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Kamutay, Biiyiik $efe, inOnii HiikCimetine 
ve kahraman orduva inanını al ısla bildirdi -
Basvekilin Parlak Hitabesi 

• 
İnönünün 
Tebriklere 
Teşekkürleri 

Anlmra, 29 (AA.) - Ha
tay davumm mDU arsuJara 
man.flk bir pldkle halli clo
layıaUe memleketin her tara-
fmduı almakta olm*lan tet. 
,. telgraflarma ~ 
rlnln blkllrllmelllne Bqveldl 
...... 1nönl1, Anadolu AJuı· 
11111 tavalt bayurmuflu'dır· 

Müstakil Suriye Devleti 
Bu · komşumuzla. münasebat 

meselesi bizim için birinci 
derecede ehemm.iyeti haizdir 

Ankara, 29 (Tan muhabiri telefonla bildirdi) - Millet Meclisi buaün (dün) tari 

1 hi toplantılarından birini daha yaptı. Hatay davamızda erdiğimiz muvaffakıyetin he 
yecanı meclis koridorlarında bariz tekilde hiaıediliyordu. Mec:lain dün 17 ,55 te yap-

ı 
tıi: lari~i celı-:nin başlangıcında reis Rafet Canıtezin aeai iıitildi: 

- Bır takrir var. Okuyorum.,, 
lzmir mebuau Mahmut Eıat, Haydar Rüttü ve Sadri Makaudi imzalarmı tqıyan 

bu takrir §U İdi: 

Fırtınadan 
Sonra 
Liman 

"- Türlı ulu.., ve Jevleti reİ•İ Atatürlıe ve /.met lnönü laiiJıU.melİn• ulual J11v11n1u olan Ha-
tay İfİnde Türlı ulıuana elde ettikleri yüluelı muvallaln1etten tlola11 Kamalll1G resmen tqelı- Halay ıolerimiıin de.,/ef .,. büiSm et hokımmaon yülsek siyos1 mano-
lriir etlilmaini telılil eJeriz.,, lorınt Meclis lürsüsünde derin Yulul /o #oh/il etlen Boıveli/ /sme# /nöni 

· Alkışlarla ve umumi tuvip eeale • M e • d •• k •• • e 
=~·~~::!;s:.::a~~::~::: ec ısın un u ıçtımaında 

·kürsüye gelerek &f&iıdak1 beyanat;.. 

J 'Altmef Em1n Y Al.UAH ta bulundu: 

"-Muhterem arkadaflar, Hatay H t d • be e 
:.~=il~ a ay erın ır sev~ı 
kararma müncer olm•ur. (alkışlu) , 8 

Cemiyeti Akvamın bu miU1 m• 
... t\lel'fude -vetld~ b!'aft, bQttbt1!11l 

KltiDP Halt Partt.91 m.emu:p1al'I. 
. Miln mımıffolu'f•lin 1Bm11lü • • !l- - U-tL n-~111 

Spor 
bUtün memurUU", .Q&Ulevleri ı.y---· 

B Uytlk Şeftmis n htlktmeti • yWaıek taUil gençlili, li1e w ~ . 
mis, Türk mukaddera.tmm mekt;eplerle esnaf teeekldllleri lftlrak 

lıer dönUm ,.rinde. her fırtmalı da· KIOpl ı ecfeCeklerdir· 
kik•IDlita gölltmllklerl uzaiı p . r Mitini• EminönU Ballrevi Reisi A· 
inek kudretlııl, IOfukkuldrit, uml ,aıı Sun Levendin bir aöylevlle açı-
\re tedbiri Hatay mUc.deleeinin bil • Tahdit ıacak, buDU Univel'llite adına Doçllıt 
t1lıı çetin eafbılırmda gölterdller. YaTUUD nutllll1 takip edecektir. Bu 
JlariCı &Jemtn mUcadelemizbı m&na- arada atretmen Faik Tt1rlmıen ve 

anu yaııllf anlamuma, birçoık. m Edı·ıı·yor daha birçok hatipler eöylev wreoet-
bıentaatlerin blrlbirlle çarplflDUDl& . terdir· Dlfer hatiplerin hdmleri bu· 

l'ajmen UJl hedetıere b1l kadar u ••• .'A-L-- l9 ,.. AN) Anla-. . ~~~ı.=.ec:.ıı:n & -. .... w-. & 
laırıanda, bu kadar gUzel ft keetirme ~ ' •' \;UJMIDUn ....... - ~ı.n.ıu .. 
bir Yoldan varmak ve 1fin mualllkta na ,,,., lıllpleri isin, "'°' · · -ıt1nı Beyu!t cUmlıurlyet mey • 
kal .,.,.. ... .......... '" : • .:. .-u ' ınumd&ld zararlarm önüne ıeç • rü eltili C. H. P. ıi:r~ damDda bqlıyacak ft nutuklan mtı 
lbıek bUyUk bir muvaffakıyettir. Ttlrk laqeti to,,J11nfıantla mii ~ teaıap mltinP ittlrak edenler, mWI 
lnilletlnhı 99flerlnin eöztıne ve aiya· .. ilim ltitırarl.- -'••-.,,,r. A-- pr~ IÖyllyerek önlerinde 
letine olan itimatlarmm nekadar - "'--·ıoey•• • .-
haktı ve yerinde oldu.:,~ bir defa da· · . ltııra4a ,.,._ Gidi Clfll'I lıllp · · (Arkam 9 uncuda) 

ha Va.ka ve tecrtıbelerln tmtihanm. • .lerin • 6ir.l Yenifemr •·. -;imİİİmii:';:~--~~ 
dan ~- Mllletin kendlat et. ,.Mrtl• olmalı il- .411 
lıMı---· _ ..... ....._ ~ lrla,, lııınıla • 
-.ra.aıg mllU fllurlle, h&MU ..__.., ..., tet:riibe etlil-
1'1 'Ye eealflerlle fntma lmtiha.nmı çok rcı l•tan6ula v• . . 
~ ~. erüniu ,. , ... 

lArkur 7 lncldeJ Hilsal K.Hopeı ·- --

Suriye 
1 ezahürleri 
Franm Gazetelerl 
Hakim ltİluyo,......-· 

Ankara, 29 (Tan) - Hatay liü • 
lmıdaki anJqmanm imzuı dolaymi
le Suriye tehlrlerlnde zafer teza. 
htlrlerlnln devam ettiği " Bqvekilin 
reialiji altındaki bir he)'etin Suriye. 
Din anlatmayı tannnadıjmı blldil' -
mek' üzere A vrupaya hareket edeeelt 
b•lmı4ald haberler hilkillnet mah· 

Troçkistler-:._.._... 
Dün idam 
Edildi ter 

flllerhade hayretle k&rllluımıttu'. ,. 1 
P&N, 29 (AA..) _ Gueteıer: a:a- Saslulortn itlo'J'lorınt ·isfiyen SoyYef 

latmanm C'Amılyetl Akvam ve TDrk· • • Brı,mikldeiumumisi Viçindi •• 
Pnmız doıltluğwıu kiıvvetlendlrdi • 
lbıl yar.ıyorlar. Bavıan 'Sariyenin Moakovada muhakemeleri yapılan 
~ kua.Dçlumı tıebatls ettlrel'S Radek ve arkadqlannda.n on llçtı 
...,.., heyecanm hıh•sftiını g&I- hakkında idam hWmıil verllmlt ft 

~· karar derhal infaz edllmlttir. Radet 
över n O'manite pııeteleri,. anla,. ve Sokolnikof leldz eene hapla cezam 

manm claha Pnlt yardım paktına almıılardır. Tafalllt a•e11 sayfa • 
blflanp oJmumı dilemektedirler. dadır. 



No. 23 Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Elektrik 
tesisatında 
aranılan 

noksanlar Suriye hududunda 
oturan Hoyboncular Elektrik Şirketinin şebeke tesisat

ı.an üzerinde tetkiklerde bulunan ko
misyon mesaisini bir hayli ilerletmiş. 
tir Yaptığımız tahkikata göre, mev
zuu bahis şebeke yolsuzluğunun esası 
şudur: Meşhur 

oğulları 
eşkiya Haco ile 
ve arkadaşla,z 

Elektrik Şirketi bundan seneler~·e 
evvel hükU.mete müracaat ederek 
sermayesini arttrrmak istediğini bil-

Mardin ovasında yetişen ve Suri
yeye sevkedilen malların trenle Ha
lepten geçtikten sonra Mersinden 
tekrar Halebe gönderilmesi hakika -
ter. çok garip bir şeydi. Filhakika 
Mersinde büyük ticareti büyük tilc
ca rlar yapıyorlar ve bu işi organize 
bir şekilde idare ediyorlardı. Fakat 
acaba bu ticaret Mardinden idare e
dilse daha rasyonel bir iş görülmüş 
olmaz mıydı? .. 

Bu mesele üzerinde fazla miktarda 
durmak için ne benim sali.hiyetim 
vardı, ne de yolda beraber geldiğim 
aı kadaşımm üzerinde kafi vesaik 
mevcuttu. O yalnız bazı noktalar 
Uzerinde bildiklerini bana kısaca. an
latmakla iktifa ediyordu. Kendisine 
sordum: 

- Daha başka bu ovalarda neler 

yetişir'!.. 

O. sanki bu kadar şey kafi değil 
miş gibilerden yüzüme baktı ve son
ra dedi ki: 

- Ne istersen yetişir. Ne aklına 
gelirtıe bu ovada hepsi vardır. Fakat 
tabii iklim şartlarını ve ovanın coğ
rafi vaziyetini nazarı dikkate alm:ı.

hsın! 

- Tütün? .. 
- Evet, tütün de yetişir. Mesela 

füzıltepede Gurs köyünde bol tütün 
vardır. Eğer aklımda kalan rakam 
doğru ise, senevi istihsal 86 bin ki 
loclur. Bu tütünleri hep lnhisa.rlar 
!da.resi alır. 

- Fiyatları? .. 
- Fiyatları çok değişiktir. US ku-

ruştan 85 kuruşa kadar. Idare bun -
Jarla harman yapar ve köylü cıgara 
lan imalinde kullanır. Bu cıgaralar 
da hep bu mıntakada sa.rfolunur. 

- Başka evsafta tütün kanştınl
ma.z mı? Me~la Samsundan veya bir 
başka yerden tütün getirilmez mi? .. 

- Hayır. Çünkü köylü kendi tütü 
nüne alışrktır. Fena evsafta da olsa 
hep onu içmek ister. Hep onu tercih 
eder. Malum ya zevk meselesi. .. 

Yol arkadaşımın hakkı vardı. Bir 
nevi cıgaraya alışan bir adam ken -
disine daha iyi kokulu. daha iyi ev 
safta tütün verseler kat'iyyen içe. -
mezeli. Meşhur Fransız devlet adamı 
Briand bile ömründe dünyanın en 
kötü tütünü olan siyah Virjiniya tü 
tünlerinden başka tütün kullanma -
rnıştı. 

Yol arkadaşım: 
- Fakat, dedi, bir nokta var: Ida 

re köylüden tütünü çok ucuza satın 

alıyor. Ye sonra farklı fiyatla satı 
yor. Bundan dolayı tütüncüler çok 
iyi bir vaziyette değildir. 

- Bu belki kaçakçılığa yol açabi

lir? 
- Yok. Tütün Uzerine kaçakçılık 

pek olmuyor. Fakat son 7,amanlarda 
söylendiğine göre Suriyede hududu -
muzun öbür tarafında mesela Balerd 
mınt.a.kMın.da Haçonun köylerindt! 
tütün ekilmiye başlanmış. 

- Bu, Gurs mıntakası tütünleri 
için bir tehlike olmaz mı?.. . 

Yol arkadaşım gülümsedi: 
- Vallahi, dedi, tütUn meselesi 

hakkında bildiklerim bundan ibaret 
tir. !şi daha. derin tetkik etmedim. 

O, temin tütün meselesinden bah
ee.derken ''Haconun köylerinde" diye 
bir söz aöylemişti ... 

Haconun köyleri... 
Raconun köyleri neresi ıcıı ? .. 
Kulak dolgunluğu olarak biliyor -

dum ki bu Haco denilen adam meş
hur Hoybonoulardandı. Kürtçülük 
peşinde dolaşan bir eşkiya idi. 

Bu ismi hatta siz de son zamanlar 
da duymuşsunuzdur. Gazetelerin Su 
rlyeden aldıktan hususi telgraflan 
Haconun bir musademe esnasın9a 
yaralandığını bildiriyordu. 

Bir Hoyboncunun hududumuzun 
tam karşısında ne işi vardır 

Derhal al!ka ile serum: 

- Haco nerede oturur?.. dirmiştir. Hükümet, fabrikanın istih. 
- Hasiçede... sal kuvvetini fazlalaştırmak ve tesi· 
- Yani bizim hududumuza neka- satı tevsi etmek şartile buna muva-

dar mesafede?.. 1 fakat etmiştir. Buna göre, şirket Si-
- 90 kilometre... lahtarağa fabrikasındaki türbinlerin 
- Kuzum bu Hasiçe nef\!ye dilşü- adedini beşe çıkarmayı, bu suretle 

yor?.. elli beş bin kilovat cereyan istihsalini 
- Amudenin tam arkasına... taahhüt etmiştir. Ayni anlaşma ile 
Amude, Nusaybin - Halep trenir.in şehir dahilinde ve haricinde bulunan 

Mardinle iltisak ettiği Derbesiyenin şebeke tesisatlarını da bu cereyanı 
biraz şarkmdaydı. Ve biraz sorıra nakledecek kabiliyete çıkarmayı ka
biz, yol•umuzun üzerinde Amudeyi u- bul etmiştir. 
zaktan görecektik... Bu adamın bi - Halbuki şirket sermayesini arttır
zim hududumuzun hemen civarnıda dıktan sonra bugüne kadar taahhüt 
ne işi vardı? 

Sordum: 
- Bir teşkilatları filan var mıdır? 
- Hayır. Fakat aralarında topla-

nırlar. Arada sırada piyango bileti 
ve saire satarlar, para toplarlar ... 

- Demek bir teşkilatlan va.r? 
- Uç beş kişilik teşkilatın ne 

ehemmiyeti olabilir? Fakat işin ga
rip olan ciheti bu adamların hududu
muzun tam karşısında iskan edilm~ş 
oJma.larıdır. , 

Yol arkadaşımın yerden göke ka
dar hakkı vardı. Bu adamlar ne de
meye bizim cephemizde yerleştiril -
mişlerdi? 

Merakımı yenemiyerek tekrar sor

dum: 
- Uç beş kişi dediniz. Bunlar kim 

lerdir acaba? .. 
Yol arkadaşım başniı kaşıdı. Ve 

sonra merakımı tatmin etmek için 
zihnini toparlamıya çalışarak: 

- Oğulları vardır, dedi ... 

- Oğulları mı? 

- Evet, Hasan, Yusuf, Cemıı, Çe-

çen ve Tayseyhi Muhammet. Bunl:ır 

da Kamışlrdadır. 
Kamışlıda ... Yani Nusaybinin tam 

karşısında ve bizim hududumuza an
cak yarım kilometre mesafede ... 

- Başka Hoyboncular? .. 

- Bir de Cemil Paşanın oğullan 

vardır. Ekrem, Kadri, Mehmet... 

Bunlar da Haco ile beraber Hasiçe
dedir. Fakat Ha.siçe sancaktır. Asıl 

köyleri Rehikidir. Hasiçeye toplan -

mak için gelirler ... 
- Hem toplanmaktan bahsediyor 

sunuz, hem de teşkilatları yok diyor
sunuz. 

- Temin de söyledim. Teşkilat 

mühim bir teşkilat değildir. Bunlar 
artık kendi dertlerine düşmüşlerdir. 

Aralarında para toplarlar. Yardım 

sandıklan vardır. Kendi kendilerinin 
sefaletlerine karşı çare ararlar. Ken 
di yaralarına merhem sürmiy~ çalı
şırlar ... 

- Fakat fırsat gözlemezler mi? .. 
- Fırsat mı? .. Tabii. Yoksa bun 

ların hududun tam öbür tarafında 
yerleşmelerini başka ne suretle izah 
etmek kabildir? 

Birikmiş 
Malkalmadı 
Muhtelif limanlarda biriken ihra

cat mallarımızın nakli için alınan ted 
birler üzerine Mersin, lstan bul ve 
Samsun limanlarında mal kalmamış
tır. Yalnız İzmir limanında bir mik
tar hububat ile Derince ve Haydar
pa.şada da ufak mikyasta ihracat ~
yası kalmıştır Şubat ayı içinde bütün 
bunların da sevki temin edilecektir. 

Son günlerde yalnız İstanbul lima-
nından yirmi iki ecnebi şilebi mal 

yüklemiştir. 

Belediyeye Yapılan Müracaat 
Bazı gayri Türkler belediyeye mü. 

racaat ederek Türk ölülerine yapıla
cağı gibi kendi ölülerinin de techiz, 
tekfin ve tedfin işlerile beiecilyenin 
ıııITa.sma..~mı istemısl~rdir 

ettiği bu noktalan yerine getirmemiş 

tir Bugün fabrikada bulunan beş tür 

binden ancak ikisi, üçü çalışmakta

dır. Şebeke tesisatları da eskisi gibi 
bırakılmıştır. 

Şehrin bir çok mmtakalarındaki 

sınai müesseseler bu yüzden kendile

rine lazım gelen kuvvette cereyanı 

hiç bir zaman bulamamaktadırlar. 

Komisyon, bu noktaların bütün te

ferruatlarına kadar tesbiti için uğ

raşmaktadır. Şirketin şebeke taksi
matı ile kabloları Nafia Vekaleti mü
hendisleri tarafından kontrol edil-
mektedir. 

Olçülerin 
Mua9enesi 
Bitiyor 
Ellerinde her nevi ölçü ve tartı a

leti bulunanların bunları bir Şubata 
kadar mensup oldukları belediye şu
belerine müracaat ederek kaydettir. 
meleri lazım gelmektedir. Halbuki 
yarın umumi tatil günü olduğu için 
bu gibi müracaatlar bugün saat 13 
te nihayet bulacaktır. 

Ölçü ve tartı aletlerini kaydettir
miyenler bir Şubattan itibaren ceza
ya çarptılaca.klardır. 

Bır kadın 
Mangalda 
Yandı 
Kumkapıda Bostan sokağında otu. 

ran 70 yaşında Mores isminde mefluç 
bir kadın, mangala dilşerek muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. 

Kurulacak 
Kaza ve 
!vahiye/er 

... 

Yeniden 22 kaza ve 57 tam teşıuıat 
lı nahiye kurulması kararlaştınlmı§
trr. Bu maksatla bir kanun layihası 

1 hazırlanmıştır. Layihaya göre, Erzu
rumda: Aşkale, Karayazı, Horasan, 
Trabzonda: Yumlu, Rizede: Ozanlar, 
Çoruh la: Viçe, Ardonoç, Kırklare -
!inde: Mürefte, Çanakkalede: Çan, 
Tuncelinde: Çalan, Başvarie:ıik, Bin. 
gölde: Çeşme, Bitliste: Kavsik, Nar 
sen, Urfada: Niza.r, Siirtte: Melefon, 
Vanda: Tazlat, Morgak, Diyarıbekir
de: Karacadağ, Mardinde: Hazil ka
zaları kurulmaktadır. Elaziz vilayeti 
ne bağlı Karakoçan kazası, bütün na
hiye ve köylerile Bingöl valiliğine 
bağlanacaktır. Aynca 57 nahiye da
ha tesis olunacaktu. 

Fransız 
E/ç;si 
Şehri r ıizde bulunan Fra!'!...;ı; 'Siiyük 

Elçisi Pon..;o, Tevfik Rüştü Ara..a lıı. 
tanbula. döndtikten sonra Anıkaraya 

gidPcektir. 
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Belediye otobüsler
den muayyen bir 
aidat almak istiyor 

Telgraf 
konseyi 
dağılıyor 

Posta ve telgraf konseyi dünkU 

Aksi takdirde hatlarda otobüs 
işletmek hakkı serbest olacak 

toplantısında muhtelif hükumetlerin 
telgraf tarifelerile teknik meselelerin 

. ırıüzakerelerini bitirmiştir. Oğleden 

sonra l&yihanm hazırlanma.sına baf
lanmıştır. Layiha bugün imzala.na... 
ca.ktır. Murahhaslar bu akşam Avru 
pa trenile memleketlerine dönecek • 
!erdir. 

Belediye, kendisine ait olan otobüs imtiyazını fiilen kullanın
cıya kadar bugün şehrimizde işli yen otobüslerden muayyen b · r 
aidat almıya karar vermiştir. Beher bilet için bir kuruş ile dört 
kuruş arasında değişen bu resmin alınmasına otobüsçüler itiraz 
etmişler ve zaten zararda oldukları için bu resmin tahsili ile büs
bütün müşkül vaziyette kalacaklarını bildirmişlerdir. 

Hazırlanacak layiha Kahire kon· 
gresine gönderilecektir. Telgraf üc. 
retlerinin tenzili hakkında Bükreşte 
mevzuu bahsolan teklif Kahire kon
gresinde müzakere edilecektir. Kon
sey evvelce yazdığımız gibi posta iş. 
lerine ait hiçbir mesele ile meşgul 

Fakat, Belediye bu iddiayı va-1 
ri t görmemiş, bilakis resmin 
muntazaman ödeneceğine dair 
kendilerinden birer taahhütname 
istemiştir. 

Otobüsçüler bu resmi vermemekte 
ısrar ederlerse belediye, mevcut hat
lara koyduğu tahdit kararını kaldı. 

racaktır. Bu takdirde mesela Eyüp 
ile Keresteciler arasında bugün işli

yen otobüslerden maada diğer birçok 
kimseler daha ucuz fiyatla otobüs iş
letmek hakkına malik olabilec~ler -
dir. Maamafih son karar Pazartesi 
güü verilecektir. 

.. Emirgôn - Sirkeci ofobüsleri 

Belediye Bebek - Kuruçeşme sa
hil boyu ile işliyecek olan Emirgan
Sirıkeci otobüsleri için gidip gelme 
yırmi kuruş ücret tesbit etmiştir. 

Transit yo u 
J çin getırilen 
Kamyonlar 
İran transit yolunda işletilmek 

için Almanyaya sipari.ş edilen 25 
kamyonla 8 otobüs dün şehrimize gel 
miş ve Trabzona gönderilmiştir. K:ım 
yonlar. sarp arazide işliyebilecek bir 
yapıdadır. Yokuşlarda 75 kilometre 
sür'atle gidebilecek bu kamyonlar 65 
er beygirli motörle mücehhezdir. Bun 
tarı işletmek üzere devlet otobüs ve 
kamyon servi3i Trabzon - !ra.1 tran 
sit işletmesi altında bir idare kurul
muştur. Seferlere Mayısta başlana -
caktır. 

Evin Damını Aktarırken .. 

Bakırköyde Kartaltepede oturan 

Şükrü isminde biri. dün Kadir<;?adr 
bir evin damını aktarırken muvaze-
nesini kaybederek düşmüş. ai:rır su
rette yaralanmıştır. 

Havagazl 
ücret eri 
ind!rildi 

Havagazi tarife komisyonu dün 

toplanmıştır. Komisyon İstanbul ci • 

hetinin havagazi fiyatını 6 kuruş 30 
paradan beş kuruş 32 paraya, Kadı
köy ve havalisınin gaz fiyatını da ye. 

di kuruş beş paradan 6 kuruş 2 pa
raya indirnı~tir. Beyoğlu cihetinin 

ücretleri Pazartesi günü tesbit edile. 
cektir. 

Komisyon ayni zamanda belediye 

tarafından ödenmekte olan umumi 

tenvirat ücretlerini de ehemmiyetli 
surette indirmiştir. 

Tramvay tarife komisyonu da Pa

zartesi günü Metro Hanında to~lana 
cakt~ 

Ga!atadaki Ambarlar 

htimlak Ediliyor 

olmamıştır. Hükumetimiz namına 

posta ve telgraf idaresi taraf mdan 
konsey azalarına dün gece Park O
telde bir akşam yemeği verilmiştir. 

Murahhaslar dün e.skerf müzeyi 
gezmişlerdir. Bugün Boğazda bir t. 
nezzüh yapacakalrdır .. 

Karadeniz Boğazmda Oturan 
Vapur 

Karadeniz Boğazında oturan Kar
men Silva vapurunun yüklerini bo
şaltmak için dün hadise yerL'le birçok 
motörler gönderilmiştir. Ancak için. 
deki 4000 ton hamulenin boşaltılma
sından sonra yüzdürülebilecektir. Va. 
purda fazla yara olduğundan sehrL 
rirnizde tamir edilecektir. 

