurtanın fiyatı iki kunışJ 
çıkmıştır. 

Dörtyol Madenleri 
Dörtyol, (TAN> - PortakaUarfl1 

meşhur olan kasabamız ve civarı, fl·r 
nt ~amanda mıihim bir maden mını-· 
kasıdır. Bu madenlerden bazııarıııtJl 
imtiyazlan şirketlere verilerek i'8 
başlanmıştır, diğer madenlerin de ib• 
leleri yapılmak üzeredir. .,. 

• UÇUK l\1 E .. ~L :~ .. ,, ı:'f 
t tABE LE1,f 

ı:ı fyonkarahisar nümune tiiiı.ıraiı~ 
halka. a5ılı fidanlar nnneğe 
b&§lanuştn. 

* Dursunbeyin IUolhwğlu nıahalW 
ı;ıinde Ali Osmanrn e\·i ~·anru•~ 
tır. 

* Biga \'e İmroz karmakurnları 'S!'f 
Hik t S l·. b. . . sf11'' me \'e e ın1 ırıncı . 
kaymakamlığa, mektupçu JJŞ) 
Hikmet de ikinci nıır müfctfW 
liğe terfi etmir:-lerdir • f 

* lstubul mülkh·e müfettişi ffll. 
Feyzi Gürelin. ba!;kanlıfl altıl'rt: 
da Bay Şiikrü, İhsan n Sah 

1 
den mürekkf"p hf"~·et, ('anakld• ~ 
kazalannda tefti~ ata başlallll~ 
lardır. 

* Ömer \'e Eyüp i minele iki h•~ 
senr kardf" Blgada suru "' 
olan iki ~okak başında iki ,.e> 
me yaptırmışlardır • --- - - - - - - - - _,,,,.,,., ~-4JL.4JlUfa--~--
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Acı ıta Rlkntl er 
~o. 119 Yazan : ııya ~alC'&T 

En Acı Hakikat ve ibret Sahnesi, 
Yıldız Sarayında Tecelli Ediyordu!. 
~u hainlerden bir kısmı, ilk vası-ı put, başında da iğreti gibi duran ko

ta ile lstanbuldan kaçmışlardı. Va- yu kahverengi bir kalpak va.rd1 ... 
sıta bulamıyanlar da, Ingiltere sefa- Arabanın iki tarafında, saray hade
ithanesine ilticaya ba.~lamıslnrdı... meleri yürüyorlardı ... Vahdettinin :a 
.unıann içinde; Rıza Tevfik Bey gi- dık başmabeyincisi Yaver Paşa ıle 

~ı U6 Mart) faciasında darülfünun başkatip Rifat Bey. sertabip Reşat 
Uları tahkir ve hlgiliz kuvvctlcrile Paşa, cebi humayun katibi Ata 80y, 

t:_hdit eden; ve böyle bir (hesap ~ü katiplerden Murtaza ve Reşat Bey -
n~) nün gelebileceğini aklına getir- !er, yaver kaymakam Mehmet Ali 
Inıyen - ayan azalarından başlıya- Bey, Kolağası I<~ahri Bey ve nirkaç 
tak hükümet nezdindeki nüfuzunu, saray adamı; arabayı yayan ol::ırak 
~rnuınhaneciliğe ve kumarhaneciliğc takip ediyorlardı. 
8.let eden bir takım sefiller vardı. Marş ve selam havası çalınma -

~~ acı hakikati de söyle~.e~. 18.zım~ı mıştı. En basit resmi -~elam vaziy~
oı~ nasılsa bu ~e~ey~na suruklenmış tinden başka hiçbir hu~~e~. ~erası: 
d n bazı gafı! ıçtıhat kurbanları mi yapılmamıştı ... Camım onunriekı 
a, bu hain zümresinin arasına ka bineklaşmda, arabadan inerken, vah 
~şrnaktan mütevellit bir tees,;iirle dettiniıı halinde bariz bir telaş: çeh
ıçkıra hıçkıra ağlamaktalardı. resinde göze çarpacak kadar lıicap 
f Ne kadar ibrete şayandır ki, bu ve ıstırap eseri vardı. Mermer mer -
~ endilerden hiç biri ciddi bir . ~ay~ divenleri - ,her zamankinden fazla 

1 e namus eseri gösterememiştı. Bi bir sür'atle - ı,:ıkmış; mahfol ka • 
;rek veyahut bilmiyerek karıştıklaıı pısından içeri dalmıştı. 
!aptıklan dört senelik ihanetin şu Vahdettin; en acı teessürü, hut
bc:1· hesap gününde, bunlardan hiç be okunurken hissetmişti. Çünkü, 

1
1krı, ~hnlanna sürülen (vatan haini) _ Büyük .Millet Meclisi Hükıimc!i-
e esın· k ı ·ı ·ı · 1 d. li . 1 an arı e sı ememış er 1• nin karar ve emrile, bu (cuma) d"n 

ı atta; -artık milli hükumetin atla itibaren hutbelerde saltanata mah -
et tev · · · · ·ı;ı· k zı etlen- bır mahkemesınıtı sus evsaf elkap ve isim tayyerlı uı-
apı eşiğine kapanarak: ğinden _'şimdi burada. (Hamidiye) 

ğın- Y_~n.ı.ldık. H~ta ett~k ... K~zandı camiindeki okunan hutbe~e ~e snd~~ 
j' ız buyuk zaferın, tarıhte eşı olmı ce, (emirülmüminin. halıfeı re:-ulu 
b~~ bu büyük şerefin zekatı olsun; rabbülalemin) tabiri ile iktifa ed'l-
1~_1lffcdiniz. mişti. O anda Vahdcttinin yanında 

h ıle dememişlerdi. .. Sefil. pcri~an; bulunan bazı zevatın naklettiklerine 
~r tUrlü zillet ve hakarete boyun göre, hutbenin burasında Vahd~Uin 
cu erek .. iğrenç Rum ve Ermeni ter derin bir heyecana kapılmış; ct:z 
eırı~anların küstah sözlerine ve çöktüğü seccade üzerinde adeta ıki 
ltkırıcrine tahammül ederek ... Dün, büklüm olarak birdenbire ellerim ha-

alarından: vaya kaldırmış; ağlıyacak gibi bir 

- K lY açtılar!... hal almıı;;tı. Fakat, ağlamamıştı. 
bin ~e bağırdıkları Ittihatçılardan Çok tabiidir ki; ağhyamazdı ... 
~lltd at şerefsiz bir halde - - :irk Çünkü, gözyaşları, nedamettir. Ne -
lleto~tıun mübarek topraklarından- damet ise, affolunmaktır. Cenabı 

l.lll gitmişlerdi. 
~ . . . hak; milletine bile bile ihanet eden 

bu adamı affetmemiye karar ver -

:nıiısti. Onun iç!n; huzuru kilırh·.a 

sında, bu günahkar adamm gözle -

rinden iki damla yaşı bile esirgemiş
ti. 

• 
Vahdettin, artık mübarek Türk 

t11drıı acı hakikat ve ibret sahr.esi, 
Vah ı sarıı,Y.ınğa ec: l1i e.tm$.te Wi .• 
l'et d~ttin; (Şahane nüfuz ve kud
ltıb) ltıin zeval bulduğu dakikadan 
ka aten, muhitindeki dessas ve dal
tn "ukların, -güneşe maruz · kal
f.o'+- bir kar yığını gibi eridiniği 
tu l'tnekte idi... Yıldız sarayının bü
iıı ·rı mevcudu, pek küçük bir yeküna yurdunda ve bilhassa - o kadar fe-
tıı ıverınişti. Bunlar da; herşeye rağ- nalık ettiği - Türk milleti arasıııda 
ıe::;; efendilerine karşı sadakat his- barınamıyacağını hissetmiş; bu fe

da den ayrılamıyan fedakarlar- nalıklara memleket haricinde devam 
tti nk .. veyahut, sarayın mülevves en-

alan k · · t · \> na anşmadıkları ıçın . ı>ı,ıız 
~ :Usterih bir kalple neticeye inti-
~ a bulunanlardan ibaretti. 

ııu eşrinisaninin ıo uncu Cuma gii
deb Yapılan {Cuma Selamlığı); deb
ht e ve saltanat düşkünlerine, ha • 
•ınıın .~n acı hakikat ve ibret levha-

C: gostermeye kafi gelmişti. 
lık, ~en Cu~a günü yapılan selam
larnı ~ah~e~tınin (son saltanat se
........ ~gı) ıdı. Bugünkü selamltk ta 
~Critık (~ükümdarlık) sıfatrnrlan 
41iarr edıJen bu adama- yalnız 
~i~ıe) .. sıfatile yapılacak ola~ me-

'h gosterecekti. 
{lUgU 

ker \" n Yıldız tepesine, gelen as-
'lınd e Zabıta memurlarının miktarı 
~an ibaretti: ' 

tj Cl'kez k ~ len bi umandanlıgından gönde-
)> 

1 
r bölük 

t ı dız ' 
~et b~ ~~rayında ikamet eden ( ma

. olur;.;ı) 
l3ır "' .. • 

l>ot1• komiser refakatinde virmı s, J 

air ın··1 · 
'skert . u azım kumandasında, yirmi 
• qte ınzıbat memuru ... 
hıda,., 0 kadar ... Ortada; ne vüke-
\o "• ne .. e ne d vuzeradan, ne üm~r<""ılan, 

o?'aya ke, eski selıi.mlıklarda oradan 
dan e oşa.n teşrifat memurlarm -
~ ser g" .. 
"ece "' orunmüyordu. Ortada sa-
d ' 4'1Ctk 01~1 ez Kumandanı Ferhat Bev 

