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No. 5 Yazan: MÜMTAZ FAİK 

Bir dağın yamacına 
l<enedlenen Mardin 
Ovadan Mardinin, Mardınden 
ovanın doyuimıyan manzarası 
Hasan dayı sesine esrarengiz bir 

to.ı vermiş gözlerini önüne doğru 

eğmiş ve aıılatmıya başlamıştı: 
- Vaktile yine bir eşkiya takibin 

de idik. Bütün gün eşkiyaların ar -
kasından koştuk. Nihayet akşam ol· 
du. Her taraf kararmıya başladı. Eş 
kiyanın yarım saat önümüzden git
tığini biliyorduk. Yakalıyabilsek ni
hayet bu gece yakalardık. Takibi 
sıkrlaştırdık. Biz dört kişi idik. İçi -
mizden birisi de yaman bir izci idi. 
Fakat karanlık, iyiden iyiye bastır
mıştı. Gözgözü görmüyor, yanımız -
daki arkadaşları bile ancak seslerile 
tanıyorduk. İzci, arada sırada çak
maktaşmı yakıyor, onunla otları tu. 
tu,;turuyor ve izlere bakıyordu. Fa . 
kat bir aralık, bu izleri de kaybet -
tik. Ne tarafa gidiyorduk? Bir saat 
ilerimizde bir köy olduğunu biliyor
duk. Fakat iki saat üç saat ilerledi
ğimiz halde köyü bulamıyorduk. Ge· 
cenin bir nısfında dağlar arasında 
sıkışmıştık. 

Matralanmızda su kalmamıştı. Du
dc..klarımız kavruluyordu. Müthiş su. 
suzduk. Hava dehşetli sıcaktı. Rüz
gar cehennem havası gibi yüzümüzü 
dağlıyordu. Yolumuzu kaybetmiş · 
tik. Eşkiyayı takip etmeden artık 

vaz geçmiş, kendimize barınacak bir 
yer ve biraz su aramıya başlamış · 
tık. Hepimiz endişede idik. Yalnız 

lzci hiç istifini bozmuyor: 
"- Korkmayın, bir saat sonra fi. 

lanca köye varacağız?,, diyordu. 
Bunu nasıl anlıyordu? Gökteki yıl 

dızlara mı bakıyordu. Hayır. Çünkü 
ilk defa olarak gök bu gece yıldızsız 
dı. Her tarafı kara:bulutlar kapla -
mıştı. 

İzci belki bize bir kuvvet olsun di 
ye böyle söylüyordu. Çünkü içimiz
de en tecrübeli, en yaşlı o idi. 

Bir aralrk ihtiyarm yerden bir a -
\'Uç toprak alarak kokladığını ve e· 
li.nde ufaladığmı gördüm. İzci bunu 
yaptıktan sonra dedi ki: 

- Ümmiler köyüne bir çeyrek me 
&fedeyi.z. Eğer şuradan doğru gide 
cek olursak köye vanl'lz. 

Hakikaten izci toprağın kokusun
dan nerede olduğumuzu anlamıştı. 
Bir çeyrek kadar yürüdükten sonra 
Ümmiler köyünü blılmuştuk.,, 

Has: n dayı bu izahatı verdikten 
ıonra gülümsedi: 

- İşte dedi. Buralarda böyle izçi
ler vardır. O zamandan sonra ben 
de izciliğe merak saldım ve bu işi 
adamakıllı 0ğ1 . ndim. I z c i 1 i k 
y a ş l a v e m e r a k 1 a ilerliyor. 
Bir izci nekadar yaşlı olursa o kadar 
tecrübeli ve anlayışlı oluyor. İşte de 
min senin sorduğun sualin cevabı bu 
dur. Kaçakçılar da, kaçakçıları takip 
edenler de burada hep iz üzerinden 
yürürler. İzci kullanırlar. İzciler bir 
nevi klavuzdur. Yol gösterir. Hangi 
tarafın izcisi kuvvetli ise o taraf da
lma muvaffak olur. Bunlara bazan 
yolcu, hazan de izci derler. Bir ka -
~akçı kafilesi bu yolcularla yola dü
~ülür. Bunlar hangi taraftan nereye 
daha kolaylıkla çıkılacağını bilirler. 
Kafileyi alır sevk ve idate ederler. 
Gizli dağ yollan bulurlar. Takipçile. 
rin nereden gelip ne tarafa. doğru git 
tiklerini bilirler. Ve o zaman kaçak
çılan aksi istikamete sevk ederler. 

• 
Şeyh Ha.cıanda yarrm saatten çok 

fazla kalmışttk. Şoför: 
- Haydin yolcular, gidelim! Diye 

bağırdı. Ben Hasan dayıya eyvallah 
dedim. O bana uğurlu yolculuk dile 
di. Tekrar kaptıkaçtrya yerleştik ... 

Yolda hem gidivor. hem de cenu • 
bun bu hüdai nabit Nat Pinkerton -
la,.nıt düşUntlvordum ... 

M:ı.rfll.-.e vaklaı;ııvonız. Burada yol 
y-ı ••e+ <Yli.,.cllecııt.i. Dhr~rbPkir<len Mıtr-

Qine kadar uzanan konserve yolun 
hpaihnı Mardin hududunda açmı§

lar. Şimdi nhat bir Rösede hic: !!at' • 
ınlmadan gidiyoruz. tkl tarafımızda 
pamuk tarlaları koşuşuvor. Pamuk 
'ıtozaları kaptıkaçtmm süratinden gö 

zümüzün önünde biribirine geçiyor 
ve bir yığın beyazlık oluyor .. 

Bir sürü dağları dolaşıyoruz. Ce -
nubun bütün sert çehresi ile karşı 

karşıyayız .. Güneş epeyce alçalmış .. 
Sona yaklaşan ışıkları dağların yal
çın manzaraları üzerinde yer yer sır 
çalaşıyor ve parlıyor .. Şimdi durma. 
dan yükseliyoruz. 

Mardinin kapısında imişiz. Fakat 
şehri daha göremiyoruz ve bir yılan 
yoldan mütemadiyen kıvrılarak yük 
seliyoruz. 

Artık gözümüzün ufkun<4ıt ağaç 

kalmadı. Bütün yeşillikler kurudu. 
Gözlerimdeki yeşil gözlüğün camı 

bile bir acayip renk aldr. Soldu ve 
sarardı... Dağlar, yüce dağlar, rüz • 
garların hacamat ettiği kesme dağ
lar uzanıyor ve gökte göze görünmi 
yen bir kuvvetin cazibesine tutul -
muş gibi lüle lüle yükseliyor .. 

Bazan önümüzden bir kartal ge . 
niş kanatlarile beyaz karnım yelpa· 
zeliyerek kalkıyor. Bazan bir kaya
nın üzerinde toparlak güzel iri bir 
baykuş kulaklarını motör gürültüsü· 
ne dikerek düşünüyor ... 

İşte Mardinden içeri giriyoruz .• 
Bir Amerikan mektebi Mardinin 

kapısında selam duruyor .. Ve sonra 
Mardin başlıyor .. 

Mardin yalçın bir dağın tepesinde 
taştan manzarasile çatılmış bir çift 
kaş gibidir. Dağın üstündeki eski ka 
k, yıkık burçlariyle bu şehrin üıerL 
ne oyalı bir yemeni ile bezenmiş bir 
külah halinde geçmiştir. 

Mardin .. . 
Mardin belki 800 metreden fazla 

bir uçurumun üstündedir. Dağların 
hattı fasıh üzerindedir. Burada ~far. 
dinin başında dağlar biter ve etekle
rinde ova, ovadan sonra çöl ve ni · 
hayet bir toprak denizi başlar ... 

Ovadan Mardinin manzarası müt
hiş , heybetli ve haşmetlidir. Mardin 
den ovanın manzarası engin bir şi· 

irdir. Mardin karla güneş kadar iki 
zrt ta biatin biri birine geçtiği bir ~e
hirdir ... 

Mardinin benzi akşam güneşinin 
aksinden değil de, yeşilliğe has -
ret <;ektiği için bu kadar sarıdır .. 

İşte Mardin bir tarafımızda kan · 
dil kandil binalarile, yukarıdaki ka -
leye doğru mUnacat okurmuş gibi el 
lerini u:>:atıyor bir tarafımızda ayak 
lannm altında dilnyanm en renkli ve 
en ışıklı bir manzarasml seccade ha
linde seren ovaya doğru seçdeye ya 
tıyor .... 

Ova. .. 
Gözün a lab1ldiğıne bır ova... Ova 

ilerde muhakkak ki, gökle birleşiyor. 
Fakat bu manzaradan hangisinin 
toprak hangisinin hava olduğunu 
farketmek için gözünüztin ferini na 
hak yere yormaym. Bulamazsınız. 

Cenup güneşinin akşamları renk -
ten renge giren ışığile kaplanan, bu 
hazan yaldızlı, bazan erguvan, ba · 
zan menekşe ovada toprak sisleni -
yor ve esrarengiz bir buğu halinde 
tütüyor sanki .. 

Ova, cenup ovası . güneşi içinde e
ziyor ve ışığını bir yakı halinde göğ
süne bastırıyor. 

Ve Mardin tepeden genle taş evle
rinin oyuk gözlerile her gtin bu ihti 
şamı ~eyrediyor. 

Ve doyamıyor. 
. 

Zahire Borsası Komiserliği 
Şehir meclisi azasından Feridun 

Manyas mtinhal oları zahire borsası 
komiserliğine tayin edilmiştir. Bu i
tibarla meclis balığından çekilecek 
tir. Kendisinin yerine Fatih mmta -
kası yedek azalarından en önde bu
lunanı gelecektir. 

Yeni Bir Nakliyat Şirketi 
Türk.iye mahsulA.tınm Orta Avrupa 

memleketlerine Tuna tarikile naklile 
meşgul olmak üzere yeni Tuna nakli. 
yat şirketi adiyle şehrimizde bir şir
ket teessüs etmiştir. 
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Maurice 
Chevalier 

geliyor mu? 

O lenc:likle 

Mücadele 

Edilmek 

Aiti Esnaf cemiyeti daha 

1 çahşmalar1nı tatil ettiler 

Mart sonlarına doğru Ankara.da 
açılacak olan kömür sergisi münase 
betile Maurice Chevalier ile Mistin • 
gette'in memleketimize davet edile

L4zım 1 Yardım feşkHatının esasları hazı rlanıyor 
- ;;:::;ı şehnmı~~e bulunan kırk esnaf cemiyetinden altısmrn çalışmala-

~~H I nna !uzum kalmamıştır. Bunlardan celepler ile manifaturacılar 

cekleri haber verilmektedir . 
Bizim yaptığımız tahkikata göre 

bu iki artistin memleketimize gelip 
gelmiyecekleri henüz kat'i olarak bel
li değildir. Maurice Chevalier, geçen· 
ayın 16 sından 19 una kadar Mısır

da kalarak iki temsil vermiştir. 

Bu san 'atkarı sehrimize getirmek is
tiyen bazı milteşebbisler, Mısırda bu 
lunduğu esnada kendisine müracaat 
etmişler, fakat daha cevap almadan 
oradan hareket ettiğini öğrenmişler 
dir. 

Mısırdan sonra Suriye ve Yunanis 
tanda da turnesine devam etmesi 
beklenen Maurice Chevalier'den son 
'-riinlerde hiçbir haber alınamamış -
tır. 

Me~hur artistler turnede 
Bu işlerle yakından meşgul bulu -

nan bir zat, dün bize şu izahatı ver
miştir: 

"- Şu günlerde birçok meşhur 
artistler muhtelif Avrupa şehirlerin 
de turneye çıkmı§ bulunuyorlar. Bun. 
lar arasında Ma urice Chevalier ile 
Mistingette'den başka Martha Eg -
gert ile Jean Kiepura da vardır. 

Bu artistlerden son ikisinin mem
leketimize gelmeleri için birkaç mü
racaat yapılmıştır. Fakat, çok para 
istedikleri için uyuşulamamıştır. 

· iki ihtimal 

.Maurice Chevalier'nin !stanbula 
ve Ankaraya gelmesi haberi henüz 
mükarrer değildir. Artistin Mısırdan 
sonra turnesine devam etmiyerek an 
sızın Marsilyaya döndüğünü zanne -
diyoruz. Fakat, herhalde Suriye ve 
Yunanistan seyahatini tamamlıya -
caktır. Bu vesile 'le memleketimize 
de geloceği tahmin edilebilir. 

Bir ikinci ihtimal de, kendisi ile 
veya mensup olduğu grupla do~ru -
dan doğruya hususi bir anlaşma ya-

:·~\ 
t k ~\?~~;~~ 

S on günlerde dilencilerin gene 
göze batacak derecede ço • 

ğald ı k l arı görülüyor. Belediyenin 
bunları sıkı bir kontroldan geçirme
si ve günlük mticadeleyi şiddetlen -
dirınesi çok yerinde olacaktır. Ala • 
kadarların bu işle lıer zaman olduğu 
gibi yakından meşgul olacaklarını 

umuyoruz. 

YENi ŞARK 
HATTINDA 

iSLAl-IAJ 
ı • 

pılmış olmasıdır. Bu talföirde Mau - Devlet Demiryolları umum müdü· 
rice Chevalier'nin mart içinde :tStan- rü Ali Rrza Erem Ankaraya dön • 
bul ve Ankarayı ziyaret etmesi muh müştür. Devlet Dem.iryolları 9 uncu 
temeldir.,, işletme müdürlüğüne devrolunan 

Kuba Orkestrası geliyor 1 Şark Demiryolları kadrosunun hazi-
rana kadar şimdiki vaziyetle ipkası 

Aldığımız diğer bir habere göre, muvafık görülmüştür. Beş ay zar -
Karyoka filminde çalan meşhur Ku

ba orkestrası, Orta Avrupa turnesi
ne devam etmek üzere Paristen Ber
line geçmiştir. Bu orkestranın mar
tın ilk haftasında şehrimize gelmesi 
temin edilmiştir. Altı ay için Holly
vooddan ayrılan orkestra takımı, bu 
müddet dolduktan sonra tekrar A -
merikaya dönecektir. Kuba orkestra 
sının burada sekiz, on gün kalması 
ihtimali vardır. 

.. Ustüste 
iki defa 
düşen kız 

[ 
ün sabah 11,5.3 de Burgazda.n 
Heybeliadaya. giden Akay va.

purwıda bir hadise olmuştur: Bur 
gaza.dasında. otu~ 18 yaşında 
Fethiye, evveUsl gün gece e\'in 
m erdiveninden dUşmliş ve sağ kolu 
kınlmıştır. Dün sabah HeybeUye 
doğra gitmt:ık için vapura binmiş 
ve alt kat kama.raya inerken mer
diven başından ayağı kayarak 
Ekinci defa düşmüş, derhal bayıl. 
mıştır • 

Bu sefer zavallı kızın ba..51 ya.nl. 
mış n dizinden b~ parça et kop- . 
muştur. Fethiye, Heybelia.da. oo. 
m nesinde sarıldıktan 80nra h.88 -
tane·ye kaldınlmıştır • 

İbrahim Necmi Dilmenin 
Teşekkürü 

Türk Dil Kurumu Genel Sekrete -
ri Burdur saylavı İbrahim Necmi Dil 
men, uğradığı hastalık ve yapılan o
per~yon dolayısile memleketin her 
tarafından gelen geçmiş olsun yazı
larına mukabelede bulunamadığın -
dan kendilerine teşekkürlerinin ibl!
ğmı gazetem.izdP.n rka ı>trnişti" 

fmda fazla memura ihtiyaç hissedi· 
lirse, Devlet Demiryolları kadrosun· 
dan muvakkaten memur alınarak bu 
hatta çalıştırılacaktır. 

Verilen malumata göre, halen el· 
de mevcut pasolarla yolcu, yiik ve 
hareket tarifele'ri hazirana kadar 
muteber olacaktır. Ücret tarifelerin
de tenzilat yapılıp yaprlmıyacağı an
cak haziranda anlaşılacaktır. 

Yavru 
Köpekler 
•• 

Oldürülecek 
Köpeklerin imhası için belediye te 

ınizlik işleri müdürlüğü yeni bir pro 
je hazırlamıştır. Bu projeye göre kö
peklerin ürememesi için evvela yav
ru köpekler imha: edilecektir. 

Halk bu hususta çok hassas oldu
ğu için bu iş çingenelere yaptırıla -
caktır. Yavru köpekler temizlendik· 
ten sonra büyük köpekler de itlaf e
dilecektir. 

BiRKAÇ 
S4TIRLA 

E km~k ve francala ftyatlan bir 
haf ta için aynen ipka edil • 

miştir • 

• 
N afla Vekili Ali Çetinkaya, 

evvelki a.k'a.mld ekspresle 
Anka.raya dönmüştür • 

• 
K ızılay İstanbul mlimessilliği 

cemiyetin yeni saten aldığı 
Aksa.raylılar ha.ııına nakledilecektir. 

• 
H ukuk mezunlannda.n Fuat 

Ertuğnıl, \l'ilayet maiyet 
memurluğuna. tayin edilmiştir • .. 

ayn birer birlik teşkil etmişlerdir. Deri sepicileriL miktarı az ve mas
raflarını koruyacak kadar iratları olmadığından cemiyetleri dağılmış
tır. Kaldırımcılar yapı yapıcılar esnafile birleşmiştir. Mavnacılar lima
na ~eçmiş~ir .• Bugün Istanbulda otuz dört esnaf cemiyeti kalmıştır. Bu 
c~.mıyetler.ın azasının. yekılnu kır~. beş bini geçer. Her ailenin vasati üç 
nufustan ıbaret oldugu heaap edilırse lstanbul nüfusunun yedide birini 
esnaf cemiyetlerinin aileleri teşkil ediyor, demektir. Bu itibarla esnafa 
yardım teşkilatının kuvvetlendirilmesi için esaslı tedbir ve kararlar 
alınacaktır. 

DÜNKÜ MÜZAKERELER 
Dün sabah Ticaret Odasında toplanan esnaf cemiyetJeri reisleri, es • 

naia yapılacak yardım ile sıhhi vaziyetleri hakkında müzakerede bu • 
lunmuşlardır. Bu işler için hazırlanan raporlar reisler tarafından tetkik 
edilmek üzere azaya dağıtılmıştır. Raporların tetkiki bitince hazırlana· 
cak umumi bir raporla icap eden talimatnamenin esaslan kararlaştırı • 
lacaktır. 

Çivicıler 
Odaya da 
Başvurdular 

Ç İYİ tüccar/art uzun bir 
muhf1ra ile Ticaret 

Odasma müracaat ederek 
çivi fi yatlartmn yükselme· 

MEYV ACll..AR TOPLANIYOR 

Yaş ve kuru meyvacılar cemiyeti
nin senelik toplantısı bugün bahçi • 
van esnafı cemiyeti binasında topla
nacaktır. Bugilnkti müzakerelerin 
hararetli olacağı söylenmektedir. 
Yaş ve kuru meyvacılar yeni halin 
y.apılmasmdan hiç memnun değiller· 
dir. Hatta bu yüzden esnafın dağıl
dığını ve müstakil bir cemiyet halin 
de toplana.mıyacaklarını söylüyor • 
lar. Bugünkü kongrede ekseriyet o. 
lamazsa cemiyetin dağıtılması icap e· 
decektir. Ekseriyet olduğu takdirde 
bu cemiyetin de bahçivanlar cemiye 
tile birleştirilmesi ihtimali vardır. 

inden ve fabrikalartn mal 
satmak istemeyiılerintien 
şikôyet etmiılerdir. Tüccar· 
lor, piyasada hôkim olan 
kanaati ve pahcrlılığın se

beplerini kuvvetli deliller· 
le iıah etmiılerclir. Oda 
müracaatı tetkik etmiye 
ba1/amı1t1r. Neticeyi lk
tısat Yekôletine bildirecek
tir. 

CEMİYETLERİN HESAPLARI 

Yeni yıl başlangıcından beri esnaf 
Cemiyetlerinin muhasebe ve tahsilat 
wmlleri değiştirilmiştir. Esnaf mü • l rakabe müdürlüğü, cemiyetlere li. • 
zım olacak defterlerle makbuzlan 
baetırmı' ve tevzi etmiştir. Ayni te
kilde yapılan bu evraka her cemiyet 
kendi başhk damgMınI vuracak ve 
öylece kullanılacaktır. Bu suretle ce 
nıiyetlerin hesap ve para işleri &ynl 
tar zda yapılmış olacaktır. 

Sehrin bir 
·· günlük 
çOpO 80 
kamyon 
•
1 

stanbulun bir günlilk çöp . 
leri seksen ka.myon tut · 

maktadır. 

Belediyenin elinde ha.len 6 kam 
yon vardır. Son defa meclis ten 
kabul edilen 43 bin liralık bir tah
!ıisa.tla yeniden 6 kamyon ahna • 
caktır. Fakat, bununla da çöp iş -
lerinin layikile çevrileıniyeceği an 
laşılmıştır. Onun için yeni ıene 
bütçesine yeniden kamyon almak 
için tekrar tahsisat konulmu,tur . 

Bütün 
Buğdaylar 
Satıldı 
Senebaşından itibaren ,ehriınize 

gelen, ve bir kısmı satılamadığı için 
kayıklarda bekletilen buğdayların 
dün hepsi satılmıştır. Avrupa ve A
merika fiyatlarında bir değişiklik ol 
mamıştır. 15·16 Çavdarhlar 6,25-6,27 
buçuk, 20-25 çardarlılar 6,22 buçuk 
kuruştan muamele görmüştür. Bun 
dan sonra piya.n hararetlenmi• ve 
Polatlının ekstra mallan 7.15 kuru
şa kadar çxkmı,tır. Silolarda depo e
dilmiş olan tüccar ınaJı 11.rpalarm d a 
mühim. bir kısmı ihraç edilmi~. 

Soför'ler 
Cemiyetin defi 

ihtilaf 
Şoförler cemiyeti idare heyetinde 

çıkan ihtilaf üzerine heyet 8.zalann
daı. on kişi istifa etmiştir. ldare he· 
yetine dahil bir kısım azalar heyet -
ten kimsenin çekilmediğini ısrarla 
ileri sürmüşlerdir. Cemiyetin umu • 
mi katibi Aziz Na.mi Göknil, istifa 
hakkında bir mı.tlıarririmize şunlan 
söylemiştir: 

"- İdare heyeti iıasmdan on ki
'i istifa etmişlerdir. Bunlardan bil' 
kmmı yedektir. Bu ıizala.r, dün isti • 
falarını vermişlerdir. Vaziyeti esnaf 
cemiyetleri şubesi müdürlüğüne bil
dirdim. Hadise olmuştur. İdare heye 
tinde kalan aza ile cemiyetin terruıil 
edilmeAine imkln yoktur . ., 

Esnaf cemiyetleri şubesi, istifa il· 
zerinde tetkikler yapmaktadır. 

Sahte Bono Veriyormuş! 
Dün tüccardan biri, za.brtaya mü· 

racaa.t ederek bir sahtekarlığa uğ • 
radığını anlatmıştır. Bu müracaatı 

yapan adam, Ma.hmutpaşada Abut 
Efendi Han hissedarlarından Süley· 
ınandır. 

Süleyman, Tevfik isminde birini· 
sahte bonolar hazırlıyarak kendisi.. 
den 350 lira dolandırdığını iddia et• 
miı, ve bonoları da polise vermiştir. 
Zabıta, bu iddia üzerine Tevfiği ya • 
kalamı,. sorgu altına almıştır. Sahte 
liği iddia edilen bonolar üzerinde tet 
kikat yapılmaktadır. 

[TAkVi~B~HAVAI 
B---·- -ı kincikanun 1937 

ÇARŞAMBA 
Bugünkü hava: Y AGIŞLI 

-Meteoroloji istasyonlarından alı - ı 
nan haberlere göre, bugün. ha.va, su
reti umumiyetle bulutlu ve yağıfh 
geçecektir. RUzgar , cenup istikame~ 

tinden kuvvetli esecektir. Eğe mın
' akasile Orta Anadoluda yağışın de
ıam etmesi muhtemeldir. 

Dünkü Havı 

DUn, hava tazyiki 768 milimetre, 
en az sıcaklık - 3, en fazla sıcaklık 
+ 6 santigrı.t olarak kaydedilmiş -

1 inci ay Gün: 6 Kasım: 60 
1355 Hicrı 13::>;.. Kunı • 

Şevval: 23 24 Birinci kanun 1 
Güneş: 7 ,26 - Oğle: 12,20 l 
!kindi: 14,42 - Akram : 16 f 
Yatsı: 18,32 - Imsak: "l . .ı 1 

1 

tir. Rüzgar ,mutedil bir sür'atle şi
malden esmiştir. Ha.va kapalı ve ya.
ğ'ışlı g~miftir. 
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Akdeniz anlaşması lngil
terede endişe, F ransada 

şüphe uyandırdı 
Alman yaya 

ispanya 
Göre, 
işinde 

ltalya Bu 
Serbest 

Anlaıma 

Bırakllnuıtır 

ile 

Londra, 5 (Radyo· ~AN) - İngiltere ile lt~l>:a a~a
ıında imzalanan Akderuz anlaş~aıı, 1 tal yanın ~ki . ~
den beri lapanyaya karşı takındıgı müdahale vaz;ıyetı uze-
rine burada infial uyandırdı. . 

TAN~·=========-========================================= 3 

VEREM MÜCADELESi 

Hükümet Sanatoryo
m unda yatak sayısı 
Üç yüze çıkarılacak 

"Verem mücadelesinin arttırılmasını,. istiyoruz. Afe· 
te karşı mücadele tedbirleri bir teşkilat altında seferber 
edilmelidir, diyoruz. Öğrendik ki Sıhhat Vekaleti bu yol-

1 
da bazı tedbirler almak kararındadır. İstanbul . ~ıhhat 
Müdürü Ali Rıza ile konuşarak verem mücadelesı ıle be

l raber diğer sıhhat mevzuları üzerin.ile malumal a1dık. 
1 

Heybcliada sanatoryomuna mü-

fFfifK 
Diyojen G.b., 

ı ı .. 
Guet.eci arkadaşlardan ca.nmı se

,·en, kesesini düşünen birisi dün 
matlJaaya gelıni~ti. Hani dereden te. 
peden görüşelim, dedik... Dereden 
tepeden görüşelim demek, Büyük -
dereden, Tepeba.şından bahsedelim 
demek olma.dığmı siz benden daha 
h-i bilirsiniz. ~ovle hafif tertiıı frenk
l~rin "gayri ~1~tbu gazete,, dedik • 
!eri haberlerden görüştük. Bu arada 
bizim arkadaş dedi ki : 

1 
Londra gazetelerı, altı 

bin İtalyan gönüllüsünün İs 
panya asilerine iltihak mak-

Yeni anlaımayı !falya ' namına 
ıaliyan Hariciye Naı1r1 

im-

racaat eden hastaların sayısı gün 
den güne çoğalmaktadır. Bidayet
te 30 yataklı olarak tesis edilen 
ısanatoryomda yatak adedi tedri
cen çoğaltılmış, geçen sene 160 a 
kadar çıkarılmıştır. Fakat bu kad
ronun da bugünkü ihtiyaca gayri
kafi geldiği anlaşılmış ve yatalı 
adedinin önümüzdeki yıl 300 e çı
karılması kararlaştırılmıştır. Sıh
hat Vekaleti, yeni sene biltçesini 
hazırlarken sanatoryomun bu ih -
tiyacı için de kafi tahsisat ayıra

- Kanleş! Bu sene işimi gücUmU 
bıra!rtım. 1stanl.ıulda tatlı portakal 
aramak sevdasına dü~tüın. Hani Dl. 
~·ojen fenerle adam aramı'.;', derler. 
Ren de fenerle portakal arn.ınıya çık· 
tıın. Allah seni inanılırsın ! Do!t, 
ahbap, bildik, ötıüme gt>lene ı;ıordum. 
Her sağhk 'erilt>n mana,·llan aldnn .• 
Lakin bir tiirlü tatlı portakala ra!ôlt
ı:t'lenıedim. Bunu hiihin portakal \'e 
portakalrılnra meyclan okuyarak ıoa-Siyaset alemi 

Kont Ciyano 
sadile Kadiks limanına ihra- -----------

lıpanya Harbinin cı karşısında endişeleri açığa 
Dördüncü Safhası 1 vuruyorlar. Muhalif gazete- i ta/ya Elçisi 

A dana felaket-
• spanya harbi ·'im.diye kadar ler 1 tal yanın ve Almanya-
1 üç safha ııeçırnıış bulunu - nın İs k rşı takın· 
Birinci safha dahili harbin pat- ' panyaya a d l 

yor. esi Ceneral Frankonun bü- dıklan müdahaleden ° ayı d 1 • 
·~~ v~:leketi ke.ndi lehine ayak - hükumete şiddetle hücum e- ze eıeı ıne 

caktır. 

