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Basvekil ve Vekiller 
At8tiirk Tarafından 

Kabul Edildiler 
lnönü Cenevreye Gitmiyecek 

Rüştü Arasın yarın 
hareketi muhtemel 

Bitaraf 
Müşahitler 
Görmiyorlar mı 

•Y-• • S. M. ikinci Georgee'wı Yunanis-
Cinlük bir meseledir. ceği Haberi Tekzip Edilıyor tan haricinde bir seyahat yapacafı 

Bununla beraber son bir Ankara. H (Tan ~uha.?innden) - hakkındaki şayialar hakkında öğren
tevkif h" disesinin üstünde Başbakan ismet Tno~il'nun Cen~vre diğimize göre Kral, Elen aya~etlerin-

. a ak zah· yolctlluğu hakkmdakı haber, hilkft- de yapmakta olduğu seyahatine de. I 
bıraz fazlaca durm metin en aal&hiyetli mahfilleri tara- vam edecektir. Ve şl:diki halde Yu
mete değer. t rcümanlık fmdan resmen tekzip edilmr:ıktedir. nanistan haricine bir seyahat mevzuu 

Bitaraf müşa.lıltlere eöeledlkl . . r Arkası 10 nrı<-uda 1 bahis değildir. )'apan, yani Türklerin Y ennı 
olduğu gibi fransızc&Y& çevirea ikı 
genç tevkif edllmiftir. Bunlarm suçu, 
Fransı.zıarm dilini bilmek ve mtlf.4-
hitlerin sorduğu sualleri ve TUrklerin 
hu 8Uallere verdikleri cevaplan Fran.. 
ıız diline çevirmektir. 
Eğ b'"--~ mUf&hitlerde, bitaraf_ er ıuu.... k' 

hk ve mll§&hitlik vana, yani va . ~-
lan bitaraf bir gözle görmek kabilı
Yetini haiz bulunuyorlarsa, Sancakta 
Vazifeleri bitmiıtir. Derhal Cenevre. 
)'e dönerek Milletler Cemiyetine ıu 
nponı verebilirler: "Gittik, f~t 
göremedik. Çllııld1 Franmlar, b~ 
hakikati d ymamısa mAn1 olmak ıçm 
tercU.manl:n teYkif ettiler." 

Milp.hitler, Fr&Jlllml&rm. bilhaaaa 
kendilerine k&l'f1 yaptıb ıiddetli taz
-.ıı. .ı;...... bu gibi buit hııkikat
., .... e ra~n. 1 Gö'rfL 
leri olawı görebiJiyorlar mı 
10Z"l&r11a, Cenevrede açıkça. aa;liye
eek cesareti ~er mıdir. 

/nsonlıjo hiiyüi lenolılc 
Uphitler bu <'ft&l'eti E ~M)enıe, diinyanm, 

BUlh ve iktikr8J'ID& k&J'll bUyilk fena. 
lıırta bulunmUI ola~r. 

Bugi1n yalnız maan1Jla d~. Fran
lla mili tine de en bllyilk lyil?k, J'ran_ 

e sümrMiJıln muke. 
IJa müstemlekecı rü.zünU Jıer. 
aiD.i çıkartmak ve hakild ) 
k68e tanıtmaktır. 
Yakın Şarkın l1llf bir yer olmam

nm, biltlhı huJutıarmımda .dtırüat, 
bt-rrak ve temiz tur hava eltili haL 
• d ısun bir Make. 
~ CE-.nup hudu umı . bUtUn 
donya manzaruı arsetmeainiD 
mea'uliyeti yirmbıcl asır ortumda 
eski uır~ ziluıiyetiııi ve uaullen
ni yaptmıya uğrapn bu .men!! züm
reye aittir. 

Fl'ansa. kendi na.mm& yapdall çi!'r 
kin itlere bu katlar gafil bı.ıJunu~r
aa, çok acma.cak bir halde oldu-
funa hükınetmek caDdir. 

Eter haber alıyor da, buna c:!: An.lot,ayo. 
men kayıtmlık ve mUPmahM g ~ , 

l.Ark&11 s anctıde) ...... -'''"' 

FRANSA MIRASINJ 
KEMiRMEK TEDIRI 

Dün, bitaral bir diplomat, bir arkacltıfıinız· 
la hıuuai konufurken fU aözleri aöylemİftİr: 

- Bir miraayecli, malını naaıl yerae, Fran
ıa, manevi mevki ve itibarını öylece yeyip 
bitirmekle me,,ulclür. . . . 
Franaa, mira.yedi olmMayc/ı, Antakya meae 

leıi, Türkiye ile Franıa arcuıncla, ııkı bir 
Joatluk kurulmaıına vuile tefkil eclebilirJi. 
Franaa, bu yola gidecek yerele, farki Alıcle
niule de dünyanın bcıfına büyük bir gaile 
açtı ve aulh cepheainin birliiini bozclu. 

Fransa, Faata umacılar gördü. Dünyayı te
liifa verdi. Şimdi Almanya funu istiyor: lı
panyol F aaınrn /ngiliz zabitleri tarafından 
tetkikini ve Franaız itltlialarının eaaaıız oldu-

ğcınun dünyaca anlQfılmcuını ••• 
. . Yakın ve Orta Şarkın her taralıntla Fran
nz nülıau aukut halindedir. Romanya ve Yu· 
goslavya Franaa ile muahede imza etmek İ•
temecliler, Franıa, körkörüne iıral ettiği 
meulıi ve itiban bir daha bulamıyacaktır. 

Mircuyecli Franaa, dahili birliluizlik, haric 
heclel•izlik yüzünden Akc/enizcle kendi aley 
hine ve ltalya aleyhine çalıımakla mqgul 
clür. 

Frarua, Yakın Şarkta dilini ve lrültürüni; 
yerleftirmek için neıillerce uirafh. Bu ya· 
man mevki, birkaç ay içinde elinden gitmiyt 
mcıhkUmdur.,, . . 

Yeni mebus 
namzetleri 

Talebe Recebin da 
yak yiyerek öldüğ ·· 

tesbit edildi 

Tokatta Zelzele 
Tokat 14 (TAN) - Dün gece saat 

19 da burada hafif ve dev8.1'lsız bir 
zelzele olmuştur. Hasarat yoktur. 

M. Blum 
Par ise 
D6nd0 

Recebin babası Ali 

Ct•&'5nn • ..._. • ...,_,..... 

HATAY 
SAYFASI 

• • • 
Bugün Sekizincide 

Recep /Umdir? 
' P..ecep, Y edikule ıimtındifer bek 
!erinden Ali Çavuşun oğludur. Uç 
<.!r şı daha vardır. On Uç yaşında b 
Iunan I~ecep, Samatyada 52 ncı me 
teiıın ıkinci sınıfında 75 numara ı 
kayıUıdır. Bir bacağının sakatlı 
\'e bıru da ba§in tabiaU ylizUnd 
arkadqları araamda Timilrlenk 
ru a. mıgıtır. 

29 K8nunuenelde 
29 IUnunuevvelde ~p. öfte 

mektebi terketmiı, evine gitmiatl 
Çocuivn bu eve gidif eekli, ebeve 
nıne nazaran izin alarak, mck'tep lda 

[Arkam 10 uncuda] • j 

Türk dili üzerinde 
ameli tetkikler 

Opera, Operet ve Operasyon, Operat6r 
grupu üzerinde bir etQt tecrloes. 

'loıon: Altme# Ceva# Emre 
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Türk dili üzerinde 
ameli tetkikler 

Opera, Operet ve Operasyon, Operatör 
grupu üzerinde bir etüt tecrübesi 

Yaıan: Ahmet Cevat Emre 
it, servet, iktidar,, sözüyle de birleş- Germencede: 
tirilmiştir. Bu sözUn etimolojisi sıra. Eski Almanca uoba = "bayram" , 
sında B. Meillet şu izahı veriyor: uoban = "işlemek,,; 

"Bu tem; dini dilde çok kullanıl. I Orta Almanca oobo = "ziraat,, ; 
mış olan bu tem istihsal faaliyetini Eski lslanda dili afi = "kuvvet"; 
ifade ederdi.,, afla = hazırlamak,, v. b. 

Demek oluyor ki, op temi ve on- Eski lslanda dili efna = "iyfa et-
dn.n çıkan opus - opis - opera sözleri mek'' ' efni = "malzeme,,. 

Osk ve ombrik dillerinde de faali. Ur.in olarak istihsal faaliyeti ve dini 
yet anlatan upsens, UpE)atuhosato 

merasim anlamlarının dil işareti ol- gibi sözlerin mevcudiyeti kaydedil. 
muştur; bundan da anlıyoruz ki, mektedir. Baltik dillerinde de bu te. 
neolitik kültürü iğcat etmiş olan 
cetler için istihsal faaliyetleri kutsal 
işlerdi ve dini merasimin kutsallığı 

istihsale yaradığına inanıldığından 
ileri geliyordu. Türkçede bunu teyit 
edecek dil tanıkları görülocektir. 

Ernout • Meillet lügatinin latince 
opus, opis opera sözlerinin başka 

Hindoöröpeen dillerde mümessili o. 
larak gösterdiği kelimeler şunlar
dır: 

Sanskritçe apah vedalarda "dini 
faaliyet,, ve kutsal merasim "sacri. 
fice,, manasiyledir. Gene bu dilde 
mahsuller, servet, bereket mefhum. 
lan da aynı temden türemiş olan 
apnah ile ifade olunmuştur. 

Etimolojik formülleri şunlardır: 

mi temsil eder sözlere rasgelinmiş. 
tir: 

Lituanca apstas "bereket, bereket 
mahsulleri,, ' apstus "zengin,, bun. 
lardandır. 

Latincede de zenginlik (ve kuvvet, 
kudret) anlatır, bu temden türemiş 

sözler vardır: opulens ve opulen. 
tus = "zengin, mebzul,, gibi. 

• Şimdi, bu ap., op. teminin ve bun-
dan gelişmiş olan latince opus, sans
kriçte apah, latince opera sözlerinin 
yapılarını Güneş - Dil analizinden 
de geçirerek bu teorinin prensiple. 
rine ne derece mutabık bir türüm 
arzettiklerini ~ÖrPlim 

(1) (2) (3) 
Sanskritçe apah : ağ + ap + ah + 

(4) 

Latince opus : oğ + op + uğ(us)+ 
,, opera : ,, + ,, + eğ(er) + ağ 

Unsurların semantik rolleri: 
(1) "ağ, oğ" ana kökü güneşin ya. 

ratıcılık vasfını ifade eder; 
(2) -ap.op.: ana kökün ifade etti. 

ği yaratıcılık anlamını temsil eder; 
böylece ap .op. temi yaratıcılrk, ya
ratıcı faaliyet anlatır; 

(3) -uğ (us): yaratıcılık anlamı. 

nın bir objede tecellisini ifade ede. 
rek "opus,, sözünü tamamlar; son 
sözde ise: 

( 4) • ağ isimlendirici unsuru alan 
temin son "eğ,, unsuru disimilaayon
la "er,, takarrur ve tezahUr unau'l"U. 
na değişir. Böylece opera: yaratıcı 

faaliyetin bir objede takarrur ve te. 
cellisini ifade eden bir dil işareti o -
lur. 

Not. Etimolojik gelişimde sıra ile 
iki (V. + ğ) unsuru geldiği zaman, 
lehçenin fonetik icaplarına göre, bi. 
rinci unsurun "ğ., si disimilasyonla 
"r,, veya ''1,, olabilir. Sonra gelen 
(V. ğ) unsurunun "ğ., si ise ya değiş. 
mez, ya düşer veyahut "k - h - s,, 
olur. 

• 
lrdeiemekte olduğumuz sanskritçe 

ve latince sözlerin Güneş - Dil 
prensiplerine tamamiyle mutabık bir 
türüm Uzere olduğu anlaşıldı; şimdi 
de Türkçenin bu sözler grupunda 
oynamış olduğu analık rolünü ispat 
eden dil tanıklarını görelim. 

istimalle çıkan sözler şunlardır: 
(6) apta - (Rad. I. Şark lchçele. 

ri; Altay, Telelit, (v. b.) = "neva
zişle veya müdahene ile avutmak,, 

(7) avut - abıt - avun -, a -
bun - (muhtelü lehçeler) = "neva
zişle gönlünü etmek, teselli vermek; 
memnuniyet, teselli bulmak, v. b . ., 
Diğer taraftan aynı (v. + p-b

v) teminden maddi istihsal faaliyeti 
anlamiyle çrkmış sözler TUrkçede 
pek çoktur; ve bunlann en çoğu "o
pera,, sözU ile aynı türüm üzerinde
dir: ba,hcalan 9unlardır: 

(8) avun (Rad. 1. Tarançı) = 
"faydalı"; • 

(9) abrak (Rad. l. Şor.) = "ama
teur, bir san'atın merakll8ı; bura. 
dan: Müptela; amrak (Kafkas) 
idem; (Rad. l. muhtelif lehçeler) id.; 
halim, sakin, v. b. 

(10) abra - (T. D.) = "(gemi
yi) idare etmek,,; (Rad. 1. Kom., 
Kar. Der: Eskişehir, Bolu, Sonop)= 
"müdafaa etmek; siyanet etmek,. 
abra - (Yakutça) = "uda.h etmek; 
salah vermek; mahivden kurtaracak 
yardımda bulunmak; müdafaa et. 
mek; kurtarmak; tedavi etmek .. ; ab
ral "yardım, zaruret ve ihtiyaçtan 
tahlis v. b. "abrı,. aynı mefhumun 
fiğil ismi,, abrah "tamir, yamatma,,; 
abras "lutufkir, hayırklr adam,, v. 
b. 

Nihayet, bir istihsal faaliyetinin 
mahsulü bazı objelerin isimleri, latin 
ce olduğunu gördüğUmtiz "opera .. 
ile tastamam identik düşmektedir: 

(11) oprak (Radlof. I. Koman, 
Kafkas) obrak (ibid. Uygur; D. L. 

Buğday 

11 para 
Yükseldi 

DUn zahire borsasında har:ıretli 

muameleler olmuştur. Şehrimize 20 
vqgon buğday, 7 vagon çavi;tr, 3 va. 
gon arpa, 3 vagon un gclmiştır. Hu. 
bubat fiyr.ı.tıannda hi solunur derece
de bir yükselme görühnüştür. Bunun 
sebepleri Anadoluda şiddetli kış do
layısiyle fazla mal gelememesi ve ih. 
racat ıçin toplanmış maılarm bir iki 
gUn içinde yüklenmiye başlanması . 
rhr. 

Pulatlı buğdayları 7 lfl kuruşa yük 
selmiştir. Arpalar beş kuruş on iki 
b•ıçuk ı-·n aya satıltl'ı•stır .• ,fısır 1,35, 
yu .af •1,:15 kuru~:ı r,·rilnı ~. çavdar 
'ır.e alcı kuruşa ka'.iar satılnm;tır. 

K• ış~<>ıni 13,14, kclentohumu ~.30 : 

~.ıltfası· ~tsi 9,20 kuıuşa verilmiştir. 

Av cierisi piyasası 
A \" cc·ı ::<:ri üze!'t 1 le iyi satışlar ya

pılın:ı 1'i<'. dır. Keı~.1·1 sansarları cıfti 

.4. :\ı ı ) c.1 ve :~ardiıı 32, Malatya 
JıJ . ! ı a '') a 41, K~r ı "Gan 33 liraya sa-
61!1111~: rr. Tilki det il·~J'l ise Karaman 
7. K : ..:rı.n altı lir.ı.l t. Tav5~n dcrılc. 

ri 24 - 25 kuruştur. Zerduvanın çifti 
41 lıra ı.e porsTi' clerısı 650 kuruş:. 
s:ıtılm•: 1::-. 

.\u·.t.l :-iuda kış scbebıylL' kıymetle 
r·n ~' .~ c &ğı ve kıllHm ince ve uzun 
<.•!aLcı~·ı tPhmin e·' lnıekteciir 

Bankanm Alciığı Mmrlar 
Ziraat bankası Karadeniz limanla 

rma gönderilmek Uzere Romanyadan 
mühim miktarda mısır satın alınış -
tır. Vapur bugünlerde gelecektir Ban 
ka, Adapazarmdan da 4,25 • 4,30 
kuruşa mühim miktarda mısır almı
ya başlamıştır. 

Yapağı Fiyaf/an 
Yapağı almakta olan Ruslar kir • 

li yapağıya altmış kuruş fiyat ver
•,wk•.· .!i. :er. Hat',.ı .i piyc..c:ada 63 -
65 kuruş arasında muameleler ya -
pılmaktadır. 

Almanya Yulaf Alıyor 
Almanya memleketimizden yulaf 

almıya başlamıştır. Tonu !>8 liradan 
fiyat vermektedir. Bu yüzden yulaf 
piyasası beş kuruşa çıkmıştfr. Ttie 
carlarımızın elinde iki bin tondan 
fazla yulaf atoku bulunmaktadır. 

Mercimek Piyasası 
Ufak yeşil mercimek fiyatları 8,20 

9 kuruş arasındadır. Kabuklu kırmı 
zı mercimek ise 5-6 kuruş olduğu 
ve kabuklarının ayrılması için fahri 
kada kilo başına bir kuruş alındığı 
halde perakende olarak 17-18 kuruşa 
satılmakta. ve perakendeci!Pr :\çıkça 
ihtikar yapmaktadırlar . 

Bütün deniz 
Nizamları göz
den geçiri liyor 
lktısat Vekaleti, tarifeler müdürü 

Bürhancddin, dün Ankaradan şehri. 
m.ize gelmiştir. Öğleden sonra Deniz
yolları müdür muavini Nihadın da 
ış. tirakiyle Deniz Ticaret Direktör -

Yaratıcı faaliyetin, maddi istihsal 
faaliyetinin veya ona tesir ettiğine 
neolitik insanlannca inanılan dint 
faaliyetin (bugün bize göre sihirbaz 
lığın) dil işareti olan tem, hindoörö. 
peen dillerde gördüğUmüz gibi, ap 
.oır prensipal kökü ,eklindedir. 
Türkçe diller ailesinde de ayni se • 
mantik kıymetlerle aynı ap • b, oırb 
prensipal köklere tesadüf olunmak
tadır; fazla olarak av • ov şekli de 
daha arkaik bir istimal ile Türkçede 
mahfuz kalmıştır. 

T.) = "elbise,,; 
(l2) abra (Rad. I. Altay, Şor. Le. lüğünde bir toplantı yapılmıştır. Top 

lantıdan maksat şimdiye kadar pek 

Haikaten Türkçede en edti istihsal 
faaliyeti ve onun mahsulü O) "a~,, 
ve "ov,, (Rad. 1. Az.) oğ (Tarançı) 
sözU ile ifade olunmuştur. İstihsale 
yardımcı olarak zuhur eden ~ini ma
hiyette işler (sihir, "magıe .. ) de 
.,ap .. ile anlatılmıştır: 

(2) ap (Yakutça, PekanJkil -:
"silıir, büyü (ilahları avutan fa.alı. 
yet),,; ap (Radlof t. Altay lehçeleri): 
"avutma, iya,, - Görülüyor ki "ap., 
BOZU y a k u t ç a d a daha ar 
kaik manayı muhafaza ettiği halde 
Altay lehçelerinde içtimai bir istima 
le geçmiş, ili.hlan avutma., . dan 
"beyleri, baylan avutma,. ya ışaret 
olmuştur. - Bu tem muhtelif ekler
le şu kelimeleri vermiştir: 

(3) anta.h (Yakutça, Pekarski) = 
tlJ Sihi,.l-ftz 2 Rihirbazlık.,; 

(4) a"".,..ın. af~un avsuıı f:ıd T 

mu1-ıtelif lehre11"r) ohızın CRad. t 
Te,"utt'e) = "sihir, sihirbazın oku. 
cluğu şey,.; 

(5) apta - (Rad. I. Kırgızca) göz 
hastalığını iyi etmek için okuyup U
filrmek). - Bu sözler dini mahiyeti 
...t!,.,;ı,.8 l>divortar. Bundan ic-tinuıt 

bedi, v. b.) = "araba., 
Bu son iki ilim birer istihsal faa

liyetinin mahsulü olan ,eyler ifade 
ederler. Bunların "opera .. ile seman 
tik identlsi aşikardır; fonetik iden. 
tileri de etimolojik unsurlarının kar 
şılaştırılmasından bir bakışta mey -

dağınık şekilde bulunan deniz me\'ZU· 
atrnı biraraya toplamaktır. Bu m€V
zuatm şimdiye kadar toplanmamış 
olması blrç~ yanlışlıklara ve uzrun 
mua.melelelere sebep olmaktadır. 

Mesela, geçenlerde denız vasıta -
rmdan alman rıhtım, şamandıra, ve 

dana çıkmaktadır: · 'b' ·mı · kaldmldıclh...a 
1 2 (3) ( 4) saıre gı ı re81 enn 6 ... 

( ~ ( ) w dair bir karar ortaya çrktn.UJtır. Hal-
oprak: og+op-t og(or)+ak b ki b "ml • hllen alınmakta· 
abra : ağ+ab+ağ(ar) +ak u • u resı eı 

Her dört unsur, "opera., nın mUtel dır • . 
1 • 1 f tı"k muame. Denız mevzuatının biran.ya toplan. 

nazır unsur any e, one .. 
leler ve 8ema.ntik roller bakımından, muıı bu gibi !an111lıklarm ?nüne ge
tam mutabakat halindedir. çecek ve denız muamelelenni daha 

· t · den zivade- muntazam bir eekle sokacaktu • LA.tıncede op - emın . 
lik ifade eder kelimelerin çıkmı, ol. 
duğunu görmüştük; Yakut<;ada dahi 
rnubalega. izam, büyüklük ifade eden 
sözler gelişmiı,tir. 

"mUba-(13) ohun (ve omun) 
lega, tzam", 

(14) oburgu (ve obı rgı), omur. 
~u = "oldukça büyük, daha büyük. 
v h. 

Okuyucularrrn'zrrı ~n ~Pn>r.e sııri'h 
ispatlar karşuıında, verecekleri hü
kümlere karışmayız; fakat bu etütle 

Tıp Fakültesinde Doçent
lik İmtihanı 

Geçen salı gUnU Tıp Fakültesi teş
rihanesinde profesörler huzurunda 
ameli imtihanını muvaffakıyetle ge. 
çiren profe~ör Hamza Vahidin do • 
çenti Mehmet Ali, dün teşrihaneınin 
büyük amfiteatrmda talebeye nUmu
ne bir ders vermiştir. Dersini mu -
muvaffakıyetle yapan Mehmet Aliye 
doçentlik Unvanı verilmiştir. 

de "Türkçenin ana dil rolü., nU ispa. --==-..... --------
ta hizmet eder, itira7. ve ,üphe gö - kaydedeceğini umanz. 
tUrmez bir çok yeni dil tanıkları ilL Not. Şekillerin mütaleuı ayn ya' 
v" f'ttltirrıl7.i her bitaraf oku~cunun pılacaktır . 

Kazayı 
Yapan 
lngil'z 
Gemi~ 

Parasız terkos tesisatl 
dan istifade edecekler 

'~---~~~~~--~~~~-----ı 

1 Konulan 

' 

Esasları 
Yazıyoruz 
lstanbul Belediyesi Sular J 

fakir halka parasız su venuıye 
lamıştır. Bu kararın ne şekilde 
bik edileceğini ve kimlerin is 
göreceğini tafsili.tiyle yazıyoruJ: 

Sular Idaresi Istanbulda 140 

j nuhtelif bina bulunduğu halde 

Vanduara vapuru limantmm!a ~
ak 21.500 bina namına terkOS 

nE'.si bulunmasını hayretle karşıl 
bunun sebepleri hakkında uzun 
dıya tetkikler yaptırmıştır. N 
de abone azlığının, suyu bina Ç anakkalede bir motörle çarpışarak 6 kişinin boğulmasına sebep 

olan lniiliz bandıra~ı ~.and~~ra vapuru, Köstence~e h~re~etini 
tehir etmiştir. Bunun sebebı, suvarının Çanakkalede tevkıf adılmış ol
ması ve ikinci kaptanın tla beynelmilel deniz nizanınarına göre geıniyi 
idareye salahiyettar olamamasıdır. Geminin şehrimizdeki acentesi, şim
di bir süvari aramakla meşguldür. 

getirmek ve bina dahilinde de J11 

lif katlara tevzi etmek için suıar 
daresince alınması zaruri oıaıı 

sat parasının halka çok ağır 
anlaşılmıştır. 

Elektrik şirketi 80 
bin lirayı ödedi 

Bunun üzerine evine terk<>' 
satı yaptınnıya veya binasına 
getirmiye muktedir olmıyanlar 
ilk tesisatın parasız, yanı b 

.buna muknbil ne §imdı, ne de 
on para dahi almadan Sular l 
hesabına yapılmasına karar veıi 
tir. 

Hanses 40,000 lirallk kefalet 
vererek Avrupaya gitti 

Kimler istifade edecek? 
Parasiz tesisatın yapılacağı 

"gayri safi iradı senede 90 lirayI 
miyen binalarla ayda yedı buçuk 
veya daha az irat getiren lk 
dır. E lektrik Şirketinin malzeme kaçakçılığı hakkındaki 

tahkikata İhtisas mahkemesi müstantikliğince 
devam edilmektedir. Şirket, kaçakçılığa mevzu olan mal· 
zemenin 80 bin liralık gümrük resmini Gümrük İdare
sine tamamen ödemiştir. 

Sular idaresine müracaat ed 
vaziyetlerini vergi makbuzları 

kontratlarla isbat edenlere Idare 
hal ilk tesisatı yapacaktır. 

Delik 
maden 
paralar 
geçmez 

Arkadaşımız (Felek) bundan üç 
dört gün evvel kendi sütununda de. 
lik paralardan bahsederken bunlaı. 

dan delik nikel paralar tedavül ettiğJ 
halde bronz paraların delik olanla • 
rıru halkın almadığından şikayet et
miş, delik paralardan bir kısmmm gc 
çip bir kısmının geçmemesi se'oep -
!erini ar~tırmı§tı. 

Bu yazıya karşı Darphane mıidür 
IUğünden bir mektıup aldık. Bu mek· 
tubun bilhassa ha.Wtımızı al8ıkadar e
den şu kısmını okuyucularımızı ikaz 
için aynen dercediyoruz: 

"3 - 6 • 933 tarihli ve 2257 sayılı 
(Madeni ufaklık para kanunu) nun 
6 mcı maddesinde (delinmiş, zımba • 
lanmış, kulp taklmış ve her ne su· 
retle olursa olsun asli şekllleri değiş
tirilmiş paraların kanuni vasıflarını 
ve tedavili kabiliyetlerini kaybede · 
cekleri) gösterilmiş olduğundan is
ter nikel, ister bronz ve gümüşt~n 
mamul olsunlar beş paralıktan yuz 
kuru.şluğa kadar olan paraların d~
likleri tedavili kabiliyetini kaybetmış 
olurlar. Bunları almıya mec•ouriyet 
y o k t u r . Bu sarahat karşı
sında b u n 1 a r ı a 1 a n 1 a r 1 n 
zarardide olacakları bedihidir. Delik 

İlk tahkikatın devam et- Ancak bu gibi binalara terko• 
tiği sıralarda alakadarların yu yalnız hariçten binanın zemiD 
memleket dışına seyahatle- tına kadar isal edilecek ve bu ati 
rine müsaade edilmemiş, ta bir yere tek bir musluk konul 

su verilecektir. 
hatta teneffüs cihazından Bundan başka bu gibi bina 91h 
rahatsız . olduJi'u ve Avruoa- ı .... ı ~""M .. .,., · ..... .__..ı-~41 
da tedavı gormesı ıcap ettı· la su kullanamıY.fcaklardır. 
gını ilerı süren direktör Miranşman kirası vesaire naaı 
Hanses'in pasaportu da vize kendilerinden hiç bir ücret alınD' 
edilmemiştir. sızın günde dört teneke s_u hesa:;.f 

Direktör Hanses, geçen hafta dok- ayda 67,5 kuı::ş su ;bedelı vereet:~ 
torlard:ın aldığı raporlan alakadar v~ bu pa.ra. dıger ~ınalarda . o!;-. 
makamlara göndermiştir. Bunun üze- gıbı. U!r.kıs ıdare.sın~n tahsılda ~ 
ri~e, 40 bin ~iralık bir hukuku umu. marıfetiyle ~endıle:ınde~ &lınaca~ 
mıye kefaletı verdikten sonra Avru. Fakat hal ~e vaktı yermde olrn-..A 
paya gidebileceği kendisine tebliğ o- halde binasının ilk katına kadar Y'j 
lunmuştur. rilcn suyu üst katlara da çıka~ 

Hanses, 40 bin liralık kefal~ti ihti- vey~ günde 4 t~n~ke hesahıyle ' 
sas ~ahkemesi müddeiumumiliğine de ,:7 metre mıkabından fazlı .,, 
vcrmış ve evvelki akşam Avrupaya kuı ,,nmayı arzu edenler p:ıraSJZ ıot 
gitmiştir. pıla:ı ilk tesisatın bedelini öde-:,, 

ve diğer abonelerin tabi olduğu ~ 
V"' şartlar dairesinde bütün resiz:; 
ve branşman kiralarını vermiye k omİslJoncular 

Kefalet 
Mek tupları 

Gümrüklerde muamele gören ko -
misyoncu gibi kimselerin her sene 
tetkik edilmekte olan bin liralık kefa 
let mektuplannın kontrolüne b~lan
mıştır • 

Kontrol müddeti bu ay sonunda 
bitecektir. Ay sonuna kadar kc!a -
let mektuplarını kontrol ettirm.yen 
komisyoncuların gümrüklerde iş gör 
melerine müsaade ecfümiyecektir . 

bur olacaklardır. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

A lrnanyaıım İstanbul kn~.,i luğuna tayin eıdllen 1'~ 
Von ~lentzlngen ~hrhnize ~~{ 
vazlfe8lııe ba§lanuttır. . ,, 

•• stanbul Polonya konsolo911 ,il 
man \Vegnero\icz Tfl1 

konsolosluğuna talin edllmbtit • 

nikel paraların da halk arasında. t:- Balık T uzlayıcı Dükkanları 
davül etmesinin sebebi kıymetıerının Balık tuzlayıcı dükkanlarının tabi 
ufak oluşu ve teda\iil etmediği tak- olacagı· sıhhi ııartlar hakkında Şehir 

- ararm Y 
dirde alanın maruz olacagı z Meclisince kabul edijen talimatname 

Ç inin Ank:. sefareti ~ 
tibl W"'1g, Nankin hu-=,.t 

Harlcive Nezareti seksiyon .---- . 

ku .. ,..üklu"guw"du"r. Yoksa bunlar hak- b k'" 
~ Ugilnden itibaren mer'iyet nıev ·ııne 

kında ayrı bir kanuni hUküm mev • geçmiştir . w-...-... ......... -.-...-...-...-..... 
talin olunmW}tur • 

cut değildir . ı t ~~~~~==~~~~~~=~;:;~==~:;:~~7~~r Bu delik para meselesinin gaze e r 

sütunlannda kurcalanmış olmasın • 
dan halk hesabına fayda vardır. Bu 
vesileyle delik paraların ge<;miy~ce
ği hakkında halkı tenvir ve keyfıye
ti izah ettmenizi dileriz .. , 

Bu sarahat karşısında artlk delik 
para almıya kimsenin kimseyi icbar 
edemiyeceği aşikardır. 