Yorcıu. -
Saray 

ı-ıncı8.tı 
8 
~çıl~nndan ve bahçıvanıa. 

ecnebil eyırciler bile yoktu . .:-adece, 
dtıtt ~'ere mahsus olan set üstünde; 
l'etirıcı ransız, iki Ingiliz, Isveç sefa
kacı1n ~n tavsiye ile gelmiş olan dört 

'l'a Ulunuyordu. 
~atııaırn saat on iki de sarayın biiyük 
ko~lılu. ~~ılrnıştı. Bir çift yağız at 
daıı1~ ıt tebdil arabası, sessiz se
tı:ı1'tı. Y;kuştan aşağı inmiye bıı.:da
l'ı:ıe1t is .8PSarı çehresini gösterme -
Va}ıdet~~rmuş gibi önüne bakan 
ti buıu ın sırtında, müşür aııole-

nan kurşuni renkli bir ka -

etı~k için, Istanbuldan kaçmıya ka

rar vermişti... Teşrinisaninin 14 ün

cü salı günü, kaymbiraderi Zeki BPy 

ile, sadık hendesi Refik Beyi Osman-

lı Bankasına göndererek. orada mu

hafaza etliği şahsi servetini çek.niş
ti. Bu servetin nakit kısmı, ( iO bin 

İngiliz lirası) ndan ibaretti. Mür:ev

her terbini mukabilinde de, (50 bin 

Ingiliz lirası) borç edilmişti. Şu ha

le nazaran Vahdettin Osmı,.ıh Ban

kasından, tam (120 bin Ingiliz lira-

sı) çekmişti. 

Vahdettin, çok kurnazca bir plan 
tertip etmişti... I<~irar edeceğine clair 
halkın lisanında cereyan eden dedı
kodulann önüne geçmek; ayni za
manda kendisini gizlice takip eden
ler varsa, bunları şaşırtabilmel< i ~in. 
evvela saraydan bir iki kişiyi gaze
te idarehanelerine göndermişti. Bu 

1
1 

adamlar; birer münasebet getir"rc>k: 
- Efendimiz, 1stanbuldan hiçbir 

tarafa kımıldamıyacaklardır. Şim -
diye kadar, ne geçmişse, geçmistir. 
Kendileri, bütün bunların hesabını 
millete verecekler; ondan sonra da, 
(Hicaz) a çekilerek ~mürlerini taat 
ve ibadat ile geçirecekler. 

Demişlerdi.. Halbuki, efendilerinin 
hareketlerile hiç kimse meşgul değil
di. Halk arasında dönüp dolaşan de
dikodular ise, hemen hemen işi gücü 
olmıyanlara miınhasır gibi idi. 

Vahdeddinin tertip ettiği planın en 
kurnazca düşünülmüş ciheti kaçaca
ğı günü, (cuma) ya tesadüf ettirmesi 
idi ... O gün, (selamlık) yapılması mu 
tad olduğu için. firara kimse ihtimal 
vermiyecekti. Alakadar amirlerin ev
lerile muhabere edilip te, emir ve ta.
limat alınmcıya kadar; kendisi de, 
geçip gidebilecekti ... Bu plan, son de
rece gizlenmişti. Sarayda, hiç .kimse
ye, hiç bir şey sezdirilmemişti. 
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Paralar 

Alı t 

Sterlin 614,-
1 Dolar 123,-
20 Fransız fr. 112.-
20 Liret ı25,-
20 Belçika tr. 82.-

20 Drahmi 22.-
20 lavitre fr 565,-
20 Leva 20,-
J Flc rın 63,-
20 Çekoslovak ku· 74,-

l Siling 
1 Mark 
1 Zlotı 
Pengo 
20 Ley 
Dınar 
lsve( lruronu 
Altın 
Banknoı 

Çekler 

Londra 
Nevyorlı 
Parıs 
Mliano 
Bruksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Viyana 
Prag 
Madrit 
Berlin 
Var$ova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belrrat 
Yokohama 
Mnskov;ı 

Stokhotm 

Tahvilôt 

ronu 
20,-
23.-
19.-
20.-
12.-
48.-
30.-

998,-
240.-

616,-
0,79365 
17,0425 
15,0775 

4,695 
88.98 \ 
3,455 
64.83 
1,4625 
4.255 

22,4275 
1,415 
1.9725 
4.21 
4.335 

1011.4275 
34.44 
2 7725 

24 .7~ 

3,1434 

613,-
126,
!Hı,-
130,-
85,-
25,-

580,-
23,-
bo,-
iO.-

'!3,-
26,
'20,50 
23,
'14.-
">0.-
~2.-

1000,
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Radyo 
Bugünkü program 

lstanbuJ 

Oilc ne&riyatt - Saat: 12,30 Plakla Türk 
musıkisı; 12,50 Hava<lıs: 13,05 Plakla haıı[ 
mı.izik; 13,25 - 14 Muhtelif plilc neşnyatı. 
Ak~am neşriyatı - Saat: lö,30 Pl.iltb 

dans musikisı; 19,30 Çocuklara nıascd: I. Ga
lıp tarafından: 20 Rıfat ve arıcad.ı~ları ta
ı afmdan Turk musikisi ve halk şarkıları; 
rn,30 Safiye ve arkadaşları tararmuan fiırk 
musikisi ve halk şarkıları; 21 Orke .. tra: 

ı - Keler • Bela: (Macar konser) uver
türıi. 

2 - Strauss: (Bahar sesleri) vals. 
3 - Humperdink: (Hense! \"e Gretel) 

operasmdan parçalar. 
4 _ Gounod: (Der Tribut von Zamora) 

operası. 
1 _ Ispanyol dansı. 2 - lt.tlyan dan~ı. 
22 Plakla sololar: 22,30 A ians ve borı-a 

haberleri; 23 SON .. 

Günün program özü 
Srnfonl" konsnf..-r: 

20 Nis - Kot - Dazür: Senfonı; 22.45 Tu
liic Henri Combeau'nun iaaresınde; 23 Var
şcv.a: Şubert, C!aude, Weinbcrger. 

Hafif kon~erlt>r: 
1615 Varşova: Orkestra: 17,lil Prag: Ha

fif ~usiki: 18,15 Bı.ikreş: .R.ady:> ,..,r!tes.!ra ... ı · 

18 15 Roma: Karışık musıki: 18.30 I.iyozıg: 
Kiİise konse:i: 19 yiyan~:. Kon!~r sııa. i; 20 
Sıutgnrt: Eglencelı musıkı; 20 .. O ~ıla!1o" 
Karışık koruger: 20,25 Prnı:: Seslı fılm 
pa;caları: 20.30 Var!jova : Kür:ük orkcstrd; 
2 ı 10 Liivnzig: Orkestra, sorwan tenor; 
21°30 Budapeşte: Opera orke!!trası: 21.45 
R~ına: Orkestra, tl'nor: 21,45 l\llilııno· Or. 
ke~tra. sonran: 22.30 yarsnva: Koro: 22.!'.'> 
Florans: J{nro knnserı; 23 Rttıt"'J"ll'~le · Fc
ı,.menk r:ıitvo ortc .. ııtrnq• :n '\O Br-rl•v: 
r.ere mu~iı,;~; · 23.~5 Vi"""": Koro f~~ı.~
ı:ur,.it•n nakil): 24.05 Rudarıeşıe: Çiııan 
musikisi. 

Oflı> """cıilricıi: 

lR 15 p;;1r ....... Kıınr• .. t (n,.,ı...,oı:': ~! ?n 
r.lıkre~: f P'rinfm,.,, n:•tri•h. (jlıır:kl; 2?. 
Vivana: Kuartet (Sarkıtı). 

RPcıit~llPr : 

DONYA MATBUATINDA 
GöZUMOZE iLİ.ŞENLER 

Moskovada Televizyon 
Merkezi 

Moskova'da 160 bin unsurdan mü 
rekkep resimleri gösterebilecek en 
kısa dalgalar üzerinde kuvv•'tli bir 
televizyon merkezi inşaatına başlan
mıştır. 

Bu merkezden yapılacak televiz
yon, seyircilere, evlerde kullanılan 

dar şeritli sinema makinesi ek\·anın 
da görünenlere benzer, gayet net 
resimler gösterecektir. 

Bu yeni televizyon istasyonu an
teni 150 metre olacak v~ bu suretle 
hareketli resimlerin alınma sahası 

f.10 ilfı 60 kilometre içinde garanti 
edilebilecektir. Istasyon o ı:ıuretle 
yapılmaktadır ki bilahare, bu vasıta 
ile sokak \'e meydanlarda da tele
vizyon röportajı icra oluna"Jihocektir. 

Bu yeni televizyon istasyonu, 19:17 
yazında işlemeye başlayacaktır. 

Astrakan' dan Hazer 
Denizine Kanal 

tAstrakan'dan Hazer denizine kadar 
en doğru ve en emin yolu teşkil eden 
Belinsk kanalının kazılma ameliyesi 
bitirlimiştir. 

102 kilometro uzunluğunda olan 
bu kanalın, şimali Hazer denizi ha -
lıkçılarının yüzde yetmişi, Volga del
tasında bu kanaldan istifade ctmeğe 
başlamışlardır. Bu kanalın vücude 
getirilmesi yüzünden yolun kısalması 
dolayisile nakliyattan yapılan tasar
ruf ve ayni zamanda Şimali Hazer 
denizi ile Ural - Hazer mıntakası ba
lıkçılığmda vukua gelen inkişaf, se
nevi dört buçuk milyon ruble kıyme
tinde olarak hesap edilmektedir. 