1 na söyliiyoruın. tsfrrsPn ı:av.t~11e de 
1 ,.az 
1 • •• 

1 
- \'v.anm .... 
- l'a7.a~ın ra! nlnlt'!.. Dert<en 

1 biri i dedi ki: "- Hale ::it! Orada 
: snnrlıkla !iRtarlıu ırnrnıa Alanya por. 
taın,llan \'arclır Tatluhr. Al. yet,, 

:u~dırmıf ıibi ıörünerek Ma.dridin /diyorlar. . . h f 
üa erine yürümesi Ve Madridi zap - Sosyalist Deyli Herald guetesı dı. I f e er, u yap l 
t:derek bütün ispanya.ya hakim o- yor kl: . . ... 
ıacak ıibi vaziyet almasile hülasa e· "Şuruı kat't olarak anlaşılmıştır Ankara, !5 (T~~) - ltal~a buyuk 

Maamafih, sanatoryom için his
sedilen bu ihtiyaç, şehrin bütün 
hastanelerinde de kendini göster
mektedir. Kendisiyle grüştüğümüz 
Sıhhat Müçlürü Ali Rıza diyor ki: 
"- Sanatoryomlar, bir n1em

leketin çok kıymetli müessesele. • 
ridir. Şimdiki halde, Sıhhat Veka
letinin !stanbulda bir tek sanator 

Brn de hu s4i7.f' kanıp Half' ırittim. 
) l\tP(lf't hf' blr1t·•.-r! \'.-mi" t-.-kelf':Sln • 
1 drn ıio~ru ~nhilden Hale hlr rol ~trll-
1 ror. H1<7 "rn oralardan ~f'c:tin mi~. 
• _ nn,·•r!. . 

_ T11hii Akıllı adamın c:~eef'ı!i 

\"f'r dr~I! ÇP.mtınm. rıwpt>lin, c:öp \ '8 dilebilir. ki, Ingiltere bu i§~ ltalyayı mubtar elç~ai ~arl~o Gallı, Adana felaketze?e-
lkinci safha Madrit müdafaasının bırakını§t.ır." lerı içın .Kı.zıla: Kurumuna .. 100 lı.ra 

lsfanbul Sıhhat Müclürü Ali Rııa 
, ~ezhf'lP.nla ek tra t'k4'frfts1 ... 

yomu vardır: 
Asileri durdurması, !silerin Madridi FRANSADA göndennıştır. Kurum, te§ekkur etmış. 
almak için bütün çabalamalarının tir. 

talan buraya gönderiyorlar. Bu _ ''n ({mımhtn olmalı ! 
hastalar, hastanelerimizde yer - Nf'<lrn o•-lu~ll""I hll·n~m. f .&kin 

Heybeli Sanatoryomu. bo•a ıitınesi ile bllflar. Bu başlan - Paris, 5 (Radyo • TAN) - Gue- varsa alınmakta, yoksa, dışarda rn•lını .. ~<'ı-''"n a•\ı\lııa huiz hir 0 

rı müşkül bir vaziyete düşmektedir- ıliin\'ıHlı'" nrfrt't hls"I ... ftth·nr. 1 • Çankırıda Zelzele ııcı hariçten iki tarafa da yardım teler lngiliz • It.alyan anlaşması fer. 
devresi takip etti. daaında ltalyanın, hpanyaya 4000 

Bu yardınılara güvenen iki taraf gönüllü göndermesini emir aldılar. 
CtöğüşUyor, biriblrine kat'i birer dar Sağcı Eko dö Pari ga.zetesi bu ha
be indirmiye uğrllftyor, fak at ikisi re keti, ltalyanın gönüllüler me&ele
de muvaffak olamıyorlardı. sinde kat't cevabı olarak telakki edL 

Çankırı 5 (A.A.) - Bu sabah b~e 
on beş kala yer sarsıntısı olmuştur. 
Sarsıntı birçok dcimseleri uykudan 
uyandırmıştır. Ha.sar yoktur. 

Verem Mücadele Cemiyetinin de 
Erenköyünde bir sanatoryomu 
mevcuttur. Bundan başka, Büyük
adada, Burgaz adasında, Yakacıkta 
da hususi sanatoryomlar vardır. 

Son aylarda resmi sanatoryoma 
karşı müracaatların artmış olma.. 
sı, yatak adedinin de çoğaltılma -
smı icap ettirmektedir. Sıhhat Ve
kUeti Heybcliada sanatoryomunun 
yatak kadrosunu şenişletecektir. 
Fakat henUı bu hususta bir tebliğ 

ler. Bizi asıl üzen dert, bu bele • riim~k kin ''""'1\1\:tnn domlna ~I 
diyeler, hastayı göndermeden ev • ,·ıtn,·nna rti .. ,fıktrri f!'c;lan11 li7Prin -
vcl bir defacık yer olup olmadığı· ılen ~Phı>rrk H~'e \'ardım . lçf'ri t?fr -
nı sorsalar, yürekleri sızlatan bir- elim. Ririnl'l ı'lrfa o1nf'l11\ t?lrcli,lim 
çok şikayetlerin önüne geçmiş o • hu hina ılıı<!rıısıı btnılf' hi hfr t~tr 
!urlar." hırnl•h. Mal'Ar hirı\7: nrr":an<'a ane-üçüncü safha geçen sonteşrinde yor. Diyor ki: 

başlamış bulunuyor. Bu sırada Ro - "Al.manyaya göre, 10n Ingiliz -
ma ve Berfin hükômetleri asilerin !talyan anlaşması lngiltere ile Fran
Burgos hükumetini tanımakla o ta- aa araamda eokulmuı bir çividir. 
rafın kazanmasını, ıkendilerl f9in bir Ingiltere bunun böyle olup •lmadJtuiı 
izzetinefis, bir prestij meselesi ya~ - turih ,.tmelidir. . _.,,,.., _.""'- _., 

~· ·:- • .a.u6c.?fii~~ aÜa.• il ~ .. "'"'"'V" fına ası lehi~yltuıdılar ve kul mada gizli ma!cfiıer~Uğa lf&Yiasnu 
fanmıya devam ettiler. tekzip etmiştir. Ingiltere Hariciye Na 

Fakat bu son vaziyet te ispanya zın Eden de, Fransız Hariciye Nazın
lsilerlne mühim bir şey kazandırma nrn yeni anlaşma hakkındaki nutkuna 
dı billıassa bunların son ve kat'i bir 
d~rbe ile vaziyete h!kim olmalarına karşı bir teşekkür telgrafı çıekmiıtir. 
yaramadı. Almanyanın fikri 

Bu yüzden ispanya. dahili harbi Berlin, 5 (A.A.) - Akdeniz muka. 
Y .1 bir safhaya gırmektedir. · · 

epyen .. Velesinin neticeleri hakkında fiknnı 
Bu Yen ·, safhayı kısaca hullsa e • be 

Yan eden Berliner Tagablatt gaze-
'detim: teıııi §Öyle yazıyor: 

ispanya Asilerine yardım edenler, "Italyarun elleri §imdi Ispanyada 
flnıdiye kadar yaptı~.ları k yardımın ~rbest bırakılmııtır. Ispanyol i§le
tarafta.rlarını ancak ır çı ma.za sü- rinde Italyanm tarzı hareketi ma. 
rüklediğini ıörmUşlerdirk. ~~iyeti lfnndur ve istikbalde de değişıniye. 
b k dan ı1<urtarma ıçın iki 

u çı maz . cektir." 
d b' . i yapmak icap edıyor: 

feyy eni ırınya lfinden k!milen çeki • 
a span d . 

'

• 1 k ya ispanya akı taraf-
ıp sıyrı ma • 

1 
• 

t 1 k ..cı yardım arını genı, • ar arına a . ., 
letmek. 

B. . • ı-kı ihtiyar etmek, lspan 
ırıncı fi·" 

d h .. kCı et tarafını kuvvetlen -
yd~ a ku mh·u·kCımetin kat'i ialebe -
ırme ve . 
. d etmek olur. Asılere yar. 

•dıne ydar 
1

1
m hükumeti bolfevik, kı· 

ım e en er, 
b 1 benzer sıfatlarla ta • 

zıı ve un ara . ı 

d ki . . ikide bırde, spanya.da 
nı ı arı ıçın 

Almanya 
Tek başına .. 
Mançeıter Gardiyene Göre: 
Sluh Cephesi Y. uvvetlenmit 
~ter Ga.nliyenln dlplom&tik 

lbUlıarrirt Ahna.nyaıım bugünkü ha
rici vaziyetini töylece ıörüyor: 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

... EAD•ı:. ..... l•.alv.an -nlU- -
1 dele rejimi altı ay daha 

uzatılmıştır. 

• • 
A rrıerikada &revci amele 

ile polis arasında bir 
çarpıfnıa olmu,. bir polis, 2 
amele yaralannıı,tır. 

• • 
I
• ngiltere Harbiye Nazı -

rı ile Fransa Harbiye 
Nazırı arasında Pariste bir 
ınüllkat yapılmıştır. 

• • 
Y unan Başvekili Metak

ıas ile ismet lnönü ve 
Tevfik Rüştü Aras arasında 
yılba.tı nıUna.sebetile tebrik 
telirafları teati edilmiştir. 

• • 
F elemenk veliahti Pren· 

ses Juliana'nın evlen -
rlıe nıeruiıııi yarın yapıla
caktır • 

• • 

B uliar Kralı yılbafında 
389 nıahkunıu affet -

ııılştir. 

kızılların tutunmaların\~e .Y~rl~~7e 
lerlne imkln vermiyece e~ını ıoy 1• 

1 iffnden çekılnıek ve 
"Avrup&lllll bugünkü lıa1I Alman - - -

Yaya katiyen mtiaait değikllr Dört se 9 - Prağla BUkreofn arumdakl yerek spanya 1 •• 
1 h: .. de olmadık arını &os

aıyrılmak e ... 
teriyorlar. . . 

O h ld b devletlerin lkıncı ftkkı 
a e u .1 • k t•· l . 1 ri ve &sı erın a ı ııa-

l h~?..~r. ettm~ e e'decek fek ilde yardım 
euv.ını emın 

1 • 1 t leri ka ıyor. larını ıenıf e me b 1 b k 
Dünkü ve buıUnkU ha -~r er u fı 

dutunu gostermekte-lcın iltizam olun .. UllüsU U 
dir. Binlerce ltalyan ıon n n 

k . k ları Alman zırhlıları. adıkse çı ma • . 
1 1 wemilerlne karfı tazyık-

nın spanyo • be 
1 . , rt aları ve bunlara "zer erını a ırm . 
h!diaeler bunu isbat edıy~r. 

B kabil lngiltere ıle Fran -
una mu ·· .. lfü ıönderme 

•anın ispanyaya ıonu Al -
tııek için vuku bulan ve.. manya 
ile ltalya tarafından tıenuz cevabı 
.verilmlyen teşebbüsleri var. 

Omer Rıza OOC~U L 

lzmirde Bir Rüşvet 
Cürmüm~hudu 

Delik .Nazi ida.res! Almanyayı infirat dostluğun &.rtmuı. 
haline düşünntiştiir. Bu infirat :Sazi 10 - &lgrat Ue Sofya arasmdaki 
ve diktat-Orlüjün kunılduğu sıralar sıkı dostluk. 
da olduğu derecede tam ve ka.t'idir. 11 - Alman sl~"Mi nüfuzunun \'e 

Pancermanizm tehll<MI bili me\' ticari mftnuebetlerinhı bütün merk~ 
cuttur. FaJcat İspanyol harbbıe ral d A\TUptMia ve Balkanlarda serile -
m~ sulh kuvvetlertııın vaziyetinde 1 me11. 
ylce aaJ6.b ve istikrar husule ıfllmlt- 12 - A.\'UShır)a Na.zilerbıln mu -
tir. vaffakiyeıalzUif. 

Bu lyllltt clefana eebepler tanlar ıs - A \'UAturya - İtalyan mUnue 
dır: betlerinin INC&kl&flnuı ve A\"UAtur -

1 - İ1l«flten De Franu uumda ya • Aimu mlinuebetlerlnln 110ğu 
ıda lfl;trutt. muı. 

2 _ Blum kablıleıdatn MU itibari U - ffltlerhı, komünizm ale,·hln· 
le muv&ffaklyet elde etme.L (İntler de bir cephe kllrulmuı ha.kkmdald 
1936 Mıneslnden evvel Franuda lhtl umumi da,·etlnln tabii nzlyetl lt'Ahl
lil bekliyordu.) le Al111&n do8hı ve komilnlat Aleyhta 

S - İngilt.enııde Nul ntttmunan a n bir memleket olan Finlandiya~·· n 
_.___ nn~ra kadar her tarafta akamete -.. ...... 

• - lngub mtl8e1Wl kuvvetlerinin ağrunU1• 
art.maaı. (Fhllb~,"e !lğer ~tık hük! 

:S - Londn De Roma a.rumda nor metleri SoVJ'""'fll' eyhln e bir blo 
maı mHnuebetler kmulmaeı. ıdlrildem!M'At tlddetle ftıdd~ler -

8 - Runelt bllkftmetfnln açık ve clJr. 
kat'I •ulh llyuetl. Dtıer taraftan Alman teallhatr he-

7 - Lehıatanm mtı.elllh bir bft.a. nib ikmal edllmemlfttr. 
.l'&fhk kunnaktakf Jeran ve uml. ~ Almaayanm hu sıra.da bir lttpanyol 

8 - Madridin mud&f,...md&ld mu maeerumdan dofabllecek aki~tlerf 

tzmfr, :5 (Tan muhabirinden)· -
&tediye makine mühendisi Hur,itle 
Seyrilsef er Amiri HUııeyine eoförlük 
ehllyetnameef için :rUovet verm.iye 
Jeltenen Mehmet, cllrmU meşhut ha. 
imde Yakalanmqtıı-ı vaffaldyet 1c;. alAe&fm• lhttmal veri•~." 

Sıhhat MüdürU Ali Rıza, bundan clilmi" ammn '•e iM! clooiı•1 ,., '""' • 
soııra şehrin sıhhi vaziyeti hak • Pmini gibi ~nı";a ola hr karak lliıli 
kında da izahat vermiş \'e: clolR"'mıva ı'a"'lft<lım. 
"- Şehrin sıhhi vaziyeti mucibi Oranın ıt•lımıı olmn•l•ı!ı.,1 kıhı:tm -

memnuniyettir, demiştir. Salgın ,lan hrlll oMıuhı il-in ki·-oıı;~ ilfl:ıt 
-r·•~·-·••·-u llcııccck ı;ıckilde bir luı:stahk yok - r.f~h·nNlu .. l~N·tl~im ffi'•~(kanlıırn 

Sıhhat Müdürll şehir hastane ih. tur. Tifo aşısına çok ehemmiyet Ö'11indt- te!'hir P.C:lilmlş \'PrnMerln n-
tiyacma da temas ederek demiştir- vcny )ruz. Bilhassa mektl'pler, aşı ,·:ıtıarmı Jinra Mlra ,.l\rılık lılr ik ~·ol 
ki: işınde sıkı bir kontrol altındadır. · ~ Kö .. N:l!'ki ,mı-•,fuıı ıı;özUm 
"- lstanbuldaki hastaneler, an- Hal\I t!'masta olan esnaf ta mec- nı:7.ına... k • 

f ut1 ıı, "orchım: "- t;'mıt a~a ·" 
cak tstanbulun ihtiyacına cevap buri tifo aşısına tabi tutulmaktn Paznrl •k t'tt:ik. nır Rl''1 I< C"lnın al • 
verdikleri halde, taşra belediyele· dır. Bu mecburiyetten kaçanlann mJYa karar ,·crılir>.. Yalnı1 içlnrle 
ri gelişigüzel karşılaştıkları has- tecziyeleri cihetine gidiliyor." · • d ~ıın 

7
.a-

=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 çUriik olun 0ını~~ ••ını sor ıı~ 
h a "l;oh' lki Uç tane çıkar., 

Şirketi Hayriye ;;~~)' :lt;ık. Ka~a aldığomı 
. 1.. , ok ' 'i--11mn1'" ta 

4 200 ton , u k ı::ö~ ;;:ı~·~a~::m ~-ercİik. 
1 

·~fonrlallna.. 
1 ~a; d{\' hos.uma ~itti. Onu pa7.arh~~ 

Bir vapur aldı 
Şirketi Hayriye Erol _isminde 4200 tonluk bir şilep al

mıştır. Dün şilebin tescı_l m.ua.melesi reımi liman memur-
ları tarafından ikmal edılmıştır. . .•. 

---

1 

Şirketi. açık deniz nakliyccılıg•~c 

J l l d sevkeden sebep şudur: Kömür naklı. 
nl!l ere e 1 ye fiyatlan mütemadiyen yüksel~e~-

M b "" k T- tedir. Şirket Zonguldaktan kömUrue C ur l as e nü nakliçin vasıta bulmakta zahmet 

l . .... h / , .f ef çekiyor. Bulunca da fazla navlun ver. 
ıge mu a e, t rnek zaru.retinde kalıyor.. . 

Londra, 5 (Radyo) _ Amele f~r- Bu :vazıyet ka.rşısın?a. şırket, hanç. 
kasına mensup üniversite amele bır· ten bır \•apur tcdarıkınc çalışmı~, 
liği, tngilte.rede mecburl askerlik biz muhabereler etmiş, Avnıpada da şı
metini kabul etmemiye karar ver- leplerin ihtiyaçtan az, fiyatların yük-
miştir sek olması dolayısiylc bir neticeye \'a. 

· ramamıştır. Nihayet Iımanımızdaki 

Almanl}aya 
müstemleke 

Bir lngiliz Lordu 
Bunu istiyor 

Londra. 5 (A.A.) - Lordlar Ka -
nıarası zasından Lord Elibank, Ti -
mes ıazetesi ile ne,retmi• oldufu a
çık bir mektup ile, müstemlekeler 
meselesinin hemen tetki-k edilmesini 
istemektedir. 

Lord Elibank, Togo ve Kaıııero -
nun Alnıanyaya iadesini tavsiye et· 
mektedir. Kendisi, bu takdirde Sa -
moa ve yeni Juine'nin iadesine yeni 
Zelllnda ve Avustralyanın muhale -
fet etıniyecekleri mütaleasındadır. 

Asi Çin Generali Mahkôm 
Nankin, 5 (A.A.) - Devlet mecli

ıi, ukeri mahkemenin Çang-Su-Li • 
yang hakkında be' aene müddetle 
haklardan mahrumiyet 11uretinde ver 
mis olduğu knan ipka etmistir. 

Erol vapurunda karar kılmıştır. 
1918 de Kanadada yapılmış olan E

rol, iO bin liraya satın alınmıştır. lyi 
bir haldedir. Şirketi Hayriyeye ait 
nakliyatı senede 6,!5 • 7 seferle ikmal 
edebileceği için ticarf maksatla sene. 
de 5 - 6 sefer yapabilecektir. 

Bu yeni teşebbüs çok iyi düşilnUl
müş bir adımdır. Şirketi Hayriyeye 
bu yeni yolda da muvaffakiyet dile. 
riz. 

Japon Hariciye Nazırı Ko· 
münizme Hücum Etti 

Tokyo, 5 (A.A.) - Dışişleri Baka. 
nı Arita bugün radyoda neşredilen 
nutkunda, Almanya - Japon ittifa
kından bahsederek bu ittifakın birin
ci derecede ehemmiyette bir diploma 
tik hadise olduğunu ve beynelmilel 
münasebetler tarihinde yeni bir mer. 
hale teşkil ettiğini söyliyerek demi1'
ti- ki: 

"- Kominterne karşı mücadele an. 
cak beynelmilel teşekkülle,.. +tı rı:ı fırı 
dan baıııllnlıı bilirdi." 

tik. Aldım, oortakal ı.orılum. (. ) 
nuına.rn iledilf'r. GitHm. Onu da pa
zarlık ettim. J,akin nlmallnn ""·el 

d ~ Satırı sordum: "- Tatlı nu ır "' 
1 •. ·tp' e:i\lii•n-.i\'el'f'k: .. _ ŞrkPr nası O) • 

t).·· "ii7 ~ı-n'1ık ,·n n'lı. Rl\ld S•klı san· 
clı'k kn !ılı.'' decll. tnan<lım ve aldım. 
Kırk ""lJnış hamal p:ır"-"1 \'erdik ... 

- Sonra!. 
- Sonraıı;mı sorma! 
- Nf'l ~ihl!!. 
- N~ J:fhl nlRcak?. 
_ t:ım11 !ll~ndıı~ında.n hN' l(ffo rf1 -

ri:k <'•kh .• Jlf'!ll kilo rrıozalak rıkfı. 
Çiiriiklt'rl at1ık. l\loZRlnklan ylyo • 

Knr•ctu~um o ki hb mo7.ahtk • 
rıı7... alcll 
lan ,.~~·lncirf'l kndu 'iirllne b ır 
elmalu ~iiriİ\'e<'§'k .. 

_ Portakallar!. 
- Ah karrlesln1! ı .. t,. "'"' ~;ir,..lc1"1' 

acı"' onlar .. tçlnılf' bir tek mll\'hOf 
portalrnl rıkmıulı .. 

_ n•mC"k hıms1. .... 
- l~\·pf hf'psl ıı;!rk,. glhf... Vı-n·11•k 

cö,·le duMınn, şerbet te yapamıyo -

nı:r. • 
_ 'N'edf'n!.. FJ<cılı-•nt hıtc;hrm~ 

l('ln llA,·-ı IA~ ~,.ten c:Mı:,..... mil< • 
tl"n okatlar rol< "' ~rfnklllılnn "' • 
ken !lltl il •""tf'rl eritemiyor. nuıa • 
maç olı"·nT .... 

_ ~lmıli~ .. 

- Şlmı'tl hrl n,·orıım. n .. ıki .,~._.,.._,_.,_ 

'" olnr ılh·f' . ., lftlfım ''" ! ~nhırll\ "''t 
''""ra~ı ntla.4', konık helva olur d 

• f'!r. lf'r • 

- T.akin norhkl'llm ,..n.,,S'tıln f~t 
hlııcıa<'.ağına dair bir kayıt hnrnı . • 

~o .. nım •• 
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. o 
~ahkemelerde 

Felsefe Daim Encümen Hergün 
Toplanacak 

Bir Katil 
Davası 
Bitirildi 
Mayısın beşinci günll ErenköyUnde 

Sahrayıcedid mezarlığı civarında ko. 
yun otlatması yüzünden bir facia doğ 
muştu. Ayni mahallede oturan çoban 
E§ref koyunlarını Mehmedin tarlası
na sokmuş, aralarında münakaşa çık
mı§. Mehmet, Eşrefin yüzüne tokat 
ve kalbine yumruk vurmuş. Biraz son 
ra da Eşref ölmüştür. Ağır ceza mah. 
kemesi dün bu da vaya devam etti. 

Suçlu vekili Suat, Eşrefin kalp sek. 
lesinden öldüğilnU iddia etti. Bundan 
sonra mahkeme kararını verdi. 

Eşrefte kalp hastalığı ve sinir sert.. 
!eşmesi vardır. Mücadele esasen has
ta olan kalp üzerinde çok şiddetli a. 
kisler yapmıştır. Morg raporu da bu. 
nu teyit etmiştir. 

Bu tekilde Mehmedin Eşref ii7.e -
rinde mUessir fiilde bulunduğu an -
!aşılıyordu. Nikoli ile Ahmedin şa . 
hadetleri de hA.diseyi bu cihetten te -
yit ediyordu. Mahkeme Mehmetli 3 
ıııene hapse mahkum etti. Yaşından 

dolayı bunu 1 sene Uç aya indirdi. Se
kiz aydanberl mevkuf olan Mehmet 
(7) ay sonra hapisaneden çıkacak

tır. 

Palto Hırsızı 
Beş Sene 
Hapis Yatacak 

Muaul ve Sel!met otellerinden pal. 

to ve elbise çaldığı için tevkif edilen 

Ragıbm dün Sultanahmet sulh birin. 
el ceza mahkemesinde dava.ın bitiril

di. Mahkemedeı Demosten ve Yanik· 
yan isminde iki de terzi ehlivukuf o. 
larak bulundular • 

Mahkemede, Ragıbm Uzerinden çı

kanlmış bir de palto va.ı:dı. Ragıp bu 
p&ltonun kendisine a.it olduğunu söy. 

Iüyordu. H!kiın, paltoyu giydirdi. 

T~rziler muayene ettiler ve kendisine 
ait olmadığını söylediler. Bundan 

sonra h!kim Reşit, Ragıbı beş sene 

hapse mahkfım etti. 

Bir ÇuvaJ 
Fasulye 
Çalmış! 

Polis dün Sultanahınet sulh birinci 
ceza hakiminin önüne Yahya ismin do? 
Malatyalı bir çocuk getirdi. Yahya 17 
yaşındadır. Okuyup yazması yoktur. 
Fakat geçen sene hırsızlıktan bir ay 
hapiste yatmıştır. iddiaya gQre, ev
velki gün gece saat 20,5 ta Mahmut. 
paşa.da Hamam arkuında 20 numara.. 
lı evde oturan Ha.san Ismailin depo
sundan 49 kilo kuru f asulya ça.lını§
tır. HA.kim Retit sordu: 

1 - Oğlum, bunu ne yaptın? 

ı - Ben yapmad~ bay hakim. Ben 

onu 80 kuru§& Yu91.1f isminde birisin. 

den satın aldım. Çuvalla beraber .. 
- Oğlum, 49 kilo kuru fasulyeyi 

80 kuruşa verirler mi? Elli kuruşluk 

ta çuvalı var. Harbi umumiden ev. 

veı bile biz o kadar fuulyeyi altm 

pa.ra ile 30 kurup. alam.azdık. Sen 

doğruawıu aöyleaene ... 

- Doğru, vermezler.. Her halde 

çalmış olacak. Zaten ben onu eatm a. 
lırken bekçi görmüştü de hemen kaç-
mıştı. 

1 - Yusufu aramadın mı? 

f - Iki gündür anyorum. Evine de 
gittim. Terki hayat etmiş. 
I - Ya, ne vakit ölmüş. 
/ - Olmemiı efendim. Ter.iti hayat 
etmiş. 

- Terki hayat etmek ölmek değil 
mi? oğlum! 

- Bilmem efendim. Yani evini de 
bırakmı~. kaçınış. 

- Hem okuyup yazmam yok der-
9n, hem de bilmediğin sözlerle ko· 
11şursun. 

Hlkim, Yahyayı tevkif etti ve iL 
hitlerl çağırmıya k&rar verdi. 

. . Radyo 
Adliye koridorunda 

dün iki meşhut 
cürüm hadisesi oldu 

kon/ eransları 
başlıyor 
Mütefekkirlerimiz araaında tertip 

edilen felsefi ve içtimat konferansla. 
ra yarından itibaren başlanacaktır. 

Her hafta cuma günü akşamı Emin
önü Halkevinde verilecek olan bu kon 
feransların listesini neşrediyoruz: 

Edebiyat Fakültesi hocalarından 

Prof. M. Şek ip tarafından "Memleke
timizde felsefi hayatın inkişafı için 
lazım hazırlıklar" (7 Ikincikinun 
1937 perşembe); Peyami Safa tarafın 
dan: "Felsefi buhran" (15 Ikinciki. 
nun cuma günü); DarUşşafaka lisesi 
hocalarından Ali Kimi tarafından: 

Belediyenin 937 bütçesinin ·mecli
sin şubat içtimaına behemehal yetiş
tirilmesi kararlaşmıştır. Bu itibarla 
daimi encümen bundan sonra her 
gUn toplanmıya ve sabahtan öğleye 
kadar bütçe işile, öğleden sonra da 
diğer meselelerle uğraşmıya karar 
vermiştir. 

Tal ehe Cemiyetleri 
Maarif Vekaleti yüksek tedrisat 

umum müdür vekili ve teftiş heyeti 
reisi Cevat dün şehrimize gelmiştir. 

