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Aziz Misafir imiz 
Bugün geliyor 

.,,..,. _______________ ----- -

Dost Romanyanın Hariciye Nazırı B. Antonesko, bugün saat 
14 de f&hrimize ıelecektir. Aziz misafirimiz, rıhtımda parlak 
merasimle karfılanacaktır. B. Antonesko bu akfam Ankaraya tıa
re1<et edecektir. Dost devlet nazırının gelifine ait tafsilat üçüncü 
tayfamızdadır. 

BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

au ~an tapla~ 10 kapo. 
aa ..,.. Yad Çocuk Anaild .. 
4Jtini 'l % a..a.. .Jabiliniaia. 

Cenevredeki Müzakereler 
• • 

mesaısı Yasa komitesinin 
gene uzuvor lr- - --.... 16 Mart 

Faciasının 
Yıldönümü 

Bayır, Bucak ve Hazine 
nahiyeleri halkı 

T emamen Türktür! 
Cenevre, 15 (TAN muhabirinden) - Halayın ana yaaaıı üze -

rinde çalıtan komitenin meıaiıi mühim bir aafhaya ıirmif bulu· 
nuyor. Komite; Bayır, Bucak ve Hazne nahiyeleri hakkındaki tet
kiklerini bitirmittir. Fakat, bütün ıayretlere rağmen henüz kat'i 
bir neticeye varılmıt deiildir. 

Bitaraf mütahitler, komitenin buıünkü toplantııında liıan 
meıeleıi üzerinde izahat vennitlerdir. Anlatıldığına ıöre, bu ça • 
lıtmalar bir kaç ıün devam edecek ve kat'i karar ancak önü -
müzdeki toplantıların neticesine bağlı kalacaktır • 1 

Bayar, Bucak, Hazine Türktür 1 

Bugün Cenevrede konuşulan meseleler arasında Hataym hu -
dudu meselesi vardır. Bu münasebetle Bayır,, Bucak ve Hazine 
nahiyelerinin mukadderatmdan da bahsediliyor. 

Bu üç nahiyenin halkı tamamile Türktür. Buralan eskiden 
Sancağa dahil iken Sancakta Türk nüfusunu az göstermek 
fikriyle Lazkiyeye ilhak edilmittir. Bunlan eski tabii hale iade 
etmekten tabii ve zaruri bir şey olamaz. 

B ugün bir facianın dö • 
nüm yılını yaşıyorzu: 

16 Mart 1920 sabahı alaca 
karanlıkta altısı şehit, 10 uya
ralı olmak üzere, hepsi bir ara • 
da, 2 ı Türk dili verinin cmper • 
yalist süngüler tarafından ba • 
ğırlarmm deşildiği ve İstanbu· 
lun işgal olunduğu gündür. 

Bugün; vatana hizmet eden 
Türklerin kurşuna dizildiği 

gündür. 
Herşeyden habersiz yatakla· 

nnda oyurken şehit edilen as • 
kerlerimiz için, her .sene oldu • 
ğu gibi bugün de ihtifal yapıla· 
caktır. 

Kıymetli 
~--............ .u..1~~·, ...... ~·~ 

"Geyşa,, operetinin 
Ancak o zaman cenup hududu 

muzda vaziyetin zaruretlerine 
uygun p.rtlar kurulmuş olur. 
Milletler Cemiyeti konseyinin 

ispanya harbi. kısa bir fasılL 
dan sonra bUtün fiddeti ıle tek. 
rar ba,ıadı. Bu hususta aldığı. 
mız en son haberleri UçUncü 

ihtifal, Eyüpte olacak ve sa· 
at 10 da başlıyacaktır. Gece de, 
İstanbul Halkevlerinde toplan· 
tılar yapılacak, söylevler veri· 
lerek aziz şehitlerimizin batı• 
raları yadedilecektir. 

K6miir S.ıiai T ebir Edileli 
Kömür Hrglaiııla 23 Niaa.Qa tehiri rı~ .. yo kararın bu _......,....,;,::. .. ...,.,.., 

Filistin annisi JabilinJe yer 

••rfamızda okul&Gı&k11nız. 

1936 ihracatlmız 
ithalattan 25. 700 
bin lira fazladır 

yer Joloıon beJeY1 Araplar 

lzmirde Bir Cinayet 
İzmir, 15 (TAN muhabirinden) -

BugUn Keçecilmie bir cinayet ol. 
mu,, Hamdullah leminde bir sabıkalı 
arkad&.fı Mehmedi itç yerinden ya. 
ralamak eretiyle öldUrmU~tilr. 