Bugünkü hava: Y ACIŞLI 
[ 

15 lıru cikanuıı 
CUMA 

R:.ıgü. bava, ;capcılı ve yağışlı gc· 1 inci ay GUn: 15 
<:• ,., ~ ... r. lıavanıu ,.. ,-lanıas· da rııuh- 1355 Hicri 
t.,1.1..?lr'ır Rasat II!'-'' ke-.tlerindcll alı. Zülkade: 2 2 lkinci1<1ıı" 

Çiçek Pazarında Satışlar ı. •:ı •tıalfımata ;~c: havarhki ~,,ı vn Güneş: 7 24 _ öğle: 1" 
Haftada üç gün çiçek satışı yapı z~~ et, ~ i.lbfl bu Pıü :t. t rtcv'l.r.ı :·dl İkindi: 14,So - Akşam: l1•a11 

1 ı: d ' .. dun hararetli 1 cP.ktır. Karaden «ie.,ı fr uo.:ı. sUıe-1 Yatar 18 40 - tmııak: 5r. an 1•1u,:ıye eyer. ~.. . , 
Karanfilin aded! u:l.ur. . . rUı. 

ısatışlar c..lmuştU1". . !'\ o k n·· t•· H r~e:rect;> (l~tu·ak ka,:-1edılnıış, • AMI 
12 kı •ıi'Üll adedı • • 1 U· • unıı:U ava Ur fılo"' 

ı~ ınışa, ~ .. n~l 150 - 250 ku (')11.. }: nva tazv t.i 7 t.ill milınıetre, ?l.!3l::t<>n l!t't:ıyede 15metre 1 
nış, sım ve zerı ,u,6'.. - . · ..... j"' • ; •• 

d ı •. -1cıt;r ba,.ant ı>li ço)< 2. en az tahte~ıfır 3 n ~lır. 
l"UŞ 4.r.u,r: & Ba.wuu w ' • 
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General Franko 
Fası Almanyaya 

vermiyeceğim diyor 
Fransa, Amerika, Romanya, 

Portekiz gonüllü meselesindeki 
ka rarlarını verdi!er 

Pariı, 14 (TAN) - Faı meselesine artık kapanmış 
nazarile bakılıyor. Fransız Hariciye Nazırı Delbos, k~· 
binenin bugünkü toplantısında, İspanyol Fası mesele~~
nin Hitler · Ponıo mülakatı neticesinde neşredilen teblıg 
ile halledilmiş bulunduğunu kaydetmiştir. . 

Kast amonuda 

Bır ev ı · a ndı v 

Kastamonu (TAN) - Ayın 11 in
de şehrimizde atılan bir top yangın 
çıktığını ha;bcr vermiş, herkesi epey. 
ce tcl8.şa düşürmüştür . 

Ya.ııgın, Muratbcy mektebinin sol 
tarafmdakJ iki katlı ve yeni tamir e
dilmiş olan Gölden Hızıroğlu Abidine 
ait ahşa.p evden çıkmıştır. 

Ziraat Bankası muhasibinin otur
makta olduğu bu evin taavan ve saç:ık 
tahtaları soba borusundan kızışmış, 
alevlerin etrafı sardığını görenler im. 
dada koşmuş ve bütün ev eşyasını 

kurtarmışlardır · 
Biraz sonra yetişen itfaiye ve tu • 

lumbalar bu e\i yanma~tan kurta • 
ramamışlar, sağ tarafından bitişik 
olan ev de mühimce ha.sarata uğra • 

mıştır • 

Yüce Şefimiz Afofürkün aziı ar-

==ı Londra, 14 (TAN) _ Deylı Tel -
- 1 graf gazetesinin muhabiri İspanya • 

i nm Fas komiseri ile görüşmüş- ve Şeker l•Stz•hla"'k l• ·siyaS"et . aıemi 
komiser General Frankonun Fası as· 
la bırakmıyacağmı, ve Alman aske • 

kadaıı Nuri Conkerin cenazesi, ev

velki gün Ankarada ebec/i isfira

hafgôhına, bir inkılôp çocuğuna 

yaroJır bir ıekilde tevdi edildi. 

N urinin cenaze ihtilalinde bütün 

hükumet büyükleri, kordip/omaf ik 

ve binlerce halk hazır bulundu. Bu

rada gördüğünüz resimleri (TAN) 
ın Ankara lofo muhabiri ihtilal gü
nü fesbif efmiı ve bize göndcrmiı
f ir. Nuri Conkere burada bir kere 
daha derin saygılar, onu sevenlere 
ve ailesine samimi faziyef/er. 

General Göringin seyahati rinin Fası işgal etmesine mü~~~e v eni p r 01· e 
etmesine müsaade etmı"veceı!inı soy. e y 

Şimdiye kadar memleketi na- ~ ~ 
mına bir çok mühim siyasi lemiştir. Anl<ara, 14 (TAN muhabirin • 

ıeyahatler yapan Prusya Başvekili Fransanın bir muhribine menı:ıup den) - Şeker istihlaki ve gUmrtik 
General Cöring şu günlerde de ltal. zabitler lspanya mıntakasrnı iste· resmi hakkındaki kanunun bazı mad 
yayı ziyarete çıktı ve ilk önce husu. dikleri gibi ziyaret edeceklerdir. delerinin değiştirilmesine ve bu ka. 
i bir mahiyeti aşmıyacak olduğu GÖNÜLLÜ A.KI:-.."'l nuna bazı hilkilmler ilavesine dair 

temin edilen ziyaret, birdenbire res- J..ondra, 14 (T~'\") - Porteki: olan kanun layihası, encümenlerden 
mi mahiyetlerin en muhteşami man- hükumeti, lngilterenin İspanyaya g~ geçerek, Meclis ruznamesine alınmış· 
zarasını aldı. Ceneral Cöring, Ro _ nüllüler akınını men için aldığı kat'ı tır . ı: 
nıada. fevkalade merasimle karşı • tedbirlerden sonra vuku bulan te • Meclisin yarınki toplantısında mil· 
lanmış, Sinyör Musolininln k&ndisi şebbUse cevap vermiştir.. zakere edileceği kuvvetle tahmin e 
Prusya Başvekilini ve Almanya Ha· Alınan malumata göre, teşebbils, diliyor. 
va Nazırını karşılamış, daha sonra cesaret verecek mahiyettedir. Porte. 1935 mali yılının başında şeker u. 
General Cöring ltalya Kralı, Bayan kiz devleti, İngilterenin tekl~fi~i k~· cuzlattırıldıktan sonra, memleketin 
Cöring de ltalya kraliçesi tarafından bul etmekte ve yerli gönüllillcnn şeker istihlakinde esaslı bir yüksel· 
kabul edilmiş ve general mühim te • gitmesine kat'iyyen müsaade etn~~- me müşahede edilmiş ve bu tarih· 
maslarına başlamıştır • ycceğini, bundan başka yabancı ~o- ten evvel, 52 bin tona kadar düş -

önUmUzdeki pazartesi gününe ka. nüllülerin memleketinden gecmesıne müş bulunan yurdun ırılhk şeker 
dar Roınada kalacak olan General imkan vermiyeceğini, diğer devlet • istihlaki bugUn 72 bin tonu geçmiş. 
Cöringin seyahati bütün Avrupa ta. lerin ne yapacağını anladıktan Mn • r 
rafından dikkat ve ehemmiyetle ta • ra icap eden kat'i tedbirleri alaca • ır~u vaziyet karşısında şekerden a

k ip olunuyor ve seyahatin gaye ve ğını bi~~ı:'~~~~~~· AMERİKA lmacak istihlak vergisi nisbetinin ye
hedefleri hakkında birçok sözler söy. . . . hazırladı nidcn tesbiti lUzumu hasıl olmuştur. 

· --..ı~.-::F.rnnsa buı:ıii t klüıni nı-ıararın: "'Uu -ıa.yma, ıreı-enuuın-n:ınnn Korun en illPt: .. C "ft"1T]; iP.=i b b 
tsır rıvayete gore enera dan tevdi olundu. MUzakere yarın masını temin etmekle era er ~cuz 

ring, Adalardenizinde ltalyanın elin- 1 ktır şeker davasının kuvvetlenmesinı de • • d b' yapı aca . 
de bulunan Oniki ada ıçın en ırrnin, Bu teklif ile hUkCımet gönüllü git bru;armış bulunmaktadır . 
Alnıanyaya Alman tayyareleri tara- mcsini menetmek selfıhiyetini ihraz 
fından kullanılmak üzere verilme • edecektir • 
ıine ait anlaşmayı konuşmak için M. Blum kanun layiha.sının müs • 
Roma ya gitmiştir. Alma~ya, bu a .• taceliyetini ileri sUrerek derhal .. mU: 
dalar içinde gayri mesk.u~ ola~ bır zakere edilmesini istemiş ve sozlen 
adayı, şark memleketfe~ı •.le tesıs e- alkışlanmıştır . . 
deceği hava postaları içın ıstemekte. Amerika hUkümeti. Barselonadakı 
dir • konsolo~una Amerikalıların İspanya 

Cuya Roma hükCımeti, . ~!manya, harbine iştiraki menedilmeleri için 
böyle bir hava hattı t~sısı~e k~rar talimat vermiş ve bu yasağa mu?a· 
Verdiği takdirde böyle ~ır ~ 11! 1 

• e. • lcf'et edenlerin kanuni cezalara ugra 
rnine evvelce söı vernıış 01 ~gu ıçın yacaklarını bildirmiştir. . 
Ceneral Cöring bu sözün yerıne ge • Romanya hükumeti, gönüUUlerı 
tirilmeslni istemek üzere Romaya menetmek hususunda müstakilen ha 

Bitaraf 
Müşahitler 
Görmiyorlar mı 

(Başı l incide) 

riyoraa, dUnya )ilzünde iki y jzJU bir 
varlık geçıriyor demektir. 

Kışın şiddetinde 
her tarafa ku 

sürüleri saldınyor 
Karadenizde vapurlar yollarına 

Devam edemez oldu 
Karakış, hergün biraz daha kendini gösteriyor. Dün 

de, evvelki günkü kar devam etmiş ve yağış, akşama k~
dar fasılalı bir surette sürmüştür. Meteoroloji haberlerı· 

u ... c;Vıc. l.Ju v-aL.iyct, b.irlc:aç gün d.:ıha ayni şekilde devam 
edecektir. 
Şehir civarında bulunan bazı köy. , 

!ere kurt ıru:ıiştir. Ezcilmle, iki gün 
evvel Kağıthane koyüne saldıran bir 
kurt sü•·Usü, Jkı koyunu parçalamı9. 
tır. Sürü, yetişen knyliller tarafınd:ı •ı 
güçlilkle kaçm?mıştır. Süı Uyü ko~a
lıyan köylüler ı;ı.ui.ı içimle topal bir 
kurt gönnüşlerdır. 

ingil erede 

Koyltilcrin söylccliğine göre. b:.ı t.). 
pal kurt. Lirkaç erne cv,•el a~ıağnıdan 
ya. alanan ve hı.ıt snne ku;ın I<ağıthn. 
;ıeye inen, hatta diğer kurtlara drı. 

n·hberlik eden c.nnavardtı. Bu sefer 
de öldürtill!rnPmiş. kaçmıştır. -· 

ANADOLUDA VAZ1Yh"T 

• 
rı 

Kurbanları 
Londra, 14 (Radyo) - Bütün ln. 

gilterede grip salgını devam ediyor. 
150 kişi daha dlmüştlir. Oleulcı ın ek. 
serisi yaşlı kımselerdir. 

gelmiş bulunuyor • .. • reket edecektir . 
Bu rivayete göre, Rom~ hukCıın~tı HARP VAZlYETl 

Vaktiyle vermiş olduğu so.zü •. bugün. Londra., 14 (TAN) - İspanyada 
kU şerait içinde tutmak. fı~r.ınde de· Madridin şimali gaı.:..ılsinde sis ve 
ğildir. Çünkü bu söz verıl~ığı ıllman, şiddetli yağmura rağmen muharebe 
ftalya, lngiltere ile Akdenız :nla~mla devam etmektedir. 
eını imzalamamış bulunuyor u. a • Hükumet kuvvetleri taarruza de • 
buki bu anlaşma artık inızalannıış ve vam etmiş, üniversite şehrindeki. bir 
ltalya Akdeniz statlikosunu bozma· hastaneye torpil koymuş, torpıJ!cr 
nıayı teahhüt etmiştir • . patlamış ve hastaneye sığınan asiler 

Dünya işler inin iyilik ve istikrar 
yoluna gırmesı, maskeli ve iki yüzlü 
fiıyasetlcrin ortadan ka1kmasiyle 
l:ı:umdir. 

Türkiye, Hatay işine bu kadar sıkı 
bir surette santmakla, ken Jıne ait 
bir milli davayı ve Hataylıların var. 
tık işini kökünden halletm~k yoluna 
ı;1rmiştir. J.~akat aynı zama ·ıJa insan· 
Jık nnmına büyük bir hizmetP atılmış. 
tır ki, o da çarhk devrinin tazyik 
usulleriyle Makedonya cntrkalarını 
birleştiren Fransız müstemleke nı'.u. 
r.u dünyaya teşhir etmek ve bu ru. 
hun tasfiyesine uğra..,maktır 

Anado•:I •L,ı muhtcJıf ycrl·"r1ndcn 
ahııan ha o..:.ı ":·, kışın hçı tn r-ı fLo şı1. 

.ı. tle bük:_ 1 sürdü~Umi ı;iisterıyor. 

I"unyanııı ';) ·çe iöyıne huı.:um eden 
k ... rt sürü'~ ·i. ~ğılmr la c:ıniı tek bır 
hııyvan b1ı·.ıhm1mışlar parc:ala:l ış • 
lar bir Kı.:ı nı·n da oıı!erlnc katarak 
d<.ğlara .ıııı. ~iişlcrdir. 

Filisf,nde 
Yenı ihtilaf 
Londra, (Radyo) - Filistinde yeni 

karg~alıklar çıkması beklencbıhr 
Arap büyükleri, I<~ihstindcki lngil•? 
rnemurlarının Yahudilerden korktuk. 
.arını ileri sUrmUşler, bu vnziyet de· 
vam ettiği tadirde Filistinde yeni 
bir ihtilal çıkabıleceğını söylemişler
dir. 

Alınanyaya böyle bi~.l\dayı temın et ankaz altında kalmışlardır. 
nı k · Akdeniz statukosunu boza • Diğer taraflarda topçu düellosu ol e ıse . . ltaly 
cak bir mahiyettedir. Onun ı~ın a du. Madrit havadan bombardıman 

Al bu noktayı ızah ede- edildi. nın manyaya . 
Ceğ. lce verdiği sözden ken-

ı ve evve .
1
. 

d . . 'b alı<acağı haber verı ı • ını ı raya ç r 

CENUPTA 

Yor. 
0

... . 
Diğer bir rivayete gö~e orıngın 

h d . I meselesınde ltalya 
e efı, spanyll .. .. ve ha. 

ile Almanya arasındaki goruş 
t k .• 1 t in etnıek ve Akde· 

Ahmet Emin YALMA N 

Bu araja bl' kadıı:la bir erhek kar 

tipisinden yollarını şaşırmış, yolda 

d1.narak dl. ıu.: erdir. Erkl·ğin cesı: lı 

kı.rtlar tar :ı.!, -.c1cııı pnrçal,ınıu.~tu. 
1 tal ya Kralı ve Kraliçesi 
Roma, 14 - Kral ve kraliçenin 

Mayısta Peşteyi ziyaret edecekleri 
şuyu bulmuştur . 

Amcrikada Bir Facia 
Losan~les. 14 (A.A.) I{ ranlık-

ta geri geri giden bir lokomotıf, Mo. 
jave sahrasında yolu tamir etmekte 
ola.n 8 nmcle>yi çııfoC'mh~Ur. 

1 l~n çol· içerledibıim Ş<'l !erden biri 
•de şudur: 

: Saııd1 'dn ııortnlml nhr ınız. İ~i, iıs
' tU baskn, altı lın~lm çıknr . 

Teneke ill' ~ nğ nlırsınız iistü ha~. 
im. alt~ ba"kn çıknr. Kutu ile incir 
nJırsınız, ii tü hnskn, nltı bas'ka çı • 

l 
lmr. Ve lın~ a1fa hiitiin aJUı üı,;tlii o
lnn Şl'l lcrde hep bö~ 1 bir aylıunlık 

mlişahcde edilir. Ben bundan her yer
di' şika~ et etti~m ı;lhl dün de bir 
ar'mdnş ~ nıımcla a),ıi ,eli' ndn hu • 

1 Junclum. nana içerledi. Açtı ağzını, 

1

) umclu gozUnli. \'e şu harndisi \'er
di: 

1 - t idenlcr ele l'ni yeni öiin~·ncl~n 
1 gclnıi bir ımıhncir sanır. -:; u enın 

1 

siküret "1 t iğin sc,\'lcri ) oni mi gör • 
diin? ötedenb<"ri tt>rsl ~ iizü başka 

kumaşları. s mj:ınlı r"nl•lrrl, içi baş
j ka (}ışı b:ı..-.kn tatlıları e,·nıez mi • 
~iz • 

Tabiat hb:znt h()~ le cle~il mlclir? 
Yumurtnmn nlc \'C' katı knlmwı için. 
de nn '"" sulu bir zUUil hf"klf'nir 
mi? Srftnliııin ~ U'llll"nk Minin altın· 
clrı <>nlolt f\sı ~lhl l'rt çcl.lrdc:c ne bli-
:nik f<>7attır. 

Knnkarn kr t nPrıln kar gihl he • 
)'fl7: iri \ol< mm ur?. 

Uiii iin lnınlardnn da mı ders almı
yo~un? 

• N•• Y'\n<;ntlnr? nınllnmıın kiitii U • 
nii lisfiiııe. hislrıl nltma mı kor un. 
tar .. Srn. hen. hlz nasıl ~anıyonız'? 

Hnn~hnh: lın\afı•uı7.ın diriik. mo1.n
lı>"·. d·-.i \r hunıl> tarnflnrırıı ı?ÖStf'
rlriz? f'"r" t11r>117.ın \' rnası J:Örii1rrr-k 
cli\'e ö<liimiiz 1 or•arl\('n, Yemi sandı. 

f nın ih•tiine eiirl!klrrint ko\'mn.dı dl
~ e mn"'"" mımhrwyo nn ıl ağzımız 
\Rl"r. zqten biz ...• 

o. clnhn sih liyeceı.ti.. nrn 'ecla et
tim, n~ rıldım •• 

R. FEl.EK 

{.z,mzrde 
Bir ınolô"r 
Parçaiandı 
Evvelki gtın lzmir limnnmdıı bir 

deniz kazası olm ur. Lımnnımıza 
gel 11 malum ta gor..:, Odcsaya git
mek iızcre lzmır Iımanındıın kalkan 
Sovyet bandıralı S vcrl'.son vapuru 

1 
harcı et esnasmdn Iımandn bağlı du 
ran v 1 t nbul tımanına ait bulu • 
nan 100 tonluk Hudavcrdi motörıine 
~arpmış ve tamamen parçalamıştır: 
Kaza vapur ve mot.ôr zincirlerini~ b~ 
ribirınc dolaşmnları yüzünden ılcn 
gelmiştir. . 

Rus vapuru kaptnnı hnrcketı es-
nasında bunun farkında olmuş fakat 
yanlış bir manevra ıle zın:iri?i ~ur
tarmak istiyerek motorc bındır~~ş • 
tir. Kaza neticesinde motörün güger 
te kısmı tamamen parçalanmış tekne 
sinde büyük varalnr açılmıştır. Mo
tör gUçlU..'<le batma':tan kurtarılarak 
karaya çekilmi tir. Vapur kaptanı • 
ırn kazadan sonra ifadesi alınarak 

S"rhest bırakılmı tır. Hüdaverdi mo· 
törUnUn şt>hrimizdcld sahibi vapura· 
centnsını protesto etmiştir. 

Ecnebi mu abir1er 
dönüyorlar 

e et blrlığın em b' r~· .. 
l"liz anlaşmasının bu iÖrÜş ı r ı•ı. u. 

Asiler biİhassa cenupta faaliyete 
geçmiş bulunuyorlar. Yansı Faslı • 
!ardan miiteşekkil 20.000 kişilik bir 
iuıi kuvveti Malagaya• taarruz etmek 
Uzeredir. Bu kuvvetten beş binini 1· 
talyanlann teşkil ettikleri söyleni -
yor, 

Hükumetin bir tebliğine gore hilkfı· 
met tayyareleri asilerin kruvazörle. 
rini bombardıman etmiş, Ccrvera 
kruvazorüne yilz kiloluk bir bomba 
isabet etmiştir, diğer gemiler kaçmış 
ve ihraç tcşcbbUsU boşuna gitmiştir. 

Edirne o1c Ştı k! l'raky11..ı<ı kar yı. 
ğı~. kuvv t!i.fr. Ege mıntft1<nsınc.!n, 

fnr.irde, hr• ·a ... t -6 yn .:!ti'imüs•:ır. 

[{,.r yüzU:ıc'J1 Denb•Jinin civarla mu. 

r.okalatı kt'Jılınıet.r Bıılıkcı::ır \•e 

mUlhaka':.dıı. geçeıı s.neye na.la•·.ın, 

ç '1' daha ~ id ·~h bır kıP v:ı.r~ır. 

Ankara. 14 (TAN) - Ynbnncı a. 
janslar ve gazeteler muhnbirleri, ken 
dilerivle gorUşUlmck iızcre Ankara -
va çağrılmı tı. MuhnbirlC'r, iki g-iin 
slıren konu malardan sonra. diln 
akşam. lstnnbuln donmilşlerdir. An. 
knrndn buhıııduklnrı mllddctçc ga· 
zeteciler şehrimizin bir çok müesse 
ı;clcri,,1 gezmi lcr ve buradan çok 
ivi intihıılnrln avrılmı lnrdır .. 

====-=----=---:--::---~~_:_______~~~_!.__~ 
. ıı uı olan tesır • 

ıerınde yapması rne 1 (' J·~N'lZLt!:Rı.. ~ 
,---------------------------------------------leri izaleye çalışmaktır. • 

Arada bir takını lktısadı m~sele • 
ler' d .. üşülrııesi ve halledılnıe • 

Estcf'ona bombardıman edilmiştir. 
Asilerin zırhlılan bugiln Mahga

ya yapılan tan.ruza iştirak etmiştir. 

Havas muhabirine göre Pozuelo • 
r.ravaka mıntakası tamamiyle bir 
harabe hnlindrdir. 

Karad·n;l. v•; Akrtrnlzd,. de şid0 lr>t. 

1• bır fırt.t.tı varr'n. Bm:'lk gen~ılcı 

li4"lanlara aıgınnıışıarrlır. ~Iersiıı pos

lı:t>mı yapm . <~n olnn Gum·y3ıı bu. 

r,ü:ı gelcmıy • .. t~ :. anl·ak yaııl' Isı :ı.n. 

b ... a vasıl ulc.blecPktır. 

Küçük Harici aber er 
ın e gor 1 kt 

si de kuvvetle muhtemel sayı ma a. 
dır. . 

Büttln bu ihtimaller icinde hangı -
1 . . . ., d ettic7ini ıtncak 
nın nakıkatı ı il e 0 

fleride anlamak nıllnıklln olacaktır. 
Fakat ltalynn - Alman anl~.~mıası. 

hemen her muhitte daimi d.e~ı~ 1~ • 
kat muvakkat ve günün bırınd 8

1 
t: 

"k" eve ı vusturya meselesinin bu 1 1 d 
biribirinden ayırılınıya mahk0ın0~. e 
ceği muhakkak sayıldı~ı ndıLn. 0 

• 

ringin eyahatlnl, Kont Cianonun se- . 
yahatl 1gibl bu muvakkat anl1Lşmayı 
nıUmkUn m~rtebe sağlRmlaştırmıya 
nıatuf saymak, yanlış olmasa gerek-, Moclrit hükumetine iltihak için Lon cirodan ayn/an lngiliı gönüllüleri 
tir• isfasvondo kan/arife. Jevoi/ilr.ri/e önüsüo v-.da/,,sıvnr/,., 

ômcr Rııa DOGRUL , 

AMASRA LI.MANII\TOA 
13 VAPUR BEKLIYOR 

Bartın, 14 (Tan muhabirinden) -

Amasra limnrunda 13 vapur beldi • 

yor. Fırtına, bütün şiddetiyle devam 

etmektedir. lstanbula uvdet etmek 
üzere limandan ayrılan Çanakkale 1a 
purun, açıkJarda bannamı;> arak tek· 
rar Amasraya dönmüştür. Fırtına
nın kıyılarda yaptığı tahribat hak _ 
kında maIUmat alınamrımıstır 

Ş imali Çinde keyif veri· 
el zehirlerle mücadele 

başlamıştır. Pekinde eroin 
kullanan beş kişi idam edil • 
miştir. 

• • 
Y unanistnnın, bu ayın 

21 indeki Milletler Ce· 
nıiyeti toplantısına nıUınes. 

sil göndermemesi ır-uhtcınel

dir. 
• • 

V iyannda erkekliği akim 
bırakma ameliyatı 

yapan şoför Josef ynknlan • 

mıştır. 

• • 

M ısır ordsunun takvi • 
ycsı için Knhireye gi. 

den lngılız h yeti Nahas Pn. 
şayn tnkdim edılınıştir. 

• • 
• ngilterede bu ene yn-

pılıııasına başlannn 
tnyyaro geırıilcri ellişer tay • 
yare istiap edebilecek bü • 
yüklükte olncnktır 

• • 
• nrrilterede zalgın bir 

nnfltianza vardır. Ce
çen haft" '7rS kişi ölınüştiir. ---................................................. ___ 
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rzuhalcı Hayri 
hapisaneden çıktl, 
yine mahkOm oldu 

Rakının İçine Sulfata Koy, 
Hamamda İç, Demişler 

Arzuhalci Emin Paşazade Hayri, 3 7 gün evvel sar· 
hoşluk ve hakaretten bir ay beş gün hapse mahkum ol
muştu. Hayri evvelki gün hapisaneden çıkmış, dün de 
hapisanede arzuhal yazarak biriktirdiği para ile iki şişe 
rakı almış ve Tophanedeki Yamalı hamama gitmiştir. 
Burada hamamcıyı tahkir ettiği ve polis Selimle Bahaet
tine sövdüğü ve birisinin de pantalonunu yırttığı için ken
disini evvelce mahkum eden Asliye Dördüncü Ceza mah
kemesine suçlu olarak getirilmiştir. Hamamcı Hasan 
davasını şöyle anlattı: 

- Ben bu adamı hiç tanı
mam. Hamama geldi. Her 
müşteri gibi kendisini hür· 
metle ve nezaketle karşıla
dık. Doğru hamamın soğuk
luğuna gitti ve oraya otur· 
du. Hayri soyunmuyordu. 
Ben istirahat ettiğini sanı
yordum. 