Bugünkü program 
lstanbuJ : 

Oğle neJJriyatı - Saat 12.30 Plak 
ile Türk musikisi; 12.50: Havadis; 
13.05: Plak ile hafif müzik; 13.25 • 
14: Muhtelif plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat: 18.30: 
Plakla dans musikisi; 19.30: Konfe • 
rans: Suat Devri§ tarafından; 20: 

D ün Adliye koridorlarında .m~şh~t suçl.ar mah~emesine inti~al eden 
iki hadise olmuştur: Şakır ısmınde bır genç ıle kansı Hadıye ara. 

sında bir boşanma davası vardır. Dün dördüncü hukuk mahkemesinde 
davalarına bakıldıktan sonra koridora çıkan Hadiye: 

Cevat, dün evveli üniversitede ku 
rulmakta olan pedagoji enstitüsile 
meşgul olmuş sonra talebe birliği ve 
talebe cemiyetleri işini tetkik etmiş 
tir. 

Sadi ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkılan; 20.30: 
Türk Musiki Heyeti; 21: Saat ayarı, 
orkestra; 22: Ajans ve borsa haber· 
leri ve ertesi günün programı ; 22.30· 
Plak ile sololar; 23: S ON. 

"- Sen çocuklarımın bin lirasını yedin .. " mukaddemesiyle ba§lıyan 
hakaretlerde bulunmuştur. 
Şakir, derhal zabıt varakası yaptı- r 

rarak karısını meşhut suçlar rr üddei 1 ı-------------.. "Milliyete dair" (22 Ikincikanun cu
ma) : Hukuk Fakültesinden Fındık. 

oğlu Ziyaeddin Fahri tarafından "Is. 
tikra felsefesi" (29 lkincikanun 1937 
cuma); Edebiyat Fakültesinden Meh
met Karabasan tarafından: "Ilimler
de izah" (5 Şubat cuma); Edebiyat 
Fakültesinden Hilmi Ziya Ülken ta. 

YENi NE$R1Y AT 

Günün proil"ram özü 
Sfıntonlk konserler: ~~:~i Hikmet Sonelin önüne götür. 1 TAHTA KALE 

lkinci hidise de, üçüncü icra me. 

Ta.,an - Merzifon Ha.:~evi tara -
fından çıkanlan bu aylık kü1tUr der· 
gisinin 32 • 8 inci sayısı da İstanbula 
gelmiştir. 

21.45 Kolonya: Bnıkner (B - dur)'. 

~~rluğunda olmuştur. ~i~rtli • Ab- YOL LJ N DA 
durrahman, memur muavını Salahat-

Türkiye - Kızılay Hecmuası -
Kızılay Cemiyeti umum! merkezi ta
rafından 19 ytldanberi çıkanlmakta 

olan bu mecmuanın 151 inci sayısı da 
intişar etmiştir. 

hr.fiJ kom~erler: 
15.10 Bükreş: Plak konseri; 1615: 

Prag: Hafif musiki; 18 Bükreş: Io • 
nesko Gaina orkestrası; 18.30 Mosko
va: Karışık konser; 18.30 Budapeşte: 

tine müracaat etmiş ve işini takip e. T ECAV uz 
derken birdenbire memura çıkışmış 

rafından: "Illiyet meselesinin muhte
lif eekilleri" (12 Şubat cuma); Ede-

ve: 
"- Sen iltimaslı ve haksız iş ya. 

pıyorsun .. Benim dosyam kadar ka
rışık dosya dünyada yoktur.. Varsa 
beni assınlar" demiştir. 

Memurlar, memuru vazife ifa et
tiği sırada tahkir ettiği iddiasiyle za. 
bıt tutmuşlar ve adliye polisi kendi. 
sini meşhut suçlar müddeiumumiliği
ne teslim etmi§tir. Hadisenin ikisi de 
dün geç vakit mrşhut mıçlar nöbetini 
tutan asliye ikinci ceza mahkemesine 
aksetmiştir. 

Zonguldağa 
30 Mahkum 
Gönderilecek 

Zonguldakta çalıştırılacak olan 
mahkumların işiyle meşgul olan Bur -
sa müddeiumumisi Cemil, Ankaraya 
gitmiştir. Istanbul hapisanesinden 
Zonguldak için (30) mahküm seçil
miştir. Diğer vilayetlerden de Zon. 
guldağa mahkum gönderilecektir. Ce.. 
mil, Ankarada da bu işle meşgul ola. 
caktır. 

Börek Parasını 
Vermeyiş: ne 
Kızmış! 

Güllü isminde bir kadın Beyoğlıun
da bir börekçiden börek almış, fakat 
parasını vermemiştir. Buna kızan bö
rekçi Hüseyin, kadını dövmiye kalk
mış, polis tarafından cürmü meş.. 
hut mahkemesine sevkedilmiştir. Nö. 
betçi bulunan Beyoğlu birinci sulh 
ceza mahkemesi, cürmü sabit göre
rek Hüseyini 25 lira para cezasına 

mahküm etmiştir. 

Beş Sene Hapse 
Mahkum Oldu 

Temmuzun 9 uncu günü Karaca. 
ahmet mezarlığında geçen bir teca. 
vüz hadisesinin muhakemesi dün bi
tirilmiştir. Hatice Şayan isminde 15 
yaşında bir kıza, ağzını kapatarak te. 
cavüz etmekten suçlu KB.mil oğlu A
rif, Hacı oğlu Refet ve Sorgunlu Meh 
met o vakit tevkif edilerek ağır ceza 
mahkemesine verilmişler ve kefaletle 
serbest bırakılmışlardı. 

Mahkeme, suçlulardan Mehmedin 
tecavüzünü sabit görmüş, kendisini 
beş sene ağır hapse mahk!tm etmiştir. 
(38) lira da para cezası verecektir. 
Refetle Mehmedin suçlan sabit ola. 
nıadığı için beraet karan almışlardır. 

Sarhoşluktan Mahkumiyet 
Hüseyin isminde biri kendini bilmi

yecek derecede aarhoş olduğundan 
Beyoğlu birinci sulh ceza mahkeme
ıinde bir lira para cezasına mahküm 
olmuetur. 

Sahtekarlık Şebekesi 
Müddeiumumilik ve polis icra dai-

iDDiASI 
DUn meşhut suçlara baJtan Sulta.n

ahnıet sulh uçüncu ceza mahkemesi, 
sarhoşluk suçlusu iki kardeşin dava. 
sına baktı. Davacı Zehra isminde bir 
kadındı. Diyordu ki: 

- Dün saa.t 20 de Tahtakale cad. 
desinden geçiyordum. Tenha bir yer
de bu Selami ve Ahmet adlı iki kar
deş önüme çıktılar. !kisi de zil zurna 
sarhOŞtular. Saldırmalarını çektiler, 
bana fena şeyler teklif ettiler. Sela. 
mi de ağza alınmaz küfürlerde bulun. 
du. 
Hiıkim Ihsan, sordu: 

- Bayan, sen müddeıumumtıikte 

Ahmedin sövdüğünü söylemişsin. Bu
rada da Selaminin hakaret ettiğini 

söylüyorsun .. Bunun hangisi doğru? 
Zehra gözlerini suçluların üzerinde 

dolaştırdıktan sonra omuz silkti ve : 
- Bay hakim, dedi, bunların ikisi 

de kardeş .. Ne bileyim ben.. Birisi 
sövdü. 

Suglul:ır ıi.dtlio.::ı... od-lott ıı... ~- ı..a 

!er dinlendi. Onlar, suçluların saldır. 
ma çektiklerini ve küfrettiklerini gör. 

memişlerdi. Yalnız zabıta dc.r.ctoru, 
Ahmedin kendisini bilmiyeCEk derece 
de sarhoş olduğu hakkında rapor 
vermişti . 

Hakim bundan sonra yalnız Ah -
medi sarhoşluktan bir gün hapse mah 
kum etti. Kardeşi Selami beraet kara
n aldı. 

Yağ Fiyatları 
Anadoludan gönderilmiş ve buzha-

nelerde saklanmış olan sadeyağlar 

tedricen piyasaya çıkarılmaktadır. 

Fakat, halis ve mahlüt olmıyan iyi 

cins yağ pek azdır. Urfa yağı adiyle 

satılan yağların çoğu karışıktır. Iyi 

tanınmış ticarethanelerde yüzde altı 
asitli yağlar erimiş ve halis Urfa yağı 

olarak kilosu toptan 79 k'llruşa veril

mektedir. Halbuki perakende fiyat. 

lan 85 • 100 kuruş arMındadır. 

Kirli Yapağı Yükseldi 
Anadolu kirli yapağı fiyatları alt. 

mı§ beş kuruşa kadar yükselmiştir. 

biyat Fakültesinden Prof. Sadrettin 
Celal tarafından: "Kültürlin manala. 
rı" (19 Şubat cuma); Fen Fakülte-

sinden Nüsret tarafından: "Atom na

zariyesinin bugilnkU vaziyeti" (26 

Şubat cuma) ; Edebiyat Fakültesin. 

den Dr. Mümtaz Turhan tarafından: 

"Yeni ruhiyatta geştalt nazariyesi'' 
(1 Mart pazartesi) Fındıkoğlu Ziyaed 

din Fahri tarafından: "Bugünkü Al-
manyada içtimai siyaset" (5 Mart 

cuma): Kabataş lisesinden Ha temi 

Senih Sarp tarafından: "Felsefi dii. 

şünüşün nevileri" (8 Mart pazartesi); 

Edebiyat Fakültesinden Sabri Esat 

Ander tarafından: "Çocuk ve man
tık" (12 Mart cuma) ; Edebiyat Fa-
killtesinden Edipoğlu Sabahattin 

Rahmi tarafından: "Fransada içtimai 

roman'' (19 Mart cuma); Edebiyat 
FakUltesinden Prof. Mustafa Şckip 

Gök;e Tak,·imi - Riyaziye mual· 
limlerinden Yusuf Ziya Gökçenin ha· 
zırladığı riyaziye muh~ıralı Gökçe 
Takvimi ç!.cmıştır. Takvime talebe 
için riyaziye formülleri de ilave edil
miş, muntazam ve temiz basılmıştır. 

Finlandiya eserlerinden; 19: Ll.ypzig 
Eğlenceli musiki; 19 Varşova: Fran 
sıı musikisi; 19.55 Bükreş: Yugoslav 
musikisi; 20 Ll.ypzig: Halk musiki • 
si; 20.45 Budapeşte: Operet musiki· 
si; 21.10 Lahti: Radyo orkestrası; 
21.45 Kısa dalgalı Bcrlin: Avusturya. 
musikisi; 22.45 Bükreş: Küçük radyo 

Tütün ikramiyeleri orkestrası; 23 Stokholm: Askerl ban 
Fatih Askerlik şubesi başkanlığın- do; 23.05 Budapeşte: Çigan musiki· 

dan: si; 23.30 Berlin: Eğlenceli gece mu· 
Şubemizde kayıtlı harp maıtılleri sikisi. 

ile şehit yetimlerinin 937 yılı ikra -
0 

ra.1ar • 

miye tevziatı için 11 - 1 - 937 gün· i~.25 Vi~ana: Operadan nakil; 20. 
lemecinden itibaren haftanın yalnız 30 : Prag: Puşkin'in "Car Sulan) o
p~art~si, sah, çarşamba, perşe~be perası; 21.15 Bükreş : Masse'nin 
gunlerınde yoklamaları yapılacagın- (J t'' D'" ... U) operası • 11 • • t ane ın ugun . dan malu enn resmı sene , maaş 
cüzdanı, nUfus hüviyet cüzdanlarile OJJP,retler: 
birlikte şubemiz hesap memurluğu- 21 Stokholm: Valdim.ir'iıa tAif 
na bizzat gelmeleri, taşrada bulunan Henrikoon) operası. 
bu kabil kimselerin de kanuni ve - Oılıt m11411fkl!d : 
killeri veya taallukatından herhangi 18.30 Vi)'8.na: Kuartet kon.sert. 

~lta.Jle'I': 

18.30 Frankfurt: Şarkılar; 20.05: 

bir kimse ile yoklama muameleleri
ni 28 - 2 • 937 gününe kadar müra
caatla yaptırmalan, gelmiyenlerln 
akibetleri meçhul -addedilerek ikra -

Tunç tarafından: "Zaman idraki. za. mive defterine dıs.hll edllmlverek hle 
uıliıı ...... n·-···-" <.0° .. "· 4 

' • bır suretle ıkramıye talebine naıı:ları 

Budapeşte: K~man konseri; 20.25 
Varaova: Şopen muaikiai. 

Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri tarafın- olmıyacağı için mes'uliyetin kendi
dan: "Memleketimizde ilmi ve içti- lerine ait olduğu ehemmiyetle ilan 

17.30: Va?ŞO\'Bl (plak); 23.15: Vat 
şova; 23.30: Viyana; 23.45: Kolonya 
24.10: Budapeşte. mai havatın inkişafı karşısında içti. 

maiyat;, (29 ~fart pazartesi). 

Bu serinin birincisi yarınki per
~<'mbe günü üniversite Ordinaryüs 
Profesörü Mustafa Şekip Tunç tara
fından Istanbul Eminönü Halkevi bi. 
nasında saat beş buçukta verilecek
tir. 

~EHIR rl\'ATKUSl 
DRAM KISM 
Bu akşam 
20.~o da 

St)RTt)K 
a,uı .. 1 UKl.AR: 

";F~•o T•''" TROSU Operet kısmı 
Bu akşam 
20.30 da 

Lt)Kt)S HAYAT 
Ve 

ÇOCUK TIY ATROSU 
14 de 
FAT~ACIY-

Beşiktaş lcra Dairesinden: Bir 
borçtan dolayı tahtı haçze alınıp açık 
arttırma suretiyle satılmasına karar 
verilmiş olan karyola, perde muşam-

olunur. 

sinemalarında birden 
SENENİN EN GÜZEL 

en muhteşem ve en muazzam filmi 

ZIGFELD 
YILDIZLAR KRALI 

(Fransızca sözlü) 
WlLYAM POWEL. MYRNA LOY 

1000 GÜZEL KIZ - EN GÜZEL farkıla.r • 
Görülmemif derecede muazzam rövUler. 
GÖZLER KAMAŞTIRAN BİR LüKS 

NEFİS BlR MEVZU 
Numaralı biletler satılmaktadır. 

ba, soba maa boru, levmana ve kana.-
TEŞEKKÜR pe ve sairenin dellfı.liye ve ihale pul- .......__~~ .. Iyiliği, doğrulufu ile kendisini her- lan müşterisine ait olmak üzere 9 • 1 

kese sevdirmiş olan ailemizin kıymet. • 937 cumartesi günli saat dokuzdan 

lisi, Eminönü Eczanesi sahibi eczacı on ikiye kadar Beyoğlunda Topı:eken ·-·Cuma akşamından itibaren 
Bay Hüseyin Hüsnü Onarın bizleri s. 18 numaralı hane önünde paraya , T a ft K Sınemasında 
tükenmez acılara garkederek vakitsiz çevrileceğinden talip olanların ma. ~ 
aramızdan aynlması dolayıaiyle ge. hallinde hazır bulunacak memunınıt Eşi bulunmıyan bir film 

rek cenazesine iştirak suretiyle biz- müracaatları ilan olunur. (29046) Yılmaıan Adam 
zat ve gerek ya.zı ile taziyette bulu. 

nan muhterem zevata teşekkürlerimi- ••• Dr. tHSAN SAMİ..... (Fransızca) 
zi sunarız. GONOKOK AS 1 5 J Baş mümessili: San'atki.r yıldız 

Ailesi efradı namına PAUL MUNl v.e B.ETT .. Y. DAV1ES . a-d· H F h · Belıoiukluta ve ihtilltlarma ltarıı i t ~.. .. Eşi Vasfiye Kardeşi asan e mı Şı'mdı."e kadar yapılan filmlenn hıçbırısıne benzemıyen b r 
pek te1irli ve tan ••ıdır Divınyo· .J vir der 
ıu Saltan Mahmut tllrbeai. No. 113 yaratılmıf olan ve aon derece calibi dikkat bir mevzuu tas e 

AÇIK TEŞEKKÜR 

Bugün matinelerden ltibare,. 

Milli SiNEMADA 2 büyük film birden 
relerinin mühUrlerini taklit eden şc. 
ookenin tahkikatını henüz bitirme
miştir. Tevkif edilenlerden Agop dün 
miiddeiumumiliğe müracaat ederek 
poliste dövüldüğünü ıddia etmiş ve 
muayenesini istemiftir. Tabibiadil
ler Agobu muayene etmişlerdir. 

Asabi bir hastalığa müptela olan 
refikamı 3ürp Agop hastanesinde te. 
davisi altına alıp kat'iyyen ve tama
miyle iyileştiren kıymetli mUtehae. 
sıs Bay Fahrcttin Kerimle hazik baş. 
hekim Bay Ubeyi'de ve hastanede kaL 
dığı müddetçe ihtimam ve nezaketle
riyle bizi kendilerine minnettar kılan 
idare müdürü Bay Nail'e ve başhem. 
şire Bayan Samiye'ye sayın gazeteniz 
vasıtasiyle açık teşekkürü bir borç 
birlrlm. - Kemal Tekmen 

ROSE MARiE Baş rollerde 

JEANETTE MAC DONALD - NELSON EDPf 

Senenin en şairane ve sehhar yıldızların ruhları yükselten nutulmıyacak filmi. Aynca ilave olarak: 

KANUNSUZ MEMLEKET Tim Mac Koy'un aergUzeşt filmi "le 

Psra~ount Jo11rnal 
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'I'AN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emın Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
herteyde temiz, düriıat, aamimi 

olmak, kariin ıazeteai olmay• 
çalıtmaktır. 

ı Günün Meseıeıerı 
Adananın Kurtuluşu 

·Ada.na bugün kurtuluşunun bay
ra.mmı yapıyor. 

Bu ba~ ranun sembolik bir mi.naeı 
vardır. ·Çünkü bayrama. Ha.t.ayWar 
da · tirak edecek \·e orada Ada-~ -
nalı kardeşlerinin sevinç gozy~. 

lanna kendi elemlerini ka.nştıraca.k
lardır. 
Adananın kurtuluş bayramı, Ha.. 

t.a.ym kurtuluş bayramının bir mu -
kaddemesldir • 

Ergeç Adanada Hatayın da kur • 
tutuş bayramı yapılacaktır • 

• 
Donmuş gölde yelkenli 
kayık 

Dursana ,.e hanllsinde §lddeat 
&oğukla.r b&§lamış. Sabah guetele
rinden birine çekilen bir t.elgra.fa gö
re "Apolyond gölü baştanbqe. don
muş \'e bir gün e\'Vel balrk avlaını
ya ~dm on dokuz balıkçı ka~ığmm 
buzlar arasında mah~ur kaldığı ha -
bflr aım~· Bunun ilı.flrine balıkçıla.. 
n kurtarmak için blrk~ yelkenli ha
zırlanıp yola çıkanhnı, .. ,, 

A ,•nıpa gazet.elerinde lnanılmı • 
~ derecede garip birçok haber
i,..r okuyoruz. Fakat buz tutmu, bir 
,;ölde yelkenllnhı gittiğini Dk önce 
tşltlyonı.ı. 

• 
Alman tehlikesi 

Bütün dünya gazeteleri Alman 
tehlikesinden bahsediyorlar ... 

Almanya.da ~Irk günden güne a.r. 
tıyor. Dahilde halkı oyalamak için 
ortaya atılmış bir takım tekerleme _ 
ler var. Bunlar Almanyadaki da.hlli 
- .,:ım&nyaaa y8f et. ~ek've Yl
recek bu1arna31p cıda anyao halka 
Goebels: 

"Bi7.e yağ değil, alllh IAznn.,, de
ml5tir. 

Bir diğer ,·eslleyle itısat dBctatörü 
Goerlng: 

"Biz yağ değil, tarih yapıyoruz.,. 
dema.gojlsinl yapmıştır. Böyle U -
nııt kıncı va.ziyette ulunduğu için 
Alnıa.nyanm ani bir haın.le yapma • 

•nıdan korkuJuyor • 
Alnıa.nyanın tspanya işlerine ka. 

nşmasını, asker göndermek suretiyle 

&sllere yardn'D etmeshıl de haJkm 
dikkatlnl harice ~ekettk dahildeki 

hoşnutsuzluğu unuttunnak isteme -

ne atfediyorlar. 
N evm.it adaJJldaft korkulQJ' • 

Tarihte ve Bugün 
• • Akdeniz ışı 

1 Asıl itill.f, birçok ~eeelele.rin halline bağlı bulunu. 
1 yor. ispanya m~elesı b~arnı b1.11ndadır. t.pany& 
1 mesele.si lngiltere için, CebelUttanğııı mukadderatı de-

l mektir. 
Birkaç gün önoe Vis amiral U•bom bu meseleyi mev

! zuu bahsederek ıu IÖzleri söylemif ti : 

italya ve 
ingiltere 

I• ngiltcrenin Akdeniz!~ alakas~, es
ki sayılamaz. Bu alaka İngıltere· 

nin on yedinci asırda Akdenizde korsan· 
larla mücadelesi ile başlar. O zaman, İn· 
gil~ere bugün, t talya ve Sa~din~a nam· 
larıle tanılan sahillerde mı saf ır olarak 
yerleşmi şve diğer Avrupalılarla birlikte, 
hiristiyanlığm müşterek .dü~m~nı s.~yı· 
lan Tunus ve Cezayir denızcılerıle muca
deleye girişmişti. 

"Cebelilttan -
ğın Jcuvveti, bita
raf bir İspanyaya 
dayanmasında • 

dır. Muha.snn bir 
ispanya, gemile
rin C-ebelüttank
ta uzun mUddet 
kalmasına mani 
olur. 

Sonra Cebelilt
ta ni<, hava hU
cumJanna kar
şı gelemez. ts -
panya muhasım 

olacaksr yapı

lacak iş Ceuta 
kalesini Cebe -
JUtta.rık yerine 
almaktır. 

Bunlarm biri-· 

İspanya 1665 te İngilizlere Sardiny~ 
da bir deniz üssü vermiş, 16 7 5 te İngı
lizlerin muvakkat bir zaman için Malta
yı kul1anmaları kabul edilmişti. Yine 
16 7 5 de Tanca İngiltere Kralı İkinci 
Sarle izdivaç h~diyesi olara~ verilmiş, 
fakat yirmi üç sene sonra İngıltere tara· 
f mdan brrakılmıstı. Üçüncü Vilyam dev· 
rinde İngiltere donanma-

· kdenizde emniyetin anahtarı olara' 
kabul edilen Çanakkaleye Türk 

Ordusunun girişi .. 

ni diğeri muka.. 
bilinde almak 
güç olma.sa ge. 
rektir. Bu saye • 
de İspanya ta-
mamiyetine sa -
hip olur, ve lngiL 

sı Valensiya ve Katalon· 
Ya limanlarına dayanarak 
on dördüncü Lüinin ge· 
nişlemesine karşı gelmiye 
uğraşıyordu. 

•• spanyada tahta tevarüs 
meselesi ytizlinden çıkan 

muharebeler aırasmda İngiltere 

Cebel .. tt.ar.ııb '17 04) tA Wıa.l ~ili 
Mınor~a aaası iki yıJ evvel İngil. 
tere tarafından i~gal edilmiş, fa

kat 1783 te tcıpanyaya iade olun
muştu. 

On sene sonra tngfüerenin 

Fransa ihtilfiline karşı mu~aveme
tini göstermek istiyen amiral Hood 

Fraıuıanm Toulon limanını zapt· 
etrniş ve kendisini deniz üssü ihtiya 
ciyle ka.rşı kal'fıya görerek Korsi
ka ve Elbo adalarını ele geçirmiş. 
ti. 

Gerçi lngilterenin, daha sonra 
bu &.dalardan muvakkat bir za -
nıan için çekilmiş olduğu görülü
Yor, fakat 1797 te Toulon'u dalına 
gözetlemek için bu.csünkü İtalya

nın Leghonn, Napoli, ve sair li. 

Yazan: 

Ömer Rıza Doğrul 

manları İngilterenin emrine ima
de bulundurulmuştu • 

Nil muharebesinden sonra İn
gilizler Cenubi ltalya limanlarını 
0<vrra•....-nıc tHw~ 0 ro.fl' nuır.ı.ıırna.ıı:-

ta idiler. 

1 ngilizler 1798 de tekrar Mi. 
nor~ayı kullanarak (1800 

de) Cenova muhasarasında Fran
saya karşı İtalyanlara yardım et
tikleri gibi Toskanya ve Piyed
mont sahillerinde vuku bulan ha.. 
rekatta İtalyanlara yardım etmiş
lerdi . 

şıyor. Ve ayni zamanda bu doıllu

ğu ile diğer faaliyetlerini İngilte. 

re ile kendi lehinde neticelenecek 

yordu. 

Buna mukabil. İngiltere Akde
niz devletlerinin mUsa\i i§tirakile 
ve Akdeniz devletlerinden her bL 
rinin ihtiyacım tanımak şartiyle 

bu denizde hürriyetin sağJamlan • 
masma taraftardı. 

İtalya - Habeş harbine kadar 
İngiltere ile İtalya arasında bir 
zıddiyet göze çarpmıyordu .. 
Habeş harbi ile onu tpldp eden 

Ispanva dahili harbi Akdenizrle t
t:ı.lva .il{' trı,...;ıterf' arıısmda mühim 
bir gerginliğe sebep oldu. 

Fakat 'bu meseleler yUrllndf'n 
hasıl olan VAlİVf"t, bir ını~lık Ak • 
dPnizin sulhUnU, temelinden sarsı
YO"ou • 

tere kolaylıkla 

mUdafa.a edebile
ceği bir kale edi-

uır. Bundan başka kalenin Hin _ 
terlandı, tayyare ta8JTUzlarma 
karşı gelmiye müsait bulunuyor . ., 

F ransaya gelince bu mem • 
lekctin siyaseti Atlas Ok

yanosuna karşı olan sahillerini 
küçük zırhlılar ve tahtelbahir ile 
mUdaf aa ederek bUyUk kuvvetleri· 
ni Akdenlzde 1talyaya karşı bu • 
lundurmak ve bu suretle A~de -
.,;,.,.ı.,lrl mnvacrn lııl!lrmJ omnıypt al
tına almaktır . 

Bu da Fransanrn Akdenizle a· 
18.kasnım ehemmiyetini tebarüz 
ettirmeğe yeteceği gibi onun Ak. 
denizdeki hayatl menfaatlerinin 
bilyüklüğtinü ~dsterir . 

Demin mevZlıu bahsettiğimiz 

Vis amiral Usborne, diğer Akde -
niz dF?vletlerini mevzuu bahsedi
yorken, şu sözleri söylilyor: 

''Tilrkiye Boğazlan tahkim et
mekle büyil~< bir kuvvet sahibi ol. 
muştur. Çün,ni Türkiye, Rusya, 
Romanya ve Bulgaristanın kuv
vetlerini ellerinde tn.ıtuyor. Türki
ye isterse İtalyayı petrolstlz bıra
kabilir. Bu suretle Tiirkiye. d08t -
luı?ıı . tnl?'iltf'~ \Te ftı:ılva i~in siy
yanen kıymetli bir devlet olmuş • 
tur. 

1 Bugün de bu l __ ____, 

Es tek .. Köstek .. 
Falan .• Fıstık!. 

Herife fena halde ıinirlendiml 
Hail da~ uabiyetim üzerimde ... 
Za~n. oldum olası, söylerken \il

zuh gözetmlyenlere, ağrzlanndald 
baklanın ucuna gÖ8t.erlp te çrürmı. 
yanlara. Wı Amerikan sa.kızı gibi 
muttasıl genllyenlere içerlerim. 

Vapurda, geldi k~rma oturdu. 
- Ne \-ar, ne yok, mirim!. 
Bu mirim hitabı da üzerimde mü

nebbih tesir yapar .. Ne ise, bu sefer. 
Uk aldırmadım. 

- 1~1lik.. sağlık .. 
Burnuma kada.r sokuldu. 
- Bu te\1dfat! .. 
- Hangi te\·klfat ! .. 
- Komünistler .... 
- ~ on kişi mUnuebebıblik Pt-

mı,.. de\·letln uyanık zabrtMı ne ad. 
llyest alelusul, kanuni yollardan ha.. 
rekete geçml~ler. Bunda ne f edınlA
delik \·ar, sanki! • 

- Gazeteyi okumadm nu!. 
- Han~ gueteyl ! . 
Burada bir gazete adı söyledi. .. 
- Okumadrr.ı. Ne buyunıyor!. 
- Bıı 1 in bir lçytirli var .. Bıı hu-

8mıta pek çok P.'.''ler 8Ö~·1rnlr .. am • 
ma ım~ma.k dRha hayırlı .. dl~·or. 