!<.adının 

ölü"'ü 
1 alık ik atı 
Namık isminde bir zat, dii<kat.siz?Mc 

yüzünden karısının ölümüne sebebi-
Galatada yapılacak yeni yolcu sıı.- yet verdikleri iddiasile iki doktor a

lonu için binaların istiml!kine ba,lan leyhinde müddeiumumiliğe müraca.
maktadır. Salon projesi belediyece atta bulunmuştu. Bu hadise etr&fm

tetkik edilmektedir. İnşaat münaka. da adliyece tahki.kat.a..devam edilmek 
sası Mart ayına kadar yapılacaktır·. tedir. 

Salonun yapılması 1937 yılı içınde ta- Zonguldak kömür havzası baıhe

mamlanacaktır. l kimliğinden aldığımı~"bir mektupta: 

şıl<ayetçinin iddialarına cevap olmak 

üzere deniliyor ki: Şirketihayriyenin Vapuru 
May11ta İnd:ril~cek 

Şirketi Hayriyenin Hasköydeki fab 

rikalarında yapm2 l~ta olduğu vapu-

"l - Namık kansı Nevzat, 28-8-
936 tarihinde bundan dört buçuk ay 
evvel şiddetli nezfi rahmi ve yüksek 

run inşası çok ilerlemiştir. Vapurun fiyevri ile hastan~mize dahil olmt11-

teknesi tamamlanmak üzeredir. Bun- tur. Kendisinin mibanilô olarak s~ 

dan sonra dahili kısımları ile maki. kata sebebiyet verdiği teşhiS' edilerek 

nesinin takılmasına başlanacaktır. 

Vapu: Mayısta denize indirilecek 

ve ikinci vapurun inşasına başlana-

Beklerbeğinde Bir Kö~k Yandı caktır. 

lazım gelen tıbbi ve ceerrahi milda
va t tatbik olunmuş ve hasta dört gün 

sonra şifa bularak hasta.neden çık

mıştır. 

2 - Bu gibi hastalara yapılan buz 
Beylerbeyinde Cemil Mollanın köş

kü dün tamamen yanmıı:ıtrr. Kö!'ik 
1800 liraya sigortalıdır. Yangının se
bebi araştırılmaktadır. 

Ağaç Kökü Sökerken .. 
Büyükderede Çayırba,rşı caddesindr 

52 numara<la oturım fi() v::ıcımd::ı c,:· ; 
rti, kansı Hasibe ile, Karabaş tepe -
sinde ağaç kökü sökerken 25 metre 
yüksekten düşmü sve ölmü~tür. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Ti! tikler m z tatbil\atında buz torbasının havalan-

dırılnıası muktaziyatı fenniyedendir. 

3 - Hastaya kürtaj 29-8-936 tarl. Satı ıqor 
, . . . . . .. .. . • hınde yani yazzlandan dört buçuk ay 

Tıftıklerımızın buyuk bır kısmı ka-
1 

lm tı E- k .. ta· eli evve yapı ış r. ger ur J am -
milen satılmıştır. Kısmen de ihraç e- j . d lin · 

yesinde ha.starım mesanesı e mış, 
dilmektediı. Bu sene tiftik satışla- ı al 1 d h 

. . • • , 1 barsakları parç anmış o say ı, u-
nndan memleketunıze yedı mılyon lı- ı .. b k d -·1 d"rt gün 

1 

tanın dort uçu ay egı , o 
raya yakın bir para girecektir. Yenı .. d b' · 1 • ızdı Ha• . gun a ı yaşaması ım:ıcans . .,. 
mahsul için dört, beş ay kadar bır 'zd 1 kürt · ı· es1• tanemı e yapı an aJ a.me ıy 
zaman mevcuttur. Bu itibarla Türk muvaffakryetJe neticelenmiş ve huta. 
ti ftikleri kamilen satılmış bulunacak. 1_9_936 tarihinde şifaen evine gitmiş 
w·. tir._ 

1: .- Namık karısı Nevzat, 2-1-937 

B 
lr müddettenberi mezunen ntem yoksul Çocukların Korum ... _.ı 

leketinde bulunan Roınan;ra Yoksul çocuklan koruyan himaye 

tarihinde yapıian kürtaj neticesi Ha 
seki hastanesine seYkedilmiş olmayıp 
bu tarihten 1 gün evvel ,zevcinin iı-

Elçisi Floti dün şehrimize dolımliş heyetleri için tetkikler yapan tali ko. 
ve Ankara.ya gitml5tir. 

• 
H ertag Hendrik adında 4371 

tonluk bir Hola.nda harp gernL 
si Şubatın beşinde bir k~ gün kal· 

misyon işini bitirmiş, projesini hazır
lamıştır, bu proje bugün Partide va • 
linin başkanlığında toplanacak, he -

yeti umumiye içtirnamda görlişüle -

teği ü?.erine ve kürtaj ameliyesinden 
de takriben dört ay sonra 16-12-936 
tarihinde kürtaj ameliyesi ile hiç mü 
nasebeti olmıyan dahili hastalıkla.n. 
nın tedavisi maksadile sevkedilm~ 
olduğu resmi kuyudatla sabittir.,, ma.k Ü7.ere limanm117.a gelr<ıektir. cektir. 

• ~~=::::===~:::::::=~~~==~~~~:;:~ 
E e;:~:dan§;!:;~dünge~~ lpijii ... ''VıI Ü. ~ .. <1!_=-H A ~#Al 

re ta.rikiyle Hacce gitmişlerdir· .1~~ ~~ -M-Y~_ 
• Bugünkü Hava: KAPALI Kış mevsiminin ilk seyyah kafi- ı · ;ö ik°i:ika:u": ını··· l 

CUMARTESİ 
lesi bu akşam limanımıza ge- -"--···-----

lecektir. Amerikalı seyyahlar yarın Bugün hava, ıure~i umumiyetle kapalı 11 inci ay Gün: 31 Kasım: 84 
ve yaiışlı geçecektir. Yai~m sürekli ol - 1355 Hicr 1352 Rurn 

~hri gezeceklerdir. ması, pek muhtemel görülmüyor. Ege mm-
takasmda normal bir hava hüküm sllrmelı:- Zilkade: 17 17 Birincikanun 

• O tedir. Karadeniz sahil mmtakumda ha,,a Günoa: 7,14 _ Ogvle: 12,27 

Esnaf Cemiyetlerinin '11caret · kapalı olacaktrr. Rü:ıgar, cenup iatikame- --~ 
da.sına olduğu gibi belediyeye tinden kuvvetli esecektir. lkindi: 15,05 - Akşam 17,22 

de ka~,t ve t.esch l'!dileet>klerl hakkın Diinlcü lıa'fa 1 Yatsı: 18.55 - Imsak · 5.32 
daki haberler doğru değildir. Dün, hava tıızyiki 745 milimetre, hararet . 

_ _ •n cnk 1~. en az: 7 sıınticrıt olarak kayde- ette 3 kılometre ı;,i.ir'at\e runistir. Gecı 
...,....4~......--.,,-.wvsW .......... ~;1mict-1r 'Qih=J:- si~ l•tjkıtmetinde11 ••· vaimur yahıuıtır 
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ispanyada şiddetli 
kış, kat'i neticeli bir 
harbe engel oluyor 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

Y ugoslav ve Bulgar mat
buatı arasında bir iş

birliği mukavelesi yapılacak
tır. 

• * 

B ir müddettenberi Ber _ 
!inde bulunan Afganis

tan Başvekili, bugün Parise 
hareket etmiştir. 

.~cndra, 29 (Tan) - Madritten gelen resmi' bir tebliğe göre 
~ılısler garp parkında 300 metre ilerlemişlerdir. Mütemmim ma 
unıata göre garp parkı hemen kamilen hükilmetcilerin elindedir. 

• * ---;;;;;l Hava son derece fenadır. Buna 
~ J rağmen milisler büyük bir cesaret _Siyaset aıemı göstermektedir. Asiler, havaların bo 

zulması yüzünden harekata imkan 
kalmadığım bildiriyorlar. Beklenen Nutuk 

F ransanın 1 ngıttereden 
yapacağı istikrazın mü 

zakereleri iyi safhada bulu
nuyor. 

• • 
İ ngiltere Dışbakanı Mister Eden 

geçenlerde bir nu tuk söyUye-

Niyoz Kronikel gazetesinin, Gene
ral Göring, M. Mussolini, İspanyaya 
80,000 Alman askerinin gönderilme
sini teklü ettiği tarzında verdiği ha
ber Berlinde hiddetle karşılanmış ise 
de iyi haber alan mehafil bu haberin 
teeyyüt ettiğini söylemektedir. Bu -
nunla beraber gazetenin muhabiri, 
Almanyaınn İspanya macerasile meş 
gul olmaktan vazgeçtiğini, ve bu yüz 
den son haberi hiddetle karşıladığını 
bildiriyor. 

T aymis ~azetesinin Orta 
A vrupa muhabiri, Çe _ 

koslovakyada Sovyet sivil ve 
askeri tahrikatı olmadığını 

yaznıaktad ı r. 

t et< İngiltere htikfımetinin Avrupa iş
leJinde aldığı vazi~·etf anlatmış, daha 
Botıra. Fransa Ba.-,vekili M. Blum da 
a.3111 hattı hareketi takip ederek bir 
11Uftıkıa Fransanm noktal nazar m 
;ah etmişti. Bu iki nutuk ta tngiltere 
t e ~nsa. ~'imdaki görüş birlJğini 

• • 

Y ugoslavya ile Bulgaris • 
tan arasında bir güm . 

rük mukavelesi de al<tedile _ 
cektir. ebartiz ettiriyordu. İngilt.ere ile F ran 

8arını iki taraflı a.'nla.,malara. taraftar 
0hna-Oıklanru ve AYnıpa mesele~ini 
ttıUza.kere yoluyla. tesviye lehinde ol
dl1lda.nnr, fa<kat bu im.kandan ist;f~ 
denin Almanya elinde olduğunu an -
latnıakta idiler. 

Ademi müdahale tali komitesi salı 
günü toplanarak İspanyada kontro
lün tarihini tesbit edecektir. 

BAŞMAKALEDEN .l'HABAAT 

Fırtınadan 

Sonra 

Liman 

Gerek İngiltere, gerek Fraıisa, A,._ 
l'u.P&cia vaziyeti islah ve sulhu konı
lnak için herşeyden el'vel AJma.nyayı 
lnüzakere sahasına çekmek ''e sok
tna:kta bulduklannı göstermiş oluyor 
far. 

}f. Blum söylediği n utukta A 'man
t'anoı uğradığı iktısadi gfü;lü.kleri bir 
Paıartık me\'ZUU yaparak iktısadi yar 
dnn. mukabilinde siya.si tesvlyeler al
tnanrn doğru olm.ıyacağını anlatmış
tı. Ona göre siyasi meseleler in tsevi
~·esinl, il<tısadi yardan, pek tabii ola
~k takip eder. Çünkü açrlan kredfe
tin teslfüata. sa.rfediler ek bu siJ.ahla-
rnı kredlr i aı;.an devlete karşı kulla
nııma~ı llıtimali me,•C\tt oldukça ihti-
~ ·atlı dav n daha ma'kul olur ll . . 

ula.sa M. Blum ~ilahlan aza!tmayı 
da istilzam eden bu beyanat ile Fran 
sanın Almanya ile teşriki mesaiye ha 
&il' olduğunu bildirmişti. 

İngi}t.ere ile Fra.nsa.nm düşüncele
rini bu şekilde bildlnnelerlnden sonra 
8" o.z sıraıu ,Alman;raya ge'm L5 ve H er 
llıtlerfn bugün sö)·Uyeceği nutkun 
be1denmesine başlanmıştı. 

Almanyanm va.7Jyetinde İngftere 
he Fransayı endişeye düşüren nokta
lar, Almanyanm bütün kaynakla•ıru 
gilahlanmıya tah"is etmesi, Rendeki 
gayria.<lkeri mmtakayı işgal alt ma al
tnası gibi şeylerdi. Fakat Almanya 
l>e,·Jet Şefi, Garbi Avrupaya ~irmi 
beş sene sürecek s ulh ve sükfın da 
''adetmiş ti 

Bu ,·a'di bir anla,nta ~MI yapmı-
3°&. yarayacak bütün teşebbüsler bo
&a gitmiş ve Anupa., bir ırıene f"YYel 
lleredeyse ~·erinde saym~ta. olduğu
b.u göstermiştir. 

Arada vukubulan en mill1lm lıadi
~· teslihat yanşmm, btiyü'k haTpten 
0 ncekj günlere rahmet okut.aeak bir 
hız ahnış olmasıdır. 

.A.vrupanın vaziyetindeld en esa..sh 
bokta bu olsa gerektir. 

Vaziyetin yeni bir sal iilıa doğru gi
dip gitmiyecewni Her K itlerin bugün 
kU nutku göst.erect>'ktir. 

Ömer Rıza DO~RUL 

lngilterenin Berlın Sefiri, Alman -
ya Hariciye Nazmnr, gönüllüler me
selesi hakkında verdiği cevap yüzün 
den tebrik etmiştir. 

italya ve 
Rusya 

Müna~ebetleri~ kesilmesi 
için Romada bir 
proje yapılmış 

Paris, 29 (A.A.) - Matin gazete
sinin Roma muhabiri bildiriyor: 

Roma diplomatik mahafilinde du -
laşmakta olan bazr şayialara göre, 
İtalya hükumeti, İtalya ile Sovyct -
ler birliği arasında diplomatik mü -
nasebetlerin kesilmesi hakkında bir 
proje hazırlamakla meşguldür. 

Böyle bir projenin tetkikinde İtal
ya hük(ımetinin takip ettiği maksat 
şu ola bilir; 

Vaziyet şimdiki diplomatik rejimin 
değişmesini emrettiği takdirde İtalya 
süratle harekete geçebilmek için ha· 
zır bulunmak arzusundadır. İtalya -
nm son olarak alacağı karar bazı ha 
diselerin ve bilhassa İspanyol harbi
nin alacağı şekle bağlı bulunmakta • 
dır. 

Portekiz müstemleke • 
leri Almanyaya kiraya 

mı ver~liyor ? 
Londra, 29 (Radyo _Tan) - Por:· 

tekiz müstemlekelerinin Almanyayıt 
doksan dokuz sene müddetle kiraya 
verileceği hakkındaki haberler J ,iz • 
bondan teyit edilmiyor. 

Göring 
Bir nutuk 
Söyledi 

(Başı l incide) 

Fransa ile dostluk 

F akat sulh yolile ve gönül tı • 
zasile varılan bir anlaşmanın 

bütün şeref hissesini kendi tarafı -
mıza çekmek yolunda bir iddiamız 

yoktur. 
Biz daima Fransanın hükumet ma 

kanizması içindeki varlıklardan şi -
kayet ediyorduk. Geniş görüşlü, an-
1ayışlr, Türk dostluğuna kıymet ve
r en bir F ransa da bulunduğwrn , fa
kat bununla bir türlü karşılaşama -
dığrmızı söylüyorduk. 

Pariste ve Cenevrede nihayet bu 
Fransa ile karşı karşıya geldik. Blu
mun sözleri işi çıkmazdan kurtardı. 
Fransa ile açık konuşabildik. Fran -
sa bizim asri gayelerimizi nihayet 
anladı. Buna mukabil biz de Fransa
nm nekadar müşkül bir mevkide ol
duğunu gördük. Asıl prensiplerimize 
dokunmamak şartil e Fransaya karşı 
mümkün olan her fedakarlığı gös -
terdik. 

Varlık mücadelesi diye kabul edi
len bir mücadelenin heyecanı içinde 
ileri geri acı sözler söylenebilir. Fa
kat memleketimizde hiçbir vatandaş 
yoktur ki, Türk - Fransız dostluğu· 
nun bu kadar çetin bir imtihandan 
zaferle çrktığına sevinmesin ve bu 
dostluğun daha sıkı bir surette inki· 
şaiını candan istemesin. 

. . Eden ve diğer dosflanmız 

A nlaşma müzakereleri esnasın
da dostlarımızın ara bulmak 

ve sulhil tam bir surette korumak 
hususundaki gayretini minnetle ya
detmek vazifemizdir. İugiltere Hari
ciye Nazırı :M. Eden her vakitki sul· 
hün koruyucusu rolünü bu işle de 
büyük bir ciddiyet ve sevgi ile oyna
mış ve neticede bir uzlaşmaya va -
rılmasrna müsbet bir amil olmuştur. 

N 

~ı:: 

Son günlerde Londrada T ay.mis nehri böyle feyezan etti ve pek 
çok zayiata sebep oldu 

istanbul dün gece 
müthiş bir 

fırtına atlattı 
Evvelki gün başlıyan lodos fırtr -~ 

nası, dün gece saat 23 le 23,20 ara · A 'k d 
sın da şiddetini çok arttırmış, lstan - m er l a a 
bul, geçen sene g e ç i r d i ğ i s 
tehlikeli bir fırtınanın eşini zararsız- u baskınından 
ca atlatmıştır. Bir aralık. rüzgaT 

birdenbire o .kadar müessir esmıye ölenler 
başlamrştır ki, Beyazıt, Sultanahınet, 
Fatih meydanlarında otomobiller, iq 
liyemiyerek kuytu tı:öşcJere, tram
vaylar hattın siper kısımlrama ilti -
caya mecbur kalmışlardır. 

Gece, Kandilli Rasathanesin· 
den aldığımız malümata göre, lodos 
birdenbire şiddetlenmiş , kara yele çe
virdikten sonra evvelkinden çok da
ha müthiş bir lodos fırtınasr bütün 
şehri kasıp kav'Urmuştur. Bu arada 
Boğazın Anadolu yakasında elektrik 
ler sönmüş , tenvirat bir müddet sek
teye uğramL~, bozukluklar tamir edi
lememiştir. Rüzgar, saat 23,10 da 
az.'imi sür'atle, saniyede 25 - 26 met
re üzerinden esmiştir. Maamafih. 
meteoroloji istasyonlarından sabaha 
karşı aldığrn1ız haberler. frrtınanın 

hafifliyeceğini, havanın bugün kapa
lı ve kısmen yağışlı geçeceğini gös
termektedir. Fırtrnanrn gece yaptı
ğı hasar bugün tesbit edilecektir. 

KAYSERİDE 

Kayseri, 29 (TAN) - Şiddetli so
ğuklar ve sürekli fırtınalar hüküm 
sürüyor. Kar k e s i 1 m em i ş t i r . 
Şehirde kenar mahallelere kurtlar 
inmektedir. Erkilet nahiyesinden çı

ıka rak köylere gitmekte olan Ali, 
Hamdi, Must::ıfa, yolda donarak öl
müşlerdir. Şehirde menenjit va k'ala
n çoğalmıştır. Esaslı tedbirler alın
mıştır. 

DIŞARIDA 

Belgrat, 29 (TAN) - Havaların 
bozukluğu Ye sürekli fırtınalar yü -
zünden bugün Belgrat sokaklarında 
hemen hemen tek bir kimseye tesa
düf edilmemiştir. Birçcı'{ kurt siirli -
leri köylere kadar inmişlerdir- Bazı 
yerlerle muvasala ve muhabere te -
min edilemi\-or. 

Londra, 2'9 (TAN) - Şiddetli bir 
fırtına denizi altüst et.miştir. Porte
kiz kıyılarında seyrüsefer kesilmiş -
ti.r Hüldimet merkezinin alçak kı -
sımları su altındadır. Amerikaya yol
cu götüren bir vapurda ot'llZ ki§i ya
ralanmıştır. 

Şimdiye kadar 625 kişi 
can verdi 

Nevyork, 29 (Tan) - Su baskını 
hadisesi, şiddetini kaybetmiye baş -
famıştır. Ordu kuvvetine mensup 
yüz bin kişi , askeri mühendislerin 
idaresi altında tuğyana mukavemet 
etmekte ve lazım olan yerlere kum 
keseleri yerleştirmektedir. Otede be
ride yapılan taharriyat neticesinde 
ortaya birçok cesetler çıkarılmıştır. 

Şimdiye kadar sayılan maktullerin 
sayısı 625 tir. Fakat bunun da ha 
fazla olması ihtimali çok kuvvetli -
dir. Evsiz, yurtsuz kalan halkın sa
yısı bir milyona çıkmıştır. Birçok 
yerlerde mebani. tehlikededir. Evle • 
rini kaybedenlerin çoğu çiftçidir. Ve 
bunların çoğu son derece fena bir 
rnziyettedir. Bununla beraber en 
frna devrenin geçtiği anlaşılmakta -
dır. 

Jarı onga 

Buhranı 

Yeni safhada 

bir Türk - Isveç dostluğunun yeni 
tezahürünü görmekten kendimizi a
lamayız. 

Londra, 29 (TAN) - Japonya.da 

B~vekilliğe taylı olunan General 

Uga ki kabineyi teşkil etmekten vaz

geçmiş, bunun üzerine Mii<ado kabi

ne teşkilini eski Harbiye nazırların

dan General Hayaşi'den istemiştir. 
General Haya.şi geçen sene isyan çık
tığı zaman Harp M~clisi Reisi idi ve 

kendini askeri isyandan mes'ul say -
drğı için istifa etmişti. General Haya 

.şi ,asker olmakla beraber militarist 

değildir ve mutedildir. General Ha· 

ya.şinin BaşYekilliğe getirilmesi, hay

retle karşılanmıştır. Bir rivayete gö

re Japonya askeri bir diktatörlüğe 
doğru gitmektedir. 

Türkiyeda meyvacıhk 
Milletler Cemiyeti 

J ---

Bükülmiyen Adam! 
Vaktiyle kolu bükülmez adamlar 

"'ardı: lUaspoll, Haken~mit falan gi • 
bi. Bunlar de,·irlerinin en kM·i adam
ları idi. Lakin bunları da ~ ava.ş ya
vaş büken bir kuvvet meydana f,'Jktr 
, .e büktü. Bu ku\'vetin ad.na para 
i!erler. 

Onun için şimdi adamlann kolu 
bükülüp bükülnıemesile değil, para 
önünde beli bükülüp bükülmem~ile 
ölçü~·orJar. 

Eski , ·ezirJerden Rüsumat eminli. 
ğinde ,.e nlilikler 'e bulunmuş bir 
Hasan Fehmi Paşa rnrdı. Bu zat: 

- Ben 30 bin liralık namuslu~"U.Jll, 
çünkü 30 bin lira t r k:if ettiler, kabul 
etmedim.. dermiş. · 

Bir vezirin 30 bin lirayı reddetmesi 
şiiphe~iz çok giiu>J lıi; harekettir, 
Amma unutmamalı ki vezir hayatta 
hiç bir ı:;eye ele muhtaç deifldir. · 

Gel~elelim; dünkü "TAN,, da 
(Ve)·l) in teklif etti.ıti 50 bin Ura ö
nünde blikülmiyen memurun hareke. 
ti ondan çok daha parlaktır. 

Sanevber ismindeki bu zatın şfındJ 
ne iş ~·aptığını bilmiyorum amma bu 
hareketinden dolayı kendisini tayrkı 
\'~hile taltif etmiş oldu.klann~ da 
inanmak isterim. 

Bu hadiseyi oku;ranlar arasmda 
belki: 

- Hay aptal hay! .A.1 elli bini! Yan 
~el! dl.ren nadir ağıı k~ralar da l1efkl 
vardır. Yardır amma bö)-lt>Jer'n:n «>n 
biiJük dii,..manı ~·ine kendisidir. Ya
tııı'frrı<lıı rahıtt ~·at:ımnz. Na.mu<; 'l
kırdı"'"' io;;it~h·E' fa h .. m•nü1 e 1f'mez 
\"e kötiili•'< rttifiııi hilcJ i ı'fj hu fopr'k. 
lnr i\o;;tiiıırle kızgın clem!rc•e ~ ü lir gi
bi yürür. 

8. FELeK 

-===---
T roçkistler 
Dün idam 
Edildi ~er 
Moskova, 29 ('l'an) - Troçkfst 

ltlhişçilerin muhakemesi son bul • 
muş, müddeiumumi, bütün suçluların 
idamını istemiştir. Suçlular bugün 
müdafaalarını yaptılar ve hepsi de 
mücrim olduklarını söyliyerek idam 
olunmalarmı istediler. Bir vakitler 
"Stalinin Sesi" unvanını kazanan Ra 
dek, on haftadanberi kendi kendine 
ışkence yaptığını ve ölmek istediğini 
anlatmıştır. Suçlulardan diğer biri 
de ölümünü istedikten sonra: "Oldü
ğüm dakikada Troçkist olmadığımı 
ilan ederim!" demiştir. 

