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Hatay Dav ı K zan 
RESM DL TÜRKCE 

MurahhaslarzmzzdBn "TAN,, okuyucularına 
Hatay dav_.. lehimize halledlldlğl cliı l'Ce, olclulc. Dl meseleıt. Halayda resmi ~ T f9 ota. 

haber alr allllaz derhal telefonla evredeki ralc 1 ve haH .. rdi. Anlatmanın kat'I 
murahhas heyeffmlze müracaat etlik. Hoteı · ttL y ıa...-:.. 
ele La Palx'yl bulduk. Murahhas heyetllllzden sa- heyetler ara1111da takarrür e ann ....,,.;..> 
tahlyet sahltl bir zat ile konuıtuk. Bize aynen tun- ıaat 13,30 clll Milletler Cemiyeti Konseyi toplana· 
lan söyle•: ''Hatay davaınmclakl laitQn pürüzler cak. •la1111a proleıl Konseye arze•ecek 
berinde Frans• heyetile tam bir anlapnara vdııl suretle kat'iyyet kaıanacalrttr ... 

Anlasn1anın kat'i 
metni hazı 1 dı 

Lisan meselesinde: 

fe rJık 

KARTOPU kAHRAIANLARl 1 
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No. 20 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Göçebelerde kız 
ahp verme usulleri 
Kızların Güzelliklerine Deve 
Kıymetleriyle Paha Biçilir 

Cenup hududundaki dövmeli ka. 
dınları, ııaçlan örgülü bekar erkek. 
le.ri anlattım. Şimdi bu yazımızda, 

-~....,..-- bu dövmeli ka. 
dınlarla saçları 

örgülU erkekleri 
evlendirelim. Ve 
hep beraber onla. 
rın düğünlerinde 

bulunalım ... 
.Ne yazık ki ben 

' Mardin • Nusaybin 
yolunda iken böy. 
le bir düğüne rast 
gelemedim. Fakat 

yol arkadaşım bana bu düğünleri 

o kadar canlı bir surette anlattı ki, 
onu eğer burada ben tekrar edebi. 
lirsem, bir gö. 
çebe düğününde 

bulunmuş gibi o. 
lursunuz. 

'Bakalım bir 
tecrübe edelim: 

lnsanlnr daima 
her uevirde ken
dilerine en büyük 
hiımeti yapan 
hayvanlara bü. L 

yük bir kıymet 

• 

Mesela benim bir kız kardeşim var. 
Sizin de bir kız kardeşiniz var. Sizin 
kız kardeşinizi ben, benimkini siz a
lırsınız. O zaman işin içine deve gir· 
mez. Ve aşk deve yapılmaz. Genç er
kekler ekseriya bu usule ba;ı vurur • 
lar ... 
Kafamın içine bir istifham takıl • 

mıştı: 

- Ya, dedim iki taraftan birisinin 
karısı , çifte düğünden sonra ölürse? . 

- 1şte o zaman mesele çatallaşır. 
Çünkü karısı ölen tarafa, diğer taraf, 
muayyen bir tazminat vermek mec
buriyetindedir. Karısı ölen güveyin 
sun'u taksirine bakılmaz. O kız kar
deşini başkasına vermekle ve kendi 
karısının ölümünü görmekle zarar 
etmiştir. Bu zararın telilf is.i lazım • 
dır. Ya bir kız daha verecektir. Ve ya 
but deve ... 

- Ya başka kız kardeşi yoksa, ya 
devesi de yoksa? .. 

- O zaman aldığı kızı iade eder. 

- Kız razı olur mu? .. 
- !ster i~temez olur. Sonra bir nok 

ta daha var. Evlenmede esas olan 

,ey kadının tarlada çalışmasıdır. Ka
dın alil olur. Tembel olur; çalı~amaz 

1 
Fino ile yaramaz lc.edi, yangın1n çıktığı evcie •• 

Yaramaz bir kedi 
ile küçük bir fino. 
yangın çıkardllar 

Dün, bir kediyle bir köpek, Samatyada bir yangına sebebiyet 

vermişlerdir. Hadise şöyle olmu~tur: 
Samatyada Hakkı Çelebi mahallesiı.ıde Çam sokağında 52 nu

maralı evde Hayrezuhi isminde bir kadın otunnaktadır. Hayrezu 

hinin oyuncu bir kediyle ayrıca bir de fino köpeği vardır. 

·Fatihte 

Yeni Tayyare 
Fabrikamız 

Proje sahibi Nuri Demir 
ı ağın verdiği izahat 
1 • 

1 • B eşiktaşta, Hayrettin iskelesin de; bir tayyare etüt attlyesinın 
! rulduğunu dünkü nüshaınızd a yazmış ve bu teşebbüs haki< 

1 
bazı nıallınıat vermiştik. Memleketi ınizde bir tayyare etüt atölyesi,. 
makla başlanan bu iş, yüksek ve gen iş bir projenin mahsulüdür. proJ 

· sahibi de memleketin kuvvetli teşeb büs sahiplerinden Nuri Oenıir 
Yeni tayyarecilik teşebbüsünün ciddiyet ve ehemmiyeti dolaY 

dün bir nıuharririmizi Nuri Damira& ın nezdine gönderdik. Kendisin 
proje hakkında şu izahatı aldık: 

"- Yerli emek, yerli sermaye ve 
yerli tekniği kullanarak, memleket 
için çok lüzumlu olan tayyare sana . 
yiine yardım etmek düşüncesi, çok • 
tanberi, beni meşgul etmekte idi . ., 

On beş scnedenberi bütün varlığım. 
la bu işe teşebbüs etmeyi tasarlıyor
dum. Bazı mlniler, teşebbU!ün geri 
kalmasına sebep olmuştu. Bugün, işe 
başlamak fırsatını elde etmiş bulunu_ 
yorum. On senelik bir çalışma prog
ramiylc modern ve mükemmel tayya
re manzumeleri, vücuda getirme yo
lundayız. 

Bu tayyarelerin çivisine vanncıya. 
kadar, bütün malzemesi, memleket 
dahilinde temin edilecektir. Tayyare 
etod fabrika.sının yanıbaşmda, bir 
de tetkik ve ihtira laboratuvarı aç. 
mayı düşündüm. Bu laboratuvarda, 
Türkün ihtira kabiliyeti ciddi bir im
tihandan geçirilecek ve istenen vMıf-
!arı haiz (fikir icat sahiplerinin) iti· 
zumu olan bütün iı.lat, edevat, ve le. 
vazım emirlerine hazır bulundurula
caktır. 