NJarmara 
Hasan 
tehdit 

suçundan 
mahkemede 

Bir aralık natır geldi. Müşteri ya. 
nına iki şişe rakı koymuş, kafa çeki· 
yor, dedi. Ben Hayrinin yanına var
dım. İskemlenin altına birisi 49 di. 
ğeri 29 kuruşluk iki bilecik şişesi 
koymuş. "Bayım burada rakı içmek 
memnudur.,, dedim. Hayri aldırma
dı. Mes'uliyettcn korktuğum için iç. 
memesıni ısrarla istedim. Hatta şişe. 

DJ .• aslıye üçünci. cez~ mahm~mesı 
hır knd.ı davası•n başl~ıdı. Suçlu 
ycrıııd~ ç~k UZU!l bo' ıu .;l:n.;iy,, t. bır 
Pdam \,·:, 1 nı. .M J 1 t ·ıtAmunırn;in za. 
bıt nı:·ıl•ası okuı ft•kı.an sonra bu. 
n.11' ~! ~ ln aı·a H •sal'\ oldu~u anlaşıl· 
llı i !a:-;'rn, bir ~'"Otn kaçakçılığmdan 
C.tllayı ı!'ıiı:as mıı İ{emesı tarafmd.ın 

t .. ·ıklf <=•.i •ıniştir. lddiayn göre, Mar-

lerini dışanya alacaktım. Hayri bir
denbire şişeyi knptı ve bir hamlede 
yarısına kadar içti. Bundan sonra 
bana hUcum etti. sövdil. Polis çağır. 
dım. Onlara da küf retti. Polis Seli
min pantalonunu paçasından tuta
rak yırttı. 

Reis sbzü Hayriye verdi. Hayri 
sarhoştu. Dıli ağzında şişmiş gıbi 
konuşarak: 

- Adil hakimler .. Ben yine hu. 
zurunuza geldim. Fakat biliyorsu. 
nuz ki mahkümdum. Mahrumiyet 
içindeyim. Soğuk almışım. Bana ra
kının içine sulfato koy. Onu hamam 
da iç. Adamakıllı terlersen hiç bir 
şeyin kalmaz, dediler. Ben de öyle 
yapacaktım. Hamamcı ile anlaşama. 
dık. Zahir buraya gelmek mukad. 
dermiş. 

rr.Hn tıı enn, art ı•laçı Akhmetlc be. 
r<ı!ıer rer~Pnlerde \'t>linin kahvehane. 
s:ı!t: g·,.n ı~ler \' kt:ııd•s.ue · 

" - l• .ıı ını dert a kapı dışarı ede· 
. ek~ın, < tınezsen kenaın bılınsin, so-
ı u fcı11 clı.ır." d ... m,'l>.cr 

Su ··iıı ~n'dan M.:h .ıet knc;nıı~tır 

l'olıs l HÜ?. keı.rıi., r ı ynk:-tlıydma. 

,...,11ştıı Mı..:mara Hasanm bl' ,.::k ta 
~.lbıkdan vardu. 

neıs kdianeırı ~ ": • l sonra s:ı ~luya 
:-;,iz ve· di. O, yU c,,,ek ve kuvvı t.:i bir 
.öı:.sle b<ifııır gıbi rl•vııp ve ılı 

DUn, Ha~Ti, çok sarhoştu. Polis
ler onu hamalın sırtında mUddeiu. 
mumiliğe getirmişlerdi. Mahkeme, 
şahitleri de dinledikten sonra mü. 
zakc.reye çekildi ve biraz sonra ka
rannı verdi. Hayri bir ay bir gün 
hapise ve 71 lira da para cezasına -.·: 
mahkum oldu. 

- · lıu.'ar kat'ij·y .... n yalan. Hen öy. 
'•' ~ev yap•nadım. ~adeınkı J aı·rrıı
~ım. :lav· cım b'"'RY.l ı;els.n de soy-
1 ~in Y; :an oldu;·. ıu biliyor da bu. 
r~ya r,ı 'mcdi.. 

Mııl·•.lıfmc. dn ·:ıcınııı ~ şahit lı•r!n 
rJ-;ıı·ılr.ıaı:,.ı için ı)ıı,•.lı.ı güne bııakıl. 

On üç yerden 
muhtelif 

eşya çalm ış! 
' Asliye ikinci ceza mahkemesi, 
d ün bir hırsızlık davasına başladı. 

Davanın birisi mevkuf olmak üzere 
tam on bir suçlusu vardı. Mevkuf 
suçlu Vahram isminde 23 yaşında 

bir gençti 13 yerden muhtelif eşya 
çalmaktan suçlu idi. Madam Mar. 
yam, Karabet, İzzet, Kegork Rako. 
nıe, lsmnil Orhan, Emin, Madam A
leksandr, Panayot koltukçu Halil 
ile Vahramın metresi Afroditi de 
çalınan eşyayı bilerek satın almak _ 
tan ve satmıya tavassut etmekten 
ve yanlarında saklamaktan suçlu 
idiler. Mahkeme, suçluları sıra ile 
sorguya çekti. Maryam: 

"- Ben boyacı Karabetten 2,5 
liraya bir çarşafla bir yastık örtilsU 
satın aldım. Hırsızlık olduğunu bil. 
miyordum .. , dedi. Karabet te "Ben 
fakir bir boyacıyım. Vahram bana 
ayakkabısını boyattırdı. Bir gün ba 
na Maryama sattığım eşya ile 
bir de sırtından çıkardığ eski parde. 
süyU verdi. Bunlan satttım. Bana 
yalnız 10 kuruş verdi. Hırsız olduğu 
nu bilmezdim.,, şeklinde ifade ver. 
di. Sıra Afroditiye gelmişti. Çetre. 

Diran 
Mahkum 
Oldu 
Kumkapıda dayısının eczanesin

de gece saklanarak 41 lira 35 kuruş 

1 O parasını çalan Dirc~ın Asadorya

nın Asliye Üçüncü Ceıa mah

kemesinde muhakemesi bitirilmiŞfu. 
Mahkeme, Diranın su~unu sabit 

görmüş ve ~endisini bir sene hapse 

mahkum etmiştir. 

fil bir Türkçe ile: 
- Ben Vahramı İmroz adasında 

tanıdım. Orada ~arapçılık yapıyordu. 
Namuslu bir genç tandığım için ni.. 
şanlandık. Nikahımız da yapılmak 

üzere idi. 20 gün evvel lstanbula 
geldik. lstanbula ilk defa geliyo
rum . ., dedi. Ve sonra hilngtir hün. 
gür ağlıyarak ilave etti: 
· "- Bir sabah ev sahibimiz Di
mitri bizim odaya geldi, Vahramın 

bir saati ile kumbarası varmış, onu 

alacağım, dedi. bizim adada kumba. 
re yoktur. Ben kumbaranın ne ol
duğunu bilmezdim. Bunları aldı. Gö 
türdü. Ben kocamın hırsız olduğunu 
bilmem. Bilsem evlenmezdim.,, 

Diğer suçlular da sorguya çekil. 
dikten sonra şahitlerin çağrılması 
için muhakame talik edildi. 
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Şehir 
t iyatrosunda 

(A sk Mektebi) 

Binnaz §Oİri Yusuf Ziya 
Şehir Tiyatrosunun Operet kısmı, 

Cumartesi günü akşamı Fransız Ti
yatrosunda Yuzuf Ziyanın (Aşk 

Mektebi) isimli eserini temsile başlı. 
yacaktır. Aşk Mektebi Muhlis 
S n b a h a t t i n tnrafmdaıı bes -
telcnmiştir. Bütün roller Şe • 
hir Opereti san'atkarlarmın kabili. 
yetleri düşünUlerek hazırlanmıştır. 
Hazım, mühim günler yaşamış bir 
Ermeni garsondur. Büyük Bchzat 
Kayserili Karun Efendidir. Vasfi 
llızayı eski çapkınlardan Meftun 
Bey, Bediayı Fettan Hanım rollerin
de göreceğiz. Feriha Tevfik, sinema 
meraklısı bir asri tip canlandıracak. 
tır. Melek, yüzU açılmış hovarda bir 
kız. Şaziye Teranedil isminde bir 
Çerkes güzelidir. 

Basın l<u ·umunun 
Barosu 

Basın Kurumu (Matbuat Cenıôye
ti) tarafından her yıl tertip caılmck. 
te olan senelik balonun, bu def.ı da 

Kurban Bayramının ikincı gü•ıiı ak· 
şamı 22. 2 - 937 verilmesi m\.IK:arrcr. 
dir. Bunun için icap eden hazırlık!a
ra başlanmıştır. 

.. ... . . ' 

Ra;dy:o 
Bugünkü program 

l tantuıJ : 

Öğle neşriyatı - Saat 12.30: 
Plakla Türk musikisi; 12.50: Hava
dis: 13.05: Plakla hafif müzik; 
13.25 - 14: Muhtelif plak neşriyatı . 

Akşam neşriyatı - Saat 18.30: 
Plakla dans musikisi: 1.30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik tarafın
dan: 20: Vedia Rıza ve arkadaşları 
tarafından TUrk musikisi ve halk 
şarkıları; 20.30: Cemal Kamil ve ar 
kadaşlan tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları; 22: Saat ayarı ve 
orkestra; 22: Ajans ve borsa haber 1' 
leri ve ertesi günün progra.mı: 
22.30: Plakla sololar; 23: S O N. 

• 
G nniin proı;rram özij 

St>ufonik konserler: 

21 Varşova: Kamienski idaresin
de; 22 Milano, Torino v. s .. : Ferrc
ronun idaresinde; 23.35 Viyana: Vi 
yana senfonik heyet~ 

hr.fıJ konserler: 

13.10 Bilkreş: Plak konserı; 17 

UGüN MATİNELERDEN BAŞLIYARAK 

Havanın muhalefetinden dolayı Türkçe sözlü filmimizi göredÜ 
binlerce müşterimizin arzusu üzerine 

Lorel Hardi. - Çocuk Hırsız/arı 
TÜRKÇE SÖZLÜ f ilm ııe 

Cinayet Masası 
I<"ransızca sözlU büyilk HEYECANLI ve MERAKLI 

ŞAHESER BİRDEN G0STER1LECEK 

BuaoN IPEK'te 
...__ __ ~ ----

Bu akşam 

7DAIC Sinemasmda 
Fevkalıide neşcli, emsalsiz bir 

:Fransız komedisi 

Bekar Evliler 
MONA GOYA - JEAN .ROUSSELlERE - PİZELLA - :MA.Df.ı. 
I..EİNE GU1TTY Muhtc cm sahneler -Güzel balet- Nefis şarkı· 
l~r - Müzikhollerden başlayıp Londranın yüksek sosyctesınP. kadit 
gıdcn meraklı bir macera ve sonsuz kahkaha.. 

İlaveten: Ekler dünya haberleri. 

Hafif musiki; 1 Bükreş: Sibiceau- - Altın sesli kadın MARlA CEBOTARl lVAN PETRO--
nu orkestrası; 18.15 Roma: Orkestra vtTCH 

.. ve GEORGE ALEXANDER ile beraber temsil ettigı-· ve bil· 
konseri; 18.30 Viyana: Konser saa - yuk muvaffakıyetle 
ti: 19 I.iıypzig: Orkestra, bariton, 
piyano; 1.15 Budapcştc: Radyo sa - SOMER Sinemasında 
lon orkestrası; 20.30 Viyana : Aske- gösterilmekte olan ve., gençliğe ithaf edilen 

ri bando; 21.10 Laypzig: Karışık Beyaz'ı Kızı r Mekt b. eğlenceli neşriyat; 21.30 Stokholm: ' 8 e 1 
Radyo orkestrası; 21.40 Milano, Fi- ~Maeach~n i~ weiss) zengin ve musikili filminde en gUzel melodi· 
lorans: Knnşık konser; 21.55 Viya- len tagannı edıyor. FOX JOURNALDE: Prenses Juliana'nın izdh'•· 
na: Operet musikisi; 22 Prag: Or- • cı - İngiliz • İtalyan Bahrisefit itilafının lmza ve General von 
kestra, piyano: 22.20 Tuluz: Hanri •••••••' Seeckt'in cenaze merasimi. 
Kombo idaresinde orkestra: 23 Stok 
holm: Hafif musiki: 23.30 Kolonya: ~--•••••••••• 

Türk inkılabı 
nda terakki hamleleri 

30 senelik Türkiyeyi hakiki film 'it 

sikalarile canlandıran milli flJrn. 

Gece musikisi; 23.30 Dovclandıı.:en -
der: Eğlenceli musiki: 20.30 Buda -
peşte: Operadan nnkil: 20 35 Bilkreş: 

Operadan nakil; 21~5 Va~ova: O- ~~----------~~-----~~----~~~ peradan nakil. 

Oda musikisi~ 

18.05 Prag: Piyano kuarteti: 18. 
15 Varşova: Triyo (Şuman): 18.30: 
Budapeşte: Armanik düeti, 20.30 
Stokholm: Piyano triyosu (keman). 

Ziraat Veka~eti Satınalma 
Komisyonundan: 

0 1111r f' t ler: 
BUtUn müsamerelere ve balolara 17.30 Varşova: zenci şarkıları: 

üstiinJün.:ı ile toma.:ı1-iU: ~1.J..;u '"Daoın r.~ 

1 - Kayseri Yonca denem e ve yonca tohumu teınİ' 
lem e istasyonu için kapalı zarf usulile bir adet yonca tO' 
bumu t emizleme makinesi satın alınacaktır. 

lSw .. J '.vv L &.;,T"'o • O \,;u." .J"'~ .. 1"'.. • ıtı : •• T --.-

Kurumu Balosu" nun bu yıl da ayni kılar: 18.05 Prag: 20 Kolonya: Şar-
tefcvvuku ihraz eylemesi için daha kı resitali: 22.45 Nis Kot - Dazür: 
şimdiden icap eden tedbirlere biiVıl. Şarkılı suvare; 23 'Romn: Şarkı resi 
rulmaktadır. "Basın Kurumu Balo. tali. 
su", baloların bir yıldızı o!=ıc:ıktır. 

YENi NEŞRiYAT 

Siyasal bi lgiler - Edebiyat mecmu· 
alarma nasip olmıyan bir intizamla 
çıkan Sıya.11al Bilgiler Mecmuasının 
Kanunusani nUshası da dolgun mtin 
derccatla intişar etmiştir. 

Elı\ziz Hali< türküleri ve oyunla
rı - Elaziz Halkevi Gür.el San'atler 
komitesinin ilk eserini teşkil eden bu 
kitap çıkmıştır. 

A itan - Bu ismi taşıyan Elaziz 
Halkcvi dergisinin 21 inci savısı in
tişar etmiştir • 

Kadıköyde Bu Aksamki 
Konfcrana ~ 

Kadıköy Halkevlnden: 
Bu akşam saat 21 de evimiz salo

nunda Dr. Bay Şevket Salih tara . 
fından (Raşitizm) adlı bir konferans 
"'erilccektir. Konferansdnn sonra 
Mandolin konseri vardır. Büttin 
yurttaşlar gelebilir. 

Teşekkür 
Merhum Doktor Lfıtfi Akifin \·efa

t.ı münasebetiyle şahsan ve mektupla 
taziyet etmek ve bUyUk elemimize iş· 
tm~.k eylemek li'ıtfunda bulunmuş o. 
lnn kadirşinas zevata teşokkUrleri
mizin sun ulnıaımıa muhterem "Tan" 
ın tavassutunu rica ederim. - Zevce
sı Güzide Lfıtfi. 

Mev~Qt 
Kızım Nüvcyre Süreyya'nın ruhu

rıa ithaf edilmek üzere ayın 17 nci 
pazar gUnU ~aat 14 de Teşvikiye ca
mii §eıifindc Hafız Rın tarafında:. 

mevlfıdu şcnf okunacağından arzu 
buyuranların tcşriflP-ıini rica ederim. 

An·ır.si 

Bugünkü Konferans 
Emln8nU Halkcvfnden: 

Evlmizce tertip edilen felsefi ve iç. 
timai konfera.nslann ikincisi buglin 
saat (17,30) da Peyami Safa tara -
fmdan verilecektir. Mevzuu {Felse!t 
Buhran) dır. HerkM gelebilir. 

1 tı n~ mno:11{h;I : 

20.30: Prag; 23.30 Hudapeşte: 

(Plak): 23.40: Roma: 23.45 Varso -
va: (Plak); 24.15: Mili1no. 

ikramiye 
Kazanan 
Yavı u 

lş BankMının son kumbara keşi
d~oinde iki bin liralık bUylik ikrami
yeyi KadıköyUnde Doktor Nazım Be. 
'kirin çocuğu Erol ka1.anmıştır. Ero_ 
lun 933 scneslndcnbcri k:.ımb:ırası 
vardır. Ve şimdiye k:ıdar 40 li:-Jya 
ya.kın para bfriktirmı3tir. 

o J',~""ı.....,~--- "--...1- ' 01"\ô,n ı:-- ... ""'.'ı_ •• _ 

600 liradır . 
3 - Eksiltme 8/ 2/193 7 t arihinde 

let binasında yapılacaktır. 
4 - Şartnameler Ankarada Ziraat V ekaleti Zira• 

Umum Müdürlüğünden İstanbulda Ziraat Müdürlü~ 
den parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını t eminatlarile b• 
likt e muayyen günde 2490 sayılı kanun un 2 inci ve 3 ~ 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bit 
saat önceye kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ili# 
olunur. (64) (239) ~ 

Adapazarı B e!ed ;yesinden: 
Adet 

1 Trifase Ceryan Transformatörü 7 5 K VA. 
315 0/ 380-220 V. 50 Pc:-iyot . 

2 Yağ banyolu üç kutuplu 200 A . anahtar ve 
Dizjönktörile beraber 

18 
6 
6 
2 

Tek kut uplu t efrik anahtarı 200 A. 
Yüksek tevettür için üç kutuplu 200 A. 
Yüksek tevettür için boru şekli sigorta ve hamili 
Primer dizjönktör 1 O A. 
Diyazet sistemi havai hat sigortası ve teferruatı 40 

50 ve 35 m m. den " 1000" Kg. bakır tel. 
Açık eksiltmeye konulan ve muhammen bedeli 2000 

liradan ibaret bulunan yukarıda cins ve miktarı yaıı11 
t:ansformatör ve teferrüatına t alip çıkmadığından e~ 
sıl~me müddetinin on gün uzatıldığı, talip olanların ~11 
İkıncikanun 937 Perşembe günü saat 15 de 150 liral.,. 
muvakkat t~minatla Adapazan Belediye Encümeniıl' 
_müracaatları ilan olunur . ( 21 6 ) ~ , ................................ .-, 

EMLAK SATIN ALINIYOR 
Satılık han, apartıman ve evi olanlar Galatada Ada hanında s-9 
numarada EMLAK VE SİGORTA 1ŞLER1 BÜROSUNA ta.1'11 

senetlerini getirerek kayıt ettirmeleri. 

••••••••-Telefon: 43837. ••••••• # 
-------- -~ # YAKIN DA: ' 

1 Zati Sungur 1 
Pangalt ı TAN Sinemasında .. 

\an 1 eksay\ 
say\ara \azım ; 6. ve \2 \\\<. 

e\erde t , 
acı.an \ da sa\ı\ır. 
amba\al ar ' \ave\\dir. 
\2 \ik amba\a1ı ' 

:ıjt;HllC fl\'Al'KOl\I 
DRAM KIHM 
Buı:ün 2f ı.au da 

SORTOK 
Son hafta 

11llL 'J UJ\.J..u4.R: 5U ~· u141 .,f 

ŞEHiR T IVAiP.1 
OPERET t<IS"' 

Buı..rün 

20.30 d•., 
L VKUS .... t' 
Son hafta 
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~"'.AN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
ARiHTEN SAYFALAR 

[Bugünde bu j 
Tiryaki Sözleri 

TAN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi o~mak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

!Günün Mes e leleri 1 

Emperyalizmin 
bakiyeleri 

Yan mtistemleke Türkiyesinde 
Avrupa emper~aJizminln iki türlü 
mesel 1 vardı: Biri buradaki ecıwl.ıi 
&.emıareı;i ve ecnebi şirketleri, öte 
kisi ecnebi kültüriinii temsil ~IPn 

mektepleri \'C edebiratı. 

Yazan: ---111 
İbrahim Hakkı 

KONYALI 

Bu ild kötli mirası peyderpey 
tasfiye ediyoruz. 

Fakat e-enebi kültüriinün ve em • 
Pe'J1·alimn propagandasınm ruhları -
ınızda. hakim olan köti.i bir mira"' da
ha vardır ki, o da Türk dostu J!;Örii 

nen eski ecnebi e<liplerhlir. Bunların 
başında Piyer Loti \"e Klod }'arer ge-

1• ngiltere ile İtalya· 
nın Akdeniz an

laşmaları günün en mü
him hadiselerinden biri 
oldu. Bu; yalnız Ak deni
ze kıyı veren devletleri 
değil, ticaret yolları bu 
sulardan geçen birçok 
milletleri de aiakalandrr
dı. Bu denizin eski sahip
leri ve komşularile olan 
tarihi münasebetleri hak
kında birçok şeyler yazıl· 
dı. 

Eski dünyanın en işlek bir yolu 
olan ve insanlara ilk haritayı il. 
ham eden bu deniz tarihin muhte. 
lif çağlarında Türklerin olduğu 
kadar hiç bir milletin olmamıştır. 

A~D~Niz T ORK __ DtNiZiDiR. 
OENIZCiLl~i OUNYAVA 

lir. 
Bu iki Fran ız muharriri de eski. 

~erl, ve mü.o;temleke Türkiyeye aşık
tırlar. Birlm o cephı>mizi methetmi~
lerdlr. Biz onları ha.kiki dostlanmız 
mnnederek ıııinemize bnstık. Namla
rına heykf'ller dikMnı'diğimiz için ad.
tamu ıı.okaklnnnuzm başma tal<tık 
Minnet ve ~Ukranrmızı bu şekilde 

ifadeye !;.ah~tık. 

Hiç bir millet bu denizi Türkler 
kadar kendilerine bir havuz yapa. 
madilar. 

TÜRKLER ôBRETMi$TiR 

Milstaldl Türkiye o vahit ~-apı1an 
hata~, gönnekt.e geçikmedl. Bu Türk 
do~tlarının do thıklanndakl mana~, 

anladı. 
Fabt bala sokalanmzda., bu eı:ıki 

dostların isimleri vardır. 
ArtJ'k bu eski epmeryalist dostlan

mızı kafalarımıulan ,.e gön\illerimiz 
df'n ~ıks.rdı~ımı7. gibi, adlanm da so. 
kaklarımızdan sökerek bu son mirası 
da siliı> atalım • 

• 
Lastik fabrikalarının 
kapanmasr 

Bu deniz Türk gemilerini yalnız 
Osman Oğullarının zamanında ta • 
mmış değildir. Selçukluların ve 
Selçukluların inhilalinden sonra 
sahillerle ilgili müstakil Türk bey. 
liklerinin gemileri Akdenizin en 
üstün hakimleri idiler. Selçuk oğul. 
!arının Alanyada hala ayakta du -
ran muazzam ve heybetli tersane • 
leri dünyaya bu hakikati haykırı -
yor. 

Karaman Oğullan Septe boğazı. 
nın ağzına kadar giderek Alboran 
adasına Karamanlı adını bırakmış. 
lardı. 

11 Bcynzıt zamanında Kemal Re. 
is ile biraderzadesi Piri ve hemşi.. 
rezadesi Muhiddin Reisler, Türk 
bayrağını Akdenizde rakipsiz do .. 

laştırnuşlardı. Onlar. Septe boğa_ 
zrndan dışarıya. Atlas Okyanosuna 
kadar uzanıyorlar ve Amerikanın 

keşfinden dönen Koloınbun gemile. 
rini esir alıyorlardı. 

Hakikaten J~emal Reisin şahlan. 
mış gemilerini Anaboluda, AvarL 
nada, İnebahtıda, Körfözde, Sicil. 
yada. Maltada, Asinarada, İzleka. 
velada, Mayorka ve ~linorka ada
larında, ttalya, Fransa ve İspanya 
sahillerinde ve nihayet Atlas Ok. 
yanosunda görüyoruz. 

Kemal Reis ve Barbarosun ad • 
ları Akdeniz kryılarrndaki birçok 
Avrupa milletlerinin ninnilerine 
karışmıştır. Avrupalı analar, uyu. 
mıyan çocuklarını bu denizcileri • 
mizin adlariyle korkutmuşlar ve u. 
yutmuşlardır • 

T ......-• ..-.;a.;;~ ...,._~"-!!~-+-----=iil"r 
sebeplerini tetkik eden Ticaret Oda~ O 

V akın tarihte Akdeni:ı:in bir 
a.: u:ı. n 'ııa t uuu vıa ""S-=rı. u~ • 

sı fabrikaların aleyhinde bir takım D d / 
hükümlerevannı;-: caı is m o a arı 

ku götürmez bir hakikattir. Bu ta.. 
rihi niısa karşı kimsenin itiraz ede. 
ceğini ummam. Yalnız bugün ilim 
alemine tarihin bir çok karanlık 
köşelerine projektör tutacak ka.. 
dar mühim bir vesika vereceğim: 

Fabrika. sahipleri müess~e'erini 
kapamak için bir takım mazeretler 
ileri süriiyorlardı. 1'f eselii fabrika sa
hipleri muamele ve btihlflk vergi -
sinden şikaşet ediyorlardı. Halbuki 
fabrikalar a.z amele ile ralJşmak ,·eya 
ayni işçi ile az çalrşma.k \'eya ~ 
b6ygi:rden aşağı kU'"'ei multarri~ 
kullanarak :raınız parçalan bü,\ iik 
fabrikalard~ yaparak mamul kısım
lan \'ergi m~nfiyetinden m~stes~a 
olan ateh·elerde raptırmak gıbi bıt 
ta.lmn k~maziıklara .. apıyorlarnu~. 

Fazla olarak hari~ten gelecf'kle
:re, b __ , ·mal edilenlerden alm -

Ur.uıa ı . 
tnakta olan 150 ı.uru~ istihlak ver-
gisine 40 'kurus uan•siyle \'ergi a
lmma.ktadır. ninaenale, h bu bn kım. 
dan da fabrikaJann kapılarını kapa
ınak için ileri sürdükleri ınauıret va.:-

ıit değildir • 
Ticaret Odası tetkikatmm netice -

sinde fabrika '8Jıipl~rinl haks~z ~u
lun.a, f b 'k ıa.nnı kapa,,P işçilcnni , an a 

1 
b .. 

sokağa attıklarından do a~, u m~-
- 1 • 1 tutıılat'akla:r mıdır. """"Me er m~ u . 

Z t ' nJ f s Jinnuııu, fabrıka a. 
a en l e · · miies"ese -

hiplerinJ "ebepli ebepsız • . 
lert 1 k a.kfan meneder. Yenı ka-

n aparn • ibi Loe 
hUnda gte\' yas:ık oldgu g -

kout ta yasalitır · 
O ha.ide? 

• • 
General Frankonun 

Batı tarihçileri Orta Asyadan 
gelen Türkleri Çöllü bir millet ola. 
rak tanrdrkları i!;in denizciliğimizi 
inkar ederler ve denizciliğimizin 
• Ktiçük Asyaya geldikten sonra.. 
Selçukilcrle başladığını söylerler. 
Halbuki Türklerin esatiri ve Kutlu 
Dedeleri arasında bir de Deniz 
Han vardır. D~niz sevgisini, deniz. 
ciliği dünyaya Türkler tanıtmışlar. 
dır. 

Cennete (Uçmak) diyen dedele • 
rimiz gemiye (Uçan ) adını vermiş. 
!erdi. (1) 

Doktor Alfred Forke (Çin Akva. 
mı) adlı kitabında Uzak Şarkta 
Loynorda oturan ve balıkçılıkla 
geçinen Türklerin denizi mukaddes 
saydıklllrınr söyler. 

Bunlar ölülerini bile toprağa 
gömmezler, bir kayığa korlar, üs. 
tüne de ikinci bir kayık kapatarak 
denize batırırlar. 

ölünün eline öbür dünyada vazi. 
fesini yapabilmesi için bir balı!:çı 
ağı verirler. Ağın bir parçası da 
kutlu bir hatıra olarak ölünün aL 
lesi nezdinde saklanırdı. (2) 

Yunanlılara denizi sevdiren ve 
ı köpüğünden Venilsü yarattıran da 
1 Tlirklerin denizi Tanrılaştırmış ol. 
1 malarıdır. 
1 

Burada bir çok milletlerin dinle. 
ri ve üstureleri hakkmda çok kıy. 
metli malümat vardır. !bnün-Nediuı 
Parmak Oğullarmdan Yahyanın, 

dinleri, üsturclcri, eczacılrk ve he. 
kimliği tetkik için Hindistana gön. 
derdiği heyetler hakkında da çok 
mühim malumat vermektedir ki, ts 
lam tarihinin ilk devirlerinde bu 
gibi mühim şeylerle Türklerin meş. 
gul oldukları anlaşılmaktadır. (3) 

Kitabın 478 inci sayfasında 
(Makletülorduciyyin) başlıklı bir 
f.ısıl vardır. İşle orducu denilen 
ve Mezopotamya ile Hntayda otu. 
ran Türklerin dinlerine tahsis edi
len bu fasıl denizcilığimizin ne ka. 
dar eski devirlere çıkarıldığını 

göstermektedir . 
Bu mühim faslı aynen dilimize 

çeviriyorum 

Bu yumurtalardan birisi Mer . 
yaşı, üçüncüııü Istebrak denilen ku 
maşı, dördüncüsü de tacı yarat -
mıştır. 