17.30 Varı;ova : Pivnno ile ııırkı: JR.3~ 
Pr:ıı:: Vivnlonı;cl - oivano <Suh .. rt): 1910 
Biıkreş: 'Rnm"'" ııar'lrıları: 22,30 J'rag· Pi-
yano resitali (Sopen), Hazer denizindeki Bclinsk sığlığı, 

nan'i musikisi: yumurtalarını bırakmak üzere omya 

ıs.ıs: Milano. 22.45: Rom'!. z~.10: Ton- gelen rint;a balıklarının bolluğu ile 
rrı 24: Varşova (Plak). 24,05: Tuluz. 24,30: meşhurdur. Bu mmtakanın kumla 
Vivana. 

Gemlikte Parti Kongresi 
Gemlik, (TAN) - Bursadan gelen 

doktor lsmııil Mustafa ile Salih Altı
okun \'C 13 murahhasm i!7tinkıle. C. 
H. Partisi kongresi ve intihıı.batı ya-

pılmıştır. Orta mektep meselesinin 
tet iki, baknnlığın tensibıle grle"ck 

seneye bırakılmış; tohumluk temini. 
zirai kooperatifler, ağaç hastalıkları 
ve haşerat ile mücadele icin tedbirler 
ittihazı. kanalizasyon ve iyi su mese
leleri, dilC'kler arasında ver :ılmrntır. 

dolmağa başlaması üzerine, ringa 'la

lıkları yollarını değişlirmeğe mecbur 
olmuşlardı, ki bu binnetice Volga del 
tasında balıkçılığa büyük engel ol -
maktan hali kalmamakta idi. Bclinsk 
kanalı, ringa balıklarına eski yolları
nı açmaktadır. Ringa balığı sürüleri 
için ycnidPn en iyi şerait altında yu
murtalarını bırakabilf.>cekleri l'Ski 
mıntakaya dönebıhnek ımkinı yeni
den husule gelmiştir . 

Bundan bilhassa Şarki mmtakalar
dan gelen balık nakliyatı Belinsk ka 

nah yoliyle yapıla('a~lır. Ural nehri-

YENİ NEŞRlY AT 

Sinekli Baklcal 
Halide Edibin, en yeni romanı o

lan bu eser Muallim Ahmet Halit ki
tabevi tarafından nefis bir surette 
basılmıştır. Kitabın başında eser 
hakkında Avrupa matbuatında çı

kan tenkitler vardır. Roman, iı:>~ib
dat devrinin son yıllarında başlıyor, 
hürriyetin ilanile nihayet buıu,ror. 

400 sayıfalık büyük bi rroınan ohn 
kitap baştanbaşa heyecan doludur. 

YEN! TURK EDEB1Y A'rl 
Şair Vasfi Mahirın son günlerde 

dedikodu mevzuu teşkil eden bu ese

ri Ahmet Halit kitabevinde satılmak 

tadır. 

Vikontun Ölümü 
Bergson felsefesini roman,.ıl;ğ'a 

tamamile mal eden meşhur .M. Prus

tun nefis bir eseddir. Hu. · r H.ifa

tın itinalı kalemile tercüme olun .. 

muştur. Yeni intişar etmiştir. 

•Fransızca Dersleri 
İlk rn Orta mektepler i~in 

TROLEY'in eseridir. Uç kı

sımdır. Fransızcayı en kolay 

en esaslı şekilde öğretmektedir. 

Maarif VekBletince mekteplere 

kabul edilmiştir. 3 kısmının fi. 
yatı 110 kuruştur. Istanbulda 

Hüsnütabiat Matbaasında ve 
bütün kitapçılarda satılmakta

dır. Toptan alanlara fazla ten
zilat yapılmaktadır. 

üzerinde kain Guriev şehrinde Ast
rakan'a kadar olan yol, Belinsk ka
naliyle bugün 4 O kilometroya kadar 
inmiştir. Halbuki evvelce gemiler, e
sas su yolunu takip ederek ayni iki 
nokta arasında 6 O kilomctro katet
mek mecburiyetinde bulunmakta ıdi
ler. 

Sovyetler Birliğ"inde 
Hasat 

Sovyetler birliğinde teşrinievvclin 

eırtalannda hasat bitirilmiş olarak 

telakki edilebilinir. Bu yıl, 10 teşri

nievveldc, geçen yılın s:3,830,000 
hektar arnzısinc mukabil, 85,860000 

hektar arazi üzerinde hasat yapılmış 

tır. Bu suretle ziraat şubesinin bu 

alanında devlet planı, yüzde 99 nis

betindc tatbik olunmuştur. 

.......,.... .... .-................. ..- .... ._.,~ ............. 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan· 
SAGLIK ÖGÜTLERi 

Çorb~ 
Bu mevsimde akşam yemekle

rinde çorba, ciddi bir kitabın nıu
kaddiınesi gibidir. Oyle kitaplar 
nıukaddııneleri okunulnıadan an
laşılaınıyacağı gibi, soğuk nıev ~ 
simde çorbasız bir yemeğin lezzetı 
de duyulamaz. Yazın öğle ve ak
şam yemeklerinde, kışın da iş nra
sında geçen öğle yemeklerinde in
san, bir roman okur gibi, nıukad· 
dinıeden vazgeçebilir. Fakııt kış 
gelince akşamları ciddi kitap oku
mak arzusu üstün çıkar ..• 
Soğukta çorbanın keyfi yalnız 

sıcaklığından, nlidemizi ısıtmasın

dan değildir. içtiğimiz çorba .neka
dar sıc.ık olsa, nıideıniz oııu çab•.J
cak kendi hararetine uydurur. 3U 
mevsimde çorbanın keyfi soğuk -
tan iştahın artmasından ileri ge -
lir. Gi.mdüz işinden yorulnıtış ... ıaıı 
vücut, soğuk tesirile iştahı da ar
tınca midesini he.men doldurmak. 
açlık duygusundan birdenbire kur
tulmak i::;ter. Bir tabak çorba da. 
hacmi bakımından, bir insanın yi
yeceği yemeğin dörtte biri deınek
tir. Hissesinin dörtte birini böy
lece kısa bir zamanda alan mide
nin elbette keyfi gelir. 
Çorbanın içindeki et suyunun, 

yahut türlü türlü sebzeler suyu -
nun güzel kokusu da mideyi son
radan gelecek yemekleri daha ko -
fay ve daha iyi haznıetıııiye hazır-

lar. Bundan dolayı da çorba - mi

deleri yolunda i~liyenler ıçın -
hem iştah verici, hem de besleyi
ci pek iyi bir şeydir. 

Ancak mideleri tyi işliyemiyen 

hazıtlısızların mideleri çorba için
ce gerilir. Onun için, hazmı bo
zuk olanların birçoğu lcenc!''"'"İni 

LOKMAN HEKiM 

Mevsimi 
rahatsız eden çorbadan vazgeç .-ek 
isterler. Halbuki öyle yapa""''·' .. r, 
yerde, yemekten yarını saat önce 
- bir aperetif alır gibi - "'ir 1-:ü
çük kase sıcak et suyu içseler iş
tahları daha iyi açılır. 

Gıdaları arasında mümkün ol -
duğu kadar az su bulunması lü. 
zumlu olan, kalp hastaları ıçın. 
bacaklarında şiş bulunanlar için 
de çorba iyi bir şey değildir. 

Sadece et suyu, yahut et suyu 
ile yapılmış çorbalar pek çok ki•n
selerin hoşuna gider. Bunun bi 
rinci ve nıülıiın şartı mutlaka ta
ze içilmesidir. Et suyu durnııya 
hiç gelmez, çünkü mikropların en 
Ç.Ok hoslandıkları ve içersi.,de kı:ı· 
yifle yayıldıkları muhitlerden birı 1 

de - elbette bilirsiniz - et suyu
dur. Sonra da et suyu, tuzundan 
,dolayı, böbrekleri bozuk olanla -
rın, azotundan dolayı. kımıciğcr . 
leri iyi işlenıiyenlerin ve kanların
da fazlaca üre bulunanların işlori
ne yaramaz. Oylelerin işlerine ge· 
lecek olan yalnız sebzelerle kay
natılan çorbalardır. 

Oğleyin daha çok yemiye alı~nııs 
olanlarla, uykusuzluktan şikayet 
edenlere, bir de biraz yaşlıca oku
yucularımıza en iyi akşam yeme7i 

. hafif et suyundan unlu bir çorha 
ıle, biraz meyva yahut bir kompos
todur • • 

~agfam vücutlli olanlar için bu 
soguk mevsimde hamurlu merci • 
mek çorbası, henı keyif, hem de gı
da veren iyi bir yemektir. Fakat, 
doğrusunu isterseniz. etli terbiye 
çorbasının lezzeti başkadır, ancak 
insanın karaciğeri ve böbreKll!ri 
sağlam olmak, bir de midesi fazla 
ekşi çıkarmamak sartile. 

1 - Mektep makine laboratuvarı için lüzumu olan 
Turbo - Elektrik grupu kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 21 / 12/ 936 pazartesi günü saat 15 de 
Gümüşsuyuncla mektep binası içindeki komisyonda ya
pılacaktır. 

3 - r•.1:uhammen bedeli "19 500'' ve ilk teminatı 
"1463,. liradır. 

4 -- İstiyenlcr şartnamesini mektep idaresine rnüra -
caatla parasız alabilirler. 

. 5 -- Tekli~ mektupları z. nci maddede yazılı saatten 
bır saat evvelıne kadar komısyon reisliğine makbuz ınu
kabil.inde verile~:cktir. Posta ile gönderilecek mektupla .. 
rın nıhayet 2 n1~ı n1addede yazılı saate kadar gelmiş olına
sı ve dış zarfın mühiir mumu ile iyice kapatılmış bulun -
ması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

"2430" . 