BUGÜN 
Her mnnevveriıı evinde ve elincJ. 

K udUa, 15 (Hususi) - Filiıtinde tethif hareketleri yine fiddetlnl bir YEDlGON var. Bugün çıkan 1&
arttırmıftır. Yun .. ı kasabası civarında 3 Yahudi amelesi öldUrUI· ymmı alarak IOD derece zengin mtln• 

mUtUr. Kıfar Hahoref yahudi köyUndı de iki çoban ölü olarak bulunmut dereca.tma göz gezdiril'leniz Yedig11· 
tur. nUn muvaffakıyetindekl mm anlar • 

TalMrlyede iki~ Yafada da iki bomba patlamıftır. Buraya polis takviye ısınız. YedigUn Türklyede en 90k oku 
kıtaatı ıönderllmittir. lnıiliz adliyesi, milli komite hlkinıi Saffet nan rakiptdz yeclne aile ft kültür 
aleyhindeki bir tevkif mU11kkereslni tasdik etmi,tir. 

1 
mecmuuıdır. 



CENUP. 
HUDUDUNDA 

'No. 44 Yazan: MOMTAZ FA1K 

.Kaçakçllann güver
cin gibi yol bilen 

merkepleri 
Merakla sordum: 
- Ne idi o tertibat!. 
- Ha bak. O tertibat gayet mü • 

Resüllyndayız.. Fakat Türk Re _ 
•ülaynında değil. Fransızların Resü -
18.ynmda ... Parke kaldırımlı kışla cad 
desinde bir kahvede oturuyoruz .. 

Bu kahvede amma da çok Türkçe 
konuşuluyor. İnsan eğer bu kalpak
lılan görmese, ve yalnız etrafa ku • 
lak verse kend.i&ni Türkiyede zan

himdir. Buiunla yakalanmak ihtima
li yüzde 25 azalır .. Dur sana. anlata • 
yım? Kaçak yolunu bilen eşekler var 
dır. 

- Neee? .. 
neder. - Bunlar tıpkı sUtçU beygirleri ve 

Tavla. .. İskambil .. Altmışaltı .. Pra
fa gırla gidiyor. 

yahut muhabere güvercinleri gibi • 
dir. 

Burada yaman bir kaçakçı ile ta
nıştım . Fakat şimdi kaçakçılık etmi
yormuş. Islahıne!setmiş. Çiftliğine 

çekilmiş orada y1l9ıyormuş. Zaten ya 
şı da haylı ilerlemiş. Saçlarındaki 

siyahlar seyrelmiş, yüzUndeki çizgi -
ler fazlalaşmış. liıyıkları yorgun bir 
eda ile dudaklarının üzerine sark -
mış. Fakat gözlerinde h8.liı. bir 9ey
tanlık parlıyor. 

- Güvercin gibi eşek! .. Güzel şey 
doğrusu! .. 

- Evet, onları bırakırsın. Kendi 
kendilerine yolu tutturup giderler: 
Fakat bu eşekler tdl eşeklere naza -
ran oldukça pahalıdır. Eğer Halepte 
atpazarına gidersen görürsün orada 
bağırırlar: Kilis yolunu bilen eşek! .. 
Tibil yolunu bilen eşek! Viranşehir 
yolunu bilen eşek! Ve saire ..• 

- Kaçakçılık mı? diyor. Töbe tö
be ... 

Sonra kolunu açıyor bir yara gös
teriyor. Bacağını açıyor bir ba~ka ya 
ra gösteriyor. Ve ilave ediyor: 

lşte eonra.dan bu gibi eşekler te -
darlk ettik. Bunlan gece karanlığın
da önden sürüyorduk. Pu8uya va -
t.an deVrlyeler, eşeklerin ayak s;sıe
rini duyunca hemen o tarafa doğru 

- Daha omuıumda, baldırımda Uç 
tane var .. Ecelim yokmu, ta yaşıyo
rum ... Hani içimde öyle !bir endişe 

var ki, bir daha kaçakçılık yapsam 
ilk kurşunu kalbimin ta orta yerine 
)i;-eceğim!. 