Hükmün bu akşam sadir olması 
b~kleniyor. • 

Moskova, 29 (A.A. - Tass) -
Müddeiumumi Viçinskinin iddiana • 
mesi pek şiddetlidir. lddianamede: 
"Beynelmilel faşizmin en vahşi piş
tarları" olan suikastçilerin harekatı 
tesbit edilmektedir. Vatana ve sosya· 
list da vasma ihanet eden ve faşist
krle temas edip Gestapo'nun bir şu
bf:sini teşkil etmiş olan maznunlar 
aleyhinde reddedilmiyecek deliller 
mevcut olduğu tasrih edilmektedir. 

Müddeiumumi iddianamesini şu 
suretle hulasa etmektedir: 

"- Karşınızda oturanlar birer ka.. 
tildir. Bunlar fazla olarak memleke
ti teslim etmek için Japon ve Alman 
kuvvetlerile bir itilat aktetmişler-

d. " • 
ır. 

İDAM HÜKMÜ 

Al mangada 
Yemin 
Rejimi 

Diğer büyük dostumuz Sovyet 

Rusyanın ve Balkan müttefiklerimi

zin ca.'ldan alakaları ve manevi-ya:r
dımlarr, Fransa ile aramızın bulun -
ması \'e sulhün korunması hususun· 
da çok faydalı ve tesirli olmuştur .. 

Es/r.i lsveç dostluğu M illetler Cemiyeti ideali ve ma
kanizması da Hatay fırtınasın 

da şerefli ve muvaffakıyetli bir im · 

Ankara, 29 (TAN) - Bugün 11aat 
17,5 ta yüksei{ ziraat enstitüsünde 
profesör Klaysber tarafından Türki-

ye meyvacılığı ve meyvacılrğm inkı

şafı yollan üzerinde bir konferans ve 

Londra 29 (TAN) - Moskovıt .. 
dan henüz aldığımız habere göre 
tethiş suçlularından 13 ü idama 
mahkum olmuş ve hükküm derhal 
infaz olunmuştur. Geride kalan dört 
ki.'Şi sekizer sene hapse mahkum edil
mişlerdir. Radek ile Skolnikof bunla 
rmarasındadır. 

Berlin, 29 (Tan) - Neşredilen bir 
kanun mucibince bütün devlet 
Ve belediye memurları Hitlere karşı 
itaat yemini yapacaklar ve devleti 
tehlikeye düşürecek mahiyette olan 
her hareketi amirlerine bildirmek i
tin taahhütte bulunacaklardır. Her 
llitıer istediği zaman kabine azasını 
azıedebileccktir. 

Berlin! 29 (TAN) - General Gö
ring Grune Vocke sergisini açarken 
bir nutuk söylemiş Her Almanın, 
dört senelik iktisadi planı tahakkuk 
ettirmek vazifesini üzerine aldTğrnı 
ve Almanyanın bu yolda muhakkP.k 
muvaffak olacağını ve ~on za.f nok
tasını ortadan kaldıracağım anlat • 
mış, daha sonra zirai istihsalitm 
memlekette arttığı ve 1 n27 de yüzde 
66 dan 1936 da yüzdo "sE'kı:ıen ücc çık 
tı~ ilave etmiştir. 

B itaraf raportör, İsveç Harici- tihan g eçirmistir. Vakit vakit çok 
ye Nazırı M. Sandlerin de - haksız hücum.İara uğramış olan Mil- En ihtiyar 

vamlı alaka ve uğraşmalarına ayrı - Jetler Cemiyeti, fırtına zamanında 

rilmi.ztir. 

ca teşekkür etmek en zevkli vazifcle- sığınılacak bir liman olduğunu, Mil- Merzifon Maarif M üd ürü meslektaş 
rimizden biridir. İsveç Hariciye Na· l ti 1 du··n o··ıdu·· 

COCJ..,rafyacı e er arasmda barı:;; ve an a.şmayr Merzifon, (TAN) - lki '-''Ildır A-
zın bu işte Milletlerarası sulh ve müessir bı· r surette koruyacak bir .; Londra, 29 (TAN) - !ngiltcrenin gençler ilmi seyahate anlaşma makanizmasının bir UZVU sı kudret gösterebileceğini bu mesele- masya maarif müdürlüğünü yapan en tanınmış ga7'eteci Ve muharrirle-

E 
k I fatile uğraşmıştır. Yüksek medeni de tamamile isbat etmiştir. Fevzi, Yozgat lisesi tarih ve coğraf. rinden Sir Percival Philips bugü::ı 

95 ski Alman müstemle· çı ~yor ar kıymetler namına çalışan bu müs - lş tatbikata geçince Suriye ile de ya muallimliğine tayin olunarak ye. yaşında olduğu halde vefat etti. Tiir-
kelerinde bir gezinfİ Ankara, 29 (TAN) _ Tarih ve tesna ruhlu insana şükranımızı bil- hakiki bir dostluk kurmak meselesi ni vazifesine gitmiştir. kiye_ Rusya muharebesindPn itiba • 

Coğrafya fakültesi coğrafya enstitü- dirirken 1sveçli olduğunu da unuta- le karşıl~acağız. Bu saniyede mev- Fevzinin ayrılışı, kendisini seven ren bütün muharebelerde en mühim 
Bertin, 29 (A.A.) - Alınan - Ja- sü talebeleri, sömestreden istifade e- mayız. Avrupanın mesafe ölçüsile u- cut görünen bazı anlaşmamazlığa Merzifon muallimlerini müteessir gazetele. r. e muhabirlik yapmış ohn 

l>ob n_.Cemiyeti Reisi Amiral Foerster, derek 22 kis. ilik bir kafile ha'ıı"ndc zak iki memleketini on ikinci Şarl rağmen bu dostluğun muhkem suret etmiştir. bu t il 
ng ız gazeteci. en son harp olan 

llgun Afrikaya gitmek üzere vapu- profesör Luinin riyasetinde Kiı· tah _ gu·'nlerindenberi biribirine yaklaştı - te kurulacağına ve iki taraf için de Uçemiz posta ve telgraf müdürü ttal H b 
~ . _Y_a - a eş harbi sırasında da av-binmiştir. ya, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Ai • ran dostluk hiçbir zaman gevşeme - hayırlı olacağına hiç şüphemiz yok- Tevfik terfian Balıkesire gönderil _ 

.. ·t>.. • 1 d t ru ışı yapmak imkanmı bulmus. dnl-1a 
~nıiral, orada ..... kı' Alman mus·· tem yon arasında bır· tetkı"k seyah"'tı·ne mı"ştı·r. u . Sandlerıu a la ka arın a ur. mı·s Trabzondan aelcn mu··au··r · 1 ' 

----ıc&J.-..ı:--s--ı....:...... ....... -"'""~~~~ı....-----1..-~"-"-'"""'"-------~------u---..JL!U~nlrM!!Ik~~;~,u~v~~~u~la~r~il~e:__bc:::.:r~n~lw:.:..:.r__::c:s~k~i .:.._~----~A~h~m~e~f ~E:rn~in~Y~a~/~m~~:n:._~~'~'a~~~U~e~si~n~e~ba~s~l~a~m~;~st~ır~.~------y-c_n_ı~so~n~r~.a~.s~p-a_n_y.a __ d_a_k_o_p_a_n __ h_a_r_be_i~şt~ir~a=l~; _J e mıştır. 
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TAN 
Gündelik gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

!AN'm hedefi: Haberde, fi· 
~rde, her şeyde temiz, dü· 
ruıt, aamimi olmak, karün 
lazeteai olnuya çalıımaktır. 

~Meseleleri. 
tn büyük bir milli dert: 
Ormansızlık 

Ziraat Veklll Muh.Us Eıkmen, or
llıaıı kanunundan bahsederkea acı 
bb- hıkıkati ileri 9Ürmilttür: 

ol'lban hususunda zeııg:O olduğu
ınuı ZUını yanlıştır. Fakiriz, çok fa
klriz. Bir nkltler zeng.ndlk. Fakat 
Ol'Jnanlanmw tahrip yüzilnd.!D böyle 
11lklr dll§tük. 

Bir nıllletin israf edllmlt fınat ·ve 
lnrkanıar karfwnda duyduğu hisleri, 
011nan mlruyedlUtl haldmıda • ka
dar acı ıurett.e duysak yeri vardır. 
Alllcuıabk, bulretslzllk, dar hu

IQsf menfaatlere hiç bir müessir set 
h.ııunamamuı, memleketi en büyük 
~ kaynaldannda.ıı birinden mah
.,._ brraknu!)tır. 

Orman, su mevcudunu tanz'm eden 
'- \'Urta sıfatile ziraatın lıaş mlit
teı;kldir. Sonra ormana daya.nan 
'-ıı•at şubeleri hudutsuz gibidir. 
~ki Avusturyanın ~n büyük Aer. 

l'et; membaı ormandı. Bu~nkü Yu
tosıavyanm iktisadi \'arlı~da or. 
lbanın ve ormana da:ranan san'at ıu
beıerlnhı bUytlk bir Yerl ,·ardır. 

• 
Orman seferberliği 

l'U.rkıye bugün: "Zarann neresln
deaı dönWae ki.rdır,, tLye düşünerek 
bir onnan eeferberllğl kurmak 1hti
t1eou duymuştur. 

Tabu ga, e ıudur: Mevcuda olsun 
harap olmaktan kurtarmak, ın·raa 
tedlce harap edilen orma.ıLaruı yeri. 
ile yenlalnl l etfıtlnnek ... 

Bunun için hükfamet türlü turlü 
t.edblr dtitlinUyor. Fakat bir taraftan 
mlllett ~- etmek 
'b.uncıır. er vaı....,• 19 kanaat 
gelmelidir ki onnan harap etmek, a. 
iaca el uzatmak, 'mem!&et'n varlık 
lnembalanna bir tecavibdür; çok 
kıynıetll bir hayata kıyma!' gibi b:r
leydir, 

1'eoclor RUZ\•elt, Amerikanm e'll 

bU31ik Cümhurre'slerlnden biri sayı
lır. RUZ\·eltln bütün yaptığı it. or. 
blanlann harap olmasına mini o•
ln&kt.a.n ibarettir. Ormanlarda mfli 
tahdit sabalan kurmuş, orman·n ha. 
3'a.ttakt yerini büttin Amerl!<a mllle
tbıe anl~tmayı kendine iş edfnm'ttlr. 
Sırt bu hiımetlnden dolayı Ruzve'tfn 
her Amerikan mektep kltabmda res
lbl l'al'dır ve ismi ge1ecek ne11111~r t. 
l'aftndan hürmetle yadedDeeeJıtlr· 

• 
Ormanda hususi menfaat 

llusuat menfaat, Türk ormanmda 
te.aa bir 1mt11wı geçirnılotlr. Ucuz 
lbaliyett.en, ~ .masraftan .,.. bd'
~ döşünm.lyerek keeHmeel faycla:ı 
llıtlya.r ağacı bir tarafa bırakmıı, ke
•llın• kolay genç ağaca el azatm•'9 
br. Onnam bu gibi fena niyetlere 
kar,. konınuya memur olan orman 
koruyucalan, dabna müteahhitlerden 
bıaa, alnutlanlır. P~ çoğu her zl
hııki.rhğa göz yummuştur. 

Küçük Aenna~·ell müteahhlıll uzun 
'-ınan için o~ana 11danamaJıy1Z. 
-evcut ormanlarmuzı hü'.dkmet, Stı.. 
bıeıo Bank, Eti Bank tarzında yan 
Ueari teşekküller vuıtaalle blDat it-
~-

• 
Sloven mütehassıslar. 
Onnaıı ltletmek kel'Mte ... y11n1n 

"'1ıhteUf tekillerini kurmak. ormanm 
ttil'lt1 tttrtu tali ım.hsallerlnden isti -
f'41e etmıye bazrrtaıuıken, pek çok 
llıb11a9a lhtlyacmm vardır. 

Bo lbtnuı müttefik Yugoslavya -
..._ Sloves ormancılan arumda ara
lbaınra htikfimetlm~.e blllıaua tanl
)e ederiz. Şu faydalar vardır: 

l - Sloven'er, Avusturyanm met
"- Oftnaııcıbp içinde en çoll muvaf
... olınut bir unsurdur. 

2 - Bu sa1dıı ve dtlıilst ineanlarda 
~ hararetu bir Türk dostluğa var. 

a - Bqka memleket mtttebM919-

~ nlAbetle ucuz bir maatla mem
etbnize gelirler. 

- TAN - 5 

1 arihten Sayfalar 
1 
/ f arlhl Dedikodu 

\ Lodos Eser Yaz Olur Poyraz 
Eser Kış Olur. 

A ym yirmi altısı ... Saat 
yirmide Beykoz iske

lesine çıktım. Evime gidiyo
rum. Yahköy camiinin önün
deyim. Poyraz, soğuk eJile 
ağzmıa beyu bir paçavra tı
kıyor gibi .. Boğulacağım. Kar 
tipisini ıöğüslerken yeni bir 
mevzu yakalamı,ımı: Tarihte 
İltanbulun meşhur kı,ıan ... 

Viz&s'm kurduğu bu belde -
seyrek olmakla beraber - ömrü
nün muhtelif çağlannda çok tid
detli kıflar görmUttür. latanbu
lun; Türkler almadan evvelki 
me9hur klflarmı tarih bize kadar 
getirememiftir. Yalnm Nlima (Ke
fere) tarihlerine ve (Tarihi Cena
bl) ye dayanarak 121 H ve 88739 
yılında Boğazın donduğunu ve Ke
f eden gelen tUccarlann Oıküdar
dan İltanbula arabalarla geçtiği. 
ni kaydediyor. (1). Hammerde 
1030 H. ve 1620 M yılı vak'alan a. 
namda Pam.aJı Genç Osmanm 
buhranlı günlerini yazarken: (Bir 
kaç hafta sonra klfın şiddeti fev
kaladesi bir hidieeye mahal ver
diki Tarihi O.mani dokuz asır zar 
fmda yalnız iki misalini zikreder . 
Boğaz kimilen dondu, o ıurette ki 
A vrupadan Asyaya ayak ile yütü. 
nerek gidilebilirdi (2)] diyor. Ha· 
kikaten 1030 Rebiülevvelinin on ye. 
dinci günü Haliç üstünden araba 
ile geçilecek kadar kalın bit buz ta
baksiyle örtilldUğü gibi eoğıık Oı. 
küdarla Saraybunıu ataama buz
dan bir köprü kurmu9tu. Nlima 
bunu anlatırken der ki: [1030 •i· 
tasında Rebiülevvel Gurremnden 
on altıncı güne değin, lzim k&r ya
ğıp tiddet sermaden eeruer d~r. 
ya mUncemit olup ancak akmtı or
tasmda bir nehiri sa.gir miktarı ma 
hal açık kalmıştı. 

M ahı mezburun on yedinci gü
nü - ki hamsinin on biri 

idi - Saraybumu ile Üsküdar a. 
rıun cümle bus olup Galltadan İs
tan bula ve Hubahçeden Kireçka
pmma piyade a<1.-1ı1Miiai s6-
renler rivayet ederler. O) eebep. 
ten merakibi bahriye munkati olup 
zehayiı' gelmemekle yetmit dirhem 
nan bir akçeye ve lahmin okkaeı 

on bet akçeye aatılıp, buz çözi11Up 
gemiler gelinciyedek terakkide ol
du.] 

Evliya Çelebi lstanıbul Boğazmm 
bu tarihte donduğu hakkında ebcet 
heaabile iki de tarih kaydeder. Biri 
Şair Neşatl'nindir: 

LAfzan ve manen dedi (Neşati) 

tarih, 
Be medet! Dondu ıo(uktan bin 

otuzda derya! 
İkincisi de Hlfimt Çelebinindir: 

Yol oldu Osküdara, 
Bin otuzda Akdeniz dontlu. 

I• Btanbulun sayılı kış:anndan 
birsi de 183 yıl önce Padi

şah ÜçUncU Oaman zamanında ge
çi1'nıi9tir. Yeni Padişah bol ke1e. 
den (H. 1168 ve M. 1754 de) cll
liıa bah9işleri dafıtırken müth~ bir 
kar tipili İatanbulu zehirliyordu. 
Haliç donınuttu, Defterdardan Süt. 
lüceye arabalar geçebiliyordu. Bu 
sırada Edirneye de 20 k&rlf kar 
yağmLJtl. Bunlan söyliyen Ferazi 
Zade (Gülfeni Maarif) inde (3) 
bu fevkalade hadise hakkında bir 
J&irin föyle bir tarih düftUğünU de 
yazar: 

Buz üstünden ıeçen ı•ldi, bana yaz 

dtdi tarihin, 

Deniz altmı, Mklzdt dondu buzdan, 
bendeniz ceçtlm. 

Haliç 18l50 de - 87 yıl önce -
Abdülmecit zamanmda bir de.fa da· 
ha donmu,ıu. Son donufu da « 
yıl önce ve tam 26 k1nunuaanlde 
idi. 
Boğaziçi emaalsiz bünlerinden bl

riaini de 1928 yılı kıtmda y&f&dı. 
Tuna ve, Don nehirlerinden kopan 
muazzam buz parçalan birer ada. 
cık gibi Boğazdan girdi ve Marma
raya geç~. Bu gluyalar gemilerin 
Karaden1zden Boğaza ginneaini 
tehdit ettitl için Hamidiye zırhlı· 
mız KaradeniH çıkarak bu sotuk 

...... "" .......... aımeJs, Ba!k•• 
it blrllğl ve Yuc09lavya closthllo ı.. 
lmnmdan ~ muvafık blr banket o
lur. Balkanlılar kendi aralannda mtt. 
t.elıaMıs bulduktan &onra uzata git-

A U Paşa ı.amanında Ce\ det Ah. 
met Paşa Bo na ıslahatına 

gönderildi \'e maiyetine bir 'apur 
asker \'erildi. Kazasker Ahmet Cev
det Efendi, kallavi sanğr, 'eşil bini
t•, san mest pabu~larile Adri) atik 
denizinin bir iskelesine çıktı. Oradan 
Herseğe, Hersekten de Bosnaya gitti. 
Bosnada tanzlmat hükümlerini icra. 
ya koyuldu. Dört ay lçerisindt> \•azl
feslni bitirdi. lstanbula dönmek za

ımnı gelince, geldiği yoldan dönmd< 

i"temedi. Tuna boyumlan geçmek, 
doğduğu Rusçuk ka.tıahMını bir da. 

j 
ha görmek he\·esine düştü. ltlacaris

tana geçti, Petşeye kadar çıktı. 

Ali Paşa hoca..ctı mü,·errih Ahmet 

1 

Cevdet Efendi Peşi.eye vannl'.a Ma

car kardeşler kemllslne büyük bir 
hüsnükabul gÖ8terdller. Ve Peşte 

Encümeni Danişinde şerefine bir ~ 

dyafeti verdiler. 

Pf'Şte Encümeni Da.nişi kırk ua. 

dan mürek"aeptl. Azadan herblrl bir 
fende, bir ilimde mütehassıstı. Her

blri ayn ayn Ce\·det Efendi ile k• 
nuştu. Her biri mensup olduklan Uim 

ve fende sualler sordular. Ce\·det E-
mlsanrıen topla -
rı ile parçalamlş -
tı. Tarih, bu yü • 
zücü adaların da· 
ha eski zaman -
larda Boğaza hU· 
cumunu hiç kay
betmiyor. 

D on nehrini 

Meshur Kıslar ve 
ilk Denizaltı 

fendi her sualin cevabmı \'erdi. 
Sıra Mu.ar Felddyat alimine gel

di. Bu zat: 
"- lstanbulda mevsimler nasıl ge

~r!,, sualini sordu. 
Cfl\·det Ahmet Efendi şu ce\·abı 

verdi: 
"- lırtıuıbulda dört ıne\~lm yok. 

tur. Orada me,· imler ikidir: B:rl 

yaz, biri kış .. Eğer lodo~ eserse Ka

nunusanide bile ~az o1ur. Eğer po)'• 

raz eserse Ağust-0 ta blle kış olur. 

}le meş -
hur kışlan yazar
ken, Türkler tah
telbahrin icat şcre 
fini veren l>i.r kış 
savaşını da anmadan 

Gemisi Yazan: 
lbrahim Hakkı Konyalı 

geçmiyece-
ğim : 

Dördüncü Muradın Bağdat se. 
ferinden sonra Ruslar, Azak kale
sini işgal etmişler, Karadenizde 
Türk ticaret gemilerini yakalamlş
lar, Türk sahillerini vurmıya baş
lamıflardı. 

1050 yılında Siyavuş ~anm ku. 
'Dlmdumcla Azak'a mühim bir 
ordu gönderildi. Bu orduya. Tatar 
Hanı Bahadır Giray da 1.ftirak edi
yordu. Anadolu tarafından da ye
di vezir, on sekiz mirlmlran, yet
mif mirlevanm imdat ettiği bu se. 
ferde kale, yedi koldan sarıldı. 70 
topun ağızlan burçlara çevrildi. 
Yedi saat süren cehnnemi bir sa
vaftan sonra 700 Türk şehit olmuş, 

bir gün bu mUthlş hücum ve mü
dafaa devam etti. Türk toplan a
ra slra kalede gedikler açar, fa
kat dütman gece tekrar buraları 

örerdi. Nihayet Türkler dıf kale· 
terin bazı yerlerini aldılar ve burç
lara Türk bayraklarmı çektiler. Fa· 
kat düşman Ahmedek - iç kele
den Türle askeri Ustüne yağmur 
gibi kurşun serpti. Yine burçların 
Ustünde birçok Türk tehidi ve 
sancaklan kaldı. Düşman ylpra
yan kuvvetini, Azak kalesinin i
çinden geçen Don nehrinden tazeli. 
yordu. Bir gün klrk firkateyn ile 
Azak kalesine yedi bin kişilik bir 
imdat kuvveti geliyordu. Siliatre 
Valili Kenan pqa bunlan (Balye. 
mez) teriyle batırdı. Karaya çıka
bilenleri de kılıçtan geçirildi. Bu 
ıırada Bahadır Gıray, 70 bin ya
ya ve silvari askeriyle Moskof kra. 
lınm payitahtını yağmll etmiye 
memur edildi. 

T Urk muhasanscııaruım de
vamlı ve ıiddetli savletleri 

k&l'fJIIDda kalenin birçok kuleleri 
dlifmilftü. Yalnız Yoğurtçubaba 
ve ıarp tarafındaki bir kule ile 
Don nehrinin üıttindeki büyük kule. 
kalDUfU· Düfman kuleye Don neh
rinden gemiler vuıtuiyle ya.rdım 

edemeyince 11ğır derileriyle ıilih 
ve cephane göndermiye başladtlar. 

Türkler nebin gemi direklerin

den yaptıklan itiz.geçlerle bunlan 

·yakaladılar. KIJ kılıç gibi geliyor. 

du. Bu muharebeye iştirak eden 
Evliya Çelebinin ağzıyla: [Yeniçe
riler kırk günden ziyade kalmak 
kanunumuz değildir, deyu bir gün 
gWv edip Metristen çıkacaklar. 
Bir t.anftan kılıç gibi keskin kit 
gelip Azak deryuı iki kulaç mik· 
tan donar, beş ay klf olup yollar 
bent olur. Askeri islama nerede 
cayi aman bulunu, nerede kışlanz. 
Bir t.ara/t&n i.nıda.t ve ~ıre ııelın'tk 

muhal, enderi muhal· Allah göster
mesin askeri ilsim içre ıkıhtugıla 
olursa hal neye mtincer olur ... 
Bir gece kuru bir soğuk oldu ki, 
isllm asl:eri ka'n zemine gireyaz. 
dı. Bundan da anladılar ki deştı 
kıpçak ve Karadenizde emnü aman 
yoktur]. 

Türk ordusu köstebek gibi yerle
rin lfo}tına giren dU.,man top kulele
riyle daha .ziyade J;.ılamcılığa ehem 
mıyet verildi. Kaleyi lağımlarla 

delik, deşik etmek ve bu yeraltı sı
çanlarını boğmak istiyordu. 

Türkler, (Don) nehrinin üstün. 
den burçlara lağlm atmıya gider
lerken burçlırdan yağan kurşunlar 
Türk askerini kalbura çeviriyordu. 
Düşman flrkateynlerle imdat ede
meyince Azak askeri gece ağızlann 

. . 

da -Kamışlarla nehrın altından yü
zerek kaleye girmiye ba~dadılar. 