Nuri Demirağ 
~~~~~~~~~~~--

Klod Fare 

atfetmişlerdir. lşte deve cenupta 
bu nevi bir hayvandır. Sürmeli 
mahmur gözleri, bir dağ 11ll5ilcsini 
andıran vUcudU, yumu,acık,~ lopur 
lopur ayaklarile deve, cenubun bil • 
hassa çöl ikliminin en büyük kıyme· 
tidir. Bir adamın zenginliğinden mi 
bahsedilecek; hemen kaç deve8i ve 
kaç deve yUkü eşyası olduğu söyle
nir. Bir kızın güzelliği mi anlatıla • 
cak; hemen onun kaç deveye bedel 
olduğu iddia edilir. 

Kadın, dün, bir 'aralık manga

lını yakmış, kediyle köpeği oda
da bırakarak komşuya gitmiştir. 

Meydanı geniş bulan fino ile ke

di, karyolanın üzerine çıkarak, 

oynaşmıya başlamışlardır. Bu 

esnada, yorgan ve battaniye, 

karyolanın yanında bulunan 

mangalın üstüne , düşmüş ve tu· 

tuşarak yanmıya başlamıştır. A 
teş biraz sonra kaplamalara si
rayet etmiş, fakat yetişen itfai

ye taraf mdan büyümesine im

kan verilmeden söndürülmüş-
bir hale gelirse, o zaman ~ deği,ir. 
Erkek nikıl.hı fesheder. Öbür taraftan tür. 

bir eroin 
fabrikası 
meydana 
çıkarıldı 

Bundan b~ka. Bursada, paraşüte 

son derece elverişli olan Bursa ipek
lerinden paraşütler imali için etodlar 
yaptırmaktayım. 

Gümrük muhafaza ve emniyet teş- Yirmi glinf? kadar, refakatime mü-

yerine 
NuriConke 

Binbirdireitte "Klod Farer caddl 
si,, ismi verilen sokağın levh~ iJ 

dirilmiştir. Şimdilik bu soka.k a~ 
dır. Qürikü isim değiştirmek ,,. 

Evet, devenin kıymeti, bir cenup 
kızının güzelliği için en büyük ölçek 
tir. Onun için 45·50 derecei hararet 
altında yanan ovada, çölde, saçı ör -
gülU bir delikanlı ile, dudakları döv
meli bir çöl yıldızı ara.Bında ufak bir 
~k başladı mı, deve o sürmeli ebedi 
ıiyah gözleri, o istatistık münhanile 
rine benzlyen vücudü, o kocaman 
hantal boynu ile araya girer. Kızın 
güzelliği terazinin bir kefesine bir, 
iki, Uç ve icabında beş on deve de ö
bür kefesine konur. Bu suretle kıza 
paha biçilir ve aşk için pazarlık baş· 
lar. Maamafih nasıl bir ticarette 
müşteri beş liralık, on liralık kağıt
lar yerine ufak para da verebilirse, 
bir evlenmede develeri de bozdurup 
bozdurup harcamak, mesela bir deve 
yerine beş koç vermek mümkündür. 

Fakat evlenmek için yalnız deve • 
nln bir kıymet olarak nazarı itibare 
alındığını zannetmeyin. Bir aileden 
alınan bir kıza mukabil, öbür aileye 
de bir kız vermek bu 11uretle bir tram 
pa yapmak mümkündür. 

Yol arkadaşımın verdiği izahat bu 
tekilde devam ediyordu. Kendisine 
&ordum: 

- Peki dedim. Ya bir tarafın kızı 
gUzel. öbür tarafınki bir parça çir • 
kinse? 

- O zaman ikisinin güzellikleri a
rasındaki fark, bir deve veya bir koç 
la yine denk getirilir. Yalnız size ~i: 
feY söyliycyim: Kadını bir mal gıbı 
alıp satmak ve değiştirmek yüzünden 
gayet garip hadiseler olur. Mesela 
genç erkekler ekseriya çirkin ve yaş 
h kadınlar alır. Halbuki ihtiyarlar 
taze, güzel, körpe kızlarla evlenir • 
ler. 

-Sebep? .. 
- Çünkü bir lnaanm malı yaşlan-

dıkça. a.rt.a:r. Bir insan yaşlandıkça 
zenginlc~ıir ve on un için de güzel 
kadın alabilmek için hayli deveyı 

gözünden çıkarır. Halbuki hiçbir şe
yi olmıyan delikanlılar öyle mi ya? ... 

Yol arkadaşımın verdiği izahat 
oldukça mantıki görUnUyordu!. O 
&özlerine devam etti : 

- Yalnız iki taraf &rasmda kl7: be 
ca~işi olursa, o zaman delikanlıla • 
nn güzel kızlara düşmesi imkan da
hilindedir. Bu becay!ş şöyle olur: 

da zarar ve ziyan iı1ter. Fakat bütün 
bu adetler hep göçebeler aruında • 
dır. Yerleşmiş köylerde böyle şeyler 

yoktur. 
Yol arkada~ımın söylediklerini bil 

yük bir alaka ile dinliyorduın. Sor -

dum: 

- Bana biraz da bu göçebe düğün 
lerini anlatır mısınız? 
Arkadaşım: 

- Ooo, dedi, düğtinler! .. Bu düğün 
lcrden birisi olsa da size göstersem ... 
Belki tesadüf ederiz. Fakat bugün i
çin yok galiba. 

Bunu söyledikten sonra oradaki en 
yaşlı birisine sordu: 

- Ağam bugünlerde dücününüz 
var mı? .. 

- Yarın olacak. 
- Bizi davet eder misin? .• 
- Davette ne demek. Baş üzerin-

de yeriniz var. 
O zaman keşki yarın yola çıksa i

dik diye hayıflandım. Fakat ne bili
rim ben ki, yolumun üıerinde bir dü
ğüne rast geleceğim! Bir düğün için 
de burada yatağı yorganı olmıyan, 

kertenkelesi, yılanı ve akrebi bol bir 
yerde nasıl geceliyebilirdim ? •• 

- Peki dedim öyle ise ,u güveyi 
görsek ... 

Güveyi bana takdim ettiler. Meğer 
se o biraz evvel gelen 11açlan uzun 
örgülü, 11!yah göz!U, siyah ka~lı de • 
likanh imiş. Kendisine sordum: 

- Karını almak için kaç deve ver 
din? 

Gözlerinin içinden güldü 
- Deve bende ne gezer ki, ağam? 

Çift çubuk kalmadı! Hepsini karşı • 
da Fransızlar aldılar. Kaç senedir 
evleneceğim fakat bir türlü iki ya • 
kamı bir araya getirip bir iki deve 
sahibi olamadım. Çok şükür Allaha 
ki, artık bu sene bacım yetişti. Gür
büzleşti. 

- Bacın mı? .. 
- Evet. kız kardeşim. Onu karşı· 

da ki köye veriyorum. Oradan da bi • 
ri!inin kızını alıyorum. O ktı, benim 
bacımdan güzel, güzel amma, yine 
ben bir şey vermedim. 

O zaman: 
- Nasıl oluyor, bu iş diye ıor • 

dum.? 
Etrafımda bulunanların en ihti -

yan derhal müdahale etti : 
_ Ali mi, ona bütün köylerin kız

lan feda olsun. Bak şu altın gibi de
likanlıya. Hem güzel, hem yiğit. 
hem çalışkandır. Sonra bir ahlakı 
var ki, sorma .. Allah kendisinden ra 
zı olsun! Kimin bir işi olursa hemen 
koşar. He.men canını paralar. Üste -
lik bir de deve mi versin ? .. 

Gu•• ın z' hal Ve kilatı memurları tarafından Fatihte teha~ıs bazı zevatı alarak .motör i. 
a.sri bir eroin imalathanesi meydana malatıru tetkik etmek üzere, bir Av-

sakarya da ~ıkarılmıştır. Evvelki gün ıııaat 15 te rupa seyahatine çıkaca~. Bu seya

yapılan cürmü mcşhutta suçltilar iş hati~den.fistif~ oderck, .~""8Ie .sa.-s l k .. . nayıınde en muhım mevkıı tutan mo. Şeb . ')I 

ati aca uzerınde yakalanmışlardır. t '" · tı .. · d-e -tet 'kl -or ınşaa uzerın ı er )aiJaCA 

Denizyollan idaresi geçenlerde sat_ lmalatha~ Pı&ı?z ~u~m~ış si. ğııııt' Bu~rtfk~e i tıejiee vetdiği 

ad koymak hakkı yalnız ~ de 
eine o.ıltiı. Meclislh şubat H,;tifıltl • .:1 

• ':leh te.ıı.> resinde makam bu nususta . yah ve beyaz morfın bulunmuştur. takdirde hır motör fabrikası kurmak 
tığı bir kaç vapurdan sonra Sakarya A b d · 1 d"ld" - · ı 1 ' yrıca ura a ıma e 1 ıgı an aşı an için de ayrıca teşebbüslere girişmek 

bulunacak ve bu caddeye yeni bit 

ve Gülnihal vapurlarını da satılığa çı- mühim miktarda eroin de çıkarJ.!mış- niyetindeyim." 
karmıştır. Bu vapurlar hurda fiyatı · tır. Tayyarecilik sahasına Nuri Demi
na satılacaktır. Fakat demir ihraca. Bu işte alakaları görülenler sekiz, r-ağ gibi azim sahibi bir vatandaşın 
tının mcnnedilmcsinden dolayı satış on kişi kadardır. Suçlular, derhal ne- hususi teşebbüs şeklinde atılmasını. 
dahildeki alıcılara yapılacaktır. zaret altına alınmışlardır. Emniyet havacılığımız bakımından çok fayda

takılacaıktır • 
Belediye riyasetinin bu ~ad 

111 
''Nuri Conker,, ismi verilmesınıdit• 
listen istiyeceği zannedilmekte 

YENi RADYO 
iSTASYONU 
iNŞAATI 

müdürlüğü, hadise hakkında geniş lı görürüz. Bu teşebbüsün, Divrikte 
mikyuta tahkikata girişmiştir. bir tayyare fabrikası kurmak ve mo. 

Son zamanlarda lstanbulun muh· tör imalatına girişmek yolunda gcçi
telif yerlerinde perakende olarak M. receği inl\işaflan alaka ile bckliyece

Bır kadın 

tılan eroinlerh. bu fabrikada imal e- • · gız. 
Tavcınzn 

dildiği tahmin edilmektedir. 
Ilk !!Orguları yapılan suçluların i

fadelerine göre, uzun bir zamandnn. 
beri bu fabrikanın piyasaya mal çı

kardığı da anlaşılmaktadır. 

iş Bürosu 

Ankarada yapılaca~ olan büyük 
radyo istasyonu için muhtelif firma
lardan yeni teklifler yapılmıştır. Na. 
fıa Vekaleti yapılan teklifleri tetkik 
için bir komisyon teşkil etmiştir. ln.' 
şaata · bu yaz.a. kadar başlanacağı 

tahmin edilmektedir. İstasyon hem B ı • 
orta ve hem de kısa dalga üı.erind..vı ey a n na m e e r 1 
neşriyat yap•••ktır. • Topluyor 
Gıda Madde/erı 1tı kanununun tatbikına hazırlık 
S V J d olmak üı.ere İf Bürosu tarafından atan ~ er er e bütün müesseselere dağıtılan beynn· 

Çalışanlar 
Her nevi gıda maddeleri satan dük

kinlarla bilhassa fırınlarda çalışan
lardan ekserisinin pejmürde kıyafetli 
veya ço'k pis oldukları belediyenin na. 
zan dikkatini celbctıniştir. 

Dün belediye şubelerine yapılan bir 
tamimde bu gibi yerlerde çalışan us
ta, kalfa, çırak veoirenin her vakit 
hem çok temiz ve hem de yeni gôm
le kler giym~leri, !iksi halde al1kadar· 
lar.ın ılddetle ceza.landınlacaklan 
bildirilmiştir. 

Ay b~ından itibaren belediye me
murları bu ciheti sık sık kontrol ede
ceklerdir. 

Fırınlarda ekmekleri ambalaj yap
mak için kullanılacak kağıtların hu
susi bir kap içinde temiz tutulması ve 
bunları kapamak için tükürük yerine 
tslak sünger kullanılması da ayrıca 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Bir Yalancı Şahit Tevkif Edildi 

Dün bir hukuk mahkem~sinde ya. 
lan yere fahadet ettiği için Yorgi is 
minde birisi tevkif edilmiştir . 

nameler toplanmıya baJjlanmıştır. On 
gün zarf mda bu beyannameleri büro
ya teslim etmiyenler kanunda ya1.ıh 
hükümler ile cezalandırılacaklardır. 

lş Bürosu b:'\~müfettişi Haluk, Bur 
sada yapılan hazrrhklan gözden ge. 
<:irmek için Bursaya gitmiştir. Şeh
rimi1.e gelen ba.şmlıfettiş Hüsnü Ya
manda buradaki f~aliyeUe yaJcından 
meşgul olmaktadn , 

Salmatomruk 
Yan~ını 
Tahkikatı 

Evvelki gece Salmatomrukta Uç e
vin yanmasiyle neticelenen yangın 

tahkikatı devam ediyor. Yangına Ça. 
kırağa yokuşunda 15 numaralı evde 
oturan Va.sil kansı Fotika sebep ol
muştur. 

Fotikanın yukan katta yaktığı 
mangaldan sıçrıyan kıvılcunla evvela 
kilimlerin tutuştuğu ve ateşin sonra 
birdenbire genişlediği anlaşılmıştır. 
ltfaiyeye geç haber verilmiştir .. Fo
tika ıabıtaca sorgu altına alınmıştır. 

Şehir Mecliıinin Şubat Toplan- M ari'etieri 
hıma Hazırlık / C 

Şehir Meclisinin bir şubat pazarte- Adi softa muşambasınC: ..ı di. 
si günkü rumamesi hazırlanmıştır. yağmurluk satan Cüce Fatma dilP 
937 bütçesi ile 937 yılında değişme- kalanmıştır. .ılJI_ 
!eri icap eden komisyonlara yeni aza- Cü~e Fatma. maruf bir sabık~ 
lar ııeçilmesi, cneümenlerden çıkan ve Yenicami civannda i§ yaprtı "l'Iİ 
evrak ruznamenin başlıca maddele- dır. Tavcı kadın, dün .bir aralık ~ 
ridir. camide bir şey almak için do -:;. 
~.,, • ._ ............... «ı___... Kayserili Hasan adır.da birisl~r 1' 

muş, kendisinde Piden ı fDle ~dl 
BiRKAÇ giliz muşambası olduğunu ve 8~ d;. 
S & TIRL A için satacağını söylcmiştır. ~·~ 

C ·uvrt icazuına bağlı Çe!trk israrh tavı üzerine pazarlık );çıuJ' 
çiftliğinin müsta.kil bir köy ve mueambayı tam 20 lira.ya 

haline lfrağı ka.Tarl~tınlmııtır • le ( ! ) alabilmiştir. j~ 
e iyi, ucuz ve el~en düş~e ~ , 

T amire :nuhtaç polia merkez n bir muşamba aldıgma sevıne~s'
kara.kollannın bu sene! l!;lnde permeyablı arkasına giyen ~ 

tamir edilmesi kararlaştınlmııttır • az sonra bir arkadaşına rastge 3 ıJıf 
• bu arkadaş muşambanın ancal< ;JI 

D enlzyollan lşlf'tmesl K:>opt'ra· edebileceğini söyleyince Hasan 
tlflnln hissedarla r he:rf'tt u- ğu polis karakolunda almıştır· 'ft.,I 

mmnlyesi seneli!' t-Oplanhsını , 'ıo ıu- Cüce Fatma yakalanmıştır· 

btiAkVi"'•;·w•v~ 
l
27 lkincikimun 

ÇARŞAMBA 1 
Bugünkü Hava: Y ACIŞLI 

·-Rasat istasyonlarının verdBderi 
malümata göre, bugünkü hava ara • 
sıra yağışlı g~ecek ve kapalı ola • 

caktır. Rüzgarlar orta kuvvette ese

cei<tir. Şark mmtakasmda ve Kara • 
rteniz sahillerindeki yağış kesilecek -

tir . 

Dünkü hova 

Dün, barometre 769 milimetre, m • 
caklık derecesi en çok 2, en az 4-

------~~---- .~ 
1 inci ay Gün: 31 Ka:ıJll~ıııı 
1355 Hicr. 135~ \)Si 

Zilkade: 14 14 lkincıl<A; 1f 
Güneş : 7,17 - Oğle: 11~ı 
ikindi: 15,02 - Akşam: l ~·1' 
Yatsı: 18,50 - Imsalc:__.....,. 

derece olarak kaydedilmi:. 
poyrazdan saatte 20 kilornet~J• 
atle esmistir Hava, kısmen ' 
mişili 



27. 1 - 937 

Madrit ve Malaga 
Cephelerinde Harp 

göre şehrin Asilere 
muvasalası kesilmiş 

Londra, 26 (TAN) _Gazeteler tar~fından .. v:rilen .ma~umat~ 
göre a · ı · bataryaları Madrit cephesınde hukumetçılerm .cep sı enn . . . · av 
besini saatlerce dövmüş, daha sonra on ıkı. ta!yarc ıle yırmı • 

cı tayy · b evzilcri bombardıman ctmıştır. 
arcsı u m B '" u b h ' d ' A · cephe ut n u a ıseler ranJuez 

Siyaset atemi 
sinde vukubulmuş bulunuyor. Asiler, 
Aranjuez mıntakasına cümhuriyetçi· 
!erin bir t;;arnızu püskürttüklerini 
haber veriyorlar. .ABiler Madridin 

Danziı Meıeleıi Endülüs ile bütün muvualitmı kes 

M illetler cemiyeti Konseyi Ha- tiklerini iddia ediyorlar. · 
tay Türklüğüne alt davadan Asiler Malaga cephesindeki ~~r: 

ba.ike. birkaç mesele ile uğrafınakta- ruzlannın lehlerinde inkişaf ettı.gını 
dır, Danzii meselesi bunların birin· bildiriyorlar ve Granada ceph~ın~e 
c is idir. Bu mesele Lehistan devleti _i-ı on be~ kilometre ilerlediklerini soylil-
le Danzıi serbest şehri arasın~a bı.r yorl~. . 
takıtrı müzakerelere esas tefkıl edı· Jkı taraf ta havalarm çok fena gıt
Yordu. Müzakerenin hedefi, Nazilik tiğinl, fakat biler, Madridi havad~ 
rej i nıiııln parçalamakta oldut~ Da~- bombardıman ettiklerini haber ven
zig esas kanununu korumak i~ın Mıl- yorlar. 

letler Cemiyeti tarafında~ ve~ılen ıa- Hükümetçiler Bilbao cephe~nde il 
tantiyi sağlamlaınaktı. Şımdıye ka • silere karşı bombardıman vapt.Iklan-

.. Lehistan " 

İng i l iz 

Türk 

Ticareti 
Londra, 26 ( A.A) - A

vam Kamarasında, lrıgiliz 
hükumetinin Türkiyede lngil
fere ticaret inin inkiıaf ına 

müzaheret edip etmediği ve 

yardım ediyor.o bunu nasıl 
yaptığına dair sorulan bir 
suale cevaben deniz aıırı ti 
caret bakanı Vallace "evet,, 
demiı ve iki milyon 750 bin 
Sterling tahmin olunan bir 
çelik fabrikosıntn kurulma. 
sında ihracat Aredi servisi
nin Prasserfs ile feıriki me

saide bulunduğunu il6ve ef
miıfir. 

T A N =====:...::=================-=== 3 --

Siyasi müsteşarhk 
projesi tamamlandı 

Mebuslardan seçilecekler 
Sayılarını Başvekil t ay n edecek, Cumhur 

re sini n tasdikinden g e~ece :c 

Ankara, 26 (TAN Muhabirinden) - Hazırlanması Trabzon 

Meb'usu Hasan Sakaya havale edilmiş olan siyasi müsteşarlık
lar kanunu projesi son şeklini bulmuştur. Projenin esaslarını 
bildiriyorum: 

ı - Devlet daireleri biri Başvckll I 
let olmak ve adetleri 12 den az ve 16 
dan fazla olmamak üzere vekAletle Amerıkada 
re ayrılır. Devlet \'ekili denilen \·e • 

750 
b . 

kiletsiz vekiller de bu adetlere da • l n 
bildir. 

2 - tcra vekilleri heyetinin kaç ve .( / """k { J 
klletten terekküp edeceği her kabine / e a e Z e u e 
teşkilinde Başvekil tarafından göste
rilen ve CUmhurreisinin tasdikine ik
tiran eden kabine Azasına göre taay-
yün eder. . 

VEKİLLERE YARDIM 
3 - Vekllet işlerinde vekillere 

yardımcı bir vazife görmek üzere si
yasi mUsteşarlıklar teşkil olunur .. 

4 - Siyui mUsteşarlar Bil -
yük Millet Meclisi lzaeı a~uınd~n 
ve Baı,vekil tarafından seçilır, Reısi 
cilmhur taııdik eder. · 

5 - Slyuf müsteşarlann adedini 
ve hangi vekllet iflerinde vazife gö
receklerini B&Jvekil tayin eder ve ka 
ramamcsi ona göre tanzim ve tasdik 
olunur. Lüzumuna göre bir vekalet 
için birden !azla siyasi müsteşar se-

ölenler 150 yi buldu 
Ne\'york, 26 (TAı~) - Tufanın 

kurbanlan 150 ye vardı. Yersiz, yurt
suz kalanların adedi 750.000 d lr. Teh-
likcye maruz of an şehirlerin tahliye 
sine devam ediliyor. 

Missisippl ile Ohio nehirleri taş
makta devam ediyor. Tuğyan saha. 
sı 1600 kilometre murabbaıdır. Bu 
sahadaki §ehirlcrin çoğu içecek 
su, gaz \"e elektrikten mahrumdur. 
Salgın hastalıklar tahribat yapıyor, 
Tuğyanın 48 aaat devam edeceği mü
tehassıslar tarafından hesap edilmiş
tir. Amerikanın biltUn yardım kuv
vetleri seferber bir halde. Salibi Ah. 

fjf i f K 
. Neden Yerinde Kalır?! 

Size bir hikô;)e anlatayım. Eğer 
\•ak'ayı k€'.ndiııe uygun görenler 
, ·arsa . • şimdiden söyli.l c;) im • kat'iy
yen üstüne alınmasın • 

\ 'aktiyle bir dairede çalı an er • 
kandan birinin nhllksızlığı, irretll • 
ği, idaresizliği hulil a kötU:Uğü her • 
kesin gfirllne battığı ve blliilstl na 
herkes ondan 'idi) et ett' ğ-1 haJde a
damı yprfnden kaldıramazlar \'e haL 
kı errfnden kurtaramazlannı . 

adrazamın ;) akınların<lan biri bir 
gün \'ezire soracak olmuş· 

- Efendim! Fliinca Bey için şöy • 
le öyle Ö,\·ltrler. Bilmem me:ımuu • 
nuz oldu mu?. 

- Oldu! l>oğ:uiur. Hatta daha 
fazla..<ilını da ~·apar. 

- O halde a"aha nedf'n tebdili 
clhetlne <1e girlilmlyor?. 

\'ezir glilmüş \ 'c : 
- Dlnlf'~ in sbe bir ufa le f~n'ft an. 

latanm, dedikttn sonra n adetmiş: 
ikinci MaJımut, martın bozuk, şir

ret, giİ\'f'n olmaz ha,·uınrlan bb.ar 
oluıl miinecclmtm~ı~, çnğırtmı41 \'e 
"kuzum Allahasen ! .. u a~ lan bir tf'n. 
ıı;fk et de martı aradan çıkRM\'er. a. 
na iir. @n miihlet !,, dem' . 

Milnf:cclmh~ı Uç ~lin onra Sul • 
tan !Ualıonııcla \'amuş rlt-ml ki: 

dar alınan ınalOnıata ıore m anlatıyorlar. 

ile serbest fehir arasında cereyan e- ============================ 
den müzakereler hotnutsuzluk vere-

çilebilir. 
6 - Siyasi milsteşarlann icra ve

killeri heyetinin içtima ına iştiraki 
Ba,.vekilin davetile olur. Reyleri is -

rner. Cclaket.z delere on mılyon dolar 
sarfa karar verdi. Vaziyetin ancak 

iki hafta sonra normal mahiyet ala. 
cağı a:nlaşıhyor. Polis ve gönUllüler 
afete mukavemet için uğraşıyorlar. 

Salibi Ahmer her yerde çadırlar kur. 
muş ve kurtarılanlan buraya getir
miştir. 

- Pa•li nhmt ! Ailem f'ttlm , kallem 
r.Wm, ıfücıiincliinı . ta,5ınılıın. Giinlt-rf
nl hirer lkiocıf'r <l'ı:n a\ lıtra rlaı!Jtıp 
mın1 a:mn ortJtdan kald•mu\)1 dU • 
"iincliim 11mma marttan knta<m•'hmız 
~nlrrl" itlJ!f'r "' lnrm dn ahlilkı bo. 
rııla":ık 01111'1 lc,:in mıı rtm rf"fa!llmı 
hilf' hfl,. rtkiıı ' 'erinr't h•rnkma\, 
ff"N-lh f'tti'?ı , ilem's Pııiti nh ta hu 
miitnı,.,. ii.,rrln" nhl"ık!!iız marlı oldu
~· , .,.,.,],. hınıılc,.,ıs. cek mahiyettedir. Meselenin Konsey 

tarafından görütüldUiü sırada, ho~
nutsuzluğu temin eden A.nıillere mut
tali olacağız. Anlaşılan, L_ehistan hü 
kumeti deınokratik ınahıyette olan 
Oanzig

1 

esas kanununun saygı g~r -
nıeslni temin etmiş, yahut Danzıgde 
Nazilerin tuttukları hattı hareketi 
tasvip otıneyi ınünuip iÖrmüştür. 

n ... ı. ; ı hi tan ancak Nazil!ği n Al· 
nıanyada ikti.ı. r_.n.vS.iin• •• ı ••••• ; .. 
den sonra nisbeten rahat etmittir. 
Daha evvel sosyal demokratlar, Le
hıstana karşı hasmane vaziyetler a
lıyor ve fırsat kollıyarak Lehlstanı 
incitiyorlardı. 

Bununla beraber Oa.nziı Nazileri, 
gayelerinin, Almanya ile birlefnıek 
olduğunu saklanıaınaktadırlar. Bu 
ise Lehistanın pek te hoşnut olacağı 
bir hareket değildir. Lehistan'." bu 
h . . k ir.in Mı letller areketi gecıktırıne • . . 
Ce . . . üzaheretinı teınıne e-

mıyetının rn .. t .. 
hemmiyet vereceii fÜphe go urınez. 

Lehistan .r;azeteleri, 1934 te yapı.: 
la.rı Leh - Alınan anlatmasının yıldo 
hütrı.. .. ebet ile yazdıkları yazı -

u munas . . raf arasında 
larda anlaşmanın ıkı ta. 

Moskova Muhakemesi 

Tedhişçiler, Stalini 
ve arkadaşlarını 
ölaüreceklermiş ! 

Londra, 26 (TAN) - Bugün Moskovada tethiş ~uçlulann~ 
dan Boguklarski isticvap edilmiştir. Bu adam, sa~t~J hareketı 
hakkında mal\ımat verdikten sonra Molotof ve Sıbı~yada fır
ka sekreteri olan eikheye'e karşı hazırlanan suikastlcrı anlatmış 
ve kendisinin Sibirya demiryolu üzerinde kazaların artmasında 
amil olduğunu ilave etmiştir. 

. .~---· 

Bulgar 
Yunan 
ihtilatı 

Daha sonra isticvap edilen Drobnis 
tethiş teşkilatı ile alakasını anlat • 
mış ve bilhassa sabotaj işlerinde yap 
tıklarını izah etmiştir. Daha sonra 
Muralof Stalinden başhyarak birçok 
şahsiyetlere karşı suikastler hazır • 
lamakla me.şgul olduğunu, ve kimle
ri, öldürmiye memur ettiğini izah et-

tişa idir. 
7 - Siyui müsteşarlar gerek B~ 

vekilin ve gerek bulunduktan ve • 
kalet vekillerinin kendilerine verdik 
feri muayyen işlerden dolayı fahsi 
mesullyet altındadırlar. Vekillerin 
Kamutaya kaI"fı me!uliyetleri tama
men bakidir. 

8 - Vazife veya mazeret yilzün • 
den vekilet ba,ından aynlan vekille 
re Başvekilin inha!lle siyuf mUıte 

,arları vekllet edebtlir. 
9 - Mensup oldukların hükume • 

tin toptan istifa veya iskatfle siyasi 
müste,arlann vazifeleri de nihayet 
bulur. Ancak münferit isti ı lar bun 
lann çekilmesini intaç etmez. 

V AZtFE, MESUL1Yl .. "'T 
10 - Siyasi mUsteşarlann vazife 

ve me!uliyetıeri umumi surette ve 
mesul vekilin direktifi dahilinde ve
kaletlerin bütün işlerinde vekile yar
dım etmek, idaresi kendilerine veri -
len muayyen vekalet hizmetleri hak 
kında icap eden 'kararlan vermek, ··e 
kS.letin Büyük Millet Meclisindeki iş 
lerini vekiller namına takip ve intaç 
etmek. 

Çinçinati'dP. mUthiş bir yangın kop. 
tu. Bir milyon litre petrolü ihtiva e
cien deponun infilaki büyük bir fela
kete sebebiyet vermiştir. Lousiville
de belediye reisi, yağmacılara ateş 
açılrruunnı emretti. 

A vru1Ja 
Hitlerın 
Nutkunu 
Bekı iljor 

'1. te o kada;-dır o'h'hr.wi! .. , 

B. FELEK 

Sümerhankta 
Yeni 7 GLJİnfer 
Yaoıldı 

Ankara, 26 (Tan muhabirinden) -
İstanbul tahlılatr kinıye,•i Jaboratu -
\'an dircktoril Halıt Sumer Bank u
mum mudUr muavinliğınc tayin edil· 
miştir. Bankanın merkez \ 'C §ubcle· 
rınde yapılan yeni ta) ın \'e nakiller 
şunlardır:. 

inşaat şubesi müdUrU Reşat çekli. 
miş, yerine mühendis Azmi tayin ve 
l{ayseri kombinası mUdUr \'ekili Faz
lının asaleti t.tısdik edilmiştir. Mer

Rerlin, 26 (llu u i) - Resmen ha- kezdcki mühendislerden :b""ahri Hüsnü 

ÇOk iyi işlediğini söyledı~teLn h~otnra 
''Q • j hallı e IS an• anzig ıneselesın n .' . 

1 Almanya, münasebetlerının teme 

:t~ıdır,. diyorlar. ün ne va-
Fakat bu temeltafı bug . 

Yakında müzakere· 
ler baş ·ıyacakmış 

miştir. Daha sonra Cestof, Troçkist· 
ıer hesabına yaptığı işleri anlatarak 
Alman casusluk teşkilltına intisap 
ettiğıni söylemiştir. 

:Maznunlar bu şekilde jfade verir
ken mahkeme reisi ile devlet umumi 
müddei!i araaında bir mUnakaşa çık
mıştır. Mahkeme reisine göre yaban 
cı devletleri mevzuu bahseden ifade 
ıer gizli verilmelidir. MUddeiumumr 
ise bu noktayı kabul etmemiş ve maz 
n un un her feyi tam serbesti daire • 
sinde itiraf etme.sini fiddetli bir li · 
sanla talep etmiştir. 

Vekillerin muhatap oldukları su • 
allere vekil namına cevap vermek. 

11 - Siya15f müsteşarların \•atife
leri bir kararname ile tayin olunur 
ve bunlara mebusluk tahıııisatından 
ayn olarak ayda 200 lira \'el".ilir. 

ber \·erildiğlne göre, nas~ oııal - os- F'esane fabrikası baş mUhendislığine, 
~ aJiı.ınln iktidar me\1dine geliı:>inln Fesane baş müdendisi Omcr Latif 
dörclüncii yıldönUmu olan 80 lkind Bursa Mermos fnbri knsı mUdürliiğü
kanunda Raysta~ mccll ı saat on üç- ne, muhns be umum mUdUr muavini 
te toplana.cnJ<tu. n. Hltler hlikfımetln Ziya Arif l ştfrnkler servisi mildürlU. 
00)'8.llnameslnl oku~ a",ak , e tahmine ğiine, bu servısın şef ı Bülent mu
göre iki ~t denm edec4'ktir. niitiln hasebe umum mudür muavınliğıne, 
Almanlar hu nutku dlnll,rehilecekler Beykoz fabrikası müdür muavini Şa
\'e fabn'kalarda, mu~ Melerde hü- kir Etibank tarafından işletilcc~k 0-

ttin işçiler hoparförlerin önimde top- lan Erı"'ğli kömür şirketi komiserliği. 
·yete gıreziyettedir ve yarın ne vazı 

cek? . sailaın 
Bu teıneltaşı eriyecek mı, 

lanacak mı? . hUküm ver • 
Buna bugünden bır 

ttıek mümkün değil. ünkü ted _ 
Fakat bu meselede bug k t'i bir 

birlerle hallolunacak, veya .. ~nm'ı 
'bi ıoru • neticeye bağlanacak gı 

Yor. . e 
b'. bir netıcey 

Çünk~ mesele ta ıı netice er ieç 
doğru yürümekte ve bu . tte oldu 
bir mesele çıkaracak vazıye 
~unu göstermektedir. 
• ômer Rııo DO(;RUL --
Fransada Tayyare fabrikaları 

D evlete G eçiyor Nazırı 
l>arfs, 26 (TAN) - Hava hükfı 

ıt'. Ko Tayyare fabrikalarının i . 
nıet ta'ratından aatın alınm&Jlı çın 
bir projeyi kabineye verıniJtir. 

--· 
Japonva 
Buhranı " 
Tokyo, 26 (Husmi) - ordu rne ~ 

•upiarı General Ugakt.yi taaviP :a 
lneın~te olduktan halde General 
biney:i t k ile uğra.şm..ıctadır. 

.Generallar kabineye iştirak et.m~ 
ll'ııye karar vermişlerdir. General 
taki bugUn bir beyanmarne nefl'C 
derek kabineyi teşkil huırusunda ~e 
eilctiğinı, Fakat vaz.if esini ba§a:rırtJ) a 
devam ettiğini bildirmiştir. 

Atina, 26 (Hu!usl) - Gazetelerin 
neşriyatına göre, Yunanistan ile Bul
garistan arasındaki ihtilaflı mesele • 
lerin halli için pek yakında 'müzake -
reler bqlıyacaktır. Yugoslavya dev. 
Jet erkanından bir zat ta gar.etelere 
§unları söylemiştir. 

Bu projenin en kısa umandA ka· 
nuniyet ke.sl>Ettmesine çalışılmakta • 
dır. - ------

lanll<'.aklar<1ır. ne tayin cdilmişlcrdır. 
a.at on yedide kalılnP. toplanacak 

\ 'P. saat ~·lnnidf' Hltler ~reflnf! bir 
fener alayı tertip Mile<ıektlr. 30 lkln
<'~kanunda biitun Almanlar e' lerlnl 
donata<-Aklardır. 

ingilte re kra ' ın ın 
ta ~ g ymtı si ve 
d vlet reis le ri "- Yeni Bulgar - Yugoslav an -

Jqmasmdan hiç kimse endişe etme
melidir. Yugoslavya, bu pakt ile müş 
terek Balkan sofrasına yeni bir dev. 
!et getirnıittir.,, , 

Fakat reis noktainazan Uzerinde 
ısrar etmiş ve maznuna alikadar ya 
hancı de\ letin ismini söylememesini 
ihtar eylerniftir. 

Filistın 
Kargaşalığı 
ve lngiı1ere . 

Bugiin kabine toplanarak l!'!f)ftnya
Y• goniilıtı ~itm~lnl men için Rapı
tıı~a teklif ohına<'ak kanun projeleri 
114". me.;gul olmu tur. Ru kanun pro· 
.iPieri &\ ın otuzunda Ra) şt.ağa teklif 
olunacaktır. 

Londrn, 26 (A.A.) - Bazı gazete. 
Jer, Jngiliz Kralının taç giymesi nıu
nascbctiyle B .• Iıtıcrin Londrayı zı
yarct etmesı imkanından bn.hsctmış 

olduklarından ı csmt mnhnfıl, bu me· 
rnsime bizzat devlet r eislerinin çağı. 
rılmalannın mutat olmadığını, zira 
htikilmdarlarla reisictimhurların bir 
arada bulunmalarından halli müşkill 
birçok meseleler doğacağını beyan et
mektedirler. 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

Mıcar Erktniharbiyt re
iıl ltalyada askeri er

k!n ile temaslar yapıyor. 

• • 
B elçlkada lfsizlerin ye -

kônu 146,000 i bulmuf-
tur, 

• • 
F elemenkte külllyetli 

para nakleden bir pos
tacı soyulmu,tur. 

• • 

Avustralyada fİddetll bir 
fırtına yUzUnden dört 

kifİ ölmüftür. 
• • 

Amerlkada grevler devam 
ediyor. Crevclltr bir 

fabrika daha iJ&al etmifler • 
di r. 

TROÇK11'E DA1R 
Oslo, 26 (A.A. Hav&.8) - "Dagb

ladet,, gazetesi aşağıdaki havadisi 
vermektedir. 

Hlt lerln nutku Mlı.ftır FJ<lt"n ,.,. ~liis
~·n Rhırn'a c.-np tf!fkll ede<><'lk mahl
yettt'dlr. 

Yun;1n su• =' rında 
ingiliz fi ·osu 

Moskqva muhakemesi esnMında 
Piatokof, Troçki ile görUfmek Uzere 
1935 Kinunuevvelinde Berlinden Oı
loya hususi bir tayyare ile gittiğini 
bildirmıştir. Bu beyanat doğru defil
dir. Zira 1935 Klnunuevvelinde Ber 
ltilden Osloya hiçbir tayyare gelme • 
miştir. 

Londra, 26 (Radyo) - Taymıs ga. 
zetesi, Filistindeki Jngillz mUtehusıs 
heyetinin mesaisinden bahsederken, 
ne Yahudilerin, ne de Araplann uz
la.şmıya mUtemayil olmadıklarını 
söylüyor ve ıunu ill\'e ediyor: "Bir 
uzlqma için kat'f kıran, mandater 
de\'let olan Ingiltere bizzat vermeli
dir." 

Athıa, 21 (Husust) _ Dün Yuna. B atmakaleden devam 

PAR1STEK1 ÖLÜM 
Paris, 26 (A.A.} - Polis komiseri 

Dimltri Navaşinin katli hakkında 
ki tahkikatına devam ederek Bua dö 
Bulonvdeki g~zintisi esnasında Na • 
vafin ·ne ~örUşen iki bahçe muhafızı 
dinlenmiştir. 

ltalya • Yugoslavya 
münasebat ı 

Roma, 26 (A.A.) - Alman Ajansı 
bildiriyor: Salahiyetli mahatiller ı . 
talya ile Yuıoslavya arhmda bir a-

KA VlJKÇU SURULDU 
Kudtiı, 26 (A.A.) - Gazeteler, Fi

listin Arap !silerinin tefi olan ve 
Bağdada iltica eden Fevzi Ka\'llkçu
nun lrak hükumeti tarafından Ker
küke silrUldUğünU bildiriyor. 

Kudüs, 26 (A.A.) - Dtin Hayfa • 
da Arap ve Yahudi amele arumda 
kavga çıkmı,tır. On kadar yaralı var 
dır. 

demi tecavüz paktı, müzakereleri 
hakkmdaki haberleri yalanlamakta, 
bununla beraber ,iki memlei<et ara • 
ısımdaki münaaebat.ni sallhmdan bah. 
&edilebileceğini bildirmektedirler . 

nlstanın Astuakoı limanma diğer bır 
lngiliı filosu daha gelmietir. Bunlar 
arasında Ingilterenln Atllntik donan
masına mensup meşhur Ripuls ve 
Hund gemileri de vardır. 

Pusya italyadan 
harp gemisi mi 
ahyormuş? 

Roma, 26 CA.A.) - Italyada Sov. 
yetler Birliği hesabına harp malzeme
si inşa edilmekte olduğu ve tezgaha 