- Bu kadarcığını yıuahnMı aAtam, 
lr.-lnıte yaMdı~ N'!Jlmln c1Urii8tfüğü -
nü fa.rketmh, 18e, alt tarafmı da ~"
tlrir. Ctimhnrlrrt ic1aTP.Slnrte g!zll 
kapald1 iş olmo·a<-aimı hiJmh·or mu! 

- Rillr amma .. est.ek .. köstek .. fa
lan .. fıı;;trk! 

- Anlamadrm! Ne demek istiyor. 
sun!. 

Ra..,nı, !i!Alla<lı .. GUIUmsecll: 

- PekaJa an1ar:-;m amma.. ~yln 
şeysi .. yani ~·a ki, rfencllm .. 

- Bana bak, azi7.fm ! dedim. Bana 
nfl diye<>.eksen a~ık ~ö~·ır ! .. O n1ete 
ile arnnızda ahbaplık ,·arsa, benim 
tarafımdan git, onlara da tekrar r'-, 

Bl:ı, k&..tekten kurtulmak i~in inkılap 
~·aptık. Onu deli ı;:ibl ,ıe k1 .. kanı,-o
rm:. Sm, Mlii karşıma ~eçml,, Mfek, 
köc;tek ııın.~~h:rnnmn. Rb:. Ö\"lfl VJll'Ttn 

ağy7. tarlzlerrlcn, koıi\ak \'e sln~f ima 
lantan hazetrne~·i:r;.. Hoslanch~n, 

mert.f;e tenkitlflrdlr. Bunu vanaht1' • 
yor mmmn, ııınna tıe\'Bp ,·ereyfmf'. 

- E"teık .. kÖ!!Ot"k •• 
- Yine mi! Ki.>st~k ııı~ln dDlne 

nınJlmah .. çekil karşrmdan ! . 
Berekt".t , ·ersin \'anur lla~·da~a 

~·a ~·ana.5mıstı. l'okSR hu fesnt lcum. 
''"'"rnsile işi nereJere l\adar \ıırdınr
dık, billll""1, 

Ercümend Ekrem • T ahı 

Akdenlzde mUtecaviz bir rol oyna
mak fikrinde değildir.,, 

İngiliz amiraline göre, İngiltere 
ile İtalya arasında stattikoyu mu. 
hafaza için yapılan anlaşma bUtün 
bu mUlaha.zalarm muhassalasıdır. 

Nevmit bir hale gelmiş bir mınet_ .._.._. _________ =-= 
ten de korkulacak hareketler bekle
nebilir. Onun için bugün l~panyol ıu 
ve cephelerinde başlıya.o lhtili.1 Ya.mı 
beynelmilel bir t.eJtllkeye mebde ota. 

İngilizler daha sonra Minon~<a 
adasını İspanyaya iade ettiler. Fa
kat buna mukabil Malta ve Kıbrısı 
işgal etmişler ve buradaki işgalin 
devanııı mahiyetinden istifade e
derek Yakın Şark ve Balkan siya. 
setine iştirak etmişler ve buradaki 
birçc~ siyasi meselelere karl§ml§· 
lardır. 

İki de\·let arııstndıt vıın11ı:ın ~on 
iti)A f daha rloğrusu bir itilaf mu
kaddemef!idir • 

"Rueya, deniz kuvw•tini inkişaf 
etlirmeğe çalışıyor. Fakat Rusya 

Fakat bu anlaşma)" dört dev • 
let andl~ması takip edecek ve bu 
andlaşma Yıugoslavya. Yunanis • 
tan, ve Türkiyeyi her tecavtize 
karşı garanti edeceği için sulhil 
koruyacaktır . 

bilir diye korkuyorla.J' • 

• 
Tatbik kabiliyeti 

Falih Rıfkı .Atay, mUşah.ltlflritı 
llataya gitmeleri münasebetiyle di
Yor ki : 

"Sancak ıstırap ÇflJdyor. Yıllardan 
J>ert ~kh·or: takat bir ümidi \·ardı: 
Akdenlzl~ bu ıa:rıJannda Franunm 
kat'I ,...zıyetl anl81,1ı1dığı zaman, onun 
da ta.UJ taa\'"'-1ln edecekti. Bu ·umıtte 

.. " dJsl haldmı 

Amerika 

Silahlanıyor 

«tıvençJerlndt"n biri ktn -
daki tff.JıhUtler, lldn<'Jıı.f, kmdWnt . 
bu tea.hhUtlere nzt etmek için ~ref 
•özünU orta\-a atmı' olan Türklyfl 
ld. S rl . • z--nu mnahAC'leslntn ı. u \e • ,,, ... 
ftlahlyct.i ~la.şıldığındanherl, bu ıstı. 
ıan artmıştır. 

Cıenen·e görmen1erinln. orada. 
halk kalblndAn ne ka~IA r umkla.-ıtT -
nlmrra çalışıl11cağmr hllrnlyor df'ift. 
lfz. • Fa.kat. hl:ı hakllkAtf mn7.Jtfff'r 

lolmak için hf"r ttirlii lmkinlan kul
lanma~a karar \'ennl izdir. 

"Bir anlaşma yolu ara:raıılara.. bi
l:! bu anJa.~manm RACftk tatMk loy
metf. yani huJrtlnP kadar 11Ureırt"lMt 
tttrühenln tam aktııl ve zıddı n"tf • 
ceo ,·erecek olan a"ık ,.,. krıt'i mahl -
~fltf mf'!!'!?tll Ptmflldf' oldu~mı'la +• • 
~düt hile etmeslnleJ'. Hatay hUr 
.tma.dıkca, hiçbir teY olmaz.,. 

Amerika bahriyesi bu bir sene için
de binlerce ton yeni lıarp gemisine 
ıalıip olacaktır. Burada, yeni biı 
harp gemisinin denize indirildiğini 

görüyoruz.. 

İngilizler, bilhMsa modern İtal
yayı. İngiltere ve İngiliz deniz 
kuvvetinin yardmn ile de doğmuş 

ve genişlemiş sayarlar. Çünkü İn. 
gilizler, İtalyanın Trablusgarbe 
girip yerleşmesini de İngiliz mü -
7,aherti ile vuku bulmuş 11avarlar. 
Büyük Harp sırasın1a da İtalya -
nın yardımlan sayesinde an'anevi 

mes'uliyetlere ıtarşı istrııtejik bir 
serhad edinmeğe muktedir oldu. 
ğunu söylerler ... 

tngiliz ricalinden Lord Bryce, 

1880 de, Alman:vanm Bttnner 
geçidine inerek Cenova ve Vene. 

diği ele geçirmek istediğini anlat
mıştı. 

Almanvanın AvuRturyaya hulw 
ederek Brenner 2eçidinde ~örUn. 

mesi ile meselenin derhal hA.d bir 
mahtyet almuma mlni kalmıya
cağı muhakkak sayılıyor • 

F akt•t !neilizlere ı?öre ttalya
da bunu anladığı için, AI. 

manya ile kısa bir zaman ıUrmi· 
ye mahkilm olan dostluğunu istis
mar etmek \'e Almanya)'l daha 
başka bir sahada meseli Çekoslo. 
vakya ve KUçilic Antant hesabma 
&'~lemiye aevketmek için uğra-

Mukaddes 
Sayılan 
Bır fii 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Niksarda kahvelerin kapanma 
saatleri ve oyun kağıtları 

~iksarda memur ve mUstahdem- ı patıyorum. Müşteri adedi gece so~
lerın devam ettiği kahvehane sahi· larına doğru ekseriya Uçe, beşe dil
bi Hakkı, Niksar muhabirimize şun şüyor. Bu kadar az müşterinin la
ları aöylem~ir: tirahatini temin eden tenvirat ve 
"- Memleketimizin birçok yer • teshinattan tuarrut etmek mecbu • 

terinde, kahvehanelerin muayyen rlyetinde kalıyorum. Bu mecburi • 
saatte kapatılm~ına ve klğıt oyun yet te mUşterilerin sıhhati Uzerin
lannın kaldırılmasına karar verildi- de fena tesir bırakıyor. 
ğini gazetelerde okudukça memnun Oyun kağıtlan hem pahalı oldu .. 
oluyor ve kazancını bu işlerden te-

ğu, hem kazanç temin etmediği iç~n. min eden bir adam olduğum halde, 
bunlann artık tutulacak halleri kal. bu kararlardaki isabeti itiraf ediyo-
madığı halde yenisini alanuyorun-. rum. Bu memnuniyet ve itirafı • ._ 
Bu kağıtların zararını ben takdır' mm sebepleri var: Kahvehanemi, 

miişterilerimizin arzusuna göre ka- e~iyorum, fakat müşteriye dinlete • 
mı yorum. 

yılmaktadır. Bu file en hafif eza.da 
veya hUrmetaizlikte bulunanlar, der. 
hal ölüm cezaama mahkt'.im olur. Bu. 

Bize sıhhi yolları gösteren 
ve ha 

yatımıza intizam veren ha k • 
rE> ' 1 

daima hUkflmetten bekliyenıe ..... 
t nunla beraber Jind Mihracesi, kendi. nim. Kasabamız alakadar ·ut. .. 

sine misafir gelen zengin ve kib.ar ln- d b tnernu.rıa 
nnın . ~ u hususta taaııyete g • Şu JCoca fil Hlndıstanda Jind mih- ıiliz mislerini bu fille gezdirmekten melennı herkea gibi be eç • 

raceaine aittir ve çok mukaddes aa.. zevk duymaktadır yonım.'' n de beku. 



Futbolümüzü Avrupaileıtir

mek yolunda yürürken ça

!tıma ıartlannda da fam ' 
ve lcômil bir duruma gır

meliyiz. Bunu yaptıktan son
radır ki Türle futbolünden· 
çole muvaff alcıyetler bele-. 

leme/ete lıa/c.lcımız olur. 

' 

( -
µ i •• 

Şu resim, atletizmin fufbolcleki müsbef rolünü bariz ve canlı bir 
ıelcilde gösteriyor 

Rumen 
iddialı 

takım ile 
bir maç 

yapacağız 

C. F. R. takımi büyük k[üp~erin 
muhtelitlerile oynayacak 

Romanyamn birinci smıf profesyonel klüplerinden 
olan C. F. R. bir iki güne kadar şehrimize gelmiş buluna
caktır. 

Karilerimizin hatırlanndadır ki,---------------

gt'ccn l!leııe Fcnerbahçe _ Güneş muh. 

teliti Bükreşe git~ ve orada birinci 

nıaçlarını çok güzel bir oyundan son

ra 2 - l kazandıktan sonra bu hafta 

tehrimize gcleceık olan bu takımla ya 
pacaklan ikinci müsabaka için arala. 

rmdıı. saha meselesinden bir ihtilaf 

çıkmış ve idareciler ufak bir sahada 

muhtelitin zorla bu takıma yenilme

ıine muvafakat etmediklerinden maç 

ya pılamarnıştı. 
Işte bu hafta Taksim stadyomun -

da karşılaşacağnnız takım o zaman 

bizi ufak bir sahada oynamıya icbar 

eden takımdır. 

Aradan bir ııcneden fazla bir za • 

man geçmesine rağmen bu takımla 

karşılaşmaJı içten gelen bir arzu ile 

bekliyen Fenerbahçe _ Güneş oyun -

culanna bu fırsat doğmuştur. 

Bu takıma karşı cumartesi günü 

Beşiktaş - Galatasaray, pazar günü 

de Fenerbahçe _ Güneş muhtelitinin 

çıkarılmMına karar verilmiştir. 

Takımlann ayrı ayn maç yapma -

lan da istenmektedir. Içlerinde mü. 

t.eaddit beynelmilel oyuncular bulu

nan C. F. R. ta.kıınma karşı klüpleri 
mize muvaffakiyetler dileriz. 

MAÇ GUNLERI 

:Be!iktaş - Fenerbahçe, Galatasa
ray - Güneş klüpleri beynelmilel 
•por temuılan organizasyon komite. 
ainden: 

1 - Rumen profesyonel C. F. R. 
futbol takımı 9 - 1 • 937 cumartesi, 
günü, birinci maçını Takl!lim stadyo
munda saat 14.30 da Galatasaray -
Beşiktaş muhtelit takımiyle yapacak. 
tır. 

''Matluba 
muvafık,, 
bir şekit 

Geçen kongrede alınmıt

bir karar ile Halk Partısine 

llağlanmış olan Türkspor te;. 
Kilatının devlet dairelerindeıı 
oirıne raptı suretıle idaresi . 
ııin mes'ul bır makamın kon
trolu altı na konulması düşü 
11ülmektedir. Bu arada Türk 
spor Kurumunun Maarife, 
Milli Müdafaaya veya Başve. 
kalete bağlanması fikirleri İ· 
leri sürülmekte ise de henüz 
kat'ileşmiş bir karar yoktur. 

Diğer taraftan mevsuk o . 
ıarak haber aldığımıza göre 
teşekkülü tarihi olan 1923 se· 
nesinden, yani 13 senedenbe
ri l:'ıirçok değişikltklere maruz 
kalmış ve bir türlü bir ' istik· 
rar devresi yaşamamış olan 
spor teşkilatının "matluba 
muvafık., bir şekle sokulması 
çareleri düşünülmek için bu 
işi anlıyanlardan mürekkep 
bir Kurultay davet edilmesi 
de düşünülmektedir. 

Tahmin olunur ki, bu Ku . 
rultay 1oplandıktan sonra teş 
kilatın nereye bailanacağı 

hakkında bir karar verilsin. 

• 

C> ) 
çahşma Futbolde 

şartlannın tamam
lanmasını bekliyoruz 

Antrenörden şiındilik 
nasıl istifade edebiİiriz 

[YAZAN: EŞREF ŞEFİK] 

Futbol Federasyonu ayak topu oyunundaki dereccmi
zin yükselmesi için biri baş, ikisi muavin vaziyetinde uç 
muallim getirtmeyi faydalı gördü. 

Antrenörlerin mukaveleleri imzalandıktan sonra, lü
zumsuzluklarını ileri sürmek pek doğru olmaz kanaatin
deyim. Bir Türk Futbol Federasyonu elbette ki. imcasına 
hürmet edecektir ... 

Fakat birkaç aydır memleketimizde 
bulunan baş antrenörden hakkile isti
fade edemediğimizi de söylemek bir 
hata değildir. 

Neden baş antrenörden lazım oldu
ğıı ksı,dar, ona verdiğimiz maaş nis. 
betinde fayda görmüyoruz? .. 

Sebep ortada 
Çünkii , milli takım için devamlı bir 

ar.trenörün faaliyet rolü esasen bü. 
yük olamaz da ondan... Bunu f edc
rasyon reisinin de bildiğini ilave et
mek vazifedir. Kendisiyle antrenöre 
dair görilştüğümllz zamanlar, Hamdi 
Emin Çap: baş antrenörün yalnız mil 
li takımı hazırlamak için getirilme. 
diğini , ondan başka ~wkillcrde de is. 
tif ade edileceğini, bana söylcmi~ti. 

Alcı/ ve manftle 
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Hergti.D J \.. Bir Hlklyr Şüphe •. 

"Georges Anglebel,, den: 
Cuma: 13 Kanunusani 

Azizim Alfrcd, 
inkisar ve ümitsizlik içindeyim. Bu 

gün, her cuma gibi, karımın kabul 
günü... Yani gene çay, briç, sandviç 
ve saire ... Boyle şeylerder kaçtığımı 
bilirsin. Bu toplantılara, karımı eğ
lendirdikleri için katlanıyorum. 

Hakikatte, karımın bu misafirleri, 
aralarında olmıyanları çekiştirmekle 

vakit geçirirler. Bazan da, zannedi . 
yorum ki, edebiyattan, musikiden, 
resimden filan da uzun uzun konuşu
yorlar ... Böyle şeylerden 9nlamadığı
mı söylemiye hacet yok. Ben kendi o
dııcığımdaki hudutsuz serbestliği bu 
gibi ah baplıklara tercih ederim: ve 
daima böyle merasimlerin tehlikeli 
olduğu kanaatindeyim. 

Bugün odamın kapısını kaparken, 
antreden karımın sesini duydum. Bir 
erkekle konuşuyordu. Erkek: 

- Allaha ısmarladık, dedi. Gele -
cek pazartesi unutmayın .. Kalbimde -
kı yerinizi bilseniz ... 
Karımın sesi şöyle cevap verdi: 
- Siz de geç kalmayın sakın .. Beş 

Faik BERCMEN 
Kanının, kendısınden şüphelendi -

ğımı anlamaması lazım. Bu işi san• 
bırakıyor ve dört gözle cevabını bek· 
lıyorum. Sakın telefonla bir şeY 

söyleme ... Yarın kulüpte görüşeliın! 
Dostun: Georges 

Cuma: Akşam saat 9 

Azizim Georges, 

Seni merakta bırakmamak için he
men cevap veriyorum. Esrarengiı 

randevu günU onları takip etmeyi 
dl-ruhde ediyorum. Sen üzülme. Ve 
salıya kadar sükunetle bekle ... Haydi 
gecen hayırlı olsun 

Azizim Alfred, 

Alfred 

Cumartesi : Sabah 

Sana gü\·eniyor ve bu işi başaraca
ğını kuvvetle umuyorum. Teselli ve 
nrısihatine rağmen dün gece hiç gö
zümü yummadım Kanm sakin .. Ha
linde hiçbir telaş yok. Bundan bir şeY. 
anlamıyorum doğrusu. 

Seni seven: Georges 

Salı: Akşam 

jbuçuğa doğru mutlaka gelmiş olmalı- Azizim Gcorges, • 
I sınrz. • Çok çirkin bir şüpheye, bir zanna 
l Knpının aralığından bakınca. ka- düşmüşsün dostum. Darılma ama., 
ltımla konuşanın, genç bir erkek ol- epey budala ve cahilmişsin. Paza~ 
: duğunu gördüm. Dudaklarında tatlı si onların peşisıra gittim. Arkalann· 
l biı tebessüm çizgilenmişti. dan ayrılmadım. Evden çıktılar ve 

1 
Şimdi, sen benim yerimde olsaydın doğru Operaya gittiler. 

. ne yapardın? Orada, o saatte bu sah Orkestrayı bizzat Tortavel idare 
J neyi bitirmek ve perdeyi kapamak etti. Senin dünyadan haberin yok. 
! gerekti değil mi? Meğerse kannın ne güzel bir eecıi var 

Fakat sabrettim. Ve düşündüm ki, mış. ''Kalbimdeki yerinizi bilseniz ... " 
işi daha ziyade tevsik etmek lazım. parçasını o kadar mükemmel ve gU· 
Hem bu daha iyi ... Fakat ne sekilde zel söyledi ki... 
tevsik edecektim? .. l{arımı takip et - Zavallı dostum. Musiki)i sev. Kıı.· 
mck veva ettirmekle. rının istidatlarile alakadar ol ••. Inan 

1 İı:ite dostum, şimdi şiiphe ve azap bana seni böyle yabani ve şüpheci 
· ic;inclc kıvranıyorum. Bu miişkül va- yapan şey, giizel san'atleri ~vme • 

' .>:iyettf'n ancn k beni sen kurtara bilir· men ve her şeye karşı alakasız dav· 
Federa n reisi· baş antrenörü, o.in Alfred! .. K:ıdın nıhunıt vitk1fsın ranmandır. 

asıl yeni yetişen gençleri forme et - futbol antrenörü But:- B;ımı hir akıl öğret, muvafık bir çarP. Haydi, hoşça kal. 
mekte, alenen kendi noktai nazarına 1 ~(ister! Do~tun: A1frr-d 
göre, yetiştirmekte kullanmak isti- baş antrenör kadar malik olan yerli -~============================-=
yor. Bu akla ,.e futbolün mantığına bir m!itehassıs, bulunmaz. 

pek uygun bir fikirdir. Kendi ken-
\ll u c..; ;} çı.191u19, ~d1'1..t. \Ja. .. ı ... ...,.~~-Y•U• . 

lerle çalışırken, bazı itiyatlar ve 
oyun tarzları edinmiş bir futbolcü -
nim sonradan tamamiyle değişmesi 

güç bir iş oluyor. Ne kadar olsa. es
ki oyun tarzından eserler kalıyor. 

Halbuki gençler ilk oyun çağına akıl. 
1ı bir Ingiliz antrenörle girerlerse el. 
bet daha katkısız olurlar. 

Şartlar lôıtm 

Bu fikir guzcl amma, tatbiki ıçın 
bazı mUhim şartların tamamlanması 
lazım. Sporla faz.la uğraşan mektep
lere olsun antrenörün resmen gi. 
rcbilmcsini temindan mada, o mek. 
tepten teker teker klüplere oyuncu ve. 
rilmesini de düşünmek elzemdir. Çün
kü, antrenörün lirzusuna gcire, kı

vam almış genç oyuncular muhtelif 
klüplere serpilirse, orada antrenörün 
tarzını hakim kılamıyarak ekserinin 
O~'l\lnunıı baş E>ğmeleri kabildir. 

Bu suretle asıl maksat hasıl ol _ 

nıaz. 

Her ne ise, esas vazifeleri arasın
da; oyunculuk çağına henüz girenle
ri forme etmek işi de bulunan baş ant 
renörün mekteplerimize girebilmesi 
n: onun yetiştirdiği gençlerin miim. 
kürı olabildiği kadar toplu bir şekil
d·· klüplere dağılmalarına ihtimal. 
foderasyon bir gün muvaffak olacak
tır. Fakat federasyonun çalışma şart. 
lannı tamamlayıncıya kadar da baş 
antrenörden verimli bir şekilde isti
fade edebilmesi lazımdır. 

Tele seçici 

Bu hususta aklıma gclcrJeri kısaca 
sıralıyorum: 

Dünyanın hemen her köşesinde tek 
seçici usulü tatbik ediliyor. Bir tek 
seçicinin başlıca meziyetleri ve vasıf
ları arasında şunlar hatıra gelir: 

A - Futbolden ve oyuncu intiha. 
hından anlaması. 

R - Maişetini yalnız "utboldeJ 
temin etmesi yüzünden her zaman 
memleket dahilinde seyahat edebil -
mesi. 

istidat/art tecrübe 
ıııı:; u~ ..u .. • .... , .i• • ->••· ·· 

mühim maçlarını görmek üzere se. 
yahatler yapar ve oyuncuları, yalnız 
seçme oyunlannda değil; kendi lig
lerinde de tetkik edert'k kat'i bir fi
kir edinebilir. Daha doğrusu bir is
tidadı .birkaç tccriibcde iyice anlıya. 
cak fırsat bulur. 

Bitaraflığı muhakkaktır. Futfol
den anladığına, hem de pek iyi anla
ntğına emin olunduğu için muallim o. 
larak getirtilmiı:;tir. 

Japonlar 
itiraz ediyor 
1940 olimpiyadını organize ede<:ek 

Japon komitesiyle kayak federasyon
ları arasında mühim bir ihtilaf çık. 
nl'ştır. Geçende kayakçılar kongre . 
sinde verilen bir ~a.rara nazaran Skiy 
muallimleri profesyonel addolunmak
tadırlar. 

Halbuki, seyre liyik şekillerde ka
y11 bil•tıler amatörler arası .. an pek 
çıkmadığından, Japonlar 1940 kış o. 
vunlarına muallimlerin iştirak etme. 
melerini kabul etmemektedirler. Bu
nun sebebi rıe kış olimpiyadının ca
zibesi eksilecektir. lhtiliıfm iki tarafı 
memnun edecek bir şekilde halli için 
tavassutlar başlamıştır. 

Kadıköyünde Konferans 
ve Konser 

çin... Kadıköy Halkevinden: 8 Ikinciki. 
Bizim teklifimiz, antr~nöriin tama- nun 937 ouma akşamı saat 21 de E. 

miyle t"k S<'<'İri S"lfthivetivlc harck<'· vimiz salonunda Bay Mehmet Behçet 
ti deı'!iMir. Federasyon rei~inin vP. Yazar tarafından (Genç romancılan
.. ;w•ti iti'h:ıri"l" ''"""""w:ırıı;;.T sı>vıı mt7 ve eserleri) adlı bir konferans 
hatleri :vaT'abilme~ini k0lıtvla$tırmaı"rı verilecektir. Konferanstan sonra kon 
-likkııtE' ııl:mı l• :,.,f~nnri.-ii t ... k ı;cçid- ser vardır. Bütün yurttaşlar gelebi 

Bunda olsa olsa bir mahzur hatıra 
!;Clebilir. O da tek seçiciler ale1fımum 
--enrbi olmaz. Bu da birçok c:ebepler. 
dendir. Tek ı::e~icinin dahili vaziveti 
daha kavrıyahilmesi ve hükiımet nez
dindeki teı:ıebbüslC'rinde kola vhklar 
~ekmesi için e<'nebilerden intihap et
miyorlar. Ayni zamanda biraz da 
futbolden tek ~eMC'i olacak kadar an 
hyan in~an bulunm::ıcl,r;tnı zımnen 

tn!'lldik etmiş vaziyete düşmemek i • 

tik rapnrtöril gibi kullanmaktır. lir. 

Ankara Gençlerb:rliği 

Balıkesirde 
~par işlerı tena 
Gidiyormuş 
Balıkesir, (Hususi) - Idman Yur .. 

du ile ldman Birliği arasında yapıla
cak olan maç dün yurtluların lisans
Sil oyuncu çıkardıgı iddiasiyle geri 
kaldı. 

Bu maç geçen hafta da Yurt - Gilç 
arasında geri kalan Adana fclake~ 
delerine yardım maçının devamı idi. 

Halihazırda böyle iyi bir maksatla 
işe girişen klüplerin hasılatı sıfırdır· 

Mütemadi bir aksaklık Balıkesir 
sporunda hüküm sürmektedir. Mm. 
takanın işe el koymasını klüplerin da
ha ciddi iş görmesini tavsiye ve te • 
menni ederiz. 

Sullivan 
Mükafatını 
Vermediler 

Her sene Amerika amatör atleıı 
tizm Onyonu tarafından o sene zat" 
fında gerek rekorları ve gerekse tut 
hareketile halk Uzerinde bıraktıi' 
iyi intıbalar noktasından spor dava· 
sına en çok hizmet eden sporcuy• 
verilen Sullivan mükifatını BerliJI 
Olimpiyatları Dekatlon şampiyon11 

..., Glen Morris 1106 sayı ile kazanJl1lf 
1 ve son zamanlarda profesyonelliği 

~ 
gcçtif{i için zenci koşucu ve dün:Y' 
şampiyonu Jessi Ovens tasniftl 
ancak 1013 puvan alarak ikinci ola• 

1 bilmiştir. 
------------

1 Bursa Lisesinden Y etitenleJ' 
1 

Bursa kız - Bursa erkek lisesııl' 
·den yetişenler kurumu genel sekretet" 
liğindcn: 

: Kurumumuzun 10 _ 1 _ 37 pazar gu
'.nü saat 10 da Eminönü Halkevi koıı
, ferans salonunda yıllık kongresi oJ.. 
duğundan alakadarların gelmesi ric' 
olunur. 

2 - Ikinci maç. pazar günü yine 
Taksim stadyomunda saat 14,30 da 
Fenerbahçe - Güneş muhtelit takım 
lariyile yapılacaktır. 

Kayak için 
Buraya Gelen 
Mütehassıslar C - Takımı seçerken bitaraf hare
Uludağında bilhassa üniversiteliler ket edebilecek karakterde olması. 

Kaymakamların 
Top anhsı ~ 

3 - Birinci maçın hakemi Şazi Tez. 
can, ikinci maçın hakemi Sadi Kar
eandır. 

4 - Fiyatlar; duhuliye 25, tribün 
50. balkon 100 kurustur. 

tarafından sık sık tatbik edilen ka- Zannederim ki, bu üç şarta, lngiliz 
yak sporlan için gelen rnütehassısla 
rm evveli birkaç çift skiy yaptıktan 
sonra heveslılcı e ogretmıye o~lıyci. 
caklarını haber aldık. 
Uludağ kayak l!lporlanna üniversi

telilerin ehemmiyet vermeleri tıPk 

hayırlı olmuştur. Orada gençliğin 

bt• sporu yavaş yavaş ilerleterek bir 
gün moda haline koyacağı ve her yaş 
tP.kilerin de heveslenmelerine vesile 
olmala.nnı beklivebilıriz. 