Ve Türk askerinin durumu müş. 
külleşiyordu. 

Türk zekası işliyordu. Nehrin al· 
tından geçerk kaleyi berhava et
mek istiyordu. Nıhayet •ziftli ve 
katranlı kayıklarla suyun altından 
yüzerek kaleye lilğır.ı atma çaresi
ni buldular. İşte bu; Türklerin ilk 
tahtelbahriydi. Türkler kaleyi bu 
yeni 19.ğım vasıtalariyle alacaklar. 
dı. Fakat kı' bütün fiddetiyle ken
dini gösteriyordu. Kalenin fethi 
tehir edildi. 

Evliya Çelebi, kullandlkları bu 
tahtelbahiri şöyle anlatşr : [Ne ca
nipten Üzerlerine lağam ile turap 
sürlllmiye varılsa. lağımları kös. 
tebek g ibi bulup sUrülen topraklan 

Abdurrahman Adil EREN 

bir gecede kaybederlerdi. Ahirkir; 

işerleri bikar ve ilaç kalıp lağıma 

mübaşeret cttıler. Lağım fenninde 

yer sıçanından daha üstadane sa· 
natlar ettiler . Hatta nehir Don al
tından ziftli ve katranlı kayıklarla 
su içinde Jağam atma hünerini 
gosterdile-r. ] . 

(1) Naima tarihi Cilt 2Sayfa1M 
(2) Osmanlı tarıhi Cılt 8 Sayfa 

199 
(3) am,eni maarif Cilt 2 Sayfa 

1492 
(4) Evliya Çelebi sevahatna.nıesl 

Cilt 2 Sayfa 118 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Yoı ~tıyorlar 

Çapada Şair Mehmet sokağında 
oturan okuyucularlnıızdan Hüseyin 

Taner, Mustafa Gündüz, Ali Onuk 
yazlyorlar: 

"- Biz, babadan kalma evleri bu 

muhitte olan kimıeleriz. Oturduğu · 
muz ınahalle ve bilhasea evlerimizin 
bulunduğu sokak, 0 kadar ihmal e· 
dilmiş ve o kadar bakımsız bir hal -

de terkolunmUftur ki, bunu anlat · 
mak, çok mütküldür. Suyumuz yok· 

tur, yolumuz, sokağımız foktur. E • 
lektriğe binbir teşebbUıtcn sonra he· 
nüz kavUftuk. Bahçe içler-inden ge· 
çerek evimizin kapısına yaklaşırken 
dalına hayret ederiz: Neden buraya 
bir yol yapılmaz. 

Bayezitte Hasan pqa karakolu • 
nun yanmdaki küçük sokak pek&la 
geçilebilecek ve istifade edilebilecek 
şekilde idi. Arnavut kaldınmı halin· 
de bulunan bu küçük sokağa parke 
döşendi. Biz, evimize giden yolun par 
ke ile döşenmesinden sarfınazar, hiç 
değilse, Arnavut kalclınmı halinde ba 
takhktan, çamurdan kurtanlmıuwıı 
istiyoruz.,, 

• 
Tramvay Beklemek mi? ••• 

Şehremininde KUçükbam•m &oka. 
imda 12 numarada Safi yuıyor: 

••- Topkapı ve Şehremini ile bu 
civarda oturanlarm en bqta gelen 
tikayetleri, tramvay aeferleridir. 

Ben hergUn, şehre tramvayla iner, 
tramvayla evime dönerim- Ne yalan 
aövlivevim. •&imdiye kadar t.ramv•vla 

bu hatta şöyle rahatça bir seyahat nelerin şehrimizde bır acentası da 
imkiı.nuu bulamadım. Sabah seferleri yoktur. Ancak, yazı makinesi acen· 

ne zoru zoruna ldare edecek ara.ha talarına müracaat ederek istediğini& 
tahsis olunmufSa da öğleden sonra, makinelerin ne eekılde ve kaç liraya 

bütün d'lll'aıltla.rda en 8'ağı 25 - 30 tedank edileceğini öğrenmeniz ka • 

dakika beklemek lizımclır. Bu vazi- bildir." 

yetten anladığıma göre, eeyrisefer • Çamlıcalı okuyucularnnızdaıı 

lerde öf le servisleri için bazı takyi- Hikmete: 

dat vardır. Arabalar depolara çekili- "- Belediyenin yapacağı imara 

yor ve halk saatlerce hakslz yere du- karşılık olmaik üure bulduğunuz va. 

raklarda bekletiliyor. Bu soğukta, ridat formülü, kısmen tatminkar ise 
yağmur ve kar altında tramvay ara- de bıraz hayali görünmektedir. 

bası beklemek mi?.. Çünkü, lstanbul, eski İstanbul d• 
Bu, Topkapl, Yedikule ve Edimeka ğildir. İhtiyaçlar çoğalmıştır. Kar 

pıda oturanlann en batta gelen tiki. buzu, dayanır mı? Koca lstanbulda 

yetleridir· Alakadarların nazan dik· kar nuıl toplanır, toplansa bile n• 

katini çekmenia rica ederim.,, rede muhafaza edilir?.,, 

• 
Cevoplorımıı: 

• Adapazarı, Poeta kutusu No: 2S 

I.zmirli Mustafa Kaykala: 

"- MektubunWJU aldık. içinde bu 

lunduğunuz vaziyeti tamamen öğ
rendik. Fakat, bizden ne sormak is

tediğiniz anlaşılmadı. Onun için, 

maksadınw daha açık yarmınm rl 

ca ederiz." 
• Beyazıt Veznecilerde 

Mansur sokak numara 22 de 

Ongana: 

Hallacı 

Cavit 

••- Istanbulda aradığınız makine

yi bulamıyqakanıız. Bu cina iM.ki-

Ada nadaki 
iki tekerle ki i 
Arabalar 
Adana - Evvelce verilmi~ olan 

karara tevfikan, iki tekerlekli man
da ve öküz arabalannm Adanaya gir 

mesi yasak edilmiştir. Bundan mak. 

sat, hem dört tekerlekli araba kul
lanılmasını temin etmek, hem de 
manda ve öküzlerin araba çekmek • 
ten kurtanlmuıdır 



JAN 

( SPOR ) ----- ~ 
Gürescilere Nasihat ._, _____ 

verildi ALLoıALLoı n11ssu 
Ciddi çalışmaları 

tenbih edildi 

Adana felcSketzedeleri • • 
ıçın 

yardım maçları yapdacak mı? 
Türk Spor Kurumu Başkanlığı lstanbul mm. 

takasoıa yolladığı bir tamimle, hasılatı Adana fe
Iikehedelerine \'erilme'k üzere ,.e Wfün ldüplerin 

Öğrendiğimize göre Finlandiya seyahati Şu- L.,tirakile futbol m.açlan yapılma..o;;ını bildirmiştir. 
batın 10 - 12 sinde başlıyacaktır. Federasyon Bu müsabakaların lig m~lanndan sonra yapılaea-
milli takıma dahil güreşçilere idmanlara munta• ğı sö~·leniyor. 
zaman devam edilmesi ve ciddi ımrette çalışıl- Lig ma.çlamun bitmesi için daha üç hafta la-
ması hakkında bazı tavsiye ve nasihatlerde zırndır. O da havalar müsait giderse ... Demek olu-
bulunmuştur. yor ki maçlar Şubatın ancak son haftasında bit.e. 

cek \'e arkasından bir hafta fasıla ile, yani 14 Bütün te'kziplere rağmen güreşçilerimiz hala forma 
girmiş vaziyette olmadıktan gibi takım da eksiktir. l\lartta l\lilli •kürne müsabakalan ba§byacaktır. 
Fakat Güreş Federasyonu şu sıra.da. bir seçme yap- Şu halde bu turnuvanın yapılma..<oı için va.kit ol-
mayı gözüne aldırmamakta olduğundan takımcla eski- madı~ı: kendiliğinden meydana .:;ıkacaktlr. 
denberi mevcut olanlarla bu seyahat.e çr~ılacaktır. Bu iınkinsızlık karşısında ilerde, bu yardrm utr. 

Diğer taraftan Güreş Federasyonu Reisinin "Al- nurnsım yapmıya zaman bulamadık dememek i~in 
manyaya gidip gitmiyeceğimiz belli değil., dem~ine şimdiden ya lig maçlarının ,·e;ra milli küme müsa. 
rağmen bazı gazet.eler bizzat bizim federas~·onun Al- bakalanmn t.-hiri i«:in bir karar almak u.rureti 
manlara. "Biz Finlandiyaya gideceğiz. Size ele uğrry·a,- var<lır, kanaatindeyiz. 

lrm mr ~,., diye mürua.at ettiğini ~·azıyorlar. Bu iki zıt • L---~'~----------------1 
iddiayı nasd telif edeceğimizi de bil- ı 
miyonız. Eğer bu da. doğru ise milli 1 
~ilerimizin Finlandiya, İ~H'\C v~ 1 
ı\lnıa.nyada en az bir buçuk :-v1 ık bir 
.eyahat yapacaklan muh i \ktır. 

Bu üç memlekette de en az ıo - 12 
müsabaka yapıla-08.k demektir. Bu 
kadar uzun ve çok müsabakah bir 
se~·ahate 7 kişilik takımla ~ıkmak 
doğru değildir. Çocuklann yorulma,.. 
sr, ha. .. ta.ıanması, Jıatt& maalectef 
çok dürüşt güreşmekle bllhassa şöh

----
BELÇlKA. FRANSA MAÇI 1 

Belçika milli fakımile Brükselde maç yapacak Fransıı milli oyuncuları 
son milli maçlannda 

ret almış bu üç memlekette sakat -
lanmala.n ihtimali vardır. Onun için 
eğer ha.ki.haten bn nzun ve tehJikeli 
seyahati mutlaka )·apmayı kafamıza. 
koymu'J i!ıdı: bari di~er mmtakalar -
dan da birkaç genç getirterek 10-12 
gilreş(i ile yola. çıkmak daha doğn1 
olar. Sonra \'aktile yine Ferlerasyon 
ma.hafiJinden ga7.etelere Balkan o
)"llnlarmm Ma~'lst.a yapılacağı Röylen 
mişti. Eğer bu söze lnanr:rorsak 
milli ~reşçUerimiz\n bizce ehemmi -
)·eti inkar edilemi)·ecek olan Batkan 
birinciliği a.rifeıtJlnde 1Jağlam ve dJn -
lenrni.;ı bir halde bulunınalan .13.mn 
J[eleceğinl de düşünerek ya seyahati 
lasma'k yahut asıl mlJli takımda bu
lunan giirf"ŞÇlleri ylnni ~den fula Fransız milli takmımın Avusturya milli takımına k~rş~ elde_ ettiği par-

d da. tutm 1 k t i-·..:ı t- r.ı.Jak neticeden sonra Belçika takımını tertip edeceklen hır tekış alnu.şbr. 
ışan ayıp meme e e aue e .. .. k -•·t 

mek evla olul': Şubatın 21 inde Brü.kselde Bt'lçlka t~ı ~~.nsızla~ onune çı~ ~elLK. ır. 

F • ı· d" .. l ri h ~-'-d ilk ı Kendi merkezlerinde ve kendi seyircilen onunde agır blr maglubiyete m an ıya. gureş e a·ıuuu a .. karmak · · · 
yud.ığmuz yazıda da. işaret ettiği _ u~raınama.~ için BeJçi'kalrJar en yüksek taıkıml.aruu çı uzere şıın-
miı gibi gü~ilerimtzin sikleti hala d.iden tecrubelere ba.']lamL5lardır. 
niza.mi haddinden adamına göre 4, ============================ 
5, 6 veye. da.ha fazla ağırdır. Korku
yonız ki; bunlann son günlerde 
zayıfla tılma.cırna t.eşebbüs edilecek, 
belki de içlerinden bir siklet rul<an
da. göre51ll1Ye mecbur kala.caldan o
lacaktır. 

Arif pehlivan Pariste 
yine yenildi 

Şura.yı bir kere daha. apaçık c;ö~·le· 

miye mecbunı:ı ki yapılacak bu "e~·a
hatin Türk gtire§lnln ha.kiki kıymeti

ni gösterecek 80nuçlarla neticelen

meıslnl lst.emelrt.en b&5'ka ka.ygumu:ı 

yoktur ve eğer bunan aksinl lcıtemi~ 

olsak bütün bu uyandmcı yazılan 

1azma.z, sü.klit ederiz. 

B. FELEK 

Fransızların şampiyonu Degbou'lc 

güzel bir maç yapan Arif Pehlivan 

Pariste Portekizli Piyerro ile karşı-

!aşmıştır. Geçen ay Parise gelen bu 

p o r t e k i z 1 i pehlivan kuvvetli 

ve iri cüssesile dikkati celbeden bir 

güreşçi idi. Pariste yaptığı ilk maçta 

kuvvetli ve mahir bir Amerikalıyı da 

yenmişti. Portekizli ile Arifin müsa

bakası çok sıkı olmuş, Arif güzel bir 

kt M vl" Ol mukavemetle müsabaka.sına devam 
S.ar a ag up mı· ederken Portekizlinin bir vücut ma -

yan Takım kasma düşerek mağlup olmuştur. 
1935-936 Avmı~urya şampiyonu Arifin iki mağlubiyetine rağmen 

:A.dm.ira. takımmm şarkta yaptığı on seyirciler üstünde bıraktığı tesir pek 
müsait olduğundan yakında yine gü

bir ma.çlık turne şimdiye kadar gö • 
reşeceği temin olunmaktadır. 

rülmemiş bir muvaffakıyetle netice- ===============,.,.. 
lenmiştir. 

Admira. takımı Mısırda, Fil~tinde 

ve Berutta yaptığı on bir maçın onu

nu mühim farklarla kazanmış yal -

nız son defa Berut muhtelitine kar

şı oynadığı maçta 2-2 berabere kal
mıştır. 

Berabere kaldığı halde fevkalade 

bir oyun gösteren Avusturyalılar sa 

hanın çamurlu ve seyahat yorgunlu 

ğunun fazlalığından galibiyeti ala -
mamışlardır. Halbuki birk.aç gün ev
vel çamursuz sahada diğer bir Berut 

muhtclitine karşı yaptıkları oyun • 

da 8-2 gibi mühim bir fark elde .et • 

nıişlerdi. Son maçın beraberliğinde 

Berut kalecisinin kurtartlamıyacak 

rolleri tutmak gibi Wü de tesir yap
mıştır. 

Lik maçları 
Tehir edildi 

T. S. K. lsfanbul Bölgesi 
Futbol Aianlığınclan: 

Milli Hafay mitingine 
sporcufartmmn iıtirakini te
min için 30 ve 31 /1 /1937 
Cumartesi ve Paıar günleri 
Taksim ve Şeref Sfaf lannda 
yapı/mas' mukarrer olan 
bütün fut bol lig müsabaka
lartnın tehir edildiğini bil
diririz. .. 

Galalasaray 
Boksöıleri 
Ankarada dört sene evvel teşekklil 

ederek büyük bir faaliyetle çalışan 
boks klübü bugünlerde Türkspor 
Kurumu tarafından tescil edilmek Ü· 

zeredir. 
Klübün Türkspor Kurumuna itha

li ve senei devriyesi münasebetile ö
nümüzdeki kurban bayramında bU • 
yük bir müsamere verilecektir. Bu 

müsamerenin mükemmeliyetle geç -

mesi için hazırlıklara ba.şlıyan An -
kara sporcuları İstanbul boksörleri-

le karşılaşmak istemişler ve şehri • 
mi~in en kuvvetli boksörlerine malik 
olan Galatasaray klübüne müracaat 
ederek mutabık kalmışlardır. 

Bilhassa 66 kiloda Ankaranın kuv 

vetli boksörlerinden Salih Galatasa • 

raylı Melihle karşrlaşamk i&temekte
dir. Bu karşılaşmalar iki klüp arasın 

da olacağına göre müsabaksılara bü 

tün sikletler iştirak etmiyecek ve ha 
fif, vasat, yan vasat sikletlerle çar· 
pısacaktır. 

Bursada spo:ıı 

Bursa, (TAN) - Kış sporhmnm 
inkişafı için esası ıtedbirler alınmak
tadır. Uludağ, şimdiden birçok genç 
l!lporcu gruplarile dolup dolup boşa -
lıyor. Bilhassa dağ sporunun ilerle • 
me.si yolunda, llbaylıkça yeni karar
lar alınmıştır. 

tt~··~.,_~. 

ZONA
GAlf 
B ili karısı öldüğu zaman otuz 

yaşlarındaydı. Küçük kızı 

Mina da dört yaşında. Bill'in ma
rangoz dükkanı evinin küçük bah
çesinde olduğu için karısı öldükten 
sonra da küçük Minayı düşünerek 
bu yuvayı bozmam1ştt. Çalıştığı za. 
zanlar kızı da bütün gıin bahçede 
oynar, babası onun şakrak sesini 
duyarak bir kat daha hevesle ren
deler, cila vurur ve parlatırdı. Bazı 
günler, yaptığı işleri evlerde yer. 
!erine takmak, yerleştirmek için 
evden birkaç saat uzaklaşmak mec
buriyetinde kalırsa küçük Minaya 
komşu kadın mukayyet olurdu. 
Bill biraz yemek pi§irmesini de bi
Jirdi. Patates kızartmasını, omlet 
yapmasını iyice becerirdi. Bu d::ı. 

olmazsa hazır yemek ve yemişle 

kızını beslerdi. Komşu kadın bir 
gün hazır yemekleri görüp te bun. 
!arın çocuğa. zararlı olacağını söy
lemesi üzerine Bill hemen paçaları 
sıvamış, yeşillik ve hamur işleri 

pişirmesini de öğrenmişti. 
Bazı günler bunları yakardı am

ma, ne zararı var; madem ki Mi
nay:ı. bunlar faydalıydı; mutlak pi
~irmesi lazımdı. 

Bili, evi de kendi süpürürdü. 
Köse bucakta toz kalırsa bunları 
da eski bir toz bezıyle temizlerdi. 
Minanm çamı::.~ırlarmı yıkar, sökük 
leri varsa diker, di1ğmelerini bile 
sağlardı. Minay::ı. bel'aber oynasın. 
lar diye bir kedı yavrusu da almış
tı. Geceleri kfü-ük h"ızını11 yatma. 
dan evvel duasını dinler, sabah kal
kar kalkmaz, M~a uyanmışsa Y'· 
ne heraber dua ederlerrli. Pazarla. 
rı küçük kıziyle b;rlikte yabanlık 
elbiselerini giyerek temiz temiz kili 
seye giderler, orada Bill başını el. 
!erinin içine alarl{ vazı dinler ve 
M:!ı~ gürültü ydprna'lın diye cebi
ne doldurduğu nane şekerlerinden 
arada sırada bireı tane küçük kızr. 
nm ağzına sokuverirdi. Hatta bir 
gün işini bırakark kiiçük Minayı 
ıcomşu kızlariylc ge?:ıniye bile gö. 
türmüştü. 

Mina, ana mektebine gidecek ya
şa gelince Bill nnu her sabah mek. 
tebe kadar kPndi eliy!:! götürür ve 
ak5ama da yine kendi gider, alır
dı. Hatta bir gun en temiz elbise· 
sini giyerek mektf'I• .nüdiresini de 
ziyaret etmişti. Bu ziyaretin sebe
bi sonılduğu zaman "Anası sağ ol
saydı, elbette r11U<lfr..-yi ziyaret c. 
derdi" tliye izah o>t'!lışti. 

B m hastalanrlr~I zaman Mina 
altı yaşını he&üz doldur

muştu. Bir ma}IS gi.ınü öğleden 

S<'nra kc:-n:.lis:ni cfr c( ·ıktora muaye
ne ettirmişti. Eve geJ:liği zaman 
dükkanında uzan tı:r.un elini hiç bir 
işe sürmeden dü!;{ünmüştü. Came. 
kandan giren ıhk gi.ır.e~ ne tatlı i
di. Fakn.t Bili iyilepıiyecekti. Bel. 
ki altı ay daha yamyabilecekti ... 
Mina ise bahçede b:!~Jini uyutmak 
için ninni söylüyorc.lu. 

Bunun üzerine Bill ne yapacağı. 
nı. ne yapması lazım geldiğini u

zun uzun düşündü. Nebraska'da 
bir kızkardeşi vardı amma, o da 

çok yorgun bir kadındı. Ve sonra 
küçük Mina, ah, o Bill'in hiç bil
mediği Mina, neler biliyordıu. Peri 
kızlarını ve onların tatlı şarkıları. 
nı; Mina, hep bunları söylüyordu. 
Bill küçük Minayı anlıyacak, onu 
Bill gibi sevecek birini zihninde bul 
mak için ne kadar büyilk bir gay. 
retle uğraşıyordu, bilseniz! Ve bü
tün bunları ikmal etmek için Billin 

· altı aydan bir gün fazla ömrü yok
tu ... 

A radan birkaç gün geçtikten 
sonra komşu kadın Bill'e 

küçük Minayı yanında saklamanın 
doğru olmadığını açıktan açığa söy 
leyivermişti. Öksüren bir adamın 
yanında küçücük bir çocuk nasıl 

daha fazla tutulurdu. 

O günü gecesi Bili sabaha kadar 
gözünü kırpmadan düşündü. Sa • 
bahleyin kalktığı zaman kararını 
vermiş, Nevyorkun sabah gazete. 
!erinden birine şu ilanı göndermiş
ti: 

"Birkaç aylık ömrü kalmış bir 
adam kızını evlatlığa kabul ede
cek temiz yürekli, iyi kalpli bir ai
le arıyor. Kız 6 yaşında, mavi göz
lü, sarı bükleli bir çocuktur. Evlat. 
lığa kabul edecekler hakkında baba 
sı referans istemektedir." 

Bundan sonra umduğu gibi bir 
gün içinde lüks limorin kapİlarmm 
önünde durmuş, içinden çıkan şık 
giyinmiş bir kadın kolundan tut
tuğu başka bir kız çocuğiyle çık

mışlardı. Kız çocuğu sürekli ağla. 
malar arasında: 

"Kızkardeşim bu mu?" diye mü. 
temadiyen soruyordu ve şık kadın 
da kızını şöyle tersliyordu: 

"Bu sana ait mesele değil; bu 
işe hiç karışma. Hem fazla gürültü 
ya.prsan seni şin li burada bırakır 
şu güzel kızı alır, giderim!" 

Bili, şık ve zengin kadını uzt.ın, 

uzun süzdükten sonra Mina için 
başka kararlar aldığını ve evlatlığa 
vermiyeceğini söylemişti. Mavi 
renkte lüks otomobilin arkasından 
bakarken komşu kadın, kapısından 
çıkarak l3ill'e fena halde çıkışmış
tı: 

"Öyle fena hareket ediyorsun ki 
Bill! Hem kızına zerre kadar acı
san bu fırsatı kaçırmazdın ! Zen
gin bir aile oldukları her hallerin. 
den belli; neden vermedin?" diye 

yüzüne bağırmıştı. 

Bill, bundan sonra gelen zengin 
otomobillerini de birer birer geri 
çevirince, komşu kadın, kocasına: 
"Bill'i polise haber vermeli; kızma 
menhus hastalığı geçirmesine mü. 
saa.de ~tmemeliyiz" yolunda sinsi 
şikayetlerde de bulunmuştu. 

F akat bir sabah Bill'in dük
kanına giren bir karı koca

nın henüz kaybettikleri kızlarının 
yasım tuttukları elbiselerinden bel 
li oluyordu. Kadın derin bir keder 
içindeynıh? gibi görünmüyordu. 
Yalnız hazin bir hali vardı. Kocası ,, -

Yemeklerinizin 

Kullanmakla 
temin 

edebilirsiniz. 

1 Sgramlık Salep 
ve baharat 

Paketleri efJ. 
her yerdt. 
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da ona son derec itina ile muame. 
le ediyordu. Hem erkek Bill gibi 
bir marangozdu. Bill, bu çifte çok 
iyi muamele etti. l:ianki ümitleri, 
hayalleri hakikat olmuş gibi gözle
ri parladı ve: 
"Minayı size verebilirim" dedi. 

Kaç gün sonra gelip alabilecek· 
lerini sordukları zaman Bill'in göz
leri yaşarmış; başım öbür tarafa 
çevirerek cevap vermişti: 

"Bir gün daha kalsın, öbUr gün 
gelin, alın!" 

