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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Ba ~ toplayıpsa 10 kupo. 
.. kartı Yeni ç...ac Anaikl .. 
clieini 7 ı~ hnıta alaMlininis. 

Araplar Hatava 
karsı cihada 

hazırlanıvorlarmıs !" 

Atatürk dün ıstılah 

işlerile uğraştılar 
:Anlaro, 12 (A.A.) - Reisicümlıur Atatürk bu

gün öğleJen sonra soot 16 &uçullo Türle Dili T et
lcilc Kurumu merlceıini ıerellentlirmiıler Ye lenni 
terimler üıerinc/e terim lcolu üyeleriyle 6 soot 

oletlc/eyom çoltımıılortJ,,. 
Atatürk saat 23 c/e Kurum merleıinc/en müloro

lcatle maiyletlerinc/e terim lcolu üyeleri olc/uğu hal
ele lcöılclerine oYc/et buyurmuılartltr. 

ltepsi silahlanıyor\ 
1 ürk evleri 

yağma ediliyor 
Bu tecavüzlere müstemlekeci zabıta 

memurlan da lıtirak • • yor 
Ham., 12 (Huıuıl) Kuaeyridekl Araplar Vatani tahrikitı ne

laeticeai olarak mallannı ve öküzlerini ıatıp ıilih ıatın alıyorlar. 
kuaeyrinin bazı köylüleri bu suretle adet a cihada ve ıazveye da· 
~olunuyor. Bütün Arap aoftalan köylere daiılm19tır. Bunlar, 

urlderin mal ve canlanma heli l olduiunu bildirmektedirler. 
~~ propaaandalar ıitaide ehemmiyet keabetmektedir. Çünkü 

urlder ıilihıızdır. 

Üzüm 
Ve 
ideal 

Alımef Emin YALMAN 

Halep, 12 (Hususi) - An
takya istihbarat zabiti Kusey
re giderken yolda otomobili 
Araplar tarafından taşa tutul
muştur. Otomobil, tecavüz 
üzerine durmuş ve Fransız za
biti Araplarla görüşmüştür. 

Araplar, otomobilin içinde bir 
Türk bulunduiunu sandıkla· 

• nkıllp rejiminden .ne! ,r:.:~~:~.~~alıaten'nı· -~v. 
4'"

1
lllV'l1te.. •• ., .fli JCUl.l~~IU'J, """ 

•ali4•..u.a ...... i beyan ttmifllrilir. 
... ' allıe elmem•inden il>aret- lnihbarat zabiti bu neticeden 
._ ~ıün ~üıtahıil ve ihracat. memnun olmUf, Türkler hakkında 
.., hülriimm, yeni yollar açan, yapılacak tecavUzkA.rane muame-
~·~~t toplayıp yayan, tedbir- leleri tasvip ederek ve ıuıerek o-
• clU,ünen, yardım çarelsi an- tomobilile seyahatine devam etmlf-
hıa bi ku tir. 
"'-ı r vvet olan arkaımda Mahallt hilldimetin ve manda za. 

.ı. ~!0r • bitlerinin himayesini gören bu IJim&-

Hindin en güzel kadını 

MlB Bapre Pavri ffindfatanm Bo mbay tehrinde yqıyan eski lraD1ı 
cemaatin nıhani reisinin zeki ve münevver kmdır. Bu aym 16 ıuıda 
Ankarayı erkek kardep lle ll,aret eclecek ve 90lll'8. Londraya gidecek
tfr. Bayan Bapre, Hindlstanm • ıttB ve en pk giyinen kadmlanndan 
sayılmakta ve bilhaaea stıaeI pylmne mevzuunda genit bir töhret ka.
z&DlDif buluıurıaJrtadır. 

ll, -aurada toplanan tlzilm kongre- nklıklar taaddnt etmektedir. Sillhlı 
, bu bakıında.n cidden dilfündilrücU Arap halkı jandarma karakollarının 
ı:, le~dirici bir manzara an.etmiş. ö n U n d e n g e ç m e k t e 
~rt vekiUmiz bu kongrenin ga.. ve bu hal hiç bir inzibat !mirinin na. 
~ , hareket noktası tutarak dik. r.a.n dikkatini çekmektedir. Halbuki 

tl değer nutuklar söylemiflerdir. TUrklerin bir tabanca, bir bıçak bile ==========---=-----=-==--...ı--=-=ı===-
blı-:- mevzuu etrafında toplanan tqımalan fiddetle Yasak edilmiştir. F k 
llbn Ollgrenin maksadı, çok ve iyi U- Humus, 12 (H'lısusf) - Sancağa r a n o 
~ Yet.iftirmek, bunlara müşteri ait bazı köylerde Türk halkının ev. 
~· rakip sahalarla boy ölçilfe. !erine tecavUz edilmekte, hayvanlan 80 • 
"anı..~ fiyat bulmak imklnlarmı 81;'rtııer ~a11nde .a1mıp göturtı1mekte. ,QOO Halyan, 

I' · dir. Hunye köylnde ve Reyhaniye . 
t.ı..._~t bu mevzu yalnız Uzllm mUs.. - Arkası Sa. 7 SU 4 te _ 
.-.uıııı ve lhracatçısmr alt.kadar et. 40 000 
-.._ 1t memleketin itidir. Yani he- •

1 
N G .1 LTE REDE ' ~ ftidir. İl böUlmtbıihı usulle. n var 

l'ble, lcaplanna ti.hl olarak ayri ayn 

~~ c;a.Iıtan bir vatandq, belki 824 ~-
~""lllIZ bndi ekmek paruı için ufrq. 

~ .mnneder. Fakat o vatandq M 1. LYQ NE R 
~ hepimiz için çalışıyor. Yap. 
: it. nekadar ktlçUk ve ehemmlyet-

Olunıa olsun, kendisine hepimizin 
"-ta.atı namma emanet edilmiştir. 
~. iyt yapmakla hem kendi menfa. 
~en iyi bir surette konır, hem de 
:.~ıtlmu dolayısile kendine emanet 
~ Vazifeyi hakkiyle görmUf olur. 

Bir tel ölçü E: konomi Bakanı Celll Bayarm 
ta...... ·- nutkunda bu cihet pek gtı.-1 
~ ettrilmiştir. Milli ekonomi 

Londra, 12 (Radyo) - İngilterede 
milyonerlerin sayısı çoğalmakta ol _ 
dutu anlqdıyor. Milyoner zenginler 
arumda yeniJen milyoner olan 49 
kiti katışmıftır. Bu suretle .!ngiliz 
milyonerlerinin eayıu 824 adedine 
yUbelmi§tir. 

Resmt Dairelerin 
Nazan Dllkatine 

~iz.de mUstahsilin, tilccamı. 
~tçmm, mUstehlikin menfaati 
~"""llD&Z. Ancak milli ekonomiye alt 
.__,tek menfaat ve onun icaptan var. KAtıt flyatlan dtlnya piyasa· 
~ ımda ytlzde ytlz artmlfbr. Mem· 
...._ lleınıekette yeni bir çıflr açılmuı leketimladen yabancı memleket. 
~ bu nıh bu mt aıç0nnn tere tazJıı para çıkarmamak içıı ilet,_,_ un ve umu ·'-diye kadAr biraz btt·.nı. b-_. 
bl...~ tarafından ki.vranmuı ve be. r- :1 ua cu-.ı. 
,~esi llzmıdır. Umumun men- terle dizilen resmi illnlan, diğer 
..._t.bıt koruyan filin tedbir, mu· -eftklerimlz gibi biraz daha kUçO~ 
~t bir zaman için bir mtlata.lıBili, barflerle dlzmefe karar verdiıt 
""I' Uıra.catçıyı veya bir mtlstehliki Jl&n yuılarmm ktlçUkltllil ve bU 
~edebilir. Fakat mWt ekon 1'lk1Ujll aramıd3kl niabet; ftyat 
t:_.. ~Utnncelerinden ilham &lan b~~~~~clain olsbetln aynidir. 
~· netice itibarile mutlaır,tİ her. 1arm- daha ktıc;tık hart 
~menfaatlerini korur. 1.,ai 18. 3. 937 den lti -:-ler Bakanı ŞUılırU. Kaya, 5f ~ ·~ bqla: . aktır. 

Blateminin Jmrduju taeder " 
t.Arkam Sa, e su.1ı.ıe>·•~Mill~-•-----" 

Londra, 12 (Ra41yo • TAN) -Al' ati Mielmlaale Kaaııiteeinin 
lapanyada Ç&l'plfaa ....._. .-ı ıltu•iae miieude em. 
mek hakkında ..-dili karana,....... ( ........... ) idlarm tat• 
bik edilmesi llzma seliJ'OI'. AA a i MNa•a1e leomiteainin reiai, 
umumi kitip ve azalan -.çi'-ifhnlir Ye ...... r ;um INrada n• 
zifelerine ba9byac:aldarcLr. lepupam. la.._ ft dmia laudutlanm 
kont rol edecek miipbitler ele tayia edilmit t.uluau,orlar. 

Londra,12(Radyo-TAN)--.-~--------~~-----

Madrit etrafmda harp vaziyeti f ,1. J ·} 
devam ediyor. Gelen IOD haber- l ıaıya lıe 
lere göre, muharebenin talibi V } 
asiler lehine inkitaf etmekle be- ı ugosıavya 
raber hükiUnet kuvvetlerinin ıe- A 
ri mev~lerde tahkimat ile met- niaşıyormuş 
gut olduklan anlaşılıyor. 

Asiler Guadalajara cephesinde le Parla, 12 CA.A.) -Eko dö Pari ve 
1&1.t içinde 82 mil ilerlemiflerdir. HU- Ovr pzetelerinin bildlrdJtine göre, 
kdmet kuvvetlerinin bu ilerley:if kar. ltalya ve YuıoeJ&vya arumda, pek 
fllmda muannidane bir oyalama har yalımda bir gentıem•nw agreement 
bi yapt*1an zannediliyor. Fakat ha· "efadice anıı,ma., anJıpıuı imza. 
valar aon derece bosulmut ve qu - byacaklardır. 
muftur. Şimalde Oviedo cepbesincle Roma., 12 (A..A..) - Yugoalavya De 
de harp fiddetle devam haltlıdedfr. ltalya arumcla bir ticaret muahede. 
Son Guadalajara çarplflDalarmda a 8l imza edildili hakkmdalrl haberin 
siler tarafmda bulunan İtalyan mat. ctolru olmadığı llÖylemnektedir. brl 
rezeleri pek fazla gayret l&rfetmit- memleket arumd&ld ticari mtlnue
lerdir. bat. halihuırda muvakkat bir mua • 

-Arkaa• Sa. Pf. Si'. 8 cJa- hede ile tanslm ll9dl1Jnlftfr. 

rGe;lçier arasında 
i bir kafa sporu 

i ~~~!~~ ge~~!~~~~ ttr-
tip etmeyi ·düşünmüştür. Kafa sporunun esası hakkın
da dün Başmuharririmiz bu sütunlarda maliımat ver· 
miştir. Maksadunız beden sporuna ehemmiyet veren 
gençliği biraz da kafa sporuna alıştırmaktır. Bu teşeb
büsümüz hakkında peyderpey bu sütunlarda mal\imat 
bulacaksınız. ~ 

Bugün size kafa sporu hakkında bir fikir vermek Uze- ~ 
J ' re başka memleketlerde, bilhassa Anglo Sakson Uni- ~ 

\ 
t versitelerinde kafa sporunun nasıl yapıldığını anlatmak 
~ istiyoruz. 

1 
~ Anglo Sakson memleketlerinde 

i 
yayıla:'! lafa sporunda iki baı· 
lıca hedef vardır: Birincisi ta· 
lebeyi hayat mücadelesi için da· 
ha mükemmel bir tarzda teçhiz 
etmektir. ikincisi de diler spor· 
lar ıibi sırf oyun ve zevk niye
tine senc;ler aruında canh bir 
fa&liyet uyandırmaktır. 
T olctmlar nasıl lcurulur? 

Kafa ıporile llleflUI olmakta 
ilk adım, bir tPHn kurmaktif. 

.~,ık•:~r:i!:: 
:f fflc bir 191H1a;. 9un
lar aruından da mUl&baka ıte 

t ın iyiler tefrik edilir. Bir takım, 
bir kaptanla iki arkadqtan ve 
bir yedek azadan terekküp eder. 
Kaptan, en kuvvetli adam aıfa
tile mUnakataya iftirak eder, 
hem de takımı idare eder. Ye
dek aza. tam müsabaka cUnU 
takımdan birinin 19lmemeai ih· 
tlmaline karfı hazır tutulur. 
Zaten mUnakqa mevzuunu ha
zırlamak ve mUnak&f& nnuın
da muarız tarafın delillerini not 
halinde zapt.derik cevap vere
cek hatibin 8nUnı koymak su· 
rttile de f aaJ vı faydalı bir rol 
oynar. 
Aronılocol: Yostllar 

ilk aeçmede aranılacak vasıf· 
lar tunlardır: 

1 - itinalı dU,Unme itiyadı 
ve kabiliyeti, keskin ıörÜf. iy( 
hafıza. bir kanaate uhip olmak 
ternayUIU, canlı hayal. 

2 - Lisana tam hikimiyet. 
kelimeleri yerinde kullanmak, 
kuvvetli ve canlı cümleler tetkil 
etmek, delilleri kuvvetle ileri 
ailrmek kudreti. 

3 - Kulaia hof ıelecelr ve ı. 
cabında perde perde yükMlerek 
mUnakqa _,onunu dolduracak 
bir .... 

4 - S8zlırln mlnuını ifade 
eb119ii, yalnız 191lne bırakmı· 

yarak tavtr, hareket ve vaz·. 
yetJerle ifade kudretini haiz bir 
hatip tahslyetl. 

Me~ıu, lıoıulıllor 

Münak&f& 1Unündın hiç ol-

1 
maısa üç h~fta evvel mevzu ta· 
yin edilir. Hır .iki tarafa ayni 
dakikada mühürlü zarf içinde 
verilir. iki taraf kaptanları 24 
saat içinde bir araya plerek 
hanıl tarafın iddianın müsbet 
taraf 1nı, hanıisinin menfi vı 
çUrUtmek tarafını Ozırlerinı a
lacaklarını tayin ederler. Bu hu
susta ittifak bulunmazsa mU• 
bet ve menfi rol kur'a ile tayin 
ve ıakılm edilir. 

Vaziyet böylece takarrür et
tikten Hnra hazırlanmak için 
hiç olmazsa De; hafta vakit var-

dır. Kitap, ıazete, mecmua ıibi 
her kaynqa müracaat etmek· 
te, hocalardan fikir sormakta, 
mevzua ıöre diler salihiyet 
sahibi addedilen makamlara bq 
vurmakta her iki taraf aerbeat- ~ 
tir. ~ 

Müsabaka ıunu ııllnce iki ~ 
muarız taraf için mUnak.,. .. ~ 
lonuna iki müvazi mua "konu- ~ 
lur. Hakeml•r -biribirinin n.iri 
.ıtında kalma,.aJc O.re ~ 
ay~ı owrurtar, lyiçe dint&;iiOek 
-ltlr"llllnkJcle bulunurlar. ,.ulbo-. 
IUn ,an hakemlerlne bennr bir 
tarzda iki muavin hakem vardır 
ki, vazifeleri yalnız zamanı ta· 
kip etmektir. 

A Ye 7 tla/cilalrl nutullar 
Munakqanın zaman bakımın

dan tanzımi hakkında türlü tür
lü usuller vardır. Oksford üni· 
versitesinin usulünü esas diye 
kabul edelim. Son senelerde her 
tarafta bu usule riayet edilmek· ~ 
tedir. ~ 

Oksford münakqa usulü mu- ~ 
cibince söze evveli müsbet ta· ' 
rafın en kuvvetli hatibi b .. lar. ' 
4 ılakikalık bir nutukla davayı 
tlfrih ıder. Diğer tarafın kuv
vetli hatibi yinı 4 dakikalık bir 
nutukla söze bqlar, evveli di
ler tarafın iddiuını c;UrUtUr, 
sonra kendi mukabil iddiuını 

ortaya koyar. 
Bundan sonra, iki tarafın di

ler iki"r hatibi sıruile yecti,.r 
dakikalık birer nutuk Irat ıde· 
rek meselenin kendi aralarında 
mevzua ıörı taksim ettikleri 
muhtelif safhalarını tıtrih ve 
müdafaa ederler. 

En sonunda kuvvetli hatipler 
üçır dakikalık birer nutukta 
ortaya konulan iddiaları hull· 
sa ederler ve c;Urütmete çalıfır· 
lar. Bu son Uç dakikada ortaya 
yeni bir iddia konulmamuı ve 
yalnız mukabele ile iktifa edil· 
mesi lizımdır, zaten yeni iddi
alara ıiritmeğe vakit te' yek· 
tur. 

Mua.,in lıolemleı 

iki muarız masadan gö. 
rülecek bir yerde iki muavin 
hakem bulunur. Tayin edilen 
zaman 90nuna ıılmezden bir 
dakika evvel hakemlerden blrı 
ayqa kalkarak hatibi ikaz ıder 
Zaman bitince iki hakem birder: 
ayqa kalkar. Bundan sonra ha
tip söze devam edemez. Yalnız 
batladılı cümleyi sonuna ıetl· 

rebilir. Delillerini izah için sö· 
zU uzatırsa diskalifiye oİur. lp
tidadan sözU tahaiı edilen zama. 
na sıkıftıracak yolda Cjalı9nw 

olmak lazımdır. 
- Arkası Sa. T Sft. 5 te -
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CENUP 
HUDUDUNDA 

Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Küçük Cercif 
köyünde nik8h 

nasll kıyıhr? 
Küçük _Cerci! köyünde akreplere ı ne medeni nikahtan. ve hatta ne de 

daır h~y!ı ~alftmat edinmiştim. Aık. imam nikahından haberdardı. Zan. 
replcr ıç~ cıltler dolusu kitap oku • nedersem köylerinde imam bile yok. 
sam belki aklımda ancak bu kadar tu .. 
bir şey kalabilirdi. Köy muhtarı bu - lçinizde iki karılı adam var mı? 
menhus hayvanın ahlak ve ta'biatini 
ne kadar da güzel anlatıyordu: - Yok vallahi... 

- Belki görmüşsünündür, dedi, - Doğru söyle .• 

T A .~ =================='::::==========:==============================::. ----------------~ 13. 3 - 93? 

1 SIRT HAf"lALLIGI KALDIRıÜRK°EN 1 

İstanbul Belediyesi şehir
de sırt hamallığını yasak 
etmek için tetkikat yap
makla me~guldür. Ve bu 
husustaki kat'i kararını he
nüz vermit değildir. 

Fakat, Köprü üzerinden 
aırt hamallarının bu şekilde 
geçmesını menetmek için 
de bu tetkikatın neticesini 
beklemiye ihtiyaç var mı
dır? 

Türkkuşu 
Bayramı 
yarın 

1 ürkkuşu paraşütçülerin• 
den Bayan Yıldızla Bik· 

met ve Bay Hüseyin İstanbu]da· 
ki Türkkuşu Bayramına iştirak 
etmek üzere dün sabahki trenle 
Ankaradan İstanbula gelmişler· 
dir. 
TUrkkuşu umumi müdürü BaY 

Zeki, muallim Bay Vecihi ve Tilr~· 
kuşu İstanbul şubesi reisi Bay Nurt, 
dün öğleden evvel lstanbulun rrıuh· 
telif yerlerinde bir tetkik gezintisi 
yaparak Türkkuşu için tatbikat ynp· 
mağa yarar saha aramışlardır. ııe · 

ı yet, dün bu Ü} için Zincirlikuyu bari· 
cinde Ayazağa çiftliği ivarında Ta· 
limhane namilc tanılan sahayı. Yeni 
öahçe stadyomu ve bir de Erenköyilıı 
de Merdiven köyü civarında Fikir te· 
ı>esini beğenmiştir. 

bu tarafta ahali ekseriya yazın dam. - Şart olsun ki yok! Amma başka 1 

larda yüksek kerevetler üzerinde ya. yerlerde bulunur. Mesela Büyük Cer • ._ ____________ _ 

tar. Bunun sebebi, akrepten sakın • cifte, arada da vardır. 

BAYRAM HAZIRLIGI BtTTI 
Tilrkkuşu bayramı, yarın !Cabsb 

tam saat 11 de Yeşilköyde büyük Jlle
rasimle yapılacaktır. Halkı bayraına. 
yetiştirecek olan yüzde elU tenzilatlı 
trenler yarın sabah Sirkeciden ~aa.t 
7,35, 8, 8.150, 9.10, 9,40, 10,05 ve ıo,30 
da kalkacaktır. 

m~~ ~n~a~pp~~tah~ -B~lar~ki~nri~e~ş.------------------------------------------

dan kolaylıkla çıkamaz. Sonra üstü ferdir? · Paralan çaldırdığını Universitede gök olduğu için tavadna düşmesine - Eskiden de evlenenler, yeniden 
de imk!n yoktur. Onun için damda de evlenenler vardır. 
yatan adamın akrepten korkusu yok. - Demek sen istersen iki kadın 
tur. 

Muhtar bunu söylerken benim Re. 
sfilayinde, üzeri kamış örttilerle ka. 
palı odam aklıma geldi. Kendi kendL 
me: 

alabilir sin? . 
- Bir kızkardeşim daha olsa. ve 

yahut devem ,malım olsa, niçin al • 
mıyayım ... 

Küçilk Cerclf köyü muhtarmm bu 
- Eyvah! Dedim. Ya bu gece ya 

tarken 
0 

karakuştan b~ka bir d~ sözlerinde gayet acı bir hakibt o • 
kunuyordu: 

akrep sineme düşerse!. . 
Fakat bereket versin muhtar beni O henüz medeni nikahtan haber -

teselli etti: dar değildi! İki kadın almanın ya.sak 
- Şimdi, dedi, pek 0 kadar akrebe olduğunu bilmiyordu. Ve bilmediği 

tesadüf edilmiyor. ÇUnKü artık sıcak i<;in böyle 7.avalhca itiraflarda bulu. 
lar bitti. Sonra da doğurma zaman. nuyordu. Halbuki kaçakçılığın fena 
lan .. Malum ya, akrebin yavruJar • bir ı;;ey olduğunu ve şiddetle takip e. 
ken karnı çatlar, yavrularını öyle dr. dildiğini öğrenmişti. Onun için ken. 
şan çıkarır. Sonra da kendisi öJUr. disine kaçakçılığa dair bir sual sor. 
Şimdi o yavrular bUyllyecek ve gele. duğum zaman derhal hiç bu taraf. 
cek seneye yetişecek!. . larda böyle bir şey olmadığını söylU. 

söyliyen posta 
memuru tevkif edildi 

E renköyüne gönderilen parayı yerine teslim etmediği için 
yakalanarak Adliyeye verilen Posta nakliyat memurların

dan Orhan, dün, Sultanahmet Sulh İkinci Ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmiştir. Orhan mahkemede hadiseyi şöyle anlat
mıştır. 

"- Ben paketleri postaneden al- - ---------
dım. Ha~darpaşa vapuruna bin~im. j r~ son söz~ suçluya vermiştir. Orhan, 
Paketlerı de yanıpıa koydum. Bır a- aglayan bır sesle şunları söylemiştir: 
ralrk bilet memuru yanıma geldi. "- Bay hakim, ben çoluk çocuk 
Kibrit istedi. Cıgarasını yaktım. Ar- sahibiyim. Bu paketin kaybolmasın
kamda da bir bayan vardı. Onunki- da hiç ihmalim ve kusurum yoktur. 
ni de yaktım. Vapurdan çıktım. Tre- Ayni zamanda ben sa.ralıyım. Beni 
ru• e-~ctim. l{ı:r.ıltonr.s>rr~ bir oak<>t> -·-dim. ErenköyUne indim. Kişede tes- tevr1.ı..ı: -c:wuc.,r.ı.uu ... w~'<:.:ı-;,cıu.<.. r.c.ı.a.•c~ 

lim muamelesini yaparken arkamda te veririm.,, 
da bir hamal vardı. İçinde iki bin lf. Mahkeme, suçlu hakkında tevkif 
ra bulµnan paketi teslim edecektim. karan vermiştir. Hadise etrafında 
Bul~madım. Aşırıldığını anladım. mevkuf olarak tahkikata devam edi

yeni enstitü 
bir1aları 

Maarif Vekili Göz ve 
Cerrahi Pavyonlarının 
inşası için Emir Verdi 
Maarif Vekili Bay Saffet Ankan, 

dün de şehrimizde tetkiklerine de
vam etmiştir. Vekil, yanında Yüksek 
Tedrisat Müdür Vekili ve Müfettiş 

Heyeti Reisi Bay Cevat olduğu halde 
evveli Belediyede Vali Bay Muhiddin 
ÜstUndağı ziyaret etgıfş, sonra Üni
versiteye lritmistlı:. 

~ tHüı, ıJlr muôdet Rektörlük oda-

Üzerinde (TUrkkuşu Bayramı) e• 
tiketi yazılı otobllsler yarın sabah 
saat 8 den itibaren Taksim, Sirkeci 
ve EyUpten kalkarak gidip gelme Uc· 
reli alarak 60 kuruş mukabilinde 
halkı bayram yerine götUrecekler
dir. Bundan başka üzerinde (Türk
kuşu bayramı) etiketi bulunan oto
mobiller de yarın yine saat 8 den f· 
tibaren Taksim, Sirkeci, Beşiktaş ve 
Beyazıttan dörder kişi alarak Yeşil• 
köye gideceklerdir. Otomobiller gidiş 
geliş ücreti olarak bir kişiden 125 
kuruş alacaklardır. 

MOTÖRLH TAYYARE PlLOT 
MEKTEBİ 

Ankara halkevile Türk hava ktı 
rumu merkez binası arasındaki sahS. 
nsı lrnrıılm;ı.!'IJ ksır,,.rl.s>J1hr1hıtı mnto1·r1f! 
tayyare pııot meKtebı ınşaa~nrn n ıııll. 
nın başında ba.cılal)acaktı . tn~aat. 
yıl sonuna kadar bitirılmiş olacaktır· 

Ben akre'bin etrafında ateşten bir yor ve tamamiyle inkaT ediyordı.1. 
halka çevrildiği zaman, kurtulmak Çifto lco..<hn a.ln·uı.g" so~lnoo .lJunda 
imkanmı göremeyince, ıkU}TUğunu her bnngi bir mahzur g:ı~~ı~~ vc
kaldmp kendi kendisini soktuğunu ya sezmediği için bülbill gıbı ıtıraf. 
ve intihar ettiğini biliyordum amma, larda bulunuyordu. Burada kurulan 
annelik şefkati uğruna hayatını fe • ıkarakollarr onlara mal kaçakçılığının 
da ettiğini hiç duymamıştım. fena bir şey olduğunu öğretmişler • 

- Peki dedim, bu dişi akrepler di. Fa~at, birer külttir karakolu 01. • 
t~~~ed~Yau~kakrep~r?. mafuğı~in.Kü~kC&cif köyll~n ============================= 

Hakim, tetkiklerini bitirdikten son lecektir. 

sında kalarak Üniversitenin tUrlü ih
tiyaçları hakkında Rektörden izahat 
almış, fakültelerin çalışma program
larını ve verimlerini tetkik etmiştir. 
Kendisine, Üniversitede gerek derhal, 
gerek bu yaz tatilinde yeniden ya
pılacak enstitU ve binalar hakkında 
izahat verilmiştir. 