Ankara, (Hususi) - Pazar günü 
büyük bir kalabalığın önünde Anka. 
ragücü sahasında en son maçını Çan 
kaya ile yaparak ı - 2 galip gelmek 
l!luretivle Ankara şampiyonlu~nu ka. 

znnan ve milli kümeye birincilikle ve 
hıç mağlup olmadan geçen Ankara 
Gençler Birliğinin birinci futbol ta. 
kımının resmini Eönderiyorum. 

tstanbuldaki kaymakamlarla iş , 
ge amiri ve müfettişi dün vali m0 tı 
avininin başkanlığında bir toplat1 
yapmışlardır. ,. 

Bu toplantıda beyanname tevıii 
l!laelan görilşUlmüştUr. 
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Kumandanların Harp 

Metristen 
görülen en 

• • son vazıyet 
M illet Meclisinin teşekkül ettiği 

günden itibaren, milli mücade· 
' lenin son gününe kadar en faik düşman
lar karşısına göğüs geren İsmet İnönü
nün harp hatıraları, baştan başa bir ha
reket ve heyecan kaynağıdır. 

Sevr muahedesini cebren kabul etttir
miye karar veren İtilaf __ devletleri, Yu
nan ordusunu Ankara u· 
zerine yürüttükleri za
man, İsmet İnönü, as~e-~
lik tarihinde e:ıder g?ru
len müşkül bır vazıyet 
içinde idi... Ankara uz.e· 
rine yürüyen çok faık 
kuvvetli Yunan ordusun
dan başka; Anadolunun 
.o.ziyeti, şu merkezde idi. 
Garpte Yunanlılar ve İ· 
talyanlar .. C~ı:upta Fran· 
sızlar ve İngılızler .. Şark
ta Ermeniler.. Şimalde 
bUtün Karadeniz sahille-
]nde adetleri elli bini bu· 
lan Pontos eşkiyası ile, yi
ne Fransızlar ve İngilizler 
olmak üzere, her taraf bir 
ateş çemberi ile çevrilmiş
ti. Anadolu dahilinde de, 
Padişah Vahdettinin hi· 
yanet ve ihanet eseri ol
mak üzere yer yer isyan 
alevleri yükselmişti. 

Büyük Millet Meclisi Hükumeti-
nin teşekkül , etmesini mliteakıp 
yeniden vücude getirilen ordu, he
.n Qk. 'ptidai bir halde Rü. eş
kil edilen k~etlerin, henliz si _ 
JS.lı ve cephaneleri bile henüz ten-
ıik edilememişti. Ancak bir man
gaya bir tek süngü Lsabet edebil
mekte idi. 

lsmet lnönü, kendisine ebedi 
,erefi temin eden (İ~önü) mev
ldinde düşman ordusıle muhare
beyi kabul ettiği zaman, bütün 

kuvveti şundan ibaretti: 

e.OOO (tüfek) piyade, 

50 ağır makineli tUfek, 

28 top. 
Asrın en mükemmel silahları ile 

mücehhez olan düşman ordusu. 

ııun mikt.Ul ise şundan mürek-

kepti-

20.000 (tüfek) güzide piyade ef. 

radı, 

150 ağır makineli ttifek. 

120 hafif makineli tüfek. 

100 il mütecaviz top. 

Müteaddit süvari müfrezeleri. 
Tilrk cephesinin gerisinde, yol 

\'e nakil vasıtaları yoktu. Yunan 

cephesinin gerisinde ise munta 

llar ve yilzlerce kamyon _ zam yo 
!ardan mürekkep nakliye kolları 
bulunuyordu. 

u kadar faik bir düşmanı B karşılamak, her kumanda
nın kan değildi. Bahuıus tam 0 

aırada (Çerkez Etem) de isyan et
. b·'tlin kuv,·eUerile Yunau or-

mış; u .. 
!usuna iltihak eylemışt~. Sanki 
dilşmanlann bu f aiklyetı .. Y~.ti~mi-

gı.bi tabiat te buyuk bir 
yormuş • 
mUşkülat arzetmekte idi. Kanunu-

. nın ilk gu·· nlerinde başlı -unı ayı 

yan bu muharebe esnu~nda, k~ 
bütün şiddetile hUkmUnU icra et
mekte, ve bu da. henUz pek zayıf 
olan Tilrk ordusunu çetin müca

delelere mecbur eylemekte idi. 

I Bütün bu ağır şerait altında 
düşman karşısına atılan İsmet İnö
nü, bu kliçilk TUrk ordusuna ha
rikalar yarattıracak derecede kud 

ret ve liyakat göstermiş .. Kuman
da ettiği kuvvetlere tam beş defa 
faik olan dUşman kuvvetlerini, 

IMetristeoe) nin azametli cölzesi 

lstik/6/ Harbinde Ba§kU· 
mandan ve Garp Cephesi 

Kumandam 

altında; Aciz ve mefhiç bir hale 
getirmişti. 

Artık dUşmana son darbeyi \'llra
cak gün, gelmi§ti. o gün (337 se
nesi) kinunusanisinin 10 uncu gü
nU idi. Bütün gözler, Ismet Inönü
ne çevrilmi§ti. o gün vukubulacak 
harp ile Türk milletinin mukadde -
ratı taayyün edecekti. Eğer Yunan
lılar kazanırlarsa, Türk ordusunu ar 

kadan vuracaklar, (Ankara) üzeri -
ne ~iirüyeceklcrdi. 

Halbuki Türk ordusunun cepha -
nesi tükenmişti. Ankaradan gön • 
derilen cephane ise, harbi bir saat 
kadar bile idame ettirecek miktar
da değildi. 

İşte bu müşkUl ve tehlikeli anda 
Büyük Şefi Atatürkün yaratıcı kud
retinden ilham alan lsınet İnönü, 
emsalsiz bir fedakarhkla, düşma -
nın üstüne atılmış; koca bir mille
tin mukadderatına tesir yapan bü
yük zaferi, - adedi 'biriraç yilzli a.ş-
ıyan ....süngü uwcti ve tüfek 

dipçiklerile istihsal ~yl~mişti. Ve. 

Büyük Şefin dediği gibi, - bu çetin 
eerait altında • hu zaferi kazanan 

lsmet lnönü, (yalnız Yunan ordu -

MUnu değil, milletın makus taliini 

de mağlup) etmiş .. Askerlik haya

tının kıymetli hatıratına, her ku

mandana nuip olmıyan bir sayfa 

ilave eylemişti. 

• ~met Tn{lnliııfin darbesi :ıltın-
1 da, perişan bir halde ric'at 

eden düşman ordusu; - bu acıyı çı

karmak, - ve Türk ordusunu imha 
ederek maksadına muvaffak olmak 

için tam Uç buçuk ay hazırlandık

tan sonra, tekrar taarruza geçmiş

ti. 

Düşmanın bıı inat ve intikam or

dusu, tam yedi fırka piyade ile 

ınuhtelif süvari kuvvetlerinden mü 

rekkepti. Bu mühim kuvvetin bir 

kısmı, Bursa istikametinden, diğe

ri de Uşak istikametinden hareket 

ederek, Inönünde yerleşen, yeni 

Türk ordusunu, olduğu yerde ihata 

ve imha etmek istemişti. 
Düşman, bütün lruvvetile, Türk 

ordusunun sağ cenahına yüklen

mi§ti. Fakat, bir avuç Türkle bu 

taarruz kuvvetlerinin karşışına di -

kilen tsmet Inönü, yapılan hücum

ları kamilcn tardctmişti. Artık on

dan sonra harp kızışmış; bütün 

cepheyi cehennem gibi bir ateş seli 

istila eylemişti. 

Ankara, büyük bir telaş içinde 

idi. Türk milletinin endişeli gözle

ri, gene lnönüne çevrilmişti. Bil

tün milletin mukadderatı, gene Is. 

ınet Inönünün kudretli omuzlanna 

yüklenmişti. Bu çetin ve müşkül 
anlarda, ifa ettiği tarihi vazifenin 

azameti karşısında, pervasızca göğ

sünü geren ismet Inönil; harp ta -

rihlerinin pek az kaydettiği nazik 

bir vaziyete girmişti. Çünkü, üç 

gündür devam eden fasılasız düş -

man taarruzlarını karşılamak, ce -
nahlardan yapılacak ihata manev

ralarını aklın bırakmak için 

TAN 

Hatıraları 

tekmil ihtiyat kuvvetlerini sar{et -
mişti ... 

V aziyet o kadar nazik ve teh
likeli idi ki: düşman, böyle 

bir anda cenahlardan birini geri at
sa, bütün ordu tehlikeye girecek ... 
Hiç şüphesiz büyük felaket başgös
terecekti. 

ismet Jnönü, büyük lıir soğuk
kanlılıkla kararını vermiş. ve tat
bik etmişti. Harbi daha sükfıneUe 
idare etmek için sa~lam bir ted
bir ittihaz eylemişti. Ve derhal 
Ankaraya şu kısa telgrafı çckmi§
ti: 
(Dilşman. Kandilliye doğru ilerli

yor. Karargahımı, Çukurhisara nak 
lediyorum.) 

Bu sırada Erkanıharbiyei Umu -
miye dairesinin harekat §Ubesinde 
bulunan Büyük Şef Atatürk ile 
Fevzi Paşa, oradaki harita üzerinde 
adım adım vnzi)'Pti takip etınekte
lerdi. Hiç şüphesiz ki, Ismet lnö -
nünün bu tcdbırını dtı tasvıp etmiş.. 
!erdi. 

Fakat. Bu telgraftan sonra, ar
tık lsmct lnônünUn muhaberesi ke
fl rııişti. Erkirnıharbiyei Umuıtıi -

- , Midi ölara'k' bfl' ndi~ oa§· 
g :ftermiştı ... Halbuı<i bu sırada is-

met Jnönü, artık muhabere e<bcek 

halde değil, nefes alacak vaziyette 

bile değildi. Dünyanın en çetin bir 

harbini, son sahnesine getirnli15ti. 

En büyük kumandandan, en son ih

tiyat neferine kadar, her Türk kah· 

ramanı: hayatlarını istihkar ede -

rck düşmana son darbeyi indirmek 

için kat'i mücadeleye girişmişti. 

Hatta topçular bile, artık mestur 
mevkilerden çıkarak açıkta ateş 

etmcktelerdi. 

I• smet lnönilnün bu harikula -
de faaliyeti, - ve, Ankara· 

nın dn endişesi • birkaç sa.at de • 

vaın etmişti. Fakat bu birkaç gaat, 

(İsmet Inönü ı nün şereflı hatıra -

tına ne heyecanlı dakikalar kaydet
tirmişti? .. 

Nihayet; ı Nisan sabahı, güneş 
ufuktan yükselirken: lsmet Inönü, 
Metristepcden son defa olarak et -

rafa göz gezdinni§ .. Büyük Şefinin, 

ve sevgili milletinin kendisine tah • 

mil ettiği vazifeyi tamamen ifa et

tiğine mutmain olarak gülümsemiş, 

Ve oradan, Ankaraya şu telgrafı 
çekmişti: 

Erkam Harbiyei Umumiye 

Riyasetine 
Metristepeden: 

lıNisan 337 

Saat 9.30 sonrada Mctristepe • 

den gördüğüm vaziyet: 

Gilndüzbey şimalinde sabahtan

beri sebat eden, ve dümdar olma

sı muhtemel bir düşman milfrez.esi; 

s:ığ cenah grubunun taarruz.ile gay 
rimuntazam çekiliyor. Kıtaatımız, 

yakından takip ediyorlar. Hamidi

ye istikametinde, temas ve faaliyet 

yok. Bozöyük, yanıyor. Düşman, 

binlerce mnktullerilc doldurduğu 

muharebe meydanını muzaffer si

lahlarımıza terketmiştir. 

Garp Cephesi Kumandam 
iSMET 

TÜRK KADINI NASIL iŞ BULUR? 
Yüzü sap-

sarı... Mavi 
gözlerinin et • 
rafında siyah 
hal~alar var . 
B~mdaki ör -
tünün altmda 
olgun başak gL 
bi. san sırma 

gibi pırıltılı saç
ları görUnü. 

Erke • 
gın ışı 

• - Siz fahri. 
kada çalışını. 
yan bayanlar 

• 

kadından çocuğa 
bol keseden a.. 
tarsmız. Bir 
J\ere de gelip o
rada çalışınız. • 
Ben kırk beş 
kuruşluk ış ı. 
çin alınmıştım. 

İki lira günde
lik alan usta • 
b~nn kalıplan 
acacaJt. kendi • 

geçiyor? yor: 
- lş mı bul-

mak mı?. diyor. 
Ye kahloaha ile gU!Uyor • 

- İş bulmak ha! .. 
Havası bunaltıcı olan, belki sene

lerdenberi güneş gfüınemiş, aylar -
danberi pencereleri açılmamış oda
dald kadın knlo'"ıalı??'ının en nrk~ s1-

ralarmda bulunan iki çocuğu elle -
rinden tutup bize getiriyor. 

Iki sıska kııı; çocuğu .. Biri sanşın, 

biri esmer ... Üzerlerinde birer pal

to var, yUzleri kömür amelesi gibi 

simsiyah : 

- Şunları goruyor musunuz?. 

Arlik piyasada iş yalnız bunların .... 

Bu kliçükler ana, bab:ı geçindirl -

yorlar .. Ana, baba bunların srr -

tından ya~ıyor ... Şunlar yok mu? 

İşte şu parmak kadar çocuklar 

durup dinlenmeden çalışıyorlar. 

Yirmi be§ kuru§ yevmiye ile .... 

O (fıu~Rki kıu:ıın1:ırm hl'tı!':i su
suyorlar .. Yalnız o konu

şuyor: 

- Bu işe evvela kadm işçi ~-ml
lanmakla başladılar ... Ilan ettiler, 

Bir ima/ôf hanede çalı~an i§çi kachn ve k1Zfar 

Yazan: ,-~ 

Suat Derviş 

B u sefer çocuklara dönilyo. 
rum: 

- Siz ne kadar çalışıyorsunuz, 
küçükler? . 

- Yedide lşb~ı altıda paydoııı .• 
- Mektebe gitmiyor musunuz?. 

- Eskiden gittik . .Artıl< gitmi-
yoruz. 

- Demek ornda bir h-k yevmi

ye var.. O da yirmi beş kuruş öy
le mi? . 

Ha)ır , elli kuruş yevmiye 

var .. BüJiıkler içiıı ... 
l{cm:ı.rda oturan ycı:;il ete'tli, ta

ranmamış saçb güzel bir genç 

kız: 

- Hangi elli kuruş, diyor. Be
şini kesiyorlar, İnsana kırk be§ 
kalıyor ... 

- Sen orada çalışıyor musun?. 
- Hayır, evvelce çalıştım ... 

- Nasıl girdin? . 
- Oradn dayım çalışıyor -

du. Ertesi gün iş olduğunu duy
mut;ı bana haber verdi. Gittim, dı
şardnn gidilirse kol"" kolay is bu
lunmaz ... Beni yazdırdı .. Elli ku -
ruşla altı ay çalıştım .. 

si, kendi işini y a p m ı y o r : 
"Aç şu k a l ı p I a r ı ,, di. 
ye bana v e r 1 y o r ... Ben kalıp-
açıyorum ... Yapnıaın dersem kov. 
duracak ... Yaparsam ben kırk beş 
alacağnn o iki lira alacak... Ben 
onun işini yapacağım... O bedava 
benim sırtımdan geçinecek ... Yağ
ma yok... .Anam, babam var be
nim .. Onlar ;alışıyorlar, ben de e· 
ve bakıyorum .•• 

O radan ev sahibi olan lastik 
işçisi kadın duruyor ve et. 

ra fındakileri azarlıyor : 
- Ne geve.zeliık edip dun.ıyor

sunuz. .. Çok şükür hepimizin işi • 
miz yennde, çalışıyoruz.. Gıind• 
kırk bc-ş kuruşu beğcnmiyormusu.. 

nuz ? .. Bunu bulamıyanlar \"ar .••• 
- Sen ne iş görüyorsun ? . 
Bir gazeteci ile konuşmanın btı

yilk bir felaket olduğu vehminde, 
galiba: 

- Ne iş görlirsem görürllm. 
Şimdi bunu anlatmanın mevsimJ 
mi? Herkesin işi gücU var .. Kazan. 
cımızı anlayıp ta vergimi koyacak

sın üstüne? .. 
Ve ev sahibi oldu~ halde hı

şnnla yerinden kalkıyor ve bizden 
evvel kapıdan çıkıp giderken, sert, 
sert sövleniyor: 

- ~fahalle karılnnna geTezelik 
lllzım. Elin kim olduğu bilinmiyen 
kansına lU anlatırlar ... 

- Şimdi çıkardılar mı??. 
- Yoo ... Ben kendiliğimden çık- r.=----ı 

tım .... 
- Neden çıktın?. 
- Pis işti de ondan çıktım .. 
- Hem kadınlara iş bulunmu -

yor, diyorsunuz. hem dP. iş bulur. 
sanız. kendiniz \<alkıyorsunuz. 

çrinyorsunuz .... Bu ne demek?. 

Müsabaka 
kuponu 
No.6 

icadın işçi arıyoruz. diye... Zaten 
erkeklerimizin aldığı kaç para ki, 

bari bizler de çalrşalım. onlann ka.. 

zancına ekliyelim diye hemen işe 

koştuk. Fa.kat, erk(klerimiz bir li

ra yevmiye alırken bize elli verdi -

ter. Eyvallah dedik ... Bir lirıı.. elli 

kuruş daha yüz elli eder değil mi? 
Xnuna ış, lSYJe ö1madı:t3rz çalı mı

ya ba.şlaymca el"keklerinıizi çıkar
mıya basladılar.. Bu defa yüz <'lli 

alalım, d<.>rkcn elli kuruşa kald ~ 

ve çoluğumu"u. çocuğumuzu ba

kımsız bıra.ktık ... tlstelik herifle -

ri beslcmcğe başladrk. lşsfa erkek 

kumara. içkiye ,her fe~1alığ11 di.lşli

yor ... Onlar, bu sefer de "ço('uk iş

çi arıyoruz .. diye ilô.n ettiler .. Ço -

cu~lan mekteplerinden aldık. El -

linin yanma bir yir.mi beş ilave e

dip yetmiş beşe kavuşmak için 

kendilerini işe verdik... Bu defa 

kocaman crl<.:klerin işi. bizden bu 

yavrucuklara dC\Tedildi.. Analar 

işsiz kaldı ... Ablalar işsiz kaldı. 
Şimdi çocuklar çalışıyor. Çocuk -

lanmı.z. mektebe gidip adam ola -

cak .. Babalan çalışacak. icabın -

da biz onlara yardım edeceğiz .. 
Kaide bu değil mi?. Böyle olmıyor 

amma .. biz oturuyonı~.. Bizi al -
m.ıyorlar .. Koskoca bir kadın, uı:ı
ta bir işçi, gUnde yinni beşe cah

şır mı?. Çocuk isteriz, çırak iste

riz, diyorlar .• 

1 Resim: 6 

S on.ıvorum: _ Bu çocuklar kaçar ya-

şında?. 

- On ikiı;cr yaşında ... · 
_ Anaları. babalan, yok mu., 

- Var .... Hem anaları, hem de 

babalan işsiz ... 
_ Nerede çalışıyorlar .• 

_ Umurca lastik fabrika.sın -

da ..... 
_ Siz kendiniz çalışmıyor mu -

8Ull'llZ ? .. 
_ Hayır ben eskiden çalış . 

trm ... Şimdi çalışmı~·orum... Şim • 

di evliyim.. Bir de çocuğum var. 

Hem ben lastik amelesi değilim. 

Vaktilc tütünde çalıştım. Emzik

te çocuğum var. Kocam işsiz kal- • 

mıştı. Üç ay yine tütüne gittim. 

Emzikte çocuğu olan kadın çalışa. 
maz ki... Uç ay çalıştım... Bir 
yaşında:ki topaç gibi çocuğum ke. 
pa.ze oldu. Onu h8.la iyi edemiyo
rum. 

Fıkra.~ 

Hocaya sormu~far: 

- Eski aylan ne yaparlar? 
Cevap vermİF 

-Ktrparfar, kırparlar; yılchı yaparlar 
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Almanya 
Yol 
Ağzında 

(Başı 1 ncldeJ 
miştir. Almanya ile Avustury&. ara· 
sındaki temmuz 1936 anlaşmasın • 
dan sonra Viyanada Nasyon:ı.l Sos -
yalizmin ileri gideceği ve müşterek 

bir Almanlık cephesi kurulacağı zan
nedilirken bilakis A vustw-yada Nazi 
nüfuzu azalmış, İtalyanın mevkii 
kuvvet bulmuştur. 

Macaristanda Gömböş bir milli 
sosyalizm diktatörlüğü kurmayı ta
savvur ediyordu. Macar B~vekili ö
lünce bu tasavvur akamete uc;ramış 
tır. 

Son senelerde Yugoslavyanın bü • 
tUn gayretleri1 Almanya ile olan ik
tisadi münasebeti azaltmak ve İngi
liz sermayesile daha büyük bir işbir
liği yapmak yolunda olmuştur. Yu -
goslavyanm lngiltereye ihracatı beş 
senede 97,700,000 dinardan 290 mil
yon dinara, İngiltereden ithalatı 

276,000 dinardan 526,000 dinara çık
mıştır. Bu fazla faaliyet hep Alman 
yanın zararına olarak inkişaf etmiş· 
tir. 

Bulgaristanda Berline bağlı bir 
nasyonal sosyalizm hareketi kurmak 
teşebbüsü tamamile neticesiz kalmış 
tır. Yugoslavya ile hazırlanan son 
misak bu teşebbüsün ölmesi ve gö • 
mUlmesi manasına gelir. 

Çekoslovakyada Alman nüfuzu git 
tikçe azalmıştır. Oradaki dört Alman 
fırkasından üçü hükumetle anlaş -
mışlar ve kabinede birer nazırla tem 
sil edilmişlerdir. 

Romanyada da Alman iktisadi nü
fuzu azalmıştır. Klering sayesinde 
Almanyaya kolayca ihraç edilen Ru· 
men ham maddeleri için, dünya pi -
yasasındaki yüksek fiyatlardan is -
tif ade edilerek başka piyasalarda dö
vizle satış imkanlan bulunmuştur. 

Sun'i teneff ÜJ 

B ir taraftan ölçüsüz silahlan· 
mak, bir taraftan da sün'i te

neffüsle başlanılan bir iktisadi siste
min yükünü taşımak Alman milleti
ne çok pahalıya mal olmuştur. Bu -
gün Alman milelti, harp zamanla • 
nna. mahsus en büyük mahrumiyet
leri çekmektedir. 

Birdenbire dünyaya meydan oku • 
maktan vaz geçmek Hitler rejimi gi
bi bir rejim için kolay değildir. Fa
kat Hitler bir vaziyetin bütün un -
surlarını görebildiğini ve her isti • 
kamete doğru cüretli kararlar ver • 
mtğe Jllllktedir olduğunu birçok de· 

falar isbat etmi,tir. 
Bugün yol ağzında bulunan Al • 

manya, dünya ile beraber yürümek 
yolunu seçecek olursa bugünün umu 
mi gerginliği ortadan kalkacak, İs
panya meselesi Avrupanm müşterek 
bir derdi şeklinde elbirliğile halledi
lebilecek ve dünya verimli bir huzur 
ve emniyet devresine girecektir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Fransa 
Lehistan 
ittifakı 
Varşova, 5 (Hususi) - Mt:busan 

Meclisi bugün Fransadan alman is -
tikraza ait kanunu tasdik etti. Hari
ciye nazırı M. Bek bu münasebetle 
dedi ki: 

"İstikrazın gayesi, vazıhtır. Bu 
toplantıda. bulunan bütün azanın, 

askerlerimizin eline girecek her tü · 

fek için sevineceklerine kaniim. Kuv 
vetii Lehistan, ancak sulha hizmet 
edebilir . ., 

Nazır bundan flOnra 1921 denberi 
ı i y a ı ı vaziyetin ve Fransı:r... 

Leh ittifakının bir tarihçesini yap • 
mış ve şunu ilave etmiştir: 
"- Tarihin şu anındaki dönUmün 

de Fransada olsun, Lehistanda ol -
sun efkarıumumiye, müttefikan Fran 
sız ve Leh ittifakının muhafaza edil 
mesl lUzumunu kabul ve teslirn et • 
mektedir., , 

T abiiyecilerin çayı 

İstanbul üniversitesi fen fakültesi 
tab!.iye çubesi talebeleri 10 kanunusa 
ni pazar günU Parkotel salonlarında 
&enelik çaylarını vereceklerdir. Her 
ıene olduğu gibi, bu sene de eğlence 
U olmasına çok itina edilen bu top • 
Jantı saat 16 dan 24 e kadar devam 
MP~Pktir. 

TA ,., ô - ı - ~37 --
6500 ispanya asilerine 

ltalyan gönüllüsü 
daha i: ti hak etti 

(~ı 1 incide) 
dan zaptından sonra bu iki vapurun 
serbest bırakılmasına mukabil tev -
kif edilen yolcu ile Palos vapurundan 
müsadere r,:iilen eşyanın iadesini bir 
kere daha talep ediyoruz. Bu talebi
miz üç gün içinde yani Kanunu~ani
nin sekizine kadar kabul edilmediği 
takdirde zaptcdilcn vapurlar hamu • 
leleriyle beraber Alman hükümeti 
tarafından tanınmış olan İspanyol 
hükfımetine makbuz mukabilinde tes 
lim edilecektir. Alman ticaret gemi
lerine karşı yap1•makta olan bu gibi 
korsanca hareketler tekerrür ettiği 
takdirde Alman hükümeti yeni ted -
birler almak mecburiyetinde kala -
caktır.,, 

Bu ültimatom, !spanya hUkume -
ti tarafından Almanyaya yeni bir 
mukabelede bulunduğu takdirde 
Almanyanm harp ilan etmiye kadar 
ileri gideceğini gösteriyor. 

İngilterede endişe 
İngiltere solları vaziyeti vahim gör

mekte ve hükumeti tedbir alnuya da. 
vet etmektedir. Fa.şist gazetesi olan 
Deyli ~eyl ise ln~ilterenin Madritte 
komünistlik düşmanı bir hükumeti 
tercih ettiğini anlatmaktadır. 

İspanyanın altınları 
Paris, 5 (A.A.) - Debats gazete. 

sine göre, Senato aazsmdan bir çoğu, 
Ispanyadan gelen altınların Madrit 
hükumeti hesabına sarfedilmesini hü-
kumetten istemek fikrindedirler. 
Çünkü bu ileride Fransayı çok nazik 
bir vaziyete düşürübileccktir. 

İspanya, beynelmilel bir 
tehlike oluyor 

Londra, 5 (TAN) - ispanyada va
ziyetin beynelmilel dünya için son 
derece tehlikeli bir mahiyet aldığı 

lngiltere hükfunetinin bu akşamki 

teşebbüsünden de anlaşılıyor. Ingilte. 
re hükumeti, Almanya ile ltalyanın, 
ispanyaya gönüllü akınını kesmek i
çin vukubulan teşebbüsüne cevap ver
mekte geciktiklerini na.zarı dikkate 
alarak azami bu hafta sonuna kil.dar 
cevabın verilmiş olması için bu ak
şam Berlin ile Romaya birer telgraf 
göndermiş bulunuyor. 

İngiltere Hariciye Nazın bugün ta. 
tilden "döner dönmez Fransa ve lspan 
ya sefirlerini kabul etmiştir. 

Madrit hükumeti Almanya· 
ya cevabı verdi 

Ispanya hükumeti bir nota ile Pa
los adlı Alman vapuru hadisesini i
zah etmiş ve vapurun 1<ara sulan i. 
çinde yakalanıp arandığını, içinden 
harp malzemesi ve askeri dürbünler 
çıktığını, menşe' şahadetnamesi bu _ 
h.:nmıyan bu askeri e.şyanm müsa • 
dere olunduğunu anlatmış ve Alman • 
yanın ndemi müdahale paktını mü • 

• temadiyen ihlaI ettiğini söyledikten 
r;onra Almanyayı asilere harp melze . 
mesi vermek, a.skert mütehassıslar 

göndermek ve tümen tümen gönüllü
ler izam etmekle itham etmiş ve key
fiyetin ademi mUdahale komitesine 
bildirilmesini istemiştir. 