Beşinci ve nltmcı yumurtalar. 
dan da yer aırnsı ile bir delikanlı 
doğmuştur. Yedinci yumurta kırı. 
huca da ~ece ile gündı.iz yarrıtıl -
mıştır. Bundan sopra Uryaş 

tacını giymiş ve arşma geçerek 
bütün kainatı var etmiştir. 19 te 
Orducu dcnllen bu kavim deni:ı:in 
en büyük ilah olduğuna inanırlar 
ve denizi takdis ederler. Orducu • 
lardan sahillerde pek çok ka\'imlcr 
vardır. I<'akat şimdi onlnn giirc -
miyoruz. 

Orducu Türklerin çok giizcl mR. 
salları ve Ustureleri vardır. Biz 
kitabrmızı uzatmamak kin bunlan 
kısa kestik.) 

(Orducular denizi takdis ederler 
uenızın nerşeyaurı t!' \ eı v<tr ~ c 
kadim okluğuna inanırlar ve der.- 1• bnU Nedim, kitnlııııda (Kal -
ler ki: Rüzgiı.r denizi dalgalandır. de) ferin, Asurılerin, ve a. 
dığı zaman köpükler hilsıl olmuş _ teşi mabudei arz sayan Cinci dedi-
tur. Rüzgar bu köpüğ-ii kendisine ğı Türklerin de dinleı i hakkmda 
yuva yapmış ve içine yedi yumur. çok enter s n malumat \'Crmekte-

ta yumurtlamıştır. Bu yumurta • dir · 
)ardan da yedi iJ;lh doğmuştur. lbnü Nedim, çok eski devirler • 

İlahlardan birisine (Ok) adını dcnberı Akdenız sahıllcrınd deni. 
verdiler .. Bu ilfıhın bir ok gibi de. zi takdis eden Türklerin oturduk 
nize dalıp çrktığına inandıkları için !arını ve bu deniz gibi, o tuprak. 
bu adı tercih etmişlerdir. Bu ilah ların da 'rtirklerin olduğunu kay • 
Kevser gibi sel denilen karayı ya- detmek suretiyle tarihin karanlık 
ratmış ve kara da !''ırat nehrini a_ köşelerini aydınlatmıştı:-
kıtmıştır. (1) Divanı LCıgatüttürk. 

Bu topraklara Sidre ağacı da (2) (Çin akvamı) sayfa 41. 
dikılmiştir. (3) EL - FiHRiST sayfa 482. 

,-~~ ... ~..---..--~--
Hazır ı laçlara karşı tedbır alm aı ı 

Adapa.zarmda Doktor Kamil, arka 
da§rmız "Felek" in hnzır ilaçları hnk 
kmdaki yazrsı mUnasebctile bize gön 
derdiği bir mektupta diyor ki: 

"Meslekteki 35 senelik tecrübeme 
istinaden bu hususta birkaç söz söy 
!emek isterim. 

ta isimlerini unutuyoruz. Yine PJ 
yüzden, yüzlerce eczacı kn11 ağlıyor, 
kavanozlardaki "ed viyei basite" 
sürülmediği için bozulup atılıyor. 

Bunrl1n başka cczacılnr da san'ati 
unutuyorlar. Bir anket açnrsamz. sa
bahtan akşama kadar terazi kullan
mıyan eczacrlarımııın adedini anlar
sınız. Ihtiyacı olanlar. sermayesi 100 
kuruş olan bir milstahıcri 300 kuru
şa alıyorlar. E:czaneler, bu ilaçların 
bıraktıkları ylizde on kiı.rla masraf
larını kapatamıyorlar. 

E~ki Rama.zanlnrda konak.lard:tld 
me,·cmlıı ilive edilen fc\'kalade aş!,'ı. 
lar gibi, gazeteler de birer Ramnzn • 
nıyeHk hususi muharrir tutar, ona. 
tiryaki söı.leri kahiliııılen yazdar 
yaulınrlar<lı. 

Ben bugiiıı shm onln rclıuı bahsrdeı. 
cek değilim. nrnlnı ille\ llllllll ela, fil_ 
hai<ika ti~ ııki lılr muharrire ait. ra
lrnt hunun tır,'a~dliğlnin ü~ le oruç -
la alakası yoktur . 

nenim bugihıkiı fıkraının kahra. 
manı aryoıı ti~ nl.i idir. nıı ~aman 

Ye menhu~ iptilfı~ ı, nıeslcktnı;larııun 

bir ~o~ gihi, bir gıırulıc1 olsun di • 
'e, Çin sularında ı•fcr t'~ ledi~i 'a -
kitlrr edinmistir. O tarihlenheri. Av
nıpanın n nlti en hol hir di)unnda, 
Pariste yasadığı halde, muhitinin ve 
~evdfülerinln bunca isrnr 'e ihtl. 
mamlanna rağnwn tcdınl olmamış, 

iptilii.-;ındnn vazgı~mcmi ... tir . 

Bana hizzat itiraf pyfodiğl :.,rihi, o, 
bu müthi} ıC'hrin, delmsını uyırnık 

tuttu~u, ilhnınına vtis'at 'rrcl'~i \'O 

... ahesrrler 'nrnt makta - kendisme 
ra, dalı olchı~ıı kanaatindedir. 

Do tluı'.;'lmn lıizlrrl inawlırdı~ t.n • 
rihlertle. hir ~c>ct>, lstanlmlda mi a • 
fir huhını1u~ı 1,onn1'ta, "isf'sini na • 
cıılı;a dc,·iri.ı, ZPhlrsiz lmlınea çekf'~i 
htıraha ft('•ınıs \ 'C sıd aha kadar 
semt semt dola nrıık nilın\ et hulclc>n 
ırnhyn11 ınunı.if hir h<>l,iıniı1 i7ni•"e 

onn ;)O gram lnutlnmım tt'tlarik f') il•. 

mi'itim. 

Şöhrt>ti, - hal~h, haJ\">17. - cihıma 

rarılmı~ !ilan hu knll•lll ndnmmm lıir 
kıı.ç cL-ımlncıl< zehre zebun Qhntı ı be. 
nim son dt>rt'<'C rikknt imi, mrrhnme. 
timi celbctmi-.ti. A,\ ni ·m•nnıııla hu 
, a:z.iyct beni iııtihnhn da davet eyle • 

nıiş, diişün<liirnıu"'tıi • 

Kiın.,eyc fftşeylenu><liı!,im hu ~ırra. 

bi)~ le<>t.' \ altıf olclukhuı sonra, bn 

nı!ırlz miie irin r:scrlc>rlııi bir rlc haş
ka :tJ\\ iyedt•n, nfrorıu h~nlıa knt.a • 
mk ~·eni ha-:;tan, hirı•r hirer tetkili et. 
tim. \'e o 'laman c;ikı1iiın ld heprıin· 
dt> fle l\Z ~O~ S37.tlılığı ('•mf\ılnki 7~hfr 
m·~ıtar.rı:ı gikr, tin·:tldl'il;in lteTeya • 
nına l-f,,nwr nk-.n\,hl<lar. ı•mh11k1"me 
~-anlı-:lıkları, tezatlar el<sik değil • 
dir . 

O ~ün bııgiiııılür, nr zaman F!"11"· 
fia al.ndcmisi ıızıı.rı kirıınıındnn mu
harrir mesh ur !\im;~ o I\ od l'nrer'in 
bir l nzısil le karsıla.,..,am, gönlüm in 
<lcrinlildı-.rindP lıir sızı clıı) nnm: Şu
uru zc>hirle ilıtiliı.le nğrnııııs, iisabl 
hozulınıı , im lesi sn pıt us, ınnlu • 
matı (,'orhn) n cliinmiis bir 7,n\'allı;\ a. 
karsı dın,ıltlıı cıı"Tin hir ıu•ı .. 

1:-fr, l~ıı ı.iı,\ i1ıl\ ıliıJıi, huııı1ıtn liQ 
flört ~lin rn c>l. Hat n mpc;rlı>slnf' <le 
hnmunu tıok rnk: "Tiirl 1~r hlıe 
ınr, lan okıımı\'& IH"f Pn rl;r'M pftf • 
lf'r'? ... ııa ... tı~ı altında Jurnnl'c bir ımı
kP 1,. 'azını . 

Ra~ı. krcı o1mrvnn t ıı 'r7•\" oku· 
mnk, zn,·atlı af, ntı\,r• ... in "'"~.ı: nl'l• 

''"' i \'1\7.İ''"ti ı qlıı' •••• 1., hir fll\ir !t3ı. 
hiul olmak ic•iıı ~.fıfiılir. 

Rhın1 hlll<ı'tn>rti !'in'' ntlrr1
1' •

1ost • 
hık tesis f'itfil kir Tii ı ' lnrin "'rnn • 
c;'l~'CI mı1C;f•N' olılııhl:ı fil' 'R7"IA

1
\ kn

rfar <'lh!\1'1 vn,,ı,·~tl slYn'lh·r iı"lrn f!I\., 

rıı hnTıınırn nhn•lon'll lh•nııo'n'n "u ma.
k:tlf'Sinl anrnlı; "Tirnıt ı :;ı.lt~ri •. ta • 
birh·lp tın-sif eclrJıil .. ,,,..i!iın. 

AnMl< c:mm fla ilfı\'C' M""'r h ''"' M, 
hizhn Rrımo••"ın1,.n1'!( r11uhnr,.lrl<>nn 

,-an•~n 1\tf\ca·ö K'n•l F., .. ..,,.ınJ,Urrden 

on kat, )iİZ kat li c;filrulii ! 

E. Ekrem - TALU 

?rıilli ordusu 
General Frankonun ımıdrit kapı • 

la.rmdr. bir haftadanberi taarruz ha
linde bulunan milli ordulatı bu defa 

1 
1 

1 Ş imdi d_enizciliğimizi, bilhas. 
sa Surıye ve Hatay sahille· 

rn<leıü tarihi hakimiyetimizi çok 
eski çağlara kadar çıkaran vesika
yı tetkik edelim: 

Bugün her hangi bir hazır ilacı e
linize alsanız, bunu rec:ete ıle Iat.nn· 
bulun en lüks eczanesinde, hazır ola 
rak satıldığı fiyatın yarıdan aşağıeı· 
na yaptırabilirsiniz. 

6,30 da Kadıkoyline hnı ckct eden va
pura lslanb'..11 ynknsıncian kayıkla gi 
dilmek mecburiyeti '1iısıl olıı~or Bu 
da müşkUlAtn ·.e ekseriya vapurun ka 
c;ınlmasıırn meydan \'ermektedir. 

Köpri.in\in daha eV\'cl ııçılıp kapnn 
ması acaba milmkiin değil midir?" 

• 
da şehri zaptooeınediler . 

A
-

1 
ı.nzı ~a.zetelerın 

Jans ann \"t' lli& rd 377 Hicri yılında yazılan 1bnün-Krep Marinden bir çay elbised. 

Tramvaylar ve Sigara 

ri F-uım o u-
mllli da tını \'erdikle • .. 
6U F0 •'lı .. ı ·· nuuılar<lıı.n, Alman, ...., mus u .. kke _ 
lt.a.Jyaıı ve Portekizlilerden ınnl'f' P 1 

Omuzlar ve cepler beyaz 

makremedir. 

Hazır ilaçlar yüzünden doktorların 
ve yüzlerce eczacı arkadaşlarımızın 

fenni malumatımız günden güne zeva 
le mahkum oluyor. Zıra hastalarımız, 
g<.zetelerin ilan sahifesındc okudukla 
rı falan ilacın yüz bir deva olduğuna 
inanıyor ve ismini tütı.in paketlerinin 
arkasına yazıyorlar. Ertesi günü de 
o ilactan alıveriyorlar. Bilfarz mem
lekette grip hastalığınm hüküm sür
düğü bu kış günlerinde o ilaçlardan 
şifa bulacaklarını limit ederek dok
tora müracaat etınıyorlar. Halbuki 
çok defa bu hastalık bronşit yapıyor, 
aı kasından da zatUrreye çeviriyor ve 
nihayet hasta o ilacın kurbanı olu
yor. ' ... Ne.:!.im'in El • Fihrist adlı ki

tabı be~in en çok güvenilen eski 
bir ana kilauıdır. Kendisi bir ver • Hergün gözlerimiz önünde teker • 
rak - Kitap müstensihi olan tb • rür eden bu gibi vak'alar karşısında 
nün Nedim, devrine kadar gelen biz doktorlar bile zamana ve modaya 
bütün kitapları eme eme okumuş uynıak mecburiyetinde kaldık. Ha.sta 
ve bunların i~inde ntopladığı çiçek. larımıza pahalı ve etiketleri ynldızh, 
başı hakikatleri de El - Fihristinde süslü ilaçlar yazmasak, eski kafalılık 

Her şehrin bele<llyosi, ekmek kilo 
suna on para zam ic;in, meclisinde 
saatlerce münakaşada hulunur. llfıç 

et ekmek gibi mübrcın ihtiyaçlardan 
değil midir? 

Milyonlarca vatandaşın keselerini 
ziyana ve sihhntlerini tehlikeye so • 
kan, doktorluğu ve eczacılığı iflAsa 
sürükleyen b:ı işin önline bir an ev
vel geçmek lazımdır." 

Knıilerimizden Ali Hccep gondcr • 
dıği bir mektupta diyor ki : 

0Tramvnyların içınde sigara içil • 
mesi yasak, fakat ön ve arka sahan
lıklarda sigara içm k serbest. Eski 
sı~tem tramvaylarda s h nlıklar kn· 
lııbalık olmadığı zaman buna bir qry 

dı>nllemc:ı:. Lnkin veni 1 r"'nı" 
balarının ;in sahaıılıkln 

tir. İçinde yerli tspaıırol J>f'k az?1r·ı 
1-;te İ.sJlanyoldan başl•a her mil • . 

lett ·· .•. ~. 1 n bu mllli ordu, metmı~ lerdl. Un günlük netice hillui-
en mutt..ıiıiep o a . . . 

fe<l' ·· r ttaıynn tanktan metçllenn lchmde feoollı etti. Devlet-
ı gun, ye« ı gc>,cc Jer ademi müdııhııle kararma \'aTmcı-

Alman tan•areleri) le yaptığı tan.r -
l"uza rnğr~~n . lspanyol siperlerinin ya, ve İs)lanyollann keıuU mulındde· 
önünde mıhlandı, kaldı ratinnnı kcndiIPrlııln tayin 1Ctmeleri· 

General Franko ne b:ıJı:ı.;ına olur- ne ra7J olun<:ı) a liııdar, gnliha iki ta-

l a ka. raftan da eser knlınıyacnk ,.e ı~.ımn-
ıa olsun bn defa !Uıulriıli a mır 
tar , enntştl. Fakat Ma.drit ınüdali - ya, İngiliz tabiri~ le, ~izler meın· 
lıllf de (llfpfırl""'"" ~ökiiln1f!ftth·e ar..- leı'kf'lti ola".aktır. 

yazmıştır . ile itham olunuyor uz. 
!bntin Nedim kitabında eski Hazır ilaçlara gösterilen sebepsiz 

mezheplere ve itikatlara tahsis eL rağbet yüzündl.'n, mektepte senelerce 
tiği dokuzuncu ma:kaJesi dinler ta- dirsek çürüterek öğrendiğimiz müf -
rihi bakımından -ock mühimdir. redatıp derslerini. esas il.Açların hat. 

, 

• 
Köprünün Açılıp Kapanma 

Saatleri 
Hüseyin Nuri imza.sile aldığımız 

bır mektuptan: 
"Köprü açık olduğu için, sabahları 

kapah olduğu iqin sigarn dumn 
ic:criıle kalmaktadır. ffite bu doğn.ı de 
ğil, halkı rahatsız cdiytr. 

Nazarı dikkati cclbetmenlzl rica e 
derim." 



~-- 6 TAN ~ 15 -1 - 937 ~ 

( ______ s_P __ o_R ______ J 

F enerbahçe - Galatasaray MfAYfM ANANI 
GôlLfP,f . 

Güneş .. Beşiktaş 
Şu maçları bu havada 
ovnatmak çok günahtır 

lr---· YA~AN: 

(YAZAN: EŞREF ŞEFiK) 

Bu pazara İstanbulun, hatta Türkiyenin eu sıkı ve en 
heyecanlı maçları tesadüf etti. Fenerbahçe i1e Galatasa
ray, Güneşle Beşiktaş çarpışacaklar... Bu dört klübün 
biribirine karşı ne vaziyette bulundukları, taraftarlarının 
nek.adar çok olduğu malumdur. Aksiliğe bakın ki, bir ta
nesı başhbaşma binlerce seyirci toplıyacak kadar ehem
miyetli olan bu karşılaşmaların ikisi bir güne ve senenin 
en fena havalı bir haftasına düştü. Geçen sene de dört 
klübün karşılaşması ayni güne tesadüf etmişti. O gün 
hava müsaitti. Stadyom senenin sevirci rekorunu kır· 
mıştr. 

GüreşCji ler 

Finl ~ nd yaya 
G d iyor 

Türk Milli Güreş takımı
nın Finlandiyaya gideceğı 

hakkında bir müddetten beri 
dıolaşan haberler nihayet 
resmi bir membadan teyit e. 
dilmiştir. Milli Güreş takımı
,1112 Finlandiya Milli Güreş 
takımıyla çarp ışmak üzere 
ay nihayetinde Finlandiyaya 
hareket edecek, dönüşte Al. 
manya ve Norveçe de uğra
nacaktır. 

MAU~ICE /Nf'KİPP 
C.EViQEN ~ 

Ç anın son akisleri yavaş ya -
vaş Rhone nehrinin güneşli 

vaaileri üzerine halka halka yayı
larak, ta uzaklarda incelip sön
düler. .Manastırın Prioru Meryem 
ananın faziletleri hakkında verdi
ği bir seri konferansın o gün so -
nuncusunu söyliyecekti. Manas -
tırın papasları derin tevekküle ya
kışır ağır ve vakur bir yürüyüşle 
Manastır avlusunun gün görmüş 
ve geçirmiş, taşlarını çiğnerken, 

yürekleri bu muhterem ve vakur-
lu adamın vazını dinlemek özle -
yişile yanıyordu. Bu vazlerin ta . 

' Evvelki gun staayomun halini gôr-ı 
miye gittim. Sahanın Romanyalılarla 
oynadığrmız günlerden daha batak 
ve çamurlu olduğunu gördüm. Ro _ 
manya takımı da seyri güzel bir ta -
kımdı. Fakat havanın ve sahanın 

bcrbatlığmdan iki oyunun keyfinı 

Yine Amerika~ ı 
dı kardeş papasların damağında, 

uzun zaman kalacağı besbelli idi. 
Çünkü Prior havariler içinde de 
bilhassa Meryem ananın tutkunu 
idi. En ziyade ona gönül verip ıev
gi bağlamıştı; 

ne seyirciler, ne de oyuncular çıka _ 
ramadılar.. Yazık oldu. 

Dahili maçların en seyre değer iki-
l!i de Romanya takımınııı oynadığı 

günlerden daha gayri müsaidine isa. 
bet ediyor. Eğer maçlar yapılırsa, 

hem iyi bir futbol görmemiz güçleşe
cek, hem bu oyunların hakettiği ka _ 
dar seyirci gelemiyecektir. 

Bu yüzden masrafları büyük olan 
klüplerimiz de, meraklılar da zararlı 
çıkacaklardır. İhtimal maçların bu 
hafta olması, oyıuncularınm formu 
rakibine nazaran daha müsait olan 
klüplere, müsabakanın neticesi itiba
riyle, avantnJlı olur. Fakat hakikatte 
aahada kazanılacak bir iki gol far_ 
kına mukabil klüp kasalarına girecek 
bir çok liralar eksilir • 

Şu dört klüp asıl menfaatleri o
lan noktayı göze alsalar da, maç ya
pılması esasen doğru olmıyan stadyo. 
mun kurumasına kadar beklemek 
üzere maçların tehirini teknik hey-
etlerden isteseler fena olmaz zan • 
ııındaynn. 

\ 

Yunan milli 
Takımı 
Hazırlanıyor 
Yunan futbol federasyonu Balkan 

kupasına Yunan milli futbol takımı -
nı hazırlamak için §imdiden faaliyete 

geçmişmr. 

Tcsbit ettiği proğrama göre Ma -
yıs ayında Sofya muhtelitini 3 maç 
~·apma.k üzere Atinaya davet etmiş-

tir . 
Sofya muhteliti Atina, Pire ve Se. 

lirnik muhtelitleriyle ayn ayn kar§ı. 

Antrenör işi 
Büyük "ork., un son nevalan, 

kubbenin ahşap direkleri aralıkla
rına sinip tatlı bir fısıltiyle dindik
ten sonra Prior vazını vermek üze
re yavaş yavaş yerinde irkildi. Or 
tada çıt olsa duyulacaktı. Etrafı 

musikiden de tatlı, bir bekleyiş sü
kütu sardı. 

At~et Nazmi diyor ki: . 
Cumhuriyet gazetesinin 9 İkincikanun 93 7 tarihli 

sayısındaki .. Yine atletizm antrenörü M. Lewis'e dair" 
yazıyı büyük bir hayretle okudum. Bu münakaşaya ka
rışmak istemezdim. Fakat bu yazıyı yazan zatin atle
tizmdeki acemiliği yalnız beni değil, bütün atletleri si· 
nirlendirmekte olduğundan şu kısa cevabı vermive mec· 
bur oldum. 

Prior "bugün!., diye başladı, ve 
şöylece devam etti "Bizim anamı
zın gözlerinden ba~sedeceğim, çün 
kil bu kadar temiz ve tatlı bir gö
nül lambanın camı ardından ya -

Otomobil 
Rekorları 

1 - Lcwisin hiçbir şe)' CJğı eunedi- nan ışığı gibi, gözlerinden parla -
~i ve ttirkçe bilmediği ileri sürülü _ maz da nereden parlar? Bu sözleri 
yor. Lcwis şimdiye kadar gelen an- duyan dinleyicilerin başları hep 
trenörlcrin hepsinden daha çabuk bir tarafa döndüler. Dıvardaki 
türkçe öJı cuuıl.ş \ \; lateaıgım aUISl- . ~.,, ihrabm kııvtıısuntttı MP.rvem a -

nanın sür'atı varöı. Onun ününde 
lcre çabuk öğretcbilmiştir. 

2 - Antrenör hakkında gösteri _ alevleri usul usul yukarı sivrilen 
len teknik hataların hemen hepsi mumların ışığı, . genç Meryem a
garaz ve iftir:ıdır. Nitekim Raikin nanın yüzünün güzel ve ince çiz -
eşapman yapmadan koştuğu ve bu- gilerini gösterivor. Ve gözlerini 
nun için ayağına kramp girdiği ya. de y11'1ızlar gibi pırıl pırıl ıştldatı. 
zılıyor. Halbuki o g-ün müsabaka _ yordu. Çünkü bu gözler büytik bir 

ı dan evvel Raif, Vedat ve ben tam ustalıkla traş edilmiş. iki koca pır 
l yanm saat eşapman yaptık ve öyle lantaydı. Kral on beşinci Louiı za 
1 müsabakaya girdik. manında zengin ve dindar adamın 

biri, bu iki elması Manastıra he -

Resmini gördüğünüz Rozmeye: 
çok maruf bir otomobil sporrusudur. 
Cenubi AfrikadJ. son yapılan bir oto
mobil yarışında saatte 181 ve 187 ki. 
lometre ile .,....ühim bir relrrır teı:ıis et. 
miştir • 

1937 de Balkan 

1 

3 - 100 X 4 te koşan iki acemi 
atletin her nekadar kimler olduğu 
yazılmıyorsa da benim de bu takım 
da bulunmam haklı olarak bu işe 

diye etmişti. 

P rior makamına yakışır, te -
miz ve saf bir adamdı. Gün

lerini duayla, fakirlere sadakavla. 
hastalara yardımla geçirirdi. Fa -
kat fenalıklar ve acılar o kadar 
bol ve g\ır idiler ki, bunların hep
sinin imdadına yetismenin müm -
künü yoktu. İşte bu hal Priora gö 
niildağı ve yürek üzüntüsü oluyor
du. 

Bir glin Manastıra, kartsile be • 
raber bir tUrist geldi. Prior onları 
Manastırda gezdirdi. Meryem ana
nm sureti önüne gelince, onlara 
:O.fcryem a.nanın gözlerinin hika -
yesini anlattı. Türistler çok ala -
kadar oldular, ve hatta erkeği gi
dip gözleri yakından muayene et

aıcJına gelen yine bu otuz bın frank 
tı. 

Doğrusu insanın aklını başından 
alıverecek kadar büyük bir servet
ti bu. Artık Prior gündüz yürüdü
ğü yerde hep bunu sayıklıyor, ve 
gece rüyasına giren yine hep bu 
oluyordu. 

Bir gece bütiln kardeş papaslar 
kendi hücrelerine çekildikt~n 

ve ortalıkta kimse kalmadıktan 

sonra, Prior elinde donuk bir fe
ner olarak Meryem ana suretinin 
önüne geldi. Yavaşça elmas göz -
leri ayelerinden çıkardı. Ve onla-
rın yerine de yolunu bulup eline 
geçirdiği yalancı elmasları taktı. 

Feneri suretin yüzüne tuttu. "Bun. 
larla sahicilerin farkı ne ki? Fark 
olmadıkt.sın sonra lcim farkeder?,, 
dedi. 

G özleri yerlerinden çıkarmak 

işten bile olmamıştı. Fakat 
asıl iş bu elmasları satın alacak o
lan adama kadar ulaştırmak, ve 
r ---, ' ·- ... ... _ ·"~'""""" \.ti-

bezde çıkın edip, çıkını bir iple boy 
nuna ,elbiselerinin altına astı. 
Prior muhakkak St François de 
Sales kadar fıkarasever olmakla 
beraber, François d' Assise ka -
dar da fıkarahk içinde yaşardı. Ar 
tık sabah akşam kapı kapı dola -
şıyor ve yardıma muhtaç olanla -
rm yaslarının handiyse yardım göre 
ceklerini müjdeliyerek avutturmı
ya çalışıyordu. Fakat elmasları 

nasıl elden çıkaracaktı. Kördüğüm 
asıl bu idi işte! 

Çok geçmeden, tali taşların na
sıl satılacakları düğümünü de ona 
~özüverdi. Biraz evvel taşlara de
ğer biçmiş olan turistle karısı yine 
Manastıra uğradılar. Prior onları 
tenha bir köşeye çekti. 

"Meryem ananın gözlerini isti -
yor musunuz?,. diye sordu. 

Türist hayretle gözlerini açarak. 
"Biz işte onun için geldik dedi. 

Prior yine "otuz bin frangı ve -
recek misiniz., diye sordu. 

Türist hayhay diye baş salladı. 
Ve bir tarafa elmaslar verilirken 

y&.nn o gece gözlerıne uyku ~ 
medi. Kalkıp .Manastırın kili 
ne gitti. Bir köşedeki panko~~ ! 
şerek boynunu büktü. lşledigt .r 
nahı bir türlü gönlUne yedireJllıP 
du. Kendi kendine "ben bu işi JI~ 

• sıl yaptım? Aklımı mı kaybettilll 
Deli mi oldum?,, diye acı acı !Ot' 
yordu. Fakat kilisenin loşluğu~ 
de bir gölgenin kaydığını gö··rO' 
Ayni zamanda da sinsi sinsi yıı ~ 
yen adımlar duydu. Prior göz 
lak oldu. Kiliseye giren Amb~ 
adlı bir kardeş papazdı. AmbJ'V""' 
Meryem ananın önüne varınca bi1 
fener yaktı acele acele, gözleri ' ' 
rattan çıkardı, ve onlar yerine 1 
kalannı taktıktan sonra fetı 
söndürdü. Prior dayanamadı. 

"Ambrose!,, diye seslendi J.tfı • 
brose sanki kurşunla vuruJmUŞ ~ 
bi sarsıldı. "Elmaslar yerine 1toJI' 
du! Elmaslar verine kondu!,. di)'• 
kekeledi. 

F akat Ambrose bana ne oıılf 
bittiğini anlatsana? 

Amrose dizüstü BUştü. Ellerini 
lı-Av11 qtu~,.., r .,..ı.:.. .1-_..1~ıp ı,..,._. ... ,,rtf•'., 
"Türistler buraya geldıkleri z;a dl 
man, elmasların kıymeti hakktll 
söylediklerini ben de duymuştuııl' 
Beni zengin olmak hevesi tuttıJ. 

"' . , 
Türistin burada indiği otele ugr 
dım ve on unla görUştüm. Eğer ~ 
na iki yalancı taş bulursa. bt , 
-:-.ıeryem ananın gözlerini ona .. , 
tacağımı söyledim. Adam razı ol 
du. Bana yalancı taşlan verdi. f} 
ğer bugün siz herifi lafa tutınatıılf 
ve yahut yanından ayrılmış ol•; 
dınız ben çıkarmış olduğum yal , 
cı elmasları ona verip parayı al• 
caktım ..... 

Ambrose sen elmasları ne zaJll_, 
değiştirdin. 