7 ovrak 
bayramı 

- Onlar da bir tarafa sinerler. muhtarı bile kadın kac;akçılığınm fe. 
Ekseriya rutubetli yer ararlar. Rü • na bir !1eY olduğunu bilmiyordu. 
tubetli dedimse, ıslak değil!. ÇünkU Burada şükranla kaydedelim ki 
sudan korkarlar. Onlar ne çok ıslAlt, Maarif Vekaletinin kurduğu kültür 
ne çok kuru yemen hazederler. Taş planı, çok yakaıda bu üc.ra köyleri • 
oyuklarına çekilirler. Orada rahat e- mize kadar .bilgi sokacakbr • 

Salon Pro;eSi Vekil, bundan sonra, Morfoloji ens 
titüsünü gezmiş, beraberinde Bay 
Cevat ve Rektör Bay Cemil olduğu 
halde Guraba Hastanesine gitmiştir. 
Orada Üniversite Tıp FakUltesi için 
yapılacak yeni pavyonun inşaat plan
larını tetkik etmiş, bu hususta bazı 
emirler vermiştir. 

Vilayet Ziraat odası dün toplanınrf 
toprak bayramı hakkında müzakere• 
de bulunmuştur. Bayram, bu ayın 
21 inde yapılacakt•r. Bayrama gele
cek köy!Ulere oda tarafından tohu~ 
luk dağıtılacaktır. 

lekrar Hazırlanacak 
derler.. Vekalet orduda ~alışan erbaşları 

Akrep hakkmda hayli malumat e. (Çavuşları) hususi kurslarda okuL 
dinmiştim. Bundan fazla.ama. da hiç makta ve onlnrt "Eğitmen - terbi -
fhtivacım yootu . yeci,, olarak yetiştirmektedir. 
· SözU evirdim, çevirdim ve kaçak. Bunlar köylerde köylUleri eğitme. ,1 

çılığa döktüm : ğe memur kimselerdir. Bugün köylU. , 
- Nasıl, dedim ,burada kaçakçılık nün muhtaç olduğu şey okuma ve 

oluyor mu?. yazmayı öğretirıkeı. medeni hayat ve 
- Hayrr vallilıi, dedi.. medeni bilgilere doğru eğitilmektir. 
- Yemin etme! Dedim!. Do°'r\1 lşte köy Eğitmenleri bu mühim .,.azı. 

söyle. Sizin dtöyden kaçakçılar hiç f eyi başaracaklardır . 
geçmez mi? • Yoksa şimdi başıboş bir halde 

- Şart olsun ki hayrı-~ kendi kendine biten ilcra köylerimiz. 
- Şart olsun diyorsun amma, sen de bir adamın bir kadın değil, beş 

evli misin?. kadın bile almasına hayret etmeme. 
- Hayır, amma evleneceğim.. liyiz. Bunlan yola getirecek olan bi. 
- Ha anladım, fakat bukadar bU. ziz. Biz onlara bütün insanlık veci • 

yük yemin etme be muhtarım! Kimi helerini öğreteceğiz 
alacaksın bakalım!. Şurasını gayet açık bir surette söy 

- Bir arkadaş var da onun kız • liyelim ki. şimdiki halde bizim bu 
kardeşiyle, benim kızkardeşimi deği. işte zerre kadar kabahatimiz yok • 
şeceğim. • tur. Eski mü tef essih imparatorlu • 

- Sen maşallah yaşça hayli iler. ğun kötü mirası öyle derhal temizle-
lemişsin. Şimdiye kadar neden evlen. 
medin ?. . nir şeyler değildir. Bu temizliği biz, 

_ Bizde mal, mülk, deve ne ge _ her tarafta kUltUrU, bilgiyi arttıra • 

zer ki... Bir bacım vardı. o gelişti. rak ba~aracagız.. 
Şimdi onunla bir arkadB.§m bacısını Köy Eğitmenleri t~şkilatı, işte bu 
değişeceğim. bakımdan memleket hayatında bil • 

Doğrusu buna ha}Tet ettim. Mar. yUk bir inkılaptır. 
dinle Nusaybin arasındaki yolda da Muhtara sordum: 
tanıdığtm bir delikanlı bana ayni şey. _ Senin nüfus tezkeren nerede?. 
teri söylemişti Bunlar hep böyle kız. _ Yok vallahi dedi!. 

Birinciliği kazanan 

Veni yolcu salonu için açı
lan proje müsabakası 

dün neticelenmİ§ ve dört saatlik 
gürültülü ve münaka,alı bir top· 
lanmadan sonra jüri heyeti bu 
hususta lüzumsuz kararlar ver-

mittir. 
Fakat bu kararlar, tali komisyon. 

larm verdiği kararların tamamen 
aksidir. Jüri, 3500 liralık mükiıfatm 

kardeşlerini mi değiştiriyordu? 
Aıklrma .bir mesele geldi: Acaba - Nasıl yok. Sen nüfusa kayıtlı yedi kişi arasında ayrı ayrı taksimini 

b~ar nasıl evleniyorlardı? Medeni değil misin?. muvafık bulmamış, yedi projenin Uçil 
nikahla mı ,yoksa aralık nikahı ile - Nüfusa kaydettiler galiba am- birinci ve dördü de ikinci addedilerek 

mı.'· . · ma nüfus tezkerem yok!.. Vil!.yete 
Sordum : yaz:ıldı. Yakında geleceit!. 
- DUğün nasıl olur? Sizin nikahr. - Peki, bana köyden herhangi bir 

mzı kim kıyar? nüfus tezkeresi bulamaz mısın!. 
- Kimse kıymaz. !ki ta.raf ta raı;r - Hayır! Yok vallahi! .. 

olunca köyün bUyüğU bir dua eder. - Köylü nüfusa kayıtlı değil mi? 
- O kadar mı?. - Ne bileyim ben .. Amma nüfus 
- O kadar .. Başka ne olacak!. tezkeresi için yazdılar, gelecekmiş! .. 
Küçük Ocrcl! köyünün muhtan, 1 İşte mektUm nüfuslar! ... 

paranın 2500 lirasının birinciler ve 
1000 lirasmm da ikinciler arasında 

taksimini kararlaştırmıştır. Jüri pro. 
jeler arasında hiç birisini birinciliğe 

layık görmemiştir. Gcrcl< teknik ve 
gerekse idari bakımlaxdan müsavi 
derecede olan Uç tnnesi birinci ve di. 
ğerleri de ikinci yapılmıştır. 

üç proieden biri ... 

Göı ve cerrahi pavyonlanntn 
.JnJasma başlanıyor 

Saat uçe doğru Cerrahpaşa hasta-
. nesine gelen Bay Saffet Arıkan, doğ
: ru Sertabip odasına çıkmış, Üniver
: site namına Cerrahpaşa Hastanesine 
~ilaveten yapılacak olan göz ve cerra
! hi pavyonlarının planlarını tetkik et· 
· miştir. 
1 Bu planlar Nafıa Vek!lctlnce tas
ı dik edilmiş bulunmaktadır. İnşaat i
! çin lazımgelen bir milyon küsur bin 
İ lira, Üniversite emrine verildiği için 
1 Vekil, bu panvyonların inşaatına der 
! hal başlanılmasını emretmiştir. Bay ! Saffet Arıkan, bu pavyonlar bak
ı kında Profesör Nissen ve İken 
1 Hayman ile de görüşmUş, sonra Cer-

Dağıtılan fidanlar 
Fidanlık Enstitüsü, Teşrinievvetfrı 

on beşinden martın birine kadar ye· 
niden 30 bin fidan dağıtmıştır. Ens
titüde tahsil gören ve bahçıvan ye
tişecek olan köylü çocukların sayısı 
otuza çıkarılmıştır. 

Şehrin ağaçlanması için ..• 
'İstanbul un bu yeniden ağaçlanma• 

sı masrafına mukabil yeni bütçeye 
21 bin 500 lira ve geçen seneler dl· 
kilen ağaçlardaki haşaratın imhası 
için de 2500 lira tahsisat konulmuş
tur. 

16 Mart ihtifali 
16 Mart şehitleri i<;in her yıl ya " 

pılmakta olan ihtifal bu yıl da önU· 
müzdeki salı günU yapılacaktır. DUO 
Partide bir toplantı yapılmış ve ih" 
tifal programı hazırlanmıştır. 

Birinciliği kazanan projeler şun

lardır: 

1 - Yelkenli rtimuzile Peşte darill 
fünunu siyans teknik profesörlerin -
den mimar mühendis Alfred Bardon 
ve Şarl Davit. 2 - Yalı rümuzile mi
mar Rebii Refik Gorbo. 3 - H. 1777 

rümuzile Seyfi Arkan. 

rah paşa hastanesindeki tıp tedrisatı
na. dair profesörlerle istişarede bu • 
lunmuştur. Vekil, hastahaınenin ted
risat yapılmakta olan anfi salonları-
nı gezdikten sonra nasta.neden ayrıl- kıymeli meskukat salonunu gezıniŞı 
mıştır. · müzenin umumi ihtiyaçları hakkın• 

!kinciler: Oron rtimuzile mimar mü 
hendis A. Sabri ve mimar mühendis 
Emin Onat, Akın rümuzile Şevki Bal. 
mumcu, Deniz rümuzile mimar Nazif, 
Martı rümuzile mimar Celal Biçer ve 
mimar Ahmet Reşat. 

Bu suretle satın alınan bu yedi pro 
je Uzerinde mütehassıs mimarlardan 
milteşekıkil bir komisyon bugünlerde 
<;alışmıya başlıyacak ve salon inşan. 
tına esas olacak hakiki projeyi mey
dana getirecektir. Esas projenin bir 
aya kadar tamamlanacağı sanılmak. 
tadır. Bundan sonra derhal inşaata 
b~lanacaktır. 

Vekilin müzedeki tetkikleri da müdür Bay Azizden icap eden i· 
Bay Saffet Arıkan, buradan doğ- zahatı alarak Topkapı sarayına geç· 

ruca eski eserler müzesine gitmiş, miştir. Burada da sarayın bazı daire• 
Atatürkün büstünü tetkik ettikten !erini gözden gcc;iren Vekil, akşııill 
sonra. pazartesi gUnU açılacak olan geç vakit otele avdet etmiştir. 

\TAkVi/l\iliHAVAJ 
13 ŞUBAT 

CUMARTESİ 
Bugünkü Hava: DEC1ŞIK 

Bugün memleketimizde hava, ıureti umumi· 
yede çok bulutlu ve yağışlı getccektir. Ce
nubi ve $arki Anadolu mıntakaıarı kısmen 
~ulutlu olacaktır. Rüıgir, cenup iıtikame· 
tınden. Karadenizdc kuvvetli ve memleketin 
diier mmtakalarmda orta bir ıüratle ese
cektir. 

Dünkü hava 

3 Uncil ay Gün:31 Kasım:126 
1355 Hicri 1353 Ruı 
Zilhicce: 29 28 Şubat 
Güneş: 6.19 - Ağle: 12,23 
!kindi: 15.43 - Akşam: 18,13 
Yatsı: 19,45 - .lmsik: 4,36 

Dün. barometre 776 milimetre, hararet 
en çok 14. en az: 6 1&ntiı:rat olarak kayde-
dilmi,, rüzgar cenup istikametınden hafif bir silratle cmı~r. 
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SON HAS.ERLER 

Viyananın yeni 
siyaseti Berline 
endişe vermiş 

Filistin 
Gürültüden 
Kurtulmadı 

Kudüs 12 (A.A.) - lngi 
/iz makamatı faraf mc!an alı 
nan ıicJcJetli tedbirler neti 
cesinde asayiı tekrar tesis e 
dilmi~fir. Yalnll Şimal fara 
fı biraz karı~ıktır. Burada 
geçen gün bir tetlıi~çi çetesi 
Nahra civarında kain Kfaı 
T aborda yerleıen Yahudilc 
re taarruz ederek bir çiftli~ 
·ahibini. ağır surette yare 
'amı~t1r. 

k BerJin, 12 (A.A.) - Avuıturya ıiyaaetinin Macariatan ve Çe
.0alovakya'ya yaklatma lehinde istikametini değittirmeai ve Ha
~ciye Nazın Bay Şmit'in yakında Pariae ve Londraya gideceği 
•kkında dolatan fayialar, aiyaai mahfellerde nedite uyandır

llıaktadır. 

..ı~ Berliner Tagablatt gazetesi ı-.- B" M t·· B tt 
1.1.1l'or ki: ır o or a ı 

''hu 1 fmd A Atina, 12 (Hususi) - Cam yüklü 
.o son sene er zar a -"u olaraş Evier limanına gelmekte olan 

b Sturya'nn giriştiği taahhütler, bir motör kayalara çarparak batmış-
Zabıta bir Yahudi kasabc 

ına taarruz etmek istiyeı 
'lir çeteyi tenkil etmiıtir. ı.ı nıemleketin siyasetinin Pra- tır. Tayfası kurtulmuştur. ı 

g~ tatlı bir rüya gibi düşün-
dı.ıgu şekilde başka bir istikamet 
almasına müsait değildir.,, 
bı Serlin, 12 (A.A.} - Berlin siyasi 
A.J. a.lıfelleri, bazı Viyana gazetelerinin 
bı illan ya ile Avusturya arasındaki 
di at:b~at mütarekesine riayet etme -
'l' klerını teessUfle kaydetmektedirler. 
la~I_egraf gazetesinin bir haberi bunu 

vat etmektedir. Bu habere göre hi
:aye kıtalan şeflerinden 200 kişi 
\>i Vkif edilmiş ve 24 şef de ancak !s
l?ı~r~yc kaçmak suretile kurtulabil -

lştır. Bu mahfeller, bu haberin ta
~~?1en uydurma olduğunu bildirmek 
~rler. 

Romanya 
Dışbakanı 

geliyor 
~ly ARET PROGRAMI 

TESBIT EDiLDi 
~ An«ara, 12 (Tan Muhabirinden)
rı.~_tnanya Drşbakam M. Antonesko
,"11 Ankarayı ziyareti programı ha
~lanını~Ir 
\> ..... ~ ı.:ıiı::;ı, ... o, m111.)'eı.1eı uıueK1 ı.e-
~tla bırlıkte Romanya vapurile Salı 

tiinu 1stanbula gelecek ve Galata 
ihtnnmda bir askeri müfreze tara. 
l?ıdan karşılanacaktır. 

1,_sando, Romen ve Türic Milli Marş
~r çalaca;ktır. M. Antonesko ve 

1 aiyeti doğru Perapalasa gidecek. 
ter. Bir müddet istirahatten sonra İs-
aıtbuı Vali ve Belediye Reisini Vila. 

)et Konağında ziyaret edecek ve 
~\rki kumandanına bir kart brra

caktır. 

Arzımev'udcla asayİ§İ temin etmeğe çalııan lngiltere ordusundan mo
törlü ve tayyareli bir müfreze İJ baıınc!a ... 

ı 
...................................................... ı 
Küçük Harici Haberler 

• H indistanda Veziristan ç ek hariciye nazırı Krof 
galeyanını önlemek ü- ta Habsburgların Avus 

zere eyalete 2 piyade livasının turyada saltanat makamına 

gönderilnıe~i kararlaştırılmış- getirilmesi ihtimaline karşı 

• 
9 okt:nuncu Azerbaycan 

fevkalade Sovyetler 
kongresi Bakuda y,eniden top 
lanmıştır. 

C•• ... -"'a,+ .. : - .. -.o,.ın•"" l'4•6'İ••11i-

yeceğini söylemiştir • 

• 
U ygur dil konferansın-

da Uygur alfabesi pro
jeleri yeniden tesbit edilmiş-

• tir. 

A merikada Çarlistonda • 
bir kömür kuyusun- R omanyada gizli Hitler-J da Grizo iştiali sonunda 22 kküller meydana çık-

• amele enkaz altında kalmış- mış, bir çok Alınan tevkif 

f 
tır. edilmiştir. 

...... .... ................................................. 
Misafirim.iz ve bera:berindeki ze. =============-==-==-=============== 

"at, saat 16 da motörle Haydarpaşa. Macar Hükümeti 
Tedbirler Ahyor 

Balkan Ekonomi Kon· 
seyi Neler Görüıecek? 

Garp misakı için 
ltalya ve Almanya 
cevaplarını verdiler 

Londra, 12 (TAN) - Almanya hükumeti, ingilterenin geçen 

İkinciteşrinde Garp misakı hakkında verdiği notaya karşı ceva· 

hını, bugün Berlinde bulunan İngiliz Büyük Elçisi Sir Erik Fips'e 

vermiştir. İtalyanın da cevap verdiği bildirilmektedir. Her iki 
devlet notasının da biribirine benzediği temin edilmektedir. 

Roma, 12 (A.A) - Aşağıdaki teb ----

liğ neşredilmijtir= M ussoı ı· n ı· 
Kont Ciano, yeni bir batı paktı 

hakkındaki son Ingiliz notasına ce - Tra b 1 usa 
vap teşkil eden İtalyan muhtırasını 
bu.gün Sir Drumond'a vermiştir. Bu 
cevap, bugün Berlindeki İngiliz Bil- ç 1 ktı 
yük Elçisine ayni zamanda cevap ve-
ren Alman hükumeti ile müştereken Roma, 12 (TAN) - M. Musolini, 
tanzim edilmişt:.r. bu sabah Pola zırhlısı ile Tobruk li-

Alman sefiri Von Ribbentrop, ya
rın saat 11 de Hariciye Nazırı Eden
le görüşecektir. 

Avam Kaman.sın da eski Alınan 
müstemlekelerinin iadesi işi, yeniden 

1 mevzuu ·bahsolmuş, Almanyanm bu 

1 

husustaki taleplerine kat' t surette 
muhalefet edilmesi kararl~tırılmış-

1 tır. 
SELAM MESELESİ 

Londra, 12 (TAN) - Dün tngilte. 
re Kralı Altmcı Jorj tarafından ka -
bul edilen Von Ribbentrop Saint -
James sarayının teşrifatına riayet 
ederek hükümdarı eğilerek selamla-

mıştır. 

Elli sekiz 
Kaçakçı 
yakalandı 

bir Ankara, 12 (A.A) - Geçen 
hafta içinde gümrük muhafaza ~r: 
ı:ütü, birisi öla elli seki:r. kaçakçı. iki 
ulu \,ı;.g u .. c.111 "kllv gUm.rük ktu;ağı. 

yirmi kilo inhisar kaçağı, yüz on 15e: 
kiz Türk liram iki ttifck. on üç mE"rmı 
ile yirmi beş kaçakçı hayvanı ~le ge. 

çirmiştir. 
-~~~~~~~ 

Ziraat Vekili 
Adanaya Gitti 

Ankara, 12 <TAN) - Ziraat Ve
kili Bay Muhlis Erkmen, bu akşam. 
ki Toros ekspresile Adanaya hareket 
etmiştir. Bay Vekil. Adanadan Tar
sus, Mersin ve Antalyaya gidecek ve 
tetkiklerde bulunacaktır. 

manına çıktı. Birinci deniz fırkasının 
gemileri, kruvazöre refakat ediyor
du. Musolini'nin karaya çıkmasiyle 

Libyedeki bütün askeri mevkiler mu
vasalatını radyo ile h! ber almışlar vo 
top atarak resmi tazimi ifa etmişler
dir. 

Di.in 140 gazeteci (Tobruk) a mu 
vasalat etmiş bulunuyorlardı. Sinyör 
Musolini, Mmr hududundan başlı

yarak Tarablusgarp sahili boyunca 
uzanan ve Libyedeki ltalyan kolonisi
ni Tunus hududu ile birleştiren yolu 
açacaktır. Tunusta mühim bir Ital
ya.ı:ı kolonisi vardır. 

MISIR VE 
CENEVRE 

Londra, 12 (TAN) - lngiltere bu
';\Ün Milletler Cemiyeti ıekreterliğfne 
müracaat ederek Mısırın Cemiyete A
za olarak kab'.ılü için asamblenin da
vetini istemiştir. 

lrakta Gayrimeş.-u 
~~rvet Edinenler için 
Bağdat, (TAN) - Irak Parlamcn. 

tosunun son toplantısında riyasete 
verilen bir takrirde, eski hül.iimet 
azalarından gayrimeşru şekilde ser . 
vet edinenler hakkında takibat ya -
pılmak Uz.ere bir heyet teşkili isten. 
mi.ştir. 

Türk· Yunan Dostluğu
nun Yeni Bir Tezahürü 

)a geçeceicler ve eksprese ilave edile. 
Cek olan hususi bir vagonla Ankara
)'a hareket edeceklerdir. 
~ ıtisafirimiz, Çarşamba günü An -
kara i s tas yonunda büyil'k merasimle 
'llrşıhı.nacak . o gün 11 de Romanya 
~firiyle birlikte Hariciye Vekilimizi. 
~~a Başvekilimizi. 12 de de Büyük 

Peşte, 12 (TAN) - Macaristanda 
bütün müddeiumumilere, asayişi bo. 
zanların ve devlete hiyanet edenlerin 
şiddetle cezalandırılması hakkında 
geniş salahiyetler verilmiştir. 

Atina, 12 (Hususi) - Balkan E. Bulgar Başvekili Haata 
konomi Konseyinin bu seferki top -

Ankara, 12 (TAN) - Yunanis _ 
tan hükumeti, Atina Elçiliğimizde 
<;alışan Yunan tabiiyetindeki memur 
ve müstahdemleri kazanç vergisin
den afetmitir. Hükfunetimiz de bu 
dostar.e harekete bir mukabele ol . 
mak Uzere Ankaradaki Yunan Elçi -
liğinin Türk memur ve müst ahdem -
lerini kazanç vergisinden muaf say. 
mıştrr 

1iUet Meclisi Reisini makamlarında 
~aret edeceklerdir. Bu ziyaretler. 
gl~en sonra srra ile iade edilecek. 
~:·Gece Harici~ Vekilimiz hariciye 
0şkUnde misafirlerimiz şerefine bir 
~anı yemeği. vere.cek. s~ra bir ka
"lll resmi tertıp edılecektir. 
~ l>erşembe glinU ö~leyi.n İsmet ~n
~U ve refikası mısafırler ı,erefıne 

r ziyafet verecekler, gece de Ro
?nanya Elçisi M Telemak tarafmdnn 
~kara Palasta bir ye~ek verile~ek 
"llllu da bir sUvare takıp edecektır. 

Ziyaretin üçüncü gfüıU, Bükreş El. 
~b: ve refikası misafirler şerefine 
~an çiftliğinde br öğle ziya! eti 
"~klerdir. 
l lıtisafirlerimiz Cuma günü saat 

l 
9.ıo da lstanbula hareket edecek
etd· ır. 

Fransız istikraz 
Tahvilleri Satışa 

Çıkarlldı 
~ I:ıarıs, 12 (A.A.) - Bugün milli 

Udaf aa istikraz tahvillerinin birin-
q ~- . ld ~ d ~rtibi satışa çıkarılmış o ugun -
ıı arı banka ve postane gişele:i~in .ö
t~de istisnai bir kalabalık bırıkmış-

lier yerde alıcılar, gişelerin açıl -
'tndan evvel gelip beklemişlerdir. 
tu nirtnci tertip tahvillerin silratle ~B
acağı şimdiden anlaşılmaktadır. 

Bereketli Bir i nek 
~ lıreslav, 12 (A.A.) - Breslav cL 
~ l'ıllda bir inek dört yavru yapmış. . 

M ussolininin 
seyahati 

G öze çarpması için her çare
ye başvuru lan bu seyahat, 

l ngi ltere, Fransa, Sovyet Rusya 
matbuatı tarafından tefsir edil 
mekte ve seyahatin hedefleri uzun 
uzad ı ya anlatılmaktadır. Seyahate 
veri len manaların en birincisi, A k
denizde lngiltere i le Fransaya kar
~ ı bir meydan okuma mahiyetinde 
olduğudur. Fransa ve Rusya mat
buatı bilhassa bu noktayı t ebarüz 
ettiriyorlar. 

Bu meydan okumanın lngi ltere 
ile Fransay ı ayrı ayrı ve bir arada 
istihdaf eden noktaları vard ı r. 1-
talya bu suret le Akdenizde hakiın 
o l duğunu, icabında Akdenizin gar
bı i le şarkı arasındaki yolu kapa
tarak lngilterenin ~mparatorl uk 

fahdamarı sayd ığ ı muvasala hattı
nı kesebileceğini, ve l ngi ltere ile 
Fransa donanmaların ı n buna kar
şı A.ciz kalacaklarını ihsas etmiş 
oluyor. 

Anlaşılan ltalya, Sicilya ile Tu
nus arasın daki Pantellari adasın ı 

tahkim etmekle ötede beride hava 
üsleri yapmak ve tahtelbahirlerini 
çoğaltmak la, dar bir deniz sayılan 
Akdenizin garb ı ile şarkı arasında
ki muvasalayı kesebileceğine ina
nıyor n ica.bmda hava ve deniz 

lantısında iktısadi meseleler arasın • ' Sofya, 12 (TAN) - Ba~vekil 
da münakalat, posta, telgraf ve tu _ Köseivanof, Uç günden beri gripten 
rizm meseleleri de görüşülecektir. basta yatıyor. 
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kuvvetlerinin lngi liz ve Fransız 
zırhlılarını aciz bırakacağını sa
nıyor. 

lngilterenin 

cevabı 

·ı ngiltere, tanı bu mananın 
kendisine ihsas_ olunduğu 

gün cevabını vermişti. lngi ltere 
Deniz Lordu Samuel Hor, dün A
vam Kamarasında lngilterenin 148 
harp gemisi yaptırmakla rekabet 
edilmiyecek ve yarışa girilmiyecek 
bir vaziyete girdiğini söyledikten 
sonra daha mühim bir noktaya t e
mas etmiş ve hava kuvvetlerinin 
zırhlı l arı hedef edinerek kolay ko
lay batırması meselesinin fen sa
yesinde halledilmiş olduğunu. yani 
bir zırhlının tayyareye üstün ve 
tayyareden perva etmiyecek hale 
getirildiğini. bu ytizden zırh l ının 

dar denizlerde deniz hürriyetini 
korumağa devam edeceğini anlat
mışt ı r. 

Bu "dar deniz,,den maksadın Ak 
deniz olduğu ve Samuel Horun bu 
sözlerle ltalyıı.ya işaret ettiği mu
hakkak sayı l ıyor. 

Çurçilin 

sözleri 

S ir Samuel Hordan sonra s~z: 
söyliyen eski l ngiliz Nazırı 

Mister Çurçil ise meselevi daha a-

çık anlatmış, ve tayyare ile zırhlı 
rekabetinin zı rhlının galebesile ne
t icelendigini izah etmiştir. 

Mist er Çurçil, k ısa bir zaman 
önce de bu meseleye işaret etmiş 
ve zırhlıların tayyareleri teker te
ker avlayıp gökyüzünde bir avuç 
kül haline getirecekleri devrin pek 
yakın olduğunu söylemişti. 