konulan 3000 tonluk bir krU\•azC>rUn 
de Tokyodan değil, Moskovadan Bi
pariş edilmie olduğu ha.lckındıı "'"Yia
lar dolaşmaktadır. 

Büyük 
Müjde 

[ Ba~ı l incide 1 
dirde Yakın Şarkın tnrihındc sevgi 
ve ahenk dolu gUnle ı başlar, butUn 
alakadarlar biribirlerine tam emniyet 
ve dostluk içinde bUtUn kuvvetlerini 
mUsbet işlere, dahili inkişaf mesele
lerine hasrctmiyc imkan bulurlar. 

Bu işte bir zafer ve muvnffakiyct 
varsa , sulh ve insanlık namnıa kazn
ıulmış mUşterek bir zaferden başka 
bir scy değildir. 

Alıme# Emin Yolmon 
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Üfürükçüı·· 
kentutula 
kadın ma 

Bir tarla 
yüzünden 
işlenen 
cinayet 
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Yarın akşam "GRETA GARBO,, nun ''LA DAM o KAMELYA filmin 

ki partöncri Brodway Melodisi • filminin unutul.:.:az yıld 

M E L E K AMERİKANIN GENÇ VE EN GOZEL ARTlSTJ 

ROBERT TAYLOT 

Sinemasında ve 
JANET GAYNOR 

tarafından Franıızca ıöz.lü olarak yaratılan 

TAŞRA KIZ . 
Suçlu: 

Bana 
"Bir Şey istemiyorum, 
Ceza Verin ! 11 Diyor 

Katil 20 Seneye 

Mahkum Oldu 

Zevk· Nefe - Gençli~ ve aa.adet filmi - Nefiı bir mevzu. 

BOTUN KADINLAR SEVECEK • ERKEKLER HAYRAN OLACA 
' 

. Dün meşhut suçlara bakan asliye dördüncü ceza mahkemes:n
de bir üf~rükçülük v.e büyücülük muhakemesine başlandı. Polis 

ıuçlu~ yerıne Kasımpaşada Yeni çeşme mahallesinde Havludede 

soka~mda 36 n~m~rada oturan Habibe Cenan isminde 62 yaşın
?~ bır k~dın ~getırdı. Mahkeme masasının üstüne de yeşil bir tül 
ıçınde bır yıgın büyü ve üfürük malzemesi koydu. Bunların ara

sında ş~ytan tırnağı, leylek pisliği, nöbet şekeri, sakız, günlük, 
muhtel:f tohumlar, ve köklü saç, biber, toprak çanak tesbih vesa· 
m~htelıf tohumlar ve kökler, saç, biber, toprak çanak tesb:h vc
saıre de vardı. 

Dün ağırccıa mahkeıne:sinin karar 
günü idi. Mahkeme biri 20, diğeri 10 
senelık iki mahkumiyet karan ver • 
di. .Birinci kararı icap ettiren feci ha 
dise şudur : 

Radyo 
Bugünkü program 

l~tanbul: 

Calibi dikkat sesli tenor ve halkın mahbubu 

JOSEPH SCHMiD 
Bu akşam SAKARYA 

Çatalcanın Yakuplu köyünden bak. 
kal Mchmetle komşusu Rifat ve ba • 

bası Hıi..mit arasında bir tarla sulama 
meselesinden dolayı ağız kavgası ha
linde başhyan bir münaferet varm~. 
Bir aralık Mehmedin dükkanı da so -
yulmuştur. 

Oğle neşriyatı - Saat: 12.30 Plak
la Türk musikisi; 12.50 Havadis· 

1 13.05 Muhtelif plak neşriyatı; 14 
Son. 
Akşam neşriyatı - Saat: 18.30 

PJAkla dans musikisi; 19.30 Konf e· 
r1.1ns: Doktor lbralıim Zati; 20 Nezi· 
he ve arkadaşları tArafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları; 20.30 
Türk musiki heyeti, saat; 21 Bay O. 
mer Rıza tarafından arapça havadis; 
21.15 Orkestra; 22.10 Ajans ve bor
sa haberleri ve ertesi günün progra· 
mı; 22.30 Plakla sololar, opera ve o
peret parçalan; 23 Son, 

BiR YILDIZ DOGlİYO 
(Ein Stern faellt vom Himmel) 

Güzel filminde güzel Viyana ve Napoli tarkılannı tagannl edece 

Çok, çok &-iizel bir film! ... Cazip ve canlı bir mevzu! ... 
1 Mütekait Ahmet müstear r- -
adıyla Emniyet Direktörlü .1 dım. Bu kızlar bana geldiler. Yalvar-
ğüne yapılan bir ihbar -j dılar. Ş~n. ve gönülleri hoş olsun di. 
da bu kadının ötedenberi fala ye avuçla1:~8: geı:danlanna baktım. 
bakt w b' k Şunu da soyhyeyım: Ben onları krr-

ıgı, ır ço genç kızları er- b 1 • 
kekle . . . w. • mızı a mumu ıle de davet etmedim. 

rlc. bırleştırdıgı ve bır çok Para da istemedım. Çıkarken birisi 
~rke~l~r~ d: karılarından ayırdı- örtünün altına bir lira koymuş, de _ 
gı bıldırılmış ve takibat yapıl-! dl. 
ması istenmiştir. ş h·t ,_ ı 

M .. d .. 
1
.. a ı tr.Ortr.uyormuı 

u ur uk, Nihat isminde bir me • 
nıunı bu ı·hbarı tahk"k Bundan sonra şahitler dinlendiler 

ı ·e memur et. şah· . · 
miş dün sabah d b' .. .. h ıtler dınlenırken Ce"lan asabi • a ır curmumeş ut hall .. t . 
yaptırmıştır. Emniyet direktörlü... :r gos erıyor ve masanın üstün-
ikinci .,,,,be mem 1 d N' gutl dekı saç tomarlarını tutarı:ık : ,.,,. ur ann an ınıe e 
Mihrinnisaya numarası tesbit edil - Bunlar benim saçlarımdır. İste. 
miş bir lira verilmiş ve ikinci şube 1 dikleri kadar söylesinler, diyordu. 
birinci kı.gım komiserlerinden Galip, Reis bir çok defalar kendisini sustur
Nec~eddın ve taharri memuru Mus. mıya m€cbur oldu. Sıra Cenanm e. 
t:Ua. ıle tx:raber Kasımpaşaya gönde- vinde hfıdise esnasında Utü yapan. 
rilmışle~~ır .: şahit Haticeye gelmişti. Hatice içeri· 

Curmumeılıut yapıliyor ye almdı. Hatice ~n(!'i sapsan olmuş 
Ni~e~e Mihrinnisa Cananm evi tu. Adını zor sövlive'oildi. Dili gırt . 

ne gırmışler. Cenan bunlan gUlerEit lağına kaC'mtş ~ibi bir vaziyet aldı. 
karşılamış, onları okşa.mışı öpmUş Titriyordu. Reis Suad: 
ve sonra .. da .. sedire kırık bir ayna - Bayan dedi, niçin söylemiyor • 
koymuş, ustune yeşil tülü örtmüş, sun?. 
okuyup üfledikten sonra: 

- Kızım, demiş. Sen sevdiğin er
kekle evleneceksin. Fakat bu genç 
çok hayırsızdtr. Ona bir mektup yaz 
ve göndermeden evvel de bana gös • 
ter . 

Bundan sonra Nimetin eline. ağ' • 
zrna ve gerdanına da bakarak falmı 
tamamlamıştır. Bu sırada Nimet dı
şarıya çıkmış. sıra Mihrinnisaya 
gelmiştir. Çıkarken de bir lirayı Ce. 
nana vermiştir. Nimet dısanda dU • 
dilk çalmış ve pusuda bekliyen me • 
murlar da içeriye ~rerek cUrmü 
meşhudu tesbit etmişlerdir. 

- Korktum. 

- Niçin korkuvorsu'l, biz de se • 
nin gibi bir adamız. Hiç korkma. 

Hatice titriyereık bazı şeyler söyle· 
di. Bundan sonra müddeiumumi Ce. 
nanın cezalandırılmasını ve tevkifini 
istedi. Reis Cenana dönerek: 

- Bayan şimdi sıra senin, istedi 

ğin kadar ve ne istersen söyle ... Bak 
müddeiumumi sana ceza verilmesini 
istiyoı. 

Cenan oturduğu yerde ellerini ma. 
sanın siperine alara'r dua ediyordu. 

Reisın bu sualini şöyle karşıladı: 
- Bir şey istemiyorum, Bana ce 

za verin. 

Mehmet bu soygunculuğu da Ri • 
fatla babasından bilmiştir. Akşam 

Rifat arabasiyle Çatalcanın Harami 
deresinden koruya doğru ilerlerken 
arkasından gelen Mehmet hemen ta
bancasını çekmiş ve ni~an alarak a. 
tes etmiştir . 

Rifat karnınrlan \'tlnıldu~ içb ıı
rabadan yere düsmilş ve a~ surett~ 
yaralanmıştır. Silah sesine Rifatın 

babası Hamit gelmiş, o da dudağın . 
dan ve omuzundan ilti tabanca. yarruıı 
almıstır . 

Rifat, kaldınkhın Ccrrahpaşa has
tanesinde ölmüştür. 

1şte, dün bu facianın muhakemesi 
bitirildi. Mahkeme Mehmedin suçları
m sabit gördü. Rifatı öldürdüğü için 
kendisine 15 \'e Hamidi öldürmiye te
şebbüs ettiği için de 10 sene hapis 
cezası verdi. Cürümler birle§tiği için 
bu ceza 20 seneye indi. Mehmet ayrı. 
ca Rifa.tm varislerine bin lira. ve Ha
mide de 200 lira tazminat verecektir. 

İkinci hadise de şudur: , 
İki sene evvel Kadıköyünde Sadık 

isminde birisini altı yerinden yara • 
laınak suretiyle öldürmiye teşebbüs 

eden Rifat evvelce 10 seneye mah • 
kôm olmuştu. Temyizin bozduğu bu 
hilkilm üzerine dün muhakeme tek . 
rar bitirilmiş ve eski hükümdcı israr 
edilmiştir • 

Üç Suçlu 
7 evkif Edildi 

• ....... .. .. .. . 
...aunun program ozil 

S.-utonik konserler: 
21.40 Roma: Beethoven (Sinci fa • 

majör) ; 2L45 Stokholm: Lidnerin 
idaresinde; 22 Viyana: Salz;burgtan 
nakil (Mozart). 

b.tıJ konserler: 

13.10 Bükreş: Eğlenceli plak mu· 
si kisi; 16.30 Brüno, Prag: Matinal 
senfonik konser; 17.10 Prag- Karna
\'al zamanı musikisi; 17.30 Varşova: 
Polis bandosu; 17.30 Uypzig: Or· 
kcstra, şarkı; 18 Bükreş: Büyük bes. 
le karların plaklarından; 19 Llypzig, 
Frankfurt: Orkestra, Sopran, tenor; 
19 Buda peşte: Çigan musikisi; 20 Mi
lano: Karışık orkestra musikisi; 20 
Kolonya: Erkek korosu; 20.20 Var· 
şova: Leh musikisi, §arkılarr: 20.20 
Prag: Askeri bando; 20 35 Viyana: 
Radyo orkestrası; ~1.45 Kolonya: 
Mozart, Şu bert, Flotov vs.; 22 Layp
zig: Alman eserlerinden sopran, flüt, 
keman; 22.20 Prag: Koro konseri; 
22.45 Bükreş: Radyo salon orkestra. 
.sı; 23.20 Budape§te. Opera orkestra· 
sı. 

O~ralar : 
22 Milano: Rossini'nin "Generento· 

la" operası. 

Ofla mu"iklsl~ 
17 .30 Kolonya: Oda o:·kestra.sı; 

18.15 Milano : Oda musiki kuarteti; 
2~.30 Paris P. T. T.: Oda musikisi. 

R~italler: 

Hangi Yerlerde Kadehle Rak 1 

.. Satılabilecek? . 
. 
n 

Son 1.a.manlarda, ,ehrin bazı yer 
lerinde, ev\'elce kadehle içki aata 
dükkanlar için konulan mıntaka tah 
didi kararına riayet edilmediği görü 
müştür. Bilhassa, birkaç kaza dahi 
!inde kadehle içki satılması huauaun 
da geli§i güzel müsaade verildiği d 

-
ı. 
. 
. 
e 

anlaşılmıştır • 
Yeni ve umumt bir kontrol yapıla 

cak. evvelce tayin olunan mmta.kala 
haricindeki sokaklarda ıkadehle içki 
veren yerler faaliyetten menedile 

-
r 

-
ceklerdir . 

. . . . Bakırköyünün Su İti 

. 

i 

Sular İdaresinin, Baiurkoyünde 
a.rteziyen tesisatı yaptıracağı 8aha 
nın istimlAki bitirilmiştir. Şubatta 

faaliyete ge<:ilecektir. Sulıı.r tdare-s 
müdliril diln Baıkırköyünde tetkikler 
yapmıştır . 

ÖLÜM 
i Gazetemizin Ankara muhabirliğin 

yapmış olan lthanm eşi, dün Ankara
da vefat etmiş ve cenazesi bugün kal
dırılmıştır. Ilhanın ve kayın biraderı 
Bilalin acılarına iştirak ederiz. 

lbrahim Zatinin KonferanH 
Doktor lbrahim Zati Oget. bu ak

şam saat 19,30 da lstanbul radyosun· 
da "Memlekette süt meseleei" mev. 
zulu bir konferans verecektir. 

Keman resitali; 18.15 Varşo\·a: Piya
no, şarkı solist koruıeri; 18.30 Viya
ni: Piyano • keman; 21.20 Bük re§: 
Piyano resitali; 22 Va.rşova: Şopen 

musikisi (piyano aonatlan); 22.10 
Bükreş: Şarkılar (Stefanesko); 23. 
30 Pra.g: Piyano resitali (Smetana). 

r ' ' M mu4'fkhıl : 

p 
Yıldızlar yıldızı 
OLA NEGRİ 

matinelerden itib BugÜn 

y 1 L D 1 
Sinem 

dah 
aıında; Mazurka'd 
a romantik ve dah• 

müessir 

M OSKOVA 
ŞANGHA 

filmi nde zaferden zafere 
köşacaktır. 

ŞEHiR Tl YATROSU DRAM Ki 
Bu aktam 20,so da 

1

11' ı•ı·ııımı 
ÖRDECI 1 1 1 YABAN 

nrik İbsen ı~l\j \lll \ Yazan: He 
Türkçeye çeviren: ıılı!ıl,ill"'ıı 

ye Berin lll Şazi 

ŞEHiR Ti Y ATROSU Operet fCı 
Bu akşam 20.30 
AŞK MEK:fı; 

~ 
lllllll!lllr 

itlı~ 
1 

ıııııııı !ll·1 J Yazan: Yusuf 
Beste: M. Saba.bil 

Ç01,.,.,,.,, 1 

ve 14 te 
IYATROSU FATMf 

HA LK OPERETİ 
Bu a.kş am Saray sinemasınd• 

21,30 da 
PIPIÇA 

Ya.nn akşam Tan'da Haliıtıe 

Teşekkür 
Eş \'eh eın§ircmiz Bayan Ada 

hasebiyle bizzat c nin vefatı 
mera.ısimine iştirak veya şifahell ~ 

yanı taziyet Jut!und3 

n bütün akraba ve d 
ekkürlerimizin ibli 
gazetenizi ta vsit eyle 

tahriren be 
lunmug ola 
rımıza teş 

muhterem 

Mahkeme Cenam sorguya çekti. 
- Ben Allah rizası için delileri o

kurum, nefesim şifalıdır. Fakat bU. 
yil yapmam, fala bakmam. Çünkü o
lrnyup yazmam yoktur. Kimsl'den de 
para almam. Zaten paraya ihtivacım 

da yoktur. Ben yakında ikramiye al. 

Bundnn sonra mahkeme müzakere. 
ye çekildi ve raporu yazan Nihadm 
çağırılnası için muhakemeyi talil• 
~tti . 

Üç gün evvel Yenişehirde bir dük! 
na tecavüz eden beş ki§i hakkındaki 
tahkikat polisçe bitirilmiş ve Amina, 
Fevzi, Ali Dursun,. İmdat ve Yakup 
ismindeki suçlular dün müddeiumu 
miliğe verilmişlerdir. Birinci sorgu 
hakimine gönderilen suçlulardan yal 
nız F'evzi, Ali Dursun ve İmdat tev 
kif edlimişler, Amina ile Yakup ser 
best bırakılmışlardır. 

18 Budapcşte: Piyano solo (Şu
man); 18.15 !\.lilano, Triesto, Torinu: 

23 Stokholm; 23.20 Viyana (plak): 
23.30 Ber!in, Kolonya vs.; 23.40 Ro
ma; 23.55 Ber!in. 

Zevci 
Jak Levi 

Biraderi 
Edgar GruPP" 

Uçümilz bir kelime konuşmadan bıribirimize ba-
kıyoruz. . • 

Ben sebep olduğum bu hadiselerden dolayı neda
met ve hicap içindeyim. Genç kız mavi gözlen fe. 
na. bir hayale dalmış gibi dUştinüyor. Ihtıyar bü • 
yükannc mütemadiyen dualar mırıldanıyor. 

Ne elim bir tesadUftU ki beni bu akıbete sürük
ledi. Aklımdan geçmediği halde bu mnsum aik
nin de rahatını kaçırdım. 
Şu andaki kadar ölümü arzuladığım dakika ya-

şamadım. 
Tam kırk dakika bir kelime konuşmadan, biri· 

birimize bakmadık. Düşüncelerimizin ağırlığı al -
tında binbil-Şıyı bekledik. 

Anahtar sesi kapıdan gelince üçümüz de elek • 
trikle hareket eder gibi kımıldadık. Binbaşı gel
mişti. 

Genç kız babasının boynuna atıldı: 
- Baba! 
Binbaşı ayni sükiıneti muhafaza ediyordu. Kızı-

nm saçlarını okşadı: 
- Bir şey değil. Saçma bir mahalle işi... Siz 

hazırsınız ya. Ben gelirken araba da getirdim. He
men hareket edeceksiniz! 

- Ya siz? 
- Ben şimdi kalacağım. Akşamn oradayım. 
Feriha ile bUyükannesi paketlerini almak için 

odaya girdikleri zaman binbaşı bana sokuldu. Ya- · 
vaşça: . 

- Seni arıyorlar, dedi. Bu gece evi arryacaklar .. 
İzimizi buraya kadar takip etmişler. .Muhtarı sı· 
kıştırmışlar. O tarif edilen şekilde bir yabancının 
mahalleye gelmediğini, fakat el ltından bir arama 
yapa<'.'lğmı söylemiş. Çabuk bur dan uzaklaşmak 
li.zım. Sen anneme ve Ferihaya bır şey belli etme. 
Nahak yere tela.,a düşmesinler. 

[HAK!K! 
E.eri haıuhyan: 

İNKILAP 
5-

RO~IANI] 
Mahmud Atili& AYKUT 

Ve hepi bırakıp onları. seslendi: 
- Haydi, neredesiniz ya, araba sizi bekliyor. 
Genç kızla ben peçelerimizi indirip arabaya, büw 

yUkhanımm iki yanına yerleştik. Binbaşı bizi da· 
ha iç&de selameUemişti. 

Araba sallana sallana tramvay caddesine gıkın
cıya kadar çok şükür şüpheli bir kimsenin bizi 
takip etmedigini gördük. 

Arabada fısıl fısıl konuşuyoruz. 

Fakat büyükhanım ikimizi de dürtüyor: 
- Çok konuşmayın. Seyfi Beyin sesi belli 

oluyor. 

• 1stinyedeki yalıya gelinciye kadar çok sıkıntı 
çektik .. 

Ben alışmadığım kıyafetten, büyükhanım yor
gunluktan, genç kız da heyecandan bitap bir hal
de idik. 
Geldiğim yalı binbaşının akrabasından birinin 

evi. 
Bizi hizmetçilerden sonra Leyla Hanım isminde 

Feriha akranı bir genç kız karşıladı. 
Bliyükhanımla Feriha onu bir köşeye çekerek 

hfıla peçesi kapalı Tanrı misafiri hakkında izahat 
verdiler. Leyla Hanımın önce hayret ettiğini, inan
maz gibi hareketler yaparak Feriha ile şakalaştı
ğını, fakat sonra merak ve tecessüsle onu ~linden 

tutup bana doğru geldiklerini peçemin altından 
göri.ıyordum. 

Feriha gelinin duvağını açan heyecanlı bir da
mat se\'inci ile pcçcmi kaldırınca genç kız iki eli· 
ni birden kaldırarak haykU"dI. 

- Aa .. Sahiymiş! 
Ben de beraber hep gülüyorduk. Fakat Feriha 

içeri girmeleri ihtimali olan hizmetçileri düşünerek 
yavaş !e!le: 

- Aman Leyla. Dikkat ede_li~. Beyclendi baba. 
mm emanetidir. Kendisi gelincıye kadar kimseye 
bir şey hissettirmiyelim. 

Leyla Hanım, arkadaşını elinden çekerek bana da 
i§aret etti. . . 

- Buyrunuz efendim. İçerıkı odaya geçelim! 
Küçük bir odaya girdik. Bur~ı deniz üatünde, 

duvarları kitap raflarile do~u. huc_reye benzer bir 
yerdi. Oturmak için ancak ıkı meşın koltuk vardı. 

Leyli Hanım: . . 
- Burada sıkılırsınız amma evın en emnıyetli kö· 

şesidir, dedi. Kütüphaneye . hiz~~t~ile~n. girmesi 
yasak edilmiştir. Burada ıstedığınıı gıbı hareket 
edebilirsiniz. 

Ve sonra doğrudan doğruya bana dönerek ilave 

etti: 
_ Rica ederim efendim, çarşafmızı çıkarmaz 

mısınız? 

Halimde fecaate rağmen vaziyetin gülünç tal'~· 
Cını inkar edemezdim. Genç ev sahibini11 bu tekli' 
fi beni o kadar acıttı ki birkaç gUndilr gelip geçe' 
hadiseler beni daha ne gülünç ve daha ne feci ak1

; 

beUere sürükliyeceğini düşünerek kendi kendil'I'. 
lanet ettim. Fena bir tesadüfle bu ailenin de ralı• 
tını kaçırmıştım. Bunlar faziletli insanlardı ki ~ 
nıınadıkları bir adamı ailelerinin bir çocuğu gı 
himaye ediyorlardı. . · , 

Kendisine haber gittiği halde ağabeyim görill' 
memişti. . 

Ne oluyordu. Acaba onu da mı tevkif etmişlerdi-fi 
Feriha Hanım özene bezene giydirdiği ç_arşa 11 

sırtımdan çıkardı. Çenemin altından iliştirdıği~ır 
Ça.TJafın uçları saatlerdenberi yaramı acıtıp dut 

0
• 

ğu halde ses çıkaramıyordum. Çarşaflan kurtulU 
ca genç kız birdenbire haykırdı: 

- Ay, yaranız kanamış! 
- Ben de bunu tahmin ediyordum. 
- Hemen bir paneıman daha! s,O 
Şimdi Leyla Hanımın da yardımı ile pansı~ ili 

yapılıyordu. Meydanda olsam belki de çifte palı5 il' 
önünde itilekakıla Arapyan Hanına gideceğiın ~9 
hakkaktı. Bunun yerine bu güzel yalıda iki g rl' 
ve güzel kızın arasında onların masum şefka~e 
le bakıldığımı düşündükçe kendi kendime gülU>'°' 
rum. Bu ne biribirine zıt hadiseler yarabbi! 

Her halde bıışımda bir ~eyler dönüyor. ", 
Etrafımda gelip geçen hadiseler henüz bitnıiŞ 

bi görünmüyor. 
Bu muamma çözülecek. •' 
Fakat naaıl? Or~mı gene tesadutler gösterece 

Yalıdaki mevcudiyetim~ bilen şimdiki halde µef . ~ la Hanımla emektar bır dadısı. 
(Arkası ,.arl 
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Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'rn hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüat, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

jGü;;;.; Meseleleri 1 

Şirketlerdeki meclisi idart 

azaları 

TAN hh~n!t gUndenberi Eleh1rlk 
\'e l'ram\'ay Şirkctmln serma~ es_inJ 

1 r~~hi. Dedikodu] 

lstanbul Köpekleri 

M ,n\ roJıuıi Paşa, Alxlüllııunldin 
b h kimi ıdi. l'nzı .)a.zmn • 

sını çok se\ erdi. Uen gençlığimde 

l\la\ roJ nni Pnşnuın l rnnsızc.a l • 
zılnu 1G risal ini gürdüm. Heı> i 
dt.. tuhaf tuhaf ımwzulardn PJ lerdi. 

lUaHolı:ıni Paşa, nı ruti3ct~ ka. 
dar l tıınlıulclıı .) ası) nıı liöpekler 
hal l<ında da uzun bir etiıt neşretmiş
tir • 

Bu eserde, l nlıırz l.<'ndi gordükle
rini değil, b:ı~1in doktorlann t ndüf 
ttikleri ı;nrip hadi eteri de J awıı • 

tır. 

Hunlar arasında en dil,:,ntc de ~er 
olanı sudur : 

un'i urette arttımuık, yaptığı ka • 
rın bir kı mmı nl lnmak, gümrükten 
kaçakçılık ) ııpmnk gibi suçlannr s~ 
)·ıp döküyor, \'e bunları rakamlara, 
\'a.k'alam \'e \'eslkn.Jara istinaden 
5Öllü:\or. 

Hep 
Kursu 
insani 

da! 
GnJnt1L<;nrny <'J, anmla oturan bir 

doktor, bir abalı ha taneye ~itmek 
iizere ol njtn çıl men etmfındn do • 
lnnnn lıir kiiııe~rfn miitmnncli~ en krn
ôlsini takip ettiğini fnrkeder. ı;n e!l, 
tıÇ knlrnış ta "''kmek isti~ or, :ıanntı • 
ıler. Fa!{af. <lik•uıt f',<lince ~liriir ki, 
kiih iine ntılnn, .kith havlı~ an köfH'k 
ön bn<'nklnrmdnn hirinl JtÖstertyor. 

Bu. n r:it.·n.t ortnl a yeni bir haki. 
" -•·t 'k n kat çıkarmaktadır: EIOI' rı · 

'.l'ranway irkett bUtiin hareketle • 
tinde gnyri me.'lru ) ollara apmı~tır. 

lıısan bu rnkaınlan \'C lıu , ·ak a -
ları okurken kendi kendine gayri ih-

tiJ ari şu uali orul or : ' 

t''-''"'" YAZAN: "'"""'"~f 
~ f 

~ F smond Romiily ~ 
' ; f lngiltcrcnin meşhur deolet ve siyaset adamlarından ve ; 

- Peki amma bu lrketlerin ida. 
!'e ınecf 1 . de Türk aza nrdır. 
:Ounıar ~r::ın 1ıütün ıcraat:ne '·ikıf 
oll'lla.k lfı.zrmdll'. Bunlar TA~'ın 
neşrettiği hn:kiliatleri bilmiyorlar 
ttıı? Yoksa bildikleri halde ~imdiye 
kıuJ~ haber ,·ermekten çekindiler 

blj ~-

Pes • 
t muhafazakar parti liderlerinden Mi ter Çurçilin yeğeni ; 
f olan muharrir, Madrit hükumetine iltihak ederek /span· ; 
f ya hühiımeti lehine çarpışan beynelmilel kıt'aya iltihak ~ 
f etmiştir. Muharrir henüz on sekiz yaşındadır. Bu yazısi- ; 
f le, I panya dahili harbinin cephe hayatından bir par • ; 
' çayı tasvir ediyor. Genç muharrir geçende cepheden ; 
f Londraya dönmüş ve bu yazıyı neşretmiştir. lıpanya f 
f harbinin nasıl ve ne şartlar altında cereyan ettiğini bu ~ 

Bilnılvorlıırsa o hnldtı irket bil • 
ti.in b • i m' nı icraatı onlardan 

U ga)T Ü "k Bırak 
glzıe.mı \'e bu uretle daha b l" 
bir cürti'm i leıni tir. Hildlmıl !le hu 
....,, k lmdive kııdar hakika· 
.1. ur nzanrn • :i 
ti, hUkQmeti \"C efkan umumiye) 
t~nvir etmemi olnuı.Ia.n bir suı; ~ • 
kU etmez mi f. 

• • • 
Mekteplerde dayak 

G .. ı tn.nbul mekteplerin. cçcn gun ..... 
de bir öğretmenin dövdugu talebe • 
lerden birinin öldiiğü yazılmı~tı. 

nu vak'a _,7.Abıt.Aya. intikal ettiği \'e 

bir öliimle neticelenclfğl için şu~ u 
''u"ı" , e Iıerkes tarafuıilan ö • rcnil
di. 

llilmt mektep duvnrlnn içinde 
hapsolup l.."nlını,. b&~kn dayal< hiıdi e

Jeri yok mudur! • 
J>iin Afyondan bir mektup aldık. 

Orada da li ede bazı öğretmenlerin 
dayn.k u uliinc müracaat ct1iği hiltlL 

riliyor. Hu iddianın doğrulub~tn~ ~ 
bit tm k h' mümkün değıldır, lıl-e e ızoo 

00
. 1 b" · · e ır naenaleJ h A r3·on il e~ı lçın l 

l"natta buhınnu)·a hakliımız yoktur. 
Fnknt değil re mi mektfl~~t1rd;, 

husu i mekteplerde bile baıı. oğre -
.,.,._ 1 • -da ho eskı terbi. 
··~11 erın anıda 1ı.. h 
~e US ı·· "ra""at t"ttikler:i er • u une mu L<1il 

li in bildiği bir hakikattir · . 
:!ltaarır Yekiileti bu işde dııha ~.ıd -

d• d k attın oğ -1 hareket et e 'e n) a 
I' tnıenıert dalın §iddetll cezalara 

rt çnğ terhiye 
tarpsa, umnnz ki bu o a 1uıİ 
tı tdü """ı" rk nıekteplerfnıh'.n de b. 

• .. n 1 tık 11 
kabtıır Ve r.annt:<lerfı k ar 
1 ti • rJJ1P i 7'.aDlll.DI 
P dai usnliin ona e 

&eJlp g~mlştfr • 

• • 
'rürk kızlan aktris olmak 

istcrniyor1ar. 

~·let bir Tiyatro nt?kteilJ~e a~~~':; 
nuraya Pİrmek üzere ıntd J 

. " ke1'lerden 
hıUrnc.ant edenler yalnız er • 
lhaı-ettlr SaJmere çıknlnk nn:u 'e 
1 . . •. rıkma • 
ı ,. lnJ gösteren Türk .. ,~ :ı. 

tlıtştır. • ak i _ 
J\11 kızlannm ahneye çı:tör , .e 

t-enımnPJeri •ı''-"fttro allPC, ,_, 
' ' " ' ıa.ı.1dınu.an ~rl ler hakkındaki ~ite arh06ı 

B i:- takım evler<ien v~ b~s
tanlardan müteşekkıl b r 

sahaya, biz beyaz kor.c1k adını 
vermiştik. Milli muhafızların 
evi, ortada idi. Ve daha öte
sinde üç küçük ev görüliiyor
du. Solda büyükçe ve ahırlı 

mandıralı bir çiftlik varch. A
hırlar ile mandırayı uzunca 
bir duvar bitiştiriyordu. Elli 
metıe ötede sa- ta_rafta tuğla
dan yapılma bir ev ve yam l>a· 
şında bir kale görünmektedir. 
Çif~~iğin arkasından, bir faşist 
istihkfimı olan ünivcrsitenm 
ku:~ıf'rİ göze çarpıyor. Univer
si te ile yüz yüze olan bu kü
mesin içindeki tavuklar, yer
lerinden ayrılmamışlardı. Bi
zim mevkiimiz ise buradaydı. 

Ş iddctli topçu bombardımanı 
yüzünden kısmen yanan 

bu evler, bizim hedefimizdi. Bu 
evler, daha evvel iki defa işgal ve 
iki defa istirdat edilmişti. 

Thaelman taburu gUn doğarken 
harekete geçmiş ve miltemadi mit 
ralyöz ateşine maruz olnn bir yo
lu tutmuştu. Saat dokuza doğru 
sağımızda şiddetli bir muharebe 
kopuverdi. Kızıl kale tam bir sü
kut içindeydi, 

Altı kişiden müteşekkil bir müf
reze vaziyeti keşif için ileriye gön
derildi. Ben de bu devriye içindey
dim. Kaleye vardık, adım attıkça 
hayata veda etmeyi bekliyorduk .. 
Ortalığa mUthi bir sükut hakim
di. Birdenbire infilak tarakaları 
gürledi ve biz baştan~ağı toz için 
de kaldık, ilzerimize tuğla parça
ları yağıyordu. Cilmhuriyet ha -
taryalan faaliyete geçmişti. Biz de 
geri dönerek vaziyeti anlatmak is
tedik. Fakat yolda arkadaşların 

birini kaybettik. GünUn gerisini 
mevzilerimizi tahkim ile, siperleri
mizi kazmakla g çirdik. ir neticesidir. Bi1,de artı t 

8 •ıı lnıı 
8.h!rı.k ız, derbe<'.-•r ln!'in.Jldı. nu ~ di~Pr 
tiyatro artistleri için değil, ,Jat o Uşman bUtUn gece arkamız-
8tt.n'atkA.riar için de tıörle idi. daki yolu mitralyöz ateşine 

f yazı açıl.•ça gösteriyor. ; 
f lllllA'' ' ''~'' ' ; 

Yeni mcvkile • 
rimızdcn, yol kn -
rımlannda stlni 
suru düşmanının 

ilerlediğını gor -
mekteydik. Bun • 
lara ateş açmak. 
gerilemelerini te. 
min için kiıfiydi. 

Tam bu sırada, içi. 
mizdcn biri dnha 
yuvarlandı. le • 
• r e\'lll ü t ırntın

da birkaç dilşman 

kalmış. Bir bo'l'l • 
mn • unlann dor -
diinU de lmh ya 
kafi geldi F l· t 
yakındaki kaleyi 
ve milli muhafı:ı: -
lann evini 1 f"nl et. 
mC'den çifliğin n -
hırlnrtnda tutuna -
mıvacnktık. nu 
yüzden akş3111IC' • 
yin ölülerimizi a -
İara:ıc gC'riled'ik. 

ispanya ha bine iştirak ede /erden· iki /spanyolun 
Düşman. saba. f b. f 

1 
.... 

ha kadar çıflı~ moru " rcssamtn lfÇasi e gôriınuşu 

bombardıman etmıye d " m cttı. z cak \' biz bura; n ycrleşccckti1<. 
A lann altına , , rrncıyn kad ır 

fımızd kurşuni r vızıldadı, 
durdu. Ji' k t knzmn. kbr klcri 

ı. ullıın nul oı duk. Çunku kuı unlar 
f ·m ı bırnkmnmıştı Yeri cli
nl'zl k ZI) orduk. Çıflligin geıi
ind dit mnn kur unlıırı rn mit.

rnl; zlcrı mUt mndıvcıı i !emekte 

1 
MAKıNE! 1 

ıdı Siperi rl kazarken bir arkada
şunızı k~ybcttik. Fııkut bir saat 
sonra kendimize hır 8tpcr kazmı~ 
ve vaziyet almıştık. Bızc ıltihak 

edenJcrlc beraber bir hayli duş • 
man kırmış bulunuyorduk. Nıha
yct ilerledik ve arkadaşlarımız 

milli muhafızlar binasına hucum 
el •• lcr. 

B inanm içinde her odada bir 
muhnrebe kopmuştu. Fas

lıların arUkları ric'at ediyorken 
t..ıız de bunları kolayhkln hedef e
dindık. Saat altıya dosru duşnm
nm elinde yalnız kale kalmıştı. l) 
gece ve ertesi gün nulli muhafız
ların binasını ı galım z altında tut
tuk. Bmanın içinde ht: r doşeme 
parçası kan içindeydi . .M rdıvcnler 
sofalar, ôlil cesctJcrllc dolmuştu. 

Soldaki köşe, miitcmadı ateş al
tındaydı. Bütün giln çukur kaz
dık. Ve mcvkilerimizi sağlamla -
dık. BUtün gece uyanıktık. Kum 
torbalnnnın arkasında bir hare -
ket 'uku buldu, ateş edildi ve o 
haı cketi yapan cisım ; ere yuvar
landı. 

Ertesi sabah akşamk hareketin 
kurbanını gordUk. Met.er bir mer
kep, yanlış tarafta gezintiye çık • 
mış. 

Binanın içinde, ııasrlsn harap ol· 
maktan kurtulmuş bir rndyo vardı. 
O gün Londrayı dinledik. Londra 
istMiyonu l<raİ Sekizinci F..dvnrdın 
tahttan feragatine alt haberleri 
veriyordu. 

FIKRA: 
Çirkin Yapılar 

• \'ilii~·e~ lerde '~ kııznlnrda yapıldı
~ını l~ittığlmlz ~eni yapılıınıı gıu:c • 
tf'Jerdekl resimlerine bnlm onım: 
1'ekrnr eski hendese kil elcriıı:• c1öııii· 
~ onı7.: Birkaç n liren giizc>I 
s uı'at ı\<wrl ıner kı, ) nlııl, clort du • 
\nr hlr çnh knnruı.tl\arlı~ına bıra. 
kı) or ~ilJI l 

BUitkiı!ı biz daha Jtr.nl tıir ı hölii • 
mil ne doğnı gldilOCf'ğinJ hekJi.\ orduk: 
Profelert verec.-k mimarlar. ncrmllik 

Doktor çaresiz <hını~ or 'e kön .. ~ 
dikkatle üzilı> tet«i'J\ e•JIJ or. 'e ı;ör 
iin? Klip<'~İn n~ hnc ı':'l UZf'riıulen 

hlr nrnhıı gcçmi , bacağı 7,edelen • 
mlşl 

D& dor hemf'n ~olunu clct;ri.! tlrlyor, 
klipeği öniine katıp hlr ccwne~·e gt. 
riyor ,. kırıl· hnc.:ıklı köpeğin ay • 
ğına pan 1muuı ) npı~·or . 

Arndan iiç n~ ~f'\'h or Rir ııoııhah 
ılolrtor evlncfon ı:ılmrkPn nvni kÖflP. • 
,;ın knpısı iiııiınrlr lırkJClllğlnl ı;:örU • 
) or. J\cipc-I~. ku) nığu ile dokt"'m 
yııltnklnnnrnl\ ıksık lınsmı ~e·.:lrf~ or 
ve ynnı hasında bulunan diğ~r bir 
könefi g()st.-rlJ or • 

J)ol.1or dikJmt e Jince anlıyor ki, 
nrkada ılurnn köpr'.k tıe birinci 1 gihi 
hac:ıı~mclnıı ynrnh .•. \'e doktor iki kö
pekle hernber yoln dliıiilii) or. İ"k 

rnst adf'lrlan er.nn7R.de yaralı köpe • 
ğe ele ııyni ımnsumnnı ynpı~·or • 

• Mıwro;rnni Pa..,n , l<encll mii!l;nhrfle.. 
ine 1 tlnn.drn t!!;fnnhul köooklr.l"'fnln 

htr mahnllrıde fulrfo hlrer lu~ylik kur. 
dııl•lannr c'ln ynzmı tır. 

'l\f ıwrornrıl Pn"a, hu h!'\'liklerd ta
hii~·et (lP~h;tinn"~' ıı nliir,\io hilr. ~ıt
ri oldııihı 1-ıuıantlııclı~dlr. nııııun lçfn 
di~·or ki: 

"lln mnhnllN-lr hir hf'\ Uk lnınıl • 

mu hır. lnhnllenhı en iri. f'o pırr • 

lnk tii\ m ı.öprği dlfer köpeklere '"'' 
olmııshır. Jhnnnmla ondn lır. Bir klS

pcıl kom u nııhallctlc iri bir kemik 

'c~·ıı yeııllt>tıllı-f'<i< dl~Pr hlr ry ı:Ci • 

riirsc hf'.nıen ornyn A~flrtlr. lfomlı!f, 

et pntQMıııı l nlmlnmnk ı~tf'r. Bu hL 

di f':, tre~n llzll hııclut mahl~ etlncle te. 

lilkkl edllc11J'.;ıi için mnhnlle rel inin 

verece~ l'>art't liıf'rlnt- umumun hU. 

eumunn ehebl~ et 'erir. Birinci kö • 

l"'~İn ıırlmda lan ela kn\ ı:n~ n i,. tlrnk 

edrrek miiclAfnndn bulunurlar. Eğer 

ilk ff'f' '-tiz eclenln men up oldııgu 

knfilf! mtı~IUp ohırsn gnlehe eclen ta. 
rn.fın fahllyrt ine ~e<:rnr 1 hn'knn dn

hillne girPr. Hu takıllrdr c1e ilk t"ca· 

\iiz eden kHımk ırt UstU ~·ere l atar 

,·r. ktı~ ru~unu iki hn.-nğı nrnsındnn 

gcçircrrk karnına 'unnı~a bnslnr. O 

zaman gnlebc eden gnıpun f'n irJ kö. 

peği, özlr.rlnl etrafa çmirlr \C arka. 

daşlnnnın re.) lnl rnr g·bı bir 'azJ. 
yet alır. 

Eğer, ru1md lnn mn~·rıp köpr. • 

ğiıı t.nhllyetini d ğl!.11nnf'Sine, ) ıml, 

tRC 'uı rt11ği mnluılfo) e iltihak et • 

mesint rcJ 'erlrlf'rse, bn, köpek ol 

bacıı~rıııı knlclırnrn'< ınnğlfıp kopet;rn 

1 nmına dol 1111111. Uu, g llp mnh1tllc

nin tnlıli) etlıırı k:ıhtıl oclllıli inin n.. 

ıametldlr.,. 

Abciürrohman AcJil EREN 
bu t d ğl h·or. tuttuğu halde, mevzilerimiz emin 
~~~~ gi.i:~:tlı;;ne a.:dt';,~ı~:~ olduğu için zayiata usramadık .. 