Bu bir günü Bill, dükkanında ge. 
çirdi. Yaz old~_Ju için Mina bahçe
de oynuyordu. Söylediği şarkıların 
her kelimesini Bill, teker tı:;ker du· 
yuyordu. Minanın yemeğini pişirip 
önüne koyduktan sonra onu uzun 
uzun seyre dalmıştı. Yatağına ya.
tırıp üzerini örttükten sonra lam. 
bayı söndürmüş; Minanın nefes a
lışını karanlıkta dinliyordu. Mina 

•"Baba, ben bu akşam küçük bir 
kızım, beni öp, ne olur?" diyordu. 

"Hayır! Hayır!.. Sen koskoca· 
man bır kız oldun! Öpmek, mop. 
mek olmaz!" 

M arangozla 1Hmsı Minayı al· 
r.ıak için ertesi sabah gel

dikleri zaman Bill küçük kızın el• 
bıselerini y;.kamış, ütülemiş ve sö
küklerini dikmiş, bebeğini bile 
benzin ile temizlemiş, hazırlamıştı. 

"~Una, hiç misafirliğe gitmeW. 
şimdiye kadar; bakalım uslu dura... 
cak mı?" dediği zaman kücük kız 
babasının üzerine atlamak istemiş, 
fakat Bill yine mutat ciddi tavrını 
takınarak: 

"Olmaz yavrum, Mina, artık seıı 
büyük bir kız oldun!" diye titriyen 
kollariyle onu kendine fazla yak. 
la);4maktan mcnetmişti. 

Aralarına küçük Minayı alarak 
Bill'in evinden aşağı doğru inen 
marangoz ve karn:ıını, Bill ;, uzun 
ve hasretli gözlerle takip etmişti. 

~finaya huysuzlanmasın diye kil· 
çük mavi bir şemsiye de getirmiş.
lerdi. Başının üzerinde tuttuğu şem 
siyenin mavi ipekli atlastan kuma .. 
şı Minanın o kadar hoşuna gitmi~ 
olacaktı ki, dönüp babasına el sal· 
lamayı bile unutmuştu. \ 

~ .................................... -1 
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··k Şefe, •• •• nonu Hü ti amutay, 
Kahraman Ordu va • 

ına iDi al iŞ 
[Başı 1 incide] • Türk efkarı umumiyesinin bu kadar 

nıUphem kalkll} zannolunan manası- endişeli \"C dikkatli bir surette meş
na şimdi ameli mahiyeti tayin et - guı oldu~ı.ı bu milli davaya büyük 
lllek vazifesi vardı. Biz ilk günden Avrupa memleketlerinden inikas e
itibaren tiı. 921 de Suriye ile Türkiye deıı dostane tczahürattnn miitehas -
nrauıdaki hududu tayin eden anlaş fiis olmadığını eüşiinmek doğru değil 
lllalar yapılırken ve Fransızlarla muh dir. Türkler bıı tezahürattan müte -
telif muahedeler aktedilirken Antak- ha.His ol'lluşlar ve her birine layik ol 
ya ve İskenderun mıntakasında hu- duğu kıymet ve ehemmiyeti atfet -
susi birtakım şartların tahakkuk et- mişlcrdir. tAlkışlar) Doktor Tevfik 
lllesini esas tutarak muahede aktet- Rüştü .Aras, ümit ederim ki, büyük 
nıiş olduğumuz kanaatinde idik. Bu meclisın yükhek ıtimadma yenilen -
kanaatimiz samimi idi. Bu davada. sa miş ve nrtmış bir surette mazhar ol
nıimi ve ciddi olduğumuzu anlatmak duğu halde, yakın bir zamanda ltal
lazımdı. Neticede muvaffakıyet bil - ya Hariciye Nazırile görüşecektır. 
tün dünyanın bu samimiyete inanışı Akdenizde Ingiltere ve !tal -
ile kabil olurdu. ya anlaşmasından sonra husule ge-

Cemiyeti Akvamın bir anlaşma ne len hava Akdenizde bulunan devlet
ticesine varması bu mües~ese için ha lerin emniyet ve biribirlerile ıyı 
kiki bir zafer mahiyetindedir. Cemi- geçinmeleri lehine mühim bir selah 
Yeti Akvamın muzaffer olması bizim kaydetmiştir. Doktor Tevfik Rüştü 
beynelmilel siynsetimiz9e de mesut Aras Akdenizin bu ye~i havasından 
bir neticedir. Şimdi alakadar millet - İtalya ile görüşürken aramızda bu -
lerin ve temenni ediyoruz ki. bütün lunan Boğazlar meselesi üzerine de 
Jniletlerin müşterek vicdanında Ce - temas etmek fırsatını bulacaktır. 
nıiyeti Akvamın gün geçtikçe daha ümit ediyoruz ki, muğlak olan me -
iyi beliren bir müessese haline gel- selelerin memnuniyeti mucip olacak 
lllesi büyük arzumuzdur. Türkiye bu bir surette hallolunması, yalnız ara
na elinden geldiği kadar faydalı ol - mızdaki dostluk ve emniyet vaziyet 
mıya çalışmaktadır. (Alkışlar) !erini alakadar eden mesele olarak 

Onun için Cemiyeti Akvamın bu değil, bütün A vrupada sulh zihniyeti 
kadar miihim bir meselede kendi mu ni, emniyet havMmı kuvvetl<'ndir -
Vaffakıyetini tecessüm ettirerek çık mek itibarile sulh davası için faydalı 
ınış olması Herdeki çalışmaları için olacaktır. 
ve nihayet beynelmilel politika için FENA EMRIVAE:ILER 
iyi bir alamet telakki ediyoruz. Bu 
nıUnasebctle Cemiyeti Akvamda bu
lunan alakadarların bizim bu milli 
ıneselemizde yakından uzaktan emek 
sarfetroiş olan Azalan Türklerin mil
tchassis olarak dinledikleri güzel söz 
ler söylediler. 
DAV Af.UZ KARŞISz.."'\DA MlTTTE

FIKLERIMIZ, DOSTLARI:\flZ 
M. Litvinof, Hatay meselesinde, 

Sovyet ittinadının Türkiye ve Fran-
sa arasındaki hususi vaziyetini bela
gatle ifade ederken gerek Türkiye 
ile olan dostluğu ve l;erek Fransa ile 
olnn bağlan bizi memnun edecek bir 
urette tebarüz ettirmiştir. İlk gün-

1 · · il ramız
da teessüs eden dostluğun ayni kuv 
vetle devam ettiğini ihsas etmişler -
dir. Biz de Sovyet Ru~ya ile olan dos 
tane münasebat:.ımrzın ilk günlerdeki 
kadar samimi ve ciddi olduğu zihni
yetini muhafaza etmekte devam edi
yoruz. (Alkışlar.) 

Müttefiklerimiz namına cemiyeti 
'.Akvamda bulunan Romanyanın söy
lediklerini de hakiki bir memnuniyet 
le tel8.kki ettik. Balkan komşu ve 
ınüttefiklerimiıin davamızı dinlemt'k 
için gösterdikleri dikkat biT.im da -
ima teşekkiirle anacağımız bir göste 
ri olmuştur. 

1 l.llSTER EDEN 
• 
Arkadaşlar, bu meseleye İngiliz 

hariciye nazın, bUtün Türkiyeyi mU 
tehassis ed®ek mebzuliyetle emek 
sarfemişir. (alkışlar) lngilterenin va 
ziyeti bugündert itibaren iki dost mem 
leket arasında, her ikisini memnun 
edecek bir hal tarzı bulmak için ciddi 
bir kaygu besler halde idi. Vak.it v~
kit gazetelerde lngiltereden, gah bı
rimiz ve gah diğerimizi fazla iltizam 
eder surette görülen manzara, bu 
nıemleketi, lngilterenin uzlaştırma 
pohtikasında varacağı netice üzerin
de vakit vakit düşündürmekten hali 
kalmamıştır. Anrak İngiltere, Hatay 
davasında Fransızlarla Türkler ara -
sında bir uzlaşma olması için, sar -
fettiği emeklerin mUsbet bir netice
ye varmış oiduğundan, nekadar mem 
nuniyet hissederse, Tilrk efkarı umu 
ıniycsinin İngiliz politikasına ka~ı 
beslediği itimadın ayrıca kuvvetlen -
dirilmesinden <ie memnuniyet hisıııet 
ınekte haklı olacaktır. (alkışlar) 

CENEVRE 
Cemiyeti Akvamın bu çalışması ve 

Hatay ıiavasmın bu suretle alakadar 
lan memnun edecek bir surette bit
ınesi, dlinyanm bugünkü vaziyetinde 
tılh lehine kazanılmış büyük bir e

serdir. Şurasını memnuniyetle zik -
retmeliyim ki, Avrupanm muhtehf 
siyaset kutbunda bulunan memleket 
lcr bizim davamıza. umumi~rctle miı
&aheret göstcrmi§lerdir. Belki müza 
he.ret sözünü pek kuvvetli bulacaksı
lliz. Fakat umumi surette sempati ile 
teveccüh ile ltaı-ş1lamıyan hemen hiç 
bir memleket hatırlamıyorum. Al -
ınan matbuatı iyi karşıladı. 1talya ef 
.karıumumivesi bizim bu davada nok 
tal nazarn~ızı alaka ile dinler ve iyi 
telakki eder manzarayı esirgemedi. 

Arkadaşlar, A vrupada sulh mese
lesi, bilhassa İspanya hadiselerinden 
sonra çok endişeye mucip olmuştu. 
Bir aralık İspanyada çarpışan siya 
setlerin, hatta bazı deyişlere göre 
kuvvetlerin, bütün :Avrupada fena 
emrivakiler husule getirmesi pek ya 
km zanediliyordu. Ben zannediyorum 
ki, İspanya hadiseleri çok felaketli 
tezahürlerinden sonra belki de su! -
hun muhafaıasındaki meziyeti hepi 
mize anlatmış olması itibarile ayrıca 
dikkate değer bir netice verecektir. 
Az çok müsellah ve muharebe etmi
ye alışık milletlerin biribirine karşı 
mil~adelesini gösteren lspanya hadise 
leri nazari olarak umulan askeri ne 
ticeleri süratle vermedi ,Bilakis netice 
leri süratle vermedi. Bilikis netice 
alınmhksızın aylardanberi az çok mü 
ecllah olan kütleler biribirlerine kar 
şı mevcudiyetlerini pekala muhafaza 
edebiliyorlar. Vakıa a:skeri bir netice 
yi elde etmek güç olmıya mukabil, 
silahlann tahribatı şu kallar sene ev
velkine nisbctıe pek ziyade olduğu an 
!aşılmıştır .. Yeni hadiselerin eskisin 
den farkları çabuk netice verme ba 
kınımdan değil tahribatının daha 
korkunç ve daha felaketli olmasın -
dan ibaret olacağa benziyor. Aklı ba 
şında olan devlet adamlarının sulhil 
muhafaza etmeleri sırf maddi ve as
keri bakımdan daha çok akıllı hare
ket sayacaklarına İspanya hadisele -
rinin yeni bir misal olacağını zannede 
rim. (sürekli alkışlar, bravo sesleri) 
bu mülahazalanmı milletlrein konuşa 
rak ve uzlaşarak sulhü muhafaza e
debilmelerindeki yüksek kıymeti ve 
Cemiyeti Akvamın bir sulh müesse -
sesi olarak layık olduğu büyük kıy
metlerini tebarüz ettirir ümidinde -
yim. 

lSPANYOL MILLETl VE 
TURKlYE 

İspanyadan bir tecrübe müşahede 
si olarak bahşedişimin fenni bakım-
dan mazur görülmesini dilerim. Bu
nu söylerken İspanyol milletinin fe
laketlerinden çok müteessir olduğu
muzu ilave etmek isterim. İspanyol 
milletine kurtuluş ve saadet temenni 
miz halistir. 

Arkada.şiar, meselemizde doğrudan 
doğruya alakaları olan Türkiye ve 
Fransa müşkül bir vaziyet içinde ola 
rak bir neticeye varmak için ciddi e
mek sarfetmişlerdir. l•'ransanın ge
rek kendi meseleleri olarak, gerek 
Suriyelilere karşı içinde bulundukla 
nnı kabul ettikleri taahhüt bakımın
dan ve nihayet Türkiye ile Fransa 
arasındaki nasyonalist kıymet atfet
mek siynsetile sarlettikleri gayreti 
takdir etmek için arkadaşım Doktor 
Tevfik Rüştü Arasın Cemiyeti Ak
vam Meclisinde söylediği sözlere işti 
rnk etmek istl"rim. 

SANDLERE TEŞEKKUR 

Arkadaşlar, şimdi size bu kadar 
geniş ve dolaşık noktainazarlan te
lif etmek hususunda İsveç hariciye 
nazırının raportör olarak sarfettiği 

kıymetli mesiyi takdirle ve teşekkür-

le yiidettikten sonra asıl mesele, Ha- verilen kararın bizzat Suriye için nasebatının sağlam bir atiye bağlan Boyle bir isnadın yersiz ve haksız ol
tay meselesi üzerinde varılan neticeyi nekadar f .. yddlı ve hele istikbal için ması bakımından Türkiye için oldu- dugunun anlaşılması için bu davanın 
tahlil etmek istiyorum. Cemiyeti Ak nckadar feyizli olduğu layıkı ile an- ğ11 kadar Suriye için de hakiki bir müzakeresinde bütUn malrnatların 
vamda kabul edilmiş olan karar bir !aşılmamRktadır. Bu anlnş'l1anm Tür faydadır. yakından tetkik olunması ve nihayet 
prensip itilafı addedilebilir. Gerek kiye kada:- Suriyeye de f11.y.ialı ol - Arkadaşlar, Sancak halkının m~m varılan neticenin herkesın maksadı
kanun bakımından ve gerek ameli o- dıığunu anlatmak için aklı erenler e- nun edilmemiş olarak haklan ve va- ru aşikar bir hUrette göstermesi la • 
larak bundan sonra hazırlanılacak iş nıek sarfederlerse hu emekl.?r fayda- zıyetleri şüpheli bulunduğu halde zımdı. 
lerin teminin teşkil eden apa prensip lı olacaktır. Suriyelilerle iyi geçınmesı mümkün MAKSADIMIZ AÇIK 
ler Cemiyeti Akvamda umumi bir ka Her şeyden evvc:l Tii'"k gazeteleri- değildi. Yeni doğan Suriye devletinin Biz Sancaktaki Türk halkının mil-
rarla tefhim olunmuştur. Sancak mm ne bütün Hatay da\'asmda takip et- - ki onun refahını. saadetim ve gün li varlığını kültürel, hal ve istikbali. 
takasının ayn bir me\'cudiyet olduğu tikleri iyi hattı harek ?tten dolayı geçtikçe medeni alemde inkişaf et - ni temınat altına almrya nekadar e
kabul olunmuştur. Lakin bizim da - teşekkür etmek isterim. Iyi hattı mesini Türkİer hakiki bir memnu - hemmiyet vermişsek bunun haricin
vamız esas olarak bundan ibarettir. hareket, Türk davasını, \'azifeleri o - niyetle takip ve seyredeceklerdir. • de hiçbir maksadı tazammun edecek 
Bu ayrı mevcudiyet dahili bütün iş- ıarak, gerek içerdc \'e gerek memlc - Suriye de\'letinin içinde \'e hududun- 'hüküm \'C gösterişlerden de o kıular 
!erinde tam bir istiklale malik olmuş ket dışında iyi anlatmak için ciddi da Sancak gibi miıhım bir mıntaka içtinap etmiye çalıştık. Zaten dev .. 
tur. Bu mıntaka Sancak mıntakası gayret sarfetmeleridir. Bunun kadar halkının kuskun ve daıgın bir haleti letlere emniyet telkin eden, Cemi}eti 
resmi dil olarak Türkçeyi tesbit· et- menun ve müteşekkir kBldığını cihet ruhiye içinde bulunmnsı o memleke- Akvamda davamızı nazarı dikkak al 
miştir. (alkışlar) Bu prensipler bey Tiırk gazetelerinin münıı.~Pbette bu - tın dahili ve daimi geçimi için haki- dmın ve nihayet Fransız efkarı umu 
nelmilel alemin en bUyük meselesi k 
ve salahiyeti tanılan ve bütün alaka 

lunduğumuz harici alenıe çatmanıa ki bir eksiklik \"e fenalık idi. Suriye miyesini, Cemiyeti Akvam efkarı U• 

darların rızasile, iltihakile katiyet .Arap alemini incitmemek için bakı - d<ışlar Sancağın mülki emniyetinin tai nazarlarla telif etmiye çahşn bir 
için cebrinefs etmeleridir. 81lhassa 

1 

bundan da kurtulmuş oluyor. Arka- mumiyesini Türk davasını diğer nok 

kcsbetmiş olan Cemiyeti Akvam mü 
essesesinin kararıdır. Sancağın bu ki bir dikkat göstermeleridir. Fı ansa ve Türkiye tarafından temin 1 karar aramıya sevkeden başlıca ha. • 

ahf t HATAY DAV AMJZ KARŞISINDA olunmnsı s~riye içın mühim bir men Jeti ruhiye davamızdaki cıddiyct \'C 
idare şeklini m uz uta.bilmek için 
müeyyideler alınmıştır. Bu esas pren SURİYE faattir. Sancak gibi sahilin mühim samimiyctımizdir. 
siplere temas eden hükUmler ancak Eğer münakaşaya düşen her dava- bır kısmında taarruzlara karşı iki ı Şimdi Suriye devletinin, Türklerin 
Cemiyeti Akvamın muvafakatile ah- da iki taraftan birinin sevinç göster- devlet tarafından aynca teminata a-

1 
maksatlarının bu kadar açık olduğu

nabilir. Cemiyeti Akvamın Sancağın mesi diğer tarafın behemehal kay - lınması bilvasıta Suriyenin mühim nu ve hiçbir muzmarları olmadığını 
mevcudiyetini temin etmek için ica- bettiği manasını tazammun etmek bır kısmının askeri ve sıyasi mahfu- Wr daha tecrübe ederek aramızdeld 
bında Türkiyeye ve Fransaya tahmil lizımgelirsc Türk efkarı umumiyesi ziyeti için pahası bıçilmez bir ni - mürrasebetlerin teminat altına gir • 
edilebileceği vazifeler her iki hükfı _ seviniyor diye Suriyelilerin sevionmc ınettir. Miıstakil devlet mes'uliyeti ıniş olması, kıymeti yüksek bir ne .. 
met tarafından taahhüt olunmuştur. mesi 18.zımgelir. Zannediyorum ki, .Je işe başladığı zaman devlet adam- ticedir. 

Sonra Sancak mmtakasının mülki bizim Suriyede gördüğümüz tezahü- ları memleketin dahili geçimini tak- MÜSTAK!L SURİYE 
t:umaiyetinin temini gene Fransa ve rat bu ka..'1ar basit bir mantıktan ne· viye eden ve diğer devletlerle harici Arkadrujlar, biitün bu mülahaza .. 
Türkiye tarafından taahhüt olunmuş.. şet etmektedir. Halbuki bu mesele- emniyeti arttıran muahedelerin ne - !arı Arap alemi içinde, bizim ınak • 
tur. Nihayet Türkiye - Suriye budu- de vaziyet büsbütUn başkadır. Bugün kadar kıymetli olduğunu ameli ola - satlnrımızı iyi anlamıyacak olanların, 
dunun masuniyetini temin eden üçlü Fransız gazetelerinin hulasasını oku- rak hcrgün hissedeceklerdir. iyi anlamalarına yardım etmek için 
bir muahCae; Türkiye, Fransa, su _ makla Fransız efkarı umumiyesinin MENFAAT DOGUŞU ve bizim maksatlarımıza hulul ede -
riye arasında ayrıca aktolunacakt:.ır. bu davada Türkler kadar sevindiği- Arkadaşlnr. Cemiyeti Ak\·amın bilecek tecrübe ve teveccühte olan fi 

Arkadaşlar, ayn bir varlık, resmi ni görmek. benim için, hakiki bir verdiği knrarlnrda üçlü olan, Türki· kirlerin vatandaşlan arasında anla .. 
dili türkçe olan ve dahili bütün işle· zevk oldu. Elbette Fransa Hatay da ye, Suriye ve Fransa muahedesi Su- tabilmelerini kolaylaştırmak için söY, 
rinde tam bir istiklale- sahip olan vasında Suriyelilerin noktai nazarını riye hududunun masuniyetini temin ıüyorum. Müstakil Suriye dev!eti ile 
Sancak mıntakasının icra kuvvetleri ve menfaatlerini Suriyeliler hesabı - etmektedir. Bu menfaat doğuşunu 1 

münasebat meselesi bizim siyaseti • 
ve teşrii kuvvetlerile Suriyenin icrai nıı takdir olunacak ciddiyet ve meta- selamladığımız Suriye devleti için mizde daima birinci derecede ehem
\'(• teşrii kuv\·etleri arasında irtibat netle mUdafaa etmiştir. Böyle iken, hakiki bir faydadır. Bütün bu ihti - miycti haiz olacak meselelerdenJir. 
unsurlan nyrrca ih1.ar olunacaktır. herkesin sevinmesi, meydana ~ıkan lfıflar esmısında Suriye hududu me- 10, 15 senedenberi ümit ettik ki e
Bütün bu mülahnz:ılardan ve kısa ma eserin herkesin menfaatine yarar ha selesinin açıkta bu1'Jnduğunu biz ğer Suriyede müstakil bir devlet vü
ruzatımla anlaşılıyor ki Sancak mm kiki bir sulh eseri gözü ile görülme notamızda söyledik. Bunu söylerken cuda gelirse ve bu devlet milli m"n
takasr bir Türk memleketidir. Bura- sindcndir. Şimdi Suriyelilere ait olan hudut meselesini halleden esas ve- fuat ve siyaseti hulus ile takip etmek 
da Türklerin ayrı bir mevcudiyeti ve men.fa.ati benim dilimden izah etti - sikaların biz:·n noktai nazarımızda imkanına ma,lik olursa bu, Suriye ile 
.kendilerine .mahsus idarel~ri olmalı- ..ğim zaman umut ediyorum ki insaf tc.mamıle şart t~şkil eden meseleler- Türkiye arasında iyi mlinasebetlerin 
dır tarzında, asgari haddinde bey - sahibi olanlar böyle bir muahedenin den birisı hallolunmadığı fcin kendi- inkişafı için yeni ve mes'ut bir dev
nelmilel aleme anlatmak istediğimiz \'Ücuda gelme ini temin cttiğind~n mizi böyle bir hukuki içtihatta haklı ~ olacaktır. Bu ümidimizin :ırii.cut 
dava esas itibarile hak kazanmış, ka dolayı hiç olmazsa bizim kadar mü- nddetmiştik. Suriyenin en çok hudu- bt:lması ynkın senelerin eseri olacak 
bul edilmiştir. (Bravo sesleri, alkış- teşekkir kalacaklardır. du Türkiye ile olan hudududur. Bu tır. Yeni de\•re başlarken açılmış o-
lar). TÜRK - SlJRlYE MÜNASEBETLE- hududun teyit olunması ve bu hudut lan münaka§a, Suriyelilere bizim 

· kl k · · RtNL~ 1ST1KBAL1 maF·uniyetinin Fransa, Türkive ve kcndıleııle iyi komşuluk ınünaseba • Bunu ameli bır şe e so mak ıçın J 

yapılacak olan birçok işler daha var Arkadaşlar. Sancakta Türk mev - St:riye aı .. sında taahhüt olunması, tına verdiğimiz ehcmmıyeti tebarüz 

k k cudiyeti ve bunlann kendi1crine malı bu memleketin emniyet ic,inde "-'aşa- ettirmek için vesılc oldu. İki memle 
dır. Sancağın ana anunu yapılaca , J 

b. sus müstakil bir idarcve malik olma- mm;ı için ve komşusuna sulh ve em- kel arasında iyi komşuluk ve emniyet statüsü yapılacak ve ıraz evvel ar- ,) 
l la rı. ilk f'Ününden ilibar<'n söyleme- nivet temin eden hakihi bir mesnet- hislerinin ve beraber çalışmanın ve -

zettiğim muahede er gerek Fraıısa o J 
'·'i ihmal etmedifömiz vec;hile bu mcm tir. receği nimetler başka bir siyasetin 

ile Türkiye arasında \'e gerek Tür - ~ 
. F S · d . ı·· leket için hakiki ve a"ık bir mesele- ZANNE'DtLM1ST1R Kİ... temin oocbıleceği menfaatten az de -

l<ıye. rnnsa, urıye arasın a, uç u " 
olarak yapılacaktır. Bu isler çok dh. Iste bu meselenin hallolunma - Arkndaşlar; bütlin bu münakaşa - ğildir. Eğer Suriye ile Türkıye ara-

mış b"lunması \'e 1·cıin müphem kal- lorda Türlfrvenin siyaseti ve noktai sındaki müstakbel mUnasebntler bi-ehcmmiyetli şeylerdir. lstihsal olu - .... J 

.ııın neticelerin ameli ve faydalı ola- ması, birçok ihtilaflara sebep olacak na1.arı ivi nnlaşılmış olması gibi bir zim hudutlarımızın emniyetm. ve 
rak istikraı bulması anca~. g.>lecek hır vaziyetin a<'rk bulunmac;ı. elbette fayda, bizim için çok değerli olduğu bizim iyi komımya malik oldu~tmuz 
işlerin iyi yapılmasile kaimdır. Suriye ile Türkiye arasıntla daimi k&dar k<'mRularımtz için de çok de- hıssini bizde hasıl ederı:ıe ve komşu-

olarak dikenli kalacak bir ihtilaf ğerlidir. Bir zaman zannedilmiştir muz da bize karşı bunu hfısıl ederse 
Yapılacak işlerin ehemmiyetiM bu · mevzuu idi. Bövle bir mcv:?.uun orta- ki biz, bu dava.vı gizli maksatları her iki memleketin bundan edeceğı 

temasım. cümhuriyet hükumetinin . dan kalkması Suriye ve Türkiye mü setreden bir vesile olarak çıkardık 

1 

istifade pek büyük olur. Suriye dc!v-
lh"Vnelmilel sahada elde etmis oldu - lcti kendisi için bahtiyar olarak açı -
ğu ve ancak bütün aliıkadarların müş - - lacak lstikllil devrinde birçok mcsc-
terek muvaffakıyeti saymakla ?.evk Resim: 30 ' leleri halletmek vazifesi kar§ısında 
duyduğumuz eserde bir arızaya uğra kalacaktır. Böyle ağır vazifeleri hal-
mıı.dan faydnlarını gösterebilmcı;i i - !edecek olan de\'letin hudutlarında. 
çin daha çok dikkat sarfc.tıniye lii - ırnmşulanndan emin olarak çalı§ması 
zum olduğunu ve bizim di:1;er eserleri sinirleri rahat ettiren ve insanların 
asıl maksada. muvafık olarak viicuda gayretlerini ve emeklerini çok seme· 
gptiıınek için daha çok ~:alışmamız 1 eli ve velut kılan hususi bir maz .. 
laz··ngeldiğini arzetmek içindir. hariyettir. Görüyorsunuz ki, bu an-

.Arkadaşlar, yapılacak işlerin ıyı laşma Suriye tarafından eğer iyi 
yapılmasını kolaylaştıracak olan tek düşUnillürse tereddüt edilecek değil, 
unsur, şinı.ı1iye kadar anlaşma:-.11 te - Türkler kadar, Fransızlar kadar ve 
ınin etıniş oh:n un~ur ve usuldür. 