Devlet Demiryollar1 ve limanları 1$1alme u. idaresi ilinlan 

Muhamınen l»~clelleri, miktarları. eksiltn1e saatleri 
aşağıda yazılı nıalzeme 8/ 12/ 1936 Salı günii kapalı zarf 
usulü iie Ankarada İrlare binasında satın a!macaktır. 

Bu işe girmek istivenierin hizalarında yazıh muvakkat 
teminat ile kanunu~ tayin ettiği vesikaları, Resmi Gaze
tenin 7 / S / 19 3 6 ve 3 2 9 7 N o.lı nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifle
rini ayni gün saat 14, 14. J 5, 14.30 ve 14.45 şc ıtadar Ko
n1isyon Reisliğine ,•ermeleri lazımdır. 

Sartnameler para~.ız olcırak Ankarada MaJzerne Dai
resh1'Jen Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk şefliğinden 
dağıtılmakt;ı<lır. ( 3139) 

İsmi 
l - Rezidii 
2 - Sürşoför 
3 - Petrol 

Pisgaz 
4 - Benzin 

Muhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli teminat 

Ton Lira Lira 
700 70.000 4 7 50 
l zo 22.800 1 7 l o 
2J o 48.027) 3861.35 

GO 4.200) 
210 69.069 4703.45 

S:.rnti 
15 
15. l 5 
15.30 

15.45 
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Bu Hale, Taliin Cilvesi Derler .. 
Hoş GörüJmelidir. 

· Suratı tamamile parçalanan l\oç 
Hasan. Halil Beyin arkasından meltll 

.bir nazarla bakmı~: 
- Tek hayatı kurtulsun da ... 
Diye mmldanmış .. Ellerini bıra· 

karak .. Gözlerini kapamış ... O da, ar 
kadaşları gibi, Marmaranın derin 
sularına dalmıştı. 

• • • 
Korsanlar. güvertede top!anrnış-

1ardr. (Ayatriyada) ya ~ükran du -
aıır ediyorlardr. 

Herakliya, Rum kayıkçılardan bi· 
rini çağırmı~, küpeşteye dayanmı~; 
onu isticvaba başlamıştr. 

- Söyle bakalım, Pediya.. Nere
lisiniz: ... 

- Ben. Katırhhyım .. Arkadaşlar
dan bazıları, Kumlalı. Narlıh, Armut 
lulu .... 

- Ya, bıı delikanlı. 
- O, Türk. 
-Türk ha ... 
- Amma, bildiğiniz gibi değil. 

-Ya? ... 
- Zengin .. Çok zengin bir adamın 

oğlu. 
- Çok zengin mi? .. 
- Çok .. Pek çok .. Aklınızdan ge-

çiremiyeceğiniz kadar çok ... 
- Vay canına.. Demek ki. bir 

Türk Beyinin oğlu . 
- Evet .. Bu gemiyi elli defa al -

tınla dolduracak kadar zen~in olan 
bir adamın oğlu ... Turnayı, tam gö· 
zünden vurdunuz. 

Herakliya, azkalsın. sevincinden 
çıldırıyordu. Bahkçr, geniş jestler 
yaparak, ballandıra ballandıra anla· 
tıyordu. 

- Bursa .. lznik .. Eskişehir.. Ad
riyanos ll) .. Bitniya (2) .. Daskel· 
yos (3) .. Astakinos (-4:) •• Taaa Skü· 
tari l5) ye kadar, hep onun baba • 
sının ... 

-- Sus .. Yavaş söyle .. Bizim ~o

cuklar duymasın .. Pek aji .. Bu deli
kanlı, buralarôa ne geziyordu?. Ba· 
husus. böyle bir balıkçı kayığı ile .. 

- Babasr. Bitniyanm bütün bu 
dağlarını, ormanlarını ona vermiş· 
tir. O, buraların prensidir... \'akit 
\'akit gelir. Buralarda avlanır.. Bu 
ııefer de geldi. Bir haftadanberi, bu· 
ralarda av peşinde idi. Bugün. sıcak 
tan sok bunalmıştı. Biraz ~ednle
mek için bizim kayığa binmiş: şö~·le 
ce biraz gezip dolaşacaktı.. Fakat 
kısmet. sizi onunla karşıla~tırdı. 

Herakliya, ellerini birıbirine kilit· 
liyerek, semaya kaldırdr: 

- Ey, Ayatriyada.. Aklımr. ~en 

eakla ... Uç okka mum.. lki tulum 
zeytinyağı, bt>s taııı günlük .. Uç gü • 
mü~ kandil daha, ne?.irim olsun. sa
na. 

])iye mırıldandı. 
Ve eonra, balıkçının kulağına eği· 

lerelt : 
- Git.. Arkadıışlarma ı-ıkt ııırkı 

1enbih et. Bu delikanlının, kim oldu
ğunu sakın bizimkilere söylemesin· 
ler. Sadece, T.engın bir Türk beyinin 
oğlu desinler. Eğer sözlerimi dinkr
seniz. sizi serbest bırakırım. Yok, e· 
ğer ağzınızdan bir !Ö7. kaçırırsanız, 
Ayatriyadanın ve bütün azizlerin 
lizerine yemin ediyorum ki ; hepini
zi birden den ize atarım. 

Diye fısıldadr. 
• • • 

Herakliya. ku;iietiine derhal bir 
tente yaptırdı. Kendi yataklarile ora 
yr döşetti; dayattı. Halil Bevin -ge 
rek müsademe esnumda, ve gerek 
denh:den gemiye çekilirken- almış 
olduğu ufaktefek yaraları. l'Udı. 
Balıkçılardan, Türkçe bilen iki R!.1 • 
mu, Halıl Beyin hizmetine "erdi. 
Kendisi de gidip Halil Beyin önünde 
eğilerek: 

- Bu hale, taliin cilvesi derler .. 
Ho~ görülmelidir ... Vakıa, biraz fe
na hareket ettik. Maiyetinizdeki a
damları, böyie feci bir akıbete mah· 
kum etmemeli idik ... Fakat bu ka· 
bahat, kendilerinde oldu. Evvela on· 
Jar, bize kılıç çektiler. Ve beş arka· 
daşımm ölüm haline getirdiler.. ra. 
biidir ki, biz de buna tahammlil ede
mezdik ... Ne ise .. Bunları, biribirle • 
rine takas yapalım. Geçmbıi unuta. 
hm. Size. elimizden geldiği kadar 
ikram edeceğiz. Doğruca kalemize 
götüreceğiz. Orada. misafirimiz ola
caksınız. Umit ederim ki, çok fa~la 
d a kalmaz.eınız ... 

Dedi. 

Halil Bey, kendisine tercüme edi· 
len !>u sözleri dinledi ... Ve sonra He
rakliya ile şöyle bir konuşmaya gi· 
rişti: 

.._ Beni. karaya çıkarın. Her ku· 
surunuzu affederim. Size, üç yuk te 
altın veririm. 

- Ah, bu benim elimde olsaydı. 
bu emrinizi ifa etmeyi kendim için 
bir şeref addederdim ... Fakat ne ça
re ki, ben sadece bu geminin reisi
yim. Yani, adi bir emir kuluyum ... 
Geminin sahibi ve benim efendim ; 
(Foça Tekfuru) dur. Bize verdiği e
mir, kat'idir. Her nerede, her ne 
mal ve her ne esir alırsak; mutlaka 
ona götürür, teslim ederiz. 

- Foça Tekfuruna gitmiye ne lü
r.um var? .. Beni karaya çıkarın . Ben 
de size onun gibi bir beylik verirım. 

- Evet, şüphesiz ki verirsiniz. Fa
kat: orada. çoluk çocuğumuz var. 
Onları ne yapalım·!.. Sonra tekfur, 
hepsini kılıçtan geçirir. 

Halil Bey, bütün sözlerinin ve tek· 
liflerinin hiçbir netice vermiyeceği
ni hissetmişti. Artık, bu acı mukad
deratının icabatına tabi olmak~.n 
başka çare görememişti. Derin derin 
içini çekerek, mütevekkilane bir su
rette boynunu bükmüş. ba.ştnı tlcniz· 
den tarafa çevirmişti. 

• 
Herakliya. hiçbir şeyle kıyas edi-

lemiyecek derecede bir sevinç için· 
deydi. Tesadüfün hiç ümit edi~mı -
yen bir l(ıtfu olarak ele geçirdiği bu 
kıymetli avı (Foça) ya götürdiiğü 
zaman kavuşacağı servet ve şöhret 
gÖ.7.Ünün önüne geldikçe ; adeta i<cn
dinden geçmekteydi. 

Fakat. bu sevinç ve neş·esi, '':ıkit 
vakit büyük bir endişe ve ıstırap ile 
haleldar olmaktaydı ... Bu da, "ehep
!IİZ değildi. Çünkü; Çanakkale Bo -
O-azından dısarısmı o aralık Cineviz 
!) • 

korsanları istila etmişlerdi. Bunlara 
tesadüf etmek. bunların gözlerine i
lişmek. biiyUk bir felaketti, 

Korsanlar, tıpkı denizdeki bahk1a· 
ra benzerlerdi. Denizde, büyük ba -
!ıklar küçük balıklarr nasıl bir ham
lede yutuverirlerse: ;biiyük kor~nn
lar da, ~yle küçük korsan gemiler:
ni derhal durdururlar .. i<~inde, isleri· 
ne yarıyan ne varsa ahrlar .. ondan 
sonra da. batırıverirlerdi... Herakli
ya, i~te bunun için çok büyük bir 
endişe içindeydi. 