t'iırk kwan çıplak modellt.re bek Diişmanrn dört kişiden mUteşekkil 
!'al( . ,.·orJar. iRtıS· bir mUfrczesini, killlilk civannda 
... _, •m ,. he kel ya~ı_. arasın • imha ettik ve ertesi &abah taarru-

clı' rimlzcle olcll'jhı glhl h,.r fo;p knn • o::::1===--=ı:c:==:::ıı::=-=====

-.ıuar, muharrirler, edıJ>ler • da 1'U rdı · za geçtik. Dört tankımız yilniyor 
rk ıkız \'e kadınlan ' 11 ·~arah ve biz ilerliyorduk. Mitralyözleri-

ahnede !;)alışan artistin • nıiıi mevkilerimize çektikten son-da .,_,_ 1 hal altncıt· 
.., ··•<U.but muntazam h r ra kar•ımızda bir sUrü FMlı ,.ör-.. U ' da ~e- .,. 0 

• rk kız.ı n.hne:re rıkmnJ.-inn dilk Süngülerimizi takmış olduğu-
lu · "" .. sah -nnıi~ ec.ektlr. Nitekim buı;un :i 1 ınuz halde çiftliğin ahrrlannı man 
llerrıru1e c;alışan Tiiı'l• kızları, ) : d raJarına bitiştiren duvara doğru 
~ne r.\'\'ellcf Şıırnrnm nıuııntln n.n ~Jerlcdik. Ve kapıların birini dip -
ta '·lıdır , 1 

'kle açarak geçmek lıstedlk. Fa -
De\'Jet Ti:\•atrosu kurulcloğ11, ti • ~1 

t kurşunlar tepelerimizde vızıl
h.tro artt ti~ln m~leld ,·ar.l~·ttl ts· d ayordu. El bomba.lanmızı atarak 
a.3 iin Pttiğt gün ~Uphe iz '.J'ilrk kr7.· ~rUdUk ve h defimize varmadan 
!8:r. 1 tJdat ,.6 knhillyetJerinl btJ 54 • ~v\'el kırk maktul Faslıyı saydık. 
~a da SÖStttooeklerdlr • 

Mcdcniycfin ıc İ k a ı b nu da i-at c1tı. insan oğlu scliı satır 
nota yazmak için ktrk tane çiıgi c;iımcktcn, kargacık burgacık ,engel 
resimleri yapmakla uğraşmaktan kurtuldu. Şimdi dakflo makinesine 
benziyen JU yeni icat makine, nota yazmak işini e kisine naıoron yüzde · 
seksen nisbef inde kolaylaıtuıyor. 

, 

nıı~ aeaklnr(Jı. ntr lı ~tnııe lır hın 

kn, bir ~r. lılr f'lh•ik11, 1 fr lmlNl'ye~ 
bir \'ek~•ot, hlr k rnutrı~·. f>unlar hl • 
riblrinclen n~ n Uıti lnrm esrileri 
oln<'nklnnlı. 

Yii7.linC'ii mrldrn Mnn ını bitir-
mis olan, hlrlnrl hnnk" ııı• Mı:·'r frf' • 
riihe Ptmh·~f!I ti. l'nlınt rtôt'mllrrın 
hnvııllerinf. lddlnlnnı ı nğır ma rnf • 
1,.rln hiz ffdrmh~rld"k • 

rı-:-,•l"f m"h•lll>!il'n'n ""ft•·n b•t i 
uvmın olnı '"' d . nn helkl nvı:~un 
olnhll~r.ei!I rlh nNı ile krndiınlıt ho 
yere ıwııtmı~·a et\Jı tıi:'lmı7., :rf'nl hl • 
nru;ı, ınth, knlılı. (Ile'ki tek hn.c;ınn 
haşkn , ·erde mlik mmel bir rıırıı oln • 

cakt ı I) J)ilıı J:nırte.m "zde ı:rknn bir 
m ktep bin ı resmi 11 ınld de\ rl 
knrakollnrwd n kop) <illmi gibi • 
dir. 

Jimann ihtisn ınn h\innrt etmek, 
onu i hölilnıuııe d 'et f't ınek, clnh 
birkaç enf'l, hlrcolc ne rrn • 1 lı t d 
!ardan lı;tifnde rtınek \e rncmlekf'tin 
biltün lnsanlan ti tUrıde rı'nhn, ~
r.t>I ıın'nt lanıı kontro'liııU t 1 ~t • 
mrıl{ liizım . 

l'tiı: llrn il l~nt hlr o'rk"nf' \'&

~ n <'.n.zlp hlr ı:fürllil<, ild tnf c'le ~·ap .. 
hllirsiniz! il n~I ini lı.t4'rs1nlz!. 

Gfüümii7.U dl dokt-Ortıınn foda\•I 
ettirmekten \ z~~elim. - Fata) 
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Finlindivada kac 
mac vapmalıvızı 

Milli Maç 

Şehir Maçına 

Tercih edilmeli 
(YAZAN: BURHAN FELEK) 

1.tç dört gündür, yalnız teknik mülahazalarla 

tistünde işlemekte olduğumuz güreşçilerimizin 

Finlandiya seyahati hakkında Güreş Federasyo

nu Reisinin dün (TAN) da çıkan beyanatile ni
hayet bazı müsbet mah1mat almış bulunuyoruz. 
Üzerinde durmakta olduğumuz bütün spor me
gelelerini böyle birinci derecede alakadar ağız

lardan öğrenmek hem efkarı umumiyeyi tenvir, 
hem de işi temiz mütalea edebilmek noktasın

dan ne kadar faydalıdır. 

ltalyan 
Takımından 

Göı UnUş 

VAL'ANJtm 
1 NIN .· 
f0NAR.J1A"NV 
ltlQ İP\/ANYO'L 

· .. .µ· ·l .KAY i; f> 1 
1 • 

ı1· l}tA~KO Jl}ANEt 
C-EVlr:?EN 

1. fA\K ~f.\Z(MEN 
1 \ 

i 
1 
1 

1 

V kente Usta memleketin er. 
eski dabağı idi. Ilerleyiş ar 

kadaşlarının torunlarını ifsat 
etmişti. Onların şimdi muazzam 
dabakhaneleri ve yüzlerce amele -
lcri vardı. Fakat kendileri o cılız 
ellerile bir der i hazırlamaktan a
cizdiler .. Memlekette ıhtiyar usta
dan başka dabak adına müstalıaK 
k imse kalmamıştı. O bütün~. 

yıkık da!!akhanesınde çalışır, hPnı 

usta ve hem de çıraklı!: vazifeleri

ni gorürdU. Ona yeı.lmz çocukları 
ve tortır Jarı yardım tderlerdi. 

karet karşısında oranın halkı fer
yat ve figanı bastı. Valansyanın 

kiliselerine siyah örtüler asıldı . Her 
kes kurban nıeşalesini istiyordu. 

•
1 
şte o zaman dabaklar işe gi-

Güreş Federasyonu Reisinin verdiği cevapla
ra göre vaziyeti şöyle hulasa edebileceğiz: 

ı - Spor Kurumunun resmi mec- ı 
mua.sı bu ay !onunda Finlandiyaya 
gidilecek diye yazmış olmasına rağ· 
men, bu seyahatin tarihi henüz tesbit 
edilmemiştir. Şu halde takımların 

formalarını ayar webilmeleri için en 
az müsabakadan bir ay evvel haber. 
dar edilmeleri zarureti bulunduğuna 
göre, bizim takım şubat sonund&n ev. 
vel müsabaka yapamaz. 

1 
Yunanisfant ı!yoref edecek /fa/yon takımında yer ol-

ması muhtemel oyuncu/onn maçtnda 
1 

Valansya şehri en büyük yortu
larmdan birini tesit etmek için ha
zırlanıyordu. Diğer h:ılk zümreleri 
gibi dabaklıırda h· L7.ırlık1&.ra ba~ • 

ln.mışiar.h 

riştiler. Mademki mcşale 

Bougie'deydi, öyle ise oraya akın! .. 
Kendi hesaplanna bir kadirga ha
zırladılar, silahlandırdılar. Onları 

gören şehir halkından çoğu cesa -
retlenerek onlara katıldılar; ve bu 
suretle büyük bir kuvvet meydana 
çıktı. Yunanistana gele

cek italyan takımı 
Bizim de istediğimiz budur. Binaen 

aleyh evvelce de dediğimiz gibi bizim 
takım bu ay sonunda !eyaha.te çıka.
ımyacaktır. 

2 - Finlandiyaya bizim milli ta
lmn gtdecek ve orada Finlandiya mil. 
ll takımiyle bir milli müsabaka, iki 
de ayn şehir maçı yapacaktır. 

Bizce bu kombinezona milli takıma 
karşı riski çok olan şehir maçı 

1<ıkmak doğru değildi. Birisi revans 

olmak üzere iki milli maç kafiydı. 

Almanya 
Ho!anda 
Maç-;. 
Bu ayın 31 inde Alman milli takı

mile Duseldorf şehrinde karşıl~aca.k 
olan Hollanda takımı teşkil edilmiş. 
tir. Hollandalılar kadrolarını Ingiliz
lerin üçüncü kümesinden Saulhern 
Umited takımı karşısında denemiş

lerdir. Müsabakayı Ingilizler 3 - 2 
kazanmışlardır. 

Finlandiyada ne kadar fazla maç ya- Birinci devrede Hollanrlalılar 2 • O 
panak 0 kadar tehlikeye maruz ka- galip iken, ikinci devrede üç gol yi

yer-ek. maçı kaybetmişlerdir. 
lınz. Zira Şimalliler hoyrat güre.şle· 

riyle maruftur. Eğer mukaveleyi de. 

ğiştirmek kabilse i~i böyle tashih et-

n:ıek iyi olur. Eğer kombinezon oldu

Bu neticeyi ve oyunun cereyan tar

zını tetkik eden Hollanda idarecileri 
Almanyaya karşı çıkacak takımların· 

da tadilit yapmıya mecbur kalını~. 

İtalyanların Berlin Olimpi
yadında Dünya Şampiyonluğu

nu kazanan takımlarını Yu
nanlıların davtt ettiklerini yaz
mıştık. Bedin Olimpiyadı ıçın 

hususi surette toplanmış ve ça
lıştırılmış takımın bugün tekrar 
teşkili müşkül olduğundan İtal
yan Federasyonunun iki klübün 
muhtelitinden müteşekkil bir ta 
kımla Yunanistan davetini ka· 
bul etmek niyetinde 
Fransız gazeteleri 
dır. 

Kocaeli 

olduğunu 

yazmakta-

935 Ligi 
tamamlanacak 

ğu gibi kalacaksa, mmt maçı önce lardır. 
Adapazarı, (TAN) - Spor fede

Ingilizlere karşı alman neticeden yapmak lazımdır. Şehir maçları daha 

evvel yapılırsa, bizimkileri ezerler ve 

ınilli maça hırpalanmış bırakırlar. 

rasyonu, Adapazarı - Izmit kümeleri 
Hollandalılar ümitsizliğe düşmüşler-

arasmda neticelenmemiş olan Kocadir. 
3 - Bu &eys.hatte Almanyaya gi-

d!lmesi henüz mukarrer değildir. Gi. sını vermek icap eder. Zaten Kasım

dilinse, milli maç yapılmıyacaktır. paşa klübü, milli takımın bir iki mu. 
Finlandiya.da üç ma.ç yaptıktan ayyen sikletinde çalışanları bundan 

80nra, taJmnm ba.§ka yere gitmesin· evvel defiye etmişti de, kendisine 
de fayda yoktur.Çocuklar fonnalarmı yakında yapılacak resmi milsabaka

tutamazlar. Sonra Almanyada umul- lara hazırlanması cevaben söylenmi§· 
ıınadık mağlubiyetlere uğrıyabiliriz. 

4 - Finlandiyalılan kimse yene
mez. Oraya gitmekte maksadımız gü. 
reşme öğrenmektir. Federasyon rei
ainin bu !Özleri çok §ayanı dikkattir. 
Demek galebe ümidi yok! O halde?! 

5 - lsveçe geçmek ihtimali de var. 

ti. Bu sene ne lstanbul, ne de Tür
kiye mü.sabakalan yapılmadığı gibi, 
teşvik müsabakası da görmedik. 

eli 935 lig maçları hakkındaki kara-

rrnı - .ki tarafw itirazlarını dinle. 
dikten sonra - vermiştir. Bu kara
ra göre, yanlış idare yüzünden ta
mamlanmıyan Adapazan kiımcsinin 
Ada.spor - Gençay final maçı tekrar
la nacakttr. Ayni zamanda, Izmit kU. 
mesinin ihtilaflı vaziyeti gayri ni
zami oyuncular nazan dikkate alınıp 
yapılan maçların puvanlan tashih 
edilmek suretiyle ortadan kaldınla

cak ve Adapazarı - İzmit grupları 
arasında final maçı yapılacaktır. 

Bütün dabaklar eski mabette 
toplanmışlardı. En yaşlıları olma

sı dolayısile ilk önce Vicente usta 
fikirlerini ortaya attı. Ona göre, 
eski itiyat ve an'ancye sadık kal

malıydılar. Şerefli mazilerini gös
teren ne varsa teşhir olunmalıydı. 
Usta hem düşüncesini söylüyor ve 
hem de mabedin ötesinde berisin

de duran eşyalara göz gezdiriyor· 
du. Bunların hepsi, hatta dabak
ların meşhur aslanı dahi gösteril
meliydi. 

Aslan sözilnü işitince gençler kıs 
kıs gülmiye başladılar. Aslan da 
mı? diye istihfafla sorunca ihtiyar 
usta: 

- Evet! .. diye bağırdı . .Muzaffer 
aslanı unutmakla cemiyetimiz şe • 
refsizlenir. 

Şehrin eski evrak dolabındaki 

vesikaların hepsi bu aslandan bah 
seder! .. Usta, gençlerin buna niçin 

mani olmak istediklerini düşünün
ce buldu. Bu sıska delikanlılar as· 

lan rolünü yapmaktan korkuyor
lardı da ondan .. 
Yetmiş yaşında olduğu halde, as

lan rolünü kendisi yapacağını ilan 
etti. Esasen bu şeref ona aitti. 
Zira bütün ecdadı bu rolü yapmış
lardı. 

Viccnte usta, bliyük bir heyecan
la, aslanın ve kahraman daba.kla
rın hikayesini şöyle anlatırdı: 

"Bougie mağrıbileri bir gün Tor
reblanca'ya girmişlerdi. Şehrin ki
lisesini yağma ederek ve mukad • 
des kurban meşalesini yanlarına a
larak sıvışmışlardı. O vakit bu ha· 

Yine ilave ediyoruz: Seyahatin uza
t1lması faydalı değildir. 

6 - Milli takımımızın antrenman 
vaziyeti iyidir. Burada biraz tevak
kuf etmeliyiz: Evveli olimpiyatlar. 

dan, !onra altı aydır milli takım ka.d. 
rosu yoklanmış değildir. Kadroda bir 
takım boşluklar da olmuştur. 

Şu halde eldeki kadroya millf ta. 
kım demiye imkan yoktur ki antren· 
mantarı iyi olsun. Binaenaleyh va· 
kit kaybetmeden hemen bir seçme 
yapmak ve orada görülecek genç e
lemanlarla milli kadroyu yamamak 
zaruridir. 

Haftanın Lig Maçları 

Nuri muallim olmuş, Mersinli bala 
lstanbula dönmemiş, Sadık memleke
tine gitmi"tir. Bundan başka yedi a.y. 
danberi memleket güreşinin ne halde 
bulunduğunu ve yeni yetişen eleman. 
lar içinde milli kadro namzetleri ara· 
ııma girebilecek gençler olup olmadı
ğını gösterecek hiç bir mü.cmbaka ya
pılmanuştır. Şu halde her geydcn 
evvel, Yaşar da. dahil olduğu halde. 
bütün milli takımda bulunan güreşçi. 
lerin de girecekleri bir seçme yapıp 
mesela Kasımpaşa klUbU gibi daha 
bir hafta evvel elli gllreşçiyi birden 
gösteriş müsabakasına sokabilecek 
kudretteki klilplerin g~nçlerini de o
nya çağırmak, onlara da memleketi 
temsil etmek §e.re!ini ka.za.nma §an. 

1 - Benimle beraber federasyon 
reisi de göreşçilerimizin nizami sik. 
!etlerinden ağır olduklarını kabul e
diyor. Şu halde, bunları şimdiden dü
şürmiye başlamak, işi müsabaka ta
rihine talik etmeden evladır. 

Işte Finlandiya seyahati hakkında. 

ki milŞahede ve mUlahazalanm. Umu-
yorum ki, tamamen halisane ve afaki 

olarak yazdığım bu satırlara karşı 

kimse tirakilik duyup asabileşmez. 

Afyonda Bay l\lehmet ::Soomi~·e: 
Son spor kongresinin atletizm fe. 

derasyonundaki mesaimi nasıl takdir 
ettiğine şahadet eden mektubunuza 
t~ekkürler ederim. Maksatları çe
kişmek ve çekiştirmek olduğuna l. 
nandığım genc;lerle uğra.şmıya deymi
yeceği için müsaadenizle bu mektu
bunuzu ncşretmediın. Saygılar. 

B. F. 

T. S. K. İstanbul Bölgesi 
Futbol Ajanlıj{mdan : 

30 - 1 - 1937 cumartesi ı?ünü 
yapılacak lig maçları: 

Taksim stadı: 
Galata.sara~·· E~·iiu n. takım. 

lan. Saat 13,30. hakem Rrfkt. 
Giineş - tstanbulsr><>r n. takım. 
lnn. Saat 15, ha.kem Feridun 
Kılıç. 

Şı>ref Sta<lr: 
Beşikta..~ • mını B. talnmlan. 

Sıuıt 13.30, hakf'm Tah,in. Fe .. 
nerh:ıhce • Topknpı B. talmnl:ı
n. Saat 15, hnkem Snmlm Talu. 

• 
31 - 1 .ı 937 pazar günü ya.. 

pılacnik lig maclan: 
Taksim stnı:lı: Alan ı:özrlic;U 

Aclnan Akm. Kns1mnasn • na • 
lata ı:mçln A. taknntnn. ~nnt 

11.,30 hakem Adnan Akın. Ga
latasaray • .Eyüp A. takımlan. 
Saat 13,15, hwkem Nuri .Bosut. 

Yan hakemleri Tank ,·e Ba -
lıaeddin Uluöz. 
Güneş - lstanbulspor A. ta

kımları. Saat 15 Hakem Sadi 
Karsan. Yan hakemleri Samim 

Talu \"e Feridun Kılıç. 
Şeref stadı: .Alan gözcü~ü 

Na um. 
Kara,.,.ümrül< • An:ıdoluhi4'an 

" A. takrınlan. Saat 11,30, iti.kem 
Nfızrm. Beşiktaş • IllUi.I A. ta • 
kımln 13,15. Hakem Belulfk. 

Yan halie.mleri Ekrem Ersoy 
ve Tah in. 

Fenerbahçe - Topkapı A. ta
lmnlnn. Saat 15, hakem Bur -
han Atak. Yan hakemleri Rıfkı 
\'e Halit Özluıyknl. 

fürzırlıklar bittikten sonra Va
Jansyanın kadirgaları yelken açtı
lar. Karşı sahile yaklaştıkları va
kit, magrıbiler korkarak kiliseye 
karşı yaptıklan hakaretten pişman 
oldular. Vicente ustanın dediğine 
bakılırsa harp birçok günler de -
vam etti. Düşmana mütemadiyen 
takviye kıt'alan geliyordu. Fakat 
kahraman Valansyalılar onları püs 
kürtüyorlardı. Bu sırada yorgun 
düştüklerini hissettiler. İşte o za- • 
man karşı dağdan bir aslanın gel
diği görüldü. Arka ayaklarile yü
rüyor ve ön ayaklarile Torreblan
ca'dan c:alınan kurban c90.loolnl 

tutuyordu. Bize yaklaştı ve elinde
ki meşaleyi Vicente ustanın kah
raman ecdadından bir dabağa ver
di. l,te bundan dolayı, asırlardan
beri bu şerefli ve kahraman hay
vanın rolünü yapmak ustanın ai
lesine düşmüştü. Aslan meşaleyi 

verdikten sonra, yelesini eydi, gür
ledi ve pençelerini sağa sola savu
rarak bütün düşmanları dağıttı. 

Valansyalılar, kurban meşalesi
ni alarak gemilerine döndüler." 

Bazıları bu hikayenin uydurma 
olduğunu söyleyince ihtiyar usta 
müthiş kızar ve bunu kıskançlıkla 
tefsir ederdi. Öyle ya. diğer san'at 

erbabının böyle bir muzafferiyet
leri ve şanları yoktu. Hem bu hi
kayeyi tevsik etmek için ispatlar' 
vardı: Cemiyetin mabedindeki gemi 
fanusu, büyük magribi davulları, 
bayraklar .. Ve ustanın ecdadının 
aslan rolünü yapmak için bulun • 
durdukları aslan pöstekisi.. 

M erasim haziranın bir günün
de yapıldı. Çocukları, ge

linleri ve torunları ihtiyar ustaya 
aslan pöstekisini giymesi için yar
dım ettiler. Vicente, bu yünler a
rasında boğulacak gibi- oluyordu. 
O vakit çocukları: 

- Baba! dediler. Bunun içinde 
boğulacaksınız! 

Torunlar da bu mülahazaya iş
tirak ettikleri balde usta, onların 
sözüne kulak asmadı. Tüylerinin 
yansı dökülmüş yelcyi gururla 
salladı ve aslanın maskesini taktı. 