1ki hafta evvel! tf 
Demek ki, iki haftadanberi ~{ 

yem anamızın gözleri olan elJllsl' 
Iar yalancı idiler? 1 

Ambrose başını eğerek "evet·" 
demek istedi. 

Tanrı razı olsun,. öyleyse bU~ 
turist kendisinin tedarik etmiş; , 
duğu yalancı elnıA.SlAt"I satın 

dt. 
Fakat! Fakat.. .. öte tarafta küçiik bir paket ha - I• 

tinde otuz bin frank alışverişi ta- Ambrose beni dinle! :Bana 11
' 111, 

mamlanmıştı. çin ve neden diye sormıyacaıc; 
Fakat Prior parayı alırken tiril sana kapalı bir paket verece~ la.şacaktrr. Yunan federasyonu Atina 

muhtelitini Olimpiyakos ve Pana -
tinaikos ıklüplerinin oyunculariyle 

Kupası 
Atinada çıkan Atlitismos gazete-

karışmama salahiyet verdi. Atinaya 
vardığımızdan bir iki gün sonra na
ifin ayağı tamamen geçmiş ve ken
disi de 200 metreyi koşmak istemiş 
ti. Fakat onu her ne sebeptense bu 
müsabakaya sokmadılar. Buna si -
nirlenen Raif. 100 x 4 bayrakta da 
koşmadı . Mehmet Alinin de koşu -
dan bir gün evvel kudretinden şüp
he edilmesi üzerine koşmak isteme
mesinden dolayı Türk takımı he -
zimetc uğramıştır. Bunun mes'uli -
yeti antrenörde değil, işi idare ede
miyenlcrdedir. Çünkü geçen Bal 
kan oyunlarında bizim takımımız i
kinci olduğu zaman gene bu adam 
antrenördü. 

tıril titremişti. Vicdan acısı buz gi Yann sabah hemen herifin °~ 
Türist "ben elmastan anlarım. bi soğuk ve sipsivri bir bıçak imiş duğu otele git, ve sana vereceo 

Bu iki elması sok:ığa atsan vin~ gibi bağrını cız di)'e delmişti. lhti- paketi herife ver . / 

ti. 

teşkil etmiye karar vermiştir • sinden: 
Ayrıca federasyonumuza. da mil - Futbol Balkan kupası maçlarının 

racaat etmeğe karar veren Yunan fe 1937 senesi teşrinisani yahut kanu -
1s htertin· d derasyonu tanbul mu 1 ın e nuevvel aylarında buraua yapılması 

iki maç yapmak Uzere Atinaya gel • hakkında Yunan teklifinin kabulü 
meısini teklif edecektir. 

Arif Pehlivan Pariste 
Bot Oturuyor 

Son zamanlarda Pariste "Türk Peh. 

livan Arif" diye büyük reklamlar ya

pılan Muhacir Arif lsveçli Malenbcr. 

gi yendikten sonra güreş meraklıları

nın nazarı dikkatini celbetmişti • 
Bugünlerde Avrupa güreş şampiyo. 

nu Bulgar Donkalof ile yapacağı kar
§ılaşma için antrenmanlarına devam 
etmektedir. 

Organizatörler kendisini bu bUyUk 
maçtan evvel Avrupa şampiyonundan 
bir derece aşağı pehlivanlar arasın

da yapılacak seçmede birinci olacak 
J'ehlivan ile ayrıca gö~recekler -
dir. 

U7erine Yunan Federasyonu Roman
ya, Türkiye ve Bulgaristan futbol 
federasyonlarına müracaat ederek bu 
maçların mali şartlarını da tesbit e· 
decektir. Bu hususta yeniden Yunan 
Federasyonunu Ballcan kupası komi
tesinde temsil etmek salahiyeti Kos. 
tanutaroya \"eritmiştir. Yunan fede
rasyonu diğer Balkan federasyonla -
rının Yunanistanın haklı olan noktai 
nazarını kabul ederek mali şartlarda 
tadilat yapacaklarını zannetmekte -
dir. 

İngiliz Tenisçisi Yine 
Galip 

Profesyonelliğe geçen İngiliz te -
nisçisi Perrynin rakibi Amerikı:ı.lı 
Vinesi ilk iki maçında yendiği haberi 
ni evvelce vermiştik. Üçilncil maçla. 

4 - Hilmiden başka ileri sürecek 
kimse bulamıyan bu zatın bundıı da 
tamamen yanıldığı görüliivor. Hilmi 
her hafta ve hatta hergi.in sahaya 
~plrlif!i hıı ldP. hiçbir Sf'rmeve girme 
mişti. İdareciler de gözü kapalı ve 
Hilminin derc<'esini bilmeden onu 
Atinayn götliremezlerdi. 

5 - Gençlerimize iki sene hoca -
lık ettikten sonra tam avdet edece· 
iH bir sırada bövle antrenör aleyhin 
de vazılar ya?mak doğru hir sev de 
~ldir. Yersizdir. Ei?er Balkırnlarda
ki hezimetimizin sebebini aracıtıra -
cak olursak altından ~anan oelu çı
kar. Onun kin antrenör iı:ıini kur
<'alıvanlnrn bu bahsi hiç açmama 
larmı tavRi"" cdı>rim. 

Milli takım at'"tlerinden: 
Bu~ah 

Noımi 

rım da biiviik bir kalabalık önünı:!e 

yapan bu iki meçhur tenisçinin he • 
yecanh kar§ılaşmalan lngili:in ga. -
libiyeti ile neticelenmit:ıtir 

en aşağı otu:ı: bin frank eder .. dedı. ---------------------------~ 
Karısı "ne güzel bir çift küpe 

0
- • l lfj•••••••••••••••••••••••••-"l 

lurdu ! .. dedi. k S B I rı 
Misafirler gittikten s~nra Prior Kanzu aç oya a 

onlardan duymuş ok:lugu şeyler 
hakkında derin derin düşünceye 

daldı. O, o· güne kadar, dünyalık J U VA N l İ N 
mal ve yahut parayla bu elmasla
ra bir değer biçmeyi. hiç hatırın
dan geçirmemisti. Hele bunların 
bir kadın tezyinatı olarak kullanı
la bileceğini, kafaııını qatlatsaydı 
bile düştineme:r.di. Bu göder ... ?na 
göre hep "Meryem arıanm •. goz -
!eriydi. 

F akat otuz bin frank! Bu bir 
servetti yahu! Eğer elinde 

bu kadar kümeli para bUlunaydı, 
ne~r yapacağını, ve neler alacağı
nı bir tasarlayıp dil~iindU. 

O ge<'e yatağa uzanıp . u~kuya 
dalmazdan evvel wn düşuncesi 
bu otuz bin frank olduğu gibi, er. 
tecıi ~hıü UVS'f1Jl) S!'iizUnU 8.CTnCP ilk 

Kumral ve siyah olarak 

iki cinsi vardır. Ter ve 

yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz, tabii renk ve-

ren 

sıhhi 

tanınmış yegane 

aaç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

\. 
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Yemend~ 22 y a 
130 bin Anad 
yavrusu gömüld"" 

G eneral Galip Pasiner, Yeme
ne ait küçük bir hatırasını 

t1aha anlattı: 
- Henüz yüzbaşı rlitbesindey

dirn. Yemene yeni memur edilmiş
dirn. ErkAnıharl>iyeye mUlhak ola. 
rak çalıştıkun için bütün "Kuvvei 
umumiye" cetvelleri elimden geçi. 
yordu. Bu cetvellerde, orduya ge
len yeni erat ile, lstibdal edilen 
veya mal\ıl kalan erler arasındaki 
geniş ve feci boşluk gözümden 
kaçmadı. 

Hiç unutmam: 1310 senesi için
ae bulunuyorduk. Yemen, o tarih. 
te daim! bir hnrp mıntakası idi. 
Şube müdilrti erkanıharp binba.. 
ısı Cemil beyin müsaadesini ala.. 

rak, cetveller üzerinde tetkikat 
yaptım. Yemene ilk defa ordu sev
kine başlandığı (1287) yrlmdan, 
(1310) yılına kadar, SUveyş kana. 
imdan Şap denizine girip, Hicaz ve 
Yemen fırkalarına iltihak edenle. 
ri veya isyanlar yüzünden krt'a 
halhde seferber edilerek sevkecli
lenleri, sağ kalıp memleketlerine 
dönebilenlerin miktariyle müvaze
ııeledim. 

Vardığım netice şu oldu: Ara_ 
oan geçen yirmi ild yılda, Hicaz ve 
:Yemen çöllerine tamam 130.000 
:Anadolu _yaYl1lSU g(2mUimUştU. 

E ski devrin kötil idaresi yü_ 
ztinden dahili ve harici bü

tün muharebelerde, feda edilege
Jenler hep Tilrklerdi. Türk ailesin. 
den olan diğer J{avmlann da takdir 
ile andığım yUksek cesaretlerinin 
birçok harplerde şahidi olmuşum. 
c:iur. Fakat, Türkün savaştaki fo .. 
ragatini kudretini, kahramanlı
ğını, b~ka ka v:rnlarmki ile asla 

ölçemem. 
Padişahlar - tarih te buna şa. 

hittir _ Türırtcn korkarlardı. 
Roructukları için de, Türke başka!. 
dınnak istemezlerdi. Yemende, 
Karadağda Havranda bo§uboşuna 
harcananI~n yüzde doksanı, Türk 

oluşu da bunu g(.)sterir.. .. • . 
Fa.kat sabırlı Türk, bır gun ıçın-

ae, geçmişin bUtUn intikamını ~a
rak adına padişalı denilen bu ture. 
dile~i bir daha ayağa kalkama... 

' .. rnak Uzere, tepesi ustu r.cre wr. 

, du!" 

G 
encral Pasincr, bun.elan son

"zü Balkan muharebe. ra, o .. 1 lerine getirerek hatıralarına §OY e 

devam etti: 
V rd O

rdusuna mensup on 
- a ar .. 

t1 Un il fırka J.oı:ımandanı ıdım. Ko. 
ç c . 1 :Manastır ve 

Jnanova, Pırlepe, nce. . 
n·h t Yan"a muharebclerınde 

ı ave J • , ı· d 
L 

1 
r 'L.0....,anova rıc a ın en 

~u undum. .D , .. 

lionra Vardar ordusu çok zayıfla... 
nırştı.' Fakat buna muka~il yaban-

d 
._...izlenmış, halis 

cı unsurlar an ~ .. 
a'ürklerden mürekkep kalmıştı . 

Beşinci kolorduınuzun yalnız i-
ki f k rdı. Bunlardan biri be. 

ır ası va . . . il Uncil 
:nim kumanda ettığim on ç 
fırka idi. Fakat bu zayı~ md evAcbutt~ 
l . k . } pe •iJnahD e 1 u olordu, Pır e ,.. ·u . . 
paşa, Perisat, Pletvar g~ı erını, 
~ok faik düşman kuwetıerıne .~ar
§ı, günlerce mUdaf aa etti. N ~~ 
yet ordu emriyle Manastıra çe 
mek Uzere Pirlepc cenubunda A-

' D .. şman 
linça mcvkiine yerleşti. u 
kuvvetleri, buraya da çok geç~e
den, yi.iklendiler. Biitiln gün •. ~~ 
:t nbk basıncıya kadar, şirfdetlı . ır 
rnuharcbe oldu. Düşmana. mühım 
zayiat verdirilmişti. Fakat. geç :•a,. 
kit, ric'ate başladrk. Birkaç kılo
lnetre geride ve bataklıklar ara.sın. 
da tek geçit olan Topolçan köprilsU 

Yemenden bir haf ıra, bir kapı üze
rine yaptlmıı kale biçiminde bir 

sığmak: Darülhacer 

.nü tu b · i . in · · cı-ala.
yı önümüzden gidiyordu. Flrkala
nmızın geçidi, muntdz m lıl geçe. 
bilmesi için, bir avuç kahT<iman. 
dan ibaret kalan bu nışancı ııl<ıyı, 

bızi himaye için ne fo"l~kıitcasına, 
ne aslanca, çarpışmıştı. 

Hiç unutmam; o gece Balkanlar

dan sert bir poyrnz .?A•yordu. Kar 

tipisinden, ortalık gözgü:ü görmez 

bir haldeydi. Bc.şind ııiş.ıncı ala· 

~ı. belki bir tabaru bulnııyan mcv. 

cudiyle, Topalçan köprüsünü tut

muş_, düşmano. bır adım Heri attır

mıyordu. 

Sabaha kadar, vazife başında 
kalarak fırkaların ric'at hattını tc. 

mine muvaffak olan b~ alay, J{o. 

manovadanberi biltun r!C -ıt hare

ketlerinde bııım artçımız oldu. 

Artçıhğm ne demek olduğunu, as· 
kerlik edeniul anlnı !ar. 

N işa ·ırı olayının c<!o;<;.ır ku
maııtlaııı, Bino...ş~ Kcma

lctthıin V'" arl::uia~lnrr.1ın (şiındı 
l{ocaeli S:ıvln•:ı) h llPdl..ırın.. bu 
vesile ile a~ na 'r<, benim için çok 
zevklidir. 

Makedor::.·a ilıtil:ıkilcri, mute. 
madıycıı Sırp orciuı:;unu11 emı ı altı. 

na gircrc-'t onu takviye ederken, 
Osmanlı orı:lu"' ı, her gün kuvvetin

den ~ühirn miktarda kaybediyor -
du. 

Fakat bu ıay:f ordu, Türke has 

olan itaat v~ kal-ı•"t!n.anlık gıbi, iki 
bıiyUk k..ı•'Vct kaynağına maliktı. 

mütemadi ri<''at halinr\e olduğu hal 

de, bir türlü dağılmıyordu. 

Manastırda, Goriccdc, Yanynda, 

Ergeride, De1 \•mede, Sarandozda 
bUyUk, kLçuk bırçok muhnrcbcler 

\"erdikten f>O'H"t, nihayet Tıycre 

seldik. ~·c:! •n mahrumiyl.'tler, 

Türk oğlu Tüı k olan erlc1 ımızın 

manevi kt•\·vcfl.,r.n• kıramnm15tr. 

Yanyn dü'1tiiği.t giinle1 ce, bc::ı 
r-ehrıne ve ha vali..,i kumandanı i

<1.m. Emrıın nlt•nda bır mürettep 

f;rka var.:fı. Ordu kararkahınuz 

Ergeridc lıı..lu'lcıu.gıı içın kıvvetle. 

r1mizin başııca kısmı da orada idi. 

TAN 

Yazan:----

1 
SALAHA TTlN 1 

GÜN GÖR ----Bu sırada iu~.uaı.u .. Er!)eı .) c yak
laştığı hab.,.rı gcld•. 

A ldı5'ıı nı bir emirde, biziın de 
hemen Ergcrı.) e hareketi. 

miz bildiri,.yo.'Cl '· Müfre;cJeı ımız 
ıFc, bızdeıı ( 2::i) kilomelrc uzn1'tn 
i..!ılcr. Süv.ırt ı>rlcrinden b.tşka, 
ı:ın:habcre yasıtl:lmız yoktu. 

Kuvvet1 uı1j toplamak ıçın, sa. 
ntler lazımdı. ı\ncak. aksam üze. 
ri, ezana doğru hareket edeoı • 
lcceğımızı onl ı.1•:ı. bi11Jırdim. 

1 

Miğferli Çek piyadeleri yürüyüı halinde 

auTON DÖNYADA 

1: 
Arası ço : ;.;e~n.cdcıı bir peısta 

neferi: 
- Sizi •et:: ·afhnncden istiyor. 

tar! habeıir.ı t;etirdi. 
Makine h'l ;:ı .... koştum. Orthı ku

n,andanı Hı1lep·İ Zeki paşadan er. 
1::..nıharp Hoynti bey ''asıl.asiyle: 

- Derh :ıl ,1tr1:ı çıkflcak:;ıııız ! em
r•ni aldım. 

ord suher ..., 

Vaziyetten h'r haberim y ıktu. 
Zt'ki pa n Ve\ tt.Jg ·af'a soı dum: 

- Bu gnr" EtgC'riyi elde bulun. 
durmama :m:.tıl-ı vnr mıdır?. 

Bır dakil{ .. ,.nra ccvnp gclji: 

- Hayır! Bunu ümit etme. Fa -
kat ..... 

Bu "fa~·nt" ın arkası ne çı'J.rar.a. 

gı.:ı mera.t! l tekliyordıım Fakat, 
nıl!habere IJirJ,•n hır~ kesıldi. 

Yugoslavyanm son gün
lerde Bulgaristan ile siyasi 
bir anlaşma yapması gerek 
Balkanlarda, gerekse Orta 
Avrupada yeni bir istikrar 
devresinin açılmak üzere ol
duğunu gösteriyor. Filhaki
ka Bulgaristanm Yugoslav
ya ile anlaşması bu devletin 
de nihayet Balkan Antantı 
camıasma girmesine yol 
acabilir. 

biraz 
şüphesiz daha kuv'Vetli \'e daha mil
tesanıt bır vaziyet kazanır. Buna mu
kahıl, Balknnlarda tam ve Jclı.mil 
bir emniyete kavu§acrıi< olan Yugos -
lavyamn kliçuK antant camhısınd .. kı 
mevkıi ve rolU daha bUyilK bir ehem. 
nııyct knzaııacnğı gibi oı:m1t kiıçtlk 
itiliı.f zün rc ı ıın l uvv"t ve kudı eti 
de geniş mıkyasta artacaktır. Bunun 
doguracagı ı c• ıı •' ıse Alıuan) anm 
Şarka doğru genişleme siyaseti Uze
r ıııde şu pi.esiz nwn!'i bır tcı:;ır yapa
csktır. <.:.terJı.:nbt" ·i md.IİJ!n olnn ve 

ikide \:lir ortaya atılıp bu ... yasct, 
::--ov)d R Jsyayn taarruz cdl'bilmek 
ıçin, "Aını'.lnların Çcko lo\·aky:ı top. 
rakl r nı ·Jkr.cyıp <; Çt'CC' tlerı'' rUm
le ıylc h11 1usa cdıh:bılır A manvanın 
bi ylc bır t L karşı gnfıl av • 

Bu suretle bu antant evvclkfnjen 

Nasreddin Hoca 
müsabakamız i~in 

Nasrettin Hocanın halk e. 
dcbıyatındaki mevkiini oku-

l yucularınııza izaha lüzum 
görmeyiz. Bir hakikat taşı. 

yan Hocanın kısa ve veciz 
fıkralarından seçtiğimiz otuz 
tancsıni resımlerile birlikte 
ny başından beri ncşretmek
teyiz. Şurayı derhal izah ede. 
linı kı her fıkranın mutlaka 
bır resmi ve her resmin mut

laka bir fıkrası varsa da 
bunlnr nyrı ayrı ncşrcdıldi. 
ğindeıı, karileriıniz bir taraf-

ı tan bu fıkraları okuyup zevk 
alırlarken diğer taraftan da 
resının hangi fıkraya ait ol. 

duğunu düşünüp araştıracak 

ve zaten tuhaf olan fıkrala
rın resimlerini aramakla da 
zevkli bir vakit geçirmiş ola.. 
caktır. Müsabakaıııızın dn e
sası bundan ibarettir. 

Bu vesileyle kolleksiyonları 
tamam 'Olnııyan okuyucula. 
rınııza şimdiden eksik nUs
haları tedarik etmelerini hn. 
tırlatırız. 

Bu tnüsnbakaya iştirak 
şartlnrile müsabakada kaza-

nanlara verılecek hediyelerin 
listesıni yarınki nüshamızda 
neşredeceğiz. , _________________________ J 

Resim: 15 

Fıkra: 15 

Hoca merhum davetli olcluğu bir yerde eski elbise ile gittiği için 
kimse yıizünc bakmacltğınt görünce bir ara sıvı~ıp evine gifmiı ve so

mur kürkünü giyip öyle gclmiJ. Bu sefer ev sahibi sof raya her yemek 
geldikçe Hocaya: 

- Buyurun Efendi Hazretleri/ diye ikramda bulunmuJ. Hoca ela 
ayni vaı'ı ihtiramla yemekleri kürküne pcıkeı çekip: 

- Buyurun kürküm, demiş. Hano sahibi gülerek: 
- Efendi Hazretleri ne yapıyorsunuz? diye sorunca Hoca eski el-

bise ile geldiği zaman uğradığı istiskali anlatıp: 
- Mademki it ibor kürkedir. Yemeğe de o buyursun değil mi? demİJ. 

fKupon bu sayfada, son sütunda] 

l:u lorn-kyanm ge -
ı ..:k siya t, g a t.:rlik .,aha -
sı·ıda h.ırr.rctlı bır fa 1 yet le r; •lı°' 
m1kta t'.duğu gvr1.<luyor. Bız. bu 
ınünaı:ıt:b, t.ıe, Ç'ckoslovukya w mut 
tcfiklerı n~ l:nanyarun askeri kuv
ve' lcrjni gözden 6CÇn uwği ve b ı mev 
zu iızerinde baz: mülahıza V" müL:ı

lcaiar scrd ~Jcnıt'ğı fnyc! sız sayını. 
J·oı uz. 

Coğrafi v zıycti itıbariyl Avrupa. 
nın tam ö b ıııctc bulunan Ç'•kos
ıo, ııkya, . 1 ı ,c\ Jetle hu:lut Aıı "lŞıt -

f>UtJur. Bu hudııt.Jnrın mecmuu 4.098 
kılometrcdir. Bu hun en fazlası AJ_ 
m .nya ile ve l 53ll kilomctrec:en ıba. 
rd olan kısımdır. 933 s.tyımnl"l gö 
re, 14.823.000 nüfusa malik olan Çe
koslovaltya, sulh zamanında 170.000 
kı§ilık bir ordu beslemektedır. Bu 
mevcudun 650(1 kadarı hava sınıfına 
ınensuptur.. 12.500 kadan deı nske.. 
ri esa lara gbre teşkil edilmış muhte. 
lif kıtalar drodıdır. (J3i.,.d.>ki ~rn
rUk teşkilatı gıbl). 

Çeko lovakya arazisi 4 ackeri mın
takaya ayrılmıştır. Çckoslo\•akyanm 
sulh zamanındakı birhkkri 12 piya. 
de fırkaHından, 4 süvari hvasmdn11 

ve 13 toprl! livasındnn ib:ır ttır. Bun. 
!arın hariri.ıde mUstnkıl to1 çu ta -
b .. r ve süvurı bölükic"ı ık istihkiı.rn 
mJhabere, sıhhiye, rı::ıldıy" vesaire 
kıtaat ve lC!E;kiliıtı m"v.>ı.ttı.r Çe • 
kogJc.vaky> n 11 tnyynl'~ kuvvetlen ô 
alay halinde toplanmtn,tır. T ,yyr.rc 
mevcudu 700 _ 800 ar 1-s nd.:. t:ıhmhı 
crhlmekt"c! ı· .. 

ÇekC'ısltw, kya ordusu hurh ngi b:r 
horp hul•nde iç hatlardan istifade su. 
retiy1l' bir ht duttan diğ' .. ı hududa \'C 

'"'ephl ye koamak rnecöurh etinde ka
lacak crdulr.rm belli ba lılunn•Jandır 
Bu maks~alıt \'erimli bir şıml'ndifer 

fJ<'bekeslne ır.allk olmn~ı Juzumu aş!. 
kfır olan Ç'i"koslo\'akyr. ·ı ıı 13.61.ı ki. 
lomctl"' •ızıınluğunda demiryolu mc\'. 
cuttur. Hundan mtıdıı motörlii bir
liklerin de r.•r ccphcd n dığerinc en 
kısa l'ama:ıJ:t yctiştirı:cb1'mclerl : _ 
çin munlazt m yollnr:ı lh • .yaç oldu _ 
ğunu takdı .. eden Çek ıslm aklar bu 
yollardan mUhim miktard9. vücu:ia 

aha 
~etırmışluJ!J. 

Harp ~r .:yii çok ~ıiil<• ·aklci olan 
Çt•koslo~cı.k) & ayni za. . ..ıauda zırhlr 

vasıtıılara dJ (tank, zırhlı ot~:nobıl 

\'esaıre ... ) ouyük bir chemmi)ct ver. 
mıkkdir. 

Bu,·tik h:ırpten evv .!tld A vuE.turya 
· I,ıacarıst.ın imparatorluğunun "ıl 
7cngm f:iaıtıly; mıntaknm bJt;·: -.u 
Çeko. lovakya hudutları drıhılindc bu. 
lunduğunı:ion bu memleket her tilrlil 
askeri silhh ve mnlz~ın11s:&°'ıı k· ndi~! 
.mpmaktadır. Çek tayyareler., be~. 
nclınilel er lı&da hayli kıymete malik 
1 arp va ,ıtuıan oldukino:ı gibi l"ılsf'n 
ve bilhassa Skoda fabrıknlannın, 
yııptrklan toplar dUnyanrn en iyi .ei. 
lilhlnrı meynnmdadır. Büyilk harpte 
A vusturyanın büyük şöhret kazanan 
toplan bu fabrıkalarm yaptıklan si
lahlardır. Çeko lo,·akya yalnız harp 
sanayıınde dcğıl. umumiyetle endıist 
ridc ileri gitmiş bır memleket olduğu 
için gaz maskelerini de kcmdisı yap. 
uı&ktadır. Hulfısa harp malzemesi 
ihtıyacı bakımından harice nıııhtnç 
bulunmıyan Çekoslovakya, kUçUk an. 
tant zümresinin en kudretli bır rük. 
nUdUr. 

Herhangi bir sefer halinde ve nor
mal şartlar altında 2.000.000 asker 
~rkarabilec k vaziyette olan Çekoslo. 
vakya. ruıkerlik yaşı hudutlarını bl. 
raz daha genişletirse 2.750.000 kişiyi 
seferber edebilir. 

Piyade tüfekleri 7,9 çapında hafif 
,.e ağır makineli tüf ekleri Şunrsloze 
cinsinden olan Çek ordusunun hafıf 
ve kıiçilktcn en ağır ve büyllğünc ka. 
dar her cins ve nevide toplan vltfdır. 
BugUnUn trnktörlU cer kudreti kar
şısın.da bu toplan her türlii arulde 
k:.ıllnnmak mtimkiln bir hale girm:ş
tir. 

Bununla beraber kayalık \'e çok 
dik ya.maçlı dağlar için aynca dağ 
topçusu da mevcuttur. 

Çek ordusu, son -ı.ınıanlarda piya. 
desine ycnı sısteın bir çelik ba~lık ka. 
bul etmiş! ir Fransız ve Jngiliz b:ış
hldarının her ikisindeı, de ilhanı al
mış olan bu başlıklar p:yndcyi pnr~a 
tesJrlerind~n koruyaca le bir haldedir. 
loı:ı. 

Her tUrlU terakkiye :Joğru ko~ar 

adımla ilcrliyen Çeklerin nsk"rhit 
sevk ve idaresi bakımından da bil. 
yük harbın netic~lerlnden mUhim 
·Jerr.l<>r çıkarmış olı!caklarına şüphe 
yokt ır ve eminiz ki Çek Harp Aka
dem si, materyeJ balum1ndatı çok 
kud."(;t!i olan Ç Y ordıt"Una lô.}ık bil. 
f:.li kumandan ve erkanıh l"Pler de 
yetisı.:ırmektcdir. 

Cc/ô/ DINCFR 

Müsabaka 
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'-IATAY fAY~Afl 

aslı Antakvadan 
Canlı Bir atıra 
Gaziantep 

Valisinin Hataya 
Geldiği Gün 

1 ürkiye - Suriye müşterek hudut ko· 
misyonu 934 yılı Nisanında İsken· 

aerunda toplanmıştı. Türk hudut heyeti 
arasında o vakitki Gaziantep Valisi Akil 
de vardı. Ötedenberi Antakyanın güzel 
!iğini işiten, tarihi Roma surlarını, eşsi2 
Daf ne çağlıyanlarmı görmek arzusunu du 
yan Vali, Sancağa geldikten sonra kıd 
asırlık Türk yurdunun bu en tarihi, en gü 
zel, en şirin, en sevimli şehrini görmeder. 

Bu Sayfaqı 
Niçin Açtık? 
Son günlerde Avrupanın ön 

plandaki meseleleri arasına 

karışan siyasi Hatay davası
nı bütün gazeteler ilk say • 
falarda takip ediyorlar. 

Cünün hadiselerine ayrılan 
sütunlar haricinde Hatayın 
maddi ve manevi varlığını ta 
nımak bir ihtiyaçtır. Bunun 
için Hatay meselesinin halli 
ne kadar her hafta bir say· 
f anıızı Hatay hayatına ait 
bahislere ve resimlere ayıra. 
cağız. 

Hatay ecnebi işgali altında 
birçok mühim hadiselerle kar 
şılaşınış ve Antakya tarihin· 
de ebediyen yaşıyacak gün -
fer geçirmiştir. Bütün bunla· 
rın Hatay istikliil tezini kuv 
vetlendirecek deliller oldu
ğunu göreceksiniz. 