Çanakkaleye kadar, hiçbir arızaya 
uğramadan gelmişlerdi. A!lıl tehli • 
ke, bundan !IOnra b~göstermi11ti. 
Herakliya, eski ve kurna:r. bir korsan 
olduğu için. şöyle bir plan tertip et
mişti. Gündüzleri, tama mile s:ı.hile 
"okutarak kuytu yerlerde demirliye
cek: geceleri de gene ~ah ilden ayrıl· 
mıyarak, ağır ağır yoluna devam e· 
decekti. 

• 
Yolculuk. böylece devam etmi1'ti 

( Bef}ike), tBabakalesi ı. (Dikili) ~a
hilleri geçilmiş: (Çandarlı) önlerine 
gelinmişti. 

Çandarlr 11ahilleri, bembeyaz kö -
pükler içindeydi. Beş gündenberi de
vam eden denizin sükuneti, burada 
birdenbire değişivermişti. Sahil. leh· 
likeliydi. Gittikçe bUyüyen dalı~alar • 
la, Mhile yakın olan kayaların ü~tü
ne sürüklenmek ve bir anda parça • 
!anmak, çok muhtemeldi ... Sahılden 
biraz açılacak olurlarsa da, o zaman 
biiyük korsanların gözlerine r,arp • 
rnak felaketi başgöısterecekti. 

Herakliya, bu iki tehlikeyi atlatıp 
ta, gemiyi Gü?.elhisar) sahiUerine 
getirinciye kadar bir hayli 3rkıntı 
çekmiş.. Ayatriyadaya ne?.retti;i 
mumların, yağların, giinlüklt•rin, 
kandillerin adedi bir hayli ter.ayılt ~t 
mişti. 

"' 
Eski devirlerde Yunanlılara ait 

olan Foça kalesi o tarihte <Ege) sa
hillerinin en kuvvetli kalelerinden 
biri, ve oldukça işlek bir ticaret nıer
kezi idi. Foça halkının büyük bır 
kısmı, gemici idi. Bunlar, kiimilerı 
deniz ticareti ile geçinirlerdi. Ve bu 
ticaretin en ehemmiyetlisini de, kor
&anlık tefkil ederdi. 

[Arkuı var] 

O) Orhaneli. 
(2) Şimdi, Bursa Yilhctirun bulunducu 

yerler. 
(3) Gemlik körfc?.İ. 
(~) Iımit korfcıi. 
<5) Uıküdar. 

TA ı'.I 

Birkaç gün evvel bu liste
lerin baş kısımlarmı neşret
miştik. Bugün de mütebaki 
kısımlarına devam e<liyo -
ruz: 

136 (Kadife peluş ve kadifeli. havlı 
kumaşlar ve kordeli.lar- madeni teller 
ile mahlut vesair maddeler!" yapıl
mış olanlar da dahildir). i 37 (Jpek 
veya ımni ipekten dantela ve dantela 
örgül-;ıı i bulunan harçlar ,.e kumaş
laı -safi veya mahlut. nıad~ni teller 
vesai r maddelerle karı§ıl< veya mü. 
rettip olanlar da dahil), 139 (Şerbet 
çi ve kaytancı eşyası. pashanteri
safl veya sair lifli madde1er ile ka
rışrk sair maddelerle mürat.tep ve 
gayrı mürettep; şerbet, ~aylan, sa. 
çak. kordon , tırtıl, düğme, püskül İ§· 
lemeli ve işleme:;ız harçları, 140 (1. 

pek doküntülerinden yapılmış vatka 
-keçe. sair maddelerle karı~ık olsun 
oimaı,;ın), Hl( !pekten, su li ipekten 
fabrıka artığı kumaş başh.rı- uçları 
kesilmış veya kesilmemı:s- sair lifli 
maddelerle karışık olanlar d.ı dahil
dir.) , 144 (!pekten veya suni ipE>kten 
veya bunların mahlutlarmdan doku. 
ma pantalon ve çorap askılar·ı her ne 
vi l:orsalar karın bağlan , susp::ınsu

var, ~ıhhi baldırlık vesa!r emsali ı , 
HS (!pek ve suni ipek veya karıııık
ların6an veya suni ipek hamurun
dan ''eya suni ipek hamuru !HVanmış 
madueierden yapılmrş herned şapka 
vesair başlıklar), 149(Kadın el <;an. 
taları, cüzdan kese ve podra ponpo. 
nu ı. 1::>0 (!pekten suni i pek'.~n veya 
bunlnı ın mahlutundan yelpaze ı. 164 
unlar ve hernevi kokulu nişasta 1. 
(Fosfatlı süllü vesaireli m•!stahzar 
ıt;~lHer nevi nebati mayaıar), 169 
(G:titen), 170B(Eczacı gül\a~ıı. 173 
( Çiri§ Dekietrin. Ley kom pa p). 169 
(Ispanak, lfıhna, enginar, hiyar. do
matee patlıcan. bezelye fa~n.:lyıt, ha~ 

la. havuç, asma yaprağı, tarifede zik
redilmiyen sair ta1..e sebzeler). 202 
(Hernevi turşu), 209 (Hindiba \'es~

ir kahve benzerleri). 21lB('l'o-r, v •y 
hamur halinde kakao). 2~7(Kak~o 
yağı). 228(Hindyağıl, 230iBezirya
ğı), 231(Terebantin yağıl. 2;j3B(Ta
rifede ismi geçmiyen temiz nebati yağ 
lada sanayide kullanılan n'!b1ti yağ· 
laı ı , 234C (Hernevi le1ce sabunu) , 
23S!Hardal). 243(Kapre). ;:5~{ Ba
harlı salçalar ve iarife<te ismi gcı~ 

miyen diğer salçalar), 262\Kanepe 
otu ), 263 (!Kamış l, 270 ( Fal)rıka ve 
imbiklerde hasıl olan nebati kospe). 
2i1(Nebati. fahmi karborofin . , ::75 
(Tarifede ismi geçmiyen sair nebati 
boyalar). 276H (Müstahza r.tr.ı husu· 
siy ve kimyeviyel. 277a (Künliik, 
zamkt arabil. 278 (Yapı,t1rr.1ağa 
mahRUS miislahzar 1.amk), 280 (Zift 
ve s·-tnayide miistamel katrın ,.e kat 
r.u, yağı) , 281 ( Sellüloit ve kazcyin 
Jelatirı yahud ni~asla fenol , üre. asit 
fıtalikl. 284AB <Kereste, meşe, cevi:r., 
hı aağaç. §İm§ir. ihlamur, iisbudak 

k • 1 '> •!!!'. .K iimon zeytin. bene agacı . -ö<>ı ap 
lamalı~ ağa<: ve şeritler), 28ô (Par. 
ke tahtası ve kontrpli.kel. 287 (A· 
ğaç travers ve kaldırım. için ha7.ır • 
lanmış ağaç , 288 < Agaçtan talaş, 

yün iplik ve s~~an )..' 291 
<Binalar ve gemiler ıçın agaç ma -
muli.tı). 292 (Ağaç kurma evl~rin 
bıızı kısımları). 298 1 Her nevi ağaç· 
tan kasnak ve fıçı çemberinden ma· 
ada çemberler). 296 (Kürek, t.ırnuk. 
yaba. saban ,düven. ~e~er, su_ çık. 
rığr ve dolabı ve sanatkar te.ıgahla· 
rı ve emsali kaba mamulatı), 293 
(Ağaçtan fen ni aletler). 299 ( Ağ·aç· 
tan ve ağaç cevizlerinden • · •mi 
döğme toka ve süsler). 300 (Ağaç 
kalıplar). 301 (Ağaçtan "un'i a?:a), 
302 (Silah kundakları), 305 (~{""tar 
ve mamulatı ı. 306 (Ağaç ı:'.""'°c<>ve , 
korniş ve istor takımları). A B C D 

307 ı Fıçı ve süpürge· temizliğe ma h 
sus her nevi resim fırçaları, elbis;:ı 
ve tuvalet fırçaları), 308 IE1"1

• ve 
kalbur> 310 (Ağaç bilardo), 311 
(Ağaç tavla. satranç, domino, d:ı. • 
ma ve bunların ağaçlan pul ve taş
ları). 312 (Tenis, Brikt, golf gibi 
spor oyunlarına mahsus ağaç ede
vat.) 