Norveç hükumeti de bugün A.sileri 
protesto ederek limanlara atılan tor. 
piller yüzünden bir zarara uğradığı 

takdirde bilerl mesul tutacağını bil. 
dirmiştir. 

Muharebe de şiddetli bir 
vaziyete giriyor 

Londra, 5 lRadyo - TAN') - A..lli
leıin Madride karşı taarruzları. asi. 
!erin tebliğine göre Esforyal - Mad. 
rit arasındaki muvasalatı telilikeye 
düşürmüştür. 

Hükümet, yapılan taarruzların şid
detini kabul etmekle beraber, şiddet
le mukavemet edildiğini ve hepsinin 
kırıldığını ilave etmektedir. Hükiımet, 
aıııilerin Va1ensiya yolunu kesmek i. 
çin yaptıkları hareketin tamamiyle 
boşa gittiğini anlatıyor ve A.silrein a. 
ğır zayiata uğradıklarını bildiriyor. 
Bundan başka hUkumet. asilerin ~
tafedeki tayyare karargahlarının teh
likeye maruz bir halde bulunduğı'.ınu 

<ıöylemektedir. 

Bombardıman faciası 

Madrit, dün öğle vakti fevkalade 
şiddetle bombardıman edilmiş ve bu 
bombardıman mühim tahribata sebep 
olmuştur. Geçen bombardımanların 

enkazı yeniden bomba yiyerek bir ke. 
re daha yıkıntıya uğramıştır. En faz. 
la yıkılan yerler, mukavemeti zayıf 
olan işçi evleridir. Fransa Yolu a
dını taşıyan mahalle tüyler ürpertici 
bir fecaat içindedir. 

Ortada parçalanmış cesetler göze 
çarpıyor, oosede büyük kan lekeleri 
görülüyordu. Bombaların tesiriyle 
delik deşik olan kırmızı kiremitli bir 
kilisenin önünde dar bir sokağın için
deki evler bir kalbur haline gelmi§. 
terdir. 

Asiler tarafından atılan bazı bom. 
balar 150 kilo kadardır. 

600 esir 
Asiler Madrit cephesinde ü~ hükö-

met tayyaresini düşürdüklerini iddia 
ediyorlar ve 600 esir aldıklarını, hU
kumete 400 telefat verdirdiklerini ili. 
ve ediyorlar. 

A!'dlerin Madridi 15 tayyare ile 
bombardıman ettiklerini ve üç bom. 
banın Dük Santa Helemının mükel
lef sarayına isabet ederek sarayı kıs .. 
men tahrip ettiğini ve dokuz kişiyi öl. 
dürdü~·Unü, birçok kişiyi yaraladığı. 
nı, şehrin muhtelif yerlerinde ~·angın 
çıktığını anlatıvor. ölenler 35 kişi, 
varala.nanlar 200 kişidir. 

Hükumet kuvvetlerinin C"...uad~ltara. 
ra mıntakasında ileriledikleri haber 
verilmektedir. 

Almanlar cephede 
Madrit, eon taarruzlarda Alman ta

burlanrun, Alman harp ıusulü muci
bince kütle halinde ilerilemiye teşeb. 
büs ettiğini anlatıyor, fakat milis -
terin müannidane mukavemeti saye -
sinde ilerileme hareketinin durduğu -
nu ilA ve ediyor. 

A!'li]Pr 7 - 10 kilometrf' derinliğin 
de ve 16 kilometre R'"niı,JiP.inrln bir a
ra 71 pa rcası ~zandıklarmı iddia et
mektedirler. 

Edeb:yat Toplantısında 

Hariciye Vekili Partıde İzahat Verdi 

Fransa şiddetle tenkit edildi 
[ Ba.51 1 incide] 

dan a;n olduğunu söylemesinden do 
layı )1akk.tnda takibat yapılan ve ha
pis edilmek üzere tutulması i!teni • 
1en Müftü oğullarından ve Antakya. 
nın Habibülnecer camii civarındaki 

Akbaba mahallesinde bulunan Muata.. 
fanın evine gelen Arap jandarmaları, 
başlarında Fransız zabiti olduğu hal 
de, süngülü olarak kapıyı kırmışlar
dır. Bu imi taharriden müteessir olan 
Mustafanın yedi aylık hamile eşi, ço. 
cuğunu düşürmüştür, Bu feci hadise 
ka?1JISinda alakadarlar doktor getir
miye bile lüzum görmemişler ve hat
ta teşebbüs edenlerin hareketlerine 
mani olmuşlar ve işkenceli taharrile. 
rine devam etmişlerdir. 

Bu da bir zulum ve iıkence 
nümunesi 

Karsu köyünde Kamil Ağanın Ku. 

seyride Türkleri intihabata iştirak et
tirmemek cürmünden dolayı hakkın. 
da şiddetli takibat yapılmış ve tutul. 
ması için jandarmalar gönderilmiştir. 
Halk, Kamil Ağayı çok sevdiği için 
firar imkanlarını hazırlamışlardır. 

Bunun üzerine Kami1 Ağanm tutul. 
madığmı gören Fransız zabiti bizzat 
bir müfreze ile çıkarak bütün Karsu 
ile civar köyleri, hatta akrabasının 
bulunduğu Baslıka köyünü ve bu köy
den Hamza Ağanın evini basmıştır. 

Zulum görenlerin saym 
gitfikçe adıyor 

Baskın esnasında köylülere yapıl. 
madık tazyik kalmamıştır. Buna rağ 
men Kamil Tevkif edilememiştir. 

Yukanda isimleri geçenlerden baş. 
ka Antakyadan Masaracı Hacı Ali E
ft>ndi oğlu Mustafa, Mısırlı oğulların
dan Abdülhamit, Ahmet Asfuri oğlu 
Mitat ve Hoca Toyl oğullanndan 

Mehmedin evleri dahi yine süngülü 
Arap jandıırmalan tarafından müte. 
addit defalar ansızın aranmıştır. Ta. 
lan esnasında evlerinden birçok eşya 
znyi omuştur. 

Resmi soyQun 
Kuseyridcn Baslıkalı Hamza ve Pa

riyazlı Asım Ağalar da ayni suretle 

süvari jandarma müfrezeleri tarafın

dan aranılmış ve Hamza Ağa ile A. 
sımın hayvanları sürülerek, giiya 

borçlan varmış bahanesiyle, satılmak 
üzere Antakyaya ve paı.ar yerine sev. 
kedilmiştir. 

Baskıncı jandarmalar bununla da 
kalmıyarak evlerde bulunan bulgur, 
un, fasulye ve nohut gibi yiyecekleri 
biribirine karıştırmak ve yerlere dök
nıek, ııılatmak suretlle işkencelerine 

1 evfık 
Rüştünün 
İzahati 

[Baş tarafı 1 incide] 
iıfigal edeceğini Jöylemiı 
ve diğer tarartan Sancak i
çin fransa hariciyesince ta
savvur edilen ve fili sah ad o 
biıi tatmin edebilecek ma • 
hiyefte zannedilen -rejimi-, 
adı bilôharcı görüıülmek. ü -
zere, esaJ itibariyle mütalea 
etmekliğimizi iJtemiı ve böy 
le bir sarih teklif alınca aza· 
mi hüsnü niyetle tetkik ve 
mütalea edeceğimizin iten -
disine JÖylenmesi üzerine 
derhal Frama hariciyeJin! 
bildirerek böyle bir teklifir, 
verileceğini vôdetmiı oldu
ğunu nakletmiıtir. 

Bugün Paristen avdet et -
miı olan Fransa büyük elçi i 
nin bir teklifi hômil olma • 
dığtnı ve hükumet inden l<ey· 
f iyeli derhal Joraralc iki üç 
güne kadar bu hususta biı 
:evap verebileceğini söyle
J iğini bildirmiıtir • 

Dr. Aros'ın beyanoftndar 
meselenin noJıl bir reviı a
lacağınt tasavvur etmek 
mümkün olmadığı onlaıılı • 
yordu. Söz alan hatipler, 
Fransanın takip ettiği mü -
zakere usulünü ıiddetf e ten
kit etmiıler, açık ve anlaıı • 
fır bir usulü Türkiye efkarı 
umumiye inin daha ziyade 
takdir edeceğini söyfemiı · 
ferdir. Hatipler hayret ve 
infiallerini giılemiyorlarclı. 

Dr. Aras, tekrar kürJüye 
gelerek beyanaftno ilave e· 
decek bir ıey olmadığtnı, 

devam etmişlerdir. 

Sancak T ürlclerini canlarmdan 
b"11dirmek ıcın 

Hama., 5 (Hususi) - Mandater hil-
kfımeti, Sancak Türklerini kendi yurt 
lanndan uzaklaştırmak hususundaki 
siyasetini tahakuk ettirmek için sis. 
~matik bir surette vergileri ve taz. 
yikleri şiddetlendirmiştir. Tedrici bir 
ııurette bankaya borçlandırılmış olan 
halkın bu bahane ile mallan ellerin· 
den alınmıştır ve hakkı hayattan malı 
rum edilmek istenilmiştir. 

Müthiı bir vergi htrsıılığı 
Vergi vesair bahanelerle em1akinl 

kaybederek ana vatana iltica eden 
Antakyalı Baha.ettin de 300 zeytin, 
150 badem ağacı, ve 100 • 150 ölQek 
mahsul veren tarlası ile hiç bir vari
dat temin etmiycn diğer bir halt ara.. 
zi için senede 1000 Türk lirası vergi 
venniye mecbur tutıulduğunu, fakat 
bu parayı ödeyernedi;;.inden mallarını 
350 Fran!'!ız altını mukabilinde terhine 
mecbur kaldığını. halbuki bankadan 
aldıiı bu para ile de taksitlerini Yer
miye imkan bulamadıınnı. bu yüzden 
btitiin arazisinin, evinin satılarak ken 

• disinin perişan bir halde bır11.kıldığını 
acıklı bir surette !'!Öylemektedir. 

Sancakta iktisadi faıyilc 
devam ediyor 

Humun, 5 (Hususi) - 927, 928 se-
nelerindeki zeytin yağı fiyatları bir. 

den sukut etmiş olmasına rağmen, o 
za.ma.n alınan vergilerden hala bir san 
tim bile tenzilat yapılmamıştır. Bir 

kantar yağ, 4, 5 liraya kadar düşmilf. 
tür. 

Vergilerde tenzil yapılmadığı hak. 

kında şikayetçi olan halkın o senelik 

vergi borçlan derhal ve tek bir santi· 

mine kadar tahsil edilmiş, tahsilat 

çok gaddarane yapılm~tır. Para te. 

dariki için bir saat bile müsaade ola

mıyan borçluların haczedilen eşyal~ 

rı, mahsulleri yok pahasına satılmıi
tır. ,. macerayı ftrfr..aya Jadıfr..ane 

nakletmekle 1imdilik iktifa , 
ı -·etfiğint re hadlsot1n almıı~ :::::::~""'=:::=:;::;;:::!.Tolıammü/ /r.ol:.:_m:~a~rl~ı~~~--; 
olduğu cereyant nihayete LA.zkiye, 5 (Hususi) -
kadar soğuk Jcanltlıkla takip köylüler, şehirlilerden daha fazla taz. 
etmek muvafık olduğunu sÖ1 yik edilmektedir. Her gün 12 rapor 
lemiıtir. vermiye mecbur tutulan jandarmalar, 

Bau hatiplerin iki tarafa bıı raporları behemehal tamamlamak 
clostlulc gösteren devletlerin için akla gelmiyecek bahaneler icat 
bu meseledeki hareketleri ediyorlar. Hakkında rapor tanzim e-
hakktnclaki Juallerine Dr. A- dilen köylüler, mahkemede de aynca 
ras yaktn bir zamanda iza - para cezasiyle tecziye olunmaktadır. 
hat vereceğini vadederek Bu hal, esasen ağır vergiler altında 
cevabtnı şimdilik tehir efti • kıvranan köylüyü tahammillü imkln. 
,::;;,,; orzefr•1i~tir. sn. bir vaziyete sokmaktadır. 

Adananın kurtuluşu 
heyecanla kutlandı 

Alpullu Şeker Şirketinde 
Kaçakçılık Yokmuş 

Ankara, 5 (A.A.) -Alpullu Şeker 
Şirketiyle istihlak vergisi noktai na· 
zarından bir ihtilaf mevzuu olan ve 
maliyece tesbit edilen rakama göre 
sekiz yüz bin liral~ bir yekuna baliğ 
bulunan meeelede kaçakçılık mev 
zuu bahis değildir. İşte noktai nazal' 
ve içtihat ihtillfı bulunduğu için me
selenin halli mahkemenin takdirine 
arzcdilmiştir. 

(Başı 1 incide) çocuk ihtiyar sokakları dolduran on 
Toplantının sonunda profesör 1s . binlerce halk akınlar halinde Ata • 

mail Habip, Adananın kurtuluş ha - türk parkı önünde yapılacak mera • 
reketlerini bilen bir adam sıfatile, aime yetişirken, herkes, derin bir he 
birkaç söz söylemiş, bu arada An - yecanın tesiri altında bulunuyordu. 
takya, İskenderun meselesini de mev Sant kulesi önündeki merıuıimde ol • 
zuu bahsederek, Adananın kurtulu· duğu gibi, Atatürk parkındaki me
şundan sonra, Antakyalı bir grup rasimde söylenen nutuklarda da 
gencin siyahlar giyerek Atatürkü zi- memleket kurtuluşunun heyecanını 
ya.ret ettiklerini, Atatürkün Antak - yaşıyordu. 

yalılara daha o zaman kurtuluşun Hat 1 k d 1 'miı geçit 
bir gün mukadder olduğunu müjde - ay 

1 
ar 
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sabaha kadar devamına vesile oldu. 
Ankara Halkevinde yapılan 

merasim 

lediğini anlatmıştır. ntsmın e 

1 
Pamuk roıetlet Geçit resmi başladı. Bütün mek -

B d tepler, asker, esnttf ve halk, Hatay-
ı un an sonra, davetliler hazırla-

Ankara, 5 (Tan muhabirinden)
Adananın kurtuluşunun 16 ıncı yıl· 
dönümü münascbetile Ankara Hal· 
kevinde de bu gece coşkun bir mera· 
sim yapılmıştır. 

YunuJ Emrenin clün geceH #emJiri kıya/eti 

(Başı 1 incide) lif safhalarını anlattı. Bu arada şair 
şairlerile Filzuli, Nefi ve Nedim gibi Iı,azıl /.hmet te sahneye ç;karak bir 
divan şairleri iştirak ettirildiler. şiir okudu. 

Bundan sonra Profesör Adnan mu Ge<:e saat yirmi birde başlamış o· 
siki hakkında bir konferans verdi ve lan toplantJ da gece yansından bir 
t>unu milteakıp ta Edebiyat Doçenti saat sonra nihayet bul(u • 
Ali Nihat. r1ivan edPhiyatmm rnuhte- . 

nan büfede ağırlanmış toplantıda bu lılar sıra ile geçtiler. Geçit resmin • 
1 ıunanlara Adana koza ve pamuğun • de Hataylılara ait semboller, halk ü-
1 dan yapılmış rozetler dağıtılmıştır. zerinde ~ok büyük bir tesir yapıyor 

Omer ve arkadaşının verdiği konser du. Bütün Hataylılar, kendi bayrak 
dinlenmiş, toplantıya nihayet ve • lan önde olduğu halde geçtiler. Hep
rilmiştir. Toroslu gençler. önümüz • sinin göğüşlerinde yine Hataylılar 

t deki cumartesi akşamı Maksimde bir rozeti vardr. Hataylı kadınların kun
; gece eğlencesi tertip etmişlerdir. Bir daktaki çocukları kucaklarında ol -
; !iğin kongresi, şubat içinde yapıla - duğu halde merasime iştirak etmiş 
caktır. olmaları, herkesi çok müteheyyiç ve 
Adanada yapılan büyük tezahürat mütehassiıı etti. 

Adana, 5 (Tan muhabirinden) -
Bugün Adananın kurtuluş günüydil. 
Halk daha şafak !!Ökerken sokaklara 
dökiilmiye başlamıştı. Bugün Ada -
na, hudut ötesindeki Hatay Türkle· 
rinin davasını da düşünüyordu. Saat 
'mlesi ile Ulu cami arasına, Adana
ım ve belki da bütün memleketin en 

bUyük bayrağı merasimle çekilirken 
bütün Adanalılar coşuvor, şehir bir 
kaynaşma ile taşıyordu. 

On binlerce halkın heyecanı 
M'ı:>kteoliler. askerler. erkek kadın, 

Atatürk abidesinde 

Geçit resminden sonra Atatürk a.
nıdına parti emrine çelenk konuldu. 
Müteakiben 40 bin kişilik bir kala • 
balık ve 4 bin atlı, kendi kendilerine 
bayram yapmak için umumi meydan 
lara dağıldılar. Bayram, şimdiye ka
dar misli görülmemiş derecede neşe
li geçti, akşam geç vakte kadar de
vam etti. Gece fener alayları yapıldı 
Belediye 200 ~işilik bir ziyafet verdi. 
Halkevinneki balo, rıese vP- seviııcin 

Evvel!, Seyhan mebusu thean Ca 
vit, Adana mücadelesinin göz yaşat 
tacak ve göğüs kabartacak menki • 
helerini anlatmış, iki Adanalı tale • 
be, coşkun hitabelerile kalabalığa be 
vecan vermişlerdir. 

Müteakiben Atatlirke saygı ve bal 
hhk telgrafı çekilmesi alkışlarla }ca' 
bul edilmiştir. Hatipler ve halk, a:a· 
tayın da istiklaline kavuşacağı gün• 
terin çok yakın olduğunu ve TUr~ 
milletinin devlet kurmayı ve mUsta· 
kil devlet halinde yaşamayı herke!• 
ten çok iyi bildiği yolunda tezahil ' 
rat yapılmış. toplantıya taşan bir be 
yecan içinde nihayet verilmiştir. 

MerJinin kurfuf uıu l· 
Mersin, 5 ( A.A.) - Bugün Mrr'" 

•in kurtuluş bavramı coııkun tP 
hUratla kutlandı. Bu vesile ile bil 
kurtarrcılanmızm adı saygı ve rtıin• 
netle anıldı. Geceleyin a-Ynca şenli~; 
ter yapıldı. Halkevi tarafından b 
miiu.m~re verildi. 
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No. 6 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

'' M uavilJe .. Beni katlellirmigece~ini vadet .• 
Sana büyük bir müjde vereceğim!,, 

0 gece, Muaviye debdebeli bir Sadece, bir ip ile boğduktan sonra, yerinden fırlamış .. Bir _yay gi~i mih
alayla camie gelmiş .. Halka namaz ibret olmak içın halka teşhır edin. raba sıçramış .. Ehndekı zehırlı. han • 
kıldırmak için, mihraba _geçn_ıişti. Berk evvela M.uavıyenın bu emrinı çeri, kabzasına kadar secdcdekı ada
Tam teravihin üçüncü rık'atınde, anlamamıştı. Çunktl 0 zamana kadar mın arkasına saplamıştı. 
secdeden kalkılırken, mihrabın ar • Araplar arasında bu şekılde siyaset Aet bir feryat kopuyor 
kasında ve ikinci safta bulunan ve idanı cezası adet olmamıştı. J.<'a • 
(Berk) ileri fırlamış .. ?,n s.aftakileri kat, ılk şaşkınlığı geçip te, bu söz
yarmış •. Muaviyenin. uzerıne atıl • lerin delalet ettiği manayı idrak e • 
mış, elindeki hançen arkdan Mua- dince, akıbetinin fecaatini anlamış ... 
viyenin kalbi hizasına saldırmıştı. Muaviyeye karşı sövüp sayınıya b~ • 

Muaviye yaralı.. lanıış: 
Fakat hançer, Muavi~enin. sız:ın- - Ah .. Dessas, hilekar herif .. _. Ah: 

da bulunan kalın sof c~ppenın uze- SUfyanın oğlu ... Zavallı Ali. senın ug 
rinden kaymış; kabaetıne saplan- runa bedavadan kurban gıtti. 

Acıkh bir feryat, camiyı çınlatmı§· 
tı. Halk biribirine ka.rışmıştı. Amir, 
o anda yakalarumş, elleri bağlanmış
tı. Silleler ve tokatlar altında sürük
lenmiş; valinin sarayına sevkedilmiş
ti. 
Sarayın kapısında, karşısına bir a

dam dikilmişti: 

Kışlada erlerin 
çok cazip 

adetleri var 
B aksana kahveci... Bu erlere b..:nden birer kah

ve getir! .. 
Bu emri veren Albay Muzaffer Tuğsavuldu. Erler, 

kendi gazinolarında, bir masa etrafına sıralanarak, 

tatlı tatlı konuşmıya dalmışlardı. Komutanın sesi~i 
duyar duymaz, yerlerinden fırladılar. Fakat albay ma
ni oldu: 

_ Keyfinize bakın, çocuklar .. dedi, burası gazino! 
Şimdi istirahat zamanmdasınız .. Başka arkadaşlarını, 
varsa, onları da çağınn ... 

Memleketinde köv kahvesinden başka toplantı yeri 
bilmiyen Mehmetçiklerin bu gazinoda, görseniz, ne a· 
ğırbaşlı bir oturuşu var. 

mıştı. . . . Diye bağırmıştı. 
llk safı t~kıl eden Muavıyenın Fakat bu ba ·ınnaıııı uzun silnne-

1 .. ..., canıyi dPrhal yakalamış • . . g dı 
adam cu•·. . kl b ·1 1 mıştı. Muaviyenin adamları. onu • 

_ Ya, mel'un!.. Söyle •. Sen kimi 
katlettin? 

Talimden dönüşte, biraz yorgunluk ihtiyacı •• 1 duy
du mu, Mehmet hemen gazinoya atıyor kapağı ... Ama, 
burada kendini fazla rahata da vermiyor. Çünkü, 
hem işi çok. Hem de tembellik hoşuna gitmiyor. Erler Kantinde toplu bir halele .• 

lar; ellerını aya arını ag amış ar- şarı sürüklemişlerdi. Derhal boğazına 
dı. M . derhal bir bir ip takmışlar. Bir hayli güçlükle 

Yaralanan uavıye, boğdukt · ımak üzere 
'le sarayına nakledilmişti... an sonra, ıbret o 

ae~~) 
1

ve (İbni Esal) ismindeki Şanı çarşısına götürüp asmışlardı. 
~~s~si hekimleri saraya k°!mu.şlar, Mmrclaki h6dise . 

muavene etmişler· cu hUk • Mısırda geçen vak'aya gelınce ... ~~ J 'Y . B 
il vermişlerdi: Bu Uç çılgın ruhlu arka.daştan ( e-

m_ Ceriha, o kadar derin d·~ğil. kirin oğlu Amir), Mekkeden doğ~ca 
Fakat, cerihayı açan hançer zehirli Mısıra gitmiş: bir yere gizlenmı~ ... 
olduğu için bUyük tehlike var. ~anıazanın 27 inci gecesini beklemış· 

Hayatını çok eeven Muaviye bu tı. 
sözleri işittiği zaman, korkusundan Ve tam 0 gece teravih namazına 
çıldıracak hale gelmişti ... Hekimlerin giderek halkın arasına karışmış; pla 
ellerine sarılarak: nını tertip etmişti. Bu plan mucibin-

- Beni kurtarın. Sizi ihya ede • ce, sabah namazı vakti herkesten ev-
rim. vel camiye gelerek, mihraba yakın 

O zaman hekimler ile arasında olan minberin köşesine, hiç kimsenin 
fÖyle bir muhavere geçmişti. güzüne çarpmıyacak bir yere yerleş· 

- Evet.. Seni kurtarmak icin, mişti. 

ancak iki çare var. Amir, planını muvaffakıyetle tat • 
- O çareler nedir?.. bik edeceğine emindi. Çünkü, (Vali, 
- Birisi, zehir, vücudunun he· Amir ibni As> m hiçbir ihtiyat ted • 

tarafına dağılmadan e\•vel, yaranın birine lüzum gWl9~en cami •e ('!'_ele: 
etri!,iö.I: ..., ·· Oiada ı et erı. rek mihraba geçtiğini tetkık etmıştı. 
oyup çıkarmak. Onun için büyük bir soğukkanlılık-

Bu korkunç çare, Muaviyenin tUy la, tasarladığı dakikanın gelmesini 
lerini ürpertmişti. 

beklemekteydi. 

Demişti... Amir, büyük bir soğıuk
kanlılıkla cevap vermişti: 

_ Ben .. Fıisik ve hilekar olan Amir 
lbnilası katlettim. 

_ Peki, maksadın neydi? .. 

_ Amir ~bni As, hilateti Alinin e
linden alıp Muaviyeyi halife yapmak 
için hakem usulünü ortaya attı. Bu
nak Musa Erfari'yi aldattı. Hilaf et 
makamını düzembazlıkla Muaviyeye 
kazandırdı .•. Bu yüzden her tarafta 
nifak ve ihtiras uyandı. lslamiyetin 
istikbali muzlim ve tehlikeli bir hal 
aldı ... Buna sebep olanlar, cezalarını 
çekmelidir ... lki arkadaşım, Ali ilP 
Muaviyeyi katli kabul ettiler .. 
Ben de Amtr ihni Ası öldürmeyi de
ruhde ettim. Çok şükür ediyorum ki: 
bu vazifeyi muvaffakıyetle ifa eyle -
dim. 

_ Hiç şükretme .. Hiç sevinme, yıi 
mel'un. Çünkü .. sen o vazifeyi üa 
edemedin? 
~Nei:Jen7 .. 

- Amir ibni As, benim ... Rahatsız 
olduğum için yerime, asayiş muharuı 
(Harice) yi göndermiştim. Sen, onu 

Paketimi çıkarıp onlara birer 
cigara uzattım. Yakmakta acele_ et 
mediklerini görUnce, cebimden kıb-. 
riti çıkardım. . 

Birisi elimden kibriti kaptı. Bır 
tek çöple ilkin kendi cıgarasmı, 
sonra da sağında \'e solunda otu
ranların cıgaralarını yaktı. 

Ben gülerek sordum: 
_ Niçin bir kibritle Uç cıgara 

yaktın? 

O da gu .. ldü: 
d. ? _ Niçin yakmıyayım efen ım · 

_ Bir kibritle üç cıgara yakmak 
iyi değildir, derler. 
Boş itikatlara aldırış etmiyen 

Mehmetçik başını salladı: 

_ Dort cıgara olsa, dördünü bir 
kibritle ya harın! 

_ Aferin babacan .. dedim, ben 
de seni tecrübe içın söylemiştim. 
Komutanın ısmarladığı kahveler 

gelmişti. Mehmetleri, .kahvelerini 
raba..tça iwı.clcri J~in serbest bırak
tık. 

Komutan dı§S.rda bana anlatı -
yordu: 

katlettin? 
_ Ya, öteki çare .• M.. · 

Cami. hıncahınç dolmuştu. uezzın 
_ Bir şerbet içirerek, bu zehrin K ti! A b! d bire san1ılmıştı · 

ed bT kamet getirmiş; cemaatle namaza du- a mır, r en · 
hUkmünü iptal . ~ ı. ıriz. Ancak şu rulmuştu. Birinci rik!t kılınmıştı. - Yazık!.. Maksadıma nail ola . 

_ Bizim erler, gazino hayatına 
kısa bir zamanda alıştılar! Vakit 
buldukça, buraya gelir. birkaç ne
fee cıgara içer, iki çift Jiıf eder, gö
nUIJerinin pasını giderırler. 

var ki, bu şerbetı ıçtıkten sonra, ar- manuşım. 
tık akamete uğrarsm. Çocuğun ol- Secdeye yatılmı"tı. lşte o zamsn, tam 

maz. b 
Muaviye, derhal u şıkkı kabul 

ttınişti: •W 

_ Biri Yezid; dıgerl, Abdullah .. 
İki oğlum var. . Bu da bana kafi ı 
D h 1 0 şerbetı hazırlayın. 

er a . u· 
c bmı verınış · 
Ş evba t içfrllmiş; tehlike geçmişti 

er e tı- k . 
Ve, tehlikeyi atlat gına anı olan 

Muaviye: t• . B' 
_ Caniyi bana ge ırın. ızzat İs· 

tıcvap edeceğim. 

Demişti. 

Büyük bir müicle .• 

Abd lla.h oğlu Berk, elJeri smısı
k b -~ mlf olduğu halde Muavi

ı . aghan runa getirilmişti. 
yenın uzu . . 