Bu zafer günüydü! Sokaklar 
mahşer gibi dolmuştu. Evlerin 
balkonları halılarla süslenmişti. 

Her yerde güneşten korunmak i
çin ellerinde şemsiye, güzeller gö
rünüyordu. 

Alay geçmiye başlamıştı. San • 
caklar, davullar, gürUltüler.. Es
naf cemiyetleri, maskaralık yapa
rak iki tarafı güldürmiye çalışan
lar ... 

Alayın geçişini seyretmek için 
halk gittikçe hücum ediyordu. Bir
den herkes, arkadan gelen bir şey 
ile ali.kadar olmıva basladı. Gene 

27. 1 - 937 

dabaklar göğüsleri açık, eUeriJI 
sancakları, kocaman davullar111 

çıkardığı tempoya ayak uydu 
ya çalışıyorlardı. Ortalarında 
aslan, elinde kurban meşalesi ıı 
iki yanına iltifatlar savurarak ' 
kur adımlarla ilerliyordu. 

Köylüler hayretle gözlerini • 
tılar. Çocuklar, annelerinin g_ 
süne daha ziyade sokularak " 
yorlardı. 

Durak yerlerinde, uyuz bir b 
le gelmiş olan yelesinden bir1' 
tel koparan çocukları usta def~,. 
miye çalışıyordu. Bazan balk~~tef 
ra bakıyor ve katıla katıla s-
güzel kızları selamlıyordu. ~ 

Yakıcı ha va dan bunalan b JD' 
bir lahza serinlemek üzere ara! 
mıya uğraştılar. Sübye satıctl 

\ 
kalabalık arasına sokuluyor 
kime satacaklarını şaşırıyorlll~ 
Bayrak taşıyanlarla da,•ulctJ ~ 
şerbetçi dükkanlarına yığılrnış :ıı,, 
raretlerini dindiriyorlardı. F~.., 
aslan daima yerinde kalıyo f' 
Çenesinin altındaki kartonlar ı:,_ 
den yumuşamıştı. Ustanın he! 

rafı gevşemiş gibiydi. t•.rı'ıf 
A.rkadashın .ıılıwcı bir 

yanma yaklaşarak: 
- Eh, usta naslsın? ~ 

Vicente öfkeyle homurdan~ }l 
onlara cevap veriyordu. 1yiyd1

• 'il' 
lay üç gün silrse gık demeden 1 
zifesini yapabilirdi. Yorgunlult 
sıska gençlere mahsustu. ıd-' 

Geçit üç saat sürdü. Da.b~ it" 
cemiyetinin sancağı bilyük ıcU 
ye girdiği vakit gece olmuştu· 

al"t ti 
$ imdi sokaklar tus ıı,tf 

haldeydi. Mersin dil raJ 
çiğnenmişti. Her taraf gül ya~U' 
larile ve yaldızlarla dolmuştu.. il' 
lük kokuları da her yana ya)

1 

yordu. • . ııal' 
Aslan, yorgun ve bitkin bır i',. 

de ofl uyarak dinleniyor ve . ~ur 
sından gelen çocuk ka!ilesJ.Jl1 ot' 
klitmek için duraklayıp gürlU) 

du. ti 
Evine dönünce Vicente ust•• ttfo 

çuval gibi kendini mindere il t , 
Çocukları, gelinleri, t9runıarı :e)~ 
rafını sararak başındaki ınSS Ji, 
çıkarmıya çalıştılar. Maske 1< o? 
kınca, ter içinde yilzen ~s~U
kızarmış çehresi göründU· ı,t'• 
pöstekiyi çıkarmıya uğraştı st' 
Fakat kesik kesik soluyan u 

00
f 

su içmek istiyordu. Hararet oD' 
boğuyordu. Hastalanır diye tı' 
su vermediler. Usta hiddetle ~ , 
ğırdı çağırdı .. Çarnaçar en ) (1 

kındaki kahvelere biri koşt~1. 
lezzetli güzel bir şerbet ge rtl 

Bir asla?} için bir bardak şe 'oif 
tin ne ehemmiyeti var. onu ·r~ 

k' 11110 yudumda yuvarladı. San ·ı &J. 
. . . y ' d ...ıirl 

şey ıçmemışti... enı en ~- '!' • 
Ailesi, tasarruf maksadil.e, bıı' 

kındaki şerbetçiden bir ibfllt ctOI 
lu sübye getirdiler. Usta b 
hemen ibriğin hepsini içti. ~f 

üstündeki pöstekiyl çıl~fl~~I 
mışlardı. Zaten çıkannıya ' 
da kalmamıştı. Çünkü birlt~~~ 
at zarfında iki taraflı ~ir. Zil ert': 
eye tutulmuş ve ailesını~ ş}..,,,_ 
üniforması içinde ölrnUştU· ~ 
pöstekisi onun kefeni olrnı.JŞ ,1 
bu suretle de VaJansyanJO 
aslanı ~öcmüs dtm4ıtl ... 



27. ı - 937 TAN 
1 

ICUM4~D-MLARIM I ış Bulamıyan Ustalar 
f---1 :ZS: R < ~ F eriköyünün fakir sokakları 

ı-IAJ IR Ai'lAl~~ı~ . ~~;::E~E~Et*;:~;i~m~~:; 
erkek duruyor. Adamın koyu renk 
gözleri ve gür bir sesi var: 

GENERAL GALİP 
ANLATIYOR: 

YAZAN: 

SALAHATTIN 
GUNGOR 

Mekke Civarında isyan 
Hareketleri Başlıyordu 
B en, bu mektuba verdiğim 

cevapta: "istanbulun çok 
!ne.şgul ve mustarip bir zamanıdır. 
Zatti siyadetpenahilerine karşı, 
nazırların besledikleri hürmet ve 
hüsnüniyet hakiki ve daimidir. ' . 
Mücahitlerin muhtaç oldukları Si-

lahları, Medinede almalarında bir 
beis olmasa gerek. !ş'aratı vakıa • 
nın hüsnüniyete ma.krun olduğuna 
itinıat buyurulmasz ... ,, tarzında. 
lllukabelede bulundum • 

Bunun Uzerine Mekke Em.iri 
lıana şu mektubu yazdı : 

Huzuru sa.mll cenabı · 
,vilayetpenah!ye 

l>evlettU efendim hazrelerl; 
Ulfınii ha.salsi zatiye ve sü .. 

ınüvvü kemalatı fıtriyei diniyei L 
Aıfanelerinln mir'atı maali gayatı 
bulunan 25 nisan 332 tarihli tahrL 
J"B.tı aliyelerinl kemali bünnet ,·e 
lbcaı ile telakki e~rlediın. MUhte • 
l'em pasam · dev~ edegelen ve ile 

> , d 
!isi meçhul ~lan ahvali m05hu e.. 
den dolavı Cenabıhaktan ha~·atrma. 
bir an e~el ha.time vermesini ta ... 
ıamı \'e ni:raz etmekte olduğumu 
arz n itya~ Ue gözlerinizden öpe. 
:rim ,muhterem pa.5am hazretleri. 

Yaıuia ismi geçen vesikalardan biri •• 

26 Nisan 332 
Enıtri Mekke 

Hüseyin 

Ş erif Hüscy:i'n, yapılan it
hamlara karşı, Başku

mandan veki1foe f.Önderrliği 
telgr::ıfta şunlary yazıyordu: 

ı C. 16 Niıan 332. O/baptaki 
İf' aratı telgraf iyyemin cü~ ; 
leai ve alelhusus 13 T efrını
evvel 331 tarihli telgralna
mem teemmül buyurulur•a, 
hakkımda unadı arzu buyr~
, ... _ ha-re ve muatebenın _,, mua ... l'l . 
tamamen nezareti ce ' erme ~-
it olduğu tebeyyün eder. Alı: 
rıin mücahidini m_eneAtl"!~ı 
•alcihiyeti haricindedır. ~nın 
•• d" J ı'adesi ve muhlııle-me ıne erı l d wı 
J'İnin emarete teşne ko ma Jıg -

ma amı erJ 
mı mutazammın, B 
letl · 3 Nisan 332 ve a-
b ~~rıne4 N' a .. 332 tarihli tel-
ıuııye ıı •· ald h. .... h e ıs 

Brallarla arzettıgım ' 
hd 'tt n ve va-olunan asarı te ı e . 

itten bir mana iıtihraç ed emı
)'orum Bundan maada, pa,a 

.. 1 • a1·· •atiye erbabın-og um men ıı .., . . . 
d l d menalıı zatıye 

at1 ° ıay ''!11 makbul olur-
erbtıbı nezdınde h'd' .. 1 ın ve 
dum Cihat ıJe muca b 'b' 
·~ı • •• l. a gelince, u gı ı 
wemı ı• am l 

·ı· . lama karıı o an 
vezaı ı ve ıs • Kuvvei 
vezaili bilenlerdenım. .. rret 

.. h 'd lı'nce muce muca ı eye ge '. . · t · 
ahvali fah6iyei samıle!'1nek .'b'· 
maden gerek kuvveı rakı.e 

h·J· in ta rı -
ve gerek müca ı ın I tara· 
ben bir •erıelik m~r~ ''ele ae
lıtndan temirı ve ıozuml ıe 
._ d k 't buyuru an • oat e ere vaı M ecli-
l&mlarını beklemeden l d k 

· l 0 un u • lnei M ünevvereye ıaa 
ları maruzdur. · · 

332 4. Mayı•. . • 
Emiri M e.kke 

Hüaeyın. • 

G örillfiyor ki, lstan bul, ı;:ı: 
cli w• dire~tife tama ver gı ..... ele-

Ert olarak Şerif Hilseyını ıgn 
1 ıniye ve fkide bir tehdide baş a • 

ınıştı. k t 
hn.re e -

. Bu ise, çok yanlış bir ketinin 
ti. Hkazda bir isyan hare 

1 tertip edilmekte olduğu tstanbu ~ 
ca da bilini~ ordu Buna karşı pe 
aykırı ve çocukç~ birtakım tedbir-
i t dbirlerer de alınmaktaydı. Bu e 
den birlııl Ferik Fahri paşa. kuk-

• ed'Iıne Jna.nda!mda, Yemene sevk ı 
ha.hanesile Uc bin kadar e!ratt&n 

Medineden 
gönderilen 
yirmi bin 

altın 
mürekkep bir müfrezenin Medine
de tahşit edilmiş olmasıydı. Bana, 
bunu şu tarzda bildirmişlerdi: 

.. "Medineye gönderilen efra
dın küçük zabit ve takım ku
mandanları olmadığından on
ba,ı, çavu,, mülazım ve yüz
ba,ı rütbelerinde •.... kadarı
nın Hicaz fırkasından tefrik 
edilerek Yemene gitmek üze
re Hicazdan geçerken, bu kuv
vete ilhak edilmesi ve bunla
nn Hicazdan ileri •evkleri i
çin tedarik edilecek nakliye 
veaaitine •ar/olunmak üzere 
altı bin altın liranın gönderil
diği ... " . . . . 

Şerif Hüseyin ve oğulları, Fah
ri Paşanın Medineye gelerek bu 
kuvvetin başına geçmesi, keneli a
leyhlerine tevcih edilmiş bir ter
tip olduğuna hükmetmekte ge
cikmediler. 

B undan başka Şerif Hüseyl
nin rakiplerinden Şerif 

Cafer Paşanın, urbam, Mekke emi· 
ri aleyhine hazırlamak üzere Me
clineye gönderilmiş olması, Şerif 
Ali Haydarın Mekke emaretine ta
yin edilerek yola çıkarılması gibi 
birtakım geç kalınmış hnreketler· 
le. Şerif Hüscyini bir an evvel is
yana teşvik etmi~ oluyorlardı. 

Şerif Hüseyinin, istihbarat teş

kilatı mükemmeldi. Dördüncü Or

duda Hicaz için ne düşünüldüğünü, 
Cemal Paşa, yanındaki adamları 

vasrtasile tam zamanında haber 
alıyordu. Şerifin 1stanbulda da 
casusları vardr. Babıali, hemen de 
avuçlan içindeydi. Olanı biteni, o
radaki dostlan, derhal kendisine 
yetiştiriyorlardı. Şimdiye kadar, 
Hicaza ve Yemene gönderilen pa
ralar, ancak Şerif Hüseyinin hi
mayesi altında, yerlerine sevkedil
mekteydi. Bu para, göndermek işi, 
gerçekten zor bir işti. 

Şerif Hüseyin, bedeviler ara -
smdan para geçirmek için hayli 
gUçlilk çekerdi. 

Son zamanlarda gene gönderil • 
mekte olan virmi bin altının Me-

dineden gelirken, bedeviler tara • 
fmdan ıapteclildiğini Şerif Hüseyin, 

bana telefonla bildirmişti. Buna 
inanmış göründüm ve şerife-him
metleri sayesinde bütUn paranın 
pek yakında istirdat edileceğine e
min olduğumu söyledim. Vakıa, a
rası çok geçmeden, Şerif Hüseyin, 
bedevilerin sıkıştırılarak paraların 
ele geçirildiğini ve Yemene gön -
derilmek üzere bulunduğunu bana 
müjdeledi. 

N isanm ikinci haftaııırndan i
tibaren Mekkede hiç te ho

~a gitmiyen birtakım şüpheli hare
ketler bclirmiye başlamıştı. 

Kabile şeyhleri ile bazı şerifle
rin sık sık Mckkeye gelmeleri, e
maretin, bu yaz usulden olduğu 
halde ilk defa olarak Taife naklet
rr.emiş olması, mevcut şüpheleri 
arttırmaktaydı. Bundan başka, 
asıl mühim mesele, bütün Mekke 
ahalisinin ve civardaki kabileler 
halkının Mekkede sadakat yemini 
etmiye mecbur edilmeleri idi. Bun
lar gayet açık isyan başlangıçları 
idi. Mekkede kumandan ve \'ali 
kaymakamı olarak bıraktığım bin
ba~ı Ziya Beyden gelen raporlar, 
\ ı:ı 11yeti açıkça bildiriyordu. Biz 
de buna karşı icap eden tedbirleri 
knpalı bir tarzda alıyor, bir yan
dan da sözde bu raporlarrn, yan
hF telakki ve ihbarlar neticesi ya
zıldığından bahisle emirin kulağı
r.s gidecek şekilde, bazı emirler 
veriyorduk. 

h-yandan bir iki gün evveldi. 
Bir gün Şerif Abdullah, evime gel
di. 

Büyücü Bir 
Kadın Tutuldu 

Bir büyücü kadın daha yakaJan • 

mıştır. Bu kıtdın J{asımpaşada Ye

niçe~mede Kasımahmet mahallesin
de 36 numarada oturan Zağfranbo _ 

ıuıu Canandır. Cananın epey bir mUd 

dettenberi isteyenlere bilytı yaptı~ 
tesbit edılmi§ ve nihayet diln sabah 
cürmü meşhut ha.ınde tut'Ulnıuştur. 

Bulgariıtanda Dcmiryolu 

Haftası 

Sofya, 26 (TAN) - Bulgaristan. 
da ill< olarak yapılan Varna - Rus _ 
çuk demiryolu hattının 70 inci yıldö
nilmU ilkbaharda merasimJc kutlana
cak, ve bu münasebetle bir de "De. 
mir yolla.r ha!t:.ası .. yapılacaktır. 

, 

- Usta işçiyim elbet, diye söze 
başlıyor zanaatim demirciliktir ... 
Hem iyi bir demirciyim ben. 

Elinin şahadet parmağını dimdik 
tutarak: 

- Nah .. Şu parmak kadar bir 
piç iken girdim ben bu işe. Çırak
lıktan başladım, ta ustalığa kadar 
yükseldim. 1şte, dur sana göstere
yim şu kağıdı .. 

Ortasında bir salıncak asılı du • 
ran loş odada ilerliyor. Eski bir 
konsolun önüne gidiyor. Onun çek-

mecesini açıyor ve 
içinde bir müd • 
det arandıktan 
eonra, sararmı, 

bir kağıt çıkarı -
yor. 

- Bak işte şu
na! ... 

Üstünde: 

issiz ka mıs usta 
demirci anlatıvor 

"Aslan ve Eskişehir çimento ve 
su kircçi fabrikıtları anonim şir -
keti., firması yazılı bulunan kağıt 
beş sene bu firmada tesviyecilik, 
tornacılık ederek çalışmıı:ı olan 
Mehmet oğlu Eşrefe verilen bir 
bonservis ... 

Eski ve yırtık esvaplı adam: 
- Görüyorsun ya diyor .. 
Bitmedi dahası var. 
Caketinin iç cebini karıştırıyor 

ve oradan da bir b~ka kağıt çıka
rıyor. 

- Bak işte yine resmim ve yine 
ismim ... Oku .. Oku ne. yapmışım o-
rada .. . 

O kuyoıı.ım: Bu klğıt ta yine u. 
zun bir müddet Silahtarağa 

elektrik fabrikasında kaynakçı o
larak çalışmış olan Mehmet oğlu 

Eşrefe verilmiş bir bonservis ... 
- Görüyorsun gözünle, diyor, 

işte ben bu demirciyim... Demirci 
ustası... Öyle olduğu halde iki e

f-; ~azan: 
E Derviş 
yok, birçok yerlere müracaat et -

tim. 1ş yok ce,·abından başka bir 
söz işitmedim ... 

- Memleketle zanaat sahibi iş

çi yok. Her işçi, her işi başarmıya 

çabaladığı için iş bulamıyor, eli -

yorlar sen ne dersin ... İş böyle mi? 

- Benim hayatım gözümün ö -

nünde olduktan sonra herkesin sö

zünü dinler miyim! Zanaat sahibi 
işçi işsiz kalmıyorsa neden bana iş 

yok. Neden biri orta, biri ilk mek

tep talebeei olan iki çocuğumun rız 

krnı fabrikada yıııranan anası temi 

ne uğraşıyor, zanaat sahibi işçi çok 

fakat zanaatina göre iş bulamıyor .. 

E ğer bir işçinin işsiz kaldığı 
zaman, bir yerden en ufak 

bir geliri olsa, belki... .Mesela bir 
demirciye bir dokuma fa bl'iknsın. 
da. iş var diye söyledikleri zaman. 
iyi kötü bir yardım gördüğü içiu 
dokumacının işini elinden almı • 
yayım, diye belki düştinilr. Fakat 
böyle geliri olmıyan bir adama ge. 
lip te bir yerde iş var, derlerse 
ne yapsın? Gidip onu alamam di
yebilir mi?. Bunu derim diyeniı:ı 
ben alnını karışlarım. Elbette biz
de zanaat sahibi işçi yok. Biz he
pimiz her işi görüyoruz. Ne iş bu· 
lursak .. Ben şimdi ayak işi tene • 
kecilik, sobacılık filan yapıyorum. 
O da olursa .. Olmazsa karımın e • 
line bakıyorum. Bu vaziyette iken 
nasıl olur da bana bir bahçivanhk 
veya kunduracı çıraklığı verseler, 
hayır diyebilirim ve çalışmam. 
Bunu söylersem bana verilecek 
isim ya "haylazdır, ya serseridir, 
ya miskin veya delidir.,, 

lim böğrümde ~s~ dola~yo~. Za· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~ 
Yallı karımın günde kazandığı kırk 
kuruşu iki çocuğumla beraber yi -
yorum. 

Bir ip grcırtıaı var. Bir kadın bir 
salıncak sallıyor .. Ve bir başka ka 
drn minderde bir ,eyler dikiyor bir 
UçUncüsü kapıya yakın bir yerde .. 
Tahtaya çömelmiş sebze ayıklı -

Madam Staviski si
nema artisti of uvor 

yor. 
- Iş bulmak için hiçbir yere mil 

racaat etmedin mi? 
- Nasıl etmem bayan .. Birçok 

fabrikalara gittim, baş vurmadı -
ğım yer kalmadı. Nereye müraca
at ettimse "yok., eliyorlar. 

S oruyorum: 
- Nerelere müracaat et -

tin, birl<aç isim bay bakayım. 
- Su kumpanyasına mürac;,aat 

ettim. İstida verdim. İstidam bir 
sıra durdu. Sonradan iş yok dedi • 
ler. Havuzlara mtiracaat ettim, 
Çubukluda Rusların bir kazanlan 
vardı. Orada birkaç ay kazan YRP· 
tık. Birkaç ay sonra paydos olduk. 
Bomontl yağ fa brikuına. daha ne 
bileyim ben, isimleri hatırımda 

Resim: 27 

Fıkra: 27 
Bir gün hoca derede yüzen ördeklerden birini tutup ke!mek istemiı. 

Elinde bir dilim ekmekle suya yonaımıı. T om ördeği tutacağı strado sa

hibinin yaklaıtğını görünce elini çekmiı ve herif in: 
- Hocam ne yapıyorsun? Sualine karıı ıslak e/ı.meği ağzmo götüre

rek: 
.. - Ôrc:/ek çorbrm yiyorum/ c/emiı. 

1 
~ir. ~a~1~nlar Avrupa mal!ycclle • 

rlm bınbırıne katan ve Parisi çal • 

kandıran meşhur Sta\'İskinin duJ ka

lan kansı. çocuklanm geçindirmek 

üzere Amerikadaki bir revüye gir • 
mişti. 

Madamın konturatı bittiği için Pa. 

rise dönmüştür. O srrada romancı 

Moris Löblnnın meşhur centilmen 

hırsız Arsen Lüpcni filme çekiliyor. 

muş. Madam Stnvisklnin ı filmdP bir 

kere tccrü'be edilmesi dllşUnillmllş .. 

ı tUr. Madam ilk tecrrUbcde fevkall • 

1 

de muvaffnk olduğundan o rolü oy 

nryacaktır. Fransız gautcleri kadı • 

nm hayatta oynadığı rolUn filmd,. 5-

nllnc çıkmış olmasındaki tesadüften 

bahsediyorlar • 

Müsabaka 
'kuporı 11 
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Antalyada yeni imar 
faaliyeti büyük 

bir hızla ilerliyor 
Birkedi300 
lira eder mi't 
Aydında garip 

bir dava 
A ydın , (TAN Muhabirinden} - Burada şimdiye kadu 

işitilmemiş bir davaya bakılıyor. Hadise şudur: 

Anfolyanm iskeleden görünü~ü 

Bir ailenin kıymetli bir kedisi kaybolmuştur. Aile reisi, ke

dinin tanıdıklarından birinin evinde alıkonulduğunu ileri sü

rerek sulh hukuk mahkemesine müracaat etmiş, ya kedinin tes

limini, yahut ta değeri olan 300 liranın verilmesini istemiş

tir. Ayni zamanda kedinin bir yeddi emine teslimi i~in de ih

tiyati tedbir aldırmııtır. A.ntalya, ~Tan) -. ~ntalya. arkasın~ To~?slara da~amış olan ~irin bir 
Akdenız bcldesıdır. Şchır scııcnın dort mevsıminde yeşil ağaç

lan ve renk renk çiçeklerile daimi bir bahar içindedir. 
Fakat, suçlu kendisinde bulunan kedinin davacı ile hiç bir 

alakası bulunmadığını iddia etmiştir. Kedinin yeddi emine 

tevdii mevzuu bahsolduğu ic;in şimdi, kedinin evsafı tesbit 

edilmektedir. Netice muhakemenin hitamında belli olacaktır. 

Beldenin karakteristik bütün gü~I liğini portakal ve limon bahçele ! 
rinden etrafa dağılan güzel koku tamamlar. Yüksek Toroslann beyaz 
zirvelerini g"Örerek kışı hatırladığınız Antalya dağ eteklerindeki muz 
ba.hçelerile daha ziyade güzelleşir ve gözleri kamaştırır. 

Afyonda 
mahrukat 
buhranına 

karşı 
tedbirler 

Şiddetli kış dolayısile Afyonda gö
rülen ma.lıruknt buhranı, alınan e
ıaah tedbirler sayesinde tamamen 
önlenmiştir. lstas; üyon caddesinde 
kesilen birkaç ağaçla buhranın ber
taraf edildiği hakkındaki yazı mü
nasebetile Afyon belediyesi ı..ızcte • 
mize şu izahatı vermiştir: 
"- Bu caddedeki ağaçların mil • 

him bir kısmı işgal senelerinde tah
rip olunmuş, ortada tektUk bazı a
ğaçlar kalmı~tır. Bu defa, cadde ye
niden ~ehir haritasına gör tanzim 
edileceğinden ağaç yerlerinin yaya 
kaldırımının orta.sına tesadüf ettiği 
görillmUştür. Gelip geçmeyi gliçleş • 
tireceği için ortadan kaldırılmasına 
lüzum hbıl olmuttur. Binaenaleyh 
kesilen bu ağaçlar satılmadığı gibi 

I 
Pirinç eS imi 

Güzel Antalyanın sulak ovalarında. 
geni;ı mikyasta pirinç ıer'iyatına baş-
lanmıştır. Beyaz maden halinde To -
roslardan akan irili ufaklı yüzlerce 
şelaleden istifade edilmek üzeredir. 
Tecrübe mahiyetinde olarak Çakış ve 
civarına ekilen pirin~. kalite itibari
le, yilksek bir mahsul vermiştir. 

Kıı ıehri ve fren 

Antalyanın bir kış şehri haline ge
tirilmesi etrafında çalışmalara b~ -
lanmıştır. Çarşıda 200 modern ve 
ayni tipte dükkan yaptırılmıştır .. Şe
hirdeki içilecek eu kireçlidir. Bu iti
barla içilecek Buyun Kırkgözden ge

tirilmesi kararlaştırılmıştır. Antal -
yada toprak, bir mevsimde ayni tar
ladan iki defa mahsul alınabilecek 

kadar kuvvetlidir. lstihsalatın ko -
layca eatılabilmcsi için Antalyalıla
rın bugün hasretini çektikleri tek şey 
trendir. 

Manisa 
• • 

sergısı 

iyi netice 
verdi 

Manisa, ( .. AN) - Halkcvi mUze 
ve sergi kolu tarafından açılan küçük 
sanatlar ve eli'§leri ıserg'isinde teşhir 
edilen eşya ve dekorasyon itibariyle 
elde edilen muvaffakiyet, cidden çok 
yüksektir. ~ r .. 

Manisa ve mülhakatı ıanatk!rlari~ 

le amatör bayanlanmız ııergiye tama
miyle iştirak etmişlerdir. 

Birçok güzel eserler arasında bil-

İki Mevrut 
Yaralandı 

Menemen - Kaklıç köyünt: bağlı 
Görele çiftliği sahibi ~iusa oğlu Ka
dir Kilıyanın çobanı Ahmet oğlu Ali, 
bir saman dökmek mcselctıinden ayni 
çiftlikte hizmetçi Yalvaçlı Musa oğ
lu Mevlüt ile KayMrili Hamza oğlu 
~1evludu bıçakla ağır aurctte yarala
mıf ve yakalanmıştır. 

Balatcıkta 
ağır bir 

yaralama 
hassa Manisanın biricik sanatkarı Aydın (TAN) - Germendğe bağ. 

öğretmen Bay Cemalin oda takımları 1lı Balatçık köyünde bir ağır yarala-
nazarı dikkati cclbctm~ktedir. ma vak'ası olmuştur . 