Bu mesele, hakikat en hallolun
muş bulunuyorsa lngiltere Musso
lininin seyahlltinde kendini istih -
daf eden noktaya cevap vermiş sa
yılı r. 

/falya 

ve lslôm ôlemi 

S eyahatin bir hedefi de ltlll
yan ın islim alemi ile mü

nasebetini sağlamak olduğu söyle
niyor. Mal(ım olduğu üzere l t alya 
Şimali Afrikanın Müslünıllnlarla 

meskun bir ülkesine hakimdir. Bu 
ülkenin bir tarafında Mısır. bir ta
rafında Tunus gibi Müslüman yurt
ları bu l unduğu gibi cenubunda da 
alabildiğine Müslümanlarla mes • 
kOn sahalar uzanır. 

, Sinyor Mussolininin bu defaki 
seyahat i dolayısile ona, T rablus
garpteki valisi tarafından t evcih 
olunan unvanlıı.rdan biri "lslAmın 
hAnıisl olan yenilmez Duçe .. tar • 
zındadır. ltal van radyo ist asyonla-

rının yaptığı Arapça neşriyatı ta
kip edenler, bu neşriyatın ltalya ve 
Sinyor Mussoliniyi "lslam hamisi,, 
olarak 'östermeğe uğraştığını ve 
bunu ispat için ltalyanın camiler, 
medreseler yaptırdığı, şeriat mah
kemesi açtırdığını söyleyip durduk
larını bilirler. 

Son seyahat dolayısile l talyanın 

kendisine bu unvanı vermesinin 
sebebi de izah edilmiş bulunuyor. 
Afrikanın şimal memleketleri i

le Şarki A kdenizdeki Arap mem
leketlerinde yerleşen Avrupa mem
leketleri, ·lngiltere ile Fransadır. 
ltatya, bu iki devletin bu memle
ketlerdeki vaziyet ve nüfuzlarını 

sarsmak ve ayaklarını kaydırmak 
istediği için islim hamiliği tavrını 
takınmakta ve bu yoldaki propa -
gandasını ve çalışmalarını ilerlet
mektedir. 

Bu hususta asıl mesele ltalya i le 
l ngiltere ve Fransa arasındaki re
kabet ve mücadeledir. 

Bu mücadelenin sahası, yalnız 

Akdeniz, yalnız Şimali Afrika ve 
Şarki Akdenizin Arap memleket -
leri değildir. Saha daha çok geniş
tir ve alakadar taraflar her biri
nin aldığı tedbirlere karşı tedbir
ler almıı.kla, biribirlerinin tedbirle
rini körletmekle meşguldürler. 

ômer Rıza DOGRUL 
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Fakir - Zengin 
"Kanaatini, paranı \ ·e mezhebini 

salda!,, diyen Arapça bir öğüt vnr. 
dır. Hiç te bo~una söylenmediği m~·
danda olan bu öz, . arkta en ç&k tu. 
tulan nasihatlerdenclir. 

Eh, ne kadar Garbe yakın olursak 
olalım biz de Yakın Şarklıyız. (\·e 
ben bununla övünürüm de). Her 
Şarklı gibi bir övü<lü tutarak akladı

ğınıız ~ylerin başımla ııa.ramız ge. 
lir. 

Gerı;i bir ulak zümre on pa~ı yok 
iken zengin görünmiye çalı ır amma 
bu nasihat te m.te.n "olmıyan en·eti
nizi sakla~mız!,, demi~·or ki onlar 
b\uıa bir isti na teşkil etsinler. Onun 
i~indir ki; bizde ldm zen~in, kim fa.. 
kirdir ta~in etmek pek kolay değil
dir. Ben bu mukatldimeyl neden ya.. 
pıyonım biliyor musunuz1 

İki gün e\"\·eı polikliniklere müra
caa t f'<len hastala.rdn.n alınacak ile.. 
retlerin tarifhi Şehir Meclisinde mü. 
zakere edilirken hayli sert mtlnaka
~ala.r olmuş. Tarifeye göre hkaradn.n 
para almmıyaeak, zenginden alma,.. 
cak imiş. Aza itlraı. etmlşlC'I': "Zen. 
gin ile fakiri nasıl nJuabm !,, demiş· 
ler. 
Doğrusu ben de o fiklrde)·lm. Zen. 

ginle züğürdün ayıılma ı için elimiz
de bir ölçü )'Ok! Kılık kıyafeti e58!1 

alsak, sırtında kıl pranı;:a kızıl !:engl 
bir koı;tüm giyen ,u tendürii t ada.
mm cebinde 2!> kıını~tnn fazla para 
bulamazsınız da, ileride gtden ı:u pal. 
tolu n a)·ağmdaki lilstiklerl yırtık, 

hırpani adamın bir tefeci olduJ!'tına 
~ize 8ÖYlest>ler şaşarıınnız. 

Dah~<ııı var. Mekteplerde toonğunu 
tM!da, ·a okutmak fıknranm hakkı de. 
ı:;.;1 midir! Acaba hütiin meccani tale
be fakir midir de~lnlz! 

Dlye-oek 5u ki; hele polikliniklere 
müracaat edeceklerin içinde ben zen. 
ginim diyecek yoktnr; c,:\inldi dokto. 
ra muayene iicnati \'erecek kudrette 
olanlar polikliniklere miiracaat et. 
me7.ler. Hali \'akti müsait olup ta 
müra('.a.at ~lenler de hiç şliphe yok, 
fakirim! der. Bunu dedikten 80nra 
da ille: 

- Sen '7.en~n<11in ! fa.kir olduğuna 
dair Umiihaber getir!. 

Demek şehir halkına ~arşı btr sıh· 
hat miicsseseslnfn alması yaıı..,şmıyan 
bir ,·a:ıi\'f't olur. Onun iı:ln hnna ka.. 
lrrsa polikliniklere muayene için ge. 
lt-nlı>rin het>§lni fakir saymak hem 
hakikat~. hf'm de m.ns1n.hata nygun 
bir hareket ola(',akt;ır. Bir kere ha.,. 
tan a aı:; bütUn a~·hklı memurlar \"e 
orta halli f;Jnıf hu ~ibi sıhhi mun,·e
netlere muhtac , .e fakir teliikkf etlil. 
mek laznn<lrr. Esasen dilenecek, B\'ll() 

ıu:acak !kadar fakir olanlarla. orta 
tabakanın Ustüne çıka<',ak kadar zen. 
gin olanlar oM\!ara gelmezler ki. 

Ciinldi; dinleyin: 
Rir köyden tıİr doktor geçlyormtı'$. 

Sonml'~: 
- Burada hekim ,·ar mı 1 Kö~ IU. 

lf'r: 
- Yok! <lf>ınişler .• 
- Ha<ııt.ıı olunea ne ynpar m1z! 
- Kendi kendimize mürüz. Ceva.. 

bmı , ·enni ler. 
Zenıjnlere ~elince: onlann da po

likliniklere kadar zahmet etmelerine 
,,;aten heldmler mahal bırakmazlar. 

B. FELEK 
- ===== 

Üzüm 
kongresi 
çalışıljor 

Ankara, 12 (Tan l\luhahlrln. 
den) - Üzüm kongreıo.i bu~tin de 
çalı malanna de\'am etmi ti.r. Ö~
Jeden t-vnl mfüı;tnhsiUerle meb'us 
Rahmi \"e Turguttan müteşekkil 
zirai isler kombronu toplanmış \"e 
Muhli~ Erkmeni~ reisliğinde bir 
mfüldet çahşını~tar. 
Öğleden sonra da komi yontar 

raılOrlannı hazırlaını tır. Kongre 
\'arın sona erece:k ,.e lktı:.at Vekfı. 
İeti, üzümlerimiz hakkmdnld te_ 
mennilerin kanunla hnlması hak. 
kında tetkikler ynpacaldır. 

Sofya Üniversitesi 
Bilamüddet KaDataldı 
Berlin. 12 (TAN) - Sofya üniver

-;itesi bilamUddet kapanmıştır. Sebep. 
Marksist gençlerin üniversiteyi top
lanma yeri yapmalarıdır. Bunların bir 
çoğu tevkif edilmiştir. 
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·1".·a h k: eme 1 er d. e 
ÇUVALA 
GiREN 
KURŞUN 

. Bakırköyilnde bir fabrikanın av
lusunda bulunan asitJer geçen gün 
bir tüccara ihale edilmiştir. Tüccar, 
mağazasına nakletmek için Ali ve 
Mustafa isminde iki genci fabrikaya 
göndermiştir. Bunlar asitleri çuvalla 
ra doldurup araba ile mağazaya taşı. 
mıya başlamışlardır. 

Fakat, Ali '~ Mustafa dün f abri_ 
kadan çıkarlarken kapıdaki kontrol· 
memurla.n çuvalların içine bazı şey. 
ler saklandığından şüphelenmişler iç 
lerlni arayınca bazı kurşun parçaları 
bulmuşlardır. Ali ve Mustafa bunla
rm guvallara nasıl .girdiğini bilmedik 
lerlni söylemişler, fakat, müdafaala
rını dinletemeyince iş polise ve ora _ 
dan da meşhut suçlar mahkemesine 
intikal etmiştir. Mahkeme ka.rarmı 
bu.:,<riln bildirecektir. 

Adını 
unutan adam 

Cürmü meşhut müddeiumumisi Hikmet Sonel soruyor : 
- Senin adın Agopmuş. Niçin "Mehmet o2:1u Mustafa., dedin de 

polisi bu kadar yordun? 
Agop, liikayit cevap 'Y'eriyor: 
- Vallahi Bay Müddeiumumi .. Hadise zamanında başıma sandık 

çarptı. Ben kendimi kaybetınişLın. Yalnız kaybetmiş detil, adımı bi
le unutmuşum. 

Müddeiumumi tekrar sordu: 
- Pek iyi, hadise zamanında kendini kaybet tin. Kasımpaşa mer

kezine ikametgah vermek üzere gitmişsin, orada ayılınadın mı? 0-
ra'da da "adım Mustafa,, diye ısrar etmişsin, yalnış adresler venmlş
sin. N ihayet polis, uzun tahkikattan sonra senin adının Ae:op oldu
ğunu öğrenmiş. 

Agop susuyor ve yere bakıyordu. Müddeiumumh 
- Haydi bakalım~ bu sualin cevabını şimdi hakime verirsin, dedi. 

Ve kendisini Asliye Dördüncü Ceza Mahkemesine gönderdi. 1 
Hadise şöyle olmuştur : Agop Beyazıtta camiin önünde ve yol üs

t ünde boyacılık yapıyormuş. Polis menetmiş, dinlememiş. Kendisini 
belediye cezasına çarptı~mak için Bevazıt karakoluna götürmüş. , 
Suçlu orada Türk ve Müslüman olduğunu ve Kasımpaşada ot urdu
~unu söylemis. Mahkeme. bugUn kararını bildirecektir. 

-. 

Elektrik saatinde 
delik açıyorlarmış! 

Dılencilık 

Suçlularının 

Müdafaaları • 

1 ' 
Yeni Evlenenler • 

= 

~ f Bugünkü pl'ogralll 

Taksimde Ağaçeşme sokağında oturan Bayan Aleksandra He Bay 
Andon Fat ih evlenme memurluğun da evlenmişlerdir. Yukardaki resim
de, genç evlileri, evlenme memurunun önünde ve Bay A n donu da ev
hınme akdini imzalarken görüyorsunuz. Her iki tarafı tebrik ederiz. 

ŞEH i R T i YATROSU DRA M K ISMI 1 N J Ş A N 

~ 
llll~ljllllll i Bu akşam saat . İnhisarlar .Vekaleti murakrbı Tev-

~
'// j/ 20,30 da file Cura kenmesi Muazzez ile müte-
1 / O M 1 T ahhit Mehmet Ali Kuntun mahdumu 

'" Yazan: HANRY !ş Bankası memurlarından Burhan 
llJlllUI Bernistein Kuntun nişan merasimi Perapalas sa-

Tür~~t:ye çeviren: Halit Fahri tonlarında güzide bir heyet huzurun~ 

ŞEHiR TIYAT ROSIJ ,,,.,.,.,.+kısmı 

Bu akşam 20,30 da 
SAZCAZ 

Gündüz 14 te 
Çocuk tiyatrosu 

DOGANLA SELMA 
ı 

llllll\\\lll;\\''
1i 

ı 11111...11!\ 
1•ıJJllllllli l 
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da. icra edilmiştir. Saadetler dileriz. 

YEN, NESRIYAT 

KONYA - Konya halkevi tara
fından ayda bir çıkarılmağa başlanı
lan bu mecmuanın 4 üncü sayısı doı
gun mUndericatla çıkmıştır. 

j İstanbul: 1 
Öğle neşriyatı: 12.30 PUikla Türk./1~l~ 

kisi; 12.50 Havadis; 13.05 Muhtelı 
nesriyatr; 14 Son. ınu· 
Akşam neşriyatı: 18.30 Plakla dans ilci 

sikisi; 19 Şehir Tiyatrosu komedi kısrnfasd 
temsil (Baı;ba$a ve Büyük söz); 20f dan 
saz heyeti: 20.30 Bay Ömer Rıza tara ~ 1 • 
arapc;a söylev: 20.45 Fasıl heyeti, s:ı:ors& 
yarı; 21.15 Orke!!tra: 22.15 Ajans ve 2 3S 
haberleri ve ertesi günün programı: 2ıarıi 
Plakla sololar, opera ve operet parça 
23 Son. 

• 
Gilniin program özü 

Senfonik Konserler: 
22 Varşova: 1-metana, Vladislav. aorO" 

din Çaykovsky. 

Hafif Kon4'erler: 
13.03 Varşova: İtalyan musikisi: 1~~~ 

Bükreş: Plak konseri; 17.15 Varşova: seri 
çük ~rkestra; 18 Varşova: Solist kon ıe: 
18 Bukreş: Askeri bando:JS.30 Budape$ eli 
Salon orkestrası: 19.05 Kolonya: E~lenc zS 
neşriyat; 19.10 Bükreş: Hafif musikı: ı 9Ci· 
Breslav: Yeni musiki ; 19.45 Budapcşte: i· 
gan musikisi ; 20.30 Varşova: ltatyan ınıı;c
k.isi; 21 Züri~: Massimila Doni'nin ese:.ıo 
rındcn; 21 Vıyana: Tuna marşları; 2 ra· 
Berlin: Hafta sonu eğlenceleri : 22 Var;tfif 
Akşam konseri: 22.10 Königsberg: 8 u· 
parçalar: 22.35 Posa Parizyen: 1tatyan2~5o 
aikisi; 22.45 BUkreş: Gece musikisi: 

1
;b

Budapeste: Opera orkestrası; 23.15 J:- u~ 
liyana: Gece musikisi 23.30 Varsova: !{ile 
orkestra. 
Operalar, Operetler: 

18.30 Prag, vesaire: "FreischUtz .. opera::: 
20.25 Bükreş: "Bir maskelı balo,. operıpa: 
22Roma: "Aşk ickisi .. operası ; 22.30 
ris: "Saraydan kaçırılış,, operası. 
Oda l\luslklsl: 

16.30 Breslav: Şubertin oda eserlerin:Se~J 
20.15 Berlin: Yaylı triyo (9 - moll); · 
Doycland-zender: Kuartet (Telemann). A ıliye D ördüncü Ce za mah- ı----

kemesi, dün çok dikka te 1 
Cleğer bir davayı n e t icelend ird i. 

Davacı yerinde Y eşildirekte Se-
Sahte 
Rapor 

Sultanahm.et sulh birinci ceza h8- ---• 
kimi, dün üç dilencilik suçlusunu se. Bugün SUMER sinemasında 

Resitaller: 
0 

---~ 18.15 Paris P.T.T: Romen ı:ırkıtartJ~~: 
Stokholm: Keman konseri: 20.35 B ·talil 
Şarkı resitali; 22 Paris: Piyano rest 
22.45 Mnnte - Ceneri: Hafif havalar. 

t iya.n hanında Trikotaj fabrikaıı 
sahiple rinden Madam Diruhi 

ki2:er gün boğazı tokluğuna inune 

hizmetlerinde çalışmıya mahkfıı:n et
ti. 

En aehhar ve e n sevimli jönpröm ye 

ROBERT TAYLOR 
, Dans lUuslkfsi: 

21.15 Bükreş; 23.30 Breslav; 23.35 go
lonya; 24.40 Tul\i:r;. u 

vardı. Suçlu da Eınaf C emiyet- İhtilas ettiği için tevkif edilen be· 
Ierinin t ahsil itile m ef gul oldu- lediye tahsildarı Nadi hakkında sah. 

Birisi 42 yaşında Ali isminde bir 
adamdı. Kucağında da 3 yaşında bir j 
güzel çocuk vardı. Hakim Reşit, ço-

Dilber lRE NE D U NNE ile beraber t em sil ettiği 

Kadınlıgın Sırrı 
.,.ııııı11•-•• Bu aktam • 

.. unu ı"' l' K A • • d te rapor verdiği idd.iasile işten el çek-
g oy ıyen azım 11mın e tiril dl. t . 1 . ..d .. 1 .. -·· b 
b

• en a ı ıp ış en mu ur ugu aş. 

ır genç bulunuyordu. Davacı fİ· katibi Raü hakkmd ki tahkik U 
k ,. . . .. l I a a a 
ayetını şoy e an attı : dün müddeiumumi muavinlerinden 

- Ben evvelki gi.hı fabrikada idim. birinci tetkik bürosu şefi Sabri meş· 
Bu genç bana geldi. Madam ben elek. gul olmuş ve müessese doktorların. 

cuğun kimin olduğunu sordu ve "ço
cuğu analar kucağında taşır .. Sen o-

nu dilencilik vasıtası mı yapıyor
mü~e.mmel komedi dramatik filminde takdir nazarlarile sey
redıruz ve candan alkışlaymız. Seyirciler, büyük bir alaka ile 
baştan sonuna kadar takip ediyor. 

M ON 1 R 
NURET Ti N 

KONS ERi 
FERAH Sinemada 

trlk memuruyum. Saatinit.de bir de
lik olduğu hakkında rapor vanlır. 

dan ve mcmurlrunıdıuı bQ.ltllo.rınm -=.. HRvrr vı:o?'~-~·nm. nnu eewi Y an n aaat 11 d e matine, umumi dühulive 35 Jn, ...... 
riyordum. Bir adam çocuğa acımış ~--•••••••llllıı••••llııİl•iill••••••••ıııiıı 

sun?,, dedi. Ali: 

- ı eıeron : .e.1"""' -malfunatma mftracaat etmiştir. 

Saatinizi göreceğim, dedi Ben bu mü şiııkete şikayet ettiler. Saatin Ustü 
racaattan şüphelendim. Elektrik Şir- delinmek suretile cereyan çalmabi. 
ketine müracaat ettim. Onlar bunun lir. Bu suçlu da İhsanı tariıdığmı söy 
sahte memur olduğunu söylediler ve lediğine göre öyle bir maksatla gel
bir cürmü meşhut yapmıya karar miş olabilir. 

ona 20 para verdi. Beni de dilenci d.i- ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
~:J.°1is yakaladı, ben dilenmedim, ~-=:....__ Bugün lVlELEK sinemasında 

verdiler. lki memurla bir polis bu sa. Bundan sonra şirketin fen memuru 
bah Ortaköyd~ evime geldiler. Suç- Cevdet dinlendi. o da ayni şekilde 
lu saati muayene ederken kendisini 

!kinci suçlu, 70 yaşlarında Nikoli ~ --::, ~ 

~~:~~ !:r::t:·ö:~n~: ~:=: ~~,·~~.d: -'B' KCRejRisör WE1LL YB F OREST 'un 
ti. Nikoli suçu inkar etti ve: ~ ~ 

- Ben ayazmanın mumunu yaka
ran. Mumun ateşiyle de sigara yakı-
yordum. Birisi para vermek istedi. ~ 

ıaheseri 

< ALLOTRIA J 

yakaladılar. şehadette bulundu ve elindeki saatle 
Polis beni dileniyor sandı ve yakala. ~,; RENATE M OLL E R • JENNY JUGO - ADOLF WOHLBRUK 

dı, dedi. 

-----------~~-----------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------__;,., 

Mahkeme bundan sonra. cürmü mahkemeye izahat verdi. Polis Ke
meşhutta bulunan şirket kontrol şefi mal de bu iki şahidin üadelerlni teyit 
'.t .. vniyi dinledi. Avni, dedi ki: etti. Fakat şahitler cürmü meşhut 

- İhsan isminde bir sabı:kalı türe- yaparken Kazımın madamdan para ~--••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-1' 
di Bu yanında bir a.ricada.şiyle bazı istediğini duymadıkla.nnı da söyle • B u G Ü N MÜTHiŞ. MUAZZAM • iNSANİ • HiSSİ = harikulade sahnelerle dol&I 
evlere memur gibi girerek saatin üs. mişlerdi. Müddeiumumi, Elektrik 

tünde delik açar ve sonra hem şirke- Şirketi memuııtarmm resmt memur • p EK 7 L •Ne KANUNU Fransızca SlLVIA SIDNEY 
te haber vererek ikramiye ister ve sayıia.mıya.ca.klarmı söyliyerek bera- 1 t e 1 
hem de saat sahibinden para çeker -1 et istedi .. Mahkeme de bu ~kilde ka. sözlü SPENÇER TRASY 

miş. Bir çok müşteriler bu oekilde r ar verdi. ·-----------------.. ---------•-••WI•-----------~----' 
D ünkü k11mm hulasası 

Bir 1.tölye ... Motör iıli:vor, çarklar dönüyor- Geniı 

kay11lar durmadan, makineyi ieletiyorlar. 

Nazlı admda genç bir loçi kadm, hayatta.n bahsediyor, 

Ustuı Süleyman, Nulıyı icap eden ihtarlarda bulun. 

maktadır .. Silleyınanm bütün hiddetine raimen, itçiler 

sıcaktan bunalan bu yaf kokulu atölyede gevezelik 

etmekle meşıuller. Makineler ioliyor, motör homurda

nıyor, çarklar dönüyor. 

Genç ieçi kızlar ara11ndaki sohbet, bir arılık ıev(İ 

ve ıevcili hıtıralarmı tazeliyccek bir renk alıyor. 

Denize gitmek istiyen Nazlıya, ut t.arahnda çalroan 

esmer bir delikanlı ıunlan ıöylüyor: 

"- Emret Nazlı, biz de bu pazar teni dcniu götü

rürüz.,. 

- Evet, em.ret, !!!enin için can fener, muşamba ol
aa yanar değil mi? 

Nazlr, güzel yüzünün inceliğine, kurt dişleri gibi 
uçlan sivri, sivri bembeyaz dişlerini gösteren kalın 
dudaklı ağzının asıl çizgilerine hiç uymıyan bir neşe 
ile kaba, kaba gülüyor ve sonra ince kaşlarından bi
rinin ucu gururla yukan doğru kalkarak: 

- Haydi hoşt köpek, diyor, eğer kırk yılın birinde 
aklıma esip te bir erkekle deni~e gitmeğe kalkışsam 
seninle mi giderill\. 

Esmer işçi bir anda içine kin dolan kırmızı gözler
le Nazlıya bakarak: 

- Bize tenezzül buyurmuyorsan bari bekle dese
ni işletme mtidUrU götürsUn, diyor. 

Nazlı, muhakkak ona da bir cevap yet{ftirirdi am
ma bu defa SUJeyman ustanm ıesi itaat istiyen bir 
ahenkle bağırıyor: 

- Haydi, iş başına .. Burasını çıfıt havruın& dön
dürdünUz. 

Makinelerin sesini, homurtusunu aşsın, diye ade
ta avaz, avaz bağırarak yapılan bu konuşma çarkla.
nn gıcırtısına, motörUn uğultusuna karışarak yarı-

Bu r1QkAAN . . ·:) .· ~ . t-< 1 y 1 . . ': . . . ';-
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No. 2 
sı anlaşılır, yarısı anlaşılmaz bir gürilltU yaratıy<ır
du. 

SWeyman ustanın emri bUtUn bu seslere bir an 
h.Alfün oldu. Şimdi konuşanların hepsi birden sustu
lar ve çarklar konuşulan şeylerin en son cümlesini 
dişlerine takıp devirlerine aldılar ve onla.r döndükçe 
bu sözleri tekrarlayıp duruyorlar: "Bekle de seni iş-
1.:ıtme mUdürU götürsün, bekle de seni işletme mü
dürü götürsün. Bekle de seni işletme müdürü götür
sün .. 

.Nazlı, hışımla makinesine doğru eğilirken çarkla
rın bu istihzasına içinden cevap veriyor: "Neden 
götürmiyecekmiş, neden beni beğenmiyecekmiş, ben 
mahallemin en güzel kızıyım. En güzeli benim o nıa
hAllenin .. Arabacının Seherden, kunduracının Haııi

feden bile daha güzelim .. Acaba işletme müdürünün 
karısı, kızı benden daha mı güzeldir.,, 
Güneşin altında yediğini hazmetmeğe çalışan bir 

yılan gövdesi gibi uzanmış ola.n ince ve uzun fabrika 
!binası bacasını bir yılan b8"'ı gibi dik t utmut .. Ve işte 
bu baştan birden bire bir yılan ıslığını hatırlatan tiz 
bir dUdUk !esi yükseliyor. 

- Paydos!! ... 
Fabrikanm motörU birdenbire durdu ve blltUn ma

kineler sektei kalpten ölmüş bir vUcudUn uzuvlan gi· 
bl o anda kat't ve kansız bir atalete düşüverdiler. 

!.şçilerin her biri birer hapisane kaçağı gibi bir ILft 

evvel atölyenin kapısına varmak ve dışan gitmek için 

Yazan: SUAT DERViŞ 
arkadaşm.m önüne geçmiye gayret ediyor. 

Bunların en önünde incecık vücudunun bir bahar 
rüzgan gibi hafif koşusiyle Nazlı var! .. 

O, daha paydos düdüğü çalarken işini bıraktı. Ve 
çılkm bir koşuşla, tıpkı havasız kalmış bir adam, 
havaya kavuşmak için nasıl tehalük gösterirse ayni 
tehalükle kapıya fırladı. 

Şimdi atölyenin ağır havasından kurtulur, kurtul-
maz geniş bir nefes alıyor: 

- Oooh! ... 
Yarubaşmda yine o kerih suratlı sarışın kız var: 
- Nazlı abla, çabuk ol ... Taşlann üstUnü biz al~ 

lım. 

Atölye kapısmdan geniş dehlire çıkanlar birer, bi
rer fabrikanın sokak kapısına doğru gidiyorlar. Fab
rikanın tenha ve dar biı sokağa açılan kapısına ... 

Bu kapı açılınca işçiler, iki tarafı birkaç asırlık 
hanlarla çevrilmşi bu yosunlu duvarların gölgesiyle 
l<>o olan ve en eıcak havalarda bile daima esen ve se
rin ola.n darlığiyle ııokaktan daha fazla bir geçide 
bemiyen bir yere çıkıyorlar. 