3H (Hasır) , 319 (Deniz pabucu, 
gazete çubuğu), 320 (Ağaçtan ve 
kamı,,tan baston ~emsiye ve kamçı 
değnekleri , balık kamı,,ı) , 322 (Yel
paze), 323 (Kağıt imaline yarar ip
tidai maddeler) , 324: a c f Sargılık 

kağıtı, 325 (Katranlı. asfaltlı ~argr
lık kağıt). 326 <Abajur, krep kağı
dı). 327 { Sellofan, jelos kağıdı ). 
330 (Kopya ve yazı çoğaltma kağı
dı), 331 (Resım, sünger ve süzgeç 
kağıdı), 323 (Camlı. zımparalı, kum· 
lu kağıtlar ve mukavvalar), 3:l (Cam 
kağıdı, ayar kağıtları, yağlı, parafin 
li , mumlu, gliserinli, zamklı. kolalı, 

kitreli, reçineli, albüminli, kollüd • 
yonlu ve emsali kağıtlar - matbu 
olanlar da dahil - ). 335 (Hassas 
kağıt "her kalınlıkta" ), 33fi <Taş 
veya huruf ile basılmış veyahut çi
zilmis, defter kağıdr , hendese kağı
dı ve. emsali), 337 (Mücellit kağıdı, 
tebeşir, üstübeç ve emsali mevat ile 
satılmış, sathı tıla edilmiş kağıL!ar 
"papye kuşe"), 338 (Duvar kağıdı , 
mukavvaları ve şeridi ve sair kapla· 
mahk kağıtlar) , 341 (Bütün pozis • 
yonlardak1 mukavvalar). 342 B (Ci
lalı ala mukavvalar, beyaz veya bir 
renkli), 343 (Sair mukavvalar· yal· 
drzlı, iki veya daha ziyade renkli de· 
ri fildisi ve taklit edilmiş emsali ) . 
344 (M~,şenin gayri mukavvadan ku
tuculuk. sandıkçılık, mahfazacılık 
eşyası ve boru). 345 (Kesilmiş mu· 
kavvalar • Matbu, gayrimatbu · ez· 
cümle : Kartvizit, bilet. etiket, kart· 
postal resimli resimsiz - takvim ar 
kaları, fotoğraf arkaları, listeler em· 
sali sair kesilmiş mukavvalar) :346 
(Maşe mukavvadan mamul eşya, ez
cümle: Sandık, kutu. tütün tnbııka
sı, tepsi, düğme. resim çerçevesi. al
büm. raf. masura ve sair eşya), 3fıt3 
(Kağıt ve mukavva takvimler • ar
kalı ve arkasız - sair mevat ile mü
rettep veya gayrimürettep). 35ö 
(Piyanolar ve sair çalgılara mahsus 
delikli mukavva ve kağıtlar), ;{61 
(Resimler • ıpekten gayri · kağıt 
mukavva ve muşamba veya bez Ü· 

zerine), 362 (Kağıt veya mukavva· 
<lan mamul e1'ya "sair mı·~·at ile 
mürettep veya gayri:nürettep), 363 
{Tarifenin başka maddelerinde zik· 
redilmiyen kiğıt mukavva ve mamu· 
latı), 364. (Pamuk), 371 ıMüfrc:lat 
üzerine satılabilecek hale getirilmış 
iplikler • kasarh, kasa rsız, bovalı, 
bükülmüş, bükülmemiş · ağaG ma
kııra, ufak çile, yumak, zh•ana ve 
sair Rekillerde). 372 (Pamuk, Rğ, ıp· 
lik v.e sicim). 373 ı Kaskam iplikle· 
ri) , 374 (Pamuk ipliği dökiintii!eri 
• üstüpü dahildir • ) • 375 (Pamuk ip 
ve halat • katranlı ve mııdeni - tel
li olanlar da dahildir) , 376 C Pamuk 
s2.lmastra • yağsız - yağlı 1. 380 !Tül 
ler \'e müslinler), 383 (Her nevi pa · 
muk. kadife ve peluş ve kadifeli 
mensucat ve bunlardan kurdela ve 
seritl. 384 IPamuk dantela ve dan· 
tela mensucatı) . 385 (Pamuk kurde· 
la ve mamulatı), 386 (pamuk fisto 
. kenar ve ara-). 387 (Pamuk ş<>rit· 
çi ve kaytancı eşyası), 389 (Pamuk 
tan torba, kova. çanla, heybe, hor
tum. safi veya mahlut kece, makine 
}<olanı ve sair kolanlar), 390 (Pa • 
rnuk fitiller), 391 (Pamuklan her 
nevi ağ - yapılmıtJ, yapılmamış • ve 
ağdan marnul torba, sftlıncak ve bun 
la nn emsali l. 392 (Perdah i<;in zım· 
para ve saireli pamuk bezler - neba· 
ti liflerden olanlar da dahildir · J, 
393 A (Pamuktan erkek, kadın ve 
çocuk için örme veya dokuma kıı· 
maştan elbise, tMluk ve sair giyi· 
lecck eşya • kadifeden ve peluşlan 
olanlar da dahil . ) , 396 (Düz veya 
i15lemeli • bono • tülden perde. ci • 
binlik ve sair hazır ,eyler), 397 f Dan 

telden elbise ve sair hazır şP.yler). 
398 (Pamuktan dokuma panlalon ve 

çorap askıları, srhhi baldırhk, el 
çantalıtrı, CÜ?.danlar ve emsali) . 
399 (Her nevi korı;;alar, karın bağ· 
ları • südingor ·), 403 (Pamuk men· 
sucatından dikilmiş ve yalnız biçil
miş şemsiye yü:ı:leri), 407 (Pamıık· 
tan her nevi ,apka ve başlıklar • er
kek. kadın \'e ç0<:uk için . ) . 405 
(Havlu. pamuk mensucattan haınam 
takımr • her şekilde • yiiz hadusu 
ve sabunluk ve !lıtir hazır eşyalar ve 
peştemal • top halinde gelerıl~r de 
dahildir ·), 406 (Pamuk menı:ıucat
tan sun'i çi!'.:ek, yaprak, meyva, çe· 
lenk sair mevat ile mürettep veya 
gayrimürettep), 407 (Pamuk men
sucattan yelpaze) , 410 (Kıtık). 111 
(Vatka) , 412 llplikler • bir veya zi
yade telli -). 413 (Müfredat üzere 
satılabilecek hale getirilmi' iplik • 
iM • katııarh. kasarsız, boyalı • ma
kara, ufak çile, yumak ve ~ıvana 

ve sair şekillerde), 415 (Her nevi 
ağ • yaınlmı,, YllPılmamış • ağdan 
torba. salıncak ve sair mamultı l , 416 
(UstUpü, salmastra ve meşale • kat 
ranlı , ziftli ve saireli • ) , 4.17 ( Kendır, 

jüt, rami ve tarifede ismi geçmiyen 
nebati mevattan mensucat ve nıa · 
mulat), 418 (Yelken bezi, çadır be· 
zi), 420 (Paspaslar), 421 (Her ne,·i 
kelen mensucat • örme kumaşlar 
dahildir -) , 422 (Danteli, yapııjhr • 
ma, işlemeler \'e işlemeli harçlar) , 
423 (Şeritçi ve kaytancı eşyası) , 1 :.?4 
(Hortum, kova, dizgin, torba, hey" 
be, makine kolanı ve sair kolanlar 
ve emsali), 425 (Yelken, her nevi 
çadır, salıncak, vagon ve mavuna 
örtüleri ve portatif karyolalar J, ·127 
(Ketenden. ramiden ve zikrolunmı
yan sair nebati mevattan örme veya 
dokuma kumaştan beden), 429 coµz 
veya işlemeli tülden perde, cibinlik 
veya Mir hazır şeyler), 430 Dantel· 
den elbise ve hazır ş~yler), 431 (Ke
ten. rami ve saireden dokuma pan· 
talon ve çorap askıları, her nevi kor· 
salar, karın bağları, sıhhi baldırlık, 
el çantaları, cüzdanlar ve emsali), 
432 (Her nevi korsalar), 433 (~en
di!), 434 (Keten, rami ve saireden 
kuşak, bohça. omuz ve başörtüleri l. 
435 (Keten, rami ve sair menımcat
tan içi dolu yorgan. yastık, ~ilte ve 
saire), 436 (Ketenden dikilmiş veya 
valnız biçilmi · şemsiye yüzleri), 437 
·(Keten ve ramiden nebati liflerden 
erkek, kadın ve çocuk şııpkaları) 
438 (Keten ve ramiden havlu. ha
mam takımı), 43 (Keten, rami ve 
sair mensucattan yelpaze. '<1ym~tli 
maden ve sedefyağı gibi nefis me • 
vattan olan ipekler), 441 (Eritilmiş 
. !'Oli!yon • safi veya mahlut • iç 
kapların sıkleti dahildir-). 442 {Tel l 
443 ı Dişçilikte kullanılan • boya, 
madeni toz ve sair mevat ile ınahlut 
olsun olmasın), 444 ( Volkanize ka· 
uçuktan levha, yaprak, şerit, çubuk. 
boru ve sair adi mevattan yapılmış 
olanları). H5 (Bisiklet. otomobil, a
raba ve sair vesaiti nakliyenin le· 
kerleklerine mahsus iç ve dı9 ) ietiK· 
leri ve şeritler), 446 (Elastiki men· 
sucatla lastiğe batırılmış veya bir 
tarafına veyahut arasına lastik sii· 
rülmüş, lastiğe yapıştırılmış mensu • 
cat), 448 (Kauçuktan don, gönılek 

ve kauçuktan yapılan giyeceğe mü
teallik eıwalar · lastik sünger ha • 
riç ·l. 4,iğ (Tarifede ismi geçmı..-"m 
kauçuktan yapılmış e1'ya), 450 ( K:ı
ba muşamba ve katranlı bez), 1:'51 
(Çadır ve eşya örtmiye mahsu::: mu
sambalar da dahildir) , 452 ı l\ere 
~ermiye mahsus linoleom, kaptoli • 
kam musambaları • parça ve top ha· 
linde .) '453 (Duvar, raf, sofra ve 
mobilye örtmiye mRhsus mu~cımba • 
lar). 454 (Mücellit muşambalan 
. her nevi-). 455 !MuRamb~ mamu
latı • el çantaları. cüzdanlar, muha· 
fazalar ve gıliif, bel kemerleri, mo· 
bilye şeritleri, şapka kenarları. "Şe· 
ritleri ve tarifede 7.İkrı>dilmiyen mu
samba mamulatı ·), 456 (Çaktl ve 
kum • çakmaktaşı · ), 457 (Adi ta·: 
Sadece kırılmış, yontulmuş veya bi