Bizim hakiki maksadımızır ne ol -
duğunu karı1 taraiı.1 bilmesi ve kar 
şı tarafın bu davada temin olı;nmnş 

olan faydaların muhafaza olunaca -
P.ına in:ı.nması ycnı aki~~erin tamam
kıımasrnı mümkiiu ld,ıca~tıı:-. Hun -
ı:ı.rı sıze Türk efkfn-ı umumiye!"ınin 
varılan neticeyi iyi telakki etmesi ve 
bundan sonra yapılaı·ak işler hakkın 
da tereddüde düşmemesiM hızmet 
için söylemek benim için büyük bir 
zevkttr. (AlkJşlar) 

Arkadlşiıı.r, ~imdi meseıenin asıl 
nazik tarcııını. yanı Surıyeli1C"re ta -
ıı.lllfık eden tarafını huzur J . ıuı·ı•J açık 
yülcrekle ve 

0

f.rrb:st .. ihnı:,·etle müna-
lrıışa etme:< ·stenm. . 

lşitiyorum ki, bu elde edilen netı
<·e Suriyede huzunı mucip surette 
telakki edilmekte değildir. Şurada 
hurada, Cemiyeti Akvamda verilen 
kararın hoş görülmeciığ!ni tazammun 
eder göster!~ler \•a~ıılmak•adır. :Ben 
zannediyorum ki Cemiyeti Akvamda 

Fıkra: 3Ö 
Hoca merhum bir gün yol kenortndaki bosfanlarclan birine dalıp 

kovun karpuz kopamken sahibi üstüne gelip sorar: 
- Bre Hoca ne yapıyorsun burada? . . 
Hoca birdenbire aklına gelen şu cevabı vermiF 
- Sıkıntı clcfediyorum. lôkin bostan sahibi acar bir herif imi§. 

lsror etmiş: . . . . . . . . . • . ..• 
- Honiya kabahatin?! Hoca da hemen orada gözüne i/i§en bir 

fezeği göstermİF 

- l1fe/ 

. . . . . . . .. 

- Bre Hoca bu insan tersi değil ki? .....• 
Ya mübarek odam/ Sen insan gibi ferslemiye vakii btrakmadm ki?! 

b:zi bu hususta teşvik etmiş olan di· 
ğer sulhpen·er devletler kadar sevi• 
nilecek. övünülecek ve lehinde teza .. 
hürler yapılacak bir hadisedir~ 

HADİSELER VE EFKARI 
UMUMİYE 

Arkadaşlar, Türk efkarı umumiye. 
sinden, Türk gazetelerinden bu nazik 
zamanlarda hudut haricinden aldığı .. 
mrz havadisleri iyi yürekle karı:ıla • 
malarını ve meseleyi kafi derecede 
anlamamış olan komşulamnıza iyice 
anlatmak için gayret etmelerini her 
kese tnvsiye etmek isterim. 
Arkada§ımız Mahmut Esat Boz • 

(Arkası 9 uncuda) 

Müsabaka 
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Manisa da 
faydalı 

çalışmalar 
Manisa, (TAN) - Şehrimizin en 

~alışkan teşekküllerinden biri olan , 
Yıldınmspor Klübü futbol takımı ci
va.r \ilayet ve kazalar gençlcrile bir 
çok faydalı temaslarda bulunduğu 
gibi gösteri kolu da köy köy dola..5a
rak temsiller ve konferanslar vermek 
tedir. Bu mesainin tcsirile bazı köy -
!erde spor klüpleri kurulmuş, Alibey
li, Hacı Rahmanlı, Pa.~aköy ve Yıl

maz köylüleri tarafından da müşte. 

rek bir bando teşkil edilmiştir. 
Yıldmmsporun atletizm, voleybol. 

güreş. binicil 'i< Ye aYcılık şubeleri de 
faaliyete geçmiştir. 

Bigada 
sağlık 

çalışmaları 

Biga hükumet doktoru Muammer 

Biga, (TAN) - Çok intizamlı bir 
ıurette çalışan kasabamız dispanf>t
rıne IJuu yııında l~lU hasta müracaat 
etmiştir. Bunların 86 sı ayakta ve 
17 si yatmak suretiyle tedavi olun
muştur. Hastaların 196 sı yaralıdır. 
11 i doğum için müracaat etmiştir. 

Sari hasatlık.lardan 2 şarbon, 36 
,·erem, 30 da kuduz musabı müra -
caat etmiştir. 

Yine bir yıl içinde merkezde 1300 
,.e köylerde 9127 çocuğa çiçek aşısı 
yapılmıştır. 

Dispanser bir sene zarfında köy. 
Iüye üç kilo 174 gram ve şehir hal
kına da iki kilo 300 gram kinin da
ğrtmıştır. 

Romanya ve Bulgari.standan ge -
lip kasabamız köylerine yerleştin • 
len göçmenlerden dispansere 107 
hasta ba.5vurmuş, bunun 13 Ü Ça • 
nakkale hastanesine sevkolunmuş ve 
94 ü müessesede tedavi edilmiştir. 

Göçmenlerden sıtmalı olanlara da 
başkaca üc; kilo 884 gram kinin tev
zi edilmiştir. 

Yine bir yıl içinde 1338 doğum. 

10003 ölüm. 419 evlenme, 21 de bo
,anma vak'ası kaydedilmiştir. 

Manisa 
Stadyomu 
Manisa, (TAN) - Yıldırmıspor 

Klübti tarafından valimiz Lutfi Kır
dar şerefine Halkevinde bir çay ziya
feti verilmiştir. Ziyafette General A. 
li Rıza Artunkal, General Münir, be
lediye reisi Avni Gemicioğlu, mek
tupçu Şevki de bulunmuştur. 

Klübün mes'ul murahhası Zeki De. 
veci oğlu kısa bir hitabe ile Yıldırım
Eporun tarihçesini anlatmış, valimiz 
buna cevap vererek pek yakında Ma
nisada 150 bin lira sarfile büyük ve 
asri bir stadyom inşasına başlanıla-
cağını söylemiştir. 

Aydında Adana l çin lane 
Aydın. (TAN) - Cümhuriyet ilk 

okulu talebesi Adana felaketzedele. 
ri için aralarında 653 kuruş toplamıs. 
)Ar ,.e bunu Adanaya gönderilmek 
üzere Halkevine teslim etmişlerdir. 

Mafatyada istasyon tamırhanesl 

Pütürgeliler doktor 
su ve yol istiyorlar 
Ma!atya, 

vakit 
Pütürge şosesi 
tamir edilecek ? 

ne 

Pütürge, (TAN) - Hava.sr çok iyi, her tarafı zümrüt gibi yeşilliık 

içınde bulunan kasabamız, beş yüz haneden ibarettir ve ilçemizin dört 

nahiyesi vardır. Maarif teşkilatı oldukça yerindedir. Merkezde beş sınıf

lı bir ilkmektep, Kcfcrdiz'de üç sınıflı diğer bir mektep mevcuttur. Er

sele, Mavrato, Danli, Agvan, Babik köylerindeki mekteplerin teşkilatı 

muntazamdır. Buna mukabil, kazamızın diğer nahiyelerine nisbetle ge

ride olan Gerger ve Taraksu nahiyelerinde mektep yoktur. Bu iki nahi

yede ya km senelere kadar mevcut olan mektepler kaldırılmış ve güzel 
olan binaları hükumet dairesi ittihaz edilmiştir. 

Burada hekim bulunmaması, yal
nız Pütürgelileri değil, civar köyler 
halkını da müşkül vaziyete sokuyor. 
Bilhassa göz hastalıkları pek çok • 
tur. Bu itibarla ilçemizin en büyük 
ihtiyacı, bir hekime malik olabilmek· 
tir. 

Bundan sonra gelen ihtiyaç, içme 
suyu meselesidir. Bir buçuk saat 
ötedeki pek latif bir suyu buraya a
kıtabilmek, Pütür.geyi gayri sıhhi 

sulardan kurtaracaktır. 

Ur ladaki 
cinayetin 
tahkikatı 
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İzmir, (TAN) - Urla ile Urla is. 
Yol ihtiyacı kelesi arasındaki şosede gece yarı.sın 

lzmirde 
ticaret 
odası 

• • 
seçımı 

İzmir - Ticaret Odası meclisi top-
! lanmış, riyaset divanı birinci reisli
ğine Hakkı Ba.lcıoğ'lu , ikinci reisliğine 
Şerif Remzi, birinci reis vekilliğine 

Mazhar 1zrnirlioğlu. ikinci reis vekil. 
liff ne Nuri Çolakoğlu, mu.:ı.melat mü
fettişliğine Ziraat Bankası müdürü 
Aşkı Eren, hesabat müfettiı:ıliğine 

Şükrü Cevahirci intihap edilmişler

dir. 
Yeni idare heyetine de şu zevat se

çilmişlerdir: 

Şerif Remzi, Şükrü Cevahirci. Aş
kı Eren. Kazım Kırkağaçlıoğlu, Şera
fettin Serbestoğlu. 

Odanın yeni yıl bütçesi 54 bin lira 
olarak kabul edilmiştir. Bu bütçeye 
eaternasyonal İzmir fuarına iştirak 
için on bin lira tahşisat konmuştur. 
Bu miktarm yirmi bine çıkarılacağı 

haber alınmıştır. 

Geçen seneki büt<~e kırk sekiz bin 
lira idi. Bazı memurların maaşlarına 
zamlar yapılmıştır. 

Balık esirde 
balta ile 
hücum 

Balıkesir - Sakarya mahallesin· 
den Halil oğlu Ayı·an Osman sarhoş 
olduktan sonra şuurunu kaybetmiş. 
eline geçirdiği bir balta ile ayni ma
halleden kahveci Ahmet ve Şaban 
Çavuşla oğlu Abmede hücum eyle -
miştir. 

Bereket versin etraftan yetişen • 
ler Osmanı yakalamışlar ve kanlı bir 
vak'anın önüne geçmişlerdir. 

..... _ 

Japonlar Çamaltı 
tuzlasından yeniden 

mal ahyorlar 
İzmir, (TAN) - Çamaltı tuzlasının tuz endüstrisinde aldığı 

müh m mevkii nazarı itibara alan İnhisarlar İdaresi bu mües
seseyi dünyadaki emsaline nazaran daha yüksek vaziyete getir· 
mek için iki senedenberi başladığı programın tatbikine devam 
etmektedir. Bu müessese adeta bir tuz şehri haline gelmiştir. 

İnşaatı ikmal edilmiş olan büyük elektrikifikasyon tesisatr, 
mektebi, 12 yataklı hastanesi, beş sınıflı mektebi, muntazam 
atölyeleri, transformotör istasyonları, muazzam tuz depoları, 

ambarları, modern tevzi istasyonları ve el'an geceli gündüzlü 
çalışmakta olan ve yakında piyasada bulacağımız tasfiye görmüş 
nefis, rutubet kabu lctmez ince tuzları yapan muazzam tuz fab
rikası ve mütekamil tesisatile burası dünyanın en modem ve en 
rasyonel çalışan bir tuz endüstrisi merkezi olmuştur. 
-- -----:-ı Tabiatin bu toprağa bahşettiği has 

1 
- ı j salardan devlet eliyle kurulan teknik 

iM aa r "ıf vesaitle ve rasyonel çalışma neticesi 
olarak istihsal edilen tuzlirın maliye 
tinin düşüklüğü, bu çok mühim ve 

M üst e ~ar 1 kimya endüstrisinin temeli olan hanı 
'Y maddeyi nefasetinin yüksekliği, be-

Ad d yazlığı ve lezzeti itibarile dünyada ra apazar 1 n c kipsiz kılmıştır. 

Adapazarı, (TAN) - Yeıı. 

ıapılacaK orta okul binasını . 
ıerinı görmek ve nıaarıf işle 
dııi tet1<ik etmek üzere ma 
.ırif müsteşarı Rıdvan Nafıı. 

. .mıumi ıııüfettişlerdeıı Dok -
tor Celal Otnıanla beraber Is· 
tanbuldan buraya gelmiş, biı 

~ece ve bir gün burada kal 
Jıktan sonra Ankaraya git 

. i~tir. 

Mektep, Cümhuriyet ala 

.ınııı şimal tarafında inşa O· 

.unacaktır. iz.mit valisi Ha . 
nit Okay ile nafıa müdürü dt 

>uraya gelerek, maarif ıııüs· 

teşarile mektebin iıışası işi - ı 
· i konuşmuslardır. 

Japonlar yeniden foı alıyorlar 
Bunun içindir ki Japonlar bu kere 

ikınci bir yüz bin ton tuza talip olmuş 
lar ve 9 bin ton Türk tuzunu hamil 
ilk vapur bir kaç gün evvel Çama.],. 
tından Japonyaya hareket etmiştir . 

Tuzlada istihsalin artması ve ma. 
liyet fiyatının ..ıaha ziyade düşürül
mesi için yeni tedbirler alınmakta.
dır. Bu meyanda yeni tulumba istas. 
yonlan inşası ve laboratuvarlar tesl· 
si takarrür etmiş ve tatb'.lkata g~il
miştir. 

Bugünlerde Tuzla. Izmir muhitin
de görülebilen .en büyü~ bir inşaat 
faaliyetine sahne olmaktadır~ Düzi

nelerle mütehcı.Ssıs ame1e. ika.rnetgah· 
"' " ·ı b !arı. su depoları vesair inşaat ı e U• 

ra.sı memleketimizin en büyük kom
binalarından birisi olmuştur. 

Üçüncü bir ihtiyaç ta, üzertndcn dan sonra otomobil içinde tabanca 
ancak üç ay geçilebilen Malatya - ile işlenildiğini telgrafla bildirdiğim 
Pütürge şosesini tamir etmek, her cinayetin yeni alınan tafsilatı şudur: 
mevsimde buradan kolayca geçilebil- Ali, Tütüncü Mehmet, Doktor Ne
mesini temin eylemektir. Sık sık bil, belediye reisi ve ziraat memuru 
bozulan ve tamiri için hayli emek ve birlikte olarak gece yarısına kadar 
para sarfedilen bu yolun esaslı su. içmişler ve kafalar duma..'llandıktan 
rette ıslahı lazımdır. sonra canları bir gezinti yapmak is-

Köy yolları da bozuk olduğundan teyince otomobile atlıyarak Urladan 
himmet beklemektedir. iskele yolunu tutmuşlardır. Tütüncü 

Aydın mıntakası 
iş dairesi de 
faaliyete geçiyor 

fzmir panoym ve nakliye ücret· 
lerinde tenzilat 

lzmir, (TAN) - 20 Ağustosta aı

çılrp 20 EylUlde kapanma!! üze:-e bil' 
ay devam edeceİ{ olan 1937 İzmir en. 
temasyonal fuarı için Romanya dev
let demiryolları idaresinıı. yolcu nav
'unlarmda yüzdf' elli, eşya navlunla.. 
ında yüzde yetmiş beş tenzilat ka

oul ettiği fuar komitesi rtisliğine bil
dirilmiştir. F'uar müna.sebetile muh. 
telif ecnebi vapurlarında yolcu ve e~ 
ya için yapılacak tenzilat dereceleri· 
nin bildırilemsi fuar komitesi reisli. 
ğince vapur aceI.telerinden istenilmiş 
tir .Bugünlerde acentelerin cevabı 

beklenmektedir. 

Keferdiz nahiyesinde yaptırılan .Mehmedin evi bu caddenin üzerinde
şose, bozulmuş ve iki senedenberi dir. Ali, kendi dükkanında çalıştırdı
buradan geçmek imkansız bir hale ğı Mehmede evine uğrıyarak geç gele 
gelmiştir. ceğini haber vermesini söylemiş, Meh 

Büyük bir çiğ met buna lüzum görmemiş ve işte 
Pütürge, (TAN) - Kar ve fırtına. kavga bundan çıkmıştır. Otomobil 

pek şiddetlidir. Yollar kapanmış • içinde bir silah sesi duyulmuş ve Meh 
tır. • met "yandım,, diye bağırmıştır. Ali-

Köyüne giden Bibüllü Süleyman nin tabancasından çık<üı kurşun 
oğlu Kadir, Dere Yarato köyü civa- Mehmetli kalbinin üstünden ağır su
rında. kopan bir çiğin altında kal - rette yaralamıştır. Otomobilde bulu
mxş, bir gün sonra cesdi aranılarak nanlar Alinin elinden tabancasını 
bulunmuştur. Çiğin altından çıka. bin müşkülatla alabilmişler, otomobil 
rılan arkadaşı Salihin hayatı tehli· Urlaya dönmüş, yaralı eczaneye gö-
kede görülmektedir. türülmüştür. 

Fırtına, hapisane binasını kısmen Keyfiyet tzmire bildirilmiş, yaralı-
yıkmıştır, diğer kısmının da yıkıl - nın İzmir memleket hastanesine na:k
ma.smdan korkulmaktadr. Mahpus -
la.r, belediyenin geçen sene yaptır • 
dığı dükkanlara nakledilmişlerdir. 

M. Kemalpaşa 
Gençler idman 

Birliğinde 
M. Kemalpaşa, (TAN) - Şehri

miz (Gençler İdman Birliği) klübü
nün yıllık kongresi Parti salonunda 
yapılmıştır. 

Kongrede, Bursa spor bölgesi baş
kanı Tahir, C. H. Partisi il sekreteri 
Saim Altıok ile ilçe hükumet amir. 
!eri, C. H. P. ilçeyönkurul başkan 
ve üyeleri ve k.lüp mensuplarından 

kala.balık bir kütle bulunmuşlardır. 
İdare heyeti raporu okunarak ka. 

bul edilmiş, evvelce cezalandırılan 
bütün üyelerin affedilmesi teklifi 
tasYip edilmiştir. 
Yapılan ~çimde, Salih Güven, Feh 

!edilmesi istenmiş ise de Mehmet faz 

la kan zayi ettiğinden eczanede öl
müştür. Ayni zamanda irıhisarlar 

idaresinin Urla bayiliği vazifesini de 

yapmakta olan katil Ali yakalanarak 
aıdliyeye verilmiştir. TahkikcLta de -
vam edilmektedir . 

Kırmıf köyünde 
Bir cinayet 
Ceyhan - Kırmrt köyünde 17 ya~

lannda Ali oğlu Hüseyin, yedi lira 
bir alacak verecek yüzünden çıkan 

kavga neticesinde ayni köyden Hüse. 
yin tarafından bıçakla öldürülmüş
tür. 

mi Durumbey, İsmail Özen, Sadık 
Altuğ, Kani Sertel idare heyetine; 
Hakkı Rıza, H. Cahit Polat ve or -
man fen memuru Cemal mürakabe 
heyetine seçilmişlerdir. 

Aydın, (TAN) - Dördüncü mm -
taka iş amiri Fars Ulubay buraya 
gelmiş, Halkevi salonunda fabrika -
tör ve tacirleri toplıyarak bunlara iş 
talimatnamesi etrafında izahat ver
miştir. 

Fars Ulubay, iş alanlarla verenle~ 
rin vaziyetlerini tetkik etmek ve iş 

talinıatnaınesine göre hazırlıkta bu · 
lunnıak üzere mıııtakası dahilinde 
seyahate devanı edecektir. 

Halkevi çalıımalan 

Halkavi şubesinirı açt'ığı keman 
ve mandolin dersleri muvaffakıyet -
le devanı etmekte ve gençlerimiz bu 
hususta büyük muvaffakıyet göster
nıekted i r. 
Kızılay şubesi Şubatta kostümlü 

bir balo verecektir. Şube, bu iş üze
rinde konuşmak üzere Halkevinde 
yüz kişilik bir çay ziyafeti vermiş, 

ziyafette vali ve birçok n1ünevver • 

ler hazır bulunmuştur. 

Sökede faaliyet 
Sökedeıı 11.ıuırııuıgımı 

0
vre, birka<t 

gün eveı ora Halkevınde büt ün aza -
nın iştirakile umumi bir içtıma ak -
tedilmiş, reis Nebil Çobanoğlu Halke 
vi çalışmaları etrafında izahat ve r • 
miştır. Bundan sonra her şube azas ı 

yeni komite intihabatı icra etmiş ve 
komiteler ~u suretle teşekkül eyl e • 
nıiştir: 

Dil, tarih ve edebiyat komitesi: 
Rıdvan Alpağot, Enver Önut, Şahin· 
de Göşek, Hilmi Çelikoğl u, Yegane 
Alpağot, 

Spor komitesi: R ıfkı Ulusoy, Na
zını Özbaş, Kemal Çön, Edip, Mus -
tafa Tuna. 

Güzel San'atler komitesi: Nüzhet 
Tüzüıı. Nadir Bilge, Bürhan Özel. Ce 
mal. Mediha Altınöz. 

Kütüpane komit esi: Hamdi Okyar, 
Şaibe, Dündar Gürsoy. 

A ydm Holkevin de müzik kursu tc. leberindetı bir kısmı 
muallimleri ile biraracla 

Merzifon 
Çocuklaı ıııa 

Yurdım 
Merzifon, (TAN) - Çocukları E

sirgeme Kurumu, bu yıl da bütün 
Merzifon mekteplerindeki fakir ta
lebeyi tesbit etmiş, kendilerine eL 
bise, şapka, ayakkabı ve iç çamaşrn 
·ermek üzere ölçülerini almıya baş. 
lamıştır. 

Yine her serte olduğu gibi, aslen 
Merzifonlu olan Samsun Saylavı Dr. 
_\sım, fakir talebe için lacivert ku· 
maş göndermiştir. 

Yavrular yakında giydirilerek kı· 
şın soğuğundan kurtarılacklardır. 