Berk, Muaviyenın huzuruna gırer 

ıirmez: . 
YA. Muaviye!! .. Beni katlettır-

.- _; i vadet! .. Sana, bU:vük bir 
mıyecegın 

ınUjde vereceğim. 

Demişti. . . . . 
M . derhal söz '\iertnı.ştı: 

uavıye, ! di 
- Seni, • katilden af e yorum. 

' MUjden nedir, 8()yle. 
_ Ali gibf btiyük bir rakipten kur 

tuldun. , 
_ Ne blliyorsun · .. 

T yirmi iki gun evvel Kiı. 
- am !b. M 

f . d arkad~ım nı elce-
e~e gı en d Aliyı· katlettiğine ka
mın, şu an a 
niim. 

11 
• 

_ Bu kanaatin, neden erı geli. 

yer. k' . 
- Şundan ileri geliyor ı ... Bız ... 

Üç arkadaş ..• 
Berk, Mekkede Uç ar~adaş arasın 

da verilen kararı, Mua vıyeye aynen 

hikaye etmiş: .. .. 
_ lşte, bu kanaatle soy~uyorunı 

ki, o büyük rakibin olan Alı şu an. 
da lbni Melcem tarafından katle • 
dilmlşt.ir ... Artık bundan sonra ra. 
hat ve huzur içinde yaşıyacaksın. 

Demişti. 

Muaviye, kın bir dilştlnce geçir
mişti. Ve 80nra, silkônetle §U enıri 
Termişti. 

- Bu adamı, gC5tur11n ... Onu, ka • 
tilden affetliğim için zinhar \'Ücudü
llı!, bir katil aleti ile temM ebnevln. 

ikinci secde arasında, Amir derhal (Arkası vıı.r) 

-· u • • .... - o ...... ...-..,,.......,.. 

·sAGuK ÔGÜTLERi 
K ışlada, erlerin ufaktefck ba

zı yiyecek ihtiyaçlaı ını te • 
min etmek üzere, piyasadan daha 
ucuz fiyata mal satan bir de kan
lın var. Bu kantinde, .Mehm?tçtk
ler; tütün, şeker, helva, pcynır. ne 
ararlarsa buluyorlar. Bana. anlat
tıklarına göre köyden yem gelen 
acemi erler, k;şlnda bol yağlı, nefis 
yemeklere alışıncıya klld.ar. ek_me
ğe fazlaca rağbet gösterırlt:rnuş. 

LOKMAN HEKiM 

Alıcısı da Çokmuş ! 
Geçen gün bizim ıazetede, Bi· 

ia nı urıalJı rınden gelen bir ıııek· 
tup, bılmem, ıözünüze ilişti ~i? 
Muhabir, orada Tatula ot u yet ı ş· 
tirilmiye başlanıldığını haber ve· 
riyor. Yetişen çiçeklerin tanesi on 
paraya satılıyormuş. Bu otun dı· 
şardan da çok a l ıcısı varmış! 

Tatula otunun alıcısı çok olaca· 
&ına inanabiliriz. Başka otların 
çiçekleri ta.rtı ile satıldığı halde 
bu otun çiçeklerinin. say .. ile sa· 
tılnıasını da garip bulmamalıyız. 
Hatta_ tanesi on pa.raya olması 
şüphesiz pek muvakkat bir şey -
dir. Biganın Tatula otu pek ya -
kında büyük ,ölıret bulunca el· 
bette daha çok paha.lıya satıla 
cakt ı r. 

Muhabir bu otu" gördüğü it i
bara sebep göğüs hastalığına iyi 
gelmesi olduiunu söylüyor. Va • 
kıt, Tat ula otu, daha doğrusu e<:· 

zanelerde satılan Oatura stramo· 
nium otu ve cıgara.ları nefes dar
lığına fayda verir. Fakat Tatulct
nın marifeti bu kadarcık sanırsa· 
nız pek aldanmı, olursunuz. 

Bir kere bizim Tatula dediğimiz 
ot, Datura stramoniurn'un büs • 
bütün karşılığı değildir. Oatura, 
otun umumi ismi, tatula ile stra
monium da, daha b&fkaları gibi, 
onun birçok cinslerinden ikisinin 
adıdır. 

Daturanın bq marifeti yemek 
içinde yenilince, yahut f&rap için
de içilince, insanın aklını oyn~t • 
masıdır. Onun için bu otu hekım
lerden pek çok önce, hırsızlar ve 
kDca larını a.ldatmak iıtiyen ka • 
dınlar kullanmı,ıardır. Hırsızla -

1 
rın nekadar işlerine yaradı2ıııı ko
layca tahmin edebilirsinız. Güzel 
güzel konuştuğu bir adamın yiye· 
ceğine, yahut içeceğine biraz Ta
tula katarak onu uyuttuktan son
ra soynıaktan daha kolay ne olur? 

Hindistanda kocalarının üzeri -
ne baş-ka iÜI koklamak istiyen 
sadakatsiz bayanların da Datura
nın beyaz cinsine çok rağbet et
tikleri rivayet edilir. Kocasının 
şarabına bu ottan katarak onu u
yuttuktan sonra, hattA onun ya
nında, ötekini çağırmak ta pek 
kolay bir şeydir. 

Daturanın az ıııiktarı, yahut ko
kusu ins11.na güzel güzel hayaller 
verdiğinden büyücü kadınlar da 
saf rııüşterilerini aldatmak için 
onu kullanırlardı. 

Gene bu otun qk ihtiyacını 
kııdırdıiı da rivayet edilir. Oaliba 
büyük hekim, lbni Sina da Methel 
cevizi dediği datura Dtunu o mak· 
satla hastalarında kullanmıştır. 

Avrupa hekinıleri bu otu tanı • 
dıkları v11kit ilkin. bozulmuş akıl
ları düzeltmek için kullanmışlar • 

dı. Nefes darlığına karş ı kullanıl

ması daha yenidir. Bazıları da 
nıüzmin roınatiz.ıııaya karşı tatu • 
la cıga.rası içerler ve pek memnu
niyet gösterirler. 

ootrusunu isterseniz bu iyi te
sirlerin hepsi, da.tura otunun in· 
sana verdiii tatlı ta.tlı hayaller 
sayesindedir. 

Onun için Biga.da yetiştirilen 
tatulanın pek yakında fÖhret bu
laca.tına ve pahalı pahalı satıla • 
catına inanabiliriz. 

Oyle ki bır kıl•"YJ. yakın olan "'~
mek istihkakları, bıı.zı günler az bı
le gelirmiş. 

Fakat gitgide, ekmekten aldık
lan gıdayı, yemeklerden aldı~lan 
için daha az ekmekle doymıya o:ış.. 
larlarmış. 

Kaçan 
Suçlu 

Tutuldu 
Bundan dort ay evvel Cerrahpaşa 

da fırıncı Nuri ustanın ellerinı ayak 
!arını bağlayıp 2800 lirasını aldı~~.i
çln yakalanarak müddcıumu.mılıgt" 
verilen, fakat arife günU tevkıfhane 
ye götUrUlilrken Kapalıçarşıd.a .ka: 
labalığa karışarak kaçan Hulusı, nı· 
hayet tekrar yakalanmı.ştır.. . . 

Hulusi, bayramdanberı polısın. ]an 
darmanın takibinden kaçmış. evvel
ki gece Davutpaşada Hekim Ali Pa. 
şada 143 numaralı kahvede arkadaş 
tarından Ali Hıza ve sabıkalılardan 
Mustafa ile buluşmuştur. Oç kafa • 
dar sohbeti ilerlettikleri bir sırada 
Fatih jandarma komutanı yüzbaşı 

Salim ile emniyet taharri memurla
nndan komiser Alişan. kahveyi ba
sarak, Hulusi ve arkadaşlarını yaka 
lamışlardır. Hulusi FaUh jandarma 
komutanlığına getirilmiş, arkadaşla 

n da emniyet ikinci şube direktör • 
IUğUne gönderilmiştir. Hulusinin sor 
gUl!ıu yapıldıktan sonra Uzerl aran • 
mıa. bir aahte nUf · 

Yazan: 
Salahattin 

Güngör 

Kant in ele h~t irahaf ve hasbi hal 

B urada güzel bir adet var: 
Erleri kışlaya ayak basar 

basmaz, baskülde tartıyorlar. Ve 
muayyen zamanlarda bu tartılnıa
lara devam ediyorlar. .Memıeke • 
tinde, zayıf, cılız, kamburu ~ıkmış 
görünen delikanlılara, kışla hayatı 
bir cksir yerine geçiyor. Az zaman
da toplanıyorlar. Sekiz ay ıçınde, 
10 - 15 kılo alanlar var. . .. . .. 

Işte bır Mehmdçik kı yuzu a ~ş 
renginde! Yanağından kan damlar 
aeclığinıız tiplerdcıı birı ... 

Sordum: 

- Kaç aydan beri buradasın'! 
- 9 ay var. 
- Memleketinde de böyle etli cıın 

lı nıı idin? 
- Yok efendim .. Hastalıktan kı-

11ltyordum orada .. .Asker ocağı ya· 
radı olmıtlı !.. 

Avderısi 
Piyasası 
Açııdı 
lsta:nbulda av derileri üzerine mu 

amele başlamıştır. AnadoJudaki fi
allcre nazaran İstanbul fiyatları iyı 
dir. Yüzde beşi iskarta edilmek şar -
tile tavşan derilerinin tanesi 23-25. 
yüzde onu iskarta ,artile yabani ke
dinin çifti 170-200 kuruşa, İzmir 
malı saneann çifti 25, Orta Anado. 
lu sansarları 28, Karadeniz mallan 
30-32 liraya kadardır. Tilki İzmir 
malı 350. Orta Anadolu 550. Kata. 
deniz 500 kuruştur. Zcrcluvanın çif
ti 35·36 liradır. Porsuk derileri altı 
buçuk liraya kadar fiyat bulmuştur. 

Bir Sandal Battı 
Rıza isminde birinin su damacana 

lnn dolu sandalına Şemsipa~a açık

larında inhisar motörlerinden biri 
<:arparak batırmıştır. Sandalcı motör 
bıvfA~t hırafmıiRn kurtnnlmı~tır. 

tane büyük kasatura bulunmuştur. 
~~l?si, dün polis ikinci şube mtidilr-

Kışlada erlerin temizlik işlerile 
de komutanları ciddi suı eltc ala • 
kadar oluyorlar. 

K ışlada, güzel bir kızma ha
mam var. Erler, haftada bir 

gün, ihtiyaç halinde, daha sık ta -
kım takım bu hamama giriyorlar. 
Bol sabunla, istedikleri gibi yıkanı 
yorlar. 

Çamaşırlarım da, gene muayyen 
günlerde kendileri yıkıyorlar. Çama 
§ırhanede on kaı?ar eri bu işıe meş
gul buld•ı ~ Hele ic,crindcn bh t:ı

nesi, en usta çamaşırcıya parmak 
ısırtacak bir maharetle, teknesi • 
nin önüne çömelmiş; elindeki göm· 
leği çitiliyordu. 

- Sen köyUndc de çam~rr yı • 
kar mıydın? diye sordum. 

- Biz bekar adamız, dedi, kendi 
çamaaırımızı kendimiz yıkaruk! 

Kabilivetli Mehmetçik! .. Senine
lin hangi işe yatmaz ... , _______ , 
H ASAN 

Acı Bac'em Kremi 

Arı badem kremi cilde yarar. 
Oilde hnrat. diiı.~Unlük ,.e tara. 
w•t \'eri;. Cildin kirlerini, zehir. 
!erini, ft>na J ağlf'nnı temizler. 
Bunışukluklannı, lt>kelerinl, ~1. 

'erini, f'r~nliklf'rinl, sh·ilcelertnl 
izale eder. Çirkin çehreyi ~Uzel. 
le.şt irir 'e Uttl~·arlığı gcııçJeşti. 
rir • 

Fakat rt<'ı hadP.m kremini hPr. 
' krs ~·npamv. 'e hıı kremi mut. 
laka arı harlPm ,·n,WJ iP \'BJlfPU 
lazım,lır. Bu hem mii ... kül \'f' 
kiilff'fli, hem pahalı bir 1 oldu. 
fmula.n hlraz acı hadem esan. 
lliilf' ,.l\Zf'Jin rafmı kan'-tırarak 
,·apılan krf'mlerf kullanan ha. 
unlıtr <'ildlerinl ho1m·orlnr. 

Halis ıu•ı hıufpmıfen OPk hli 
\iik fedııkflrlıklarln istihsal edl 
lt>n hakiki uı hadf'.m ,-n~n 

kNml hallnf' getlnni olan ko 
lnn\·a.eıh·lf' ,.f' mfür,tah7&l'nth•lp 
m~hıır r.:cza<'t llAsanclrr: Itri. 

,·ah nefis ,.e cadpttr • 

Ha-ıan am hıvlP.m \'afı krf'nıi 
le, Hn nn \'ati ız knr kretninı 
\'f' Hasan \arım ~·a~lı ~r.<>r krr 
mini hayanlar Sf'\"P '!Jf'\'P k111lan. 
maktn ,.r f'("la~ı llasnnı tehrn. 
rtnıektedirl~. 

Sahun, kolon~·a, lo•won, 1!\van 
ta. htlyantin, !ilaç ıııulan, !iiiirrn.
nndra, bras hıçaıh. di!ii frrça1,..., 
ili · !11\llnn, dls mal'tınlan ,.,. h .-· 

tiil'lii tfrf,·nt w• mlıc:t11 h7arnttsı 
mutlaka Hn ... ıtn m,.rknsını lstr 
\"İniz \'e aravmız. Hn~nn rl,.noc:ıı : 
Anka~ 1411tl\nhol, Re~·ofhı, Rr 
<cflrt11~. E"ki " ılr • . 
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KA RATUMA 
AKBOG 1 

Kalori temin eden 
: 1 

-I 
BORSA 

11 
foran: Ercümen: Ekre~-Talu en kuvvetli yemişler 

Sordum: Bu, para dedıg,nız şey • • • 
No. 3 

Fasulye 
Rekoltesi 
iyidir 

:s tKL.~ctKANU~ 
Paralar 

SALI 

nereden tedarik olunur? hangller1dır? Bu sene kuru f11.sulya rekoltesi 
iyidir. Çok mal bulunmakla beraber 
fiyatlarda canlılık görülmektedir. 
Samsun, Trabzon, Ordu taraflann
da kUçUk tanelilerln kilosu 7 - 7,20 
kuru~ ve büyük taneli çalı fMulye· 
terinin ise 8,20 - 9 kuruş fiyat bul
muştur. Halbuki tstanbula kadar 
malın üzerine 20 - 30 para kadar 
nakliye masrafı ile beraber fiyatlar 
yine ucuz olduğu halde perakende -
ciler bu fasulyaları 18 - 22 kuruş 
arasrnda satmaktadırlar. 

A 1ı1 8. t 1' 
-ÜÇÜNCÜ MEKTUP-
Hanım, 

işbu fare ayının (•) on doku -
%uncu günü, mübarek kalerninden 
çıkmış olan nlmenlzi iÖzlerlmden 
sevinç yaşları dökerek aldım ve O· 

kudum. Bu, benim için ayrıca bir 
ıurur veslleıl oldu. Zira, ıevııili 

yurdumdan çtktım çıkalı birçok 
yeni şeyler öirendim. Ezcümle, 
nılhmandarım bulunan rahipten 
duyduğuma ıöre, hlnlar ve büyük 
ler, en yakın adamlarına bile asla 
itimat göstermezler, onların isti -
zan eyledikleri lflerde mutlaka bir 
gizll maksat. bir fena niyet arar -
larınış. 

- Bizim Karatuman Hanı böy -
le değildir •• 

Dediğimde atasıyanık ( .. ) ra
hip, mukaddesatına yemin ederek, 
siz Hanımın dahi elbette bu umu· 
nıi kaideye tabi bulunduğunuzu te 
min eyledi. 

Anınçündür ki, Avrupalılarla 

her türlU temas tesisine ve mükl
lemelerde bulunmıya fakiri mezun 
kılan nlmei şerifinizi okur oku • 
maz, değersiz şahsım mevzuu bah· 
ıolunca. istisnai bir muamelede bu 
lunduğunuzu ve bana güvendiği -
nizi anladım. Ve işte. aşırı merte· 
be sevincim bundan ileri geldi. 

Şimdi Qüneş tanrı uygun iÜn· 
ler bağışlarsa, yarın buradan da 
yola koyularak, g[ineye do~ru gi -
deceğim. Oralarda Çin denilen ko· 
caman bir ülke varnııf. Bu ülke
yi kaç defa parçalamışlar, payla•· 
nıı,ıar; hlla da, ieriye kalan kıs
mı, dünyanın onda birini tutar -
mış. Şimdi misafir bulunduğum 

Tıbet bile Çinin bir bölgesi imi,. 
Amma, Tibetliler Çin imparatoru
na metelik vermiyorlarmış. impa
rator. kendisine "gökylizünün ev
ladı., dedirtirmiş. Tebaasının üze
rinde de kat'iyyen nüfuzu yok -
mu,. Ben, bunu kendi kendime 
şöyle izah ettim. Bu havali. gökyU 
2ünden daima Afot indiii>ini gör -
mive alısmış. Yağmur, dolu. yıl -
dırım. Uyfun. zavallı Cinin. yıl 
365 gün nıt.sibidir. Bu böyle olun
ca. kendinin, gökyllzUnUn evlA.dı 
olduğunu sövliven bir adl'm hal • 
kın muhabbetini nasıl celbed~r? 
BilAkis, ahalinin ondan, saydığım 
o musibetlerden tevahhüş ettiği 

gibi tavahhU' etmesi tabifdlr. 
Ben bunu rahip Şa-Ma-Ma'ya 

söylediğim ıam&n benim muha -
kememe hayran kaldı. 

Aman, Hanım! Bu Şa·Ma-Ma 

ne çok bilıııiş .• Ne çok bilmiş! Şu
rada misafir olduğum mUddetçe. 
çekiştirrnedik kimse bırakmadı. 
YeryUztinde, v!kıf olmadı~ı esrar. 
tanımadığı insan. duymadığı ve bil 
madiği 4ey yok. Ben onun bu bil
gisini, zek!sının keskinliğini çok 
takdir ederdim amma. gönlUnün 
fesat olduğunu çaktım da. kendi -
sinden blraz uzak durdum; muh
teriz davrandım. 

Mesell bana demez mi ki: 

- Ekseriya Kral ve imparator 
makulesi büyükler, kendilerine 
aıtkı sadakatle hizmet edenler -
den hoşlanmazlar. Onların indin -
de makbul ve merıup olanlar an
cak mUdahinlerle mUrailerdir. E
jer sen de, H!nının nezdinde da
h& çok itibara sahip olmak diler -
sen onun klSrükörüne meddahı, si
tayl~klrı olmalısın?. 

Benim, U.bi ile metbu arasında
ki münaaebıı.ta dair olan bUtUn ka 
naatlerimi sarsacak mahiyetteki 
bu s6ılerl ksndi hesabım& reddet· 
tim. 

1 O ise ısrar etti: 
' - Evet? Dedi. Kat'lyyen bu böy 
ledir. Koskoca bir Ulkeyi, alel&de 
bir çiftlik gibi. babasından miras 
olarak ele geçiren bir hükümdar -
dan ne hayır umarsın? Onun, te -
baaaına koyun gibi ve köpek gibi 
muamele etmesi tablldir. Köpekli
yi hırıııkı" t111 hir:oı.,. acılımlııt"mnk. 

parslaşmak istidadını gösterenle -
tin kafal arını koparır, varlıklarını 
tzale eder. T acldarrar, cfıun bir 
ekin tarlasının Uzerinden pala aa-

vuran delilere benzerler. Palala -
rının keskin tarafına rastlıyan 

dik başakların vay haline! Onun 
için, başlarını dik tutmaktan, gös
terdikleri saygıya karşılık görmek· 
ten hazzeden mllletler, kendi büyük 
lerini yine kendi aralarından se -
çerler. Buna da uluslararası dü -
zende Cüınhurluk denir. 

Bu sözler zihnimi epeyce kurca
ladı. Sonra dUşüııdüm ki, herifin 
mütalea ve mülahazası siz Hanı -
ma göre değildir. Zira bizim Kara· 
tumanda HA.nlık babadan oğula 

bir miras olarak değil , yurdun en 
yiğitine bir hak olarak tevcih edi -
lir. 

Bunu Şa-Ma.- Mn'va anlatt•ğım 

gibi, o da beni tasdik etti ve ben 
ferahladım. 

Şimdi. arzetti,,.,inı ~ibl. yarın bu
radan Çine doğru hareket edece
ğim En kurnaz, en haris. en kes -
kin Avruralıları orada görebilirnıi
şim. Avrupanın bütiin ve muhtelif 
ihtirasları hep o (ilkede karşılaşır 
ve çarpışırınış. insanlar arasında 
ne gibi dolaplar dönebileceğini, be
şeriyetin alçalmak hustısunda a -
zami nelere kadir olduğunu, açık 
bir göz orada gayet iyi sezermiş. 

Ben de, inşallah dört gözüıntl 

birden acıp, neticede Karatuman 
için faydalı olacak birçok şevler 

öğrenmiye ve bunları siz velini • 
metitne bildirmeğe çalışacağım. 

Yalnız bir şev midemi buhı.ndır· 
dı. Rahip Şa·Ma-Ma. bir aralık 
bana: 

• . O kadar yola Slideceksin am· 
ma. pıuan var mı? Diye sordu. 

- o da nedir? o~d:m. izah et -
ti: 

insanlar, biz.iııı yıırttan gayri 
yerlerde parasız hiçbir şey yıt.pa • 
mazlar, hP.ttA RC: kalırll'lrmış. Biz· 
deki olduğu gibi O'aribi tanrı aş -
kına barındıran, doyuran olmaz -
mıı. Bir lokma ekmek, bir maşra
pa kımız. bir tutam arpa için mut
laka para isterlermiş. 

- Bu dedi""in para nereden te
darik olunur? 

Tarzı•ırlaki su"ı:rr.a l<l'lh1,nhalar
la f7:iildü ve beni tec;hil etti. 

Ben de onun üzerine kızıp. faz -
la izahat istemek tenezzülünde bu 
lunmadıın. Bana öyle geldi ki, küs 
talı ve fesat herif benimle alay e
diyordu. Öyle ya? Para da ne de· 
mek?. Hiç bövle şey işitilmiş mi?. 

Baki sizi Güneş tanrıya emanet 
eder. sonsuz sev'Iİ ve saygılarımı 
sunanın, Hanım! 

"Akboğa,, 

(•) Karatumanda ayların arlta
rı dı\ima hirer hRVVll"a izR!@ edilir. 

( .. ) AtAsıyanık. !ranilerin rıe
dersuhte dive ter~iim~ ve istimRl 
evlt-'tlkleri tahkirlmiz bir şark ta
biridir. 

Düzcede 
Yeni imar 
Hareket.eri 

Düzce, (Tan) - Yakın zamanla· 
ra kadar bir harabe manzarası ar -
zeden hükumet konağının etraf1, 
ilçebay lamail Hakkı Baykalın him • 
mt:tlle, beton duvarlarla çevrilml9, 
konağın bahçesi tanzim olunmuş ve 
içine zari! bir havuz yaptırılmıştır. 

Karaköy, Gölyaka, Yılıcada yatı 
mektepleri yapılmıştır. 

Halkevinde umumi toplantılar ve 
koıı!eranal&r tertip edilerek içtimai 
hayatın canlanmasına çalIJılma.kta -
dır. 

Erzincan Halkevi 
Erzincan, 4 (A.A.) - Yeni Halk· 

evi binasının inşası için merkezden 
gönderilen 55 bin liralıK tahsisat gel
ml3Ur. 

Bu binanın yeri belediye umumt 
meclisinin fevkalade toplantıemda 
tesblt edHmittir. Yeni açılacak istas-

yapılan birçok tecrübelerden anlaşıldığına göre alt-
mış beş kilo ağırlığında bulunan bir adamın da

ima sıhhatli kalarak çalışabilmesi için alacağı gıdaların 
miktarı muayyen olmalıdır. Bu gibilerin yirmi dört sa
atte, azotlu gıda maddelerinden vasati 125 gram, yağlı· 
lardan 85 gram, nişastalı ve şekerli maddelerden 500 
gram gıda almaları zaruridir. Böyle terkiplerin herbir 
gramının husule getirdiği kalori nisbetleri biribirinden 
farklıdır. Azotlulann bir gramı 4,2, yağlıların 9,2, ni
şastalı ve şekerlilerin her gramı da 4,6 kalori vermekte
dir. 

Yine tecrübelerle görül
müştür ki, vücudün beher 
kilo ağırlığının muntazam 
bir şekilde vazife görebilme· 
si için istirahat halinde iken 
30 - 35, az yorucu çalışma· 
larda 40 - 45, ve yorucu ça· 
hşmalarda 5 5 kalori sarf o-
1 unmaktadır. 

Bu tetkikll hesap üzerinden, her-
kes kendi kilosunu bu nlsooUerle zar
bederse çalu,ma tarzına göre sarfcde
ceği kaloriyi hesaplıyabilir. Alınması 
lazım gelen gıdalar için de bir beslen· 
me nisbet ve !!i!!temi kurulabilir. ı;u. 

nı meyvaların ancak yüzde doksan 
kadarı tamamen hazım ve temsil e
dildiğine göre hesabı ona göre yUrüt
mclidir. Kalori temin eden en kuv
\•etli meyvalar arasında ceviz içi, ba
dem. frstık ve fındık, zeytin bulun
maktadır. Cevizin ağaç ve yaprak
larının faydalarından başka: meyva
sının taze ve kuru olarak beslenme· 
de ehemmiyetli mevkii vardır. 

peynirden daha kuvvetlidir. Taze i -
ken çocuktan iyi besler. Kuru iç ce -
viz daha yağlıdır. Gerçi iştahı art
tınrsa da küçük çocukların mideleri
ni ve salya guddelerini yorar. Cevizin 
yağı tatlıdır. Barsakları yumuııak 

tutar. 

Kuru iç cevizin terkibinde yüı:de 

15,03 azotlu maddeler, 57,12 yağlı 

maddeler, 23,90 şeker, nişasta, zamk 
maddeleri, 2,18 sellüloz ve 1,77 ma

deni maddeler bulunmaktadır. Taze 

cevizde bu maddeler daha azdır. Bu

na mukabil yüzde 26,5 suyu havidir. 
le badem her halde taze ve çağla ba
deminden daha besleyicidir. Kuru ba
dem azot maddesince cevizden bile 
zengindir. Bademin acı ve tatlı cins
lerinin kullanılması pek eskidir. Vak
tile toz haline getirilmiş badem ile 
zayıf mideleri kuvvetlendirmek usulU 
vardı. Badem içi barsaklan yumu. 
şak tutar, sinirleri kuvvetlendirir, ba
zr hastalıkların tedavisinde kullanıl· 
dığı gibi, süt getiricidir. Tatlı badem
den pepton çıkarılır. Bu madde mide 
hazmının husulüne yardnn eder. 

Yunaniıtamn Portakal 
Rekoltesi 

Yunanistanın bu seneki portakal 
ve mandarina rekoltesi beş yilz mil
yon adedi bulacağı tahmin edilmek· 
tedir. Son on sene zarfında Yuna. 
nistanda geniş portakal ve mandarina 
bahçeleri yapılmıştır. Yalnız 19315 se. 
nesinde Yunanlılar altmış yedi buçlık 
milyon drahmi kıymetinde portakal 
ve mandarina ihraç etmişlerdir. 

istiyenler için en iyi bir gıdadır. 
Acı bademin içinde yüzde 55 ka.dar 

yağ vardır. Fakat bu yağ tatlı ol. 
duğundan makbul ve besleyicidir. 
Çünkü terkibinde yüzde 75 olein var
dır. Kuru bademin terkibinde yüzde 
4,4 su, 18,10 azotlu maddeler, 54,20 
yağlı maddeler, 18 şeker, nişasta, 

zamk 2,80 scllüloz ve 2,50 madeni 
maddeler bulunmaktadtr. Kavrulma
mış bademler de büyüme ve gelişme
yi arttıran P ve A vitaminleri mev
cuttur. İçindeki 0.35 fosfor maddesi 
de dimağı inkişafa yardım eder. Ce
viz içind •,d fosfor 6,40 tır. 