Kapmm solunda sokak yapılırken veya tamir edi
lirken unutulmuş taşlar üstüste yığılmış. Sarı§ltl kız 
kalm kolunu Nazlının belinden geçirerek Nazlıyı 0 
tarafa çekiyor: 

- Gel buraya, kurbanın olayını, çabuk ol. 
lki genç kız sanki yum.uşak ve rahat bir sedire o-

turuyorlarmış gfbi büyük bır memnunıyetle bu taş
ların üstüne çöküyorlar. 

İşçilerin hemen ekserisi de kapıdan dışarı fırlamış. 
İşte Çopur Emine ... Kapının sağında çömelmiş duru
yor. Basma ~ntarisinin önü iliklenmemiş ... Bu aralık· 
tan eski bir fild ikos ve turuncu kretünden bir göı:n" 
lek önü gözüküyor. Makinenin yağlı karasiyle bo
yanmış parmaklarını hiç tiksinmeden göğsüne soktv 
rak bir tütün paketi çıkarıyor ... Ve yine o parmak· 
lannı hiç te iğrenmeden yaladıktan sonra sigara ka• 
ğıtlarmı ayırıp bir sigarı. sarmıya başlıyor: 

- Aman, kafam pek sersem oldu tütünsüzlilkten-
- Bir ate§ ister misin ? 
- Hay ömrüne bereket Süleyman ağabey! 
Süleyman usta !:>ir kibrit çakıyor ve Emine sigar&' 

sının ilk nefesini burnundan genzine, genzinden bil· 
tün ciğerlerine doğru bir şifa gibi çektikten sonra• 
ağzından ve burnundan iyi işliyen bir fabrika bacası 
gibi duman çıkarıyor. Sonra arkasını duvara vere
rek gözlerini kısıyor . 

Süleyman usta ortadan kayboldu. 
Ayakları terlikli, kısa boylu bir kadın; omuzlarına 

acele ile soluk keten yeldirmesini atmış olan Çaklf 
Adviye sokağın ortasına çıkmış, köşe başında yüzU 
fabrikaya doğru dönük olan ve iki büklüm bir vazi· 
yette duran küçük bir kızı çağırıyor: 

- Gülizar, GUlizar .. 
Ona aynca eliyle de, gel. fşaretin! yapıvor. 
Beş yaşında görünen bir kız çocuğu çıplak ayakla.· 

riyle hep tozlan savura!"ak Advıyeye doğru yakia§J• 
yor. 

Çıplak ayaklariyle tozlan dağıta. dağıta Adviyeye 
doğru yaklaşan çocuk, si'rtında ağıı bir yiik taşıys.JJ 
bir hamal gibi hep iki büklüm. 

- Nedir o halin? Doğrulsan a! Kardeşin nerede! 
Henüz R leri tel8.f fuz edemJyen peltek bir kontı· 

şuşla küçük Gülizar : (Arkası Varl 

ı 
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BAŞMUHARRIRr 
wf" Ahmet Emin YALMAN 
ı.A.N'ın h d f' H l(Jrde h e e ı: aberde, fi-
liiat ' er §eyde temiz, dü-

' sanı· A 1 taıet . ıını o mak, kariin 
~ eaı olnuya çalışmaktır. ... --=:::::: 
.:ı:~lJN ._M_E_S_E_L_E_L-ER-~I 

lsı~ --· _:J 
anıların hCimisi 

)f llssoUn 
~erı lsr i Tarablusa ayak basar_ 
diı<li. a.oı.ıa.rın ha.misi ola.ra.k ilan e. 

l'atbıtn 
de hud gUJUnç iddlaJanndan biri 

Cilt ur. 
l'a hn &Q harbinden evveı de Alman. 
~a:atonı Wllhelm kendisini ts. 

GIU'bi ;arnlsf olarak Uan etml)ti. 
bit llıfls a.rabıus İsla.mlarla meskfın 
lci ~iiıf~ekedlr. MussolinJ orada.. 

takat .. farın hamisidir. 
tldu1>-.. hutUn İslamiyetin hamlsi 
ı_ ~ .. lddfasr •- JA ilJ .. ~rı11 ' ı.s am m etlerin yuz-

t e '"Urulrnuş bir t-Okattır. 
anı t,r . 

())al'ak k am nıilletlerJ müstemleke 
~leke almrya ınalıkfımdurlar. Müs. 
dltJ<Ça 0 la.rak yaşamıya mecbur ol. 
lşıe ıa bir hamiye muht~trrlar. Ve 
letıer .:an zam~ emp~ryaJis~ dev. 
trıaye :ıa.yıt İslam milletlermf hi
fet eYe koşuyorlar. KJme karşı? DL 
tlte)ı: ~~l'l-~list devletlerin eline dUş-

t UtıaJine karşı. 
dil·eanı İslatn milletler için bir efen. 
eterı~:~p olmak mukadderdir. Bu 
~1 ın ~ir. emparyalist devlet ol
~ktılarurıdır. Biri olmazsa öteki 0 • 

l', 
tw 

~ş ll.llt nıU.Jetlerf bıtikJiJJerine ka.. 
d~:::ıık~ ~stiyan emperyalist 
lllıJ· erfnın hunayesinden kurtula. 

ltcaklardır. · 

t * * * sıanı h A •ı• ve e Si amı ıgının 
~asi manası 

•~~tls-411olinfnin kendisini İslim ha-
l ı... U;,n ......_ 1 • wa,J'ctJr --...~ nın Qİ,•-ocr; f,I..,. .... ~.u~ 

"11 ~~r tsıam mta&eketleri İngiltere 
C~ 'llllsanın hima '-·esindedir •ı -~J'ir . . ,, . ı' ısır, 
lrııtlüı '.Fas, Hındıstan, Suriye, Irak 
~11 .. h le Fransız mtistemlekeleridir 
~unı ı · ~ slam hamisi olunca, bu 

lllJ"ı eketıerdeki İslimJarm da ha.. 
\' «>labUeceğini kasdetmektedir. 

'aJ·a:'i Mussolini İngiltere "'e Fran. aa, karşı bir müstemleke tehdidi 
tle\1 ak istemiştir. Zaten nutku bir 
lı'a:eydan okumadır. 

"ıe}'d at İngiliz Bahriye Nazm bu 
\'e~n okuma~·a derhal cevabını 
~ ve artık dar denizlerde hava 
l~lltl lanndan korkmadıklarını söy 

Ştlr. 

tft~"eler, yanşa çıktılar demek. 

,, * * ,.. 
: terbiye meselesi 
'~terde Alnınnyaya giden mu. 
llttl( erden bir kısmı bir gün bir 
l'6(1t ta geziyorlarmış. Yol üzerinde 
giiı . Yllşlannda küçük b.lr çocuğun 
t}ıu,laşıa.n dökerek ağladığını gör. 
\>e ,;r. Sevgi ile yawna sokulmuşlar 

rrnu .... Jar· ..... ~ . 
~l~fn a~ln.·ol'8un ''&vnım ...... l' 6 ",1 • ,T 1 

....._ opum çimenlere kaçtı. 
.\1"8.nal 

~lc~la.nıam ki, $1menlere basllULk 

'8tz alalım 
i;" Siz de al~8.7.8rruz. 

bUıe~e tramvaylara. asılan, otomo
~erı b arkasına ta.kılan ve bu yüz. 
tG ergün bir kaç can feda eden 
~l~ları bu tehlikeden kurtarmak 
~lt, ~n~~ tedbir almaık kii.fi değil. 
bıtrı e::rube göstennlştlr ki, yasak 
lttb~ «>niintı alamamıştır. Bu bir 
~ !: le ıneselesldir. Evde ,.e mektep. 
~ttn <>cu~a kanuna ve yasağa hürmet 
b.. e,;ını öğretme.Jde baslar ve ancak .. ııu ~ 

~etle halledilebilfr. 

~Üıede Yeni 
ıru Meskukat Salonu 

lı>l>t ıeter idaresi, eski meskfıkatı 
teti:arak zengin bir salon vticude 
'i ~ ~ş.tir. Salon, 15 mart pazarte
~~ nu merasimle açılacaktır. Mtize
~tu~~ki TUrk paralarile İslam ve 
'6~lt l"nan Türk devletlerine ait mes 

.\. teşhir edilecektir. 
lattı~i ~?n, müzeye yeni konulan A
~act bustünün küşat resmi de ya. 

aktır. 

T A \1 

······················:·····························································1 

1 arzhten Sayfalar · ı 
············-··· .•.......... ... . . . .. .. . . .................................................... . 

ıstanbula Gelen 
1 Urklerin Hint alemile 

çok eskiden münase
betleri vardır. Birçok defalar 
...ır;ı- an...vl-~t-!.,. "'""~ mu-
kabil Hintten birkaç kere is-
tanbula elçi gelmiştir. Fakat 
bütün bu gelip gidişler hiçbir 
vakit siyasi ve ameli bir netice 
vermemiş, sadece dostane mü
nasebetler şeıklinde kalmıştır. 

Osmanlı hükfuneti daha derin 
düşünerek, daha değerli şahsi· 
yetler göndererek Hindistanla 
olan bu münasebetlerini siyasi 
ve iktısadi sahada verimli bir 
şeklıe koyabilirdi. Fakat yazık 
ki, o devirde hiçbir vakit böyle 
bir fayda uzun uzadıya dü
şünülmüş değildir. Şimdi size 
anlatacağım vaık'a Osmanlı 

imparatorluğunun Hint mü
nasebetlerine verdiği kıymeti 

açrkça gösterebilecek mahiyet
tedir: 

BiR HiNT 
isi 

r Yazan: Zuhun Danışman r 
mak için yalılarda, Boğaziçinde 
!stanbulun _göıı.ilmiye değer en gü~ 
zel semtıez:nd~ ~~rilen bu ziyafet. 
lere, en degerlı alınıler, şairler ve 
zürefa da davet ediliyor, sabahlara 
kadar ilmi milsahabelıer yapılıyor
du. Şimdiye kadar hiç bir elçiye bu 
kadar iltifat edildiği görülmemiş-
ti.. İstanbul halkı bile elçi ile ala. 
kadar olıruya başlamıştı. 

te zinhar söz söyleme, sakit dur, 
yoksa biz seni pek ala biliriz, söz 
söyliyeyirn derken bir halt edersin 
denildi. · 

Zülfikar Ağa fevkalade meID
nundu. 

- _Asla böyle bir halt etmem, 
ve agzımdan kelimei vahide çıkar
~a~, d!yereık eteklerini topladığı 
gıbı dogru Seyit Hacı Mehmedin 
yanma gitti ve dilinin döndüğü ka
dar nezaket göstermiye gayret e. 
derek onu ziyafete çağırdı. 

sun cevap vermek 18.zmı olduğuna 
kanidi: 

- Bu pek nafi şeydir sultannn, 
ruha kuvvet verir. 

Elçi gülm~kten kendini alamadı 
ve: 

- Laha.nanm, tekarllbü huruf. 
• tan .gayri ruh ile bir münasebeti ol 

masa gerektir. dedi. 
Zülfikar Ağa yine bir şey anla

mamıştı. Halbuki elçi gülüyordu. 
Düşündü. Demek ki gülecek bir 
şey vardı. O da kasıklarım tutarak 
gülmiye başladı. Cevri Çelebi ile E-
bu Ahmet ne yapacaklarını şaşır. 

mışlardı. !sin tashih edilir yeri kal
mamıştı. Asıl fenası elçi de bu deli
ce sohbetten bir şey anlıyamadığı, 
bilhassa Zülfikar Ağanın katılırca. 
sına gülmesinden huylandığı için 
gücendi.. Ve hemen hemen yemeği 
yan bır?kara.k çıkıp gitti. Elçi çı. 

karken Zülfikar Ağa sırıtarak so
kuldu: 

- İnşallah cenabmız ile yollar· 
da zevk ve safa ederek gideriz.. de. 
di. 

_ Evet ,yollarda beraber bu. 
lundukça c;ok acip ve garin şeyler 

temaşa edeceğimiz muhaıkRak .. 
Dedikten sonra kendi kendine 

mırıldandı: 
- Hey Rabbim. bana ne güzel 

5 

Günün Fılcrası: 

Devlet 
Yasağı 
Üç gün 

Traım·ayda, önüındeki sırada iki 
kadm oturuyor. Bırisının kucagu.ıua, 

yüzü gözü yaralar içinde bir çocuk 
\'!.il, ötekisi soruyor: Çocuğa ne ol • 
muş böyle?.. Ah, sorma, hemşire, 

eve bir himıetçi aldık, cilt hastalJğı 

vamırş, çocuğa da geçti, şimdi d&k.. 
tor, doktor geziyorum 

• 
Belediye kanunu, belediyenin va .. 

zifelerini ı:ııralarken, 8 nwnaralı mad.. 
dede diyor ki : 

"}fürebbiye, sütnine, hizmetçi, a.,. 
çı, çamaşırcı, uşak ve emsaU, halk ile 
temas eden hizmet erbabı işçilerin 
sıhhi ve fenni muayenelerini yap. 
tmnak ,ehllyet \'e sıhhat vesikala.. 
n a.Janlann işlemelerine izin ver
mek ve bunlan daima tescil ederek 
müseccel olınıyanlan menetmeok, be .. 

lediyenin va.zi:fesidir 

• 
Bundan dört beş sene evvel bu 

madde icra mevkilne kondu. Hizmet. 
çiler hepsi belediye dairelerinde mu
ayene ve tescil edildiler. Fakat son.. 
ra.. Sonra, kapılara giren hizmetçL 
terden, hanımlar bu sicil kağıtlannı 
a.rayıp, sormadılar. Belediye, bu mu
ayene ve tescil l')inl yanda bıraktı. 
Evlerlmlz, hast.alıklı, sabıkalı, her 
türlü sıhhi ve içti.mat mahzuru olan 
hizmetçllerln getireceği tehlikeye 
karşı ka.pılanm ardına kadar açtı. 

• 
Bunda halkın da. kabahati var. E. 

vlmize sokacağımız hizmetçinin bele. 
diye \·eslkasmı sormamak bizde öte. 
denberi adet olmuştur. Halka bu yeni 
itiyadı ,·ermek için, belediyenin bu 
koyduğu nizamı, sıkı bir t.akip ile 
ba.şa.nııa8•, hatta vesikasız hizmetçi
leri kullanan aileleri mes'ul tutması 
icap eder. Fa.kat belediye kendi koy. 
duğu nizamı, kendi ihmal ederse, 
halktan bunu \stemeğe hakkı da ol
maz 

• 
Kafalarda. yerleşmiş bir düstur 

va.r. Devlet yasağı üç gün.. Bu ta 
ataJa.rdaJI kalmış bir sözdür. Fa.kat 
yaşadığımız de\·ir, lda..rei maslahat 
de\Tl değildir. Devletin her işinde, 
heır nizamın, her vazifenin bir ka • 
nun ha.tinde devamı zihniyeti hakinı. 
Belediyenin de işlerinde ayni zihni. 
yetin hfildnı olması lizmı. Devlet ya. 
sağı üç gün zihniyetini yıkmak için, 
verilen kararlann, yapılan kanunla.
nn, değişecekleri güne kadar ihmal 
ve teseyyiibe uğramadan şiddetle, 
israrh bir takiple devamı gerektir. 

Ad-;ıı y ı!?ICI 

bir yol arkadaşı ihsan eyledin! .. 

Z ülfikar Ağa çok memnundu. 
Kendi fikrince elçiye iyi bir 

ders vermişti. Cevri Çelebi ile Ebu 
Ahmede: 

- Şu gidi ile iyi musahabet et. 
medim mi? Anlar darçın ve karan· 
fil ile iftihar ederler, metalarını biz 
almasak kime satarlar. Biz de viJL 
yetimizin yadigarlarile iftihar e<le. 
riz. O bana hep ıstılah ile söyledi, 
ben de halis Türkçe .. Yine de fena 
söylemedim sanırım! !.. 

* 

H indistana evvelce gönderilen 
Seyit Muhittin adındaki Os. 

manh elçisine mukabil, 0 zaman 
Hint hükümdarı bulunan Şah CL 
han 1652 arihinde Seyit Hacı Meh. 
met adında bir elçi göndermisti. 
Elçinin !stanbula gelişi saray ·ve 
Babıali muhitinde derin akisler u
yandırdı. Bilhassa elçinin çok de
ğerli hediyelerle gelmekte olduğu 
havadisi devlet ricalini biribiriyle 
müsabaka ettirecek derecede Se
yit Mehmet Hana huluskarlıklarda 
bulunmıya sevkediyordu. 

N ihayet dönüş zanıe.nr geldi. 
Hint hükümdaıı Şah Cihana 

bir name yazıldı, elçiye 6000 altın 
bir samur kürk, bir de mUKemmei 
at hediye edildi. Şah Cihana tak. 
dim olunmak üzere de, zümrüt kab 
zalı bir hançer, yirmi tane seçme 
ve müstesna cariye ve mükemmel 
besath bir at hazırlandı. Yal
nız bunları götürmek için bizden 
de bir elçinin Seyyit Mehmetle be
raber gitmesi lazımdı. Evvela, böy. 
le değerli, filim ve zarif bir ada.mm 
yanma ondan aşağı kalmıyacak 
derecede kıymetli bir şahsiyetin 
verilmesi düşilnüldti. Fakat sara
yın zevk ve safası için lü~msuz 

yere milyonlar sarfeden hükumet, 
elçinin gidip gelme masrafından 

çekindi. 

Bundan sonra kendine pek gü • 
venemediği için ziyafete, bilyük-
1 e r d e n k i m s e y i çağırmadı. 
Yalnız itimat ettiği iki adamını de.· 
vet etti.. Bunlar derbeder ve de~ 
meşrep suaradan Cevri Çelebi ile. 
ukaladan geçinen ve mutaassıp bir 
yobaz olan Kadı Zadeliler zürefa.. 
smdan Ebu Ahmet oğlu idi. B~'lla. 
ra sıkı sıkı tenbih etti: 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Hükumetin de azametini göster. 
mek için. hervakit olduğu gibi s~

yit Mehmet Han divana, yeniçeri. 

lere Recec ulfıf esinin dağıtıldığı 

glin kabul edildi. Rengarenk ve ga 
rip iayafetlerile yeniçeriler ulfıfe

Jerini alırken sefir, devlet ricalile 
beraber bunları seyretti ve hediye
sini takdim eyledi.. Bu hediyeler 
300.000 kuruş değerinde idi! Gözle
ri kamaştıracak derecede iri elmas 
lı bir so~ç. süslü bir kılıç, muras. 
sa bir hançer .. 

E içinin kıymetini bu getirdiği 
değerli hediyelerden ziya

de, onun hakikaten filim, zarif, nük· 
tedan ve meclisara oluşu artırıyor
du. Derhal devlet ricalile elçi ara. 
sında sohbetler, ziyafetler verilmi. 
ye başlandı. Sohbet gittikçe artı
yordu. Ondan daha aşağı kalma-

Zülfikar Ağa isminde zengin bi
risi vardı. Hindistana gitmesini ne. 
dense çok istiyen bu adam: 

"Ben kendi paramla gider geli
rim ve hazineden habbe istemem.,, 
diye Babıaliye haber gönderdi Bir 
aralık okur yazar, söz anlar bir a
damın gönderilmesi için tereddüt 
edildi ise de vezir ve müftü mali 
ciheti düşünerek Zülfikar Ağa.om 
gönderilmesine karar verdiler. 

I
• şte o günler Zülfikar Ağayı 

çağırdılar: 

- Git, Elçi ile görüş, memuriye. 
tini ona söyle, ve kendisini bir zi
yafete davet eyle .. Amma meclis-

-Ben belki söz arasında lüzum
suz bir şey söyliyecek olurum .. Siz 
beni usuliyle ~kaz ediniz. size gUve. 
niyonnn, göreyim sizi, beni mah . 
cup etmeyiniz, dedi. 

N ihayet sefir geldi.. Sofra ha-
zırdı. Zülfikar Ağa hemen 

bütün yemekleri kendisinin <;ok 
sevdiği lahanadan yaptırmıştı. Ve, 
bu buluşuna da pek memnundu. 

Çünkü Hint sefirinin parmaklan 
ağzında kalacaktı. .Sofraya lahana 
gelir gelmez Zülfikar Ağa dayana
madı, söze başladı: 

- Hint ikliminde 18.hana. var mı
dır? 

Sualin ham.lığından hayrete dU
şen elçi derhal kendini toplıyarak: 

- Hassası olmryan soğuk neba
tat, sıcak iklimlerde az bulunur ... 
dedi. Zülfikar Ağa kıpkızıl ca -
hildi. Elçinin cevabından bir !;ley 
anlamamıştı. Fakat ne olursa ol. 

t-eriköy ıvıezarllğına Su Lazım 
"Feriköy mezarlığı ilk muntazam 

Türk mezarlığı halini alıyor. Birçok 
aileler itinalı aile merkatlan vücude 
getirmişlerdir. Ağaç, çiçek yetiştir
mek yolunda çok hazırlıklar vardır. 
Fakat bir noksan vardır: Su ... 

Belediyemiz, bu mesele hakkında. 
çok alaka göstermiştir. Fakat bazan 
teferrüattaki bir noksan büyük him
metleri akamete uğratabilir. Susuz
luk mezarlığın tam bir surette ima
rına mani olmaktadır. Su olmadan 
mezarlar etrafındp. ağaç ve çiçek na
sıl yetişir? Duyc(uğuma göre, civar
daki çeşmelerden istifade için bil
mem hangi makama müracaat edil
miş. "Evvela dirilere su, sonra öltile· 
re .. ,, diye menfi bir cevap alınmış. 
Ümit ederim ki belediye, her umran 
hareketine engel ola" menfi zihni
yeti bertaraf edecek ve Feriköy me
zarlığına su isalesini temin edecek· 
tir. Nişantas: Ahmet Hamdi 

F ırm ltçilerine Tatil Günü 
ÜKuyucuıanmızdan bırı M. D. rem-

ziyle yazıyor: 
"- 8 senedenberi fırında çalışıyo

rum. Haftada bir gün dahi dinlenme
mize imkan yoktur. Hiç olmazsa US 
veya 30 günde bir defa. bir pazar gü
nü öğleden sonra, 2 saat istirahat e
dilemez mi?,, 

• 
Hangi Mektebe Girmelidir? 
Yalvaçlı okuyucularımızdan Mu -

n soruyor: 
"- Bu sene ortamektebini bitiri· 

yorum. Hangi mektebe gireyim ? 
Mektubunuzda yazdığınız notları 

tetkik ettik. Liseye devam edemiye
ceğinize ve en kısa bir zamanda ha
yata atılmak istediğinize gört. orta 
meslek mekteplerine girebilirslni7. 
Bize kalırsa, orta derecen ziraat ve 
ticaret mekteplerinden birisini tercih 
etmeniz muvafık olur. 
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( SPOR J 
irdeki 8 klüp 

üçe indi? nasıl 
Müthi§ bir intikam maçı ya
pan iki rakip birbirlerini 
hayli J11rpalamı§lar, Resimde 
görüyorsunuz, Fransız ba§· 
pehlivam, Amerikalıyı niha
yet baıa1ağı atıyor. Kö1ede 

_ (.Deglan) 

Yeni tat silfıt 
• 

verıyoruz 

1 
Spor efkarı umumiyesi milli 

küme başlangıcile meşgul oldu
ğu sıralarda İzmirde dikkate de-
ğer bir hadise vukua geldi. Mev-

1 
cut 8 federe klüp birleşip İzmir
de spor klübü adedi üçe indi. 

l Buna sebep olarak, klüplerin ge
! rek sporcu unsuru, gerekse vari
l dat membaları cihetinden gitgi-
1 de fakirleşmeleri ve bu yüzden 
İzmir sporunun kalitesini ve 

1 Türkiyedeki mevkiini kaybet-

l mek tehlikesine maruz kalmala
rı ileri sürülmektedir. 

1 
Şimdiye kadar lstan bul da birkaç 

defa tatbik edilen fakat maalesef 
1 müsbet netice vermiyen bu teşebbü
ı sün lzmirde bir semere vereceği me
l raka değer bir müşahade olacaktır. 
1 tzmir gazetelerinin verdiği tafsila-
1 ta göre Karşıyakadan Cemal Ahmet, 

1 
Bornuvadan Bedii gibi bazı murah
haslar İzmir vaı'isinin reisliği altında 

11 yapılan bir içtimada yeni klilplerin, 
formalanna, isimlerine ve hatta İz
mirin semt taksimatına nazaran mer 
kezlerine itirazlarda bulunmuşlarsa 

da vali: 
- Hepsine ait mesuliyeti üstüme 

ben alıyorum. Karanın budur. 
Diyerek işi kısa kesmiştir. 

Fransız başpehlivanı 
Yeni teşkil edilen klüpler şunlar

dır: 

Deglan Amerikalı 
rakibini mağlUp etti 1 

1 - Üçok - Altay, Altınordu ve 
Bucaspor k lüplerinin birleşmesiden 

vücut bulacaktır. Forması: Siyah -
-ndır. 

2 - Doğanspor - Göztepe, İzmir 
spor ve Ege spor klüplerinin birleş
mesile kurulacaktır. Forması: Kırnu
zı beyazdır. 

Eski dünya ağır siklet şampiyonu Fransız Deglan ile Ameri
kalı Don George arasındaki intikam güreşi nihayet Fransızın ga
lebesile neticelenmiştir. Bu iki pehlivan arasındaki intikam sene
lerdenberi devam etmekte idi. Çünkü Fransız başpehlivanı Ame
rikalı Etronglir Lewis'i yenip dünya şampiyonluğu unvanını ka
zandığı zaman dünya şampiyoluğunu Don George elinden al. 
mıştı. 

Futbol 

3 - Yamanlar spor - Karşıyaka.

ve Burnuva klüplerinden t1ürekkep 
olacaktır. Forması: Kırmızı siyahtır. 

Bu klüplerden Yamanların merke
zi Karşıyaka Parti binası olacak ve 
Bornuva lokal olarak kalacaktır. 
Diğer iki yeni klübün merkezi İz

mir C. H. Partisi binasında olacak ve 
bunların şimdiki klüp binaları, bu 
klüplerin lokalleri olarak kalacaktır. 

İzmirde bugünkü mevzuata göre, 

Fransızm dünya şampiyonluğunu 
kaybetmesine sebep olan müsabaka 
Boston şehrinde olmuştu. O müsaba
kada Amerikalı Deglan'm omuz ke· 
miğini sakatlamıştı. 