Bölgemizin oymacılık sanatını ih. Eskı muhtar seçimi yüzünden köy 
Çankırıda Yeni Memurlar tiyar omuzlarında taı,ıyan bu eanat- halkı arasında başlıyan geçimsi:cliğin 

Çankırı, (TAN) - Yeni mektup. karımıı:, cidden çok muvaffak olmu~- devam ettiğini gösteren bu hadise 
çu Hikmet, orgu ~akimi ismet, mah- tur. şöyle cereyan etmiştir. 
keme a:ıa mülhimi N,z:ie . ,. •ra Sergi; bu aym 28 ine kadar her i;iin İsmail kahvehanede tavla oynar -
memuru Meryem, ı:clerek vazifeleri. 13,5 tan 21 e kadar herkese a~ık bu- ken içeriye enintcsi İbrahim girmiş , 
n~ başlamışlardır. ıundurulacaktır, kahvede bulunanlardan Halil birden 

mahrukatbuhranınıönlemek~~dc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bire lbrahime hti~m etmiş, İsmail 
mildahale ederek İbrahimi ağır su • 
rette yaralamıştır . 

kullanılmı değildir. Belediyemiz ya
kacak buhranına karşı ciddi tedbir
ler almış ve evvelce deposuna yığ
dığı odun kömUrUnU, fiyatların yedi 
kuru a kadar çıktığı son hafta içinde 
Uç kuru"tan piyasaya arzedcrek ih· 
tikarrn önUne geçmi~tir. 

Yeniden tanzim edilen ista:5iyon 
caddesine önümüzdeki ilkbaharda di
ğer caddelerde yapıldığı gibi beledi

yenin hususl fidanlığında yetiştlril 

miı:ı ve hazırlanmış olan aşılı akasya
lar dikilecektir." 

Ceyhan da 
Halkevi 
Açdryor 
Ceyhan - Burada Halkevi açıl • 

muına karar verildiğine dair gaze • 
~!erde çıkan haberler halkı ve bil
hrus!!!a gençleri çok sevindirmiştir. 

Zat n kendiliklerinde bir temsil ko 
lu teşkiline karar verip bunun için 
C. H. Partisi şube reisile temasa geç
miş olan gençler, bu suretle iyi bir 
çalışma sahasına kavuşacakları gilnU 
beklemektedirler. 

• iki Şoför Arasmda •• 
Bergama (TAN) - MUşteri almak 

yUzündcn çıkan bir kavga neticesinde 
ıoför muavini Recep, §oför muavini 
Fa.iği ağır .surette yaralamıştır. Ya • 
nı.lı lznıir hastanesine gönderilmiş -
tir. 

Sökede yapllan 
Deve güreşleri 
çok rağbet gördü 

3w-.ıeıde baıa gelen pehlivan deve 
A 

S öke (TAS) - l'ıllardanberi de Tayyare Cemiyeti olduk~a iyi \'&-

unutulduğu halde g~.eri yıl rldat temin etml tir • 
Tayyare Cemiyeti Şube.-,lnln ieı::eb- Söke Tan·are Cemiyeti şubesi çok 
bü~iyle canlandırılan ve olduk~a rağ. iyi ~alı5maktaı mali ~ene muhammen 
bet gören de\·e g'üreşleri bu sene de \'a.ridatmı şimdiden fillen temin etmiş 
yapdmıı;hr • hulunoınktadır • 

Civar ilçe \'C kö)·ferin namlı pehli • 

\'an de\ eteri) le h lkın ~e1mesb le i,. 

deta bir pana) ır man.ıarruıı alan ı;a.. 

hada yapılan deve güreşleri Aayesln. 

Şube Ba.o:kanı Hilmi PostacıoğJu 

ile idare heyetinin faali~·etı 'ap.~stn -
a~. mali t.ene &Onuna kaıla r cemi~·e -
tin daJ1a çok uridat temin e~ leye • 
ceğine ~üphe yoktur . 

Mecruh hastaneye gönderilmiş, ls
mail tevk\f olunmuştur . 

Balıkesir Şehir Klübün~e 
Balıkesir - Şehir lclübü yıllık top

lantrıını .:apmıe. yeni idare hcyetint 
~unlu !'leçilm işlerdir: 

~taliye muhakcmat müdUrU Sadık 

Deniz. hakim vekillerinden '\fakbule 
müddeiumumi muavin: Hilmi· Çiloğ. 

tu. Doktor Raif Demiralp. /' •rukat 
Niyazi, Doktor Kimi! Seslioğlu, lb
rahim Ocaklıoğlu. 

lhtiyat azalığa: Abdi Ağabeyoğlu , 

<>ğretmen Suat, maiyet mr .. ·-ı· Fuat 
defterdar Nahit, Doktor Ali Rıza, ln
hisarlardan Ahmet O. ~ ve r •. 
mürakıplıklara da defterdar Nahit 
Ziraat &nka."!ı M:i, rü Iı:-"<dl Ak· 
ba§ ve inhisarlar v~znedarı ha.san in. 
tihap edilmi~ler<lir. 

Harmandalında Bir Maç 
Menemen - Sporcularımız Har

mandalı köyüne giderek köylil genç
lerle bir futbol ma<;ı yapmışlar ve 
bire karşı iki sayı ile galip gelmiş. 

!erdir. 

Denizlide Atletizm . . . . 
Denizli idman Yurdu ve lise genç

lerinden mühim bir kütle. Denizli -
Çamlık !}osesinde 5000 metrelik bir 
tahammül koşusu yapmışlardır. Ko
şuda idman Yurdundan Rıfat birin. 
ci gelmi~ ve kendisine madaly~ veril
nıi§tir. 

Divriginin me§hur tarihi abidelerinden biri: Ulu Cami 

Divrigide büyük bir 
mektep inşa ediliyor 

DEMiRYOLU 

Bu Yllın Eylfılünde Divrigige 
Varmış Olacaktır 

D ivrigi, (TAN) - Bir zamanlar SelÇ'Uk Türklerinin saltanat~ 
kezi olan ve Evliya Çelebiye nazaran ti Hazreti SUleyınıı.n ıO. 

manında tesis edilmiş bulunan Divri gi, nev'i ·kendine haa, şirin ve 
zel bir kasabadır. Dört tarafı bağ ve bahçelerle çevrilmiştir. r 

Divriğinin abideleri meşhurdur. Mesel! Ulucami, bedii san's~ıe,1,. 
bir mahşeri halindedir ve Selçuk Türklerinin bu yolda nekadar ıl• 
miş oldukların~ gösteren canlı bir abidedir. 1-r 

Dört taraft yüksek ve yekdiğerine adeta kenetlenmiş dağfıtrlll 9d 
rili olan Divriiİde yağmurlu seneler de bire 10 • 15 mahsul idrııl< ~dır• 
111ekte olmasına rağınen zirai ve sınai vaziyet ınaa~ 

Böyle olduğu halde civar kazala- -
ra her sene 1.500 ton kadar buğday 

arpa, nohut, mercimek ve saire ih • 
raç olunmaktadır. • . 

Demircilik, kuyumculuk, bakırcı -
tık, halıcılık ve dokuniacılık gibi san
atler epeyce müterakkidir. 

Yeni mektepler ve müesseseler 
Kasabamızda biri tam devreli, di

ğeri dört sınıflı iki; köylerimizde de 
üçer sınıflı on beş ilkmektep var

dır. Geçen yaz, hemşerimiz Sıvas ~ 

Erzurum demiryolları müteahhidi 
Demirağ tarafından bir ortamektcp 
yaptırılmaaına karar verilerek te
melleri attırılmıştır. Müstakbel ista -
!!!iyona nazır geniş bir ~aha üzerinde 
40 metre cepheli ve 54 odalı olarak lo' 
in,aatı devam eden bu bina ıusri her lımir manıaralarmdan:' /(on<J· 
türlü konforu ihtiva edecek ve ica
bında lise de ittihaz olunabilecektir. 
Nuri Demirağ bunun için 150 bin li
ra sarfedecektir. 

Eyful 937 de .• 
Kazamızın meşahai sathiyesi, vila· 

yetimiz olan Sıvastan daha geniştir. 
Belediyemizin 10 bin liralık bütçesi 
vardır ve bun unla istenilen işlerin 
b~arılmasına imkan yoktur. Nuri 
Demirağ geçen yaz İtalyalı bir mü
tehassıs getirterek kendisini kasaba
mızın haritasını tanzime memur et
miştir. Altı ay · sonra bu işin bitece
ği umulmaktadır .. Kasaba, bu bari • 
taya göre müstakbel istasiyona doğ
ru inkişaf edecektir. !stasiyon şim
diden hazırdır ve 1 Eylül 937 de de
miryolun un buraya geleceği hesap o
l unmaktadır. 

Kazamız civarında kıymetli kömür 
ve demir cevherleri bulundu~u da 
söylenilmektedir. 

Elmas 
madalye 
verildi 

Adana, (Tan) - Tayyare cemi -
yeti, elli bin lira iane veren milli 
mensucat fabrikasına bir elmas ma
dalya göndermiştir. Belediye reisi ve 
askeri kumandan ile halkın da ifti
rak ettiği merasimle madalya vali 
tarafından fabrikaya teslim olunmuş, 
vali ile tayyare cemiyeti şubesi reisi 
Sabri Gülsöz nutuklar irat etmişkr· 
riir. Fabrika namına kooperatif di 
rektörü Hamdi bu nutuklara cevap 
\'ermiş, davetlilere §eker, pasta ve 
limonl ta ikram olunmuştur. 

Her izmir 
köyünde 
mektep 

bulunacal<. 
lznıir - Vilayet köylerinin ıc~ 

kınması için hazırlanmakta ole.il J 
yıllık programın en mühim ınııdd ,ı ı 
biltün köylerde mektep bulurıına~, 
nin temin edilmesidir. Biribirle t 

çok yakın köylerde fazla defl!ıı."•, 
bir mektep inşasile iktifa oıunııc~t 9 
tır. Hangi köylerde hangi yıl ı:ııe~e ; 
yapılacağı progrnmda tasrih cd 

cektir. 

' E f /anide Y enı 
Çalışmalar ıt' 

Eflani, (TAN) - Memleketifl1 

k. . d mıı1' 
ımsesız çocuklarna var un tif 

dile bir himaye heyeti tef]kil ctıı11~ 
Başkanlığı üzerine alan J{aJllı.ıJlt " 
Fikret Köysüren, birçok köy mıılltcf 
lannın -la hazır bulunf ğu bir 

lantı tertip etmiş, Cümhuriyet; 

minin anaprensiplerini anlatflll 

bir konferans vermiştir. ..O 

Posta köy kutulan v'l uda getl ~ 
u il 

~ı ıçın sta ve telgraf bnŞill • 1~ 
'lince kendisine teşe tür · nııll 
munbay Fikret bu defa de pastB~ 
~cnişlelmiş ,,.e kendisiı'e ikinel 
te~ekkür olunmuştur. 
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YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Cudenin verdiği zehir, tesirini ~ösierdi ve Hasan 
müthiş ihtilaçlar içinde öldü, Cude kaybolmuştu 

italya ile imzalanan 
Ticaret anlaşmasının 

mühim esasları 
Türkiye ile ita/ya ara· 

_ Cude, cinayetinin son safhasmJ da 1 Hasanın etrafında toplananlar o cinin üzerinde, Şama doğru gidedur
böylece büyiık bir soğuk kanlılıkla kadar mel öl ve mustarip idiler ki, sunlar; HManın vefatı, Medinede bir 
bitirmış .. Yine geldiği gibi sükünetle orada Cudenin bulunmadığını farke - takım mühim h!disata sebebiyet ver 
oda.sına avdet eylemişti... Gerek dememişlerdi. rnişti. 

11nda Romada imz.a 
edilen ticaret anla,mcuı
nın metni henü'Z ilan edil· 
memİf tir. Haber alciığımı· 
za göre, bu anla,manın 
ana hatları memleketimi· 
zin ihracat malları üz.erin· 
de e•a•lı menfaatler te
min edecek mahiyettedir. 
iki hükumet ara•ında hu· 
ıu•i mahiyette devam e· 
den takas u•ulü kaldırıl· 
mıf ve yerine klering •İ•· 
temi kabul edilmi,tir. ih
racat mallarımız. için /tal· 
ya bize kıymet üz.erinden 
geni, bir konten ;an ver
mi, bulunuyor. Buna mu· 
lıabil ltalyaclan yapacağı
mız. ithalatta ltalyaya 
miktar üzerinden bir J.nn
tenjan vereceğiz.. ltalya
-l nn vnnnr.aiımı:r. ithalat-

(lia.san), ve gerf'k hemşiresi (Zey- Cude, görünürde yoL. Hıusanın evinden taşan feryadU fi. 
nep), daha hali derin bir uyku için- Cude, Hasanın su içtiği testiyi gan, Medinenin her tarafına intişar 
deleı·di. zehirledikten sonra evveli. odasına etmişti. Herkes, katilin kim olduğu-
' Hasan uykuda ağlıyordu çekilmiş; neticeyi beklemiş.. Fakat nu öğrenmek istemişti. Fakat, Hasa-

Böylece aradan, bir saat kadar za- Zeynebin ağlıyarak Hüseyinin odası- nın evinde bulunanların hiçbiri, buna 
man .geçmişti. Bu sakin ve sessiz o- na koştuğunu görür görmez; derhal sarih cevap verememişti. 
dada, bıroenbire bir hıçkırık sesi işi- sessizce evi terketmiş: doğruca, Ens- Cucle foçıyor 
tilmişti ... Zeynep, derhal uyanını§, vanenin kulübesine gitmişti. 
Yerinden fırlamış .. Karanlıkta etrafı Mervan, orada beklemekteydi. Cu· 
dinlemişti. Biraderi (Hasan) m, uy- de, koşırıaktan ve heyecandan bitkin 
kusunda bir şeye ağladığını anlar bir halde kulUbeye girince. aralarında 
anlamaz, hemen onun yanına gitmiş; şu kısa m.uhavere geçmişti. 

- Ya, Hasan! .. Niçin ağlıyor- - Ne haber, Cude'! .. 
ıun ? .. Yoksa, çok mu rahatsızsın?. - Bitti.. Her şey bitti .. Artık Ha-

Demişti. san, son demlerini yaşıyor. 
r <liasan) • uyanarak: - Kaçmak için hazır mısın? .. 

- Ya, Zeynep!.. Beni, niçin u-
Yandırdm ? .. Ceddim Resulü Ekrem - Hazırım. 
ile mlilakat ediyordum. Bana. bir hay - Haydi ... 
ll sitem etti. "Srrtındaki gömlek, kir- Mervan Cude:}i elinden tutmuş, o· 
lenmiş .. Bunu, daha hala niçin giyer- rada bağlı olan hccine doğru sürilk
sin. Artık bunu değiştir." dedi ... Da- lemlşti. Hazreti Peygamberin sevgi· 
ha bir şeyler söyliyecekti. Fakat, be- li torunu, kan kusarak can verirken; 
ni uyandırdın. h' · onu ze ırlıyen zevcesi, Mervanın he-

Diye cevap verdi. • Hasnnın bu sözleri, Zeynebın kal· cinine sıçramış .. Bu cinayet şerikine 
bine bir avuç kıvılcım serpmişti. D~- sımsıkı sarılmış: 
hal, başını önüne eyınişti. Eli, gayrı· - Sür, Mervan ... Bu felaket mu-
lhtiyari olarak Hasanın ellerine sü- bitinden bir an evvel uzaklaşalım. 
rUklenmişti. Bu eller, ateşler içinde Demişti. 
idi. Hasan, boğazında düğümlenen Mervan, hissiz bir kahkaha atmış; 
kelimelerle şikayet etmişti: 

- Bava mı çok sıcak .. Yoksa, gör
düğüm rüyanın tesiri mi? .. Vücudu· 
mun her tarafını bir ateş sarmış. Ba
na, biraz su verir misin, Zeynep? .. 

~--....-c.miq L 

başını arkasına çevirerek: 

- Yani... Saadete, bir an evvel 

kavuşalım .. Değil mi'! .. 

Diye cevap vermişti. 

Cude ile Mervan, kuş gibi uçan he 

Cudeyi iUıam etmek, kimsenin ak· 
lına gelmemişti. Hatta, onun birden
bire ortadan ~ayboluvermesi, o te • 
essUr buhranları arasında, nazarı 
dikkati bile cclbetmcmişti. Ve .. ede· 
mczdi Çünkü, ondan daha mühim bir 
takım hadiseler belirmiş.. Gene fe
sat ve ihtiras eserleri başgöstermlş
ti. 

Hüseyin ile (Ehli Beyt) taraftar • 

ları, (mazlum şehid l in cesedini, bil

yük babası (Hazreti Muhammed) in 

kabri eh-arına defnetmek istemişler
di. Fakat; Ayşe bir katıra binerek, 
taraftarlarından bir cemaatle gelmiş, 
cenaze alayının önüne geçmişti. 

Yeni mesele 

Medine eşrafından bazıları ileri a· 
tılmışlar: 

- Ya, Ayşe! .. Maksadın nedir? .. 
Diye sual etmişlerdi. Ayşe, büyük 

bir huşunetle cevap vermiş: 
- Ravzai Mutahhara ci\'anna kim 

seyi dcfnettirmem. 
Demişti... O zaman, (Ehli Beyt) 

taraftarları arasından şöyle bir fer
yat yükselmişti: 

(Arkası var) 

Bir aylık 
balık 

ihracatı 
Geçen ay zarfında limanımızdan 

2229i2 lira kıymetinde muhtelif de· 
niz hayvanatı ve balık istihsal edil -
miştir. Bu istihsalattan 55699 çift ve 
93811 kilosu lstanbulda 14945 çift 
ve 550 kilosu memleketimizin diğer 
şehirlerinde istihlak edilmiş ,.e 
376252 çift ve 233172 kilosu harice 
sevkedilmiştir. 

Vejetalin Pahalılandı 
Zeynep, derhal 1'1k yakınıf, orada 

duran testinin mUhUrüne bakmış .. 
Testinin ağzındaki bezin açılmadığı -
na ve mühürUn de bozulmadığına ka
naat getirince, içindeki sudan bir gU
rnüş tasa doldurarak Basana uzat · 

SAGLIK ÖGÜTLERı 
Vejetalin yağlan son birkaç gün 

içinde birdenbire pahalılaşmıştır. Ev
velce 50 kuruşa satılan bu yağlar 58 
kuruşa çrkmıştır. 

ınıştı. 
Ha.san· tasın içindeki ıuyu, kana 

kana iç~iştl. Harareti biraz sükun 

bulunca· 
_Oh.! .. Hamdolsun; biraz serinle-

dim. Teşekkür ederim Zeynep. 

Demişti. 

"Ya Zeynep, ciğerlerim 
parçalanıyor,, 

Fakat ... Aradan kısa bir z~man ge· 
te.r geçmez, Hasan~n ınides~nde şıd
detli bir ıstırap ba.şgöste~mışti.:. Ve 
bu ıstırap, dakikalar geçtıkçe şıdde
tini arttı k sabaha karşı artık rara, 1 . ti 

LOKMAN HEKiM 
.-u---..=:u~v1tsıte•ur- u r ....... _._ .. ._ ... , ... _u .. u1111n111a .. ·1114-1 -----
Ko1Junun Bulunamadığı Yerde ... ZAHiRE 

Keçiye Abdu rrahman Çelebi der
ler. Onun iİbi lstanbulda da ke
çi eti sarfiyatı &ittikçe artıyor, her 
ay bir ay öncekinin yarı nisbetin
de çoğalıyormuş. 8\Jnun sebeple· 
rinı &eçen gün TAN anlatıyordu. 
işe hilek!rlık ta karışmış ama, 
başlıca sebep koyun etinin • belki 
ınevsim hasebile • daha pahalı ol
ması. 

1 
kadar kibar ve onun kadar nazik 
oln11unasıdır. Koyun her yerde ot- BORSASı 
lıyamaz. Onun otlıyabileceği yer· 
lerde havadaki elektrik sahası or- ~-----... --=• '~ 

l - ithalat: Buğday 483, ça\'dar 
81, tiftik 10, mercimek 15, mısır 

139,l/ 4; arpa 43; yapak 13,1 4; fa. 
sulye 17,3/ 4; zeytinyağı 63,l 4; no,. 
but 46; pamuk 7; yulaf 17; un 15; 
deri 15; pamukyağı 21,l/ 4 ton. 

Ihracat: Arpa 1 00; ça\·dar 450; 
nohut 35 ton. 

ta memleketimi'Zin umumi 
iktı•adi ihtiyafları göz Ö· 
nünde bulundurularak •İ· 
pari, verilecektir. lhraf e· 
deceğimi'Z mallara ge.in· 
ce bunlar da,, hububat, ba 
lık, yumurta, yağ çıkarı· 
lan tohumlar ( •u•am, pa· 
muk tohumu, haıha,, yeı 
lı•tığı, keten ve •aire) pa· 
muk, yün, muhtelif kuru 
•ebz.eler, kuru yemi,ler 
(badem, fındık, fa.tık, 
ke:.tane, ceviz gibi) ve 
kuru üzümden ibarettir. 

* 
Tü.rkiye ile ltalya ara· 

•ında yapılan ticaret an· 
lafmaıının müzakerele -
rinde bulunmuı olan /ş. 
tanbul Türkoli• Müdürii 
S"..phi Ziva fehrimize gel· 
mıı ve clün vaz.ilcıine baş· 
lamrştır. 

Tütün 
• 

pıyasası 

açılıyor 
Istanbul tütün piyasası, şubattıı 

açılacaktır. Mormnrll havzasııun tü· 
tünleri, 14.296 ton olarak t e s b i t 
Pdılmiştir. DUzccnin tütün rancluna
n düşuktür. fh,·uc·a~ı;ılar No-ıcç, 

Fi.ıliındiya, Daııiınarka gibi S"rbest 
iti'. l!İltı bulunun mcınlc.<ctlerr tütun 
nüm.ıncleri gt)nrinmıştir. B:szı tüc
r.ıı.rlal' şimdiden ~amsıın ve lhfra 
ya eksperlerini ~oııdermişleı cilr. 

ihraç edilen tütünler 
Son :tı:tfta u;ın le Avrupa \'t' A me

rikaya gönder ıl ·n tiltunlcnn mıktarı 
~udu . 

Al manyaya 2004 kılo, Çekoslo\ ak 
yaya 31316, ls,lçrry~ 100 . Belçi • 
kaya 402, Norveçe 229, Finlandıyaya 
27, Danimarkaya 224 kılo ihraç o -
lunmuştur. Ihrııç fiyatları vasati o -
lnrak kilosu 254 kuruştıur. 

Bulgaristan tüfün/eri 
Bulgaristan tütün pazarlarında bü 

yUk bir canlılık göriılmcktedir. 1936 
Yllı tütün rekoltesinden bir n1iktar 
S?.tışa çıkarılmış ve son zamanda 
yabancı ülkelerden tütün takpleri 
çoğalmıştır. ı.;ski r koltelerden stok 
kalmamıştır. Hal n Bulgarislandan 
2 milyon kilo tütün harice sevkcdıl
dlği kaydedilmektedir. 

Alınan ya 
ile iş 

yapanlar 
tereddütte 
Almanya ile aramızda mevcut o

lan ve mayısın on beşine kadar de. 
vam edecek klering anlaşmasının 

temdit cdilmiyeceği haberi, Almanya 
ile iş yapan tUccarlar arasında tesı
ıini göstermiştir. Tüccarlar, Alman. 
yaya mal göndermekte tereddüde düş 
mUşlerdir. Gerçi ithalat mevsimi baş
ladığı zaman Almanyadan yapılacak 
ithalatın ihraç mallarımızın kıymeti. 
ni karşılıyacatı tahmin edilmekle be
raber, tüccar, Almnnynya yeni f\lal 
göndermcl<lc t<'reddilt ediyor. Yine 
piyasadan gönderdiğimize göre bu ,.a 
ziyct ihracat mallarımızın fiyattarı
nn bir raddeye inmesini temin ede
cek ve yüksek hedellerlc mallann Al. 
manyaya satılması yUzilnden kaybet
tiğimiz diğer piynrnlnrda yeniden 
mUşteri bulmak mUmkün olacnktlt. 

Af yon ziraaii 
Fazla kışlan 
Zarar ~ördü 
Anndoluda şiddetli kış tesiriyle af

yon ziranti biraz mütecssır olmuştur. 
Bazı afyon mınta.knlannda bir kisım 
nfyonlann kısmen donduğu söylen • 
mektcdir. Henüz eksperler tetkikata 
çıkmamış olduğundan dondan müte -
essir olan mınta.knlarm bozulan malı· 
sul miktarı tosbit edilememiştir. 

Balık Fiyatları Arttı 
Uç gündcnberi devam eden şiddetli 

havalann tesiriyle balıkçılar denize 
açılamamışlardır. Bu yür.den balık 
tutulamamıştır. Balık fiyatlan art
mış ve esasen az çıkan balıklar pc!c 
çabuk satılmıştır. 

:!6 IKINCİKANUN 

Paralar 

Sterlin 
l Dolar 

20 fra;u.ız 
ti l.t1rı 

20 Bclçıka fr. 
20 Drahmı 

A ı • t 

619-
124.-
113-
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81.-
18-
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81-
22-
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•J-dayanılamıyacak bir hale ge nıış · 

O zamana kadar, hemşlre~ine tellf 
Vermemek ve onu milteesıır etme • 
Jnek için çok bUyilk bir eabır ve ta
hanınıuı göstermiş olan H~a.n: 

Al!kası olan nıakaııı bu işi 
tetkik etmiş, tedbir ıttihaz edi • 
y.ornıuş. Koyun eti almak istiyen
lere keçi eti verilmesi şüphesiz 
tecviz edil~ek bir şey deiildir. 
Fakıt bile bile keçi eti alanların 
çofalması da. bence, bize tellş 
vırnıeınelidi r. Zaten kec:i eti sar
fiyatı arta arta ıeçen ~y mezba
hada keçilerin sayısı koyunların • 
kinin ancak yirmide biri kadar ol
muş. 

ta derecede müspet olmalıdır. MUs 
pet elektrik derecesi yükselince ko
yun sinırlenir, koşınıya başlar. O 
vakit koyunun öfkesinden korku -
lur. Havada hiç elektrik olmayın
ca koyun, Kene otlamaz, yere ya· 
tar. Elek:rik menfi olunca keder
li kederli etrafına bakınır ve ıe
ne ac kalır. Halbuki ktçi havada
ki 1;lektrik detişmelerinden hiç 
müteessir olmaz, her yerde otlar, 
ot bulanıayınca gıdasını ataçlar • 
dan. çalılardan bile çıkarır. Onun 
için keçi daha kolay yetiştiritir ve 

2 - Satışlar: Buğday yumu9ak ki

lo&:ı 6 kuruş 22 paral 6 kuruş 30 

paraya kadar; buğday sert kiloeu 6 

kunıt 35 paradan 7 kuruş 5 paraya 

kadar; buğday kızılca kilMU '6 kuruş 

17,l/ 2 paradan 6 kur\ış 2f paraya 

kadar; arpa kilosu 5 kuruş 5 para· 

dan; çavdar kilosu 5 kuru§ 37 ,1 2 
paradan 6 kuruşa kadar; mısır sarı 

kilosu 5 kuru§ 17,l 2 paradan: yulaf 
kilosu 5 kuruş 20 paradan; kuşycmı 
kilOl!!u 13 kuruş 20 paradan 13 kuruş 
34 paraya kadar- darı san kil06U 4 
kunı9 20 parada~; Susam kilosu 17 
kuruş 10 paradan; yapak Anadol kı. 
loeu 60 kuru~t.an 64 kuru§ 10 paraya 
kadar· yapak Tra.kya kilosu 76 kuruş 
30 paradan~ yün kiloau 78 kuru§tan 
83 kunıp. kadar: kqar :peyniri kilo
su 42 kuruştan; sansar erisi çifti 
3200 kuruştan 4200 kunıfa kadar; 
zerdeva derisi çifti 8930 kunııtan 
4300 kunııa kadar; tilki derisi çifti 
575 kuruştan. 

lap 1 G 'J • B d 1 Marlc 25 _ anyo •mı erı ug~ ay "' 1 Zloti 20 _ 
28-
22-
23-
14.
~2.-

_ Ya, Zeynep! .. Bana, bır hal olu-
yor .. Ciğerlerim parçalanıyor. Kar -
deşim Hüseyine haber gönder. Bura-

ya gelsin. 
Demişti. 