Sterlin 619.SO 
l Dolar 125.-

20 Franıız fr. 114-
20 t..ıreı 120.-
4lı Beı1.1k1 ır. 82 -
20 Drahmı ıP.-
40 levıçr~ tr. S6'ı .-
ZO Levı 20.-
1 Flori.D 63, -
20 Çekoılovak ltro 75.-

1 S•lını 20.-
1 Mark 25.-
1 Zloti 20.-

Penıo 21.-
tı l.eJ 12 -
Dınar 41,-
• .,,., lrurona 30 -

Altın 1025.-
B.anknot 243.-

Celll~r 

Londra 618 25 
Nevyork 0.7948 
Pariı 17.0050 
Mılano 15.0975 
Brukael 4.705 
Atina 88.315 
Cenevre 3.4588 
Sof ya 64.70 
Amıterdan. 1.4528 
Praıc 22.675 
Viyana 4.245 
Madrit' 7.545 
Beri in 1.9757 
Var,ovıı.41 4.1890 
Budapeıte 4.3267 
Biıkreş 108.37 
Bel ırat 34.5325 
Yokohama 2.7955 
Moskova 25.-
Stokholm 3.1370 

Ta lt vU& t 
Anadolu 1 ve II kupon kesile 

•• II 

Eıh am 

Anadolu% 60 
Merkez Banka11 

l ı tiltratlar 

Türk Borcu 
Erıanı A. B. C. 
Sıvaa • Erzurum 1 

ll 

619.50 
125.-
11 7.-
12:>,-

) ).-

23,-
) / ~ .-

''·-66.-
80.
' 3 -
28.-
22-
23-
ı ... -
52.-,,. -

1027.-
245.-

618.-
0.7947! 

17.07 
15.1035 
4.7075 

88.35 
3.46 

64.725 
1.4535 

22.6825 
4.2475 
7.5485 
1.9765 
4.20 

3285 
108.4142 
34.5475 

2.785 
24.98 

3.1483 

38 35 
38.35 

23.30 
93.-

22.15 
96.75 
95.-
95.-

Kışın çok üşüyenlere, şişmanlamak 

istıyenlere, kol ve bacaklariyle fazla 
hareket yapanlara, kayık yarrşçılan
na, futbolcUiere, balıkctlara cev:iz içi 
V<' hadl'min fnwlııst biivjiktür. 

Badem dahi ceviz gibi besleyici, 
kuvvetlendirici bir meyvadır. Spor. 
culara. bedeni işlerle me~gul olanla
ra ve bazulannm kuvvetli olmasını 

E ve A v i t a m i n 1 e r i de 
ceviz yağın.da bulunur. Besleyici ve 
neslin arttırılmasında faydalıdır. Bun 
dan dolayıdır ki kuru incir içinde ~
viz içi kış gecelerinin en ziyade sevi. Iskonto Fiyatı 
Jen eğlencelik meyı:alarıaır. 

Terkip itibariyle ceviz içi, beyaz Lutfi Arif KENBER 
Atina, 5 (A.A.) - lilioıı o · ~ 

yüzde 7 cen yüzde 6 ya ındirilmiştir. 

BANKO Dl ROMA 
A. Ş. TEDfYF. OT 1'Tj\')fTJS g..-............. YESt: J,lt ıoo 000.000 - tn- ı·f'l'" T: Lft. 43.280.8!0.15 

CEN.EL MEIUu.:z VE GE • .t.,;L DİREK'IÖRLÜK - .BOMA 

3 1 Birinci Teşr:n 19 36 tarihinde va~ıyet -----

MEVCUDAT OÜYUNAT 

Kasa mevcudu 
Senedat, hazine bonoıan ve 
ibrazında ödenecek evrak 
Röporlar 
Borçlu muhabirler 
Teminatlı hesabı cariler 
Esham ve tahvilat 
Banka iştirakleri 
Gayrimenkul emval 
Muhtelif borçlular 
Esham mevduat hesauı caı·ııert 

Ticari kabuller borçluları 
Kefalet borçluları 

Dahili hususi hesaplar 

Llt. 

Lit. 

Yekfın Lit. 

Sendikler 
t cucctA - GARELLİ • GARRONE 

MARTİRE • VERARDO 

323.994.745,12 

1.280.552.84 7,06 
63. 771.695,215 

1.030.867.943,50 
254. 769.000,37 
146.856.393,04 
55.345.353,-
70.180.402,70 
29.216.538,28 

129.426.200,-
898.070,45 

140.679.269,13 

3.526.558.457,90 
3.0151. 701. 772,10 

6.1578.260.230,-

Sermaye 
İhtiyat akÇeıd 
Hesabı cari ve tasarrur mevauat' 
Esham mevduatı 
Alacaklı muhabirler 
Tedavülde çekler 
Adi çekler 
Muhtelif alacakhlaı 
Ticari kabuller 
Eşhası salise hesabına kefaletler 
Evvelki devrenin kar bakiyesi 
Devrei haziranın safi karı 

Dahili hususi hesaplar 

Yekiuı 

Murahhas Direktör 
VER O 1 

Lit 

Lit. 

20V.OOO.UU0,-
43.280.840,15 

879.092. 786.19 
129.426.200,'"T" 

1 
• • 926.430.804,26 
108.346.661,49 

2.914.193,30 
78.070.526,41 

898.070,45 
140.679.269,13 

6.918.021,17 
10.501.085,35 

3.526.558.457 ,90 
3.051. 701. 772,10 

6.578.260.230,-

Ba, uıuhıı.:ııı.ı 
NAZARETH 

yon caddesinde belediyeye ait bir 
arsaşiındidenH&kevine teberrUe- ll.ii!iiiiiiii!iili!!ll~iiii!l!!!i\l!!!!!!!~~~~~~~miil!~iiiii!!i~~~ .. liölliilliiiliillii!!~iilll ... ~illlllllllll~lliiill~!llJl!llllll"1!~~!!1!1!!!1!!11!1!11111..-lil!"ilai!!iii0iiiiii0iiii~l&iiiiiil--;;;;;;;;;;;;~!J!!ill"'I 
dilmiftir . 
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Avrupaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünden: 

TAN 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

11 ..., 

J.
0 

- Maden mühendısi yetiştirnıt!k üzere .nüsabaı:a 
ile Avrupaya "20" taleb~ tahsile gö·ıderılecektir. İstekli
leı in aşağıdaki şartlan haiz olması lazımdır. 

TARLADIR 

latanbul 4 üncü Icra Memurluğun. 
dan: Yeminli üç ehlivukuf ta.rafından 
tamamına 7303 lira kıymet takdir o
lunan Erenköyünde Çifte havuzlar 
sokağında eski 6/ 1 ve yeni 20 • 20 
No. lı heyeti umumiyesi 4593 M2 mik
tannda birinci katta: Mermer basa
maklı merdivenle girilen bir antre, 
bir Balon, iki od~ bir hell mevcut ve 
ıalonun önü deniz cihetinde ahgap 
direkler Uzerinde Uatü kısmen kapalı 
zemin karezmen tara.s olup aalonu 
tamam karton pi yer ve z.emin katı: 
Kayıkhane olup malta kemerli teras, 
ortadan tuğla ayaklar üzerine mevzu 
ve ya.nlarda duvarlı olup binanın bod
rumunu ~kil eden k18rrunda ve ka. 
yıkhanenin gerisinde zemini ahpp i
ki oda ve bahçede müteaddit ağaçlar. 
la bir satıhlı ah§&p ahır ve odası bu. 
lunan maa bahçe kayıkhane ve köşk 
dairemizce açık arttırmaya vazedil
mie ve §&rtnamesi tarihi ilandan iti
baren herkese karşı açık olduğunu 

8 • 2 - 1937 tarihine müsadif pazar_ 
tesi gilnü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti mu
M.mmenenln tö 75 ni bulduğu ve bL 
rinci derecedeki mükellefiyet temin e. 

A - Türk olmak. 
B - Maden ocaklarında çahşabılecek kabiliyette ve 

f;ıhhati tam olmak, .. S:.hhı muayene Ankarada yapılacak
tır.,, 

C - Lise mezu:-1.ı ohıp Fransızca Almanca, İngilizce 
dillerden bi~isini ok..Ayup yazabilmdc. 

D - Yaşı 18 den aşağı 25 den yı.ı ... :arı olmamak. 

--
, .. , ;:, 

2 - Müsabaka imtıham Ankarac~ M. T. A. Enstitü
siinde 25 İkincikanun 1~37 günü y-tpılacaktır. Açılacak 
müsabaka imtihanında kazanmış o1,1ıakla beraber gijn -
derilecek talebelerin ihraz ettikleri dt.rece itibarile ·• ıo'' 
arasında bulunmak şarttır. 

..,. . .,... - .. , 
3 - İmtihan: Hesap, her.dese. ct+ir, mihanik. filik, 

kimyadan ve yukanda :1azıb dillec den birinden yapıla
caktır. 

4 _ Tahsile gönderilecek olanlar. ileridt tahsil müd-
'detleri kadar ~ecburi hi~mete tab1 otdukların<l'an. bu bu
t-usta mükellefıyetlerıni tevsik etme.< üzeı e bir taahhi.h
name verecekler ve bunun içinde muteber kefil göstere
ceklerdir. 

5 -İstiyenlerin nüfus hüviyet cüınanım. hüsni.ihal va
rakasını, mek.te.p şeha<ietnamesinı vPya bLtnların tasdikli 
birer suretlerını 4 kıt'a fvtoğraf ve dilekcelerini 21/1 / 
11937 Perşembe günti akşamına karlar A~karada M. T. 
'A. Enstitüsü Genel Dırektörlüğüne g3ndermeleri ıe 22 / 
il/ 1937 Cuma günü sıhhi muayeneler' yaptınJmak üzer~. 
öğleden evvel Bay Hasan apartıman.:ndakı Enstitü daire
sinde bulunmalan ilan o~unur. (21ı9) (J673) 

Kandilli Kız Lisesi Satınal
ma Başkanhğından: 

Miktar 

Kil~ 

" 

Muhammen 
Fiyatı 
K. S. 

Tutarı 
L. K. 

5 150 
4 120 

Cinsi 

Lahana 
Pırasa 

3000 
3000 
n-a•ı.-~ fi'--,.~--~2__..-=_,,_~---...--~~"1tt'"..--~ 

2000 
300 

1500 
2000 
ıooo 
2500 

il 0000 
3000 
1500 
1500 

" 
" Tane 
,, 
" 
" 
" ,, 

Demet 
,, 

7 140 
3 9 
9 135 
7 140 

14 140 
0.75 1.41 
3 'iOO 
3 90 
0,75 11.25 
1 ıs 

Pancar 
Baş İnginar 
Orta İnginar 
'Karnabahar 
Yeşil Sala ta 
Limon 
Marul 
Kırmızı tuı p 
Taze Soğan 

1479 
()kulumuzun Meayıs 93 7 sonuna kadar olan yaş sebze· 

sini 7 /1/937 Pe:ş.e_~be günü saat 14.30 da İstanbul Li· 
seler Muhaseb~ılıgınde açık eksiltmesi yapılacaktır. İlk 
teminat 1 ıo.Iıra 9_2,5 kuruştur. Miktar ve muhammen 
bedelleri ile ~1~.s~~n Y~karda rıösterilmiştir. Sartnan:ıe 
mektepten gorulur. Gırec~kler belli gün ve saatte vesaık 
ve ilk teminat makbuzlarıle Komisyona gelmeleri. 
~ (3717) 

lstanbul 4 Uncü lcra Memurluğun. 
dan: Yeminli üç ehlivukuf tarafından 
tamamına (124651 lira kıymet takdir 
olunan Erenköyünde Göztepe mahal
lesinin Çifte havuzlar sokağında eski 
2, 6 ve yeni 22, 22 numaralı iki tarafı 
Omer Nazımın köşkü ve kayıkhane. 
si, bir tarafı lebiderya ve diğer tarafı 
Çüte havuzlar sokağı ile mahdut bod 
rum katında: zemini çini üç oda bir 
hell, bir çamaşırlık ve bir mutfak i. 
k bahçeye açılan bir kapı, zemin ka 
tında: iki salon, bir oda. bir sofa ve 
bir hela, birinci katta: bir sofa Uze
rinde dört oda, mermer kumalı ve 
termosifonlu bir hamam ve bir he. 
il, çatı katında: basık tavanlı Uç o
da, bir hela ve bir çatı altı bukınan e 
l~ktrik ve terkos tertibatını havi içi 
dışı yağlı boyalı, bodrum katı kargir 
v~ diğer katlar ahşap, bodrum pen· 
cereleri demir parmaklıklı ve diğer 

Eliziz A!liye Hukuk Mahkemesin
dw: Elizizde devlet demir yollan in 
şaat başmildilrlüğünde odacı Malat
yali Şaban kızı Aışenın Ceyhanın Hu
raniye köyünde Mehmet karısı Fati· 
me hanesinde Malatyanın Şarmuzu 

mahallesinden Mehmet oğlu Veysel a 
leyhine açtığı boşanma davasının ya. 
pılmakta olan muhakemesinde müd. 
deialeyh gösterilen adresi terkederek 
semti meçhule gittiği davetiyeye hığ· 
lı mübaşir meşruhatiyle heyeti ihti 
yariye.nin tasdikinden anlaşılDll§ ol. 
mağla ilanen tebligat ifasına karar 
verildiğinden müddeialeyh Vcyselin 
muhakemenin bırakıldığı 26 - 1 - 937 
salı gUnü Ellziz asliye hukuk mah. 
kemesine gelmediği veya vekil gönder 
mediği takdirde hakkında gıyap ka. 
ran ittihaz ve gıyaben muamele olu 
nacağı tebliğ makamına kaim olmak 
Uzere ilan olwv..ır. 

kat pencereleri pancurlu ve bahçesi ------------
sokak cihetinden kara duvar Uzeri. Istanbul ( Uncu lcra Memurluğun· 
ne demir parmaklık ile muhat olup i· dan: Bir borçtan dolayı mahçuz ve 
çinde müteaddit ağaç ile tulumbalı paraya çevrilmesine karar verilen 10 
bir kuyu ve deniz cihetinde ahşap bir lira kıymetinde bir konsol, 5 lira 
katlı arabalık, mutfak ve ahın bulu kıymetinde bir ayna, 12 lira kıyme • 
nan heyeti umumiyesi 4593 m2. me- tınde bir uma saat, 4 lira kıymetin • 
sa.hasında maa bahçe bir bap köşkün de 4 adet küçilk kilim, Kaaımpaşada, 
tamamı dairemizce açık arttırmaya Hastahane yokuşunda (2) No. lu ha. 
vazedilmiş ve şartnamesi tarihi ilan. nede 15 . 1 _ 937 cuma gUnU saat 14 
dan itibaren herkese karşı açık ol- de birinci açık arttırması ve mukad. 
dUr,Oıundan 8 _ 2 - 1937 tarihine müsa. der kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
dif pazartesi günü saat 14 den 16 ya bulmadığı takdirde ikinci &Çtk arttır
kadar dairede birinci arttırması icra ması 25 _ 1 • 937 pazartesi gllnU icra 

edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti kılınacağından taliplerin mahallind.e 
muhamınenenin % 75 ni bulduğu tak- hazır bulunacak memurun& mUra • 

'
-----~-~-~--------------.. ~ dirde müşterisi üzerinde bırakılacak. caatlan ilin okınur. (2905') btanbul Belediyesi İlanları tır. Aksi takdirde en son arttıranın 
------~~-------.;.;;;mm•••••ld taahhüdü baki kalmak üzere arttır- Istanbul 3 UncU icra Memurluğun-

Muhammen 
Bedeli 

ynep Kamil Hastanesi için lü· 
mu olan çamaşır takımları. 
ıyucu Murat Pa~~ Medresesinin 
.rşunlarının tamın 

Lira 

495 

236,86 

llk 
teminatı 

Lira 

37,13 

17,76 
cokullara lüzumu olan 1 S tane 
r N. Zunguldak marka soba 315 23,63 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı tamir ve malzeme 

ayn ayrı pazarlığa konu.lmuşlardır. Şartname, keşif evra
kı ve malzeme nümun~sı Encümen kaleminde görülebi
lir. (Tamir için Beledıye ~en İşleri Müdürlüğünden ve
sika almak şarttır.) İsteklıler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 7 / 1/ 93'7 Per
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı
dırlar. (İ) (57) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamız için altı tip üzerine cem'an yedi yüz elli adet 

kalamoza kabı satın alınacaktır. Nümuneyi görmek ve 
şeraiti anlamak üzere İkincikanunun on birinci Pazartesi 
akşamına kadar her gün öğleden sonra İstanbulda Yeni 
Postane arkasında Türkiye hanının alt katında Ziraat 
Bankası Levazım Dairesine müracaatları. ( 43) .. 

ma 15 gün müddetle temdit edilerek dan: 
23 - 2 - 1937 tarihine müsadif salı 

Galata Mumhane caddesinde 100 günü saat 14 den 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci açık art. numarada Ahmet Nazmiye; 
tırnıasında arttırma bedeli kıymeti Skoda müessesesine htanbul uli. 
muhammenenin % 75 ni bulmadığı ye ikinci tiGa.ret mahkemeainin 9321 
takdirde satış 2280 numaralı kanun 229 numaralı Ui.miyle borcunuz olan 
ahklnım& tevfikan geri bırakılır. s~ 585,97 lirayı ödemeniz hakkmda ta
tıı peşindir. .Arttırmaya iştirak et- rafınıza tebliğ edilmek Uure gönde 
mek iatiyenlerin kıymeti muha.mme. rilen 936/2889 numaralı ödeme emri 
nenin ~ 7,5 nisbetinde pey akçesi ve. bill teblif iade edildifinden teblip. 
ya nıillt bir bankanm teminat mektu- tm illnen ifasına karar verilmiftir. 
bunu hamil bulunmalan llmndır. nan tarihinden itibaren mezk<ır bor. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan cu bir ay zarfında ödemeniz ve bu 
ipotekli alacaklarda difer ali.kadara- mUddet zarfında mal beyanında bu
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu lunmanız ve temyi% ve iadei muhake.. 
haklarını ve hususiyle faiz ve muari. me yolu ile veya icra merciinden ~ 
fe dair olan iddialannı evrakı milsbi- hiıi icra karan getirmediğiniz tak -
teleriyle birlikte illn tarihinden iti. diroe cebri icraya devam edileceği ve 
baren nihayet 20 gUn zarfın.da birlik- mal beyanında bulunmadığınız tak -
te dairemir.e bildirmeleri JJ.zımdrr. Ak diroe hakkınızda icra ve lflla kamı • 
si takdirde haklan tapu sicilliyle sa. nunun 76 ve 337 inci maddeleri mu -
bit olmıyanlar satış bedellnin paylaş.. cibince muamele yapılacağı icra em_ 

masmdan harfe; kalırlar Müterakim rinin teblifi makamına kainı olmak 
vergi. tenviriye ,tanzifiyeden mUte . Uzere Ui.n olunur. (29063) 

vellit belediye rilsumu ve vakıf lca . 
resi ve taviz bedeli müşteriye aittir 
Daha fazla malflmat almak hıtiyenler 
llln tarihinden itibaren herkesin ga. 
~bilm-1 içiD d&i~ ~ bulnndU-

nılacak arttırma şartnamesi ile 934/ 
4302 numaralı dosyaya müracaatla 
mezkör dosyada mevcut vesaiki ıöre
bilACekl~ri l!An ohınur. (29040) 

' • -. .. ..._ 

... - ~/ 
.. ...-ı[, '"'" 

' '1 
~ ... » 

Yaşadığımız ekonomi dev
rinde size- pahabya mal edil. 

mek istenen D&8lha.tla.ri 

şüpheli görünüz. 

Her nerede ve her hangi 

bir saatte Krem Pertev 

kullanabilirsiniz. Yarım sa.. 

at zarfında o tesirini göster
miıtir, bile. 

Krem Pertev'in yarım uır. 
lık tohreti asılsız değildir. 

Yuı binlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında aa.miml ka

naa tlerini sorabilirsiniz. 

dildiği takdirde müşterisi üzerine bı
rakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttırarun taahhüdü baki kalmak U
r.ere arttırma 15 giln müddetle tem
dit edilerek 23 • 2 - 937 tarihine miL 
sadif salı günU saat 14 den 16 ya ka
dar keza dairemizde yapılacak ikinci 
arttırmasında arttırma bedeli kıyme
ti muhammenenin 'ô 75 ni b-.ılmadığı 
takdirde satış 2280 No. lı kanun ah
kamına tevfikan geri bırakılır. Sa. 
tıı peşindir. Arttırmaya iştirak et
mek istiyenlerin kıymeti muhamme. 
nenin l"ô 7,5 nisbetinde pey akçesi ... e-
ya milU bir bankanın teminat mektu. 

• bunu hamil bulunmalan lazımdır. 
Haklan tapu sicilliyle sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarda diğer alakadara
nm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususiyle faiz ve ma.sari. 
fe dair olan iddialanru evrakı mUebi
teleriyle birlikte ilan tarihinden iti. 
haren nihayet 20 gün zarfında birlik. 
te dairemize bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde haklan tapu sicilliyle 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay • 
lqmumdan hariç kalırlar. Mütera. 
kim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mU
tevellit beledıye rilırumu ve vakıf ica
resi ve tavıs bedeli müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak iatiyenler 
illn tarihinden itibaren herkesin IÖ
lebilmesi için dairede açık bulunduru
lacak arttırma §&rtnamesi ile 934/ 
4303 No. lı dosyaya müracaatla mez. 
kfır dosyada mev0ı1t vesaiki göre)tılt .. 
cE.kleri illn olunur. (29049) 

UskUdar Hukuk Hlkimllğinden: Iat. Asliye 5 inci Hukuk Mahkeme-
Maide tarafından kocası Kadıköyün. ıinden: Ruhinin Fatih tramvay du
de Yeldeğirmeninde Bayır aokağında 
39 No. da sakin Ardae aleyhine açı. rak mahallinde Çamaşırcı sokağmda 
lan feshi nik!h davasının icra kılı- Nazımbey apartımanmın 17 No. lu o. 
nan tahlrikat ve muhakemesi sonun- dumcla oturan yağcı Uz Ahmet aley 
da mUddeiyenin tarihi ihtida.dan iti. hine ikame eylediği davadan dolayı 
baren MUslUman olma.ama ve kocası mahkemeden istihsal eylediği 5 -12 • 
ile aralarında mevcut niklh rabıtası· 936 tarihli ilamın bir kıt'a sureti göa
nın feshine ve nUfuaça tesciline 12 - terilen ikametgahına gönderilmiş ise 
10 • 936 tarihinde karar verilmlt ve de kendisi ora.dil bulunamadığı ve i· 
mezkur karar M. aleyhin ikametgl- kametgihının meçhul olduğu bildiri!. 
hmm meçhuliyeti hasebiyle bill ~ miı ve bermucibi talep ilinen tebligat 
liğ iade kılınmış olduğıı.ından bu bap. lcraana lUzum görUlmUı oldujundan 
taki illm sureti mahkeme divanha • tebliğ makamına kaim olmak üzere 
nesine asıldığı gibi keyfiyet tebliğ illmın bir sureti mahkeme divanha. 
yerine kaim olmak Uure aynca ıu,_ nesine yapııtınldığı gibi gaute ile de 
te ile de ilin olunur. (~5) illn olunur. 

................................... 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zenain etmittir • 
3 üncü ketide 11 lkincikanun 937 dedir. 

BDyDk ikramiye 
45.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 Llrahlc 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lir•· 

hk iki adet mGklfat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 lkincikinun 937 giinü akşamı· 

na kadar biletini deği,tinniş bulunmalıdır. Bu tarih
ten sonra bilet üzerindeki hakla sakıt olur ••• 

\ 
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Sigara içtiği halde ne 
bembeyaz dişleri var! 

Çünkü sabah akşam RADYOLiN kullanıyor 
--- -------~--~~~~------~-----------
Hayran edici bir tebessüm, te miz ve parlak di,Ier, 
sağlam di• etleri, tatlı, rayihalı bir nefes... 1,te 
Radyol:n bütün bunları temin ettiği içindir ki, bu 

kadar çok seviliyor ve bu kadar çok kullanılıyor 

'--------·----~--· --------------------------~------

1 
Diş,erin Abıhaya·ıdır. 

' .. 

• 

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

" 

~ibı: Ahme1 ~ ~AJ..MA.111 • Umwnl NeenyatJ ıda.re eden; ıs. SAU.M 

Gaıeterilil VP NeRrlvı:tt J'ürk f..ıimlt.et Su1'eti. Baaıldı21 ver f.\N mıı tha::un 

'9 ince ve k~bar kadınların meftun olduklara Türkiye ve .. 
bütün Şarkta eşi .o'mıyan 

Kremler Briyantinler 
Cildi temizliyen ve beyazlatan, 

Girkinleri güzelleştiren, ihtiyarla
rı gençleştiren yağsız kar ve yağ
sız acıbadem, yağlı acıbadcm, ya
n yağlı gene gece Ha.san kremleri. 

Tüp 25, Vazo 50 kuruşa. 

Ruj ve 
allıklar 

Yağlr ve yağsız rujları kadın -
lara mukavemet edilmez bir gü· 
zellik verir. 60 kuruşa Blondinet, 
Mandarin , Brünet. 

Hasan allıkları 35 kuruşa. 

Pudrarar 

Saçları parlatan, düzgünleşti · 
ren, ince kokulu yağlı ve yağsı. 

adragana ve likid nevilerile genç 
!erin ve kadınların hayat arka 
daşı Hasan Briyantinleri 

35 • 40 - 50 kuruşa. 

Livanta~ar 
Yasemin, Leylak, Menekşe. Şipr 

Karyoka, Nergis, Fulyalar, Baha 
çiçekleri, La Rumba, Pompadur 
Dağ çiçekleri, Kukarça , Nady •. 
Suar de Paris, Lale, Revdor, Ka 
drneli, Amber, Pupi, Şancı, Zam 
bak, Origan, Neroli kokuları 
2~-50-100 kuruşa Hasan Lavan 

talan. 

ITRIYATI 
Origan kokulu, günlerce sabit 

beyaz, Ork, Ork roze, pembe 1 • 2, 
Raşe! 1-2, natürel, Kadınların ma 
budesi Hasan Pudraları 

Kutusu 30, büyUk 50 kuruşa. 

95 dereceli limon çiçekleri Ha 
san ve 75 dereceli Nesrin kolon 
yalarile losyonları, sürme ve sa 
bunları, saç, diş ve trraş müstah 
zaratı , çiçek ve gül su ve yağları 
(Hasan Deposu. Ankara, Beyoğ · 
lu, Eskişehir, Beşiktaş ve lstanbu 
merkezi.) 

r 

Si%E GEHÇLilt DAHSED~ 

1LA.N 
Bu kere Kadıköyde Mühürd::tr cad. 

desinde evvelce Hacı Ilyarun istican 
altında bulunan 22 numaralı dükka
nt yeniden kiralayıp bakkallık ile iş. 

tigal etmiye başladığımdan eski kira. 
cısı bulunan Hacı llyaya ait alacaklı
lar mevcut ise mumaileyh Hacı Uya 
her gün dükkanda hazır bulunduğun
dan tarihi ilandan itibaren on beş gün 
z~rfında mezkur al::ıcııklıl::ırm m::ırra.. 

zaya müracaat etmeleri aksi takdir
de bir güna mesuliyet kabul olunmı
yacağı ilan olunur. 

Dimitri Hacı llya 

, .~ 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayrj Öme 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaıni 
karşısmda No. 313 Telefon:43585 

ROMAT i ZMA 
LUMBAGO 
SlYATlK 

ağrıları TESKrn 
ve izale eder. 

HF.R ECZANEDE ARı\l'INIZ 

• 

Beyhude lstırab Cekmeyin 
il 

I· Kulla· 
nm 

1 

Soğuk algınlığı, nezle, kı

rıklık, g rip, baş, diş ve si

l nir ağrıları, romatizma 

sancıları için rakipsiz de-

l va, Gripindir ! 

1 

-
L U kdl ışık havalarda yanınızdan 

G iPiNi eksik etmey:n•zt-~~· 

İstanbul, Sultanhamam PiPQ PAZARI 
Kebabcı karşısrnda 

K öylü, Şehirli, işçi: Zabitan 
Herkes memnuniyetle 

POKER 
t ırilŞ bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER 
P LA Y markasım 

tercih edin iz. 

~---------------------------/ 

Klişelerinizi TAN ÇlNKOC RAFHANESl'ne 
idare erten: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

. i' 
verJıı 