çilmiş), 458 (Alçı, çimento ve kireı; 
taşları). 459 <Değirmen ta~ı ve öğii

tülmiye mahsus sair taşlar • mev'ld· 

dı saire ile mürettep veya gayrimü

rettep). 460 (Terkip ve ta:r.yik tari
kile ihzar edilmiş taşlar), 461 C 

(Kayağan taşından mamul eşya 
• mevaddı saire ile miirettep "<'Ya 
gayrimürettep, mekteplere mah!lu~ 
çerçeveli levhalar ve bun hı rın ka· 
lemleri de dahil • ) . 4.62 (Liloğraf:'a 

taşıl. 463 (Mihenk ta~n. bileği taşı, 
işlenmemiş. işlenmiş • miirett.ep ve· 
ya gayrimüretlep • ). 464 (Sünger 
tıtşı ve tozu, perdah taşı, Moskof 
toprağı ve bunların kalıp haline ko
n ulmu1Jl olanları), 465 (Manyezitler, 

lüle taşı, ham, mamulatı • mevaddı 
saire !le mürettep veya gayrimiiret
tep • tabii karboniveti mağnezyum, 
"ciyobertit'' ham c;vher, teklis edil
miş ''gayriaaf kalsine" mamulatı ve 
467 C <Heykel. yarım heykel, ..,azo. 
suretler, ve salon için sair ziynet eş· 
yası), 469 B (Süperisman ve mağ -
neıyumlu çimentolar), 471 (Puço -
iane. tebeşir, kaolen, aantorin, ıspat 
veya tarifede gayrimezkfır sair taş· 
!ar ve topraklar ve bunların mükel
lesleri). 4.U <Tebeşir mamulatı: Ya
zı. bilardo ve saire için • mevııddı 
saire ile mürettep veya gayrimiiret-
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Gü reşte 
Sistem 

[Baş tarafı & rn 
Eğer güreş hakkında sôı; slı 

bilmek için böyle güreşmek r 
bende bunlar yok. 

Işi kestirme halledelim. Sıı 
son makalemde Peterin yeti~t 
Türk takımının bütün hasımla 
Finlandiyalılar da dahil olduğu 
de - nasıl yendiği hakkırufaki 
Iıme cevap vermiyorsunuz. J3ll 
kaçamaktır. Türk takın111.!?l t 

'e hoca deği§tirmiye ihtiyacı o 
ğı hakındaki kanaatleri bu sii 
nuzla teyit ediyorsunuz. hlaca 
:~~inlandiyalılara nazaran Jalıs 
kün kıymetle olduğunu da r ur 
hın ile ölçmek istiyorsunuz. Ke 
lar altında yapıldığını bilmedi 
bu grup maçlarının neticeıerini 
üstünlük delili olarak aJamazs 

Çünkü ben de o zaman geçe 
yendiğimiz Finlandiyalılara ü3til 
duğumuzu ve artık onlardan öğ 
erk bir şeyimiz kalmadığını ileri 
rim . 

Güreşin dışında onlar bilnıell 
ma ben bu Finlandiya sistemi idd 
nm releri uzaklaştırmak için t 
edilmiş bir dava olduğunu peki) 
lirim ve yine bilirim ki P e- teriil 
radarı gitmesine si?Jn ve bir iki 11 

daşmızın hocanız olan bu adanıl• 
z~smuş ve onu çekememiş ol 
ıebep olmuştur. Lakin ... 

B en sizin yerinizde olsay.JıD'I 
Finlandiya sistemi davas 

çacak yerde : tBu adam işire i1c gt 
yor) der. daha kestirme yoMan gi 
dim ... 

Belki Macuistanda fena. Finl 
yada iyi muallimler vardır. Ukill 
,gilnkü hoca, lıütün bu sizin sö)rle 
!eriniz hasletleri haiz olmaktan 
beğenmeyip savduğunuz Petcrin 
rini doldurmaktan çok uzaktı r. 

i~ter açık, ister kapalı bir yerde· 
taraf hakemler önünde birlikte 
biliriz. Ben arada 15 kilol:.ık 
olmasına rağmen sizin se((tiğiniı 
landiyalı antrenörün bizim gil 
Nuriyi bile yenebileceğine kail 
lim. 

Mademki siz üslünlükleıi gü~ 
lebe.<1iyle ölçüyorsunuz. B:mdaO 
ay kadar evvel Balkan oyunlal'l 
nagebetiyle A tinada bulunjuğul11 
rada ziyaretime gelmiş olan 01011 

Peter, başta yeni antrenoriiniiz "
1 

'fo hıtlde bi?.im bütün gür~-:neri 
N~cı>ıHni iddia etti. Eğer güreşç 
ve Finlandiyalı muallim n:ı:nntıı 
~tıl buvım.ırsanrz kendisin i davet 
vim. "TAN,. bu güreşlerin kiil(el 
füıtiine almıya hazırdır. Hürttte 
rimle ... 

işte bu en uf ak fa 
Krem Perte\'İn faikiyetmi ı;i• 
ze anlatabilir, çünkü: T;{retıl 
Perle\', herhangi bir tesadiİ' 
fün veya mahiyeti meç~lul bit 
ke§fin neticesi değildir. :Krertl 
Pertev çok çalışılmış ve ço~ 
tecrübelerden sonra kıbar rne
hafile takdim edilmiş yega11• 
Krem olup başlıca fevaıdt · 
Ciltteki mesamatı yumu~atll' 

btl rak kapatır. Bu sureti .. 
mcsama tı harici tesi r.;ı.tts" 
muhafaza ederek cild:Jl pU· 
ıii:r.lerini defeder. CHdi pestet 
ve bu suretle gençlik ve ters· 
veti temin eder. 

1 
Ciltte şeffaf ve gaydkabıl 
nüfuz bir tabaka yd par ki· 

.. llıı 
yazın sıcağın . kışın ıwğug 
tahribatına mani olur. 

tep-), 475 (Cüruf "iskoryak dÖ : 0 
no"), 476 tZımpara ve karbrorı. ~ 
ve emsali - külçe ve toz baıı~tJ 
çark, bilcg-i. eve, ve sair mannılll • e 
mevaddı Mire ile mürettep ~·r. · 
gayrimürettep). 477 ( Asbestos )«'~ 
yant" ham her şekli), 479 ( ~ı' 
levha ve yaprak halinde 01aıı1,I' 
• mevaddı saire ile müretter. ~il 
gayrimürettep • ). 481 ( Pişmış 
den ve topraktan mamulat) •. . tı 
(Çini ve porselenden döşemelt~ı11tl 
la. müteaddit renkli veya resı ş 
484 (Çini ve porselenden soba \ 'C d 
samı), 485 (Çini ve por!etrJl • 
banvo ve kurna, lavabo, ördek .J. 

~ llF 
testhane takımlan, havan, ıc f 

emsali). 486 CHer nevi toprakt3~l 
süzgeci ve aksamı), (Ark .. ı '' 
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Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kaclar binlerce kitİYİ zengin etmiştir. 2. ci 

keşide 11 Birincikinun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 
40.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

DiKKAT: 
Bilet alan lıerk~ı 7 Birincikinun 936 günü akşamı

na kadar biletinı değiştinnit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonı-a bilet üzerindeki hakkı sa.kıt olur ... 

Bursa Kaplıcaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

11 

. 
C;el~k kopı-~d.~ r . 

Şirketimize ait olup Bursa Çekirge caddesinde her türlü konfor Ye fenni 

t~isatı haJz (('El.IK PALAS llOTEL - BANYO) su bütün mobil~·a ,·e 

t..kunıarUe birlikt.e uzun mtiddetle icara verilecektir. isteklilerin gerek iş- - .. --------------------------------• ·-----------. Jetıne tan.ı \'e gerPkse bedeli icar hakkında yapacakları teklilleri 15 Ka- 1 ' 
llunuevnı 9:~6 tarihine kadar şirketin BursadakJ merkezine bildirmeleri. 

S'4t.1•r. ~ 
~.t '"""· """ 
'f~u~. ve 3,r, 

Gümrük Muhafaza 
lstanbul 

Genel ko
Satınalma nıutanlığı 

komisyonundan; 
1- 576 Kilo eğt'r sabununun evsafına uygun çıkma

tnası sebebiyle ::/ 12/ 1936 Çarşamba günü saat 14 de üs. 
tencisi nam ve hc~abına yeniden pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 404 Liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
i - İsteklilerın 3 ı liralık ilk teminatı ile v~~tiride Ko-

.!!!!._syona gelmeleri. (2962) 

Bol bir aydınlık elde etnıek 
iç; 1 nsrn 1 amrı ilerini iltl

lıu1111ı::. ())le i~ı,ittdlt olt11t· 

lor yiizde yirmiye kadar 

daha çok aydınlık neşre

der/er. Eski anıpulleri atınız 

ve Osranı m lı·ul/(lllllllZ. 1'1 e

selii: lUutfağınızda yemek 

pi§irirlwtı 65 (DL11ı) li bir 
=~~~~ kullanabilirsİııiz. 

OARA •00 
aıuınıllt;ri ucuz aydınlık temin ederler. 

• 

Bıtı:ok tıraş bıçaklarını tecrübe 
ettim. Hiç birisinden memnun 
kalmadım. 

p 
Nihayet sakalımı kuştüyü hafif. 
Jiği ile tıraş eden POKER tıraş 
bıçağını beğendim. 

O K E 
Çünkü: POKER ; cıldi tahrış 

etmeden çabuk ve raha t tıraş 

eden bıçaktır. 