O bunu söylerken aklıma §U hikft.
ye geldi: 

Hani bir papaz bir Yahudiyi tanas
•ur ettirmek istiyormuş. 
"- Eğer demiş! Hıristiyan olur

aan, sana 1000 lira vereceğim. Bu • 
ııun içln Uç şeye fua.nacaksın: 

Hazreti İsa Meryemden babasız 
doğdu. Bir keçi sUtU emdi ve onunla 
kırk gUn ya.şadı. ÖldU sonra göğe lıç 
tu ... Nasıl bunlara. inanır mı.sın?. 

Yahudi düşUnmu, ve demiş ki: 
"- Meryemden doğduğuna ben 

inanının. Babasız olduğuna sen inan. 
Keçi sUtU emdiğine ben inanırım. 
Onunla kırk gUn yaşadığına sen 
lnan ! ÖldUğUne ben inanırım, gökyli
zUne uçtuğuna da sen inan! Oldu 
mu? .. Ver bakalım şu bin liranın ya
rısını! ... ,, 

lşte kaçakçı kendi!!inin bir daha 
kaçakçılık yapmryacağmı söylediği 
zaman ben de bu hiklyeyi hatırla -
d.ım ve kendi kendime: 
"- Kaçakçılık yapmadığm'& een 

inan! Kurşunu kalbinin orta yerine 
yiyeceğine de !ben inanayım! ... ,, diye 
dtişUndUm ... 

- Peki dedim, demek artık kaçak 
(ılık yapm~·orsun. Fakat eskiden ba 
,mdan geçen vak'a.lan anlatır mısın? 

O, gözlerini sigarasının dumanına 
daldırdı ve: 

- Hangi birisini a.nlataynn? Der 
gibi yüzüme baktı. 

Evet hangi birielni anlatacaktı? .. 
- Mesela, dedim ,u bacağındaki 

JU&? 
. - Sorma dedi, a.z ka.leın kötUrUm 
oluyordum. Acemilik ettik işte! 

Bir gece biz merkeplere yığınla ıi
prakağıdı yükledik. KarfI taraf m 
vaziyetinden evvelce haberdardık. Bi 
liyorduk ki, devriyeler bizim geçece
ğimiz saatte bizim yolumuzun üze -
rinde değildir. Fakat bize rehberlik 
eden herif kalleşlik etmiş. Oraya ha
ber vermiş. Devriyeler pusuya yat • 
mışlar ve bizi beklemişler... Biz ge
cenin karanlığında dört merkeple be 
raber trpış tıpış hudut yolunu tuttuk. 
Şimendüeri geçtik ve yarım saat ka
dar karanlıkta ilerledik ... Tam bu es 
nada devriye: 

- Dur! Diye bağırmaz mı? 
1ste.reen durma.. .. Durduk. Fakat 

derhal ateşe !başladık. O taraftan da 
ate., ettiler. Müsademe bir çeyrek ka 
dar sUrdU. Bu esnada ben bacağım
dan yaralandım. ötekiler müsademe 
ye devam ederken bir arkıı.dll.f beni 
•ırtladı ve tekrar hududun öbUr ta -
ra!m& geçirdi ... İl}te bu yara o gece
ahı yadigandır. Sonradan akıllandık 
~ka tUrlU tertibat almıya başladık 
.. ma, iş işten geçmiş ve biz dört 

n olmuımık. 

"-Dur!,, diye bağınyorlar, cevap 
alamayınca ateş ediyorlardı. Biz de 
devriyelerin burada meşgul olma.la.
nndan istüade ederek arkadan kırıp 
içeri giriyorduk. 

Fakat bir nokta var: Bunda ilk de 
fa. aldandık. Çünkü eşekleri boş, yani 
yüksüz salıvermiştik. 

- YUksilz olunca oe olur? 
- O bilmezsin, o devriyeler içinde 

öyle açıkgözleri öyle anlayışlılan var 
ki, sorma ... Pusuya yatar da merke
bin ayak sesinden yüklU mü, yoksa 
yüksüz mü olduğunu anlar. Malum 
ya yliklü merkep başka, yük!ilz mer 
kep başka türlU yürür. Hem sade ge 
lenin merkep değil, katır, at ve ya
hut deve olduğunu bile anlarlar. İşte 
omuzumdaki yarayı da bu acemilik 
yüzünden aldım. Biz merkepleri ön
den salıvermiştik. Onlar yavaş yava~ 
ilerliyorlardı. Blz de birkaç yüz met 
re arkadan geliyorduk. Devriyelerin 
pusu kurmaları ihtimal dahilinde o -
lan yere gelmiştik. Önümüzdeki mer 
kepler burayı geçtiler ... Artık içimiz 
rahatlamıştı. Demek pusu korkusu 
yoktu .. Derken bizim katar o nokta· 
ya geldL Ve gelirgelmez de ateş b8.f 
ladı. Haydi biz de silahlan çevirdik. 
Ateş bre ateş ... Omuzumdan vurul -
muşum ... Derhal gerisin geriye kaç
mıya başladım. Bir hendeğin içine yu 
varlanmış kalmışım. Orada sabahla
dım. Bereket versin yanımda bir mat 
ra vardı. Onunla hem yaramı yıka
dım. Hem biraz susuzluğumu gider
dim. Nihayet yavaş yavaş. inliye in
liye, sUrilne silrUne hududu aştım ... 