Ba!ıkesir Halkevinde 
Çalıtmalar 

Balıkesir, (TAN) - Halkevi tem. 
.:ıtl kolu, yoksulları gözetme birliği 
menfaatine bir müsamere vermiş, 
Leblebici Horhor operetini muvaf • 
fakiyetle temsil etmişlerdir. 

Halkevinde "Köprülüler devri" 
ha kkmda bir konferans verildiği gi
bi, önUmlizdeki hafta "Tiyatro san'
atı" mevzulu bir konferans verile. 
cek, Hamletten bir perde ile "Göm. 
düğüm o cihan" ~imli eser temsil 
edilecektir. 
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Radyo 
Bugünkü program 

ı .. tanbul: 
Öğle ne,nyatı - Saat 12.30: Plakla 

Turk musıkısı; 12.SO: Havadis; 13.0S: Muh 
telif plak neıriyatı; 14: Son. 
Akşam neşrıyatı - Saat 18.30: Plilda 

dans musıkısi: 19: Sehır Tiyatrosu komedi 
kısmı tarafından bir temsıl; 20: Turk mu
ııkı heyetı: 20 30: Munır Nurettin ve ar
kadaşları tarafından Turk musikisi ve hallı: 
ıarkıları, saat ayarı; 21: Bay ömer Rıza 
tarafından arapça havadis; 21.15: Orkes • 
tra; 22.10: Ajans ve borsa haberleri ve er 
lesi gunun programı: 22.30: Plikla sololar 
opera ve operet parçalan; 23: Son. 

• 
Günün p.-ogram özü 

SPntonik konserler: 
19 Parıs P. T. T: Beethoven. 

Hafif Konserler: 
13.10 Bukreş: Radyo aalon on. .. ırtrası; 

16 Ostrava, Prag: Orkestra, ıarlı:ı, flut ve 
saire: 17 Kolonya: Orkestra, tenor, akor
d ,on, ve saire; 17 Laypzıı: Karışık, dana
lı musıki: 17.15 Varşova: 0peTa parçaları; 
ıs.ıs Bukreş: Askeri bando; 19.10 Bukrq: 
Romen halk musikııi; 20 Berlin: Eğlence
li musiki ve askeri bando: 20 Napoli: Ka
rışık konser: 20.30 Kolonya: Mart muıilı:I 
ıi: 20.40 Budapeşte: Opera orlı:eııtrası (Er
neıt Dohnanyı); 2ı.10 Viyana; "Eski ve 
Yeni" isımli radyo popurısi; 22.35 Post 
Parizyen: İtalyan musikisi; 23.30 Sottan:,: 
Orkestra konseri; 22.15 Stokholm: Klbik 
danslar; 22.15 Bukreı: ]an Marku orkes
trası. 

<?peralar, Operetler: 
21.40 Mılino ve saire: Muıorıslı:ı'nin 

uBoris Godunof" operası: 2ı.so Bratiala • 
\'a: Suppc'nin (Btlle Galatee) opereti: 
22.50 Londra (Rejıyonal): (Barbier de 
Seville) opcra11L 
Oda musikisi: 

18 Varşova: Enstrüman • ıee düoıu; 
15.30 Budapqte: Salon kenteti; 20.ı5 
Praı: Kuarteti. 
Resitaller: 

19.30 Kolonya: lstiklll ıarlı:ıları: 19.45 
Budapeşte: Zımba! - piyano resıtali: 20.25 
Vıyana: Pıyano reıitalı: 20 25 Vıyana: 
Pıyano resıtali (Ebenıtein); 20.55 Bruno, 
Praı: Çek ıarkılarL 

lhı n!t mu ikisi : 

18.1.5: Mılino, Torino: 20.45: Varıo•a 
'H uıre: 2ı.ıs: Biıkreı: 22: Budapeşte; 
23: Stokholm; 23.35 Praı, ve saire, Munih 
Vıyana; 23.35: Kolonya. 

" ................ . 
Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
öğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 313 Telefon :43.'>8f 

Beyoğlu Dördünctl Hukuk HA.kim
liğinden: Beyoğlu Tarlabafmda Sa • 
kızağacı caddesi Çöplükçe§llle sokak 
1 sayıda oturan Fatma Hacer tara -
fmda.n Kemerburgu Karaağaç cad
desi 62 sayıda oturan kocası Sami 
aleyhine açılan sulh teşebbüsü da -
,·asında muhakeme günü davacı ge -
lip dava edilenin ikametgahı meçhul 
oldtuğu mübaşirin meşnıhatından an 
la.şılmakla ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiş olduğundan dava edi
len Saminin 17 2 937 çarşamba gü
nü saat 11 de Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinde hazır bulun -
ması, aksi takdirde gıyabında görü
leceği ilin olunur. 

Istanbul ikinci Ifli.s Memurluğun
dan: Müflis Pamuk ve NebaU Yağ
lar Türk Anonim Şirketi masa.sına 

gelen Ziraat Bankası Uıta.nbul Şube

sinin istediği (27035) yirmi yedi bin 

otuz beş liranın altıncı sıraya kayıt 

ve kabulüne iflas idaresince karar 

VE:rilmiş ve sıra defteri bu BUretle 

düzeltilmiı olduğu bildirilmek üzere 
ilin olunur. (29692) 

ı·a.,adığınuz f"konoml dev

rinde site pahalıya mal edil. 

mek istenen naslhatlan 
şüpheli görünilı. 

Her nerede ve her hangi 

bir saatte Krem Pertev 

kullanabilirsiniz. Yarım sa

at zarfında o tesirini göster
miştir, bile. 

Krem Pertevin yarım asır

lık şöhreti asılsız değildir. 

Yüz binlerce kişiden Krem 

Pertev hakkında samimi ka

naatlerini sorabilirsiniz. 

Istanbul A81iye Uçüncü Hukuk 

Mahkemesinden: Sara Mizrahi tara
fından Galatada Azapkapıda Kaptan 
Paşa Çıplağında 2 No. lu evde mu

kim kocası SaUJ Sevi aleyhine 36 

1099 No. ile açılan boşanma dava -

sında müddeaaJeyhin ikametgahının 

, • KiRALIK GAZiNO • • meçhuliyetine binaen ili.nen tebliğ 
Çengelköyünde Aya Yorgi Ki- kılınan da va arzuhaline müddetinde 

lisesinin Tarlaba.şı Ayazmasının cevap vermemiş ve muhakeme günü 
4 numerolu gazino ve bahçesi olarak S(Mart/937 pazartesi saat 
kiralıktır. 14 te talik kılınmış olduğundan mez-

1steyenlerln köydeki kasap kur gün ve saatte müddeaaleyh Se _ 
Tana.ş'a ve Pazarlan 11-12 ara- vinin mahkemede ha.zır bulunması 
sında heyeti idareye müracaat - \'eya bir vekil göndermesi iJin olu _ 
lan. 

••••••••••• .. nur. (29690) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

I 26 Mayıs 1928 tarih ve 1267 ıayılı ispençiyari ve tıbbi müs
tahzarlar kanunu mucibince ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı 
tıbbi müstahzarların bazılarında adı geçen bu kanunun 12 nci 
maddesi ahkamına tamamile riayet edilmiyerek müstahzarların 
üzeriv.de yazılı bulunması icabeden şartlardan bazılannm noksan 
bırakıldığı yapılan incelemeden anlaşılmıştır. İspençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun 12 nci maddesi aşağıya aynen yazıl
mıştır. 

"Müstahzarların harici ambalaj aksamı üzerinde ve ambalaj 
derunundaki tarifnamelerinde vazih olarak amilinin ismi ve imal 
edildiği mahal ve ruhsatname numarası ve sureti istimali ve fiyatı 
muharrer olacak ve terkibinde müessir ve semmi edviye bulundu
ğu halde cins ve miktan,nazan dikkati celbedecek surette kayıt 
ve işaret edilecektir. Tabip reçetesile satılmasına müsaade edil
diği takdirde bu husus dahi sarahaten yazılacaktır.,, 

Kanunun bu maddesine tamamile uygun olmıyarak noksan bir 
şekilde piyasaya çıkarılmış tıbbi müstahzarların satışına müsaa
de edilmiyeceği gibi ayni kanunun 20 nci maddesine göre de mu
amele yapılacağının yerli ve yabancı müstahzar sahiplerince ma
him 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 müstahzarlann ambalajları i_çindeki prospektüslerin 
birer Türkçelerinin de bulunması liznn geldiği ilan olunur. "4 71" 

Akay işletmesi Müdü rlüğünden: 
Haliçte Unkapanı köprüsü yanında demirli ve idaremizin mali 

bulunan Haydarpaşa vapuru açık arttırma ile satılığa çıkanlmış
tır. 

Arttırma 5 Şubat 93 7 Cuma günü Akay şefler encümeninde 
saat 15 de başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından taliplerin şart
mameyi görmek üzere i'letme ,efliğine ve o/o 7 ,5 güvenme ve 
arttırma paralarile o gün Encümene gelmeleri. ( 460) 

Istanbul Birinci Ticaret M&hk• ' ••••••-•••••••••••••••••• il ·- ' mesinden: Moysey Soyferin avıuk&tı 
Izidor Kohen Han tarafından !sak 
Şemiso aleyhine taahhütlü mektup 
mucibince alacağı olan 64 lngiliz lira 
tutarı olan 60~ liranın ro. 5 faiz ve 
% 10 ücreti vekalet tahsili hakkında 
ikame ettiği 937 7 No: lu davaya ı 

ait arzuhal ve veaika sureti moodea- I 
aleyhin Uç ay evvel Romanyaya git- 1 

tiği ve ikametgahı ıneçhul olduğun - 1 

dan tebliğ edilememiştir. Mahkeme 
Reisi H. U. M. K. nunun 141, 142, 
144 \•e muaddel ıSı inci maddeleri 
mucibince bu tebliğin ili.nen yapıl -

1 masına karar verilmiş ve 183 üncü 
maddeye göre de cevap müddetinin 1 
iki ay olarak tayin ve muhakemenin j 
2 Nisan 937 cuma günü sa.at 14 te 
icrasını tensip etmiştir. Tebliği la -1 
zrmgelen arzuhal ve taahhüt mektu
bu sureti ve davetiye mahkeme di -
vanhanesine asılmıştır. Bu iliı.nm ga 
zetede yazıldığı günden itibaren iki 
ay zarfında cevap vermesi ve yuka
rıda yazılı muhakeme gününde mah
kemede hazır bulunması lüzumu 
müddeaalelyhe tebliğ yerine geçmek 
için ilan ol~nur. ( 29631) 

Ista.nbul Dördüncü Icra Memurlu -
ğundan: Tamanıına uç yemınli ehlı 

vukuf tarafından 5552 Iıra kıymet 
takdir edilmiş olan Beyoğlunda Ta -
tavlada eski Ponço Hristo ve yeni 
Tatavla caddesinde eskı 28 N. yenı 
243 N. lu hanenin evsafı aşağıda ya
zılıdır: 

BODRUM KAT: Cephede bir ve 
arkada ayrıca dürt odunluk \'e kö
mürlüğü havi olup ufak bir bahçede 
üstü renkh çini ve kirgir korkuluk
lu bir tarasa altında ça.ma.şırlık· 

ZE.MlN KAT: Bir soıa i.Lzeıinde 

Uç oda, bir hela, bir kiler ,bir mut -
fak. 

BlRINCI KAT: Ikisi içiçe dört 
oda, bir heliı., bir mutfak, b'r kilt!r. 

IKINCI KAT: !kisi içiçe dört o
da, bir heli, bir mutfak, bir kiler. 

UÇUNCU KAT: Cephede zeminı 
çimento etrafı korkuluklu tarasa v:: 
bir sofa üzerinde bir salon, bir oda, 
biı hela, bir mutfak, bir kiler. 

HUDUDU: Sağ tarafı Polikseni -
nin arsası, sol tarafı Kosti ve Dimit
ri arsası. Arkası bir harita No. lu 
arsa cephesi, Tatavla caddesi ile 
mahduttur. Sahası 142 metre murab 
baı oJup bundan ~ti nıetr.e ltnt.ı -
rabbaı bina, on sekiz metre murab
baı çam~ırlık, mütebakisi bahçedir. 

UMUM! EVSAFI: Bina kirgir o
lup cephe kısmı zemin kat pencere -
leri demir parmaklıklı ve ıkinci kat 
panourlu ve arka tarafta her katın 
etrafı demir kor.culuklu, balkonun 1 

ahJap kısımlan boyalı, ha va gazi, e
lektrik ,terkos tesisatı olup umumi 
kapısı demir ve çift kanatlı ve üst 
kısmı camlı ve bahçe kapısı demir 
kepenkli ve aynca camlı kapısı da J 

vardır. 

Yukarda evsaf ve mesaha ve nu
dudu tamamen gösterilen gayrimen
kul, açık arttırmaya vazedilmiş ol • 
duğundan 3 3 937 tarihine musadif 
çarşamba gilnü sa.at 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhamminesini bulduğıu takdirde 
müşteri üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde 929 tarihli Icra Kanunu ah
kAmma tevfikan ikinci arttırmaya 

bırakılacağından a r t t ı r m a y a 
iştirak etme.ık istiyenlerin kıymeti 
muhammenenin % 75 şi nisbetinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunma
ları ü.zımdır. Haklan tapu sicili ile 
sabit olmıyan alacaklılar da diğer 
ali.kadarlannm ve irtifak hakkı 1a- I 
hiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarif e dair olan iddialannı 
e' rakı müspitelerile birlikte ili.n ta-1 
rihinden itibaren nihayet 20 gün zar
fında birlikte dairemize bildirmeleri 
lbımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
ıicili ile sabit olmıyanlar 11.tıı bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi _ 
yeden mütevellit belediye rüsumu ve ı 
vakıf icaresi ve taviz bedeli mil§te _ 
riye aittir. Daha fula malumat a1. I 
mak iıtiyenlerin ilan tarihinden iti- ı 
haren herkesin görebilmesi için dai
rede açık bulundurulacak arttırma 

şartnamesi ile 934/1416 No. doeyaya 
müracaatla mezkur doeyada mevcut 
beaa.ilu görebilecekleri llln olunur. 

(29695) 

KAYIP - 932 • 933 dera aenesin
de Istanbul Lisesi birinci devre ikin
ci sınıfından aldığım tasdiknameyi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. 733 Refik 

Madeni kutularda kaşe 

ALGOPAN 
Gripe, nezleye, soğuk algınlığına, baş ve diş ağrılarına emsalsiz bir 

illçtır. Tesiratı hariciyeden bozulmıyan A L G O P A N 
her eczanede 1 - 6 - 12 tanelik ambalajda bulunur. 

ismine ve sakallı marka sına llıtfen ve daima dikkat . 

Deniz Yolları 
iŞ L ETM ES i 

A~n~leri: Kan.köy Köprübqı 

Tel. •2362 - Sirkeci Mühürdar 
- zade Han. Tel. 22740 

""· 
1 r•bzon postaları 
Pazar, Sah 12de Pertembe 16da 

lzmlr sür'at 
postası 

CumartMi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Pel"fembe 10 da kalkarlar. 

D l§er postalar 
BARTIN 

tzM1T 

- Cumartesi, Çar 
tanba 18 de 

..-HATAY--.. 
- . Pa.zar, Salı, 

Pertembe 9,30 
da 

MUDANYA - Pazar, Salı, 

lskenderun, Antakya Ye havalisi 

H AR. iTASI 
istiklaline kavu~an Türk Antakyanın en mufa11al h a r'ta
n. Kaaabalar, köyler, yollar, zer.ıin arızaları mufa11alan röı
terilmittir. 

M'k l F" 25 k ı yası 2SO,OOO ıyatı urut. 

Peflembe, Cu • 
ma 8,30 da 

BANDIRM.A - Pazartesi, Salı, 
Çarpn ba, Per • 

9enbe, Cumarte-
si 20 de 

KARABİGA - Salı, Cuma 19 
da 

AYVALIK - Salı, Cuma 19 
da. 

~----...- • KANAAT KlTABEVI • ._ ____ .,. İMROZ - Pazar saat 9 da 
Trabzon ve Mersin postalarına 

kalkıf gilnleri yük alınmaz. 

561 

L • 
1 ON 

ŞIK BAY ANLAR M \CAZASI 

MEVSiM ~Oi\ U SAT.ŞI 
Bazı fiyatlarımız: 

YONLO KUMAŞLAR: 
Manto için janrangle bir kumaş yalnız 300 Kr. 
Fantezi ropluk safi yün bir kumaş ,, 250 Kr. 
Şik bir manto için siyah safi yün kumaş ,, 67 5 Kr. 
iPEKLi KUMAŞLAR: 
Öğleden sonra elbisesi için "Krep Mozaik,, 1, ~n yeni r~nkle'rtle i~kli "Bu~~" ıtirıb!ılıa 
ÇANTALAR: 

450 Kr. 
So1l,. 

Zengin çeşitli son moda çantalar 500 Kr. itibaren 
ÖRME EŞYA: 
Safi yün yelek ve bluzlar 

lSTlKLAL 
500 Kr. itibaren 
CADDESİ 

En hot meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, Bar
sak, Karaciğerden mütevellit rahataabklan önler. 
Hazmi kolaylaştınr. Canlılık verir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU · ISTANBUL 

________ .,, 
-İata~b~l-~liy;-Birinci Ticaret 

Mahkemesinden: Hollantse Bank U
m N. V. tarafından Istanbul Kapa
lıçarşı Köseleciler 27 numarada Za.k
kar Balyan aleyhine ikame olunan 
36 227 No. lu davasından dolayı 
27/1/37 tarihli celse için yapılan 

il!nen tebligata rağmen müddeialeyh 
gelmediğinden hakkında Hukuk U • 
ıulü Muhakemeleri Kanununun mu
addel 398 inci maddeııi mucibince 
gıyap karan verilmiı ve dava 
17 3 37 ça.reamba saat 14 e talik e
~tir. Yevmi mealnirda ınllıld•l 

aleyhin ya bizzat ve?;a bir vekil ıön
dE-rmek euretile hazır bulunması !U
zumu kanunu mezkfırun 401 inci 
madddi mucibince tebliğ yerine ~
mek ic;in 141 inci maddeye tevfikan 
illn olunur. ( 29636) 

Sultanahmet UçUncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Kost.&ki ve maliye
yi hazine ve gayrimübadiller kom~ 
yonunun pyian ve müe~reken mu-

, tasarnf oldukları Uıtanbuı Kumka • 
pula Kilrkçüba.şı Bayram Çavıuş ma
hallesinde iskele ve Tqçılar cadde • 
sınde eski 46 - 48 ve yeni 54 - 56 ve 
eski ve yeni 51 numaralı arsa ve 

1 dükkanın izaleyi ıüuyuu zımnında 
füruhtu takarrür ederek ayn ayn 
müzayedeye vazolunmuştur. Areanm 
kıymeti muhammenesi 300 ve dük.U 
nın kıymeti muhammeneei 400 lira • 
dır. Birinci açık arttırması 4/3/937 
tarihine muaadif pe~mbe gUnU a
at on dörtten on altıya kadar icra 
olunacaktır. Kıymeti muhammene • 
!erinin ytbde yetmiı betini bulduju 
takdirde o ıun ihaleyi kat'iyeai ya. 
pılacaktır. Bulmadığı takdirde en 
son arttıranm taahhüdü baki kalmak 
üzere on bet gün müddetle temdit • 
dilerek ikinci açık arttırması 19 3/ 
937 tarihine muaadif cuma günü •· 
at on dörtten on altıya kadar icra 
kılınacak ve o gün en çok arttıran& 
ihale edilecektir. ipotek l&hibi ala • 
cakhlarla difer alikadarlarm ifbO 
gayrimenkul Ur.erindeki haklannı, hu 
suetle lalı ve mu rafa dair olan iddl
aJarmı evrakı mU.piteleril• yirmi 
gUn içinde bildirmeleri lbımc:hr. Ak· 
ıı h&ldt hakları tapu ılcillerile il.bit 
olmadıkça aatıt bedelinin paylqma· 
aından hariç kalacaklardır. 

Müterakim vergiler borçlan nisbe
tincı. biaed&rlara ve ~lllliye ve va
kıflar kanunu mucibince verilmeai 
lbımplen yirmi .;'.ıtk tavis bedeli 
ve ihale pulu w tapu muraflan mili 
U>riyt t.ittir. 

.Arttırma 1&rtnameleri iıbu illn 
tarihinden itibaren mahkeme divan. 
haveiM t&lik kllmmlftlr. Talip • 
1an1arm kıymeti mubarnmeaeJerinlll 
yOade ,-ı buçuju n1.ebetlnde pey a.k· 
çeeiııi hlmtlen o gün ve saatte ı, . 
tanbulda EınlnönUnde GUlbekyan ha 
nmda Sultanahmet UçUncU Sulh Hu· 
kuk Mabkemeei Bqkltibine 937/4 
numara ile mllracaatlan illn olunur. 
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İl 8 ç la r ı n ı z ı Bah~e 

kapıda SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir lstikamPt]e hazırlanır. Keskin Kaşeleri 

Grip, Nezle, baş ve Jiş ağrılarını 

muannit sancılan btr anda keser, 
Kıymettar bir ilaçtır. 

Değirmencilik 
SEBAT 

IUrk Anonim Şir
keti Hissedarla

rana ilan 

"i~~~nbSe~~i .~.~~~i~~~adill~~lk~~"!i~~!~.~iun~.~.~L. ,------P--0--K-·-E--R-' 

Ticaret Kanununun 361 inci ve 
~iz~nınamenıizin 4 7 ve 48 nci madde
~rıne :~vfikan Değirmencilik SE
l AT Turk Anonim Şirketi Hissedart: Umumi Heyeti aşağıda gösteri -
bE':n hususat hakkında müzakerede 
Ulunmaıc üzere işbu Şubatın 15 nci 

Pazartesi günü saat 15 de Beşiktaşta 
lhıaınur Dere caddesinde 64 numa
ralı idare merkezinde adiyen toplan
tıya davet eyleriz. 

Ruznamei l\lti7.akera.t: 
l - ldare Meclisi raporunun kıra

ati ve 936 senesi bilanço ve kar ve 
Zarar hesabının tas.diki ile ldare 
lfeclisi azasının ibrası. 

2 - ldare Meclisi intihabı. 
. 3 - 937 senesi için murakıp ta

Mni ile ücretinin tesbiti. 

4 - ldare Meclisi azalarına hakkı 
huzurun ta . . 

ymı. 

5 - Şirketi idare edecek ldare 
~eclisi Azasile müdürlerin ücretinin 
ta.Yini için ldare Meclisine mezuni -
l'et verilmesi. 

6 - Şirketle yaptıkları veya ya
llabilecekleri muamelat hakkında Ti 
caret Kanununun 323 neti maddesi -
~hı ernrettiği müsaadenin ldare Mec
ltsi azalarına verilmesi. 

liisse senetleri Ticaret Kanununun 
361 nci maddesi mucibince toplantı 
g\.iııünden en azı bir hafta evvel şir
ke:te tevdi etmeleri lazımdır. 

265 

424 

803 
1757 

2015 

2123 

3920 

4533 

5644 

6367 

8446 

8470 

8571 

Sarıyer Yenimahalle 

Büyilkada Karanfil 

Bliyükdere 
Üsküdar Çadırcı 
Hasan Paşa 

. 
E: Birinci bağlar 
Y: Bağlaryolu 

E: Despot 
Y: Karakuş ve 
Karakuş yoku.şu 

Bayır 

E: Kefçedede 
Y:Halk 

E: 11 145 metre arsa. 

E: 16-4 ' Evvelce iki hane 
ada 115 bugün bir hane ve 

muhammen K . 

145 Açık art
tırma 

Parsel 18 bahçenin 110/ 576 his. v.. 

14 160 metre arsa 100 .. 
E: 42 44 metre arsa 200 

Y: 66-68 
.. 

Üsküdar Kara Davut 

Paşa 

E: Karaca Ahmet cad. E: 145 
Y: Hakimiyeti Milliye cad. Y: 135 

Kagir dükkan ve 

üstünde odaların 

104/ 360 his. 

1040 Kapalı 

zarf 

Üsküdar Yenimahalle 

Ortaköy 

Üsküdar lcadiye 

Aksaray Katip Kasrm 

Geclikp~a Mimar 
Hayrettin 

Kadıköy ZühtUpaş 

Aksaray !ğnebey 

E: Manga 
Y: Mantar 

E: Leylak 

Y: Leylek yuvası 

E:Temsu1 

Y: Maruf 

E: Langa cad. 

Y: Alaca cami 

Bali paşa cad. 

yokuşu ve Taşlı 

kuyu sokağı 

E: Bağdat cad. 