Hatay sayfamızda, Hatay 
lıayatrnın her şubesi hak • 
kında malumat bulacaksı -
nız. 

gitmek istememişti. 
Gazianfcp Valisi Akif, Antakya halk mümessil

lerinden Abdürrahman Mülk ile beraber 

B u _arzusunu . aalihlyettar ,ah-/ müyor. Tepeden ve yol üzerinde 1 Gözyaşlarım silerek otomobilden Çl· Hafa y 
. sıyetler:. bıl~ırm'lş ve An • a.ıi?1le bekliyordu. Ote taraftan kan vali, bir dakika bile duramamış 

tnkyaya gelecegı gun kararlaştınl- vah de sabırsızlanıyor. çevrilen do- ve halka teşekkür edecek, bir çift Eı kinlı k 
mıştı. laba sinirleniyor ve daha niçin ls • söz söyliyecek kudreti kendinde bu 

Bu haber bir saat içerisinde San kenderundan ayrılmadıklarını so. lamnmış, odasına kapanarak ağla • f""" 
cak muhitinde bir §imşek sür'atile ruşturuyormuş. Doryonun göster - mıştr. "Valiyi isteriz!" diye haykı - l./em iqef İ 
dolaşmıştı. Bu mutlu haberin gir - diği sebeplere ister istemez nezake- ran halka Yenigtin gazetesi mes'ul 
mediği ev, heyecanlandırmadığı ten muvafakat gösteren vali neka- müdürü Şükrü Balcı lıitfen valiyi Şehrimizde kurulmuş olan (Ha-
kalp kalmamıştı. Herkes valiyi gör dar sabırsızlanıyorsa Antakyalılar rahatsız etmemelerini ve bu akfam tay Erkinlik Cemiyeti) faaliyetine 
mek, ona dert dökmek ha.sretile çır da o kadar ısrarla bekliyordu. An - rahatsız olduğunu ve dağılmalaruu devam etmektedir. Cemiyet, öz 
pmıyordu. takya ile İskenderun arasındaki rica etmişti. Dağılmıyan halk vali- maksadı olan Hatayın kurtuluş ve 

27 Nisan 1934 günü yaelı Antak Beylan kasabası da yollara• dökül - nin yanına gırip çıkan Doktor Ah-.. b d" istiklaline kavuı:ması yo~unda mesai 
yanın en heyecanlı, en mesu't gü • muş, u aziz misafiri karşılamak i- urrahman Meleğin fiddctli ricası :s 
nüdür. O gün; herkes, işini gücünü çin hazırlanmışlardı. üzerine otelin önünden ayrılarak sa rfet mektedir. Cemiyetin başın-
bırakmıı;, en temiz elbiselerini giy- Nihayet akşam karanlığı başla • gar&ja gelmiş. otomobilinin etrafın- da bulunan kardeşlerimiz, saf ve 
miş, İskenderun yoluna dökülmüş • mı.ştı. Aç ve ısusuz ve yerinden kı- da toplanın !ardı. samımı birer idealisttir. Bütün 
tü. Tüccarlar, çiftçiler, o gtin iktı- mıldamıyan halk, ümidini kırmamış Ertesi sabah valiyi yüzlerce heyet emelleri, Hatay ülkesinin bir an 
5adi bozukluklarını düştinerek üzül tı. Hükumet memurları karanlık ziyaret ederek tahassüslerini bil - evvel istiklaline sahip olmasıdır. 
müyor, gençler, ~;sizligı-·n verdii?i basar basmaz halkın da~lacağını dirıniş, dertlerini kısmen dökmüşler K d 1 1 '- Ö ı. d 1 ~ samyorlardı. Fakat bu dUşUncele- en i eri e görüştüıı;. z ıı;a r eş e-
yorgunluğu duymuyor: talebeler ma rinde yanılmışlardı. Yatsıya dogr-u di. Ve vali 0 gUn Dafneyi, surları rimizin ideallerini, hislerini pek ya-

an
'f 'st · · · · ı·-·ı gc:ı:miş, her gittiği yeroe neş'e ile d sı emının vcrımsız ıgı e çırpın tskenderundan gelen telefon, halka kın a yine bu sayfalarda okuyucu-karşılanmış, hararetle alkışlanmıs, 

mıyor, kadınlar evlerinde kapanmak ümitlerinin boşa çıkmadığını gös • larımıza sunacag- ız. belki hayaunın en heyecanlı bir 
mecburiyetini hissetmiyor ve ço- termişti. Cebrail tepesinden inen - güııünü yaşamıştı. ~~~~~~~~~~~~~~ 
cuklar ag-ıamıvorlardı. Her şey, h"'r ler hemen, yolun etrafında !Uralan- H lk b' .. 1.. c;ektirmi§ti. J .... a a ır gun uk saadet bahşeden 
kes gillüyor, seviniyor, yalnız ve mrya ba.şlamışlardı. Karanlığı yır · v31i gitmeden önce hararetle. son • 21 Nisan Hataym ruhunu bütün 
yalnız ana yurttan gelen bir vali • ttın ve göz kulak kesilen halkı ir • su7. teşekkürlerini sunmuş. birçok kuvvetile tebariız ettirmez mi? 

. 1 gilten bir klak!'!on tıesi ve bir çift heyetin arasında durarak resim R'f t H T nın yo unu bekliyor, aziz misafirle- ışık, eon sür'atle kafa ile çekilen ı a • . 
rini karşılamak için can atıyordu. seddi yıkmak ve arkadan gelen oto
Sabahın alacakaranlığı ile evlerden mobillere yol açmak için geliyordu. 
çıkmaya, köylerden gelmiye başlı _ Bu, mesalihi hassa zabiti Mösyö 
yan halk bin tUrlü mes'ut ihtimal- Fiyyenin otomobiliydi. Bundan son 
leri sayıp döküyor. Bu gelişi doğa - ra görülen otomobil, önünde bir 

Tilrk bayrağını tqıyordu. 
cak güneşin ilk ışığı telakki ediyor, 
rahat yüz göreceğini umuyordu. 

E vlerdeki ve bahçelerdeki çi • 
çekler sanki bugün için aç

mışlar, bugün için saklanmışlar gi 
bi demet yapılıyor, çelenkler tertip 

ediliyor. birleşiyor ve ellerde bek -
leşiyorlardı. Cebrail tepesinin o ge
niş yeşilliği o gün sadece bir baş 

tarlası halini almıştı. Şehrin dışa -
nsı sayılan Kuvan • Su köprüsüne 
kadar gidilmiş ve beklenmişti. Bu 

istikbal merasimini bir kat daha gü 
ı:elleştiren, bir kat daha manalandı 

ran küçük çocuklar kafilesi ve on -
lann marşları idi. Bu sıra manga 
manga dola.şmıya ba.şlıyan Suriye 
askerleri istihf a!la bakışıyor "Bek
lemeyin, gelmiyecek!'' diye alay edi 
yorlardı. Bu küstah hareket ba.,ka 
bir gUn olsaydı muhakkak mukabe
le görürdü. Fakat o mutlu gUnde 
bir hadise çıkarılmamMı halkın ye
gane arzusuydu. Komiser Karabet. 
bütün gayretini ıııarfediyor, tUrlü 
yollarla muazzam ve tarihi kalaba· 
lığı dağıtmrya çalışıyordu. Kim din 
ler? Kim inanır? Başvurulan bUtün 
~ııreler muvaffakıyetsizlikle eriyor -
du. 

K 
ö ·lerıie., P'~ı .. ., T"'f'+,.,., ...... ;,. 

halk. şehri,.. simdivP kad~r 
g1rmediği o sonsuz kalabalığı, ge -
nişletiyor, bu euretle mahalli me -
nıurlara daha fazla dehşet verivor-
du. Saatler geçtiği halde hiç kim
l!e yemek için bile evlerine dön. 

B u bayrak mahşeri kalabalığı 
da teshir etmişti. Bir alkış tu 

fanı ve bir "Yaşa, varol!" gürültüsü 
Köprü polis karakolu önünde bek -
!iyen Fiyyeyi çılgına çevirmiş, kork 

tqğuna uğratmıştı. Bayrağı öpen -
!erin, coşup, haykıranlarrn, Atatür
ke dua edenlerin haddi hesabı yok-
tu. Ağlaşanlarm sayısı belli değildi. 

Otomobil, hasretle kavrulan kütle -
nin elleri üzerinde bir kuş tüyü ha

fifliğinde duruyordu. Etraftan oto
mobile yapılan hücum, içerdekilerin 
nefes almasına mani olmuş ve vali· 

nin mektupçusu; 
- Yeter! Nefes alamıyoruz. Liıt

fen çekiliniz! diye güç bela sesini 

duyurabilmişti. Bunu işiten bir ih· 

tiyar: 
- Evllt! Biz on dört senedir ne

fes alamıyoruz... ÖlUyoruz ! Sen de 
bir saat nefes alma! Ne olur? diye 

haykırmıf, bunu duyan vali ve ar· 
kadaşlan bir çocuk gibi hüngür hün 
gür ağlamıflardı. Doryo böyle bir 
karşılanma mer~imini umduğu ve 
canından korktuğu için gelmemişti. 
Yoksa kendisi de Fiyye gibi o gün
den sonra işten el çektirilmesini ve 
va Antakyadan başka bir yere nak
ledilmesini isterdi. 

5 00 metrelik yol hemen hemen 
bir saatte kat'edilmiş ve bu 

zaman içerisinde otomobil yere in
memiş, eller Ur.erinde, misafir ola -
cağı Turizm pteline kadar gitmişti. 

SANCAKTA ÇIFÇlLiK 1 

Anfakyaya bereket gefiren Asi nehre bir bakıı 

Hatay arazisi, Amuk, Arııuz ova
larından, ,Kızıldağ ve Amanos dağ 
ları silsilesinden L8.zkiye sınırlanna 
kadar varan muhtelif arızalı parça 
lardır. Bunların içinde Kuseyir, 
Süveydiye, Karamurt, Harbiye mm 
takaları başlıbaşına birer ziraat 
membaıdır. Toprak bakımından o
valar rüsubi, dağlar volkaniktir. O
vaların im bat kuvveti dağlık arazi
lere göre cok dııhıı vp,..;.....,ı;,fo. o: 

hassa toprak altında sulara her yer 
de rastlanabılır . L\.Kar suıaı ı u.1, J er 
1ltı sulan kadar çoktur. Bunların 
"llihaşhsı şunlardır: 

Asi nehri. Afrin nehri. Karasu, 
Dafne çağlıyanları, Hıdırbeyin vakıf 
suyu, Delibekirli ve Zilli, Bedirge ve 
Ceylanlı c;aylan. Derebahçe ve Ha -
cıahmetli 11ulan ile ~!ersin çayıdır. 

Hatayda ziraat çeşitlidir. Ovalar-

da hububat, pamuk, susam. pirinç. 
tiltün, patates ekilir. Verdiye fasi. 
lesinin her nev' i ile portakal. limon 
gibi meyva ağaçlan gayetle boldur. 
Bunlardan başka zeytin ve dut ağaç 
ları ayrıca, dolgun bir yekun tu • 
tarlar. Alınan umumi mahsulat 
köylü fakir düştüğli ic;in normal de 
rcceden aşağı olmakla beraber San 
cağa kafi gelir ve Suriye şehirleri
ne bol bol her nevi mahsulat gön • 
derilir. 

Hatayda araziye bir sene buğday. 
arpa, yulaf ve saire, bir sene 
•·a susuz filman yapılır vahut su -
·uz dan, nohut mercimek ve buna 
benzer şeyler ekilir. 

Kuseyir köylerinde buğday nevi
leri yirmiyi bulur. Amuk buğdayla 
rt ile Kuseyir buğdayları arasında
ki !ark rengindedir. 

15 - 1 - 937 

Anfep Valisi Akif Turizm of elinde, anayurda hasref çeken 
Hafay"1artn orfa.ında . 

Halayda -evvelki yd 
açllan bir anket 

Bir Gence Verebileceğiniz 
Öğüt Ne Olabilir ? 

' , , 
' , 

Bu ankefe Antakyada 934 yılmda baılanmıı 935 yılı T emmuzunJo 

bifirilmi§fir. Aıağıdaki yazı bu anket cevaplarınc:lan eski (Yeni 
Mecmua) sahibi ve Yenigün gazetesi baımuharririninc:lir. 

~ 
-11' ,.... , ...,... , ""''""' """"~~~ 

Otuz yaşıma kadar ana dililJJdl 
kendime gbre ve mümkün oıdııl' 
Kadar okudum. Bugüne kadar ~ 
Camda tek bir şey yer buJabildiJ 
fürk olduğum. 

1 

Her 'l'i.ırK ueyse sen de o oıınal" 
sın! 

~ 
Bu suale cevap verenler içinde " 

ok şu üç düsturu beğendim: '10 ' 

Şükrü Balcı 

Halayda 
Gazetecilik: 
Y eni Mecmua 

Bu sütunlarda Hatayda harp 
sonundan bugüne kadar çıkan 
ve kapanan gazetelerrn hayatı 
ve rnahiyeti hakkında yazılar 

bulacaksınız. 
Yeni mecmua, Türk Halayın ilk 

mutlu çocuğudur. Bu şerefli çocu -
ğun beşıgi, şirin, zümrüt, su ve 
meyva membaı olan cennet Antak
yadır .. 15 Mayıs 1928 de Şükrü Bal
cı tarafından kalabalık, şuurlu ve 
münevver bir gençlik kütlesinin e
debi ihtiyacına karşılık vermek için 
çıkarılmıya başlanmıştır. On beş 
günde bir çıkan on altı sayfalık ve 
orta hacimdeki bu mecmua bütün 
yoksuzluklara ve iptidai makinele· 
re rağmen temiz ve ince bir zevkin 
mütekamil bir mahsulüdür. Yeni 
Mecmuanın intişarı ötedenberi, mUs 
pet bir neşriyat olmadığı için .saha
yı boş bulup fikir oynatan menfi 
şahsiyetlere, Suriye gazetelerinin 
garazkar muharrirlerine fena bir 
tesir yapmıştır. Yeni Mecmua, etra
fında toplanan kudretli ve aalahi -
yettar kah.'mlerP vnnT]qn hı>r lıiiru

mu akim bırakmış, her taarruzu mu 
vaffakıyetlt.: defettırınış ve ucı d4"J· 

lan ağzı derhal kapatmıştır. Yeni 
~1ecmua iki sene, heyecanlı ve ga
lip bir neşriyat hayatından, bir çok 
edebi istidatları ortaya çıkardıktan 
ve bir Sancak edebiyatı zemini ya. 
rattrktan sonra aydınlanan haki -
katleri daha iyi göstermek. doku -
'Ulacak yaralan daha ivi bulup te 
1avf e mek ve saha~ ı:re ıs tm 
maksadile 1930 yılında sahibi tara· 
tından haftalık bir siyasi gazete 
haline çevrilmiştir. Yeni Mecmua 
Sancak Türklüğünü inkllr edenle -
re daima kuvvetle ve itiraz kabul 

anım, Türküm ve erkeğim." 5' : 
m •mer ha vaya tliDı o) 

dukça" ya.şıyacağın telakkisine 1 ~ 
nanma! Daima tek hava ıçiııde y• ' 
şamıya azmet. Bu hava: TtirkJU1'' 
tür. Emin ol ki: "Kendi alemiJldA 
kendin için çalış ve kendin için ~ 
şa!" sözünü hayatta ideal olaftl 
kullananlar, insanlıktan uzak ol.,, 
!ardır. Türklük için, Türklüğün ı' 
çin ve Türk olarak yaşamalıyız. ali 
demki Türküz... Türkün en uııJlll 
AtatUrkün (Nutuk) unu ezber' 
meliyiz. Bu mukaddes kitabı 1ı" 
c;ok okudum. Ha.la da okurum. oıııl 
okuyarak yattığım geceler dal~ 
gilnlilk ve güneşlik sabahlara 5..
açanm. 

Türk gencinin yolu (Nutuk) t' 
yazılıdır. 
Osmanlı mekteplerinde bizi, bll' 

şöyle tanıtırlardr: "Bir aşiretten tıit 
devlet c;rkardık.'' Her köhne haY': 
her efsane ve hurafeyi kökilnd 
çrkarıp yepyeni bir Türk dünyalı ~ 
ratan Atatürk bize bı.rlhinıizi 
öğretti: Türk, tarihe takaddUnt e~ 
miştir. Türk garptan şarka. şil1l~ 
den cenuba büytik ve şanlı rnedt 
yetinin meş'alelerini taşım~ ve d: 
ya: kurulduğu gündenberi yaınıı 

il ' meş'alenin ışıklarında yol bulab 
miştir. 

Biz çok büyük. çok şerefli bir ~ 
rihin ve neslin çocuklarıyız. çoctl,_ 
lanmızı ayni şerefli ve ulu yoldtr 
sevketmek vazifemizdir. Türk. 
rihte nekadar şanlı ve kudretli ~ 
bugün de o kadar şanlı. kudretli ~ 
kuvvetlidir. Vaktile, Osmanlılar d ,. 
rinin kapkara muhitinde "TUrl<~' 
d?.mek utandıncı bir ŞC\'lllll'J. BU~,.. . ,, 

"Ne mutlu! Türküm diyene! 
29 - 6 - 934 

ŞUkrti Balcı 

118" 
Yukarda tırnak içerisinde yıı tf 

ve tenkit edilen cUmleler Sarıc~~ıf 
verleşen menfi adamların söılerı 
Sırasında onları da dercedec~ 

etmez bir şekilde cevap verrnl ,f 
Yeni Mecmuanın edebi ve tc;tiıtl 11 
vazılan arasrnda Türk harfleri" 
~ttncakta kabul ve vavılması h'' 
•ınd11 lıireok makaleler ve örfl 
er vardır. 6J 

Bu mecmuada çahsanlar arB9~ 
bugün Sancak istikl9.11 icln "aldt\b ' 
!ardan Vedi MUnir KanbaY• 
dürrahman Melek te vardır. 
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No. 15 YAZAN: ZIYA ŞAICIR 

Hasan, Sabat'a Geldi, Çadırlarını Kuıdurdu 
Meydan Muharebesi Burada Olacaktı. 

al - n Rap~~k milletine, ze • tesir huaule getirmişti. Fakat, be -
v verme. Beyt) (1) in nüz bu sözlerin mUnak&f&BI sıraaın-
hakkmı, en evvel onlar k bul d b' 
te 1

. ttll a ve a; ordugih aruında acı ır aes 
s un e er.. yük 1 . . 
Demişti. se mışti: . . 
H h tini - Muavi~nin zırhlı aUvarilen, 

oruan eye ' Bura ve Ye (Kls) . • 'k' b' tlılma baskm 
menden gelen heyetler tak' . • m on ı ı m a 
ti Hicazlılar tereddüt . 

1~ etmif • etmif .. Hepsini birden, kılıçtan ge -
· . • ıçmdelerdi. çirmif. 

M1111ra gıden haberci derhal tevkif B k be Kflf uıerin bU 
edilmif · Amır lbni Aa taraf~ u orkunç ha r, e . . 
f k '·ı · t' ka. tün düfüncelerini peri.fan ctmışti. 
aaı esı mıı ı. Gelen haberin, aslı olup olmadığını 

Mütevazi bir ruha malik olan tetkike bile lUzum görmemiflerdi. 
(Huan), kendine biat eden yerler. 
le iktifa etmifti. (Şam) ın da kendi. Panii baılaclı 
line biat etmem için Muaviye ile Ordu, derhal ayaklanmıştı. Her ta 
mücadeleye girl.fmek fikrinde değiL rafı velveleye veren blr panik bafla
di Hattl kendl8ini böyle bir cidale mıştı. Bir kıaım uker, Kflfeye doğ
te§Vik eden Kate etrafma: ru kaçarken, geri kalanlar da (Ha-

- Hele, biraz zaman geçain .... san) ın çadınnı basmışlar: 
Bta; Muaviyeyi, akıl ve hikmet ile - Bu !eli.ket aenin yüzUnden ol-
mallQp ve ilzam ederiz. diyordu. du. Halife olmak itibarile ordunun 

Muo.,iye geliyor önüne geçerek Muaviyenin kartJBJ • 
Fakat, aradan bir ay gN'er na atılman icep ederken. bunu yap-

-~ geç madın. Burada bize hutbeler vererek 
mez; Kurban bayramının ilk gü ü. u l 
Kflf eye fU korkunç haber gelmi-+~. • oyalandın.... Bu kadar ehli l m, 

- Muaviye geliyor... Y" • senin zi.f ve aczine kurban olcllL Keş 
(Huan), evvela bu habere. ki •~na biat etmeaeydiA 

fJltememiftL Llkin · iki gUnınanmak Dıye bağırmıflardı. 
• zarfın d 

da bu haber, ac:ı bir hakikat klin • (Hasan), bu hücum k&J'\'ıısm a 
teeyyüt etmifti.. • fe de ...,ırm .. tı. Bu biler~. haıwzlıklannı 

lar. Altındaki aeccadeyi çekip al • 
mıflar.. Çadınnı yağmıya baflamış
lardı. 

(Hasan), gUçlUkle kendini çadır • 
dan dıf&M atmJftı.Orada bağlı olan 
atının UstUne aıçramJf; 

- Ey, ehli beyti sevenler!.. Nere
desiniz?. Reaulallahm o kadar aev • 
diği evlidmı yumruklarla yerlere yu 
varlıyorlar .. Çadınnı yağma ediyor
lar içinizde beni kurtaracak mert 
yok mu? ... 

Diye, bağınnıştı. 

Bu feryadı duyan (Rabia) ve 
(Hemdan) kabileleri balkı, derhal 
(H88811) m etrafına toplanmışlar; 
onu, yeni bir htlcum ve taarruzdan 
kurtarmı,1ardı. 

(Haaan), bunlarla beraber perifBn 
bir halde (Medayin) kasabasma 
ricat etmişti ... Fakat, tam kasaba • 
ya girileceği zaman ileri doğru bir 
adam atılmı,tı. Elindeki yalın kılıç
la (Huan) ın üzerine saldırmıştı. 
Hasan, muhakkak bir ölümden kur
tulm~tu. 

Sadece oyluğundan yaralanır.ış • 
tı. 

Hasana salcl1ran aclam 
Kate camisinde büyük b" i anlatmıya çalışmlftı. Fakat. iş işten 

aktedilmişti. Yapılacak h•-ırk tçtibma geçım.tı. Asiler, ıuurla.nnı kaybet • (Cerah) isminde olan bu adam. 
_.,. e ak. ·,ı Hasan) Uzeri Haaanm adamlan tarafından derhal 

=~ın~Uzakereye girİJÜlllİfti. (Ha. : a~:~~~h8!rk<..ındak~ en~ yakalanmı,.. Kılıc darbeleri altında 
- Birdenbire mukateleye 'rişmi. ve gömleii parçalam111lar .. Bir yum parçalanmı,tı. 

yelim. Makul ve mantıki tJ:,irlere ruk darbulle onu yere yuvarl&mlf· (Arkası var) 

: .vurarak Muaviye ile ittlf ede . ...... ._-... - n-=-s.....-.-.-.n ..... •#J stsA&:-... 

SAGLIK ÖGÜTLERı ~~e!lne rağmen, K\lf e ef?'l.fı Mu. 
a~ıye ıle harp fikrinde iarar göster
m~lerdi. 

D~rhal kırk bin ki,llik bir ordu 

n un başına geç mi,; (Abd man 
Kilisesi) i.stikal'ne'tlne clotnı hare • 
ket etmlfti ... (Ali) nin en Ndık ve 
fedakA.r eeJıa,bmdan (Saidln oflu 
Kaya) Mua.viye ile daha evvel kartı
lqmak için on iki bin hafif dvari L 
le bir gün evvel ileri pderllmlftl. 

(Hasan), altı' bir yilrilytltle (Me. 
dayin) ,ehrine yakın (Sabat) mevki. 
ine gelmif, çadırlanDI kurdurarak 
burayı karaglh ıttibu etmittL Mey. 
dan muaherebeldı bu civarda verile • 

cektl .. 
Fa.kat. (BuaD) m ordU8U burada 

tavakkuf eder etmez: derhal uker 
anamda bir dedikodu zuhur eıım.: 

- Gene nü ehli lallm arumda 
kan MJrWecek!. ()ıluavf,a), altmıf 
bin zırhlı askerle gellyormuf. Eline 
geçene aman vermıyecelunlf. Hepi • 
mlzl ~tan geçireCekmlf. 

Sözleri bat p.termiftl.·· Bu dedi· 
koduyu çıkaranlar da, gizlice Mua
viye tarafından aöDderllmil olan pro
pagandacı ve casuslardan mUrekkep 

bir tebeke idi. 
• Hosonm ltu#6esi 

(Huan) bu llSderi duyar duymaz. 
btıttııı ukerinl toplıyar&k bir hutbe 
vermifti. Ve bu hutbede: 

- Ey ı.tllll cemaati.· Ey KMeli • 
l ' Ce bihakkın kudreti UHrine er... na ruın ki. Mefrlkt&n Mat 
)'emin ediyo .:..n.nnde hiçbir 
libe kadar, fU yer~---
fert ile hiçbir meeele hakkında hiç
bir dava ve nll&DD yoktur ... Ben, ne 
killlleden incindim .. Ve ne de, kim -
1eyt incitmek ıaterlm··· Kendi lh· 

tiyarimle hiçbir ferde bU1umet ıöe
termedim. Ve. dünya aaJtanatl ~de 

aklDDclaD pçtrme • 
nınnuaa etmeyi bufslıadavet-
dim... tmanıara tarfl --1& t 
ten nefret ederim· sulh ve --me 
içinde yqam.ayı tercih ederim... O • 
nun içindir kl. buraya da kendi lh • 
tiyarimle gelmedim- SlsiD aranmda 
verilen karan itba ettim- Muaviye 
ile, mubtele suııur edip af er ~ • 
yeuer oluna. ne ll&.. oımadıi'I • 
dlrde, bana hO.umet ve adavet P 
termeybı. 

demlftl. 
(Huan) m bu .asJerl. mlnrıl • 

)'&tı eamlanlmn ttserinde mtlhlm 1tlr 

(1) (Hazreti Muhammed) in ~~ 
uvıtıı kızı (Fatma), yine en .. vıı 1 

damadı (All) ile evlltları (Hasan). 
(HUMyin) ve onların evllt ve ahfa • 
tlına (Ehli Beyt) denilir. 

OkuyuoutanmıZlft aruında • en 
ziyade bayan okuyucuların aruın
da • yUılerinde çıkan sivlloelerl me 
rak tctenler çoktur. Yine bir bayan 
okuyuoumuz yuıyor, derdine· bil 
mem buna dert denilebilir mi? • 
'"tezelden derman istiyor. 
Hakkı da yok delil. Sivilceler in 

sanı oldutundan daha yatlı ıöst• 
rir. insanın • ihtiyarlık demiye • 
llm - olsunluk yqında btle. y .. ı
nı kUc;Ultmek istertcen. oldutun • 
dan daha y&flı ,arOnmek canını ıı 
kar. Halbuki sivilceler en :ziyade 
ıenc;ıerde olur. O çqda insan ya· 
tını 1&ldamıyı IUzum ıörmuM de 
o sivilcelerin yU:zUnden kart ıörUn 
mesinl elbette hiç tttemez. 

Bayan okuyucumuz. tlk&yet et· 
tıtı slvlloelerln nuıl oldutunu ta
rif etmiyor. Halbuki derdin• der• 
man taylemek için slvlloelerin na· 
111 oldutunu bilmek IUzumludur. 
O halde her tUrlUıUnU ıözden 19" 
çirmek icap edecek. Okuyucuları· 
mın her tUrlU hutaltkları i51ren • 

melerlnde bir fayda görmedlıtim 
ıibi. onları • zaten modut çoktan 
199mlt olan • ''hafızlı&a.. 11vketrnl 
ye de hiç niyetim olmadtltndan. ıl 
vllcelerln anca bir iki tUrlUsUnU 
anlatmıya çıhtaeatem. 

Bir tUrlUsU 06erpnllk" te dedi • 
limlz cinsidir. Bu tUrlU.U baflan
ııc;ta yalnız kızartıdan ve kabartı
dan ibaret oldujundan o vakit o· 
na tam ıiYllce denilemez. Fakat 
80nradan o kızartıların ve kabartı. 
ların Uzerlerlnde. aralarında sivil· 
celer de hlaıl olur. Erpnliifn yUı 
Unrlnd.. alında. burun Uzerlndet 
yanaklar Uzerlnde ve 99f'e Uzerln
de oldupnu tUph•lı billnlnlz. 

Sebebi ne oldutu iyice billnme
diiinden, 10ydan plen bir &rıza. 
romatizma cinılnden bir ,.y. mi • 
de bozuklutundan yahut erkeklik 
veya uzuvlarının iyi ftlememnin
den ileri pllr diye sanılır. 

Her neden ileri pline pisin, 
berelen venin ki, erpnllk haber· 
ılz plmu. birdenbire butlnnu. 
ilk zamanlarda lnlM yemeklerden 
10nra yU:zUnde bir ıecakhk duyar: 
yUıUnUn turuında buruında. al
nında. yanaklarında çen•inde kır 
mızı kırmızı noktalar meydana c;ı 
kar. B&flancsçta bunlara ehemmi· 

LOKMAN HEICIM 

yet verilmez. huımsızhktan pli· 
yor denlllr ve .,....,uk ilerler. 