Sonradan duydum ki. arkadaşların 
hepsi yüklerile beraber yakalanmış
lar .. Bunun üzerine akıllandık. Ön -
den sürdüğümüz kliı.vuz eşekleri yük 
lemiye başladık. Amma ne ? tat top
ra.k gibi şeyler ... Devriyeler, bunların 
ayak eeslerinl duyunca atet ediyor· 
la.rdı. Biz de fırsattan i!tif a.de ede -
rek başka ta.raftan kırıp içeri glri -
yorduk. 

Sonradan bu da çakıldı. Artık ba•
ka türlil dolap çevirmlye başladık ... 
Bu merkeplerden de hayır yoktu. Fa 
kat huylu huyundan vaz geçer mi?. 
Onlar bizim dalavereleri anladıkça 
biz de başka tUrlil dalavere buluyor-

duk .•. 

lran 
Konsoloshan,sinde 

Dünkü Kabul Resmi 
Şehnişah Rıza Han Pehlevinin cü 

lusu yıldönUmU dolayıslle diln şehri
mizdeki han konsoloshanesinde bil 
yük bir resmi kabul yapılmıştır. Me 
rasime l!laat 11 buçukta Debistanı 1-
ra.niyan mektebi talebesinin söyledi 
ği İran milli marşile başlanmış, bu -
nu mektep mUdürU Bay Neşetin söz
leri takip eimi.ştir. 

lran General konsolosu, lran kolo
nic;infn tı:-brikl,.rini ka. bul etmiştir. 

J A .~ 16. 3 - 937 ~ 

Yeni deniz 
tarifesi 

Komisyon, Kat'i Bir 
Karar Veremedi 

Şehir mecli!!i, dün Bay Tevfik'in 
başkanlığında toplanmış ve müzake
relerine devam etm~tir. Verilen ka
rarlara göre, ha.~ta nakliye otomobil 
!erine birer taksimetre konulacak ve 
bunlar kilometro ba.şma yirmi kuruş 
kaydedecektir. Bekleme ilcreti ola 
ra.k iki dakika için bir kuruş alma -
cak, hali vakti olmıyanlar bedava. ta 
vmacakt:Jr. Yeni b1r hMta nalfüye O· 

tomobi.li daha. aipo.riı;ı o.d.Llo,.ovti" 
!kinci celsede masraf bütçesinin 

maarif fMh görUşülütken şehirde ve 
köylerinde bulunan ilk .tahsil çağın
daki hiçbir çocuğun mektepsiz bıra 
kılmaması karar altına alınmış, Ga
latada açılan çocukları kurtarma yur 
dunun direktörU tebrik edilmiştir 
Bundan sonra Karaağaç müessese -
leri, Darülacze. şehir tiyatrosu ve 
konservatuvarın varidat ve maaraf 
bütçeleri tetkik ve kabul olunmuş -

tur. 

770 Muallim 
terfi ediyor 
Geçen EylUlde kıdemleri itibarile 

birer derece terfi etmeleri iktıza e. 
den ilkmektep muallimlerinin aayun 
1140 olaraJc tesbit edilmiş, netice 
Maarif Vekaletine bildirilmişti. 

Vekalet, dün Maarif müdürlüğüne 
gönderdiği bir emirde mevcut müfet. 
tiş raporlarına naza.aran bunlardan 
yalnız 770 inin terfi etmelerine mu _ 
vaf akat edildiğini bildirmiştir . 

Bu 770 ilkmektep mualliminin ter. 
tileri geçen eylUlden muteber olduğu. 

na ğöre, m~ zamlarını o tarihten 

almalan icap etmelrte<lir. 
Halbuki belediyenin 936 bU~e • 

ıinde bun& a.it tahsisat yoktur. Ta • 
ll&ITUf edilen fuıllarda tahsiaat var • 
aa terfi eden muallimlerin eeici hak
lan da verilecektir . 