F d teşekkül etmiş ve Türk spor kuru-
e erasyOnU muna dahil bulunmuş olan Altay, Al-

Aradan birkaç sene geçtikten Mn· 
ReİSİ Çekildi tmordu, Karşıyaka, İzmir spor, Bu-

ca.spor, Göztepe, Bornuva ve Egespor 
ra Don George de diğer bir Amerika- Ankara, 12 (Tan Muhabirlncıen)- isminde sekiz klüp vardı. Bunlardan 
lıya meğlup olmuştu. Futbol Federasyonu Reisi Sedat Rı- Altay, Altınordu ve Karşıyaka klüp~ 

Ayni pehlivan bu sefer Parise gel- za istifa etti ve istifası kabul olundu. leri lzmirin en eski ve kuvvetli klüp
miş ve yine eski rakibi Don George Sebebi, milli küme maçlarının kendi. leri idi. 
ile çarpışmıştı. Paristeki ilk maçta 

1 

sinden muvafa.Xat alınmaksızın bir tzmirde yapılan bu klilp birleştir-
iki rakip berabere kaldılar. Ara' • ' ın- hafta tehiridir. r eeinden umumi k · 
dak

. k b · · ~· . . .
1
. . Futb 1 F d A l-w. .. k me ame ıy mer ezın 

ı re a et bıtınedıgı ıçın, yenı ıncı- o e erasyonıu su""7 anı • lu t . .. d h _ 
ye kadar tutuşmak üzere bir muka· Bay Nasuhi Baydar, pazartesi günü resmı ma ma 

1 
\e mu a alesı yok-

vele imzaladılar. lstanbula gide<:ek, oradan da 1zmire tur. 
Mutşer, yani biribirini haklayın- geçerek milli kUme işlerini t tkik lzmlrden milli kUmeye ayrılmış o-

cıya kadar çarpışmak Uzere kar§ıla-1 edecektir. lan klüplcrden Altay ile Göztepe 
ean iki ezeli rakip arasındaki çetin klilpleri yerine' bu klüplerin dahil bu-
musaraa Uç devre üzerine tertip e- iKiNCi lunduklan Üçok ve Doğansporun iş-
dilmi~ti. Her devre, pehlivanlardan MILL-I Ku·· ME tirak edeceğini İzmir gazeteleri yaz-
birinden birinin mağlubiyetiyle bite- maktadırlar. Maamafih milli küme 
cekti. Uç devıT.:nin iki devresini ka- ETRAFINDA maçlarını idare etmekte olan futbol 
zanan pehlivan galibiyeti hak etıniş 
olacaktır. Yani birinden birinin gali- Ankara, 12 (Tan muhabirinden) - federasyonuna henüz resmen bu bap 
biyeli için hasmının iki kere sırtını Kümeye alınmamış olan Ankara klüp ta bir g(ına malfımat gelme~iştir. 
yere getirmesi lazımdı. lerinin ikinci bir küme teşkil etmek 

için teşebbüslere giriştiklerini bildir-
Bu çetin müsabakada ilk galibiye- miştim. Umumi merkeze gelen mek· 

ti Fransız pehlivanı 46 dakika 44 s~ tuplara bakılırsa bu teşebbüs her ta
niyede elde etmiye m:.ıvaffak olmuş- rafta çok iyi karşılanmıştır. Eskişe
tur. hir ve Konyadan da bir çok mektup. 

Pehlivanlar tekrar kalkarak gUreş. larla bu kümeye girmek teklifinde 
miye başlamışlar, ikinci seferki tutuş bulunan klüpler vardır. Ankaradaki 
marun yedinci dakikasında Amerikalı müteşebbsiler. bu vaziyet üzerine İz

mit, Adana. Eskişehir, Bursa, Kon
ya ve Uşak muhtelit takımlarından 
yapılan teklifleri tetkike ıbaşlamıştır. 
Evvelce bildirdiğim 3 Ankara klil -
btine Altınordu klübü de iltihak et-
miştir. 

Çek Olimpiycdı 

Adapazarında Spor 
Çahşmaları 

Adapazarı, <TAN) - Geçen sene 

nin yarıda kalan ve itirazlan mucip 

olan lzmit mmtakasmm Adapa7.an 
grupu li_g maçları finali Adasporun 

lehine olarak gelecek Pazar tekrarla. 
nacaktır. Niza.mi bir yolda tammtlan 
ması kararlaşan bu maç mevsimin en 
heyecanlı bir futbol harei<eti olacak
tır. 

Don George Fransızı yatırmıya mu
vaffak olmuştur. Böylece iki pehlivan 
birer galibiyetle üçüncü defa olarak 
karşı karşıya gelmişlerdir. Her ikisi 
de birer galibiyet elde ettiklerinden 
bu üçüncü tutuşmada kat'i netice te
min edilecekti. Onun için devre da
ha çetin olmuştur. 
Fransız, bu üçün...> tutuşmanın 

24 UncU dakikasında bir kafa kol ka
parak Amerikalıyı mindere.sermiş ve 
nihai ı?alihiyeti elde fltmiştir. 

Prağ, (TAN) - Çekoslovakyada 
tesis edilen olimpiyat komitesinin 40 
ıncı yıldönümU burada btiyiik mı>ra
simlP kutlanm1etır. 

Adapazarmm at meraklıları bu a.. 
sil Türk sporunu canlandırmak ve 
yayma.Jt için :şehirimizde atlıspor klü
bU afüyla yeni bir spor klübü açmak 
için teşebbilse girmişler ve nizamnL 
melerini hazırhyarak hüinlrnete de 
milraraat '!tmielert\ir. 

1 H -I KAYE 1 

SADIK KARI 
G eçenlerde, bizim ihtiyar pos. 

ta müdürünün genç karı -
smı gömmüştük .. Mezardan dön • 
dükten sonra, biz de, babalarımı • 
zın ve dedelerimizin adetine uya
rak posta müdürüne "'başın sağ 
olsun,, a gittik .. 

Lokmalar dağılırken ihtiyar 
posta müdürü acı acı ağlamağa 

başladı: 

- Zavallı karıcığım da tıpki bu 
lokmalar gibi pembe, bu lokmalar 
gibi gü~ldi. 

Oradakilerin hepsi de ihtiyar 
posta müdürünün fikrine iştirak 

ettiler: -

Birinci sınıf bir kadındı .. 
İhtiyar müdür sözüne devam et 

t:. .. 
- Evet... Ona bakan herkes 

hayran olurdu. Jt'akat ben onu yal
nız güzelliği için, yalnız iyi ahlakı 
için sevmiyordum. Bu iki sıfat, 
hemen hemen bütün kadınlarda 

mevcuttur. Bu fani dünyada bu 
sıfatlara sıksık rastlanabilir. Fa -
kat ben onu asıl bir başka meziye
ti için severdim: Sevgili karım - nur 
içinde yatsın! - bütün oynaklığına 
ve bütün hoppalığına rağmen ko -
casma çok sadık bir kadındı. Ka· 
rım henüz yirmisinde bir taze, 
ben ise altmışına merdiven daya -
mış bir ihtiyar pinpon olmama rnğ· 
men, o, yine bana sadıktı. 

B izimle beraber ihtiyar posta 
müdürünü taziyeye gel • 

miş olan kilise zanguçu, çok ma -
nalı bir öksürük ile buna pek inan
madığmı göstermek istedi. 

İhtiyar müdür ona dönerek: 
- Galiba siz inanmıyorsunuz, 

dedi. 
- Yo ... Hani onu demek istemi-

yorum .. Amma, bugünkü genç ka.· 
rılnr... Randevu idi, danstı, fa -
landı, fıstıktı .. 

· - Görüyorum ki siz şüphe edi 
yorsu,.uı.! .. Fakat ben size bunun 
aksini isbat edeceğim ... Ben karı -
mm sadık kalmasını - tabiyevi de
miyebileceğimiz - muhtelif usul 
lerle temin ediyordum. Kurnazlı
ğım yüzünden ve takip ettiğim u
suller sayesinde karım bana kat'iy 
yen ihanet etmek imkanlarını bu -
lamazdı. Ben kocalık hakkımı 
çiğnetmemek için kurnazlığa b~ş 
vurmuştum. Bunun için de, bır 
kaç kelime söylemek tamamen ka
fi geliyordu. Bu birkaç kelimeyi te
laffuz ettikten sonra içime hiç bir ' 
şüphe, hiç bir korku girmeden ra
hat rahat uyuyabiliyordum. 

G ençler merakla sordular: 
_ Bu söylediğiniz kelime. 

ler ne gibi sözlerdi?. 
- Gayet basit .. Ortalığa karım 

hakkında bazı riv~yetler. bazı de
dekodular yayıyordum.. Bu riav. 
yetleri, bu de<likoduları her halde 
siz de duymuş olacaksınız! .. Şehir
de önüme gel,.ne şunları Pöylüvor. 
dPm: 

:························ 
: Yazan: . 

Anton j 
ı Cehof 1 : ....................... . 

.,_ Karım Alina, Polis Müdürü, 
!van Alekseyeviç Zalihvatski ile 
münasebatı aşıkanede bulunmak 
tadır.,, 

Karımın sadakatini temin etmek 
• ..,, ......... ~u.uannı soyıcuıcK ~·n~) uı. 
Çünkü, Polis Müdürünün hışmı -
na uğramamak için kimse Alinaya 
yangözle bakmak cesaretini bile 
gösteremezdi.. Alinayı görenler, 
ondan bucak bucak kaçarlardı. Her 
halde polis müdüriyle çatışmak 
kimsenin işine gelmezdi. Aksi tak. 
dirde polis müdürünün binbir ve 
sile icat ederek beş on tane zabıt 

tutması, adamın başına bela çıka!'• 
ması işten bile değildi. 

B iz hepimiz hayretler içind• ' 
idik: 

- Demek karınız Alina, tvsD 
Alekseyeviç ile münasebette değil
di, ha? .. 

- Hayır, asla. Bu, benim icat 
ettiğim bir kurnazlıktı ... Hah, babı 
hah! ... Siz gençleri böylelikle adaıtl 
akıllı atlatmıştım . 

Posta Müdürü, derin matemin• 
rağmen, keyfinden kahkahayla gil• 
ltiyordu. 

Oç beş dakika hiç kimse ağzını 
-3-···--··· ---r··-- --- -J -· - -

suyorduk. Bayağı canımız sıkıl· 
mıştı .. Bu kırmızı burunlu, şlşmall 
ihtiyar hepimizi gündeden atınıf" 
tı. 

Nihayet ilk defa sükutu bot.sil 
. kilise zangucu oldu: 

- Allah vere de bir daha e<V ' 

lensen! .. Bak o zaman ben 21an• 
gösterirdim; diye mırıldandı. 

BAŞMAKALEDEN IUABAAT 

Üzüm Ve ideal 
(Başı 1 incirle) 

haKkında çok kıymetli sözler söyle. 
miştir. Şükrü Kaya şu nokta üzerin. 
de bilhassa durmuştur ki i~ bölümü 
sisteminde bir neferle bir vekil, an
cak vazifelerinin bru?kalığı bakımın
dan biribirinden ayrılırlar, yoksa 
hepsinin vatandaş sıfatile ayni meJ
kii. ayni m~s'uliyeti, ayni gayeyi, ay. 
ni ideali vardır ; Türkün tarihi vaıi-

fesini kavramaları ve kendi sahala
rına ait işleri ayni ideal ateşiyle 

yapmaları hepsinden beklenir. 

Türkün tarihi vaıif esi 

$ ükrü ifaya ilerleyiş yolunda 
herkese düşen vazifeyi pek a. 

çık ve sade bir şekilde ifade etmiştir : 
tş görme seviyesi olarak hiç olma7.sa 
dünya seviyesine varmak. fakat onun 
da fevkine çıkmıya çalışmak ... Türk 
Vlltandaşı, bu suretle hareket etme· 
yi prensip edinirse yüksek bir servet 
ve maişet seviyesine vanr. Bundan 
b~ka dünyaya karşı olan vazifeleri
ni de yapmış olur, çünkü Türk va
tandaşı, Ti.irk yurdunu ı:;iyasi ve kiil
tUrel vatan bilmekle beraber sıılhün. 
ilmin ve yüksek insanlık kıymetleri. 
nin tahakkukuna çalışmayı da tarihi 
bir var.ife addeder. 

Sulh yolunda en önde 

D avanın sulhe ait kısmı Dışişler 
Bakanı Tevfik Rüştü Arasın 

nutkuna mevzu olmuştur. Doktor A
ras, Türk milletinin bütün· mllletler 
t a r a f ı n d a n sevildiğini, bu-
na da sebep herkesle iyi geçinmesi 
ve sulhe daima yapışık kalması oldu
ğunu anlatmış ve bugünkü Türkiye
nin en bariz ve iftihar edici sıfatını 
ileri sürmüştür: Sulh yolunda en 
başta yilriiy;n devlet olmak .. 

1 AdlivP. Bal<anrnrn nı•tku halrkmc1a 

diln çrkan telgrafların verdiği rnll10' 
mat, nutkun nüktelerle dolu oldu~ 
dan ve çok alkışlandığından ibaret 
İnce nükteler içinde en ateşli idealle' 
ri üade etmenin yolunu bilen sa~~ 
coğlunun nutkunu işitmek isterd1 

' 

Fakat ayni milli ideali güzel bir şe' 
kilde ifade ettiğine şüphe etmiyorıJfı' 

Ticaretin tarihi rolü re 

V ekillerirnizin, milli ideallere 'it 
cihan sulhUne ait mühim .. ~ 

münak~ayı, bir Türk mahsulun U' 
revacını düşünmek üzere kurulan b 
kongrede açmalarını bir tesadüf es~ 

"et\' 
ri addetmiyoru_~· Milletlerar~sı tı it• 
ret daima sulhun başlıca istınat n°

1
jf 

tası hizmetini görmüştür. Muht~, 
~ ,, .. 

muhitlerde hep aynı dar hayatı 1 • 'bıt'• 
rükliyen cemaatler bu sayede birl 1, 

lerile kavga~an ~şka şek~l?e. k~~ıı 
la§mayı ögrenmışler, bırıbırlerıw, 
menfaatine hürmet etmiye alışrtl1~ 
!ardır. Bu suretle yeni yeni ~ful<~t!.' 
tanıyarak ve b~ka cemaatlerın e 
yat tecrübelerini öğrenerek ilerlcl11 
yollarını bulmuşlardır. ·w 

Milletlerin kendi kendilerine kı f)J 

yet iddiasile harici ticaret bağlı.ır'tı· 
kesmiye çalıştıkları bir devirde ~ce 
lunuyoruz. Bir Türk malının hıtfl e• 
satılmasmı, hariçle ticari mu~ı.ıs re 
betlerin artmasını düşünmek lı~ 111 
toplanan bir kongre. sulh bahsııı U' 
münakaşası için bu bakımdan en f1l 

nasip bir yerdir. N 
Ahmet Emin Y ALM~ 

Fransada ihtikara Kar,ı 
Yapılan Kanun U: 

Paris, 12 (A.A.) - Meclis, yertl ıJ 
fiyat yüksekliği hakkmdnki katıll~S' 
197 reye karsı 391 reyle kabul etftl 
tir. 
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ingiliz. esirleri 
sövle sOVliiyorlardı: 
''y··· k k 1 _· ur , co cesur.,, 
Kumandanlar, neferlerinin 

1 
hangi alaya mensup olduk· 

arnu tavır ve hareketlerini kollıya.. 
~ak kolayca tahmin edebilirler. Ben 
~· §Öyle bir bakışta, yaralı nefe

!'in 44 üncU alaydan olduğunu anla. 
~ gUçlük çekmedim. Sağ ko
;rıun sanlı olduğunu görüyordum. 

akat, görmemezlikten gelerek; 
onunla 5aka etmek istedim: 

- Ekmeği neden sol elinle yiyor
ıtln ? .. diye sordum. 

Neferin ·verdiği cevap, bugün söy 
}p,.._• 'b 
-uuış gı i aklımdadır. Aynen tek-

tar ediyorum. Gözlerini gözleri:ne 
dikerek: 

- Efendim, demişti, sağ kolumu 
deınin bir gülle götürdü. O yana 
bakındım bu yana bakındım. Bir 
~~:rde bulamayınca yürüyüp gel-
ırn .• 

K aybettiği kolundan, lüzum
! suz bir şey gibi, kayrt.sızlık
a bahseden bu kahraman, sonra
~a.n öğrendim ki 44 UncU alaydan 

ayserili Deli Ahmet isminde bir 
lleferdi. Zaten bütün kırk döroün
~ alay, Kayserililerden mürekkep
ti. Deli Ahmet ... Bu adı, hiç u:ı.ut
lnanı ve her hatırlayışta: 

Alman siperleri -
ne girerdik. Fa • 
kat içine yerleş _ 
tiğimiz bu siper • - --lerin hep!i de 
boştu. Almanlar, 

buralarını 

girmeden 
b i z 

ç ok 
zaman evvel ter. 
ketmiş bulunu
yorlardı. 

Burada da tıp
kı Flanderde ol-

Emekli General Halil, Büyük Harp günlerincle , 

duğıu ·gibi şiddetli 
topGU ateşinden 

s o n r a hücuma 
kalktık. Türk si
perlerine girdik. 
Fnkat boş bula. 
cağımızı sandığı. 

mız bu siperlerde 
hlrdenbire süngü 
takmış, dört ta
raftan bizi saran 

YAZAN . 
Türk askerleriyle karşıla§tık. Bizi 
esir edip huzurunuza getiren de 
işte o askerlerdir. 

Bu vaziyette, siz söyleyiniz Türk 
askeri mi daha cesurdur, yoksa Al-
man askeri mi? (Arkası var) 

Araplar Hataya 
karşı cihada ha
zırlanıyorlarmış 

(Başı 1 incide) 
nin Kaddaviye, Mü§Crrefiye ve Ayran 
cı köylerinde bir çok evler basrlmış, 
ambarlar zapt.olunmuş, eşyalar ve 
hayvanlar gasıplar tarafından alınıp 
götUrülmüştür. Türk köylillerin ga -
aıplardan şikayet yollu müracaatıer: 
mahalli hükumet tarafından nazar1 
itibara alınmamıştır 
Türklük Hiaaiyatını Körletmiye 

Yelteniyorlar! 
Şam, 12 (Hususi) - İstihbarat 

:ıs.biti, Reyhaniyede bir çok kimseleri 
toplamış ve onlara şöyle ihtarda bu. 
lunmuştur. 
"- Hiç bir kimse yakasına Türk 

sembollinü en az ihtimalle de olsa 
andrran bayrak ve altıok rozet taka. 
mıyacaktır. Bunları takanlar polis 
tarafından yakalanacak ve şiddetli 
cezalara çarptmlacaktır.,, 

Müstemlekeci Polisler Türklere 
Tecavüz E.diyorlar 

Lazkiye, 12 <Hususi) - Kmkhan
da yakasında bir rozet bulunan bir 
Türk genci polis tarafından tecavüze 
uiramıtşır.Fakat bu tecavUze rağmrn 
Türk ~enci yakasındaki rozeti ı;ıkar. 
mıvacağ'ır.ı sövlemiştir.Bunun üzerine 
ke~disi bir müfreze tarafından tevkif 
edilerek karakola ı:ı~vkolunmuştur. 
Karakola gelen istihbarat zabiti 
Türk gencini bizzat ve sorıa He ağrr 
surette dövmüş. sonra da ellerine ke. 
\e~e vurarak hapisaneye göndermiş. 

tir. 
Türk Sularından Hataya 

Vapur Seferleri 
Dcnizyolları İdaresi, Hataya va· 

pur seferlerine başlamak Uzere ls. 
kendcrun limanında teşkilat yapmak 
taJır. 

Kurulacak acentelik için buradan 
memurlar gönderilmiştir İskenderun 
seferlerinin tarifeleri de bugünlerde 
hazır olacaktır. Yalnız seferlere Ha-

1 

t ,...., ,..~,._~ .,...,. 

i Gençler arasında 
~ bir kafa sporu ~ 
~ tertip ediyoruz ~ 
~ (Başı 1 incıdel susundaki kudretine, hatiplik ~ 
ıEsas hakemlerin reyi ve lisan hususundaki farklara 

~ rvıunaı<aşa bıtınce ekseriyetle bakılır. 
-uç kışiden mürekkep olan ha- 3 - Hatipler, söyliyecekleri· 
tkeınler yazı ile gizli olarak rey ni iptidadan yazıp okuyanıaz-
tverirler. Reylerin ekseriyetine lar. Yalnız kısa notlara bakabi-
'göre galip, mağlup ayrılır. •irler. Bir de kitaplardan aynen 
- Hakemler rey vermesinde şu naklettikleri delilleri okuyabi· 

lirler. 
fesaslara riayet edilir: ~ 
~ 1 - Hakem, münakaşa edi· 4 - Her hakem hiç bir ınü· ~ 
flen mesele hakkındaki kendi talea ilave etmeden mUsbet ve- -
~hususi kanaatini bir taraf~. bı· ya menfi takımı kazanmış takır.ı -~ 
~rakır. Yalnız iki tarafın nıuna- diye rey pusulasına yazar. -
'ı<aşadaki meharetiııe göre reyi· Bütün bir kafa spor seansı 
~ııl verir. bir saat içinde ikmal edilmiş o-

t 2 - Reyde hatiplerin mantı· lur. 
t iına, takımın beraberce çalışma Kafa sporunun bizde nasıl 
fıususundaki kabiliyetine. karşı yapılacağını da nıüteakıp nüs-
ttaraf ın delillerini çürütmek hu· halarımızda bulacaksınız. 

~ - - ~"'---""";-."""' "'"' ''"''' ...... , """"" '"',......""' - _, -
ingilterede Franko ordtı-
sıkıntı çekenler sunda 80,000 

Londra, 12 <A.A.) -Avam Kama- "f 1 40 000 rası sıkıntıda olan bölgeler için iki 1 a ya n 
milyon lngiliz lirası tahsisat kabul et. I 

miştir. Alman var 
B. Loyd Corç nutkunda, hükumete 

şiddetle hüoum ederek bu paranın ka
fi olmadığını söylemiştir. 

Tavukçuluk istasyonu 
~tuğla, 12 (A.A.) - Merkezde ta· 

vukçuluk istasyonu kurulmasına baş 
lanmıştır. 

taya ait anayasanın Milletler 
yeti ta.rafından tasdikinden 
başla na bilecektir. 

Cemi. 
sonra 

(Başı 1 incfderl 

- Böyle deliye, bin akıllı feda. 
olsuıı! diye dilşünUrUm. 

eklenburg Dükü ile artık pi
yade ulır,ı ~nıntakasına gir

llliştik. 

Salahaddin 
Günf{Ör 

sir lngılız askerleriyle bır aralık 

konuşmak arzusun;<}a bulunau. 
Genç bir ihtiyat zabitimiz prense 
tercümanlık ediyordu. <lş Banka
sının eski müdürü Haydar mer
hum). Ben, derhal, bu esirlerden 
bir partinin karargaha getirilmele
rini söyledim. 

L·ralık Yeni· 

Madrit hUkiimet.i bu hareketi, ade. 
mi müdahale esaslarına karşı çok fe
ci bir taarruz saymaktadır. Asiler 
son dakikada Mad.ride karşı çok ağır 
bir topçu bombardımanı yapmışlar • 
dır. İngiliz mehafili asiler arasında 
100,000 kadar ecnebi askeri bulundu
ğunu tahmin ediyorlar. Bunlardan 
90 bin kişinin İtalyan, 10 bin kadarı. 
nm da Alman o!duğu tahminler ara
sındadır. 

ltalyan esirleri itiraf ecliyorlar ' 
Madrit, 12 (A.A.) - Yabancı gıı.. 

zetelcr, hükumet eı:ne esir düşen 
dört İtalyan ~ ... -iyle, İtalyan mUli 
znnı Gaetano Burruzo'yu isticevap 
etmişlerdir. 

Biz, ihtiyat mevziine sokulduğu
bıuz zaman, ihtiyatlarnnız, tah~i
tı.irn gibi, düşmanın sağ cenahına 
l'nutat sUngil hücumlarını yapmış, 
birinci hatta girmiye muvaffak o
lan düşman piyadesini silahtan tec
lit ederek kıskrvrak yakalamış, 
hatta bunları bizim hatlara gönder
l'niye bile başlamıştı. Asli mevzii, 
kıtaıanmız tamamen geri almış bu-
1Unuyorlardı. 

Bu mevziin ~raz ilerisi ise, dilş
bıan öllileriyle, dolu idi. Uzaktan 
bakılınca bir fundalığı andıran bu 
ltan}ı sahada İngilizler, binlerce (). 
ıu bırakmışlardı. 

M uharebeyi kılybettiğini anlt
yan düşman topçusu mev

tiin gerilerini cehf'nnemi ateşiyle 
~alamıya başladı. Fakat, bütlin ya
l>abildiği de bundan ibaretti 1 • 

O gUn, fecirden evvel başhyarak, 
~ğleye kadar çok kanlı bir şekilde 
~evanı eden muharebenin bütün saf
halarına şahit olan Alman (Dük) U

!ı.Un, ilk işi, kazandığımız zaferden 
dolayı bizi tebrik etmek oldu. 

'l'ürk ordusunun yüksek askeri 
e\>safı hakkında, belli ki sağlam ve 
kat'i bir fikir edinmişti. 

Elimi sıkarak, tekrar tekrar, ba.
lla teşekkür etti; ikide birde: 
, - Bu fırsatı, siz hazırladınız! 
:Askeriniz bir harikadır ... ömrümde 
bu kadar heyecanlı bir harp sahne-
8i görmedim .. diyordu. 
Artık muharebe bitmişti. Alman 

l>tensıe çadırımda oturuyorduk. -

M isafir Dük, kafile kafıle g&

riye sevkedilmekte olan e-

30 - 40 kişilik bir kafileyi çadı

rıma getirdiler. Alman Dükü bun
larla her nedense teker teker ko

nuşmayı tercih etti. \'e çadıra ilk 
giren lngiliz neferine hangi alay ve 
taburdan olduğunu sordu. Nefer, 
alay ve taburun11 doğru ol~ rak ha
ber verdi. 

F aknt sıra, fırka numarasını 
sormıya gelince, İngiliz ne

feri hiç duymamış gibi davrandı. 

Alman prensi sualini tekrar etti: 

- Fırkanızın numarası nedir? 
lngiliz neferi soğuk kanlılıkla 

cevap verdi: 
- Fırkamm numarasını söyle

mekte mazurum! 
Alman Dükü, burada, bir misa-

fir için, hiç te uygun düşmiyen bir 
vaziyet takınarak, İngiliz neferine 
§öyle bir sual sordu: 

- Söyle bakalım, sence, Türk 
askeri mi daha cesurdur, yoksa 
Alman askeri mi 7 

Esir tngiliz askeri, hiç tereddüt 

etn.edi: 
- Elbette Türk askeri, Alman 

askerinden daha cesurdur! dedi. 

Prens sordu: 
- Niçin daha cesurdur1 
lngiliz neferi anlattı: 
- Ben Flander cephesinde harp 

ettim. Ornda da şiddedi bir topçıı 
ateşinden sonra, hücuma kalkar. 

ı<UPON·~l 
N·Mmara~i..- resmin ait 
o~duğu darbımesel 13 
No 

Büyük a iZ Millazim, lspanyadaki ltalyan kı· 

Şu resim liangı d.ar5ıme
sele aittir ? 

.. 

Resim Humorou 
-13-

Suratla ha gün böyle bir r#im wöreceluiniz oe bu re
simler otuz tane alacalı. 

Siz 60 darbunaellilt lufedeba ramin Jarbımaclini bulup 
numaroaını o günlıü lruponun ( tlarbım,•el numar1U&) laonPi• 
ne yazacak .. nız. 

Otuz. raim bitince bu lnıponlan aynca resim numaralan 
ile Jarbıme•el numaralannı luırıılılJr ıö•teren bir lute yapıp 
•arİh umİnİz Ve aclrainizle UC mümJriinH bir Je lotofı'a
lnızla birlilıte 20 Nisana luular idareJaan4111izdc miis4bQa 
büroıuna göndereceluini%. 