(Selami çeşme) 

Y: Tahtaköprü cad. 

Bostan yolu 

Ka.sımpaşa Sahaf Mus- Çeşme 

lahit tin 

E: 21 
Y: 27 

E: 3 
Y: 11 

3 
mahallen 7 

E: 31 Y: 49 

Ada 800 

Parsel 16 

E: 20-5 

Y: 22-9 

E: 10 
mahallen 78 

E: 32-34 

Ada 64 

Harita 1606 

E: 6 Y: 8-8/ 1 
mahallen 6 

41 metre arsa 

18,50 metre arsa 

64,50 metre arsa 

44 metre arsanın 

4( 20 his. 

50 Açık art-
tırma 

15 
" 

60 ,, 

~o ,, 

Bahçeli ahşap hane 1300 Kapalı 

nin 2/ 4 hisı zarf 

İçinde ayazma olan 

1150,50 metre bah

çenin 79/ 144 his. 

52.27 metre arsa 

İçinde ahşap mekanı 

350 Açık art
tırma 

7!l0 

olan bostanın 1/ 2 1500 Kapalı 

hissesi zarf 

Tıraş bıçakları 
SERT SAKALLAR! 

YUMUŞATIR 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. .. ................................ , , .................................... , 

OiKKATl 
meşhur 

DAYMON 
Pil ve enerleri 
ni ku lananlar 

sa t1C ı lar dan 
ısrarla 

DAYMON 

~ istemektcdfrler. Zira OAYMON ampulları ~ok daya~~ı~ı~lv~~~k 
----• parlak ziya verirler. Bütün dükanlarda satılır. 

c • 
1 LDiNiZi 

BESLEY • 
1 

-----~ 

• 
1 z N 

28 giin zarfında birçok seneler daha gençleşmiş olursunuz. Meşhur bir 

üniversite profefiiöıii genç h.ayn.nla.rdan cilt için hakiki bir cevher istilısa. 

le muvaffak olm~tur, 

100 kadından 99 u beslenmemiş bir 
cilde maliktirler. Bunı.sukluklar, sol
muş tenler ve gevşek yana.kla.r bu ldare Meclisi 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 10-2-937 tarihi- halin bazı alametleridir. 

/ ~ Dr. !hsan Sami - ne düşen Çarşamba günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimUbadil bonosiladır. Zamanımızda tecrübe ile sabit ol-

lS.TAFlLOKOK AŞISI 
İstafılokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bütün cilt has
talıklarına karşı pek tesirli bir 

~~~~~~~-~~~~--~-~~~----~~~~-~--~-~~-~~~-~ mu~ur ~. cildini~ mil~lar~ ~ g•nç hayvanlar 
dan lalthsal edf. 

ıen " BIOCEL .. 

• aşıdır. Divanyolu No; 113 •# 
Oksürenlere:atran Hakkı Ekrem 

İstanbul kinci Icra ernurluğun -
dan: Mehmet Edibin mutasarrıfı o
lup Mehmet Fuatı;~ borç aldığı pa
:taya mukabil ipotek ettiği Hoca Gı
l'.aseddin mahallesinin Molla Şemset
tın sokağında 240 kütük, 565 ada, 5 
rarsel, eski 1, yeni 1, 3, 5, 716 No. 
U arsa satılığa çıkarılmıştır. Mezkür 

arsaya üç erbabı vukuf tarafından 
(528) lira kıymet takdir edilmiştir. 
.Arttırma 2 3/ 937 tarihine musadif 
~ah günü saat 14 ten 16 ya kadar da
l.rede yapılacak ve verilen bedel mu
hanınıen kıymetin % 75 şini bulma
dığı takdirde arttırma 15 gün daha 
terndit olunarak 17 .3_937 tarihine 
lnusadif çarşamba günü saat 14 ten 
l6 Ya kadar temdiden müzayedeye 
devarn olunacak ve en çok arttıranın 
Üstünde bırakılacaktır. 

Birinci arttırmada son müşteri 
lz.rafından verilen pey ve taahhüt 
~aki kalacaktır. Arttırmaya girmek 
lStiyenler işbu arsaya takdir olunan 
k.ıYrnetin % 7 buçuğu nisbetinde pey 
akçesi veya ulusal bir bankanın te
lninat mektubunu vermeleri lazımdır. 
.Arttırma peşin para ile olup mezkur 
a.rsanm nefsinden doğan müterakim 
\'E'tgi ve tanzifiye ve tenviriye ve çöp 
Para.sile % 2 buçuk resmi tellii.liye 
borçt.uya ait olup bedeli müzayede -
den tediye edilecek ve yalnız 20 se
llelik vakıf taviz bedelile tapu harç
ları müşteriye ait olacaktır. 2004 No 
lu lcra ve Iflii.s K. nun 126 ıncı mad
desine tevfikan haklan tapu sicille

~ile sa~~t olmıyan ipotekli al~~klı
ar1a d1ger alakadarların ve ırtıfak 
h~kkı sahiplerinin bu haklarını husu
&ıle faiz ve masrafa dair olan iddia
~arını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
lçi~de evrakı mlispitelerile birlikte ' 
daıreye 36 1764 No: sına müracaat-
la b'ld' · · ks' t k • 1 ırnıeJerı lazımdır. A ı a -
dıtde haklan tapu sicillerile sabit 

~lınıyanlar satış bedelinin payla,ş-
asından hariç kalırlar. Arttırma 

1
tartnarnesi herkes tarafından görü • 
ı:bilrnek üzere 4/ 2 937 tarihine ı:ast
l :Yan perşembe günü dairede asılı bu-

Jandarma 

Miktar Cinsi 

satınalma komisyonundan: 
1lk te- Eksiltmenin 
minatı 

Lira K. 
nev'i Gün ve saati 

1958 metre Silindirli kana

Tahmin 
bedeli 
Lira K. 
450 34 33 78 Açık eksiltme 15/ 2/ 93 7 Pazartesi saat 11 de 

178 
" 49 
" 

70000 adet 

125000 
50000 

620000 

50000 
42000 
25000 

" 
" ,, 

çift 
,, 

adet 

viçe 
Kırmızı çuha 
Mavi ,, 
Büyük mat dilğ-
me 
Orta ,, " Küçük ,, " 
Dört delikli 
çinko düğme 
Küçük kopça 
Büyük ,, 
Pantalon tokasr 

427 20 
127 40 
525 00 

812 50 
175 00 
620 00 

42 50 
71 40 
40 00 

32 04 
9 56 

39 38 

60 94 
13 13 
46 50 

3 19 
5 36 
3 00 

246 88 

" ,, 

'' 

" ,, 
,, 

,, 
,, 

" 

n 

" 

,, 

" 
" 
,, 

" ,, 

,, 
" " 

,, ,, ,, 

,, 
" 

,, 
" ,, ,, 

" ,, 

,, ,, ,, 
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43000 - 50000 metre Astarlık 12500 937 50 Kapah zarf 15/2/937 Pazartesi saat 14 de. 

bez 
12,050,000 metre Renkli iplik 4820 361 50 Açık eksiltme 15/ 2/ 937 Pazartesi saat 16 da. 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı on iki kalem dikim malze· 
mesi açık ve kapalı zarf eksiltmesi ile satın alınacaktır. 

2 - Bu malzemenin bedeli Vekiller Heyeti kararile 937 bütçesinden verilecektir. 
3 - Eksiltmelerin tarih, gün ve saatleri yukarıda yazılı olup kapalı zarf eksiltmesine gıre

oeklerin saat on üçe kadar teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. 
4 - Eksiltmeler Gedikpaşada Jandarma Dikimevi binasındaki Jandarma Satmalma Komis-

yonunda yapılacaktır. 

5 Ş k ·syonda görülebilir. - artnameler her gün omı 
6 - İsteklilerin belli gün v~ saatte ilk teminat makbuzlarile 2490 sayılı kanunda ve şartna-

mede Yazılı kağıtları ile birlikte komisyonda bulunmaları. (55 7) 

Devlet Demf ryollarr va limanları işletme U. 1 da resi llinlar1 

Muhammen bedeli ( 17 5297,50) lira olan 20.000 ton Krible 
Alman maden kömürü 17 ; 31 l937 Çarşamba günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (10014,88) liralık muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği · vesikaları, Resmi Gazetenin 715/ 
1936 gün ve 3297 No.lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri taznndır. 

Şartnameler 876 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

satılmaktadır. ( 585) 

En güzel . 
sıyonunu 

eden 

MEVSiM · 
kumaşlarını 

muhterem müş • 
tenlerinin enzarı 

takdirine arz 
ediyor. 

Unacaktır. Daha fazla malfı.mat al
:aı istiyenlerin şartnameye veya 
~8Yasına müracaatları lazımdır. ~il 
~~edeye iştirak etmiş bulunan muş 
~ rııerin bu arsaya ait bütün malfı - · ALD 
tlatı öğrenıni@ addolunacaklan ilan Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. 8 1 
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Caddesi 405 
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sameleri sayesinde sureti hususiyede 
hazırlanmış birçok unsurları mas 
ve canlı hüceyreler şeklinde ifrağ 

ederek kaybettiği güzellik ve taze -
!iği kazanabilir. 

Cilt için en mükemmel gündelik 
reçetesi şudur: Bu şayanı hayret semereyi, ayna-

Genç hayvanlardan istihsal edi • nıza bakarak tasdik edeceksiniz. 40 
len Biocel cevheri, taze krema ve ve 50 yaşlarında birçok !";admlar 
musaffa zeytinyağı. son derece besleyici bir unsur olan 

Bütün bu unsurlar şimdi Tokalon bu kremi muntazaman kullanmala -
kreminin terkibinde mevcuttur. Bu rı sayesinde hemen bir genç kızın 
krem, tanınmış cilt unsurlarının en terütaze cildine ve nermin tenine 
mükemmel ve en fazla besleyicisidir. malik olmıya muvaffak olmuşlardır. 
Yalnız bir gece zarfında cildinizi ta- Akşamları, Tokalan kreminin pem
ra vetlendirecek ve inanılmıyacak ba rengindekini ve sabahları (yağ

derecede canlandıracaktır. Ve 28 sız) beyaz rengindekini kullanınız. 
gün zarfında devamlı bir güzellikte Pembe rengindekı i:rcm en fazla bes
yeni bir ten temin edecek. beşereni- Ieyici bir kremC:.r. Fakat sn.bahla.n 
zi bir gül yaprağı gibi daha tatlı, (yağsız) beyaz krem kullanılması 
daha nermin kılacak ve buruşukluk- müreccahtır. Çünkü fevkaiade bir 
lardan, gevşek yanaklardan ve yü- cilt unsuru olduktan başka pudrayı 
zUn zayıflamış adalelerinden kurta - gayrimcr'i kılar ve son derece ya -
racaktır. pışmasına medar olur. 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 

Düşkünler evi kreş kısmı için süt sağma 
aletile otoskop 

B~yazıtta Hasan il sebilinin tamiri 
Zıraat Müdürlüb : . ... e bastırılması iste
nilen 400 tane defter 
Düşkünler evine lüzumu olan 300 kilo 

305 
75 

40 

22,88 
5,63 

3, 

bamya (beher kilosu 7 O kuruştan) 21 O 15, 7 5 

1 

Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yazılı olan 4 
türlü malzeme ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Nümune ve 
şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 nu
maralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektulJile beraber 2/2/ 937 salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (582) 

• • • 
Senelik muhammen kirası 72 lira olan Balatta Hızırçavuş ma

hallesinde Köroğlu sokağında 2 No.lr ev 93 7 veya 938 ve 939 se
neleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma 
gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şart
namesi Levaznn Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar S lira 
40 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3/ 2/ 1937 
Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrika
ları Anonim Sosyetesinden: 
Paşabahçe Şişe ve Cam fabrikamız için çavdar sapı almak isti

yoruz. Mevcut çavdar sapı olanların Bahçekapı Birinci Vakıf Ha
nında bulunan merkezimize müracaat eylemeleri 

• 
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lstanbul-Ankara-Beyoğlu şubelerile Beşiktaş Eskişehir satış yerleri ve umurriı 
. 

bakkaliyeler, mağazalar, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarile eczanelerde bulunur. 

HASAN KOLONYA VE 
LOSYO LARI 

90 derece limon çıçekleri kolonyasıle Leylak, Yase

min, Viyolet, Nerkis, Milflör, Revdor, Bahar çiçekleri 

Çam, Oriğan levanta çiçekleri 

Hasan Losyonıan küçUk cep şışesı 

Kuruş 

1/ 24 litre 25 

1/16 " 40 

1/8 " 70 
1/4 ,, 130 

•• 
" " 
" •• 
,. .. 
u 

" u 

,, ., 

" .. 
" ,, .. 

il 

ceb şişesi 

küçük 

orta 
düz büyük şişelerde 

büyük 

fantazi kristal 

150 

1/2 " 250 
1 " 500 

300 
fantazi kristal lüks kutu ile 

., top kristal 1/16 
400 

50 
,, 

" 

top kristal 1/ 8 

top kristal 1/ 4 
" 80 
" 150 

Ha.san o dö levant (eau de Lavante) 70 
150 " 

,, 

NESRiN KO ONY A VE 
LOSYO LARI 

Nesrin kolonya ve lmıyonlan 75 derece Limon çiçeği, 
Ya.semin, Leylak, Divinya, Revdor, Şipr, Fujer, Ful, 

Menekşe, Suvar dö Pari, Origan, Krepdöşin, Dağ çi

çeği, Zambak, Sünbül 90 derece lavaııd friksyon Çam 

Nesrin Kolonya ve Losyonları 
Kuruş 

1/16 litre 2(. 

.. 
IJ 

.. 1/8 " 35 
1/4 .. 60 

" • 
ti ,, . 
,, 

" 
" 

l/3 " 100 

1/2 " 125 
1 ,, 250 

,, ,, litre ile açık 250 
,. • ,. cam kapaklı şişeleri 1/8 ,, 70 

,, " ,, ,. t• 1/4 " 100 

" " " u 
" 1/2 ,, 150 

TIRAS KOLONYALA 1 
Nesrin traş kolonyası 1/4 litre 30 

,, ,, dtiz büyük şişeler 60 

11 • tam bir litre 150 

LAV TAL 
Lile, Şipr, Divinya, Nergis, Violet, Milflör, Leylak, 

Güller, Revdor, Oriğan, Yasemin, Krepdöşin, Nereli, 

Suar dö Paris, Aşk gecesi, Dağ çiçekleri, Zambak, 

Amber, Fulyalar, Gençlik, Senkflör, Amorita, Kadı

neli, Nadya, Fujer, Şanel, Müge, Flora.mi, !skandal, 

Flördamur, Çiçek demeti, Limon çiçekleri, Kolonya, 

NerolL 

Hasan Lavantası 3 gr. şişe 
,, ,.. 5 gr. şişe 

,, ,, 10 gr. şişe 

ti " 
20 gr. şişe lüks kutu 

50 gr. şişe lüks kutu 

SABUNLAR 
TUVALET SABUNLARI 

Kuruş 

25 
50 
75 

100 
300 

Limon çiçeği, kolonya, Fujer, Roz, Acıbadem, Zam

bak, Anber, Lavanta, Limon, Misk 

Hasan Tuvalet Sabunlan küçük 

" ,, ,, yuvarlak küçUk-
,. ,, ., yuvarlak büyük 

,, ,, ,, ltiks 

" " .. ,, 

iSERİN SABUNLARI 
Hasan Gliserin Sabunu ' 

,. " ,, gül ve limon kokulu 

" .. gül ' 

Kuruş 

12% 

15 

20 
30 

12'r~i 

30 

20 

TOZ SABUNLARI 

Hasan Toz Sabunu 100 gr. kutı• 
Ha.san Toz Sabanu 200 gr. kutu 

• 

TIBBİ SABUNLAR 

20 
35 

Oodron, Sufr, Godron ı:ıanama. Süblime 

Hasan Tıbbi Sabunları 15 

PUDRALAR 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu (origan) 

" " .. 
" " " 
" " 

,. büyük lüks 

, 
Kuruş 

25 
40 
60 

100 
Hasan Traş Pudrası kutu (origan) 15 

" " " " 25 
,, ,, ,, büyük kutu 40 

Hasan Çocuk Pudrası (leylak, gül, fujer, lavanta) 20 

,, .. ,, paket ,, ,. ,, ,. 10 

,, Talk ,, 500 gr. ., ,, ,. ,. 40 

,, Talk ,, 1000 gr. ,, ,, ,, ,, 60 

KREMLER 

(Yağsız kar Menekşe) (yağsız kar Acıbadem) (yarım 

yağlı gece penbe suvar dö pari (yağh gül) (yağlı Ya-

semin) (yağlı Leylak) ve (Acıbadem yağr kremleri) 

ile (soğuk ve güneş için likit kremi 

Jiasan kremi vazo ve şişe 
.. ,, tüp 

B RYANTINLER 

Kuruş 

50 
20 

(Yağsız goma pembe gül) (yağsız goma pembe Likit) 
(yağlı Yasemin) (yağlı likit suvar dö pari) 

Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 35 
Hasan Briyantinleri büyük şişe ve vazo 50 

RUJLAR 

Kuruş 

Hasan ruj sabit renkli açık, orta ve koyu 50 

ALLIKLAR 

Hasan allık brünet, blöndit. ve mandarin 35 

TIRNAK CiLASI VE 
SÜRMELER 

Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli 

" 
,, 

.. " " 
" 

,, sedef 

.. " H 

,, ,, 
" 

Düsulvan Aseton 
"Hasan Sürmesi (S~rmedenliğile) 

M ,, 

" " 

Lüks Büviik 

Paket 

SAÇLARA AİT 
MÜS AHZARAT 

Hasan Şampuvan Tozu 

" " özü likit 

" " 
., 

Hasan Trihofil Saç suyu 
Hasan Saç Sabunu 
Hasan Saç Sabunu büyUk 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) bUylik 

Kuruş 

10 
15 
20 
20 

3U 
40 

12Y2 
20 

30 

15 

Kuruş 

5 

30 
50 

100 
25 
40 
70 

150 

TIRAŞ LEVA İMA Ti 

Adet Kr. Adet Kr. 

Hasan Traş Biçağı 1 - 4 10 - 35 
,, paslanmaz 1 - 6 10-50 

Adet Kr. 

100 - 300 
100- 425 

Hasan Traş Sa.bunu 
,. ,, ,, kutusuz 

Hasan Traş Sabun Kremi 
Hasan Traş Makinesi 

,, ,, ,, kutulu lüks 

,, ,, Fırçası 

" 
,, halis bilero 

" .. " ,, 

KOKULU SULAR 

Kuruş 

30 

25 

30 
100 
150 
100 

250 
500 
800 

Kuruş · 

Hasan maımulı.a.ttar 1 Kg. 25 

.. .. 2 tt 45 
,. ,, büyük damaçanalarda 10 

Hasan Gül ve Çiçeksuyu 1/4 Kg 30 
,, ,, 1/2 Kg. 50 

" 
.. 1 Kg. 75 

Y. GLAR VE ESANSLAR 

Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 Gr. 

it " ., " 
ti 

" 5 
" 10 

Hasan Kuvvet şurubu küçük 

" " .. büyük 

" 
., ., 1 Kg. 

•• " ,, 2 Kg. 
Ökııürük Pastilleri 

.. 

DİS MÜSTAHZARATI 

Hasan Diş Macunu Dantos büyük iki misli 

,, ,, Suyu 

" ,, ,, Orta 

,. ,, Büyük 

" ,. Fırçası 

" " .. .. it 

" .. 
" .. .. 

,, .. 
G.LÜT~ ULA 1 

Hasan Gülten Ekmeği 

., ıt Gevreği 

,, ., Makarnası 112 Kg. 
,, ,. Unu 1/2 ,. 

" ,, Şehriyesi 1/2 ,, 

Hasan Diyabetik Çikolatası 

,, ,, ,, 6 lık kutu 

,, 

" 

ıu " 12 .... 
Brek.fast Bisküvitleri kilosu 

,. " 1/2 kilosu 

kutusu 

ÖZLÜ UNLAR 

40 

175 

300 

Kuruş 

60 

100 
150 
2!'>0 

30 

Kuruş 

20 

30 
60 

100 
2tJ 

3'' 
40 

51l 

ti O 
75 

100 

Kuruş 

40 
60 

60 
6f) 

60 

25 

125 

?.40 

250 
130 
35 

Pirinç, buğday, patates, mısrr, arpa, bezelya, tUrlü, 

yulaf, mercimek, irmik, ~avdar ö.zü 

250 gramlık kutu 

500 gramlık kutu 

Badem özü unu 250 gramlık kutu 
t 

Badem özü unu 500 gramlık kutu 

T{uruş 

20 

30 

30 

50 

YAGLAR MÜSTAHZARATI 

Hasan Zeytinyağı nümunelik 
., ,, l/ 4 litre şişe 
" ,, 1/ 2 litre şişe 
,, ,, 1 litre şişe 

" 
,. 1 litre teneke 

,, ,, 2 litre şişe 
,. ,, 7,1/2 litre teneke 

Ha.san Hüvil dö Parafin 
Hasan Fıstık Ozü yağı 
Hasan Fıstık Ozü Yağı küçüJT 
Hasan Hindyağı halis 25 Gr. 
Hasan Hindyağı halis 50 Gr. 
Hasan Tatlı Bademyağı Küçük şişe 

Hasan Tatlı Bademyağı Büyük şişe • 
Hasan Tatlı Bademyağı 250 Gram 
Hasan Acı Bademyağı küçük şişe 

Hasan Acı Bademyağı büyük sise 
Hasan Balıkyağı 1/ 4 Kg. 

Hasan Balıkyağı 1/ 2 Kg. 
Hasan Balıkyağı 1 Kg. 
Hasan Balıkyağı 2 Kg. 

HAŞERA Ti ÖLDÜREN 
FAYDA 

Fayda Ha~an 1/ 4 litre 

" " 1/ 2 " 

" " 
1 .. 

,, ,, 5 ,, 
,. ,. Teneke 15 kilo safi 
,, ,. Fıçı 50 kilo safi 
,, ,, Pompa 

Naftalin dzü , 

FARELERİ ÖLDÜREN 
FAR 

Far Hasan Fare Zehiri Macun 
,. ,. ,, ,, Kilo ile 
,, ,, ,, ,, Buğday 

.. .. .. ,, Kilo ile 
,. 

" .. ,, İkisi bir arada 

HASAN GAZOZ ÖZU 

Kuruş 

10 
50 
75 

125 
115 
250 
600 

50 

150 
100 
15 
20 
30 
50 

100 
40 
60 
40 

60 
100 
ıgo 

Ruru, 
30 
50 
80 

350 
750 

2500 
50 

l'.{uruş 

25 
800 
25 

300 
40 

Şekersiz çok köpüren meyva tozu tertibi ile şekerli 
limon, portakal, mandalina, muz, çilek, armut, ana.
nas, vişne, a.ğaççileği, sinalko meyva usareli gazoz özü 

Kuruş 

Hasan Gazoz özU 1/ 16 litre 25 
Hasan Gazoz özü 1/ 8 litre 35 
Hasan Gazoz özü 1/ 4 litre 50 
HR.San Gazoz özü 1/ 2 litre 75 

PREZE VATİFLER 

Hasan Garanto Perezervatifleri 6 adet kutu 
Hasan Garanto Perezervatifleri 1 adet 
Hasan Garanto Perezervatifleri ipekli 6 adet 
J.Tasan Garanto Perezervatifleri ipekli 1 adet 

Kuruı, 
40 

7,5 
50 

10 

UllMTS:I U: MÜSTAH%ARA1 

Demirhindi Özü küçUk 
., ., Orta 
,. ,. Büyük 

Bikarbonat dö sut küçük paket 

" 
,, 100 Gram 

.. ,, 250 .. 

IJ ,, 500 " 

" 
1 Kilog. 

Hasan Çoı.:uk donları 1 numara. 

" 
., " 2 ,, 

" .. " 3 " 

Kuru~ 

40 
60 

100 
5 

10 
20 
35 
60 
70 
80 
90 

Hasan Leke Suyu 10 
Hasan Çamaşır, Bula.şık, Cila Tozu 10 
Ha.san Çamaşır, Bula.şık, Cila Tozu Büyük 15 

Hasan Nane ve Melisa Ruhu 25 
Hasan Nane ve Melisa Ruhu Cam Kapak 
Hasan Vazelin ve muhtelif 

Hasan hasta dereceleri 
Hasan hasta dereceleri 

50 
12,5 

50 

100 