Diğer taraftan önümUMeki eylUl. 
de aldıkları kıdem itibariyle terfileri 
llzı.mgelen ilkmektep muallimleri de 
210 olarak tesbit edilmi.tir, buna 
ait liste yakında Maarif Vekaletine 

gönderilecektir • 

Türkkuşu 
Filosu Dönüyor 

Türkkuşu filosu bu sabah hava mU 
118..it olduğu taktirde saat 10 da An 
karaya hareket edecektir. Filo, Yeşil 
köyde Hava Kurumu ve İstanbul 
TUrkkuşu erklnı tarafından uğurla.
nacaktır. 

Sokoni-Vakum Kumpanyası Türk
kuşu bayramı mUna~ebetile Türkku 
~u filo!una 20 bidon benzin ve kafi 
miktarda yağ hediye etmiştir. Hava 
Kurumu. gösterdiği alakadan dolayı 
lcumpanvava t.cMklıür etmistir. 

Bir kahveci arkadaşını 

vurdu 
Kadını da ağır 

Surette yaraladı 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı, evvelki gece İstihlak vergisi ka
çakçılığı yaptığı ihbar edilen Topkapı haricinde Pandeli isminde 
birisinin mugaddi yağlar imalathanesinde araştırma yapmıştır. 

~ Heyetimiz -

Dün Atin aya Gitti 

P erşembe günü Atina -
da topıanacak oıan 

Saikan Antantı Ekonomi Koı. 
seyinde hükümetinıizi temsil 
edecek murahhaslar heyetı 

dün akşam saat 20 de Rody 
vapurile Pireye hareket et -
ıniştir. Heyet, meclis ikincı 

reisi Hasan Sakanın riyase
tinde olarak iktisat Vekale· 
tinden deniz nakliyat umum 
müdürü Bay Ayet Altuğ, Tür 
kofis reisi Bay Bürhan Zih
ni, Hariciye Vekaletinden 
Bay Şinasi ve Atıf, Nafıa Ve 
kaletinden münakalat reisi 
Bay Kadri, Maliye Vekile -
tinden nakit işleri umum mü 
dürü Bay Halit Nazmiden 
müteşekkildir. Heyete müşa
hit lza olan Denizyolları mü 
dür muavini Bay Nihat ta iş
tirak etmektedir. 

Umumi 
mecralar 

Gece yarısı fabrikaya giren me. 
murlar dışarıya ışık sızmıyacak şe • 
kilde tertibat yapılan imalathanenin 
harıl harıl çalışmakta olduğunu gör. 
müşlerdir. 

Yapılan tahkikatta fabrikanın asıl 
-_,. aohihi 1l or.o ial""'t"'A.-.. ı....:-: .,J..t •• .::,.. 

!aşılmıştır. İddiaya göre, Koço, ev. 
velce de KaITTthanede, Ahırkapıda 
ve şehrin diğer bir çok köşelerinde 
gizlice fabrika işletmiştir. Son defa 
açtığı bu fabrikayı da dayısı olan 
Pandelinin namına göstermiştir. 

Araştırma. neticesinde Koço namı. 
na bir çok evrak ve makbuzlar bu • 
lunmuştur. 

Fabrika motorinden kolza denilen 

1 

makine yağını istihsal etmektedir. 
İstihsal edilen her kilo yağ başına 
8 kuruş istihlak resmi vermesi lazım 
dır. 

Fabrika, bu resmi vermemek için 
gündüzleri çalışmamakta. ve yalnız 
geceleri faaliyet haline girmektedir. 
Fabrika şehirden uzak ISSIZ bir ara • 
zide metrfık bir ahırın içinde kurul • 
muştur. Tahkikata devam edilmekte. 
dir. 