[Nureddin Hoca müaabakalan için ıiSnderilmit eıki fotot
n.flann muteber olmadıtmı •• yeniden fototraf c6Dderilme 
ai muvafık olacaiJDJ hatırlabra.l 

60 darbımesel 
1 - Aç tavuk lı:endıru aıpa .ı.mba.nnda 

&anır. 

taatı yekununun yalnız 40 bin kişi ol
duğunu söylemiş ve şunu ilave elini~· 
tir: 

'1 - Ak ııkc;t kara ıun ıc;ındir. 
3 - Anlıy&na &ıvnsmek o.z, anlam.ıyana 

davul .ı:urna az.. 
4 - Au alan U5kudarı geçti 
5 - Balık baştan kokar . 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava sırke billdao tatlıdır. 
8 - Be:ı parmak bıı olmu. 
9 - Bır tUtd.ID ot deveye bcndek atlaur. 
ıo - Bulbuluo c;cku ı dilı bclasıdu. 
11 - Oalı:ruısıru bılmıyco orde.k ba:ııru 

bırakıp kıçından dalar. 
12 - Uamdan duşcrı balden bilır. 
13 - IJııvulun ııcsı uzaktan boıı .-;clir. 
14 - Dcmıı tavında gcrelr.. 
15 - l)enı:ıe duşcn yılana ıarll!r. 
t6 - L>ogru soylıycnı doku.z "oydcn 

ır.o,,arlar. 
17 - Ki elden üstundur. 
18 - Eskı larak cıılu uı.ı. 
19 - Evdekı pazaı çarşıya uymaz. 
20 - Eyrctı ata bıncn çabuk ıncr. 
21 - Gıilrm: komşuna cclır başına. 
22 - Guluniı &eveo dıkenını de ıever. 
23 - Hamama gıren terler. 
24 - Heı boroz kcndı c;oplüğünde ötcı 
25 - Her ıun papa• pılh yemez.. 
26 - Her koyun kcndı bacaımdan asılır 
27 - Horoz olur goı:u c;opluktc lı:alu. 
ıs - Horoz c;ok olan yerde sabah ge~ 

olur. 
29 - 1t ür{!r kervan vürur. 
SO - ltle dalaşmadan. calı:rı dolaşmak 

evladır 
3ı - Kel baııı:. şımşır tarak. 
32 - Kendı diışeo ailamaz. 
33 - Keskin sırkc kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıyLn yerde lrec;bc 

Abdunahman Çelebı derler 
35 - Mahkeme kadıya mülk olmaz. 
36 - Mart ıc;eri pıre dışarı. 
37 - Minare,; c;alan lı:ılıfrnı hazırlar. 
38 - Mızrak çuvala ıııtma:ı. 
39 - Mum dibınc ıııık vermez. 
40 - {Jflce ıle kalkan zararla oturur. 
41 - Parayı veren düdüğü c;alar 
42 - Persembenin edişi çarp.mbadaıı 

bellidır. 
43 - Sel gıdcr. kum kal1T 
44 - Serc;cyc cubulı beredir. 
45 - Su testisi su ynlunda krnhr. 
46 - Sütten dz> yanan yoğurdu üflbe· 

rck yer 
47 - Tas yerinde R~ırdtT. 
48 - Tencere yuvarlanmı~. kapaf:mı bııl 

muş 

49 - Te,tiyi lırtran da bir. ın getiren de-
50 - Tilkinin dönüp dolaşıp gidcceti rcr 

lrllrlcc;O dlikklnıdır. 
51 - Ummadık taıı bas nrar. 

"- Biz, Habeşistan için gönüllU 
kaydedilm1ştik. Hareketimizden 15 
gün evvel ispanyaya gideceğimizi SÖY; 

lediler ve 6'iz de kabul ettik.,, 
Burada askerlerden biri mülazimin 

sözünü keserek demiştir ki: 
"- Ben Habeşistanda yerleşeceği

mi zannederek kaydedilmiştim. Fa
kat bize vapura bindikten sonra is
panyaya gideceğimizi söylediler ve 
tabii hiçbir şey yapmadık. Yola iki 
vapur çıkmıştık. Birinci kısım 31 
kanunusanide, diğer kısmımız da 1 şu. 
batta yola çıktık. Hepim.iz 5000 ki
şi idik.,. 

ispanyaya ne yapmak için geldiği· 
ni, kendisine sorulan mUlazim: "Fa· 
şizmi kurmak için,, cevabını vermiş
tir. 
Cevapların heyeti umumiyesinden 

çıkan netice, ltalyan kıtaatırun tam 
teslihat ve techizatiyle geldiğidir. 

Esirlerden biri, bölüğünün mevcu
dundan yüzde yirmisinin Habeşistan· 
da muharebe etmiş kimseler olduğunu 
söylemiş, bir askerin günde beş liret 
aldığını, günde 60 liret alan zabit ai
lesine ttalyan hükumetinin aynca 20 
liret verdiğini tasrih eylemiştir. 

Askerler şunları söylUyorlar: 

"- Kızıllar esirleri derhal lrurşu 
na diziyorlar, diye bizi aldattılar. Bu
nun doğru olmadığını gördük. Bize 
alelade esir muamelesi yapılmakta-
dır.,, 

Mülazim de şunu söylüyor: 
"- Hiç şüphesiz.: esarette bulacağı. 

mı zannettiğim hnvayı görmedim. 
Bununla beraber hala mütereddidim. 
Sonunu bckliyon11:ıı.,, 

52 - Ürümesini bilmiverı it ıllribe lrun 

Guadalajara'da esir edilen İtalyan 
kumandanı Luciano Antonio Sylvia., 
tspanyada 80.000 ltalyan ve 40.000 
Alman mevcut olduğunu tahmin et. 
mektedir. 

J_etirir. 
53 - U ı:ümQnQ re de bafmı ıonna. 
'i-i - Oı:Um ür:ilmt bakı baka lraranr. 
55 - Valancmm muma n.tııya kadaı 

,..nar. 
56 - Yapı tasl npıdan kalmaz. 
57 - YaYRS atın tdmıesi ~lr olur. 
58 - Yörük at remini arttınr. 
59 - Zenrinln ııaraaı züğürdün çenc&lnı 

yorar. 
80 - Zilfilrt olnp dOs!Jnmelrten. 

olap lcaem...,ak evladır. 

Esirler Valansiya'ya gönderilmiş • 
1erdir. Müteaddit yabancı elçilikler 
milmessilliklerinin kendil:?.tinJ ziya 
ret etmelerine müsaade eıiilecPği zan • 
rıedilrnekt,..dir. 



Sökede 2 
ihtilas 

Söke, (TAN) - Belediye tahsilda
n Fuat Çakar, makbuzlar Uzerinde 
tahrifat yapmak suretile zimmetine 
220 lira geçirmiştir. 

Tevkif edilen Fuat, Aydın ağırce· 
ıa mahkemesine n5nderilmiştir. 

Hususi muhasebe tahsildarların. 

dan Nuri, daireden çaldığı kullanıl

mamış bir cilt makbuzun yarısından 
fazlasını sarfederek halktan tahsil et 
tiği 400 lirayı kendi cebine atmıştır. 
Nuri de yakalanmıştır. 

Bu ihtilAslar, Sökede teessilr uyan· 
dırmıştır. 

YUGOSLAVYA 
ATEŞEMILITERI 

SAMSUNDA 
Samsup, (TAN) - Bayram tati

linden istifade etmek ve avlanmak 
üzere refikasile birlikte şehrimize 
gelen Yugoslavya Ateşemiliteri Kolo· 
nel Rakotchevitch Çengelli karakolu 
civarında yapılan sUrek avında bu
lunduktan sonra Ankaraya dönmilf· 
tur. 

Kız kardeşini 

ağır yaraladı 
Karaman, (TAN) - Abbas mahal 

lesinde oturan hamamcı Ahmet oğlu 
4hmet, öz kardeşi Fatmayı yedi ye
rinden bıçakla ağır surette yarala
mıştır. 

Hadise, Ahmedln babalarından 

kalmış olan e\i satmak istemesinden 
Fatmanm da buna razl olmamasın
dan ileri gelmiştir. 

Fatma tedavi edilmek Uzere Kon· 
,.aya götUrUlmtiş, Ahmet tevkif e
dilmiştir. 

EsUhisar köyüne/eli ağaç bayıam1no İifİfak edenler 

Eskihisar köyünde 
ağaç bayramı 

Denizli, (TAN) - Halkevi köycülük komitesi, buradan beş 
kilometre uzaktaki Eskihisar köyünde bir a2'ac bavramı tertip 
etmiştir. 

Halkevi, yürüyücülük ve dağcılık azası yürüyerek, bisikletçi
ler bisikletlerile, atlı spor klübü azası atlarile, bir kısım halk ta 
arabalarla köye gitmişlerdir. 

7ahancalJı 
karıştırırken 

Zonguldak (TAN) - Devreğin 

Akçayıiı köyü muhtarı Arifin oğlu 
Şakir köy odasında tabancasını ka -
nştınrken silah patlamış. çıkan kur
şun yanında duran arkadaşı .35 yaş -
lannda Şakire isabetle zavallıyı der 
hal öldürmüştür. Kaçan katil, bir 
müddet sonra. yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. Facianın bir kaza eseri 
olup olmadığı tahkik edilmektedir. 

E vinde Türbe Açmıt ! 
Edime - Havsa nahiyesinin Yola 

geldi köyündeki evinde Fatma adın
da bir kadın türbe açmıştır. 

Fatma ve türbeyi yapa:n maran. 
goz Mustafa. bura asliye ceza meh
kemeaine verilmt,lerdir. 

Bütün köylünün hazır bulunduğu 
sahada, köylü tarafından hazırlan . 
mış olan çukurlara, denizli ziraat bah 
çesinden getırtilen muhtelif fidanlar 
dikilmiştir. . 

Köycülük komitesi bqkanı Ahmet 
Akşit. Halkevi Başkanı Esat Kay -
makçı ve köylü namına da bir genç. 
köylünün kalkınması hakkınlia söz 
söylemişlerdir. Bu arada Halkevı 
Bandosu da çalmış. dil. tarih komite
si azası Eshisara yakın olan Laodikya 
harabelerine gidip tetkikatta bulun. 
muşlardır. 

Doktor Bay Süzan Güney hastala
ra bakmış, reçete vermiş: tavukçu
luk mütehassısı İbrahim Saracoğlu 
ev ev dolaşarak tavukların cinslerini 
tetkik etmiş, iyi tavuk yetiştirilmesi 
ic;ln '.öl'ltler ~ Baytar A. Ri. 
fat Hazinedar da diğer bQ,yvanlara 
bakmış ve hayvan bakımı ve yetişti. 
rilmesi hakkında nuihatler vermit· 
tir. 

Bigada 215 lira 
ikram.iye alan 
pehlivan bir deve 

Harabenin ve köyUn foto~flan 

da alındıktan sonra Denizliye dönUl. 
'TlÜştUr 

Bigada ik 
kaçakçı tutuldu 

Biga, (TAN) - Vakı olan ihbar 
üzerine jandarma tarafından alınan 
tertibat sayesinde, · eski -kaçakçılar
dan Yorguçlu Ahmet ve Mehmet ile 
Danişmentli Kara Hüseyin, kaçak 
tütün yüklü beygirleri ile ve kendi 
üzerlerinde de 39 kilo tütün olduğu 
halde yakalanmışlardır. 

·~~ 
1 \ r 
t 

Biıa. (TAN) ..,.. Burada kış eilen- J evlerden, dükklnlard111 öğdül (he-
cesi namına deve ıüreşinden bqka 
hemen hemen bir,ey yok ıibidir. Ka
aabamızın yepne ıür9f f&mpiyonu 
01111 ve Çanakkale ile Balıkesir hava
liıinde yapılan müteaddit muıaraa
larda da hep birinci gelen Biıalı Do
bet, Hasanın tülü devesi olmasa. kah 
velerde edilecek yarenlik d~ bulunmı
yacaktır, denilebilir. 

Son güre,ıerinde bütün Bigalıları 
ılikadar eden ve henüz yedi yqını 
ıeçmiyen bu zorlu hayvan, Biga, Ed· 
temit. Eıine, Kemer ve Bengazda 
yapılan müsabakalarda hep ıalip 
mevkiinde kalarak tampiyonluiu i
l&n olunmut ve bir ay içinde 215 l ira 
Jibi bUyük bir mükafatla sahibini se
vlndirmittir. 

Boğazına iyi bakıldığı zaman yere 
ı;akılan iki demir kazığa merbut zin
cirlerle bile zor zaptedilen TülU, hem 
pehliv111 ve hem de çok hassas bir 
hayvandır. Bu deve, ıürettın sonra 
ldet belde Uzere davullarla sokakla· 
n sahibinin yedeğinde, dol&f"'akta, 

diye) toplamakta, verilmeyince o ka
pının önünden ayrılmamaktadır. 
Oğdül olarak, havuduna asılan 

basma parçaları, alaca topları boy
nunun muhtelif yerlerindeı:a qqı 

doğru sarktıkça Tülü de iki yanına 
k ı rıta kırıta yürümekte, Adeta gurur· 
lanmaktadı r. 

Kendisi ıibi gürbüz ve fakat ken
disine nisbetle çok munis olan eşine 
son derece düşkün olan bu sevimli 
hayvan.gerek güref meydanına ve ıe 
rek öğdül toplama merasimine ya
nında .. i olmadan ıitmemekte, zorla 
götUrüLmek istense ve yularından 

kırk, elli kifi çekse bile yerinden kı· 
mıldamamaktadır. 

Sahibi nezdinde pahası olmıyan 
Tülüye, 1Ur9f meraklıları tarafından 
700 lira verilmekte, fakat Dübeş Ha
san bu paraya. dönüp bakmamırk:ta· 
dır. ' 

Resimde, TUIU iki yandan zincir· 
lerle yere baflanmıt bir halde ve U
zerindeki öıldüllerle ıörUIUyor. 

Arapkirde Bah ar .Bqladı 
Arapkir, (TAN) - Aylardanberi 

devam eden şiddetli kış, son gilnl~rde 
gevşemiştir. Şimdi her tarafta bahar 
havası hüküm sürmektedir. 

Yollar açılmış, köylü çift sUrmiye 
başlamıştır. Yiyec~k ve mahrukat fi
yatlan tabii şeklini almıştır. 

Bartın da 
muvaff akıyetıi 
bir temsit 
Bartm, (TAN) -Halkevinin küşa

dı yıldönümünde yapılan merasim 
parlak olmuş, bu arada Mehmet Alı 
Çamlıca, heyecanlı bir nutuk söyle 
miş, şiirler okunmuştur. 

Ayrıca geceleyin sinema salonun . 
:la toplanılmış, Halkevi başkanı Ke . 
"Dal Samancıoğlu çalışmalar hakkın . 
da izahat vermiş ve komiteler için 
yeni aza seçilmiştir. 

Halkevl gençleri "Kartal,, plyeeini 
ve "Şerlye mahkemesi,, komedisini 
temsil etmitlerdir. Alelftmum bUtUn 
~ençler, bilh8.88& Şahinde, Fethiye. 
Müyesser, Muzaffer ile erkeklerderı 

qakkı, Naci, Tevfik. Nurettin, Avni 
Tbrahlm ve Nazım Dancı fevkalldr 
\lkışlanmışlardır. 

Halkın gösterdiği rağbet karşısında 

veni bir sahne vücuda getirilmesi dU· 
.şünülmektedir. 

RADYOLiN 
p OTSUk yeri-r Dit sağlığında harikalar yaratmakla 

ne arkada- \.-.._m_eı_h_u_r __ o_ıa_n_v_e_cı_a __ n_e_d_~ı_m_a_cu_n_u_d_ur_. _ _ 

Şllll ö}dürdÜ ı· G üzellii i gözler, fakat fü. 

1 Zonguldak, (TAN) _ Bartınm ıun ve cazibeyi güzel dit· 
! Aladağ köyünden 20 yaşlarında Ali ler temıil eder . Böyle 
İ oğlu Hasan ile Gölbucağı mahalle • d itler iıe ancak 

sinden Osman porsuk avına gitmiş • RA D Y Q L I N j !er, bir çalı arasına saklanmıt olan 

dit m acunu kullanmak ve 
günde iki defa 

porsuğu yakalamak için biri çalının 
bir tarafına, öteki de diğer tarafına 
geçmiştir. Osman, arkadaşının karşı 
tarafta bulun.r•ğunu unutarak por · 
suğa ateş etmiş, kurşunlar Basanın RADYQLi N 
başına rastgelel'ek talihsiz genci öl-
dürmüştür. 

Tahkikat neticesine hadisenin ka
zaen vuku bulduğu tesbit olunrcnlŞ· 

tur • 

Kum Ocağında 
Bir Facia Oldu 

Lüleburğaz - Kum ve çakıl oca -
ğında, altı bir uçurum şeklinde o. 
yulmuş olan bir tabaka amelenin ü
zerine yıkılmıştır. Altında kalanlar • 
dan İdris oğlu Şükrü ölmüş, Osman 
oğlu İdris. Hasan oğlu Mehmet te ya 
ralanmışlardır. 

lzmit Ge nçlik T etkili tında 
lzmit, (TAN) - Kızılay gençlik 

teşkılatı çalışmalarına hararetle de· 
vam etmektedir. Şimdiye kadar te9· 
kili.ta 20 bin üye yazılmıştır. 

Yaz tatilinde açılacak kamp, fakir 
aile çocuklarına verilecek kitap, def· 
ter, kaılem masraflan. teşkili.tın yar· 
dımiyle temin edilecektir. Genel mer· 
kezin de birçok ihtiyaçlar için para 
yardımında bulunacağı haber veril· 
mektedir. 

1zmiı. Çocuk Emaeme 
Kurumunda 

lzmir, - Çocuk esirğeme kuru
mu kongresi yapılmış, yeni merkez 
heyetine fU zatlar aeçilml.ttir: 

Doktor 8. Fikret Tahsin, avukat 
B. Süleyman Faik, doktor B. Osman 
Yunus, B. Mazhar lzmiroğlu. Ziraat 
Bankası kambiyo şefi B. Mitat, lş 
Bankası şeflerinden B. Cemal, tüc
cardan Buldanlı B. Mustafa, Başkan 
lığa 8. Fikret Tahsin münasip görül
mUştUr. 

Bafra 
Halkevinde 

toplantı 
Bafra, ('!'AN) - Halkevinin açılış 

yıldönümU mUnasebetiyl burada ya· 
ı>ılan merasim çok iyi ol'lluştur. 

Halkevlerinin dokuz şubesini tem· 
~ilen gösterilen tablo zevkle aeyre<fl 
niş ve al'uşlanmıgtır. Reis Zihni T "'k· 
man kısa bir nutuk söylemiş, Sait 
Gürpınar yazdığı tiiri okumuş, ilk 
edrisat ı..:·.ıettişi rıalil Seven, o: · l 
ıkul dirP'ktörU lsmail Oğuz birer kon· 
·erans vermişler, Ki.şif 18.şkaya da 
lir tiir okumuştur. 

Gece, Aile sinc:masındft, Halkevl Ar 
\ Tem~il şubeleri tarafından "Him· 

etin oğlu .. opereti oynanmıgtır. 
Bafra Halkevinde kadınların iştira· 

'dyle ver: • i'lc temsili teşkil edeıı 
'Himmetin ôğlu .. Ç' alkışlanmış, bi 
ı,asaa muallim Hayriye Pekescr '? 

-Jecmiye Soybılge çok mu :af fak ol· 
nuşlardır. 

"HimıL~tin oğlu,, aynca köylüler i
çin de tr:nsil edr ~A~ktir. 

Kızılcahamamda T ayvareve 

Yardım 

Kızılcahamam (TAN) - Kaza. 
mız ja.rıdarma kumandanı olup ay
ni zamanda Tayyare Cemiyeti fUbe. 
si reisi bulunan yüzbaşı Zühtü Gü
venin gayreti ile halle geçen kur • 
ban bayramında evvelki senelerde · 
kinden fazla tayyare laneai vermiş. 
bir çok koyunlar canlı ve yaldızlar. 
la süslenmlf olduğu halde cemiyete 
getirilmiştir. 

Bu arada Saim köyU muhtan 

ile ditleri fırçalamakla 

kaz' nılabili• 

Daima Radyolin 1 

KERBELA V AKASI 
T.trıhi, mernklt rom.ı.n ç1ktı. Ft<- h 6 kuru~tur. 

~ ho9 ve taze meyvalann Uaarele rinden istihsal edilmiş tabii bir mey· 
ıa tuzudur. Emsalsiz bir fen bari kası olduğundan tamamen taklit 
•dilebilmesi mümkün değildir. Ha zimslzliğl, mide yanmalarmı, ekfl· 
iklerini ve muannid lnkıbazlan gt derir. Ağız kokusunu izale eder. V
'llumi bayatın lntlzaıruıızlıklarmı en emin surette ısli.h ve inaana ıaa 
vat ve canlılık bah,eder. 

INGILIZ KAN'tUK ECZANESi 
--•BEYOGLU - ISTANBUL --• 

ASıPiN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri ııhhatlnlzi 
soğuktan ve bütUn ağrılardan korur. 

lsMlNE DlKKA T 

Hamdi topladığı frtre ve zekat pa -
rasından başka cemiyete btiyUk bir 
erkek keçi getirmiştir. 

Güzelliğin 

en birinci ıartıdır. 

Petrol Niza 
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HKüseyin, yanındak ile ri topladı: "Yarın dedi, bu 
erbela meydanı kana bulanacak. Sizden ricam, 

beni ferkefmenizdir. Gidenlere kırılmıyacağım.,, 
di~~Üseyin), bu sözleri büyük bir 
\re at ve memnuniyetle dinlemişti. 
8~0nra, gülümsiyerek (Durmaz) ın 

nı okşamış: 

nı; Cenabıhak, ve ceddim (Muham
tıut ) senden ve senin neslinden hoş· 
tinı olsun. Sadakatine teşekkür ede
bil ··· Fakat, artık buradan bir adım 
de:. uzaklaşmak, benim için mümkü.n 

gildir. 
lY F' ıye cevap vermişti. 

)irı)~at (Durmaz) ın sözleri, (Hoae
llıitJ . ın kalbine garip bir ilham ver
bab U. Derhal Ehlibeyt ile diğer es
Sok ın~. tophyarak bunlara müessir bir 

Sözler aöyledikten sonra: 
nı;-~u. dakikaya kadar beni terket
rt ıgtnızden dolayı, hepinizden ay
çl ay1: razı ve hoşnudum ..• Benim i· 
f!rn, hıç kimsenin burnunun kanama-
nı iste · lU nuyorum. Fakat yarın; bü-

ıa: bu_ Kerbeli meydanının kana bu
t acagım biliyorum. Ve sizden ayrı 
k. ':Ilı_ ~ica ediyorum. Artık, beni ter
f::ınız. Benim için aziz canlarınızı 
Ced_ a etmeyiniz... Cenabıhakkın, ve 
illin dlrn (Muhammed) in üzerine ye
b ediyorum ki; benim nazarımda, 

0;ırada kalanlarla gidenler müsavi 
SU~ca~ •. Kalbimde onlara karşı en kü
n hır kırgınlık hissi bile bulunmı-

Caktır. 

Dernişu. 

0 
Hazin vaveyla! 

lı . 8.nda, (Hüseyin) in etrafında; 
~ bir vaveyla yUkselmiştl Ka
lıe lar, çocuklar( HilHyin) in elleri
nıU eteklerine sa.rılmıfl&r .•. Büyükler 

arın etrafını ıııarmıslar· . . 
tr.l- Mümkün Wll.. Hiç birimiz, ay
ti:a~~· Öltime bile, seninle beraber 

ecegız. 
})• 1Ye, feryat etmişlerdi. 

llo l<uteae, kahramanca çıı.rpıştı1tb.n 
(A{~ra.. feci bir şekilde ölüme atılan 
laıı 8lım bin Akil) in oğlu (Abdul
dU) ile kardeşler! (Cafer} ve (Ab-

t'rahman): 

01 - Ya, Hüseyin!.. Senin kanından 
d:l~r, seni bu vaziyette bıra:kıp gL 
).{ ilirı:r mi?. Senin ve mMum şehit 
?'ttı. Uau~ın intikamını almak için, ya • 
!ııi duşmanlara ka.rşr eon kuvveti _ 

Zle mücadele edeceğiz • · 

Diye, yemin etm~lerdi • 
~liUseyin}, hiç idmseyi karann 

11 
döndürmek imkanı olmadığı.. 

~hissetmişti. O zama.n ellerini se _ 
~ kaldırmış: 

öı- Ey rahim ve şefik olan Allah .. 
'e:nıere azap çektirme.. Kalaiılara, 

Anıet İhsan eyle. 

~Ye dua etmişti. Ve etrafındaki • 
de:. 

~ - 'Yann, düşmanlarla mücadele _ 
Ilı girebilmek için. kuvv~li bulun _ 
,. 1~ı l~... Gidiniz, istirahat e -
'<llliı. 

ı bem•--+1 r '!?~ ·-

, Tanyeri ağanrken .• 
lierkes ,bir kö~ye çekilmişti. Ka. 
~ı, derin bir eUkO.t ihata etmişti. 
be> Yiıı, tekbaşma ıkalmıştı. Kıhcmı 
() :Y'nuna takmış, i.sasmı eline almr~ ... 
lını denn zulmetler içinde, karargA • 

etrafında dola.şnuya b&.41aım:;tı. 

la Caıteri; vakit vakit, düşma!l saf. 
() lınnı bulunduğu tarafa kayıyordu. 
.:~da, böeık öbek yanan ateşlerden, 
t'ıl lanmış yılanlar gibi, kıvrıla 3<ıv -

a kızıı alevler yUkseliyordu... Ve 
~ra .. arkasındaki karargahta, eşya 

kleri arasından anlaşılamıyan 
~ttlar geliyor; minimini (Ali As
~ nı hazin sesi, gecenin sükuneti 
-. 1nda sU'rW<leniyor. Bu masum 
e ber-rak sesin: 

· -Su A t S })· ... nne... u .• 
'<~ 1Ye feryadı; annesi ($ekine) ile 
hl :Y'n~lbidin) in asil anası (Şehri. 
.ıu tıu) nun hıçkırıklarına. karışıyor. 

~-:tı.k; tanyeri ağanyordu • 
bt afılenin mUezzini olan (C'aft), 
'1 r CŞya denginin üzerine çıkmış: 
~ llhrtk ve tannan bir seale ezan o -

:fordu 
~tii • 

kes derin bir hürmet ve htışu içinde, 
bu ezanı dinliyordu . 

Eıshaptan biri; insan fedakarlığı _ 
nın son feragatini göstererek hazin 
bir tebessümle gülüyor: 

- Kimbilir .. belki de, işittiğim son 
ezan sesidir . 

Diye söyleniyorlu. Tunç rengı çeh. 
resini bembeyaz bir sakal ihata etn iş 
olan bir ihtiyar: 

- Şu anda, çocukluğumu hatır _ 
ladım. Sanki; altmış beş. yetnuş sene 
evvel; Mekkede imişim de, ( Bllali 
Habeşi) n.!n ezanını dinliyormu;um; 
sandım ... 