R 

ve BELGEVŞEKLiGittE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletler• .. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobın ı 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 
ı _ Şartnamesi mudbince 5,000 kilo vakum ·ıağı pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 _ Pazarlık 5/ 12/ 936 tarihine rastlıyan Cumartesi 

günü saat ı ı de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

3 ·- Şartnameier para&ız olarak her gün sözü geçen 

şulıeden alınabilir. 
4 -- İsteklilerin paıarlık için tayin edilen gün ve saat-

te 70 7 ,5 giivennıe paralariyle birlikte adı geçen kon1is-
·yona gelmeleri ilan olunur. "3184,, 

•-mııı•K D ER' ! KAÇ~1 M A Y I 'iz---• 
(;~ •!'t hol w hıı, iı ik ıını ı~d;• • itibi'til<- hthurı uııp .. ıla m"" ut 
p i .) aılf,Old.1 uaıı dah a. zeıı;.:.. ı ola!J Ha.\ Ci. Kuı uwu l'J_y <ı.lloU:'!.ll.lllill 

YILBAŞI BİL~TLERİ GELDi 
Yeni sene talünizi denenıek ıçın Yılbaşı biletinizi mutlaka 

KADER GiŞESiNDEN 
alınız. Son günlerde biletler tUkcneceğinden birçok kimseler Kaderin 

cilve.şine mazhar olmak fırsatından mahrum kalmaları ihtimali 
vardır. Bunun için Yılba şc biletinizi vaktile alınız 

K A D E R' 1 N F E D A K A R L 1 G 1 
Yeni 22 inci tertip, fevkalade rağbet görmesi hasebile bırinci 
keşide biletleri keşide gününden i~i gün evvel tamamen satılmış 

ve birçokları bılet alamamışlardır. 
lfte; bunu nazan itibara alan KADER CIŞESI ikinci keşide için oir 
miktar bilet temin ve hiçbir fark almadan muhterem müsterilerinin 

istifadesine yazetmek fedakarlığını ihtiyar etmiştir. 
ACELE EDiNiZ VE D~Y ~MLI GiBi FARKSIZ OLARAK 

ikinci keşide biletınızı K A O E R gişesinden alınız. 
Adres: Eminönü Valde han kapısı yanında No. 4 

Beyoğlu istiklal caddesi No. lC\9 

Sahibi: Ahmet Emin 'fA.LMAN • Umumt Ne§riyatı idare eden: S. SALUI 

Gazetecilik ve Ne§riyat Türk Limitet Şi.rlceti. Basıldığı yer TAN matbaası 

KANZUK MEYVA TUZU 
Kanzuk meyva tuzu en hO§ 
meyva usarelerile hazırlanmıı • 
tır. Hazmı kolaylaıtırır. lnkı
bazı izale eder. Kanı temizliye· 
rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahteder. 
INGILIZ KANZUK ECZ~I 

Beyoğlu • lstanbul 

--· Dr. IHSAN SAMI 
lSTAFlLOKOK AŞISI 
İıtafilokaklardan mütcvcllid (Er· 
genlik, kan çıbanı. koltuk altı Çl· 
banı,arpacık ) ve biıtün cild hasta
lıklarına lrarıı pek tesirli bir 

a ıdır. 

Divanyolu No. 113 
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En Korkunç Düşman ve 
En Mükemmel Silah 

Soğuk algınlığı tehlikeaine kar•• kendinizi GRIPIN 
ka,eleriie koruyunuz. 

SOCUK ALGINLIGI: Ba,, di,, GRIPIN ü,ütmeden mütevellit 
bel, kulak ağrılarına sebep olur. haatalıklara mani olur. 
GRlPIN bütün ağrıları dindirir. SOGUK ALGINLIGI: Kırıklık, 
SOGUK ALGINLIGI: Nezle, ne•'eıizlik tevlit eder. 
Grip ve birçok tehlikeli haata - G R l P l N: Kırıklığı geçirir, 

hklar doğurur. ne•'enizi iade eder. 

RADYO L 1 N Di, Macunu fabrikaaının mütehaas11 kimya
gerleri tarafından imal edilmektedir. 

Bembeyaz, tertemiz ve parll 
parll parhyan dişler 

Bu neticeyi alma/. 
için l>fr til p 

Radyolin 
kafidir. 

Su tcazip ecrübeyi yapınız 

PUDRALARI 
Dişlerinizle Hiniz 

1 Milyonlarca kadın bu tccn.i'>eyı ya· 1 pmca hayran kalmışlardır. Zira; ek· 
ııeriya yüzdeki siyah noj(talar, açık 
nıesameler ve her nevi gayrisaf mad· 
deler, tane tane olmuş adi bir pudra
dan ileri geldiğini biliyorlar. FiJhakı
lta. bazı pudralar parmaklar arasında 
tutulunca kadife gibi yumıısak gorii
nürse de hakikatte kısım kısım ta
neli ve sert olur. Bunlar, göıuniızden 
kaçabilir. Fakat dişlerinızle pekala 
hissedebilirsiniz. Bir parca pudra 

" Neden Türkiye halkının ~ 99 u dır. Evvela dişleri mükcmntel suret- alıp dişleriniz arasında eziniz, şayet 
Radyolin kullanıyor? Ağıt.da.ki mik- te yıkıyarak yemek artıklarmın, İ<jki- r.üz'i bir tanelik olsa derhal hissedcr
roplan ' (J 100 öldürmesi yüzilndeıı nin, sigaranın husule gcth·dıgi kir siniz. Şimdi de bu tecrübeyi hava
mi ~ Fiyatın~n ıuc~zluıfynd~n m.ı? F~v- tabakası~ı ... lekeleri, kefeke dediğimiz Iandınlmış ye~iı.nc pudra olan Toka 
kalade teksıf edılmesı doıayısıylc ık- tnşlan sokup çıkarır, sonra da bıın- lon pudrasiyle yapınız. Bu pudra yeni 
tisadi olduğundan mı? Ağızda çok 1&.rı mine tabakasını çizip hırpalama- ,.e imtiva?.lı bir ıusul daires indP istih
fr.zla köpürdüğü, kokusu giiz~l oldu- d:ın şayanı hayret bir şek:Iıle cilalar ~al cdil~rek evvelkinden .,n defa dahıt 
ğu için mil! ve parlatır. ince ve daha hafif kılmaktadı,. ve 

Radyolinin bütün bunlardan baııka lşte Radyolinin kazandığı em!-lalı:;: z hinaenaleyh cildi nazik mesa.meleri-
en mühim ve esaslı iki husus:yeti var- rağbete sebep bu meziyetler!;lir. ni tahris eden tanelere tesadiif edlle-

Sabah ve ak~am günde iki defa olmak ~artile siz de mez. Bu gibi taneli pudra1
1 .. dan sa

kınınız. Ve yalnız havalanrlırrlmış V<' 

garantili yegane pudra olnn Tokaton 
pudrasını kullanınız. Terkibinde krem 
köpiiifü bulunduğu cihetle cildflç uzun 

Kullanmıya başlayınız. mi.iddet sabit kalır ve artık parhynn 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ huruclaranihavetverilmi~i~Ves~ 
l ork pudralanm;ya ihtiyaç kalmamış. 
tır. 

Yüksek iktisat ve Ttcaret Mek-
tebi Mezunları Cemfyetinden 

Maliye, Gümrük ve Ziraat Bankası Müfettiş muavin
likleri içın açılacak imtihanlara iştirak edecek arkadaş
lara mezkur ınüesseselerin hususiyetleri gözönün<le tu
tularak şifahi izahat verilecek veyahut ki tap. not ve sa
ir döküman gönderilmek suretile yardım edilecektir. İs
tiyenlerin Ankarada Atatürk Uranı üzerinde Akasya a
partımanmda Cemiyet merkezine müracaatları rica olu-

"3091" nur. 

Ki OPRiN kaıeleri ~ERnRoE?il(uRuş 
B.AŞ . oi .R01'1.ATİZf'1.A .. ~RIL.&RİLE .GRİ VE NEZLE'\'E KAR 1 eikic r< 'ıL.AÇTIR 

YERLi MALI KULLANMA 
MEMLEKET BORCUDUR 
Ciayet keskin ve tam yerli " E M 1 R 
tıraş bıCjağının 10 tanesi yalnız 15 k&I 
ruşa satıhp dururken, artık ecnebi tıra 
bıCjaklarını yüksek fiyatlarla kullanma~ 
lüzum ve ihtiyaCj kalmadığını takdir 
dersiniz. Zira tam yerli " E M i R ,, tıra 
bıCjakları, cins ve ehveniyet itibarile, ec 
!'ebt tıraş bıCjaklarından kat kat üstüll 
dür. 

Vat ~ ndaş; kendi menfaatimizi göze' 
elim, paramızı dahi dışarı Cjıkarmıyalull• 
fam yerli 

tıraş bı~aklarını her yerde sorarak, •' 
ıp gü\e güle iftihar duyarak kullanalull• ___ ,,/ 

Kalori randımanı hiç bir vakit Kok 
randımanile mukayese edilemez. 

Son tecrübelerin bir daha 
teyit ettiği hakikat : 

adi koka nazaran yUzde kırk faik 
bulunduğu bir daha sabit oldu 

SAT 1 Ş YERLERi: 

MerkeZ'i-:-Maden khmiırü !~teri T. A. Ş. Bahçckapı Taş Han Telefon: 21195 
Galata: Türkiye tş Bankası şubesi. Telefon: 44630 ' 
İstanbul: Adapazar Türk 1'icaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapaza:-. Türk 1'ıcaret Bankası Tel. şube 2316, MUdiriyet: 2319 

Öksürenlere:~ 

·ıaçların zı 
Bah~e 

kapıda i 
den alınız. Reçeteleriniz 

büyük bir dikkat. ciddi 
ı..:. ;r-ıtikanırtlP ha7.tr1P'1TT 

e 
1 

Grip, Nezle. bq ve elif ağrılarıı>' 
muannit sancıl&n bir anda k~' 
Kıymettar bir Uaçtrr. 

• 