Halbuki daha bqlanııçta insan 
yUzUnU l&bahları sıcak suyla. da· 
ha dotrusu dayanabilecej'i kadar 
sıcak ıuyla yıkayarak havluyla ku 
rutmadan kendi haline bırakırsa 

erıenllk önUnU alabilir. Aktamları 
da yatarken yUze kUkUrt merhemi 
sürmek faydaft olur. Böylece önU 
ahnmamıt olursa. ilerledili zaman 
mUtehust1 hekime baktırmak za 
rurf olur •• 

Bir tUrlUsU de bildilimlz yaba _ 
ni sivilcelerdir. Bunlar da yine 
yUz Uzer inde, fakat oradan bafka 
18iU. Uzerinde, arkanın yukarı 
k11mında da olurlar. ilkin kan çı
banı ılbl kırmızı kUc;ük kabartı ile. 
b&flar ve bu haldeyken kaybolabl· 
lir. Fakat daha çotu ortuı sarı -
latfr ve cerahat peyda eder. 

Bunun için de blrı:ok Hbepler 
ıötterlrler. Mide bozuklutuna. bar 
salclarcls Y•meklerln uzun mUd • 
det kaldıtına, pnç kızlarda ayba
tı hallerinin muntıt.tam olmadtlı • 
na hamlederler. En bUyUk sebep 
mikropları" deri ıc;erlsine ı1rmnl· 
dlr. Buna da yol açan en ziyade ka 
tınmaktır. Tımakların aruı tam 
rnlınulle temiz olmadan k&flnma 
mikropların deri aruına ılrmele -
rl kolayl .. tr. Fakat ılYllcelerlnden 
tlklyet eden okuyucularımızdan 
hepıinln tırnaklarının aruı tam 
m&null• temiz olmamuı mUmkUn 
oıamıyacqından, temiz ternaklar· 
la k&fıntılarda da ılvllceler olabl· 
ı.c.line inanmak zaruri olur. 

Bu tUrlU.UnUn • herk•ln yapa
blleceli - illet geceleri yatarken 
arap l&bunlle 90 derece alkolU 
karıfttrarak onu .UrUnmek, sabah 
lart da Uç lttre ıltk ıuya yUı ıram 
bulday kepeil ve on ıram uitbo
rik karı.,terarak onunla yUzU yıka· 
makttr. Birkaç &Un içinde ıec;me • 
yince yln• mUt•haa11 hekim• bak· 
tırmak IUzumlu olur. 

Bir de kolalı yaka kullanıldılı 
zamanda delikanlılarda ser0ıen 
bir tOrlO ılvllceler vardı. Şimdiki 
yumutak yakalar bunun SnUnU al 
dtlt için, yumutak yakaların bir
çok faydaları aruında bir tanesi· 
nl ıöstermek Uzer• hatırlatıyo • 
rum. 

1 KIŞLA DUVARLAR! ARKASINDA l -

Mulıabere ıabitlerimiıclen bir lısmı bir aracJo 

Muhabere alavı 
arasında erleri 

Ertuğrul kıılasmda, muhabere 
Komutanı Albay Galip Telae

ren 'in odasında on dakika kadar 
dinlendikten aonra, nazik albay, e. 
mir subayı İbrahim Tandoğanı ya. 
nmıa katarak bana kışıayı dolaş

mak müaaadesıni verdi. 
t,e, alt kattan bl.flıyoruz. Atıf 

muuı Uzerinde destekli nlf&D ta
limi yapan acemi erlerin biribirine 
k&l'lf&D aealeri, kulağa ne ho, geli
yor. 

İfte, pehlivan yapılı bir er ki, 
tahta masaya yüzü koyun uzan
mı,, bir yandan tüf eğıle hedefi 
bulmıya çalı,ırken, bir yandan da, 

- Sat!.ıunle pbuyt pvranm, 
aol elime ıe.lim ederim. Sol elimin 
yardmıiyle omuz bqlıfmıa tüfeği 
yerJettirlrim... Böylece nipmı dU. 
zeltirim gomutanım ... 
Yddızm bu yüksek tepelerinde, 

hava çok aert! Genç bir ıubi.y tel'
mometreye bakarak haber verdi: 

- Sıfmn altında 3! .. 
Böyle aoğuk. karlı günlerde, ta. 

llmleri kışla içinde yaptırıyorlar. 
Nöbetçi Mehmetlere bile, içi 

kürklü kaputtan 11rtlanna giydir
meden nöbet bekletmiyorlar. 

K oridonın biru llerilinde, bir 
kaç er gördt1ın: Duvar bo. 

yunca, yanyana dizilınftler. Bqla
nnda onba.fı ve c;avuşlan olmadığı 
halde, kendi kendilerine bir takım 
kumandalar veriyorlardı' 

- Safa dön' 
- Sola dön! 
- Geriye dön!~ 
Ama, bu kumandalan. o katb&r 

aert bir leale tekrar ediyorlar, ha. 
reketlerinl o kadar çabuk yapıyor
lar ki, durup durup onlara baluyo. 
rum. 

Aatefmen Cemal JDri&D laahat 
verdi: 

- GördUfO.nlls erler, pek ya
kında onbqı ol~klar, fimdiden 
kendilerini, yUklek ..ıe kumanda 
vermtye alJttmyorlar. 

İçlerinden birine, 10rdum: 
- Sen memleketinde iken de 

böyle mert mi konuturdun? Yaptı. 
iı ltln bir kabahat olduğunu aana
rak, boynunu bUktO. 

hah ettim: 
- Yani. köyUnde lken de aealn 

bu kadar yUnelr çıkar mı idi! 
- Yoh efendim .• 
- Kıtlaya plince. neden yük. 

aek teale konutuyol'llun !. 
Mehme~ik. mükemmel bir ce

vap verdi: 
- "Erat., dedifln. böyle konu. 

tur, gomuta verillrkene aea, ıtırıe
mell! .. 

Subay gUIUmaedi: 
- Blztm erler. lnflaya ilk geL 

cUldert gUnler, llfı koyunlarına 
eöyler gibi, sayıt ve cJ1ıs bir le8le 
konUfurlar. 

Sonra. arkadtt•lanna bakarak, 
onlar da lealerlnin tonunu yUkaeJ. 
tirler. 

En pmnk adam bile kıtlada. e. 

....--YAZAN: 

SALAHATTlN 
GUNGOR 

Telgraf maline i baımrla 

nerji ıahibi olur.,, 

H ep birlıkte muhabere tabu
run un derısaneaıne girıyo. 

ruz. 
Melleklerlnde Uerliyen erler, bu 

deraanelerde, un muhabere usul
lerini, btltlln teferruatına kadar 
öğreniyorlar. Telli ve telsiz telgraf 
la ıörütmek, tel alıp tel vermek, 
kablo çekmek; anten kurmak, bo. 
zulan makineleri ifletmek, ve daha 
bunun gibi, muhabereci ere lazım 
olan bUtün mal6matı, hem ameli, 
hem nazari olarak görüyorlar. 

İfletme dersaneleri, aivil telgra· 
tanelerde olduğu gibi; geceli gün. 
düzlü açıktır! .. Erler. talime çık· 
tıklan zaman blle aantralda daimi 
nöbetçi bulundurulur. 

KuvveW bir dlaiplln altında ça. 
llf&D erler, bu deraanelerde kıaa 
bir zaman içinde yeU.,iyorlar. Ve 
o kadar lyi yetifiyorlar ki; terhiıs 
edildikleri zaman, herhangi bir e
lektrikçi yanında yUkaek ücretle, 

çarçabuk ı., buluyorlar. İçlerinde, 
devlet hizmetine girip, telgraf mu. 
habere memuru, ıemi telllzlerin
de çalıfanlar pek çok! .. 

Komutan telgraf bqmdaki ere 
emir verdi: 

- Bize alay aantralmı bul! 
Makin• bir tıkırdı ... OD uoJye 

IODI'& da bu tılmdmm cevabı. 

- Alay l&Dtrah k&1'9"'ıırda!.. 
Bir bqka muhabere: 

- Sen lrlmat" T 
- Erbq AU!. 
- Hangi bölük deraanPJ1bıde. ., 
- UçtıncU bölük .• 

A_c mi erl ri yeti tirmek için, 
böluklerd de ayn deraaneler var. 
Bu d rsanelerde, erlere umwnt 
bılgiler gosteriln or. 

Erler bıraz yeti ince, taburlann 
ihtısas d<'rsanelerıne devama bq. 
lryorlar, makine ba rna geçerek, 
taburlar ar sında muhabereyi te. 
mm tm k acemi erler için, üç beş 
aylık bir i ! .. 

K aravana ile ayrılmış bir köee 
goniyorum Buraya .. haber 

kabul yerı .. dıyorlar. Gelen telgraf 

ve telefon haberleri, burada tetkik 
edilip kayıtları yapılıyor ve mer· 
kezlenn kıd mlısı tarafından, teL 
grafı çek c k olanlara teavi ediU. 
lıyor. 

t nf dı ı dolqtıfım Ert ...... 
kı laamda bütün bu muhabere va
sıtalannm en mükemmel ,ekllde 
n sıl i 1 t 1 i cumhuriyet ordu 
sunun zam n ve me afeyi hlçe 11. 

yan bUtün m d ni icatlardan, na. 
sıl azami şekılde istifade ettiğlnl 

gorerek, içimde derin bir ferahlık 

duyuyorum. Yıldız tepelerinde, 
hassas bir insan dımağı gıbi çalı· 
,an muhabere alayının, bu aon ıia 
tem tesisat aayesınde bir saniye. 
nin onda bınne aıgacak bir zaman 
zarfında, koca b r orduyu, gUnlln 
ve gecenin herhangi bir saatinde 
hemen harekete getirebilecettne; 
•üpbe mi var?. 

t-tA 

RUJU 

Kadınıarm ve glizellerin ve genç. 
lerln hayat! istekleridir. Sabit l\c;ılr. 

orta ve koyu renkli yaglı "• 
ya.ıı.sız şidleri VPrdır. 

Ruj 60, Allık 3:5 kuruştur 
Huan deposu: lstanbul, Ankaı a, 

BeYoflu, Betiktu, Eak\I@ ıir 
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rf alebe Recebin dayaktan Başvekil ve Vekiller 
15 - 1 - 937 

öldü~ü tesbit edildi Atatürk tarafından 

Recebin babası Ali, muharririmizin facia ha/J.mda sua,/,., ine ceYap 
Yeriyor. (Resimdeki kadm Recebin anası, küçükler de kardeıleri) 

(Başı 1 incide) ~-
resine göre izinsiz olarak vukubul. G 1 
muştur. enera 

u akşam mektep paydos edilince 
talebeden Niıkhetin mantosunun ça.. G o·. . 
lmdığı anlaşılmış ve bl;tün şüpheler r 1 n g 
Recebin üzerinde toplanmıştır.· Re-

kabul edildiler 
1
' (Başı 1 incide) ı de kalma~ı şartile tam muhtariy?ti. 
Sarih, açık ve nntdellel olan Türk ni temfr.e hazırdır. lskenderıından 

: davasının Ccnevrede müdafa:ısmda 'gelen haberler, Türkiye tc1.ra: 0 ::ı lan 
! Doktcır Aras, Cilmhuriyet hUkfımeti- kabul C'd!!ecek tPsviyenin orada da 
t nin ve şefierin btiyük {timadmı ka _ kabul edileceğim ı;bsterı.>or, demek 
l zanınış Dışbakanı sıfatiyle buluna - tedir. 

l ('aktır. Hcltny davasının mei3ru Türk Yeni hôdiseler arifesinde 
1 te1inın m•ıı·affakıyetle neticelenece. 
: ğine kani ve bunu tahakkuk ettir-
' ~miye azmetmış o!.ın hükünıet, Lozan 
'J{ahram •• nının }{& 'l .r.ma pr :e ı .!ı c;: 

lbi ehcmnııyetli J· ın-.Jeket J•valarıııın 
tcsbit edildiği sırada memleketten 

l ayrılmasına ıüz ım gönnem;~tir Bu 

1 
hususta yapılan neşriyat tamamiylf' 
asılsızdır ve Ankarada büyük bir 
hayretle karşılanmıştır. 

Hariciye Vekilimizin Ce
nevre Seyahati 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik RUştü 
Arasın cumartesi günü Cenevreye 
gitmesi muhtemeldir. Hareketi, he
nüz kat'i surette takarrür etmemiş. 
tir. 

Hama, 14 (Hususi) - S ıncak dı
f;ında ınr-fml makamlar tımıfındnn 
Sancak ıçirıdeki Türklere •ecavüze 
sevk"dılmL'k üzere çeteler teşkil o -
lunduğu, bunların Araplardan ve 
Taşnuld&rdan müteşekkil bulıır.ttuğu 
haberleri Antakya ve Reyhrnıyı:: :mn 
takasındaki Türk halkı fevkalade si. 
r.irlen<lirrniştir. 

Böyle hır hadisenin doğuraca;ı 

elim akibeti şimdiden tayine imkan 
J:'Örillemıyor. 

Reyhaniyede fef hi§ devam ediyor 
Haier, 14 (Hususi) - R"'yhaniye. 

de hala t-Utün dükkanlar kapalıdır. 
Knsabada tethiş hüküm sürmekte -
''ir. 

1500 Arap silôhlandı 

Borsada BORSA D .. k.. ,,. 
M: ~eleler J :::::1~::;"";;~_. 

Dün borsada Türk Borcu üzerine A ı 
1 1 

S ı t 1 f 
biraz muamele olmuştur. Paristen ___, 

6f1.""' gelen telgraflar Unitürkün sabahle. Sterlin 618.- ı20-""' 
yin 310 frankta açılarak 314 frnnkta 2~ ~°.!:~z fr. ii~:= · ııı""' 
kapandığını bildiriyordu. Yüksekli- .ıu ı..ıı eı ııu.- ı~: 
.'.:ın devam edeceği tahmın olunmakla ' 1 R .. ı 11111 tr. 82 - ZZ" 

20 Drahmi 18.- , 
bnaber 22,iO li rana &çııaıı fiyat 22, ,L •••• ,,. ır. ~C>:ı - ,~~, 
C\:i ],,.ada kapanmıştır. Anadolu tah. lu Leva 20.- ~ 

l Flonn 63, - .-, \';l:ı:.>ı inin satışla ıı dün de .Jevam et- zo ı.:ekoı;lcvalı lı:ro 75.- '°' 
ıj~ rrü;lır. Fakat b'.l rnuamel<>..!e biraz ı S•I nııı 20.- rı""' 

1 Mark 25-t l"'IlCt..7.ül görülmü.-;tur 37 lir:ıtlan a- 1 zı · 2 zV 
OtJ 0.- J.""' 

rıJ ·pı fiyat 36.20 Jirnda kap~nmıştır. penıo 20.- f t""' 
.. O l" 3n 20 Ley 11.- •• ..,,. Am:dolu mumess;lı lle 4 ıcı:ıdan "• :iM' 

Uınaı 48.- ,,, 
21) liraya inmiş, fakat Cüwlıuriyef · ~•·c~ ırarono 30 -

1042
..., 

Merkez Bankasrnm tıisse!t>ri 96 lira- Altın 1040.- .,45-' 
• Banknot 243.- • 
ya yükselerek a1ıcı bulmu~LUr. Aslan 
Çımt>.nto hisseleri ,\ •re on kunıs kR. 
dar bir tereffü kaydetmiştir. 13,55 
den 13,65 liraya çıkmıştır 

Ç·e k le r 

cep ertesı gün de mektebi! gelmeyin
ce hu şüpheler kuvvt bulmuştur. Sı. 
ıııf muallimi Leman, çocuğun evine 
haber göndererek annesini istetmiş 
\'C kadın gelince muallim Leman, paL 
to hikayesini kendısine nnla.t:nıştır. 
Hasibe, (çocuğun anası) bu işin ba
basına duyurulmamasını, Ali .;a vu
§un bunu duyarsa çocuğu çok hırpa. 

(Başı 1 incide) 
Musolini, Generalin şerefine rec;nıı 

!lir ~.iyı.·ı t vermektedir. 
Italyan mchafili, ziyareti, iki nı.!m 

leket mlinasebctleri arasındaki sala-

Başvekil Ismet !nönü ile Dahiliy~ 
Vekili Şükrü Kaya, Hariciye Vekili
mızin Cenevreye hareketindt::n sonra 
Ankaraya döneceklerdir. Maanıafih, 
ayrılıı;ı günü şimdilik belli değildir. 

Ham~. 14 (Hususi) - Hale1J veci
varında lGOO kadar Arabı:ı silahla. 

Muhtelif 
Memieketlerde 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prac 
Viyana 
Madrid 

620.-
0.7922 

16.9575 
15.05 
4.6960 

88.3875 
3.4492 

64.515 
l.4467 

22.7112 
4.2338 
7.5725 
1.97 
4.1925 
4.3950 

lıın .ı ·eni bir dl'lıli savJı~:la:ı başka 
hu ~.I)'acd ı>snasında, t.kd ··~iz mu. 
•ıakkat nlaşmasınm, fo;p·,nyaya gô. 
t.Ullü ı.ımdermemek mPs•·1 ~.;in:r. gö. 
rüşüle('{'ğini soylüyor'ar Bilhassa 
GôringıYı logıltere · Ita1.v.• anlaşması 
hakkında etraflı malCım .! alacağJ V\! 

stntükonu-ı muhafazası h:.kkınrla mil 
temm'm malumat istiy~Cvgi. haha 
veı ılmcl vdir. ispanya hhı asılerın 
muvaff ..ılr•yeti, üzerin ... Cn!nerııl ne 
rekilıll! yardım temin etl ııPceği mese-
1esınin de bir karara bağlanacağını 

soylUyor. .dir şayiaya göre, Gör ng 
~apoliyi 1iyaret ettikfe,ı sonra ::\'apo. 
!ıyi •c rfüpri adasını zivaret eclc> -
::ek, daha sonra lspa ıyı\ya. gide · 

narnk f.'t.-vhnniyeyi basmıya ha~ırlan ·Ek • 
dıklan sövleniyor. onomı 

10 Türk feykif edildi 
• Berlin 

Varşova 
Budapcşte 
Bükrcs 
Belcrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

llyacağıru söylemiştir 

Maarif idaresi tahkikata 
ba§hyor 

' Bu sırada mesele Maarif Müdürlü. 
fiirıe bı 1dirilmiş, tahkikata mı>mur e
dilen müfettiş Mansur, mektebe gide
rek :)-apılan muameleyi tetkik etmiş. 
tir. Başmuallfm Pertevin izahatine 
gore, çocuk S'Jçunu itiraf etmiş ve 
çaldığı mantoyu civarda Ramız Ba. 
banın yeni yapılmakta olan evintle
ki boş bir küpe sakladığını söylemiş
tir. 

Çocuk bir hademe ile köpün yanı. 
na gönderilmişse de orada böyle bir 
manto çalmadığım ifade etmiştir. 

Po/i e ihbar 
Mesele bu şekli alınca, mektep ida. 

resi zabıtayı haberdar etmiş, polisin 
yaptığı araştırmalar da o gün bir ne
t ke vermemiştir. Fakat ertesi gün, 
Nükhet, kaybolan mantosunu giymiş 
olduğu halde mektebe gelmiştir Bu 
\•aziyet, herkesi şaşırtmış, küçük kız, 
ısorulan suallere: 

"- Mantomu dün gece Recep da
yıma. getirmiş, bırakmış ... " diye ce. 
\•ap vermiştir. 

•ektir. 

ON nn ADA 

Bir rıv:lyete göre, Göring, Adal:ır 
aenizın ·r on iki ada gt .·bundan .... :ıri 
meskUn birinin.Alman tayyareleri ta
.·afmdan kullanılmak iizcıe tahsisini 
istıyecek'ır. Guya Alm:ınHı daha l'V. 

vel, şarka gidecek hava ;_ıostal:ırı ı

çin böyle bir ada .stemiş, Italya bu
nu vadetmiş, Almanya halihazırda 
bu pı Jjeyi tatbik etmek üzere oldu. 
ğu için, ltalyanm sözünü yerine ge
tirmesini dilemiye karar vermiştir. 

Yalnız Italyanın artık böyle bir ha
reketin Akdenizdeki statükoyu değiş. 
tirmesi melhuz olduğunu ileri süre. 

Hatay Hakkrnda İngiliz Ga
zetelerinde Okuduklarımız 

Halep, 14 (Hususi) - Rcyhaniye. 
de tezahürat c..lolayısiyle 10 Türk tev
kif edilmiştir. 5 Türk için de tevkif 
kararı verilmiş, fakat bunlar yaka

Antakya, 10 (DeyJi Telgraf y:ı.zı. 

yor) - Buradan kırk mil mesafede 
ulan Reyhaniyede Türklerle Ar..:plar 
ıı.rsu:ıında vukubulan mücadele esna
sında nümayişçiler jandnrm~lann e. 
]indeki rovelvcrlc>ri, tüfeklerı ve spor 
tab:mc.ııann Çı>kmiş ve biribirleriyle 
dövüşmüşlerdir. Kargaşal:l:, \1iliet
ler Cemiyeti tarafından göndi•rilen 
müşahitlerin, rakip tarafları dinleme 
si üzeriue başlamıştır. TürklP.r de. 
Araplar da müşahitleri iyi kar.şua -
mak iı;ın hazırlanmışlardı. Tii:-kler 
sivil atlılarden müteşekkil bir grup 
ve 300 yardımcı ile toplanan Arapla. 
rı bertaraf etmek istemişler, bur.un 
iizerine dövüşme başlamış, daha son
ra kurşunlar müb~dele -0dilmi1tir. 
Müı::ıahitler balkona çıkarak kavganın 
öııl.nü almayı düşünmüşlerse de va
kayı görmekten başka bir şey yapa. 
mamışlardır. Bunlar, Türklt::J in A. 
ı aplnrı geri attıklarını, ve bir Tür-
kün birkaç el atPş ettiğini görmüş 

bulunuyorlar. Hastaneye n'.l.klolu -
nan yaralılar iki Arap ve iki Ti.irk 
tür. Birçok Arapların yaralandık

ları zannedilmektedir. Reyhaniye be. 
.ediye reisinin oğlu da tevkif ~dilen
ler arasındadır. 

lanamamıştır. 

Şapka giyme harekefi geni1liyor 
Halep, 14 (Hususi) - Kurtdağı ve 

cevtPsindeki mıntakalarda ~apka. gi. 
me hareketi gittikçe artmakta ve 
Halehe <'loğru uzanmaktadır Bu ha. 
r<'ketten resmi makamlar fevkalade 
kuşkulanmış, şapka giv .1m~me:si i 
cin Kurt~1ğı halkına tchdilier savur
mıy:ı başlamıştır. 

Halk, bu tehditlere kulak asma -
rırn kta ve şapka giymiye dtıvam et • 
mcktedir. 

!>4 T o., Kağıt 1 thal 
Edilecek 

AnkarQ., 14 (Hususi) - İzmit KiL 
ğıt fabrikru;ı faaliyete geçmeden ev
vel 1nhisarlar İdaresi tarafından Fin
landiyaya ısmarlanan 54 ton kağıdın 
Türkiyeyc sokulmasına Vekiller 
Heveti karar \'ermhıtir. Aynca kır -
tasiye depolarının ihtiyacı için Nor 
\'eGten getirtilecek 133 bin 208 kilo 
kağıdın kontenjan dışında memleke
te sokulması Vekiller heyetince ka
rarlaştırılmıştır • 

ALMANYA - Almanyanm TUr
kiyeden ithal ettiği pamuk miktarı
nın son yıllar zarfında oldukça art
tığı ve Dr. Ş1htın lrana yaptığı zi
yaret esnasında bu memleketten da 
hi Almanyaya pamuk ithalatının tev 
sii üzerinde görliştUğü bildirilmekte 
ve bu münasebetle Almanyanın ya
kın şark ülkelerile iktisadi bakımdan 
sıkı bir alakada bulunduğu kayde -
dilmektedir. 

AL.'1ANYA. AMERİKA - 1_1 
tarihli Allgemeine Deutsche Zeitung 
da iki memleket arasındaki emtia 
ve tediye münasebatı hakkında tes
bit edilen şerait neşredilmiştir. 
AMERİKA - Ziraat nezareti ta

rafından toplanan malfımata göre 
bu yılın pamuk rekoltesi 12.400.000 
balyadır. 

AMER1K '- ="1..,e·~rk Exchan-

Tahvilat 

108.065 
34.3550 

2.7766 
25.06 

3.1232 

Anadolu I ve II kupon kesik 

E •ham 
Merkez Bankası 

lıtikrazlar 

B f2.-Türk orcu 
97

.ft 
Ergani A. B. C. _,, 
Srvas - Erzurum I 9:_.-ı 

ge'' tarafından ~erilen . maliı:: 
göre 1936 yılı yun sarfıyatı g • 
senenin 650.768.000 !ibresine naJI 
ran 554.819.000 libredir. oJ 
ARJANTİN - 1935 senesi ~aı21 re' 

istihsalinin 80.957 tonu buldugu 
men bildirilmi tir. - ~-dl 

====-=====~==-=======~==~====<" •u 

TÜRKiYE 

Kızılay Cemiyeti 
Genel Merkezinden: 

1 - Cemiyet' mizin latanbulda Y enipoıtane civarınd• 
Recep te o gün yatağa yatmıştır. 

Korkudan mı? 
Çocuğunun birdenbire hastalan?na_ 

aı üzerine Ali Çavuş, demiryolu ve 
zabıta doktorlarına müracaat ederek 
muayenesini istemiş, demiryolu dok
toru Recebin fevkalade bir korku ne
ticesinde hastalandığım söylemi']t ır. 
Bilahare, Etfal hastanesinde yapılan 
muayenede hiç bir dayak eserine te. 
ıadüf edilmemiştir. 

r'"'k statüko hakkında tafsilat verece
ai ve bu hareketten çekinecefri söyle-o 

ILyor. 
Taymise Göre 

Taymisin Istanbul muhabin San -
cak hakkmdiki Türk tekliflerinin 
nınhiyetinden bahseden bir yazısm -
da, Fransanın talebi üzeriııe Tür . 
kiye hükumetinin Sancak içiı1 iste -
diği istiklalin manasını izah ettiğini, 
Fra.rumnın teşkil olunacak konfcde -
rasyona Lübnanın girmesine ıtiraz 

edeceği, fakat Sancağı gayri a~keri 
hale getirmek Iskenderun limanın _ 
dan bir kısmını Türkiyeye verme!{ 
noktaları üzerinde esas itibariyle an. 
ı~manm güç olmıyaca~,m bildirı -
yor. 

eski Zaptiye caddesinde Kızılay hamnda.!'i depoıunda me•· 
cut 600 kalem tıbbi ecza kap alı zarf uıulıle satılacaktır. • 

Maliye Vekili İstirahat 2 _ Eczaların listesini ve aatıf tartnamesini görmek iıtı· 
Ediyor yenler tatil günlerinden maada hergün sabah dokuzdan ak· 

On üç günlük hasfalık sonunda 
Recep, 12 kanunusanide birdenbir~ 

f tnalaşm.1§, anasına, babasına: 
"- Başzın yerinde değil. Gözlerim 

hiç görmüyor." demiştir. 

Nihayet zavallı çocuk, o gece saat 
bire doğru mütemadi kusmalar için. 
de can vermiştir. 

Çocuğun ölümü, polisi tekrar ha
rekete geçirmiş, ortada dayak iddiası 
mevcut olduğu için cesedin morga 
nakline lüzum görülmUştilr. 

Baımuallim ne diyor? 
( Başmuallim Pertev, diln kendisiyle 
göril§en bir muharririmize §unları 

ıöylemiştir: 

"- Recebe dayak atmış vaziyet
te değilim. Bu çocuğun mektepte u
fak tefek hırsızlrk vak'aları olmuş. 
tur. Esasen bu sefer de meclisi inzi
bat huzurunda mantoyu çaldığım iti
raf etmiştir. Fakat, mantonun konul. 
duğu yerde bulunmaması yüzünden 
hadiseyi polise bildirdik. Bittabı ba. 
bası da duydu. Şimdiye kadar çocu-
ğu muayene eden doktorlar, bir darp 
eseri görmediler . Morgdaki otopsi 
bunu meydana çıkarsa bile, tahlcıkat 
evrakındaki ifadeler dayağın kimin 
&arafmdan atıldığını gösterecektir. 

Netice 
Hadisenin suçluları bugün müdle-

ALMANYA VE FRANSA 
Paris, 14 (TAN) - Göringin Ro. 

ma seyahati gazeteleri endışeye dU. 
şürmektedir. Figaroya göre, sey:ı
hatın hedefi, dolambaçlı bir yoldan 
Londra ile anlaşmaktır. Ayni ga~

t~ye göre, yakında Kont Ciyanonun 
Londraya gitmesi gayri muhtemel 
değildir. Gazetenin siyasi muharrıri, 
I"inksadın lngiliz _ Fransız tesanüdü. 
nı. bozmak olduğunu anlatıyor. Di
ğer gazeteier de lngiliz, Alman, Jtal
yan itilafı için çalışıldığını söylemek. 
t ... dirler. 