Diye, isrflmiyetin en mes'ut de\Te
sini hatırlıyordu. 

Düıman hatlarındaki hareket 
Müezzin C'afinin JahutI sesi, per. 

de perde yiikseliyor; düşman safla. 
rmm üstüne doğru sürükleniyordu. 
Dinleyenlerin ruhunu vecde getiren 
bu ses: 

- Eşhedü enne Mu11ammeden Re. 
sulüllah ... 

Diye dalgalannicen; biltün karar. 
gahta bir heyecan husule gelmişti. 
Biribirine karışan sesler; ayni ulvi 
nakarat ile bir çağ!ıyan gibi ~rle • 
miş .. çöliln bu ses.c;iz sabahı içinde. 
düşman saftan üzerinde, hazin ve 
tüyler ürpertici akisler husule getir. 
mişti. 

O 7.aman: Yezit ordusunun ser _ 
dan Ömer. titriye titrive uyımnırş: 
~dırmm kapısında bekliven nöbetçi. 

lere: 
- Ya, Veled ! .. Ne oluyor?. Yok • 

sa; (Hüseyin) ile itbaı, ka<;ıy,orlar 

mı?. 

Diye seslenmişti. 
Kölenin biri: 
- La .. ya, seydi. .. (Hilseyin), kaç

mıyor. Bilakis, büyük bir cüretıe 
<Ezanı ~iuham.medi) okutuyor. Et -
baı da, bir ağızdan Salavat getiri -
yor. 
Demiş, Serdar ömere, müskit bir 

cevap vermişti. 
Bu muhrik ezan sesi (Hüseyin} in 

karagahmı ihata eden düşman saf. 
ları arasında da büyük bir tesir hu
sule getirmişti. :Müezzin Ca'finin, bu 
sakin çöl havası içinde acı bir hüzün 
le dalgalanan: 

- Eşhedü Enne Muhammeden 
Resulullah .. 

Sesleri, en taş kalbli insanların bile 
tüylerini ürpertmişti. Bu düşman 
saftan arasından: 

- Amenna ve saddakna .. Ya, Re. 
suiiıllah ... 

Sadaları yükselmiş .. Ne kadar ga
riptir ki; (Ezani Muhammedi} karşı
sında tüyleri ürpererek ışu anda 
(Muhammed) in risaletini kabul ve 
tasdik edenler ,onun en kıymetli ha
fidinin karargahım \hata etmişler ... 
Onun masum Ehlibeytini susuzluğa 
mahkum eylemişler .. biraz sonra da, 
dünyanın en korkunç bir hailesini ya 
ratmak için tertibata gir~mişlerdi. 

(Arkası var) 

SAGLIK ÖGÜTLERi 

Her derde 
Eski bir devirde, lstanbulda sağ

lık ve hekimlik işlerine bakan bü
yük bir hekimler meclisi varken, 
tertip ettiği bir ilacın hemen her 
derde deva olduğunu gazetelerde 
ilan eden bir eczacının, bundan do 
layı, cezalandırılmasını o meclise 
havale ederler. Meclis işi müza -
kere ederken, aza bulunan hoca
lardan biri tedavi kitabını açarak 
orada afyon bahsini okumıya baş
lar. 

Kitap afyonun her derde deva 
olduğunu yazdığından, eczacının 
da buna benzer bir şey yazmasın -
dan dolayı cezalandırılması doğru 
olamıyacağını meclis azaları anlar
lar ..• Siz de benim gibi afyon için 
her derde deva dememi elbette 
mübalağalı bulmazsınız. 

Hekimlikte bu kadar değerli o
lan af yonun ilk çıktığı yer bizim 
memleketimiz olduğu gibi, şimdi 
de afyon memleketimizin en de -
terli servetlerinden biri sayılmak
tadır. Onu veren haşhaş nebatı 

memleket için bir servet olduktan 
başka, yetiştiği yerler için bir de 
büyük güzelliktir. Haşhaş çiçek -
!erinin kokuları olsaydı, bir de ça
buk solmasalardı, en güzel gül -
lerle rekabete girişebilirlerdi. Bu
ralarda haşhaş çiçekleri görülıne
diğinden onun güzelliğini bilme -
seniz bile, haşhaşa yakın olan ge -
lincik çiçeklerinin güzelliği, haş -
haşın da ne kadar güzel olduğu 
hakkında bir fikir verir. 

Ha,haşın yirmiden ziyade cinsi 
olmakla beraber, işe yarıyan baş
lıca iki türlüsü en çok yetiştirilir. 

Bir türlüsünün çiçekleri mor ren
ge yakın kırmızı olduğundan ona 
kara haşhaş derler ve çiçeğin için
deki tanelerden haşhaşyağı çıka
rırlar. Bu yağ kokusuz ve lezzetli 
olduğundan yemek yağı olarak 
pekala kullanılır. 

öteki cinsinden - beyaz haşhaş
tan - afyon çıkarılır. Çiçeklerin 
Petalberi düşünce, içerisindeki kap 
ıül daha kurumadan, onu çizerler. 

LOKMAN HEKiM 

deva afyon 
Arasından damla damla sızan süt 
gibi maddeyi toplarlar, havada ku
ruturlar, bu madde afyon olur. 

Afyonun en iyi cinsi lzmirden 
dışarıya satıldığı için ona lznıir af 
yonu derler. Bundan yüzde on, 
bazan da yirmiye kadar morfin 
- afyonun en tesirli maddesi
madesi çıkar. lstanbul afyonu da 
ha az değerlidir. Mısırdan, lran
dan, Hintten çıkarılan afyonların 
deieri daha az sayılır. 

Afyonun mühim - pek mühim -
bir hassası, zekanın derecesini 
meydana çıkarmaktır. Bir hayvan 
ne kadar ziyade zeki ise afyondan 
o kadar çabuk müteessir olur. Me 
sela bir kurbağa üzerinde afyonun 
insana verdiği tesiri meydana çı
karmak için, in6ana verilen mik -
tarın yüzlerce defa fazlasını ver
mek lazımdır. insanlar arasında 
da daha zeki olanlar ondan daha 
çabuk müteessir olurlar. 

Onun her derde deva sayılması 
her türlü ağrıyı teskin etmesinden 
dir. Ondan dolayı, isanların haş
haş çiçeğinin kabuğundan çıkan 
suyu yalayarak onun hassasını 

tanıdıklarındanberi, afyon he -
kimlikte daima ve türlü türlü şe -
killerde • ağrıları dindirmek için
kullanılmaktadır. Bundan başka 
uykusuzlara. uyku vermekten zi
yade uyuşukluk, rüyalı ve keyifli 
bir hal ·verir. Keyif verici madde
lerden biri olarak kullanılması da 
bundan ileri gelir. 

Bu zeka nıiyarının büyük - hem 
de pek büyük - bir kusuru vardır. 

·çok miktarda olunca insanı bir 
den bire zehirler. Az miktarda bi
le olsa devamlı kullanılınca müz
min bir zehir olur. insanı harap 
eder ve artık zekl miyarı değil, 

zekft.nın sönmesine bir sebeo olur. 
Onun içindir ki afyon her türlU 
istıraba deva olmakla beraber, he 
kim reçetesi olmadan kullanıla -
maz. Siz de - elinize afyon geçse 
bile - hekim sözünü almadan sa 
kın kullanmayınıL 

1 IEIKONO Mö 1 .. 

Anadolu unları nasıl 
ediyor? rekabet 

Buğday 5 para 
Daha yükseldi 

A nadoludan getirilmekte olan unlar İstan. 
bul piyasasında iyi bir .mevki tutmuştur. 

Hergün şehrimize 4 - 5 vagonluk Anadolu unu 
getirilmektedir. Bu unlar Eskişehir, Ankara, 
Kayseri, Karaköy, Polatlı değirmenlerinde öğü. 
tülen iyi kaliteli cinslerdir. Kayseriden gelenler 
Mersin tarikile, diğerleri ise İzmite kadar trenle 
getirilmekte oradan da motör ve vapurla İstan· 
bula gelmektedir. 

•• ki üç gü~denberi bir iki para artmakta 
olan bugday fiyatları, dün beş para daha 

yükselerek nevine göre azami 6,35 kuruşa çıkmış
tır. Dün ıelmiş olan buğdaylar istekli olarak satıl
mıştır. Polatlının ekstra buğdayları 6,35 kuruş, 
5--10 çavdarlılar, 6,20--6,25, 4--5 çavdarlı Ana
dolu sertleri 6,20, Urfa ve Diyarbekir sert buğday
ları 6,15 kuruştan satılmıştır. Mersinde kilosu 
4,25 paraya satılan çavdarlar, burada çavdar pi
yasasının iki buçuk para yükselmesine sebep ol
muştur. 

Son hafta içinde İzmitten şehrimize yirmi va. 
gonluk un getirilmiştir. Buğday fiyatlarındaki 

düşüklük bu şekilde fazla mal gelmesi neticesi
dir. 

Bu yükselmenin artması da umulabilir. Arpa sa. 
tışları sıcaklığını kaybetmiştir. ihracatçılar arpa 
almamaktadırlar. Yulaf 4,20, mısır 4,30 kuruştur. 

(üçük sıra fast;lyesi 8,20-9 kuruştan verilmiştir 

Istanlmlun hergiJn için yirmi iki vagon buğdaya 
Uhtiyac1 vardır. Bunun mühim bir .kısmı etraftan un 
olarak geldiği için bu miktar 1 O - 15 vagona inmekte. 
dir. lzmitte vapur ve motörlere un yükletilmesinin se. 
bebi de çok mühimdir. 

Bir vagon un i~hı lzmitten Haydarpaşaya kadar 
tren nakliyesi, rıhtım, kayık vesair masraflarla beraber 
elli lira kadar bir masraf gitmektedir. Halbuki lzmitten 
motörlerle lstanbulun her istenilen yerine kadar bütün 
nakliyesi ve masrafları bir vagon miktarı yani 15 ton 

Dün şehrimize on dokuz vagon buğday, altı va
gon çavdar. altı vagon arpa gelmiştir. 

BORSA 
12 MART CUMA 

Pa ralar 

A 1 ı t s. t 1 f 
Sterlin 613.- 618.-
Dolar 124.50 124.50 
Fransız Fr. 111.- 115.-
Liret 120.- 125.-
Belçika Fr. 80.- 84.-
Drahmi 18.- 18.-
laviçre Fr. 565.- 576.-
Leva 20.- 23.-
Florin 63.- 63.-
Çekoılovak kto. 70.- 75.-
Siliı 20.- 23.-
Mark 25.- 28.-
Zloti 20.- 22.-
Penıo 21.- 23.-
Ley 11.50 11.SO 
Dinar 48.- 52.-
laveç korona 30.- 32.-
Altm 1038.- 1039.-
Banknot 246.- 247.-

Çekleı 

Londra 617.- 618.-
Nevyork 0.7914 0.7931 
Pariı 17.2575 17.23 
Milano 15.0356 15.0170 
Brulı:ıa 4.6993 4.6917 
Ati na 88.7360 88.5925 
Cenevr~ 3.4718 3.466 
Sof ya 64.5056 64.4012 
Amıterdam l.4492 1.4480 
Praı 22.69 22.6537 
Viyana 4.2414 4.2350 
Madrit 11.4667 11.4482 
Beri in 1.9683 1.9650 
Var,ova 4.1830 4.1763 
Buda~te 4.3760 4.3690 
Bükre, 108.2660 108.09 
Belırat 34.6840 34.6275 
Yokohanu 2.7786 2.7760 
Mo•kova 24.60 24.154 
Stokholm 3.1434 3.1383 
-zıs - Z1I nun.< zno 

Almanlar 
mal istiyor 

Alman tüccarları memlE!Ketmizden 
kuru meyva, kuru beyaz fasulye, mi

yankökü, defne yaprağı, yağlı tohum

lar, ham deri, zeytinyağı, çam fıstığı, 

balık konservesi, barsak, zahire, gı

da maddeleri satın almak istedikleri

ni bildirmişlerdir. Fakat, hiç bir ih

racatçı tüccar bu müracaatlara mu -
vata.kat cevabı vermemiştir. 

Berlin Türk Ticaret Odasının neş
rettiği rapora göre, geçen hafta içeri. 
sinde Hanıburg fındık piyasası hayli 
kuvvetleşmiştir. Bunun sebebi klering 
işlerindeki güçlükler dolayısiyle Tür
kiyeden teklif alınamamasıdır. Bun
dan dolayı Hamburgta mevcut ve be
delleri ödenmiş iç fındıklann fiyatla
n 141-142 marktan 152-154 marka 
kadar yükselmiştir. 

Jtaporun sonunda eöyle denilmek
tedir: 

Türkiyeden bildiritmiye değer tek
lifler alınmadığı gibi her iki meml~ 
ket tacirleri arasında önemli işler 
yapıldığı da öğrenilememeştir. Bu 
itibarla piyasada haftanın en mühim 
hAdisesi, Hamburgta ve alel(imum 
Alman piyasalarında mevcut ve be -
delleri ödenmiş Türk mallan - bir 
dereceye kadar da rakip ürtlnler -
vaziyetlerinin lruvvetleşmesi ve fi. 
yatlarının yükıııelmeai gösterilmekte

dir. 

lürk borcu 
19,55 liraya 

yükseldi 
Dün. borsa, normal vaziyette mu

amelelerine devam etmiştir. Sabah 
Paristen gelen telgrafta Türk borcu 
264 frank gösterilmiştir. Bu sebeple, 
borsada 19,40 liradan muamele ba.ş· 
lamıştır. Akşam telgrafı 267 frank 
gelmiş ve üç frank yükselmenin te
sirile burada dahi 19,55 liraya kadar 
tereffü olmuştur. Akşam telgrafının 
tereffü göstermesi yeni Fransız is -
tikrazının Paris borsasında iyi kar
şılandığı hissini vermekte ve bütün 
hisselerde az çok bir tereffü kayde
dilmektedir. Anadolu tahvilleri 39,75 
liraya çıkmıştır. Mümessiller 42,40. 
Hisseler 23 liradır. Merkez Bankası 

için on beş lira tutmaktadır ki ton 
başına yüz kuruş demektir. Bu farkı 
fiyatla Anadolu unları İstanbul de
ğirmenleri de İstanbul için ça.lışmı§ 

olsalar ve Trakya, Balıkesir buğday 
lan da mebzul bulunsaydı, hem ek
meğin fiyatı ucuzlıya~k hem de fi
rıncılar işliyecek bol un bulacaklardı. 

Torik Bekli yen Vapurlar 

lki, üç gündenberi devam etmekte 
olan lodos yüzünden fazla balık tu
tulamamaktadır. Limanımızda on 
İtalyan vapuru torik beklemektedir. 

Yunaniıtanla lıviçre AraHn· 

da.ki Ticaret 

Atina, 12 (TAN) - Yunanistan 
ile lsviçre arasındaki ticaret muka
velenamesinin müddeti bitmif ve 
muvakkaten üç ay temdit cdilmiştL 
Şimdi iki devlet arasında yeni bir ti
caret mukavelenamesinin imzası mU
zakeresine başlanmıştır. 

hisseleri 97, Sıvas, Erzurum 95, Er-
gani hisseleri de 99 liradadır. Arslan Yunaniıtan Bingaziden Sünger 
çimento 11,60 kuruşta durmaktadır. T oplıyacak 

Deri ve 
bal mumu 

Tuzlu kuru koyun derilerinin kilo
su 43-45, sığır derisi kuru kilosu 
55--56 kuruş, keçi derilerinin çifti 
150-160 kuruştan satılmıştır. 

• 
Balmumu fiyatlarında bu hafta i-

çinde biraz düşüklük görülmektedir. 
Buna da sebep balmumu ihracının bi 
raz gevşemiş olmasıdır. 

Yunanistanın 
Dış ticareti 

Atina, 12 (Tan muhabirinden) -
Yunan hükumetinin dostane teşebbü 
sil üzerine İtalya hükümeti tarafın
dan Yunan süngercilerinin bu sene 
de Trablus ve Bingazi sahillerinde 
sünger toplamalarına &N~saade edil
miştir. 

Gümrüğü 
Edildi 

Darıca 

ll~a 
Haydarpaşa gümriik müdürlilğüne 

bağlı Darıca gümrüğü lağvedilmiş. 
tir. 

ZAHiRE 
BORSASI 

Atina, 12 (Tan muhabirinden) 
İstatistik dairesi, Yunanistanın 1937 

senesi ikincikanun ayına mahsus ha- • 

rici ticaret muamelesinin tafsilatını 

neşretmiştir. Buna göre, bu ay zar
fında Yunanistana 236,876 tonluk 

1,094,584,000 drahmi kıymetinde em

tia ithal edilmiş ve 56,813 tonluk 
1,058,115,000 drahmi kıymetinde ih
racat yapılmıştır. 

FlATLAR 
12-3-937 

Buğday 1umuşak 
Bufday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 
Güz yünü 
Peynir katar 
Zerdeva derisi 
Sansar derisi 
Kunduz derisi 
Tılki deri&i 
Porsuk derisi 

Aşafı 
K. P . 

6 20 
6 10 
4 17,5 
4 27 
4 22,5 

82 -

Yukarı 
K. P. 

6 25 
4 27,S 
4 32 
4 2S 

92 -
40 -38 -

5500 
3250 
1000 
500 
600 

4000 
1800 
ı600 
640 

Geçen senenin ayni ayında ise it
halatın kıymeti 895,719,000 drahmi, 
ihracatın da kıymeti 554,604,000 
drahmi tutmuştur. 

Yakında Bir Alman 
Heyeti Gelecek 

Verilen malumata göre, Türk - Al
man ticari vaziyeti hakkında alaka
dar makamlarla temaslarda bulun· 
mak üzere bugilnlerde şehrimize bir 
Alman heyeti gelecektir. Heyet, Al· 
man hükumeti tarafından seçilen a
zalardan müteşekkildir. 

Türk - Alman ticaret anlaşmala

rının müddeti mayısın 25 inde bite
cektir. Gelecek Alman heyetinin yeni 
bir ticaret anl~ması akdi işi ile de 
me"111 olacağı söylenmektedir. 

BufdaJ 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Mısıt 

GELEN 

Susam 
Bulgur 
Peynir beyu 
Zeytinyaiı 

Susaıv 
Çakal 
Tilki 
Tavıan 
Zerdeva 

G 1 DEN 

225 Ton 
135 ,. 
90 .. 
45 .. 

104 .. 
50 ,, 
15 .. 

7 .. 
16 .. 

49 Ton 
600 Adet 

5515 ., 
96 .. 

210 .. 

D 1 Ş F 1 ATLAR 
Buğday .. 

" Arpa 
Mısır 
Keten T. 
FmdıkG. 

1 

: Liverpul 
: Ş[karo 
: v;nlpdı 
: Anvers 
: Londra . . .. 
: Hamburı 

6.10 K. 
6.35 " 
611 .. 
S.51 ,, 
3.54 " 

11.46 .. 
79,48 .. 
78ı_98 lL 



1 ayyare Piyangosu 
ki günlük keşidenin 

listesini veriyoruz 
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Tayyare piyangosuna dün de de
vam edilerek bitirilmi§tir. Bu ke.şide
de, dün haber verdiğimiz talihlilerden 
başka yeni talihliler §unlardır: 

50 lira fozanan No. lor 30 lira kaıanan No. lor 

50.000 lira kazananlardan biri; 
Taksim, Gümüşsuyu caddesinde nu· 
mara 1 de Bayan Fatmadır. İkinci ta
lihliler de Sultanhamam Şenbayan pa
zan Hacı Bay Pozantla, ona iştirak 
eden Kapalıçarşıda Bay Dyadır. 

15.000 lira kazananlar; Ortaköyde 
Dağ sokafında 11 numarada Bay 
Partavut, Tarlabaşmda Mevki soka
ğında 5 numarada Bay Bulayan, İs
tanbul Yağpazannda tüccar Bay A-
18.cltindir. 

12.000 lira kazananlardan biri 
Kumkapı, Çmardibi sokak 19 numa
rada Bay tbsan. 

10.000 lira kazananlar da Mene
mende belediye odacısı Mustafa, Kmk
lareli istihkam yüzba§Isı Klmil, Yeni. 
köy Yıugoslavya sefaretinde Bayan 
Anjeldir. 

10.000 liralık mükafat alanlar: Ci
bali tütün fabrikasında amele Ali, 
Aksa rayda lsr: ıailağa mahallesinde 
19 numarada oturan Bayan Hasibe 
ve arkad~ıdır. 

DünkU ve evvelki günkü keşideler
de ikramiye kazanan biltUn numara
lan tam liste halinde ve sıra ile aşa
ğıda bulacaksınız: 

50 bin lira koıanan numara 
6450 

15 bin lira kaıanan numara 
21902 

12 bin lira kazanan numara 
5296 

10 bin lira kazanan numaralar 
35251 37680 

3 bin lira kazanan numaralar 
1412 26600 

1000 lira kazanan fıumaralar 
21706 22540 20762 34380 

500 lira kaıanan No. far 
304 2735 30'"3 5009 

5489 5597 5612 6070 
6096 6155 6413 6926 
7480 8139 "457 10304 

10340 12477 12822 14219 
14811 1 r- .. -,, 15532 16170 
16976 17001 17808 17893 
18232 18697 19072 19188 
19828 20617 20918 21110 
21113 22189 22723 23450 
25200 25723 26131 26523 
26954 27109 27212 27783 
28002 29757 ?OOi7 30492 
30507 31115 31125 31487 
3204 7 32!'13 33309 34459 
35923 37099 37170 38115 
88849 39594 39695 39718 

200 lira kazanan No. far 
902 2339 :422 2448 

3478 4098 5513 6415 
7570 1031: l::l451 11("'8 

12826 14410 146ıf?: 14671 
15257 15499 15505 15646 
16429 16981 17120 17714 
17951 17986 18447 18667 
18813 19579 19875 19984 
25043 25214 25287 26641 
27020 27230 27370 27803 
28949 29941 30453 31559 
31705 32200 32480 32673 
32985 33928 34331 357 44 
35904 37310 37338 37404 
39110 39146 40000 

100 lira kazanan No. far 
223 1007 1082 1802 

2386 2664 3071 3414 
3555 3637 3638 3834 
4269 4292 4395 4461 
4507 4 792 5270 5831 
6432 6453 6512 7444 
7524 7537 763·1. 8978 
9212 9761 9804 10967 

11622 12128 12402 12566 
12804 12972 13005 13164 
13644 14103 14524 14998 
15169 16112 16190 16621 
16787 18735 19776 21408 
21924 22918 23412 23453 
23633 24033 24326 24709 
25215 25910 26576 26749 
27536 27967 28079 2824 7 
28949 29741 30206 30496 
31705 32060 32322 32689 
33025 3366 2 34140 34175 
34248 34342 34731 34946 
16151 36155 36554 36705 
37332 38665 38941 39507 

36 66 87 
400 618 647 
753 797 800 
901 981 1032 

1648 1676 1688 
1963 2001 2090 
2223 2235 2715 
3007 3035 3165 
3307 3319 3350 
3592 3619 3670 
3716 3732 3733 
3994 4056 4108 
4188 4247 42i5 
4468 4593 4615 
4716 4981 5088 
5451 54 72 5505 
6255 6311 6357 
6394 6457 6458 
6843 6881 7045 
7099 7132 7225 
7344 7417 7546 
7573 7581 7795 
7839 7860 8084 
8131 8298 8336 
8401 8657 8660 
8863 9021 9103 
9369 9372 9464 
9606 9870 10043 

10135 10415 10~13 

10680 10728 10759 
10982 11070 11165 
11317 11572 11788 
11921 11946 12034 
12156 12188 12330 
12441 12465 12496 
12885 13061 13087 
13296 13388 13455 
13492 13786 13869 
13991 14172 14234 
14504 14599 14708 
15299 15519 15573 
16123 16200 16259 
16814 17063 17094 
17291 17389 17416 
17573 17642 17664 
18000 18059 18281 
18396 184 75 18494 
18608 18709 18783 
18851 18964 19208 
19313 19500 1968S 
20082 20261 20264 
20653 20770 21036 
21190 21198 21295 
21465 21534 21720 
21799 22276 22320 
22367 22427 22428 
22691 22709 23137 
23269 23320 23467 
23888 23946 24001 
24578 24600 24631 
24714 24911 24993 
25057 25228 25829 
25874 25967 26038 
26141 26163 26167 
26403 26620 27015 
27095 27262 27395 
27690 27743 27839 
27885 27954 27985 
28156 28163 28297 
28436 28461 28657 
287 4 7 28773 28856 
28899 29076 29146 
29642 
29961 
30611 
31152 
31300 
31723 
32087 
32338 
3257 o 
32983 
33398 
33638 
33694 
33867 
34340 
34869 
35268 
35585 
35949 
36186 
36849 
37746 
38039 
38310 
38455 
38907 
39542 
39939 

29710 
30107 
30772 
31181 
31349 
21727 
32155 
32349 
32649 
32986 
33492 
33707 
33796 
33965 
31446 
34929 
35291 
35673 
34957 
86633 
37005 
377S. 
38123 
38345 
38472 
38946 
39714 

29861 
30117 
30917 
31223 
31374 
31731 
32236 
32364 
32930 
33094 
33517 
33731 
33802 
34150 
34545 
35152 
35507 
35698 
36000 
36796 
37204 
37788 
38154 
38385 
38553 
39306 
39771 

199 
693 
842 

1537 
1751 
2214 
2842 
3300 
3556 
3710 
3922 
4171 
4329 
4634 
5317 
5680 
6362 
6570 
7085 
7292 
7549 
7816 
8119 
8386 
8716 
9268 
9527 

10099 
10653 
1078ô 
11239 
11841 
12105 
12419 
12694 
13201 
13459 
13925 
14478 
15290 
15693 
16322 
17187 
17468 
17689 
18368 
18500 
18802 
19276 
19940 
20452 
21172 
21430 
21787 
22361 
22502 
23187 
23816 
24197 
24683 
25003 
25856 
26117 
26317 
27031 
27514 
27857 
28100 
28378 
28711 
28877 
29228 
29875 
30570 
31013 
31236 
31534 
31918 
32'.Hl 
32499 
32959 
33218 
33577 
33776 
33803 
34203 
34744 
352·12 
35544 
35790 
36120 
36817 
37478 
37814 
38174 
38439 
38572 
39378 
39877 

155 
234 
458 
698 

1059 
1196 
1287 
133 1 
1771 
1989 
2473 
2720 
2877 
3290 
3488 
3571 
3976 
4386 
4846 
5018 
5333 
54:17 
5696 
5971 
6339 
6476 
6948 
7052 
7196 
7468 
7646 
7764 
8027 
8322 
8471 
8584 
8699 
9261 
9463 
9778 
9948 

10114 
10331 
10516 
11125 
11257 
11543 
11813 
12194 
12485 
12621 
12731 
12994 
13307 
13585 
13803 
13987 
14367 
14509 
14838 
15242 
15421 
15838 
16189 
16797 
16895 
17041 
17227 
17356 
17769 
18209 
18779 
18932 
19284 
19471 
19815 
20117 
20441 
20679 
20856 
20922 
21114 
21223 
21719 
21860 
22017 
22285 
22483 
22707 
22831 
23132 
23647 
23760 
24081 
24189 
24421 
24584 
24802 