Zeynebin, aklı başından gitmı.ti· 
!Ağhyarak Hüseyinin odasına koş-
muş: 

Y:. H" •· , Baııımızm üze-- ~. use~ın... -r 
rinde bir felaket dola.;ııyor. Artık be
nim tahammülilm kalma.dl. Çabuk, 

Ha.sanın odasına git. 
Diyebilmişti. · 
Zeynebin bu M;zleri, çarçabuk eHvın 

· · ti er diğer odalarına da aksetmış · 
taraftan bir vaveyla yükselmişti. Ha 
Banın zevceleri koşmuşlar; onu.n ya
tağının etrafını ihata etmi~erdı .. 

Hüseyin, kadınlan güçlükle austu-

b. na sarılara ıl1ll4ı; Hasanın boynu 
tak: 

- Ya, Haaan! .. Sen. Tanrın":~-
lanı Alinin oğlvsun. Metin ol. Soy e. 

?-\e oluyorsun?. 
Demişti ... Hasan, buz gibi terliy.en 

alnınr Hüse~inin göğsüne da.yam~· 
- M<'tin ol .: ·a çok çalışıyorum. 

:Fakat çektiğim ıstıraba dayanarnıyo
l'Um. 

Diyebilmişti •. w t:. 
Cudenin verdıgi zehir, şlddet~e 

Birini göstermişti... Şiddetli ihtıli? • 
lar içinde kan kusan Hasan, :Medıne 
eamilerinin minarelerinde nbah ezan 
lan okunurken, ciğerleri parçaiıyan 
,!eryatıar içinde can vermişti. 

Sade koyun eti yenıek kibarlığı 
bizde lstanbula ve - öyle sanıyo· 
ruın ki • pek mahdut yerlere ıııun· 
hasırdır. Avrupalıların en çok 
yedikleri et sıtır eti oldutu ıibi, 
bizde de Anadoluda en çok yeni
len et keçi etidir. Anadolunun 
Akdeniz kenadarında bile keçi 
etini balık etine tercih edenler ıö
rlilebilir. 

Koyun eti yiyen yerlerde keçi 
etinın fena f(Shreti oralarda daha 
ziyade Y&.Jlanmı, ve süt ver• ve
re yorulmuş keçilerin kesilmesin
cten ileri g;elir. Bundan dolayı o
ralarda keçi eti koyun etinden da
ha açık renkte ve ondan daha tat
sız olur. 

Halbuki on, on beş aylık bir ke
çi iyice beslennıit ve ptağlanıııış o
lursa onun eti koyununki kadar 
koyu renkte ve pek lll lezzetli O· 

lur. Hem de koyun etinden daha 
ziyade besler. Keçi etinden va
kı4 iyi kızartma olmaz, çünkü ko
yun 6tinden daima biraz daha 
serttir. Fakat yahni kaynatmak 
için koyun etinden daha üstündür. 

Keçinin koyun kadar rağbet bu
lamamasına bir s~eo te kovun 

eti daha ucuz olur. 

Keçi, koyunun bol bulunduğu 

yerlerde bile hiç te yabana atıla· 
cak bir hayvan defildir. Hır yer
de çelebı sayılmalıdır. Bir kere sü
tü, siitler arasında besleyici mad
deleri en çok bulunanıdır. Bu 
nıad •elerin birihirlerine nisbetleri 
bakımından anne sütüne pek ziya 
de yakındır. Ondan dolayı bazı za
yıf hastalara, ı:ıe, altı aylıia ka
dar nıenıe çocuklarına keçi sUtil 
verirler. Keçlnın verem hastalı&ı
na tutı.ıhııaması dı onun sütü için 
bütün sütlere bir UstUnlUktür. 

Dişi keçi insan çocutuna pek 
!il sütninelik 9dcr. dotrudan doi
ruya nıeme verebilir. Hem de ÇQ· 

cuğa muhabbetle bağlanır. Dişi 
keçiye iyi bakılırsa &ünde iki üç 
litre süt verir. Bundan terey~ı 
yapılamazsa da pek iyi peynir ya-

pılır. 
Keçinin derisinden en nazik a

yakkapları yapılır. Tüylerine ge· 
lfnce, en bayatı keçilerin tüyü ':>i· 
le fırça yııpmıya elveritlidir. Tif· 
tik keçilerinden alınan tüylerin 
yliksek değerini bilirsiniz. Bizim 
Ankara tiftik keçilerinin tüyleri 
en ziyadft muteber olanlarında~ -
dır. Ketıııir keçilerinin tüyleri tse 
en yüksek pahada fal dokumıya 

yarar. 

• 
Almanyanın buğday eksikliği dola. 

yısiyle bu 11ene 500 bin ton buğday it 
hal edileceği resmen b!Jdırilmi§tir. 

• Uç fUn içinde eehrimlze 53 vagon 
buğday, 8 vagon çavdar, dokuz va

gon arpa ve bir vag0n mJ11Ir gelmiş -
tir. İhracat buğdaylanmıza yedi ku • 
I"Uftan fazla fiyat verilmemiştir. Yer 
li alıcılar dilnkü boraadan biraz mal 
almışlardır. Çavdarm 5.35 kuruetan 
muamelesi isteklidiJ' 

Yükliyecek Pcnco 21 -
Transit olarak bo.!Fazlardan ge<'- 20 Lc7 ıı -b Uınaı 48,-

mekte olan ve fırtına ha11ebiyle lima- ., e. ıuırono ,u _ ,, -
nımızda demirlemiş bulunan iki Is Altın ıo39 -

l 
· Banknot 245-

1040-
246.-

p& nyo vapuru buğday yüklemek Uze· ı 
re Köstcnceye gideceklerdir. Ç e lı 1 ~ r 

Kaaaphk Hayvan!ar 
DUn şehrimıze gelen • rısaplık hay

vanlardan 120 dağlıç, 290 kıvırcık . 
l54 kuzu. 251 kara keçi, 37 öküz, 3 
inek, birer dana ve boğa ile 13 man
da gelmiştir. 

Bu hayvanlann diri olarak fiyatla. 
rı vasati olarak kilosu dağlıç 22,22 
kuruş: kıvırcık 23.82; kuzu 33,31 : 
keçi ,15,5 : ökfü: 12.24: ıneJ. 12,38 : 
dana 11: boğa 13; manda 8,83 kuru
şa satılmıştır. 

lki Vagon İplik 
Silmer Bankın KaySt"ri fabrikala

rından satılmak üzere ıchrimize iki 
''agon iplik gelmiştir. 

Zahire Sevkiyatında T enzilit 
Devlet Demiryolları Idaresl, Ccy

handan tam vagon halinde Menıın li-

manına taşınacak zahlrelerden ton vt 
kilometre başına alınmakta olan ile. 
retlerde iki kunış tenzilAt yapmıştır. 
l §Ubattan itibaren de Menin istasyo
nundan yüklenecek ve boşaltılacak 

tam vagon veya parti muameleli ve 
M.kliyc ücretleri en az vagon tona )İ
nin 2/ 3 U ilzerindc tahakkuk elti~i
len hamuleden ton başına on kuru§ 
Ucret alınacaktır. 

Londra 
Ncvyoık 
Par11 
Milano 
Bruk c:I 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 

Budapc~te 
BUkrc~ 
8clıcrad 
Vokohama 
Mo:ıkova 
Stokholm 

TahvUôt 

617-
0.7!154 

17 04 
15 107 

4 71!12 
88 8175 

3 4810 
64 83 

1 4S25 
22 7810 

4 2550 
11 345 

1 9775 
4 2025 
4 4570 

108 752~ 
34 ~225 

2 785 
24 94 
3.1434 

Anııdolr 1 ve il kupon kuilı 

E. •ham 
Merkez Bankaıı 

l•tilıra zlar 

617.-
0.7932 

ı 7 0425 
10 1070 
4 7192 

88 817.S 
3 4785 

64 83 
1 4520 

22 nııo 
4 2~50 

l 1 34S 
1 9~10 
2 2025 
4 4570 

1087525 
34 5225 
2.785 

24 94 
3.1434 

3S.65 

97 so 

Turk Borcu 22 S?.S 
Ercanl A. B. C. 97 50 
Srvu - Erzurum J 95.25 

• Dün borsa munmelcleri biraz "'CV· 

§ek gitmiştir. TUrk bbrcu Paris bor 
sasında 322,5 frank iken 322 frank: 
ta kapanmıştır. 47 bi:ıı liralık llki-
1asyona kalan mallar yUzde 9,5 rö

porla satıldı. Merkez Bam<ası 
hisseleri 97 \'e Aslan çimento his 
leri 13,90 liradır. se. 
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"Veyi,, satanatı 
Yıkdmaya 
Mahkum 

T [Başı 1 incide] 
Satie piyasa fiyatının iki misline sa. 
tar. 

Haf,,/ı bir müıter. 

Elektrik şirketinin tramvay şirke
ti ile olan sıkı münasebeti de ikisi a
rasında kar kaçakçılığına hizmet e
der. Tramvay şirketi en bUyiik müs. 
tchlik olduğu halde elektrjğin kilo • 
vatını 3,86 kuruştan alır. Halbuki is
tihlakleri yüksek san'at müessc. ele. 
rine elektriğin kilovatı yüz paraya, 
hatta doksan paraya satılır. Trnm -
vaylann fasılalı Jstihlaklcri elektrik 
merkezi için 24 saat mütemadi sarfi. 
yat yapan bir fabrika kadar müsait 
sayılamaz. Bu cihetle tramvay için 
2 86 kuruş diğerlerine kıyas yalile 
mUnasip bir fiyat addedilse tramva
yın elektriğe kilovat başına verdiği 

fazla bir kuruş tramvayın 14,000.000 · 
kilovat derecesinde olan senelik is -
tihliıkine göre 140,000 liralık bir ye
kun tutar. Bu usul do bir kısım karın 
iki şirket arasında gizlenmesine hiz
met eder. 

/slanbulda J.ar, geni~çe yerleri böyle çamur derya:tt. ~/ine getirir ve yo1culor kar batokhHarı 
güçlükle yürürler 

atasmda 

Mukavele oyun/an 
Kar kaçakçılığı vaziyetini bir tn -

rafa bırakarak bir de şirket mukave
lesind~ki değişikliklere bakalım: 

Elektrik mukavelesi 17 teşriniev -
vel 1326 da imza edilmiştir. İmtiyaz 
müddeti bu tarihten başlıyarak 50 
ııenedir. Böylece imtiyaz 1960 sene -
sinde biter. Hükumetin satın almak 
hakkı da muvakkat kabul tarihi olan 
1914 senesinden itibaren 15 sene son
ra başlar. Böylece hUkOmet 1929 se
nesinde hattı muayyen bir formül 
mucibince satın almak hakkını lkti· 
sap ediyordu. 

27 Mart 1920 de, yani İstanbulun 
16 Mart işgalinden birkaç glin sonra 
sakit İstanbul htikCımeti ile yumruk 
altında yeni blr mukavele aktedil -
miştir. Elektrik şirketi hiçbir feda
karlık etmeden, satın alma hakkının 
elde edilmesi tarihi 1943 senesine ve 
mukavelenin sonu gelmesi 1993 tari
hine geri bırakılmıştır. 

1923 te mukavelenin yeni şartlara 
uydurulması hakkında imza edilen 
mukavelede müddetten hiç bahis 
yoktur. Fakat 1926 mukavelesi satın 
alma tarihini 1960 senesine, mukave
lenin sonu gelmesini 1993 senesine 
ntmıştır. 

Çok garip sebepleı 
Bunu elde etmek için gösterilen se 

bepler çok gariptir. Şirket_, hariçte 
kısa vadeli para bulamıyormuş. Mu
kavele mtiddeti kısa, satın alma mUd 
deli yakın olunca kimse ne sermaye, 
ne ödünç para şeklinde para vermiye 
yanaşmıyormuş. Bunun için şirket 
te mukavele mucibince yapmıya mec 
bur olduğu tesisatı yapmak imkanını 
bulamıyacakmış. 

Mukavele sabit kalmak şartile pa
ra bulmak ve taahhütlerini yapmak 
şirkete ait dahili bir şeydir. 

Kış Gününün Röportajı 

Şişlide Sen Moriç 
hayati yaşanıyor: 
Herkes kayakh 

. Yazan: Suat D ervit 

l Sabah saat on ... Tünelin önünde kaldırımlar donmuş. Mütema
diyen ayakları kayan yayalar, birer ip cambazı gibi ellerini kolla-

ı rını açarak muvazenelerini bulmağa ve yerlere düşmemeğe gay· 
ret ediyorlar ... 

... 
Tipi dindikten sonra dükk6r.lar1nın 

önlerini temiz/iyen/er 

Kışın şiddeti 
duruldu 

Fakat Orta ve Garbi Anadolu da 

Henüz Hızlı Gidiyor 

Hava, kısmen düzelmiştir, Ka 

radenizde fırtına durduğu ıçın 

Boğazdaki 20 vapur Karadenize 

çıkmış ve muhtelif limanlarda· 

ki vapurlar da seferlerine başla
mışlardır. 

Sinop açıklarında çok tehlikeli va. 
ziyetlere düşen Vatan vapuru, dün li
manımıza gelmiştir. Kilyos önünde 
karaya oturan Karmen Silvanın kur
tnnlma işine devam ediliyor 

ŞEHIRDE 

Karin kapaıımış olan Şişli - Sanyer 
ve Darlıl:iccze . Şi~li yollan açtınl
mıştır. Umumi caddelerin temizlen
mesine dUn de devam edilmiştir. Ye
niden 100 amele tutulmuı,tur. 

KIŞIN MARIFETLERI 
Jki sabahtanberi hUküm sUren don 

yüzünden iki düşUp yaralanma vak'-

Fakat birtakım delikanlıcıklarla pazar tatili yapan dükkan çı

rağı, şapkacı çırağı genç kızlar sokağın ortasında çamurlaşan 

ve sütlü kahverengi karlardan top yapıp biribirlerine atıyorlar. 

Cadde çok kalabalık. Ve garip bir §e· ı 
kilde en kalabalık n~<talarda bile bir dan biraz beride duvarın altında i . 
park gibi herkes birıbiriyle oynaşı· çerlek bir çeşme vardır •.. O çeşme -
yor ... Kar toplan havada birer yanm nin içine doğru büzülmU§, ~ıplak a -
daire çizip kiıh ı;u bayanın paltosuna, yııkh bir genç kirli bir yorgana sa • 
kah bu ihtiyar adamın gözlerinin Us. rılnuş, eğlenenlere bakıyor ... 
tüne konuyor... • 

Şükürler olsun ben tramvay i~ri- Saat Uç ... Saat on birdenberi, evi-
sııadeyim ... Eğer yaya olsaydım ... Hiç min pencere!linden, caddeden geçen 
tanımadığım yabancı bir çocukla kar kalabalığı, oynaşan insanları seyredi
topu oynamaktan doğrusu zavk duy. yorum. Omuzlarında kayaklariyle ka. 
mazdım. Bu nevi eğlenceler benim bil- file, kafile gençler Tepeye veya Mas· 
diğim tenha kırlarda veya hususi bah lak istikametine doğru gittiler. Kı-

celerde yapılır. zaklannı arkalanndan çekenler, hat. 
e ta kaldırımda ayaklarında kayakları 

Tramvay, çan vura, vura ağır, ağır ve iki ellerinde deynckleriyle fevka. 
ilerliyor ... Ve kar topu oynıyanln.rın liı.de, acemi bir şekilde ilerliyen grup
adedi, Taksim meydanında ve Abide- lar bile var... Onların beceriksizce, 
nin etrafında büsbütUn 7.iyadeleşiyor. düşe kalkıı. ilerleyişlerini pencereden 
Bir takım delikanlılar, Abidenin etra. seyreden hoşsohbet bir misafirim: 
fında dizilmişler.. Yolcuları müthiş - Bunlar kış olimpiyatlarına işti-
bir kar topuna, daha doğrusu çamur rak eden kayak eklplmi:r.den olacak
bombardımanına tutuyorlar. Çlinkü, lar, diyor. m~allah ne kadar terak. 
buralarda, sokaklarda ben çamurdan ki etmişler. 
beşka bir şey göremiyorum. • 

Tramvay Şişli istikametinde iler- Saat üç buçuk ..• Bir otomobil için· 
ledikçe, çol:.ıklariylc, çocuklariyle bir- de Hürriyett.epcsine doğru açılıyo
likte dolaşmıya çıkmış kerli ferli bay nız ... 
lnnn ve bayanların bile bu top oyun
lanna iştirak ettiklerini görüyoruz. 

Ve ben pencereden sokağa bakmak-

ası olmuştur ta devam ediyorum. 

Tipi pek eiddetli, buna rağmen 
Hürl"iyettepesine giden asfalt yol en 
güneşli günlerden da'ha kalabalık ... 
"Knarlardaki arı;alarda, genç bayan· 
lar kaytı1tlarile talim y:ıpıyorlar .. Kı Reşadiyeli Buyrnm ismin-le biri, • 

Anlaşmanın kat'i 
metni hazırlandı 

[Ba~ı 1 incide] 
Çelin müzakerelere/en sonra 

Cenevre, 26 (A.A.) - Anadolu a-
jansının hususi muhaciri bildiriyor: 

Bugün bütün gün devam eden çetin 
müzakerelerden sonı a hazırlanan me
tinler Uzerinde taman1en ittifa.k hasıl 
olmuştur. Meselemiz konseyin yarın
ki toplantısında karara arzedilee<?k
tir. 

Radyo servi imizin aldığı haberler 
Londra, 26 (Radyo, gece yarısın· 

dan sonra saat 3) - Ccnevrede Tür
kiye ve Fransa heyetleri a.nı.sında u
zun uzadıya görüşülen •l son mtihim 
mesele, Sancağın re~ml lisan me.c;elesi 
idi. Iki heyet, türkçcnin yegA.ne res 
mi lisan olma"ını kararlaştıruak her 
mesele üzerinde a.nlıı.şmışlardır. Ya
rın (buglinl anlaşma ko"l!'ley tarafın
dan tetkik olunacak ve tasvip edilin 
ce ka't'iyet kesbedecektir. 

Boston, 'Amerika." 26 (TAN) -
Cenevrede göı-Uşen '!\ırk ve Fransız 
heyetleri fakenderun Sancağında tUrk 
çeyi yegane re.~mr'liıııan olarak kabul 
eden bir anlaşmaya. vas l olmuşlar

dır. 

. Ankara müideyi haber a/1nca 
Ankara, 26 lTan muhabirinden) -

Hatay davamı7.ın son şeklini almış ve 
lehimize halledilmiş olması, Ankara.
da ve Ankaralıla.r arasında en kı!'la 
bir zamanda yayılmıştır. Soğuğun 

tatessıfır 11 i bulduğu şu saatlerde 
bile, caddelerde, heyecanını kaybet 
miyen halk gruplarına. tesadüf edili
yor. 

Birçok yurtdaşlıtr, Ajanetan, "U· 
lus" tan, Istanbul gazeteleri muhabir
lerinden telefonla büyük da \'anın al· 
dığı son şekil üzerinde malumat isti
yorlar. Herkes, sevinç ve heyecan i
çindedir. 

lhfi/ôf1n halline takaddüm .. 
. . . eden saa f/erc/e 
Paris, 26 (A.A) - Re!mt bir teblf. 

ğe göre İskenderun Sancağına. &it iti· 
liıf ~unlan derpi3 etm~ktedi1': 

İtilafname, Suriyenin Sancak ara. 
zisi üzerindeki otoritesini ilga etmek
tedir. Maamafih Sancak, kıı.t'f bir ida 
ri muhtariyete sahip olacaktır. Mil. 
!etler Cemiyeti tarafından tayin edi
lecek bir Fransız ili komiseri, mez.. 
kur cemiyetin zamanından müstefit 
olacak olan Sancak arazisinde kon
trol icra edecektir. Sancağın şimdiki 
arad, atatUsü, Fransa ile TUrkiyo ta 
rafından müştereken zaman altında 
bulundurulacaktır. Meıski'ıkat rejimi. 
posta, telgraf ve telefon idaresi.. ilah 
münhasıran ~uriye devletinin aaliıhi· 
yeti dairesine dahil olacaktıl". Şam 

Parlamentosu ile Sancağın Parlamen 
tosu, aralarındaki münas;ebetleri biz. 
zat kendileri t11.n1.im edeceklerdir. Su 
riye devletinin hudutları, Fran11a, 
Türkiye ve Suriye arasında akdedile
cek üç taraflı bir itilaf ile zami.n altı 
na alm.acaktır. 

Münaziünfih olan yegane nokta. li
sanlar meselesidir. ~fületdaşlan San. 
cıtk rıh alisinin ekı:1eriyetini. tf!şkil et -
mekte olan Türkiye, münha.."lıran 

l'iirkçenin resmi lisan olarak tanm • 
ması:ıı istemektedir. Fransız heyeti, 
bu meselede kendi noktai nauı.rmdan 
vazgeçmiyeceğinı sarih surette 1.~ya.n 
etmektedir. 

Tahmin olunduğuna 6ö-e Milletler 
Cemiyeti Konseyınin, içtima devre
sinden sonra mütahassısla.rdan mü. 
rekkep bir komisyon, Sancağın statü
kosunu ve kanunu esasisini tanzime 
memur edilecektir. 

lhlilôfın halli son safhaya geldiği 
s1ralardo ... 

C:nevrc, 26 lA.A.) - ~11lletler Ce-
miyeti saat 17 de toplanmak Uzere l~
timaa davet edilmiştir. lskenderun 
Sancağı ve Danzig serbest şehri me
seleleri bu toplantıda müzakere edil
miyecektir. 
Eğer Türk murahhas heyetJ San

cakta tek resmt lisan olarak TUrk li
sanının kabulU hakkındaki noktai na.
zarında israr etmemiş olsa, anlaşma 
tam olaeaktır. Bu !labah raportör 
Sandler de hazır olduğu halde, Türk 
ve Fransız murahhas h"yetleri arasın 
da bir uzlaşma teşebbüsünde bulunul
muş, fakat bu teşebbüs sabah top
lantısında bir neticeye varmamıştır. 
Zira Türkler taleplerinde lsrar etmek· 
tedirler. Türkler, ikinci yardımcı li· 
~an meselesinin Milletler Cemiyetinin 
Sancağa göndereceği bir komisyon& 
ha.vale edilmesini teklif etmektedir • 
ler. Bu komisyon mahallen tetkikat
U. bulunarak ikinci bir lisana lüzum 
olup olmadığını ve bu liizumun ne de
recede bulunduğunu tet.'dk eedcektir. 
Fransız heyeti ise lisan meselesinin 
muallakta kalmasını kabul etme.mek· 
tedir. Fraruıız heyetinin noktai naza
rına göre, bu, Suriyeli ekseriyetin 
hoşuna gitmlyecek ve ayni zamanda 
Milletler ~!yeti de bir ekalliyetin 
kendi lisanını bir arazi üzerinde k& 
bul ettirmesini anlıyamıyacaktır. 

. . . . Franm kabinesinde 
Paris, 26 (A.A.) - Bakanlar meo-

li!i, Türkiye ile anla mazlığm halli 
için yapılan ve çok iyi bir surette in· 
kişaf etmekte olan Cenevre müzake
relerinden malumat almıştır. 

Paris gaıefeleri ne diyorlar? 
Paris, 26 (A.A.) - Anadolu afa.n

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Ernuvel gazetesi dünkü ba.şyazısm 

da Cenevrede Türk ve Fransız heyet 
leri arasında yapılmakt.ıı. olan müza
kereler münasebetiyle §unları yazı • 
yor : 

"Fransanm menfaati Türkiye ile 
namuskıir bir anlaşmaya. varmaktır. 
Birinci Fransuva Sultanla anlaşmak 
için Papadan izin alms.dı. Soğuk 

kAnlı ve siyasi olalnn. Sancak yüzün· 
den Türk dostluğunu kaybetme>i ak 
liselim kıı.bul etmez." 

Türk feUifi rac/ikal hol fomchr 
Paria, 26 (A.A.) - Anadolu ajan· 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bütün gazeteler Cenevrede elde 

edilen preneip itill!ından dolayı mem 
nuniyet izhar etmektedir. 

Halbuki para bulmak zaruretini 
ileri !Ürerek şirket hem müddetleri 
uzatmış, hem de satın alma hakkı 

kullanıldığı zaman tatbik edilecek 
formülU kendi lehine değiştirmi~tir. 

Cağaloğlu yokuşund"n inerken dilş B ö y 1 e s o k a ğ a ba • 
müş, yaralanmıştır. Bayramın baca- ke.rken bUyük bir hayretle, mutedil 

ğı sakatlanmu'ltır. bir iklimi olan Istanbulda bu semtin 

zaklarla oynıyanların, dldişenlerin ı::s===ıı=~!::::=---lllliı,... ____ _ 

Gazeteler, varılan bu neticeden do
layı Delbos'u tebrik ve Edeni met 
hilsena eylemektedir . 

GUnün birinde Türkiyenin tarihi 
yazıldığı zaman bütün elektrik faci
ası, reji ve diğer !acialarm yanında 
yer alacaktır. 

Veyi saltanatı 
Türkiyede Osmanlı • saltanatı ile 

beraber senelerce bir Veyi saltanatı 

hüküm stirmüştür. Geçen gün elek
trik şirketi idare meclisi reisliğin -
den istifası iki satırla basit bir hadi
ge diye yazılan M. Veyi senelerce 
Türk iktisadi varlığını kemirenlcrin 
b~ında yürümüştür. Lozan sulbün
den ı;onr& ecnebi şirketleri mukave
lelerinin yeni esaslara göre tadili me 
selesi ortaya çıkınca M. Veyi, tam 68 
~irketin mümessili sıfatile Ankara -
ya gitmişti. Çünkli kendini herkese 
Türkiyede "iş görme yollarını,, bilen 
bir adam sıfatile tanıtmıştı. 

"Yüksek finans,, 
Veyi saltanatı şu esasa dayanıyor: 

•'Yilkeek finans., usullerinin yaldızı 
a ltında türlü türlü maskeler kulla. • 
narak Türk servet ve varlık kaynıık
lannı harice akıtmak, gözleri bağla
mak için harice .her kaçak milyona 
mukabil etrafa birer kaçar bin lira 
bahşiş diye serpiştirmek. .• 

İşte İstanbul elektrik şirketi, Os.
manlı saltanatının usullerini, kapitü
lasyan ruhunu devam ettiren ve dü
rüst ve temiz Türkiye Cümburiyeti 
abalarında artık yeri kalml)'an bir 

Tahtakalrde Şeyh Davut h1nmda bUtün insanlarının kuvvetli bir kışa 
hamal C'A:'mal de sırtında fasulye çu- hazırlanmış olduğunu göı-Uyorum. 
valiyle Hasır iskelC'sin.:ten gecerken Herkesin tistünde yün seveterler, ba.ş 
yere yuvarlanmış, tehlikeli surette lannda yün örme pololar ... Ayakla • 
yaralanmıştır. rında kalın kıunduralar, külotlar .. 