Bugünkü Hava: DEClŞIK 

Buıün hava, umumi ıurette bulutlu ota

Büyük lokanta, otel, hastane, ga. caktır. Barbi ve Şimali Anadolu mmtaka
ımda hava· kapalı ıeçecek, diler mmtaka-

raj ve fabrika gibi fazla miktarda !ar kısmen ac;ık cörülecektir. Rüzı1r. cenup 
istikametinden orta kuvvette eaecektir. 

yağlı maddeleri ihtiva eden suları Dünkü Hava 
mecraya veren müesseseler bu mad. 
deleri husust bir süz.geçten geçirtecek 
ve yağlı maddeleri ayırarıU< diğerle. 
rini mecraya sevkedecektır • 

Dün, barometre 776,S milimetre, hararet 
en c;ok 18, en az S,S 11ntiırat olarak kay
dedilmiştir. Rüz:glr, mutedil bir sür'atle 
değişik isti~metlerrlen esmiştir. Haua, ı.tıı. 
... .. n b•uutlu.. ge_smiıtir,:..__ ı. • 

1
3 üncü ay Gün:31 Kasım:ı.Z9 
1355 Hicrl 1353 RUıJll 

Muhnrrem 3 3 ?Jsfl 
Güneş: 6,11 - Oğle: 12.~ 
!kindi: 15.45 - Akşam: 18.1 

432 
Yatsı: 19,-i7 - lmslk: -'_/ 
\__.~~----------~ 



TAN 
• 

SON HABERLER 

Romen Hariciye 
N azzrz bugün 
14 de geliyor 

3 

Musolininin A!:'...~ .. ~..!':ı~ 
Isıa

A m ~lr, ae fmdlr, o bir A1Jabm 

- Nef mi diyeceksiniz. 

Hamı·ıı·gı~ . = =:.ı·=!~ inamı 
.. _ 861 .ayUyen hayvandır.,. diye 

tarif ederek öiretWerdl. Şimdi birisi 
Londra, 15 CTAN) - Italyanm la- kendi ölçümle llayvulık edlllee "ta. 

ıt.m ve Arap liyuetlııe verdiği değer, rlf dolra lmlıJ,, diyorum. 
gtınden gün~ tebarilz etmekte ve Sin· Tarif, bundu batladaktan llOlll'a 

yör Muaolini'ııin seyahati, bu baXmı- artık, dalftllla tarlft, ._..•atm tarift. 
Do.at Romanyanm Hariciye Nazın B. Antonesko, yanında refi· dan bUyUk bir ehemmiyet kazanmak- Uearetia tarifi ,lflUm tarifi, harbba 

~~Hariciye Vekileti mütaviri B. Baduleako bulunduiu halde tadır. Bay Mu.uolini, Libye'de ziya- tarifi, btlliaa bUUla tah8U hayatım 
"""1U1ı aaat 14 de Regel Karol vapurile febrimize gelecektir. Ro- ret ettiği her yerde camilere girmek akla plen ve celmlyen "'ylerln tarl. 
..._,_ H a r i c i y e Nazırına Bükref Elçimiz Bay Suplıi lı J te, birçok hediyeler btrakm~kta ve ftal öp-eamekie geçti. Samyordum 
~ Hülı.Omet bYYetlerine mensup 6iı mülreıe lıücum ottınuo.. lalim ile Arap milletinin birJcik ha- ki artık tariften kurtuldı* 
11..'-ıöverle Romanya gazeteleri başmuharrirlerinden mürekkep 
""i W-!•·• K b • f 1 d mial olarak yadolunmaktadır! Mullaelrlerln decllll Klbl : 
....._-.üia bir matbuat heyeti refakat etmektedir. ısa 1 r as 1 a an Londradaki camilerrn imamlann • _ Nerede bizde 0 talih t' 

1 

Romanyanm Ankara elçtal B. Tele dlın biri, IL&!yanm bu hl.Am ve Arap Bu~ önümüze çdwl (fa. 

mak Hariciye Nammı kll'fllamak sonra harp· bu•• tu•• n hamiliği mevzuu \17.erinde beyanatUl kir) la tarlflal bltlrmeclea aattmttse 
Uzere dün aa.balı Ankaradan teJırimi bulunarak ltalya, tdattai altındaki bir de (gtlsel) ldmdlr' meeelMI JUi 
ze plmiftir. MUsliimanlara iyi n :uan,ele eJerec, ..._... tarifi çıktı • 

B. Antoneako, Galata nhtmunda d t• • ı b 1 d Italyaya ti.bi lılUsltımanlarm lngilte- Bilmem, okumadmn mı! 
bO.ytık merulmle karfılanacaktır. $ •ı d e 1 1 e a C a 1 re impa.r:ı.torlutun& tlbi Müslüman- Bir IEiıdın mahkflllleYe mtlneut 

Bir kıta ukeri müfreze ee1lm res 4iiil lar gibi ~katle hareltel edecekleri- ederek bir gtbelllk da;.. ~ 
mini ifa edecek, ukeri bando tara- d ni ·· 1 i,..;.,. 