163 
235 
518 
820 

1121 
1237 
1311 
1426 
1823 
1994 
2509 
2782 
2988 
3318 
3503 
3578 
4007 
4668 
4939 
5109 
5.339 
5421 
5902 
6022 
6371 
6507 
6980 
7086 
7249 
7510 
7677 
7901 
8034 
8382 
8477 
8587 
8801 
9297 
9524 
9831 
9950 

10233 
10376 
10554 
11157 
11284 
11595 
11981 
12238 
12498 
12625 
12751 
13026 
13355 
13608 
13823 
14100 
14448 
14537 
14880 
15396 
15514 

0

15969 
16254 
16853 
16897 
17048 
17238 
17390 
17909 
18278 
18806 
19030 
19328 
19699 
20026 
20258 
20443 
20708 
20876 
20963 
21128 
21329 
21731 
21884 
22055 
22391 
22494 
22733 
22916 
23198 
23674 
23767 
24147 
24354 
24479 
24614 
24861 

• 

164 
367 
633 
853 

1126 
1251 
1317 
1451 
1864 
2126 
2593 
2866 
3126 
3380 
3560 
3681 
4182 
4738 
4979 
5259 
5341 
5500 
5927 
6216 
6382 
6708 
6994 
7120 
7264 
7520 
7691 
7997 
8047 
8418 
8488 
8602 
8976 
9345 
9645 
9925 

10007 
10249 
10437 
10724 
11240 
11410 
11627 
12063 
12320 
12575 
12635 
12852 
13031 
13445 
13629 
13890 
14106 
14453 
14778 
14890 
154-0 7 
15553 
16029 
16602 
16865 
16999 
17095 
17243 
17413 
17917 
18651 
18871 
19119 
19364 
19706 
20036 
20272 
20455 
20724 
20898 
20996 
21168 
21333 
21794 
21927 
22143 
22409 
22661 
22756 
22942 
23246 
23680 
23811 
24154 
24373 
24503 
24689 
24959 

226 
450 
646 
977 

1190 
1258 
1326 
1709 
1908 
2170 
2701 
2873 
3206 
3420 
3568 
3810 
4208 
4833 
4989 
5299 
5351 
5582 
5965 
6218 
6461 
6723 
7029 
7190 
7353 
7508 
7743 
7998 
8222 
8442 
8575 
8633 
9018 
9416 
9669 
9943 

10093 
10260 
10470 
11097 
11252 
11491 
11789 
12114 
12425 
12614 
12724 
12993 
13306 
13558 
13739 
13927 
14228 
14475 
14791 
15085 
15416 
15674 
16099 
16709 
16874 
17019 
17221 
17284 
17650 
18055 
18688 
18901 
19153 
19432 
19779 
20071 
20439 
20499 
20M5 
20917 
21086 
21183 
21710 
21814 
21948 
22201 
22477 
22687 
22798 
23125 
23380 
23696 
23871 
24172 
24402 
24509 
24721 
24996 

25111 
25357 
25622 
26028 
26290 
26181 
26819 
27144 
27403 
27502 
27845 
~8172 

28559 
28769 
28976 
29184 
29663 
29894 
30245 
30571 
30874 
31316 
31461 
31796 
32023 
32269 
32386 
32432 
32606 
33105 
33241 
33854 
34250 
34458 
34796 
34985 
35345 

35647 
35933 
36150 
36504 
36679 
37137 
37503 
37627 
37925 
38196 
38317 
38617 
38804 
39323 
39711 

25245 
25459 
25725 
26087 
26329 
26503 
26966 
27160 
27437 
27613 
27927 
28213 
28569 
28870 
28997 
29214 
29753 
30041 
30253 
30648 
30924 
31359 
31584 
31971 
32073 
32283 
32387 
32477 
32817 
33192 
33303 
33956 
34260 
34509 
34828 
34992 
35397 

35658 
36033 
36228 
36505 
36859 
37328 
37553 

25279 
25468 
25761 
26186 
26455 
26631 
27028 
27180 
27441 
27633 
28160 
2828·i 
28605 
28910 
29018 
29232 
29862 
30139 
30498 
30668 
30926 
31394 
31596 
32012 
32170 
32326 
3239 7 
32484 
32934 
33208 
33371 
34020 
34324 
34598 
34847 
35170 
35582 

35704 
36108 
36417 
36659 
36877 
37380 
37594 

37715 37794 
37973 37993 
38207 38217 
38343 38453 
38698 38733 
38912 39020 
39353 39375 
89787 39957. 

AMORTİLER 

25330 
25617 
25826 
26286 
26479 
26669 
27086 
27209 
27493 
27662 
28171 
28350 
28659 
28951 
29148 
29384 
29880 
30203 
30510 
30709 
31153 
31411 
31734 
32015 
21183 
32361 
32414 
32495 
32962 
33221 
33503 
34072 
34353 
34715 
34978 
35231 
35591 

35875 
36127 
36420 
36677 
37115 
37446 
37618 
37871 
38149 
38258 
38487 
38751 
39136 
39677 

Son çift rakamı 02 ve 50 ile niha
yet bulan biletlerden 1/2 biletler on, 
1/5 biletler dört ve 1/10 biletler iki-
şer lira amorti alırlar. 

EmlakveEytam Bankas idare 
meclisinden: 

29/3/1937 Pazartesi günü saat 11 de alelade olarak içtima ede
cek olan umumi heyetimizi müzakerat ruznamesinin 3 üncü mad· 
desindeki İdare Meclisinin ibrası cümlesinden sonra (Hazinenin 
devrettiği err,1akin hazineye itası lazımgelen İdare hesabı hariç
tir) cümlesinin ilavesi ve . 

7 inci madde olarak da Hazinenin devrettiği emlakin idaresı 
münasebetile ihtiyar olunan masraflardan hangilerinin doğrudaıt 
doğruya hazineye ve hangilerinin Bankaya ait olacağının ve bU 
masraf ve hizmet mukabili Bankaya verilecek komisyon miktarı· 
nın tesbiti veya bu hususu hazine ile müzakere ve intaç etmek üz~· 
re Meclisi İdareye salahiyet itası • maddesinin ilavesi sermayeını· 
zin yüzde ondan fazla hissesine malik olan Maliye Vekaletinin 
Ticaret kanununun 368 inci maddesine istinaden vaki tahriri ta· 
lebi üzerine ilan olunur. ( 4 71) • 

lstanbul Nafıa Müdür. üğünden: 
25/3/937 Perşembe günü saat 15 de istanbulda Nafıa Müdür

lüğünde (9292) lira keşif bedelli İstanbulda Devlet Basımevi kat 
ilavei inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 697 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralrk bu işe benzer iş yaptığına dair 

gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğU 
mütıeahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. {1272) 

İstanbul asliye dördüncü hukuk ZAYİ - Sıhhat Vekaletinden aldı' 
mahkemesinden: Amelya Boji vekili ğım 3. 9. 931 ve 1/90 No. lı Fosfok~ 
avukat Tahsin Bilgiç tarafından Be- lisiyum 8 .1. 934 ve 3/33 No. lı :aor
yoğlunda K~merhatun mahallesinin mobin, 15. 7. 933 ve 11/53 No. lı sa
Arslan sokagında 19 numaralı hane· 1. t 1 dl d k' u t h tı ... Jll . · . . ına ro a arın a ı m s a zara , •. nın rehın fazlasına mevzuu haczın . . . . n~erf-
huk k ld 1 h kk d .. ruhsatnamclerını zayı ettım. Ye •' men a ırı ma.sı a ın a once . leti 
Beşiktaşta Abbasağa. mahallesinde ni alacağımdan eskilerinin hilkü~ 
50 numarada oturmuş iken halen ye- yoktur. Milnir Şahın 
ri belli olmıyan Ruhşan aleyhine S~ 
936/209 numara ile mahkememizde,~----------• 
açılan davanın gıyabi olarak yapılan Zührevi ve cild hastalıkları 
muhakemesi sonunda: Evvelce nöbet H . o·· 
çi mahkemeden haczin kaldırılması Or. ayrı mer 
hakkında verilen tedbir kararını te- lğleden sonra Beyoğlu Ağacaın• 
yiden konmuş olan haczin ref'ine ve •1trşısır-rhı No '313 Telefon 4~:'ik 
davacı tarafından teminat olarak ya- ---•:illl•l!C!a::zı::=·:r·"Z:::·ı..~~-1 
tınlan 520 liranın davacıya iadesine - ği 
dair temyizi kabil olmak üzere mah- yirmi gün müddetle ilanen tebll 
kemece verilmiş olan 2. 10. 936 ta- tensip kılınmış olduğundan ilamın bit 
rihli ve 47 sayı1' ilamın müddeialey- nüshası mahkeme divanhanesine ıı· 
ha Ruhşanın oturduğu yerin halen sılmakla keyfiyet tebliğ makaml1111 

meçhul olduğu cihetle kendisine teb- kai molmak Uzere gazete ile ilan olll" 
liği kabil olamamış ve mezkur ilamın nur. 
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iliçlarınızı 

' .................... .. 
Deniz Yolları 
\ İŞLETMESi 
l' centeıeri: Kara köy Köprübaşı 
eı. 42362 - Sirkeci MühUrdaı 

..... zade Han. Tel. 22740 -

I rabzon postaları 
16

l>azar, Salı 12 de, Perşemb<' 
da. 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

t'1ersin postalar ı 
Saıı, Perşembe 10 da ka.lkarlar 

e Diğer postalar 
.\ll'l'IN - Cumartesi, Çaı 
t~~ fanba 18 de 
~ - Pazar, Salı 

Perşembe 9,3l 
da 

~A?\"YA - Pazar, Salı 
Perşembe, Cu 
ma 8,30 da 

e~DIRM.A - Pazartesi, Salı 
Çarşanba, Per 
şenbe, Cumarte· 
Bi 20 de 

~l\.BlôA - S~lı, Cuma 19 
da 

ı\ fy ALIK - Sah, Cuma 19 

~ da. 
Oz - Pazar 9 da 

l'rab 
~llkı ıon ve Mersin postalarma 

f günleri yük alınmaz. 
...., 1395 ......... ______ ~ 

JAN 

Bahçe 
kapıda S A L I• H N E c A T • den alınız. Reçeteleriniz 1 büyük bir dikkat. ciddi 

bir istikametle hazırlanır. Asri Saç Boyası 
11 -

Leke bırakmaz, tabii sabit 

bir renk temin eder. 

istanbul Gayr~mübad,Uer Komisyonundan 
D. No: Seınti ve mahallesi Sokağı 

320 Orta!My Karadağ 

489 

556 
612 

Büyüka.da Karanfil 

Tarabya 
Boyacıköy Bağlar mevkii 

Hacı Kalfa 

E. Beyoğlu Y. Şalcı 
Maslak caddesi 

641 Ayvansaray E. Mustafa- Papas 
paşa 

730 Arnavutköy Yağhane çıkmazı 

1617 

2746 

3438 
5551 

5899 

Kandilli 

Yeniköy Ayaııı.kola 

Yeniköy Ayanikola 
Kadıköy Zühtüpaşa 

Bahçe 

E. Ayanikola. Y. Sait 
Halim Paşa cad. -
Terzi başı 
Bağdat cad. 

Bakırköyüne 

köyünde 
tabi Nüos Köyiçinde .Mahmutbey 

tariki 

Eınliik No: Cinsi ve His. Hisseye göre 
Muhammen K 

E. 19 305 metre arsa 310 Açık 

E. 7, Mü. ada: 
210 Parsel: 3 

E. 16 Y. 24 
E. ve Y. 4 

597 metre arsa 600 

201 metre arsa 400 
64,30 metre arsanın 
1/ 4 his. 190 

artırma 

.. 
" 

" 
E. ve Y. 3 Kagir hanenin 48/ 

168 his. 260 
" 

B. ve Y. 18 Ahşap hane ve bah-

34-36-38 ve 40 

E. 13 Y. 17 
No. taj: 79 

E. 13, Y. 17 
E. ve Y. 2 

14 mahallen 
22 No. taj 

çenin 1/ 5 his. 100 .. 
72 metre arsanın t / 2 
his. . 
68 metre arsa 

90,50 metre arsa 
İçinde üç kuyusu ve 
meyve ağaçları ve 
oda ve ahırı bulu
nan bostanın 2839/ 
12672 his. 

Kagir ahırı milşte-

20 
70 

so 

" 
" 

" 

1500 Kapalı 
zarf 

mil nim kagir bane 750 Açık 
ve bahçe artırma 

6539 Aksaray İhebcy E . .Mirahor .ıamamı cad. E. 121 ada 
65 Harita: 

1896-1897 • 

86,88 metre arsanın 
1/ 2 his. 250 .. 

6754 Kadıköy Osmanağa Söğütlü çeşme cacl E. 43 Y. 37 Kagir dUkk!n ve ü 
zerinde odaların 2430 Kapalı 
13/ 16 his. zarf 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün mUddetle 11atışa çıkarılmıştır. İhaleleri 26. 3. 937 tarihine 
düşen cuma günU saat 14 tedir. Satış munha.sıran g-ayri mübadil bonosiledir. 

Sahibı: Ahmet Emin YALMAN. Umumı oeşnyatı idare eden: 8. SALUI 
Gazetecilik ve Neşriyat Ttlrlc Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

inhisarlar istanbuJ ljaş-. 
müdür:üğünden : 

Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince 
tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan in. 
ce sofra tuzlan yarnnşar ve birer kiloluk paketler ve mutfal· 
tuzlan da ( 50) şer kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içindt 
satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları ( 64) ve (128) zer paketi havi sandıklara ko 
narak ambatajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilo 
su Kabataş ambarında (9,50) ve mutfak tuzlarının beheı 

kilosu (5,25) kuruş fiatla satılacaktır. 
Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya biı 

çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tu2 

fiauna dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya 
çuval bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğiı 
merkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri iHin 

( 1184) 

Hava Yolları Dev.et iş,etme 
idares·nden: 

1 - Ankara - İstanbul arasında işliyen yolcu ve posta tavyaı 
relerimizin hareket saatleri aşağıda yazılmıştır. 

An karadan 
lstanbuldan 

Kalkış Varış 

S. D. S. D 
10 00 
15 00 

11 50 İstanbula 
16 50 Ankaraya 

2 - Bilet satan acentelerimiz: 
A - Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. Genel Direktör

lüğü binasında telefon numarası 3682 
B - istanbulda -Karaköy • P . T. T. Şubesi binasında. Telefon 

numarası 41137. 
3 - Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden idare 

otobüsümüz : 
Ankarada • acente binası önünden saat 9.30 da 
İstanbulda - acente binası önünden saat 14 de hareket eder. 
4 - Bilet ücretleri: 

· Ankara • İstanbul gidiş 22 lira 
,, ,, 

" " 

,, 
,, 

4 lira "3 yaşına kadar çocuklar için,, 
12 lira "3 - 7 yaş arasındaki çocuklar 

ıçın., 

15 gün zarfında muteber olmak üzere "gidiş - dönüş,, bileti için 
yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. (533) (1336) 

lstanbul Jandarma Satınal
ma Komisyonundan : 

1 - Jandarma ihtiyacı için evsaf ve nümunesine göre "35000-

38000,, metre astarlık bez kapalı zarf eksiltmesile satın alınacak· 

tır. 

2 - Bir metre be7. için tahmin edilen bedel (25) kurus ve ilk 

teminat miktarı (712) lira (50) kuruştur. 

• 3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 

4 - Eksiltme 19/ 3, 937 tarihinde Cuma günü saat 15 de Ge

dikpaşadaki Jandarma Dikim evi binasında bulunan Jandarma 

Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme sa

atinden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını ve şartnamede 

yazılı evrakı komisyona tevdi etmeleri lazımdır. ( 1145) 

lstanbul L i man ı Sahil Sıhhiye 
merkezi Eksıltme komisyonundan. 

1 - Merkezimize ait Gelibolu istimbotunun tamiri açık ek-
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2460 liradır 

2 - Bu işe ait şartname şu.nlardır 
A - Fenni şartnamt 
B - idari şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri 13 kuruş mukabilinde İstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye Merkez Levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 16 Mart 937 Sah günü saat 14 de Galatada 

Kara mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye 
Merkezi Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 184 lira 50 kuruş muvakkat te
minat parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler yaptıklarına dair 
bir ehliyet vesikası göstermesi şarttır. (1093) 

Askeri Fabrika~ar Tf ceret 
kaleminden : 
Fabrikalar ihtiyacı için: 
200 ton söğüt çubuğu satın alınacaktır. İsteklilerin 22 Mart 

937 Pazartesi günüqe kadar mektupla veya bizzat Ankarada As
keri Fabrikalar Ticaret Kalemine müracaatları. 

Şartname: Hergün İstanbul Fındıklıda Askeri Fabrikalar Yol
lama Müdürlüğünden, Ankarada Ticaret Kaleminden alına
bilir. (1392) 
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YUVALARINI TAHRiP 
Geçen sene gibi bu sene de sinek afetine ve hücumuna ve hatarabn istiliaına manız kalmamak için timdiden F A Y D A ve pompaaile yuvalarını temizleyiniz. 
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Haricen kullanılır. Eski ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soijuk 

algınlığından ile ri 
gelen şicdetli 
ağrıları teskin 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
arayınız. 

KUŞTÜYÜ KULLANMANIZI TAVSiYE EDERiZ 
Hem sıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. Kuştüyü yastık 

100 kuruş, kuşttiyü ve yatak takımla n da çok ucuzdur. KuştüyU kumaş
ları vardır. Fabrika ve depo..c:;u: İstanbul, Çakmakçılar Sandalyacxlar SO· 

kak Tel. 23027. Satış yerleri : A...'IL\ RA, lZ1UR, BEYOOLU, Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları. 

Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
Kaptan, makinist, krlavuzlardan terfii sınıf için müracaat ede

ceklerin imtihanları 1 Nisan 1937 Perşembe gününden itibaren 
7 Nisan 1937 gününe kadar Yüksek Deniz Ticaret mektebinde 
yapılacağından alakahların 31Mart1937 tarihine kadar deniz ha- · 
yatlarını tevsik ettirmek üzere liman sicilline müracaatları ve de
niz hayatlarını tevsik ettirmiyenlerin imtihana kabul edilmiyece
ği tamim en bildirilir. ( 13 5 9) 

, ....................................... , 
KIZILAY 

CEMiYETi 
Genel Merkezinden : 

Eksiltme ilanı 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve ketif be deli 

on yedi bin lira olan İf: Ankara' da Mamak Gaz M aske fab-• 
rikası müttemilatından Kantin binasının kalorifer, su ve sıhhi 
tesisatıdır. 

2 - Eksiltme, 1937 Martının 29 uncu Pazartesi günü.saa t 

15 de Ankara' da Kızılay Genel Merkezin de yapılacaktır. 

3 - Binanın planları ve •artnamesi A nkara' da Kızılay 
Genel merkezinden veya lstanbulda Bahçekapıda Yeni P os

tane civarında Kızılay Deposu Direktörlüğünden b ir lira m u
kabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için keıif bedelinin yüzde yedi 
buçuğu niıbetinde teminat vermek ve Nafıa V ekale t inden 
alınmış müteahhitlik vesikasını göstermek lazımdır. 

5 - Yukarda yazılı gün ve saatten s onra her hangi bir su
rette yapılacak teklifler kabul olunmaz. ..................................... 
Devlet Demiryolları 9 uncu 

işletme müdürlüğünden; 

i LAN 
i4 Mart 1937 tarihine müsadif Pazar günü saat 11. 14 arasın

da Y eşilköyde Türk Kuşu Bayramı münasebetile yapılacak töre
ne iştirak edecek olanlar için mutad trenlerden başka İstanbul 
(Sirkeci) dan Yeşilköye saat 8, 8,50, 9,10 ve 10,05 te ve Yeşil

köyden İstanbula 14,15, 14,45, 15,15 ve 16,10 da hususi yolcu 
katarları tahrik edilecektir. 

İstanbul (Sirkeci) • Bakırköy ve aradaki istasyonlardan 14 
Mart tarihinde ve saat 7,35 - 10,30 arasında kalkacak trenlerin 
herhangi birisine Y eşilköy için alelade gidiş bileti alan yolcular 
bu biletleri ayni günde dönüş için de kullanabilecekler ve bu su
retle bilet ücretlerinden % 50 nisbetinde tenzilat görmüş olacak

lardır. 

Fazla t.afsi1Iat için istasyonlaTa müracaat edilmesi. ( 1409) 
9. İŞLETME MUDURLÜGÜ 

Paranıza -Zahmetsiz ve Saglam 
En Yükselt Geliri 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası <~:~ç~~~~· 

Size Temin Etti 

BaI ıkaI ııI "l. 
" Kuponlu vadeli mevduat ,, 
servisine yatıracağınız 

Her 100 lira için 
Yılda 6 lira· faiz alırsınız. 

Faizlerin her ay isabet eden mikdarı 

kuponlar mukabilinde ay başlarında ödenir 

·-ADEMö ölKilüDAR· 
ve BELGEVŞEKL iG i rtE KARŞI 

HORMOBiN 
T:.ı.hlettert - llel' ecza.nede arayın11 - Posta kutusu 1255, Honnobin) İstanbul 

lSTANBUL 

ŞEHiR TiYATROSU 
San'atkarları Kooperatif 

Şirketinden: 

Şirketimiz umumi heyeti 30 mart 
937 tarihine tesadüf eden salı günU 
saat on beşte Türbede kooperatif sa
lonunda adiyen senelik toplantısını 
yapacaktır. 

Müzakıerat Ruznamesi 
1 - 936 senesi hesap devresine ait 

idare meclisi ve murakıp raporları
nın okunması. 

2 - 936 senesi blanço ve kar ve 
zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki 
ile idare meclisi azalan ve mürakı
bin ibrası ve murakıplık ücretinin 
tayini. 

!LAN - Kiracısı bulunduğum Be
yoğlunda Kumbarae1 yokuşunda 147 
No. 1ı dükkan derununda bulunan 

,619 .................................... ~ 

Türk Hava Kurulnu 
Büyük PiyanS?osu 

Şimdiye kadar binlerce ki,iyi zengin e tmi,tir . 6. cı ke,ide 
11/ Nisan / 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye
lerle (50.000 ve 200.000) lirahk 

iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
toka ve düğme imaline mahsus bil- Bilet alan herkes 7 / N isan / 937 günü aktamma kadu bi-
cümle alat ve edevat ve eşyalanmı Jetini deği,tirmi• bulunmalıdır. 
başkasına satacağımdan alakadarla- Bu t arihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 
nn yukardaki adrese müracaatları. , ______ ! _________________ _ 

Mezkfır dilkkii..nda mukim Bay Bela 
Ştayner 

ZA Y1 - Vitali Amram Koh en ve 
ş. sı namına İstanbul İthalat gümrü
ğüniln 2237~ sayılı 29. 4. 935 günlü 
beyannamenin ikinci nüshası zayi ol
muştur. Yenisi çıkarılacağından ee
kisinin hükmU yoktur. 

Vitali Amram Kohen ve Ş. sı 

ıstanbu l Ziraat Müdüriyetinden 
Avcılara şehir dahilinde silah atılmasına müsaade edilecek ve 

şehir dahilinde öldürülerek idaremize getirilecek beher karga için 
beş kuruş verilecektir. Karga öldürmek istiyen avcılara vesika 
verileceğinden Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (1265) 

Bay (Suat Tenik). lstanbU· 
lun en güzel manzaralarından 
mürekkep bir albüm vUcude ge· 
tirmiştır. CYEDtGON> tarafın· 
dan neşredilen bu albilm güzel 
fotoğraf meraklılannı cidden~ 
lakadar edecektir. Bu albUrnilD 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. Bil· 
tün bayilerden ve lstanbuld8 

Ankara caddesinde YedigUnüıı 
~atış mağazasmdar isteyiniz. 

(15) kuruşluk posta pul.u 
gönderenlere bu albümden bır 
adet derhal gönderilir. 

Adres: İstanbul. Ankara cad· 
desi CYedigUn) Mecmuası tda· 
~---•"ehanesl. · ___ ...,. _,, 

BEYKOZ DERi 
ve Kundura FabrikC151 

TORK ANONİM ŞIRKEfl 
Ş. k . . • h . ıeırıde 
ır ctımızın umumı eyetı a 

olarak aşağıda ruznamede yazılı f~ 
\eri mtizakere için 26 mart 937 c~. 
ma günü saat 11 de Sümer Bank ıc 

JI • 
tanbul iUbesl J:>inaııtnda topla"Ar 
tır. Mezkur heyeti teşkil eden zeV"B~ 
tın esas mukavelenamemizin 41 lJ!C 
maddesine tevfikan bu içtimada }>ı' 
?:ır bulunmaları ilan olunur. 

Müzakere r u zna.mesi: 
1 - İdare meclisi ve murakıp~: 

porlarınm okunması ve idare ıne 
sinin ibrası, • 

2 - Bilanc;o ve kar ve zarar ııe 
~aplannın tetkiki. u· 

1 3 - İdare meclisi azalarının }1 

zur ücretlerinin tesbiti. • 
4 - Müddeti hitam bulan nıur• 

kıplığa münasibinin intihabile ucre' 
tinin tayini. 
~~~~~~~,_..~,__ _ ___,,,,_. 

BEYKOZ DERi 
ve Kundura Fabrikosl 

TORK A NON1M ŞtRKE'fl 
Mem urlar ve l ,çiler lstihlilı 

Kooperatifinden : 

Şirketimizin 1936 senesi _aıcıı: 
hissedarlar umumi heyeti aşagıda) ·e 
zıh husussat hakkında görüşmek~ 
karar ittihaz etmek üzere 31 rrı r 
937 çarşamba ünü saat 11 de ~~s· 
kozda fabrika binası dahilindeki 1 

11
, 

re merkezinde toplanacaktır. ~l~l< ti
dnrların mezkur glin ve saatte 1~. 
madn hazır bulunmaları ilan oıuıı 

Görüşülecek iş ler: rs· 
1 - İdare heyeti ve murakıp 

porlannın okunması, J>e' 
2 - Bilanço ve kar ve zara.t 

saplannm tetkiki. 
3 - Karın sureti tevzii, 

t<"' 4 - Yukarda yazılı hususat . , .. 
ran alındıktan sonra idare heyeti 
zalarile murakıpların ibrası, 

:S - Yeni sene için idare heyeti " 
zalarile murakıpların seçilmesi. __________________ ____,;_ 

Üsküdar ikinci sulh hukuk bAıcllfl' 
. il' 

liğinden : Osküdaı:da Selami .A.lı rfl 1 
hallesinde Yeni Bülbül sokağındB 

11
, 

No. h evde mukim iken akıl hastB 
ıv 

ğına müptela olup tahtı vesayete1,ıı lınmasına fennen !Uzum basıl 0 , 

Fatma Nc~imeye ayni adreste i~:ııl' 
met eden babası Reşidin vasi tM" 

1 o' 
ne 3. 3. 937 T. de karar vertırnif !" 
duğundan bu hususta iUra.zı ol~ ti' 
nn on gUn içinde mahkemeye JllU 
caatları ilan olunur. 