GARD! VE OR'T'A ANADOLUDA Ve )1.inden baştan aşağıya giyil<>n 
ınş kayak elbiseleri... Bunların arasında 

Gönene kar yağmaktadır. Mahru- paltosuz dolaşanlar, donmuş ellerini 
kat fıyatlan yükselmiştir. Izmitte koltuklan altında ısıtanlar, çıplak a. 
kann yüksekliiYi yanm metreyi bul. yaklariyle karlara basarak geçenler 
mustur. Münnknlat güçltlkle yapıl- 1 

pe:k az, ancak yUzde yirmi nisbetinde 
maktadır. Balıkesir, Adapazarı ve bir şey ... Onlar da her halde bu semt-
1\lanisada şiddetli bir soğuk vardır. li olmasalar ... 
Nnhiyc ve köy yollannda gidip gel - Yerek subay mektebinin kapısın • 
me güçleşmiştir. Manisada ihtiyar -
lnr, 30.40 smC'dC'nbeıi böyle bir kışın görülmediğini söylemişlerdir. 

Konya ve Karamanda kışın pek 
müessesedir. şiddetli hüküm sürdüğü haber· vcrili-

M. Veyi, yaman zcldisile, saltanatı yor. Aksarayda karın yüksekliği l,5 
nin sonu geldiğini görmüş ve çekil - metredir. Kömürün kilosu 9 kuruşa 
miştir. (Sofino.) şirketinin yapacağı çıkmış, bir araba odun 10-12 liraya 
en akıllıca hareket, yağmanın kafi 

satılınıya başlamıştır. Karamanda derecede devam ettiğine karar ve -
rerek ve mukavele haricindeki hare- bir çoban donmuş, sürtisUne kurtlar 

hücum etmiştir. kellerini gözönünc getirerek tasfiye 
müzakerelerine talip olmaktır. Böy- Firat suyu ~mı tır. Nehirde bir 
lece İstanbul şehri balkı bundan son kayık devrilmiş, içinde bulunan bir 
ra .olsun hakl:ma arnvuşur ve jişm. erkek, üç kadın yolou bo3ulmuştur. 
den tırnağından artırdığı paralan . lZMİTI'E . . 
Veyi müesseselerine kaptıracak yer- lzmı~, 26 ~A:A. ) - Bırhç giln -
de kendi yurdunun daha sıhhatli, da- denb~n şehrımızde kısa. fas~lalarla 
ha ümranh bir yer haline girmesi ı. 1 kar yağmakta ve kışm şıddeth gün • 
çin sarfeder. leri devam etmektedir. 

haddi he!abı yok ... Kahkaha, haykı. 
nşma içinde kusunıuz giyinmiş kış 

sporculuınm:ın ( ! ) hali pek tuhaf ... 
Tepeye geldik ... Abidenin hizasm· 

dA ... Fa.kat rüzgA.r ve tipi öyle müthiş 
ki buralnra kadar gelmiye cesaret e
denler olmamış, karlara gömiilen o
tomobili mtz mUşkillA.tla geri dönü · 
yor... Bu defa Ma.slağa doğru gidi • 
yoruz. 

Adetleri hiçte az olmıyan kayakçı
lar yolların ortasında dü$e. kalka i
lerliyor. Mecidiye köyUnde değil de, 
kendimi Sen Moriçte zannediyorum ... 
ŞcfÖrümüz: 

- Yollar çok karlı. diyor. dönsek! 
- Amdn, diyonım, biraz daha iler. 

tesek ..• 

• Otomobilin camlan buz içinde. e-
sasen tipinin şiddetinden bir adım O. 
tesini görmek mümkün değil... 

Biraz daha ötede, hu~ust bir oto
mobil. karların içinde duruyor. Bizim 
çoförümüz, öteki şoförle ahbaplık e. 
diyor: 

- Ne olmuş .. Hayrola ... 
Ne olaca.k, ta.bil bir pan.. Fırtına 

tehir içinde olduğu gibi değil ..• Pek 
milthi.f .. Otomobilin etrafına bir ta. 
kım i!Jıçi kılıklı insanlar bilzülmüş ... 

- Acaba bunlar ne bekleşiyorlar .. 
- Her halde tipinin hafiflemesini. 
Daha ilerliyoruz ... Ileride yanlı§lık-

hı. yolun kenarına gidip karla örtü· 
len bir çukura tekerleklerini daldır. 
mış olan bir otomobil ve yanında a
yakta kaplan kUrklil bi r kadın dunı
yor. Müthiş bir teliş içinde ... 
YanındRki bej mantolu bir delikan

lı, otomobili çukurdan çıkarmıya uğ. 

rnşıyor. Siz de durauk. Bitim ~förle 
ve bizden biri otomobili

0 

zorla yerin· 
den doğrultmrya çabalıyor .. Bu ara 
ben de, bayanı bizim otomobile da. 
vet ediyorum ... Yoksa. soğukta dona· 
cak .. 
Şimdi yanyana otomobildeyiz : 
- Nereden geliyordunuz? diyo • 

ruın. 

- Şöyle bir dolaşmıya. çıkmıştım. 
[~eride Alman çiftliği midir, nedir . 
Bir yerde birer konyak içtik... Dö
nUşte bu başımıza geldi. 

- Oraları kalabalık mı? 
- Evf?t, dolu... Hem de yaya gel-

mişler. Hayret ediyorum, acaba na.ıul 
dönecekler ... Hep kayaklarla eğlenip 
duruyorlar. Tıbkı Sen Moziç ... 

- Biz de oraya gitsek diyorum. 
Fakat mümkün olmuyor. ŞoförU

mtiziln gözü '1:orkmu§: 
- Başmuıa bir bell gelmeden gerl 

dönelim, diyor. Yollar bana tehlikeli 
geliyor. 

Ben de israr edemiyorum ve tam 
bir tipi içinde otomobille Şi~liye do. 
nUyoruı. 

Petit Journal, 41proje Aı ':aranın 

tasvibine bağlıdır. Tadile uğrayabilir" 
diyor. 

Le Journıı.I da "Türk teklifi radikal 
bir ha.l tarııdrt. Yeni sistemde naza· 
ri Suriye vahdeti ile fiili bir lnkıı.~I'· 
mın telifine çalışılıyor. Himayemlı 
yerine Cemiyeti Akvam kontrolü geli· 
yor. Kısacası yeni bir Danzig yara· 
tıyor" diyor. 

Umanite ve Eko dö Pe.ri. 1 gazetele
ri de Türkiye ile teşriki mesaiye yol 
açan itiliftan dolayı memnuniyeUe· 
rini bildirmektedirler. 

Republik, Fransız - Suriye ltil!fın· 
da ekalliyetlerin ihmal edilmesini ten 
kit ediyor. Cenevre müzakerelerine 
karşı takındığı kayıtsız vaziyetinden 
dolayı Sovyetler Birliğine çatıyor. 

Bu da bir Şam haberi 
Şam, 26 (A.A.) - Sancak hakkın 

daki Türk - Fransız anlaŞmasına dair 
ola.n haber eiyasi mahafilerde az çok 
ihltiyatla karşılanm41tır. Bu mahafil 
ler, Sancağın tamamen muhtar bit 
hale getirilmesinin Suriye menfaatle 
rine aykırı olacağı kanaatindedirler· 
Buı ü niversite talebesi bu sabah t.e
ıahüratta bulunmuştur. 
TezahUratçılardan Türkiye konso· 

loeluğuna doğru gitmekte olan ko • 
lun polis tarafından önU kesilmiş ,.e 
tuahilratçılar dağıtılmıştır. 
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Bugün her millet t!!ilihlanıyor, her devlet harbe hazırlanıyo~, bü-
i · · vaşabılmek tUn idman hareketlerinin, spor oyunlarının gayee ıyı t!I& 

için kuvvetli olmaktır. 
Bugün askerlik bilgisi, bilgilerin en ehemmiyctlisidir. B~ kere 

General Veysel Vnüvar tarafındap yazılıp Hilmi Kitabhancsı tara· 
lmdan neşrolunan (At!lkerlik Bilgit!li) en yeni esulara göre mek -
tebler ve halk için basılmıştır. . 

Bu kitabı kız ve erkek büttin gençler, bütün halk okumalıdır. ~ı
tab çok temiz basılm~tır. Içine 60 resim ve kroki konmuştur. Fıa
tı her taraf için (50) kuru,tur. Çok alanlara ayrıca tenzilat yapılır. 
lııtanbulda Ankara caddesinde Hilmi Kitabhanesi. 

TÜRK MiMARLARI 
Türklerin en büyük ve muhtetem nn'at eserlerinden biri d~ m~

ınarlık hakkında gösterdikleri harikalardır. Bu kudret ve har~ka)I 
vUcude getiren Mimar Sinan, mimar Davud, mimar Kasım, mı~a.ı: 
Mustara gibi Ustadların tercUmei hallerile e11erleri hakkında Hazıneı 
Evrak vesikalanna göre toplanmış gayet mühim tarihi malu_m~tı 
carni kıymetli bir eserdir. Muharriri müve1Tih Bay Ahmed Refıktir. 

Basılan yer Hilmi Kitabevidir. Fiatı 50 kuruştur. 1 .. 

Ankara Vilayeti Ziraat 
Müdürlüğünden: 

1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 50 adet zikzak tır-
lllık açık eksiltme ile satın alınacaktır. . ,. 

2 - Eksiltme 10/ 2/ 937 Çar§amba günü saat 15 de Vılayet 
Ziraat Müdürlüğünde yapılacaktır. c 

3 - Tırmıkların muhammen bedeli 850 liradır. 
4 - Şartnamesi İstanbul ve Ankara Ziraat Müdürlüklerinde 

görülebilir. 

5 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen &ün ve &aatte % 7,5 
tutarı olan banka mektubu veya muhasebe müdürlüğü veznesine 
l'lakten yatırılan makbuz ile birlikte müracaa~ etmeleri. ( 449_) 

Ziraat Veka~eti Satınalma 
Komisyonundan: 
1 - Kayseri Yonca deneme ve yonca tohumu temiz· 

leıne istasyonu için kapalı zarf usulile bir adet yonca to· 
humu temizleme makinesi satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 8000 lira, muvakkat teminat 
60Q liradır. 

3 - Eksiltme 8/ 2/ 1937 tarihinde saat 15 de Veka
let ~inasmda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti Ziraat 
lTmum Müdürlüğünden İstanbulda Ziraat Müdürlüğün· 
den parasız olarak verilir. 

5 - İstekliler,in teklif mektuplarını teminatlarile bir· 
likte muayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla eksiltme saatinden bır 
saat önceye Kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ilan 
~nur. (64) (239) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 
26 Mayıs 1928 tarih ve 1267 sayılı ispençiyari ve tıbbi miıs

tahzarlar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı 
tıbbi müstahzarların bazılarında adı &eçen bu kanunun 12 ncı 
tnaddesi ahkamına tamamile riayet edilmiyerek müstahzarların 
Üzerinde yazılı bulunması icabeden §artlardan bazılarının noksan 
bırakıldığı yapılan incelemeden anlaşılmrştrr. ispençiyari ve tıbbi 
tnilıtahzarlar kanununun 12 'nci maddesi aşağıya aynen yazıl· 
bııştır. 1 

"Müstahzarların harici ambal3.j aksamı üzerinde ve ambalaj 
derunundaki tarifnamelerinde vazih olarak amilinin ismi ve imal 
edildiği mahal v.e ruhsatname numarası ve sureti istimali ve fiyatı 
tl'luharrer olacak ve terkibinde müessir ve semmi edviye bulundu· 
&u halde cins ve miktarı nazarı dikkati celbedecek surette kayıt 
Ve işaret edilecektir. Tabip reçetesile satılmasına müsaade edil· 
diği takdirde bu husus dahi sarahaten yazılacaktır . ., 

Kanunun bu maddesine tama.mile uygun olmıyarak noksan bir 
Şekilde piyasaya çıkarılmış tıbbi müstahzarların satışına müsaa
de cdilmiycceği gibi ayni kanunun 20 nci maddesine göre de mu
amele yapılacağının yerli ve yabancı müstahzar sahiplerince ma
lihn olmak üzere keyfiyetin ilanına lüzum görülmüştür. Kanunun 
bu maddesinde yazılı hususatı noksan olan müstahzarların ilan . 
tarihinden muteber olmak üzere üç ay zarfında tamamlanması 
Ve Yabancı müstahzarların ambalajları içindeki prospektüslenn 
t:er Türkç~lerinin de bulunması lazım geldiği il.in olunur. "4 71" 

Eskişehir C. H. F. Başkanlığından 1 

.... 3 Şubat 937 Çarşamba günü satılmasma karar verilip ilan etti· 
gırniz, Partimize ait Sakarya matbaası görülen lüzum üzerine 6 
:şubat 937 Cumartesi gününe bırakılmıştır. .......... 

Posta ve Te~graf Telefon Fabri
kası Müdürlüğünden 

Boru ve levha halinde 7000 kilo hurda kurşun açık eksiltme yo· 
lu ile alınacaktır. 

l3eher kilosunun muhanunen bedeli 23,5 kuruş ve tamamının 
bedeli de 1645 liradır. 

li:ksiltme 12/2/1937 tarihine rastlryan Cuma günü saat on beş
t~ :Yapılacağından taliplerin şartnamesini görmek için her gün ek· 
'

1
1trneye iştirak için de 124 liradan ibaret muvakkat teminatlarını 
~evvel vezneye yatırmak su~tile muayyen &ün ve ıaatte Ko· 
!'tııs:vona müracaatları. ( 495) 

Emlak No: Cinsı ve hıssesi 

1554 Kuzguncuk Tahtalı bostan E:ıo Y:22 Bahçeli ahşap 

hanenin 6/28 his. 
2352 

3189 

3840 

4770 

4942 

5718 

7968 

8383 

3462 

8519 

8570 

8572 

8573 

Aksaray Bııltlab 
Kemalettin 

Rüstem paşa 

Beyoğlu Büyük 
Pangnltı 

Büyükada Yalı 

Beyoğlu Yeni 
§ehir 

Kadıköy Caf crağa 

Büyl.ikada Yalı 

Yeniköy 

Aksaray Incb"y 

Beyoğlu Hı... 'Yinnğa 

Kadıköy Cafernğa 

Kasnnpaşa Hacı 

Şaban 

Beyoğlu Feriköy 

E: !marn Y: Tir
yaki Hasarıp.aşn. 

~oınlekçi 

E: Turna ve Cedi
di ye Y: Turna ve 

Ol çek 

Mehmetçik 

E: 20 MU. 

Harita 186! 

E:2 Y:24 . 
Mahallen 25 

E:27.26 1 

27-26 

E:25 Y:29 

E: Kilic-c 

Ada 26 Parsel 6 

E:28 
Y: füı.cı Elbey 

Yeni 

E: Istavrinos 
Y: Palamut 
E: Berber Y.anko 

Y. Sermet 

Mirahor 
hamamı 

E: Duvarcı Y: Du-

E:18 Y:3 

53 

E:6 Y:S 

E:l52 Ada~63 

Harita 1668 

E:59 Y:69 
varcı Adem ve Tii!nckeci 

BJdemaltı E:4.7 

Y:20-17 ve Ağabey 

Akarca 

Kuyulu bağ 

Arka 

E:5 Y:7-
7/ 1 

E:46 Y:5S 

66,9·1 metre arsa 

Ahşap dükkanın 

11/ 12°his . 

Kagir hane ve 

arsanın 1/ 2 his. 

90 metre arsa 

l i2 metre anıa 

97 metre arsa
nın 3 8 his. 

32 metre arsa 

A1ur arsasının 
1/ 2 his. 

30,73 metre arsa. 
• nın 10 16 hissesi 

26,50 metre arsa 

337,50 metre yan. 
mış iki hane arsası 

Bahçenin 1/ 2 his. 

Ahşap hane ve bah~e
nin 12; 24 his. 

Hisseye göre 
nıuhaınmen K. 

700 Açık 

Arttırma 

1000 Kapalı 
Zarf 

374 Açık 

Arttırma 

2500 Kapalı 
Zarf 

300 Açık 
Arttırma 

260 " 

150 " 

100 ,, 

25 " 

200 . " 

150 ti 

2030 Kapalı 
Zarf 

150 Açık 

Arttırma 

400 ,, 

Yukarıdn evsafı yazılı gayri menkuller on giln mUddetle Batışa çıkarılmıştır. !haleleri 8 • 2 • 937 tarihine 
düşen pazartesi giinü saat 14 tedir. Satış münhasırnn gayri mübadil bonosiledir. 

~ ............ ._m2~;m:ı:m11zm11mı•• .................... . 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

ŞlRKETl TlCARlYE VE 
SINAlYE VE MALiYE 

TURK ANONİM ŞİRKETİ 

Şirketimiz hissedarlarının 2 Mart 
1937 sah günü saat on birde Galatada 
Karamustafa sokağında 149 numara. Askerliğini yapmış olan Ticaret lisesi mezunu bir memur alma- lı Ovakimyan hanınd&. 4 Uncü katta 

caktır. Ticaret tahsili ile beraber Banka ve ticari müesseselerde şirketin idare merkezinde adi surette 
çalışmış ve buralardan bonservis almış olanlar tercih olunacak ve vukıubulacak heyeti umumiye içtima. 
ellerindeki vesikalara ve yapılacak :mtihanda gösterecekleri ehli- ma i§tirakleri rica olunur. 
yete göre Yüz Sekiz liraya kadar ücret verilecektir. RUZNAME 

İsteklilerin istidalarma bağhyacakları diploma, askerlik vesı- 1 - Idare mecliai raporunun okk~
kası ve nüfus cüzdanlarile birl:lcte en geç 10 Şubat 937 akşamına ması, 
kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. ''465" ---- 2 - Murakıp raponmun okunma· 

'ı J'stanb."";ul B;diyesi ilanları 1 811

3 - 31Birincikinun1936 tarihine 
l _____ .;;m1m:aıl~ .. -a~•~ı:1~--am--------•-•· ait bilançonun okunma.ııı ve bu bapta 

müzakerat icraBı ile mezkCır bilanço. 
Senelik muhammen kirası 180 lira olan Beyoğlunda Kamer· nun tasdiki ve idare mcclısi azaları-

hatun mahallesinin Çukur sokak sokağında 47 N. lı üç kat altı nın ibrası, 
odalı ev teslim tarihinden itibaren 93 7 veya 938, 939 seneleri Ma- 4 - !da.re meclisi azalığına tayin 
yısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttınnaya ko~ul· edilen Bay R. Benzonun roemı.ıriye. 
muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. isteklıler tinin tasdiki, 

13 lira 50 kuruşluk ilk tem:nat makbuz veya mektubile bera· 5 - Memuriyet ml.iddet biten ida-
ber 28 1/ 937 Perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulun- re meclisi azalarının yerine aza inti. 

babı ve idare meclisi azalarının hu-malıdırlar. (B) (162)* * • zurhaklannıntayini, 
6 - Yeniden murakıp intihabı ve Kilo Bir kilosunun muhammen bedeli . Cinsi · ticretinin tesbiti, 

O 27 K Kompressör yağı ,., 
70 uruş " - Şirket işlerinin ted\'irine sure-
700 27 ,, Makine yağı ti mahsusada memur edileceklerin 
zso 28 ,, Gres yağı ticretini tesbit için idare meclisine sa-
Karaağaç müessesatı için lüzumu olan yukarda cinsi ve mu- lahiyet itası, 

ESKİ 
lSTlL EŞYA 
AMATÖRLERİNE 
15 1kincikanun 1937 
den itibaren lstiklil 
caddeıinde 479 No, 
(Eıki Hayden mağa. 
zaıında) tefhir et • 
mekte olduğumuz e .. 
yaları kat'i surette 
elden çıkarmak ve 
mezkur mahalli ka
patacağımızdan aa -
yın mütterilerim=zin 
nazarı dikkatlerini 
celp ederiz. 

Direktörlük _______ , 
Dr. 1 H S A t'll S A M 1 -

OKSORUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma· 
ca ve kızamık öksUrüklen ıçm 
pek teısırlı ilaçtır. Her eczaned~ 

ve ecza depolarında bulunur 

MAHDUT MES'ULIYETLI 

UMUM SARAÇ SAN'ATKA

RAN KOOPERAT1FiNDEN: 

Kooperatifimizin yıllık umumi he
yet toplantısı 18 • 2 - 937 tarihine mü
sadif perşembe günü saat on dörtte 
Fatihte At:pazarında şirket merkezin
de yapacağız. Hissesini tamam alan 
ortakla.nn hb.zır bulunması ilin olu-
nur. 

J 

Ruznamei · müzakerat: l 
Heyeti idare raporu, mürakıp rapo. 

nı, bili.nço ve nizamname mucibince 
idare seçimi. 

MAJlK SiNEMA VE FiLM 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİN
DEN: 

Şirketimizin hissedarlar umumi he. 
yeti 18 şubat 1937 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 16 da Taksimde 
vaki idare merkezinde adiyen topla.
nacaktır. En az yirmi hisseye malik 
olan ve asa1eten veya vekaleten ifti
rak etmek iatiyen hissedarların top. 
!anmadan evvelki 10 gün zarfında 10 
dan 12 ye kadar h · aenetlerini 
Banka Komerçiyale ltalyana'nm .Is
tanbul, Galata ve Beyoğlu ıubelerlne 
tevdi ederek mukabilinde dühuliye 
varakalarını almalan li.zımdır. Ata· 
ğıdaki ruznamede yazılı bilanço ve 
karu zarar hesabiyle rn :akıpler ra. 
poru eirketin merkezi idatt.ainde ..... 
lifüzzikir saatler hissedarlar ta.ra
fından tetki~ edilebilir. . 

Ruznamei müzakerat: 
l - Idare heyeti ve müra.kıp ra. 

porlannın · kıraati, 

2 - 936 senesi billrnçosiyle 
zarar hesabının tasclıki, 

3 - ldare azasının ibrası, 

k&nı 

4 - ldare azasiyle mürakıplcrla 
936 senesine ait hakkı huzur ve üc
retlerinin tesbiti, 

5 - Mürakıp intihabı, 

6 - Müddetleri hitam bulan idare 
azalarının yerine yenilerinin intiha· 
bı. 

hammen bcdellerile miktarları yazılı yağlar açık eksiltmey~ ko- 8 - Ticaret kanununun 323. üncü 
nulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. !stek- maddesine göre idare meclisi azaları. 
liler 2490 N. lı kanunda yazılı v:es.ka ve 33 lira 60 kuruşluk ıl~.t~: nın gerok kendi ve gerekse üçüncü 

b b b unu şahıslar namına bizzat veya bilvasıta -------------ml·nat makbuz veya mektubile era er 2811 937 Perşem e g . İLAN 
şırketle icrayı muameleye mezun kı-

-
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (209) lınması. Şirketimiz rnemurlanndan Leon ·---- Gerek asaleten ve gerekse vekile - Jüda Levi'nin şirketimizdeki memu· Tu .. rk Hava Kurumu ten umumi heyt-te iştirak edebilmek riyetine nihayet verildiği ilin olunur. 

için hissedarların en az yirmi hisse- Şark Sigorta A. Şirketi 
ye malik olmaları ve hisse senetlerini 

B • • • • k p • 20 şubat 1937 cumartesi günü 8aat uyu ıyangosu on üçe kadar şirketin idare merkezi. 
ne tevdi etmeleri iktiza eder. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. Idare Mecliai 
4. cü keşide 11 Şubat 193 7 dedir. 

lf--------·' Zührevi ve cild haıtahklan 

or. Hayri Öme 
Büyült ikramiye .Polatlı Asliye Hukuk Dairesinden: )ğleden aonra Beyoğlu Ajacami 

50.000 Liradır 
Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lir~hk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) llra· 

lık iki adet mükafat vardır. 

Dil<KAT: 
s·ı t alan herkes 7 Şubat 937 günü akşamı -
~~ar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih· 

na a ra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... ten son 

karşısında No. 3ı3 Telefon:4~ 
Polatlının Cümhuriyet mahallesinde ••••••••••••• 
oturan Sivrihisarlı Süleyman oğlu 

Ahmedin karısı Kelket kazasının A
lacat köyünden Ferhat kızı Salli a
leyhine açtığı bo§a.IlJna davasının ic. 
ra kılınmakta olan muhakemesi esna
sında: dava olunan Sallinin mahalli 
ikameti bilinemediği için ili.nen tebli
gat yapılmasma ve bu sebeple muha· 
1.tcmenin 15 • 2 • 937 pazartesi aaat 
3 a bırakılmuma karar verildiğinden 
o gUn mezburenln da va olunan alfa. 
tiyle Polatlı asliye hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması ~ksi takdirde 
gıyabında devam edileceği UA.n olu
nur. 
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. 

PERLODENT 

AsiDin Ke.nan 
Sizi ıoğuk algınlığından, nezleden, gripten, baş 
ve elit~ ağrılarından koruyacak en iyi ilaç budur 

iımine dikkat buyurulmaaı 

-

• . . .... ~~-~ 1 ·:.. ... . , . 

Ansızın yakalıyari ağrılar 
r YALl'tlZ BiR KAŞE j 
\..,~----------~------~---------~ 

G R . N 
almakla derhal 
izale edilebilir 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve ıstırapların 
panzehiridir. Gripin varken diş, 

baş ve romatizma ağrıları çek]
mez. Gripin nezle ve gripi geçi
rir; harareti düşürür, hastalık-

ların önüne geçer. 

icabında günde ü~ kaşe ahnabilir • 

• • 1 1 
,;' .•,/.ı .. . :. ":' ~ ' •• ·"· .... • • • • 

Klişelerinizi TAN ÇINKOGRAFHANESl'ne 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

verınız. 

. .' ' ·.. . . . ",. : . .;':" .r •:' .: .. ~~.:r. 

-- Madeni kutularda kaşe ~ 

1 !~~~-.~fil• .Q .~.ru~m. ~ro~ ·~~~··· 
. . . . . , ... ~ ~ oı:·: . ..... . . . : .. : . ~ .,,..,.. 1 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADJR 

- .rl/ ..,, '<-". 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi neşriyatı idıı.re eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 
StYATIK 

ağrıları TESKIN 

HER ECZANEDE ARAYINIZ 

Üçüncü 
Cüz 

1 
Cocuklarile övünmek isti

yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Ansik
lopedisi alınız. Bu eser ço
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir. 

• 

ZEVTiNYAGI 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahiptir. Şerbet 

gibi tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde salatalar• 
da, mayonezde tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, ta~. böbrek, 
mesane idrar yolu bilhassa safra sanlık ve karaciğer hastalıklarında za.
afı umumide bol bol Hasan Zeytinyağı içiniz. 

Şişesi 50, büyük 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125 7. V:? litrelik te
neke 600 kuruştur. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

KANZUK 
Öksürük 
Şurubu 

• 
Göğiis nezl~Jerile had ve miız-

min kasabat iltihaplarında, za
türree, zatülcenp ve ooğma.ca ök. 
sürüklerinde ço'k faydalı bir uaç. 
tır. Göğüsleti zayıf olanlara aynca. 
ta~siye ol~nur. Bir çok profesör- /~ 
Jerın ~dırine mazhar olmuştur. './'~ -
Kanzuk Öksürük şurubu maruf ., lı~-~~ 
eczanelerde bulunur. 

Umumi deposu : · 
İNGtLtz KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU. İSTANBUL 

, 
Zararın öniine geçiniz, ve 
Elektrik sarfiyatı ile :=iya 
kuvvetini gösteren anıpul~ 

feri kulla111nız. Osranı ~ 
anıpullerhıindibinde Vat ile 

elektrik saıfiyatı, ve Deka

lıunen (DLm) ile de aydınlı~ 

kabiliyeti gösteribniştir. Her 
zaman ve billıa.ssa O s r a 17ı 

· l~I ampullerini isteyiniz· 

Dekaluınenli 

OSRA 
a11ıpulleri asgnri sarfiyatı Vcıt ile gösterilmi§tir· 