Londra, ıs (TAN) - Madrit hükdlneti ile Milel' araımda ra • soy em S'~• Danam ..... 1t11: 
tından Romanya ve Türkiye milli dellkul da lan b. 
-·-lan çalınacaktır. Miaaftrlerimiz. yo mücadelesi ba,ıamıştır. HükUınet, asilerin Guadelharada yap B. Muuolinlnln Lihyodoli Bir•, vaa 

0 ıenç 
-T al • ti • elana: 
nhbmdan cJoğru Perapalua gidecek tığı tqrruzu durdumıakt ~nra mukabil taarruza reçe~ ~ tı ııyore erı _ Sen ~ t demlt • 

'

ler ve bir müddet istirahatten aonra kilometre ilerlemek dolayıaıle şenliklıec yaptı ve valenaıya ile Mad Roma, ı:s (TAN) - DUçe, Llbye- 0 da dava ediyor .. Bir heyet tat • 
vali ve belediye rellini ziyaret ede - ritte nümayişler oldu. deki Demen1ıı etrafDıı ziyaret etmit, ldJ Mtn! Baknuz ben mi ~ 

1 ceklerdir. Doat Hariciye Nazın ile 1 HUkbıet, bu cephede bileri püs- halk keııclialni kartıl&mII· (yap.am yeba onua eevglllsl olu lmdm .r . 
. , refakatlerindeki zevat aaat oa 1ekiz bille bir gezinti yapacaktır· ktlrtttlkten bqka 31 ltalyan eairi al- DUçe, Y&fUllL Roma) ibarelerini t&· dl 
de Tophane nhtmundan motörle • dıjmı da IÖylUyordu. gıyaıı bayraklar tapmqlardır. Halk ::rd müddeiumumilik daftft b. 
Haydarpq&ya geçerek eksprese bağ B. Antoneslı.o lıoreAet ettı Buna mukabil General Del Lano, bllb•- Dtlçenln peyeamber uhabm. dmm her ,,erdea evv~ bir akd huta. 
ıanacak huıual vagonla Ankaraya Bükree, 15 (A.A.) _ Dı~ Bakam bütün bunlan tekzip ediyor w bütün dan "Rafi,. bı kabrlDl slyant e~ hıma mtlpı;.. olup olmadıinu ula. 
hareket edeceklerdir. ~Y~ B. Antoneeko bu akpm K&Jteneeye bu haberlerin hayal mahauHl olchJiu- llindell mtıt.eb••• olmt11 ve Luaa mak için muayeneye MTketmlt un • 
garmda da .nhtımdaa oldugu pbi u.. hareket etmi§tir. ()radaD lstanbula nu söyledikten başka htikUmetin bun- Kadim bir nutuk aöyllyarek: "Bu me- ma bmlm bnfettm aallam pkMall 
kert meruım yapılacaktır • ve Ankaraya gldecektlr. lan uydurarak kendiaine uyanlarm san slyarethılz dolaylalyle eize karşı merkesbldedlr • 

,ANKARADAKI ZiYARET Keza bu akfam, mllıt terbiye.~· maneviyatını Dllıafua etmek ve be. muhabbetimiz arbmfbr .. :All&bm el- Çl*8 ae denenlz deyinls laM1m. 
PROGRAMI n B. Angeleeko da, geçen tetriııiaa.nı- zimetinl gizlemek istediğini bildiri- ze ttikıdım11.1. hürmet ve dinimize lana hele ~ bdmlann yWe .._ Dolodiy• 

Fransız 
Romen hariciye nazın Ankarada de B. Anton~k~ ile B. Bek :-rafın- yor. muhabbet göetermck için ~ ver- ...ı kmdlal dttaya ~U delftM blle 