Diğer taraftan bazı Fransız gaze. 
tdeıı M. Blumun Almanya fo: mal 
'e iktisadi bır anlaşma temini için a
yın 24 ünue Liyonda bir nutuk söyli
yeceği haber verilmektedir. Bu ha. 
bNlere göre, siyru;i anlaşma daha 
sonraya bırakılacaktır. Bu siyasi şe
raitin en bellibaşlısı Almanyanm Is.
par yada ve Avrupanın şark ve gar· 
bmda takip ettiği siyaseti cezri bir 
pıırette değıştinnektir. Fakat Fran. 
sa bu hattı hareketini tadil etmt'Kte, 
~c Ami de peuple göre, Fransa iliı
kumeti bu hattı hareketi takip etmek 
le Almanyanm yapmayı düşünmekte 
olduğu muharebe için ambarlarını dol 
dı.ınn:ık sur>liyle işi ikmal etmek!:e-
1.~ir 

Taymism Cenevre muhabiri ise iki 
taraf n:>ktai ıı&zannın birib!rınr bir 
havli ya klası ığını söyledikten sonra 
"Türkiye hükfımetinj, Sanca~ı Surı
ye ve Lubnan eeviyesinde bulu:ı:Jur
nııya razı olmakta, yani onunla ayrı 
bir muahede yapılmasını, daha son. 
ra ÜG hükumetin bir federas~·orı teş
kil etmelnini lcahul etmekted:r Fran 
en, S~nc~ vın, Suriye devleti dahilin-

~ahtın Pari'3 seyahatini gecikti ·hğı-
11i, t:ıt'bebin de h:ı!! hazırda mlistem.e. 
ke :n(.Selesı ,.~ :kt !sadi işler üzerınd '3 

anıaşma im:-t:ıı.larmm meVC'Jt o!madı 
ğını söyleınekt. d•r. Niyuz Kr JniKie 
göre, Fr.msız gaz .. telerinin son neŞ
riyat1 Uzerine Her Hitler, Ş1htın 
Pa se gitmrın1..!>: .... 1 emret:,ıı~t r. 
A! ,MANYA \'E l.NGIL'r~;nE 

ŞAHTIN SEYAHAT! . 
I.ondra, 14 (TAN) - Taymıs; Dr. 

iumumiliğc getirilere.k isticvap edile. 
cektir. Başmuallim Pertev, suçlular 
aramdadır. Tahkikat ikmal olunabi
lirse suçlular, istintak hakimliğine 

verilecek, kabil olmazsa, sulh mahke
mesinden tevkif kararı alındıktan 

sonra tahkikata devam edilc.cektir. 

Eerlin, 11 tT ~ i\) - A:man gaze
teleri. Mister I~detıin, ln,;ı tere tere
yr ğım topa tr: ı cıh ettiğine dair söyle. 
diği sözleri !:ıiı.J\leUe tenkit ediyurlar. 
Boesrsen Zeitung gazetesi diyor ki: 
"Edenin ~özleri tatsızdır. Çünkü in 
g·'hre Ver3ttv ır.•rnhedesi fü• zen~in. 

lemiş ve karnını iyice doyurmuştur. 
Şi:ndi isterı'I~ Tf'r:ıyağı r1~::-, isterse 
top o.lır. Bu, onun keyfine tabilJir.'' 

Rahatsızlığını haber verdiğimiz tam on yediye kadar Depo Direktörlüğüne müracaat etıne-
lfaliye Vekili Fuat Ağralı, hafif b~ l~~li•d•i~rl~e~r·~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~ soğuk algınlığından mustariptir. Dün 
kt>ndisini ziyaret eden doktorl:ır bir 

iki gün istirahat tavsiye etmişler - ır ••••• .;~;m------------------....... dir. _ İstanbul Belediyesi İlanları 
Zükur Hastanesinde 

Paviyon 
Beyoğlu Zlikfır hastanesine yeni 

'bir bevliye paviyonu ilave edilmiş, 
fi.sabiye ve çocuk hastalrklan için po
Iikilinikler ihdas olunmU§, bir otopsi 
yeri inşa edilmiştir . 

Gümrük'erin Nakli Bitti 
Galatada Çinili Rıhtım hanındaki 

yeni dairelPrine taşınmakta olan günı 
rUkler idaresinin bütün servisleri ta
mamen yerlerine yerleşmişlerdir. P~
za"'tesi güııiinden itibaren gümnık 

muamelelerine bu yeni binada baŞla
nacai<tır . 

Keçi Derisi ihracatı 
Keçi derisi ihracatı devam etmek -

tedir. Yüz adedi 150 - 180 kilo ara -
sındaki deriler 180 _ 200 kuruştan 

verilmektedir . 
Ağır, yani yüzil 300 kilodan yuka

rı olan derileri de yerli fabrikalar 
300 - 310 kuruş arasında satın al • 
maktadırlar . 

Kızılaym Yeni Binası 
Kızılay İstanbul milme~silliği ile 

San'atevi, Cağaloğlundaki bınasrndan 
yeni Postane civarındaki J{ı7.ılay ha. 
nına taşınmıştır. Kızılay ş~~eleri 
başkanlan dün yeni milrne:'sihn re
isliğinde olarak fevkalade bır toplan 
tı yapmşlardır • 

Hayvan Sahip:er.nin 
Nazarı Dikkatine ,. 

1 - Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy, Eyüp mınt.ah~jo 
dahilinde iki aydanberi yapılmakta olan Ruam mücadele heyetıne 

11 1 · 1 "A k k b ' t " ları en eshabı tarafından getirilmemış o an t, ısra , eygır, ay d''f' 
lkincikanunun yirmisine kadar merkeı ittihaz edilen Fatih Bele ',~ 
Hayvan hastanesine getirilmesi ve bu müddet hitamında yapıla~,, 
umumi taramada muayeneden geçen hayvanatın tırnaklarına vuru 
"R" damgası görülmiyen ve her hayvan ıçın ayrı ayrı verı mış o kr · · ·ı · lan vr 

sikaları mevcut olmıyan eshabı hayvanatın Hayvan Sağlık Zabıtası 
nunu ahkamına göre tecıiyeleri cihetine gidilecektir. ··tJ•'' 

2 - lkincikanunun sekiıinci gününden itibaren Kadıköy, Osku ·tfi"' 
mıntakaları dahilinde mücadeleye baılanmıı olduğundan merk~~ ',,
haz edilen "Selimiyede Küçük Sıhhiye Baytar Mektebine" her ?~"""" 
bah saat sekizden itibaren yukarıda bahsedilen hayvanatın getırıl 
ve getirmiyenlerin cezalandırılacağı bildirilir. "B." "249" . . . ; 

Karaağaç müessesafı için lüzumu olan 1500 kilo Amonyak .•çıklllfl' 
siltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1905 lira bedel tahmın ° 1,JO 
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2bl" 
No.lı kanunda yazılı vesika ve 142 lira 88 kuruşluk ilk teminat mak ,J 

b .. .. t 14 d D•' veya mektubile beraber 28/ 1 / 937 perşem e gunu saa e 
Encümende bulunmalıdırlar. (244) 

• • • 
lstanbul Meb'us intihabı Teftiş Heyetinden: ~,1 
General Şükrü Nailiden açılan lstanbul mes'usluğu için 17 / f , 

günü intihap yapılacağından müntahibi sanilerin mazbatalariyle 0 _.... 

·• • • k f '°""' ... saat dokuzdan on üçe kadar Beyazıtta Unıversıte on er•ns sa 
te§rifleri rica olunur. ( B.) ( 248) 
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Fatih Sulh 2 ncı Hukuk Manliem<>. ı 

ıi ~atış ?ıfomurluguııdan: An.ırğıro:,, 

La.mbo, Eftalya, D~.;pınanm şeyıan 

rnulasarnf oldukları Eamatyada Irn
rahor ırahallesinin Jmrahor sokagın
da eski !!5 mükerr.!r .yeni 32 .No. sağ 
tarafı Ulvııc hanım hanesi sol tarı:ı.

fı kömürciı Osman ef. ars:ısı arkı;. 

tarafı Turhan beyin kahvehanesi hah 
çesi cer hesi Narlıkapt Çeşme sokağı 
ile mahdut 400 hra muhammin kı~·

metli arrn, ve yine ayni mah:.ı lle ve 
ayni sokakta eski 79; 80 yeni 87, sn 
N. lI sağ tarafı Ismailin di\l:h.anı sol 
tarafı Omer Şabaıı ef. dükkimı ile 
Şahap ef. arsası arka tarafı Ulviye 
hanım hıı.nc bahç"sı cephesi lnııahor 
caddes· ile mahd';lt l950 lira muham. 
min kıY'uetli maa dükkan, ve ayrıi 

mahalle ve ayni so~akta eski 180 ye
ni 190 N. 1ı sağ tar..ı.fı Çıngıraklı bos
tan sokağı arka tarafı Kosti '\.erese. 
sinin hıı.ncsi sol tar:ıfı Elisavet dilk. 
kanı cepheEl imrahor caddesile mah. 
dut tcvsıli 720 lira kıymetin1e bil' 
dükkan, ve yim; Samatya Inı~aııor 
mnhalleı::inin Hacı Manol sokağ nda 
1590 arşın miktarında eski 138, 138 
nıükerrer 138 mükerrer 140 yeni 148, 
146, lH, 142 N. !arla murakkam bir 
tarafı Dimoe hanesi bir tarafı Apas
tol arsası ve bir tarafı Dirnos bahçe. 
si ve tarafı ra.bii ta.rki'am ile nıah. 
dut bir mayi mil§temil 998 lira mu
hammin kıymetli bir arsa bir d..!po 
ve iki dükkan izalci şuyu znnrunda 
açık arttırma suretiyle 18 Ş.J.bat 937 
tarihine mıisadif perşembe günü sa
at 14 . 16 ya kadar ve muhammin 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taahhüdü b 

-- Madenı kutularda ka'e --

ALG 0 P AN 
İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin tık teminatı Eksiltıne~e konan ~İ.D 
MahiyC'ti 

Elbiselik kumaş 

Elbise imaliyesi 

lUikta.n 

460 metre 

205 takım 

Bedeli 
4 L. 25 K. 

6 L. 83 K. 

146 L. 62 K. 

103 L. 32 K. 

Eksiltme günü 
\'e sa.ati 

26 - 1 • 1937 aaa.t 
10.30 

26 _ 1 - 1937 saat 
11 

Okulumuz talebesi için yukarıda miktar eksiltme gün ve saati ile ve ilk teminatla
rile muhammen bedelleri yazılı elbiselik kumaş ile imaliye açık eksiltmeye kon· 
muştur. Eksiltme İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul· Komisyonu 
tarafmdan yapılacaktır. İstekliler kumaş yapan fabrika veya kumaş taciri imaliye 
için de nihayet dördüncü sm ıf terzi oldu~lanna dair Ticaret Odası vesikası ve temi
nat makbuzlarile belli gün ve saatte komıs~ona gelmeleri teminatları eksiltme saa· 
tinden evvel Liseler Muhasebeciliği veznesıne yatırmaları şartnameler mektepte 
göri.iliip öğrenileceği ilan olunur. ( 146) 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 

ki kalmak şartile 5 Mart 937 tarihi~ 
müsadif cuma günü saat 14 • 16 ya 
kadar mahkeme ba.5katibirıin oda 

sın. 
da açık artbrma suretiyle ~artn 
dairesinde satılacaktır. a.rne 

Bu gayri menkullerden 81, 79 N. lı 
ev Uç odalı olup bir helası vardı ,, r. e 
tram;·a: :addesi üzerindedir, ahşap. 
tır. r a an Marmaraya nazırdır ve 
altında da zemini çini döşeli bir k h 
ve dükkanı vardır. 144 14? No a -• ..... . ma-
haldeki arsanın 3 tarafı hatıllz d 

1 u. 
vara çevrilmiş ars.ı ve içerisinde 
metruk bir kuyu bu ara.sanın ön ta_ 
rafına 146, 148 No. iki dilkkan tesa. 
düf eder ara.sanın içerisinde ve dük
kanların arkasına'. isabet eder yerde 
i' zeri ao çl ~ ör.tlil-"9 .,,......~lm 
yusu olan kapalı bir depo vardır. 

148, 146 No. dükkanlara gelince bun_ 
larda yüzleri tuğla ile örülmüş ve 
rencereleri parmaklrklı tamire muh
taç bir vaziyettedir. 180, 190 No. dük 
kan tramvay caddesinde olup kagir 
Ve arkasında tahta perde ile çevril
t.ıiş ve icerisinde bir kıuyu.su bulunan 
lıahçesi ~ardır. 

1 _ Arttırmaya girecekler yüzde 

D. No: 

265 

803 
1757 

1785 

1936 

1940 

2123 

4639 
4533 

564'1 

6714 

d0l2l 

7305 

8412 

8482 

Semti ve mahallesi Sokağı 

~anyer Yenimahalle E: Birinci Bağlar 
Y: Bağlaryolu 

Büyükdere Bayır 

Usküdar Çakırcı E: Kefçedede 

Ha.san paşa Y: Halk cad. 

Usküdar Selami E: Kürkçü 

AP Y: Kürkçü 
Mümin 

Aksaray Katip Alboyacıla.r 

Kasım 

Aksaray Katip E: Yah 

Kasım Y: Katip çeşme5i ve 
Yenikapı Kums:ıl 

Usküdar Yenimahalle E: Manga 
Y: Mantar 

Bakırköy Cevizlik (lrta 

Usküdar Icadiye J 
E: Tensuf 
Y: Maruf 

Aksaray Kati:,> E: Langa cad. 

Kasım Y: Alaca cami 

(}alata Ar~ Bergıımıut 

;1'QıQIMf!l•IA~ ~Jl:a.r~.oL 

Ahmet hane ve Uzun-
yol ve Dere. 
boyu 

Küçükpazar Zından- ipçiler 

kapı Rüstempş,şa cadde:ıi 

Paşabahçe Incir E: SultaJı!'.f'! 
Y: Fenerli köy 
~kmazı 

Balat Hacı Isa Ta.mburacı 

EmlAk No: Cinıi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

E:ll 145 metre arsa H5 Açık 
arttııına 

14 160 metre arsa. 100 " E:42 44 metre arsa 200 " Y:66 - 68 

E:3Mü. 80,50 metre arsa. 50 " 
Y:5 

E:84 75 metre arsa , 380 " Ada: 838 
Parsel: 56 

E:16 Y: 32 166 metre arsa 1000 kapalı 
zar! 

E:21 Y:27 41 metre arsa 50 Açık 
arttınmı 

E:49 Y: 55 114 metre anı:ı. 350 " 
E: ve Y:3 64,50 metre arsa. so •• 

Mahallen 7 

E:31 Y:49 44. metre arsa 360 " Ada:SOO 
Parsel :16 

E: "e Y:3 Kagir dükkAnrn 600 " 
54,5190 his. 

lilıJ.O :ıog OO~n ""tirm .ıooo kapalı 

311- arsasını müştemil zarf 
Y:19.59- 4945 metre bostanm 

61-63-63 1 20 120 his. 
E: ve Y:44 Kagir tonoıı dUkkan 1~00 .. 

Ada:356 ve üzerinde odanın 1/4 his. 
Parsel:14: 
E:72 Mü. Ahşap haneniıı 100 Açık 

Y:l l, 5 his. 
~ 

arttırma 

E:27 Y:43 4Q metre anıa. 80 " 
nın 3/4 hia. 7 buçuk nisbetinde pey akçesi vere. 

cekler. 
Yukarıda evsafı yazılı ga;rl menkuller on g:In mUddetle 11atıp <;tkımlmıştır. !haleleri 27 _ ı . 937 tarihi-

ne düşen çar§amba günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil boonsiledır. 
, 2 _ Arttırma peşin para iledir. 

3 - Müseccel ve gayri müseccel 
hak sahiplerinin tarihi ilandan itiba_ 
ren 20 gün zarfında vesaik~~e bera
ber satı~ memurluğuna ~ura~aatla 
haklarını tesbit ettirmelerı. Aksı tak
dirde gayri müseccel hak sahipleri 
paylaşmadan hariç b.tralulaca.ldar • 

dır. 

4 _ Uzerine ihalesi icra kılınan 
tnU.,teri bedeli ihaleyi vermezse gay. 
ti menkul yeniden arttırmaya çıkarı
lacağından aradaki fark ve zarard<tn 
mes'ul olacak ve bu fark bili hüküm 

aJrnacaktrr. 
5 - T 'hi ihaleye kadar maliye, 

arı . . h' d 
evkaf, ve belediye vergıl~rı . ısı:,e ar-
lara .. de 2 buçuk della!ıye ıle '."O se. 
nelik~kaf taviz bedeli mUşterıye a. 

ittir. 

6 _ Işbu şartname herkesin göre-

bileceği surette açıl<tır. Fazl~ ma
lumat istiyenleri 68 satış N: ıle m~. 
l'rıurfyetimi,;e milracaatıan ılan olu. 

nur. (29306) 

Beşiktaş 1 inci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: Ziraat Bankası vekili 
Avukat Şeref tarafından Beşiktaşta 
H8.şim apartımanm üçüncil dairesin. 
de: Mühendis Ali Rıza nezdinde mu
kım Mukaddes aleyhine açılan 31 li
ra 32 l:uruş alacak davası Uzerine 
müoc!eialeyhaya gönderilen tebliğ va
rakasında mumai leyhanrn yazılı ad. 
reste çıkıp gittiği Vfll 11alen ikametg&. 
hı meçhul bulun<i ığı. dave.:·y :y~ ve. 
rilen .nt'srııhattc1n anlaşılmış ve tr:
lep veçhile milddeialeyhaya 20 gün 

m1ddctll' ilanen tebliğat if::t!:.Tn'L ka. 
ı ar v~rilcrek muhakemesi 10 - :! • 937 
t;,rfö;ne rrüsadif; tı>rşamila günü sa-

at 10 talik kılınmış olduğundan o gün 

mahkemede isbatı vücut etnıedi~~ ve. 

yahut müsaddak bir vekil gönrierrne. 

diği takdirde gıyabında muhakemeye 

d<'vam olunacağı tebliğ mak:ı"lHm. 

!taım olma küıere ilan olunur. 
(292~9; 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
22/l/1937 (Cuma) günü saat 15 de !stanbulda Na

fıa Müdürlüğünde (2868) lira keşif bedelli Pendik Bak
teriyoloji Enstitüsünde yapılacak Padok ve motopomp 
kulübesi inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele: Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri, ~roje, ~e~.if hül~sasile buna müte-
ferri diğer evrak dairesınde go:uıecektır. . . 

Muvakk t teminat ( 216) lıradır. İsteklılerın teklif 

mektupları~m en az ( 20.00 J .lira~~k ~u işe benzer.!ş .7a~
tıgına dair göstereceklerı vesı~a _uzerın~ Nafıa Mudurl~
ğünden almış olduğu müteahhıt.~ı~.ve Tıcaret Odası ve~~
kaları ile 22/1/1937 (Cuma) gunu saat 15 de Nafıa Mu-
dürlüğüne gelmeleri. ( 13) 

Türkiye için Yerine müme11ili: BOURLA BiRADERLER ve 
Şıı. IST ANBUL, ANKARA, IZMIR 

Hukuk Fakültesi Dekanllğından · 
Fakülte kütüphane ve neşriyat işlerile meşgul olmak 

üzere bir memur alınacaktır. Taliplerin asistanlık vasıf 
ve şartlarını haiz olmaları lazımdır. İsteklilerin Dekanlı
ğa müracaatları. ( 2 1 7) 

:>anıbı: Aıuuet ı..uuu • Al.MA~ • Umıııw ~"!frtyatJ tda.re e<ıe:u: ~ SALüı 
Guetecilıl ve Nll'iyat rtlrll l..lınttet ~ınceu. BuıJdığı yer r AN matbau• 

11 -- = 

• 
Bundan yüz sene ewelki lstanbulu tekmil lbideleri, sarayları, cami

leri, çeşmeleri, sokakları ve mesirelerile nazarlarda canlandıran (eski İs
tanbul albUmU) meşhur reesamluın tablolarından alınmış birçok resim
lerle doludur. Müverrih ! hmet Refik, yazdığı bir mukaddime ile al • 
bümdeki tabloların hangi devirlerde ve hangi ressamlar tarafından ya • 
pıldığını çok güzel tasvirlerile anlatmaktadır. 

•• y E O İ G U N l~are~anesi tarafından gayet ne
fıa bır surette hazırlanmı,tır. 

Satıf yerleri: Ankara caddes:ndeYED/GVN satış mağazan, ve 
Anadoludaki umum YEDIGVN bayileri. 

Fiyatı 25 kuru,tur, 
lstanbulda Ankara caddesinde YEDICON gazetesi idarehanesine 2:5 ku • 
ruşluk posta pulu gönderenlere derhal bir albüm gönderilir. 

Kapalı zarf uıuliyle eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
·ı - Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir istasyon tesi· 

satından olan İstasyon - Urfa kapısı arasındaki yolun in· 
şaatıdır . 

Keşif bedeli 81021 liradır. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif hulasa cetveli 
F-Proje. 
İstiyenler bu evrakı 405 kuruş 0e<le1 mukabilintie Şose 

ve Köprüler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 25/1 / 937 tarihinde pazartesi giinii sa· 

a~ 16 da Nafıa V ckal'!tinde Şose ve Köprüler Reisiliği ek· 
sıltme Komisyonu odasında kapah zarf usuliyle yapıla· 
cakttr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 5301 lira 
05 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Resmi azete· 
nin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfi· 
kan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. İstekli· 
lerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu· 
kabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. (2273) (85) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komısyonundan· 

1 - Muhabere Şubesi Jaboratuvarı için lüzumu olan 
bazı aletler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17 /2/937 Çarşamba günü saat 15 de 
Gümilşsuyunda mektep binası içindeki komisyonda yapı· 
lacaktır. 

3 - Muhammen bedeli "18,000,, ve ilk teminatı 
"1350,, liradır. 

4 - İstiyenler şartnamesini mektep idaresine müraca· 
atla parasız alabilirler. 

S -Teklif mektuplan 2 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupla· 
rın nihayet 2 inci maddede yazılı saate kadar gelmiş ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu
'unması ıarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edi 
mez. "3756., 
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Candan Gelen Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taş'arından 

b:rinin sökülmesi 
demektir fakat 

Uzun iş ömrü dileklerine teşekkürlerim. 

Sizi hu akibetten 
vikaye eder. 

......... .... 
• a~.:a.va\.ıM ••• ••••• 

··~~ :. çg~~·.~.:j· . . . ..... '"-.......... . .,, .......... ,.. · .. 
···:: ....... . : 

Di,Ierinizi gündüz iki defa 
Radyolin dit macun ile fırça

lamak ıuretile onlara tam bir 
sıhhat ve ebedi b;r hayat te
min edersiniz. Radyolin dit· 
lerinizi sade temizlemekle ve 
parlatmakla kalmaz,ağızdaki 

ÇAPAMARKA 
22 YAŞINDA 

M. Nuri Çapa 

bütün mikropları imha eder. 

Daima 
Su'tanahmed Bölge San'at Oku!u 
Satına'ma Kumisyonundan; 

Nev'i Miktarı T. B. Ehiltme T. G. ve S. ilk teminat Şekli 
lira K. 

Siyah is- 210 çift 395 K. 21 / 1/ 937 14 de 62 21 açık 

karpin Per~embe 

İstanbul Beyoğlu ve Y eniköy Daireleri 
İstanbul Bölge San' at Okulu talebesi için 21 O çift si

yah iskarpin eksiltmeye konulmuştur. 

TÜRK ANONiM GAZ 
ŞiRKETiNDEN : 

Şirket kendi makbuzu olmaksızın memur ve i~ç:Jere hiç 
bir ıuretle para vermemelerini sayın müşterilerinden diler. 

1937 senesi hüviyet varakaları gri renktedir. 

Bu hususta gerekli durum yukarda yazılmıştır. Eksilt· 
me Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği bi
nasında yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler Ticaret O
dasının 936 vesikasını taşımaları ve 2490 No.lı kanunun 
emrettiği evsaf ve şeraiti haiz olmaları lazımdır. İstekli· 
ler belli gün ve saatte Yüksek Mekteryler Muhasebeciliği
ne ve şartnameyi görmek için de mektebe başvurmaları 
ilan olunur. ( 4 7) 

1935 
le radyo çe ik lAmb~s m GENER ll 
ELEC TRIC icad ettı ve kullandı 

1936 
da. bütün Dünyaya taam mum 
attırdı. 

de GENERAL ELf CTR!C'in fenni 

1937 tetk katı radyonun en son harıka
smı yaratmağa muvaffak olmuştur. 

BU NEDiR? 

Ayar ve tashih cihazıdır 
Bu cihaz; sesin otomatik bir tarzda mükenıınelen işitilmesini temin eclcr. G E

RAL ELE C TR İ Cin bu tetkikatı semeresi olan 193 7 F O C US E D TON E 
serilerile radyonun muvaff akıyetini hazırlıyan pişdarı addolunabilir. 
GENERAL ELECTRİC'in "FOCUSED TONE,, 

Usu:ü, radyonun yanlış 
ayarını düzelt r 

Radyo istasyon ayarı ve buluşunda 1 O da 9 kişi 

hataya düşer. Fakat, "FOCUSED TONE,, 

tertibatı GENERAL ELECTRlC radyo· 

ları sizi hayrette bırakacak surette hatanızı 

otomatik ola~ak tashih eder. 

her akşam, sabah saat 7 ye kadar General Electric Company'nin kuvvetli merkezini duıleyiniz. 
31,48 metre Kc. 9530 

Schennactady: 19,56 metre Kc 15330 

Işaret Elektrik sesi (10 milyon voltluk elektrik sarfiyatı) 
Merkezler şu ,ekilde takdim edilir: (Uıis is the National Broadc asiting Company G. E. C. and W 
2 x AD an international Station of the GE.~RA L ELECTRIC Company Schennactady Ncwyork) 

Satı§ ~rkezi: Beyoğlu, İstiklal Caddesi No. 28 
Telefon: 43849, Telgraf: O E K A W E. lstanbul 

Yeni 
Çocuk 

An.ljlklo~I 

lkinci 
Cüz 

Çıktı 
Çocuklarile övünmek isti

yen babalar, c;ocuğunuza 

mutlaka Yeni Çocuk Ansik
lopedisi alınız. Bu eser ço-

cuğunuza verebileceğiniı en 
kıymetli hediyedir. 

Mütenasip bir End~m 
J "••otıl l<o .. ılırl (Oıloı) •• K•· 

..,.,,,,. •Ocudu aı•"'ıhırı• tuuGlıt 

tı"'f" edor Sewl"'llli•• hlel 9alm•k· • 
ılıı• .Ocutw yu111utatır •• l•cıltı,. • -l"fyıtlır : l(ı..,ırler ı Hrıdı•. ' 
Koraılor (Oıloı) ıuıy .. lı hralı., \ 

215 llrodu lllltırı•. • 

a.tıe r.,ı ıralnıa ı 

ISTA'NIUL, httf hı , 
Tloel 1111yd••• 12 Ho. I~ 

Mıltıomoıı ılyı•ol ıdlolı •OJI 
ıı Nı,lu torlfe,,.ııt latoyt•tı. 

l"lyotıırımııda lılyO tıoıtllt. 

Beyhude ıstırab çekmey:n 

il 

1 
1 

Soğuk algınlığı, nezle, kı· 

·ddık, grip, baş, diş ve sinir 

tğrıları, romatizma sancı· 
1arı için rakipsiz deva GRl-1 
PlN' dir . 

Bu karışık h, valarda yanınızdan 
GRiPiN'i eksik etmeyiniz 

........ _... ....................... ~ 

liON M GAZASI 
MEVSiM SONU SAT.Si 

a 
En güzel mallar 

" En ucuz H!:atlar 

İstiklal Caddesi 

6/11!1111 ................................. ~,1 

Mezhd narodnaia Kniga 
Kousn~tzki Most, 18 Moscou URSS 

Sovyet Ittihadının en meşhur yazıcılar1, en salahiyettar gazctecilct1ı 
en faal fotoğrafçıları, en namlı ressamları 

Rt::VUE DE MOSCOU 
Mecmuasında çalışırlar. 

En salahiyettar mütehassıslar tarafından yazılan makalelerle dohJ 
en güzel resim ve vesikalarla musavver ve harici şekli de gayet 

zarif olan 

DEVUE DE MOSCOU 
S. S. C. 1. nin şayanı hayret hakayıkile alakadar olanlar için gayet 

elzem bir rehberdir. 
REVUE DE MOSCOU senede 6 defa intişar eder. Rusyanın hll· 
yatı içtimaiyesinin tam bir mil.kesi ve dünyanın altıncı kısmında u· 

kip edilen sosyalist yapıcılığının en emin istihbarat kaynağını dıı 
takdim eder. 

Aboneman ücreti: 
1 Seneliği 1,00, 6 aylığı 0,50, nüshası 0,25 Amerikan dolan, si· 

parişler için : 

Beyoğ!unda HAŞET Kitabevine müracaat. 
~ ....................................... ~ 

!kwieat ı:~i No. 
IF.;l . ,, 

Osram ~ a111pullerin11l 

binde ayd111ltk kuvveti fJI 
kalumen ile ve elektrik sol' .,. 
.fiyatı Vat ile gösterifıııİ§1~ 
Bıı suretle her laı/lalla J 
ucuza 11zalolan bir aydıııl• 
teminatı verilmiş olıı)'ofı 
Dikiş dikerken lOO(DL111

) ,. 

bir ampul hullantlırsa go 
!er nıulzafaza edilmiş olıİ' 

ı·e 150 Dekalumenlililir. 