Uç ıUn kalacakbr. Hazırlanan prog dan imza edılmıt olan Re. nya - Fakat hiikillnet, bugtln General meelııden dolayı h()flluduz. Sizin bil- etntıaclakllerln en~ 9&1111'. Bly. 
rama göre, misafirimiz yann aaat 11 Lehistan kUlW: anll.f1ll&lann ıtamam Dellano)"U tekzip etmi• ve lailerin ttln dünyaya nlh ve m~emet, ada· le llUldlktan 110nra "'HD çbidntn,, 
de Hariciye Vekilimizi 12 de Bqve- la?1~k Uzere Vart<>vaya hareket et- yabancı oııdulardan tem.in ettikleri is- l~t bayrakl&nm ~.;nızl temenni e- dlymla aleyhine dava ~ b • 

teslihah kllimbi ve Meclis Reiaimlzi makam- mıetir. tifadeleri örtbas etmek llltediklerinl d•yonız" demiftlr. BaY. lluııolinl bu 4ar da haklı bir teY olam&L Hem iL 
larmda ziya.ret. edecek ve öğleden • . aöyleml.ttlr. :JOldaki l\Utuklan ıllknuıla ka~la • ..nı olalnn. Bir kadma : 
llOlll'I. da bu ziyaretler uruiyle iade Bay Antoneako, Romanya myuet Havanm bozukluğu yilzllnden uke- u:' ve '•'tt&lllmanlıt ·ın Habet harbin· _ Çlrtdmla! c1fımek bir _.. 
edilecektir. Yarm pce Hariciye Ve lleminde çok tanınllllf k~vvetli bir rt hareklt durmuş bulunuyor . de :va!.·: klan hi'-Mt ·Jeru- unu: "lmı • .,~ hayvan. ata•mu., pw bey • 

'

"llCIJI• Miilllnt • )dHmlı ~· k~k\lnde bir ~ diplomat ve mtıtebum bır maliyeci lıa t.e.r&f ta.,lıai'eUtm ~ ya~m .CSylemi1t1··. Dk hakaret .....- daha t.1ı1141r. 
yeiııltıli ~k "" 110nra W hilml dlr. A~ zamancla )\oman~ * dan 19tlftde ederek mevkilerini tah· mı~. Nlgari fa 'tl:ienne 120.000: ... halde ._ 1rahr 111awuııma sllMI 

~Urlc'8 ka.owyapua.ca:ıttıt . .t'en;cu.~ guuu ta ~~ .... dc1.~w.ıo.uı;1u-. !k~ 11\'9 q-.liun...... • ~"9ttfıllilM !0 ... :.1. Uf9\Wberril w- "" -~ ~ 1tte 
ıl•ıt. met ID&ıU ve reflkem. B. .&nton.am ..ıe1erdıt memleketlalD kel~ ~1"'---'" ~·mıtt ır ehlp .....,•I• _,_ . 

ıs <~ - J;J. Daladler, ve mıkul terillilt9btr~et ve-rti- çok hizmeti dokunmUfbır, S1yUlt #ıotp,,f,ifftf- ıWefl J..flt • • • ud meeeım• oatlıl laUlk ....,. 
~ milli mUdafaa latikruı cekler ve ayni gece de Romanyanm &lemine umumi harpte girmlf, uzun telror lxıflodı . nokta da badar. 

radyo ile bir nutuk aöylemit- Aılkara elçiai B. TelelDlk tarafmdan müddet Pariate Hflr bulunmuftur. S&lamanka, 15 (A.A.) - ~~tün Ro:rut, 15 CA.A ~· - l'nzar gUnU Gtbe1 kime derltır' · 
Aııkan.paluta bir yemek verilecek Billhl.ra Madrlt ve Lizbon 1eftrllkle ~-= cepı;-mde bu ~ har:; uyrent~.!e Barce gıc!&n Bay Muaollui Al -- bir tarif clahal 

lattkrum mart ayından lS- ve bunu bir ıUvare takip edecektir. rinde muvaffakıyetle çallfmıt• mU.· ,.:j imau 1:k~mıttır. da u k tel- b11::iln I?•npzlye glll!hr.lftır. Nwl,, ~ nkuyuealar! 6e.;' 
• ki klnunuevvel ayma kadar Cuma gUnU de BU1tte9 elçimiz Bay bet dUfilncell, 1evimli, faal bir dip ~·' n orman Jl('lz I bua ~tarif ec1ebDlr mWnk • 
11ıııı.:..~ milyara ballf olacağını, bu· Su hi Tan r 1 över ve • refi. lomattır. Muhtelif veeilelerle Avru • deW ır hal almJfbr. Son Bek gUn ı FELEK 
~-~yirmi altmmm hava kuv- k.! miaaftrlerimiz terefme Orman panm muhtelif Jllemleketlerinde do arfmda bu cephede ~ptedilen yerle- Bir KIJ Toprak Albncla.. · r-· yUzde 28 inin donanmaya çiftliğinde bir öğle ziyafeti vereeek· ı~m·• olan Bay Antoneeko. Millet. re mtlhlm erzak naklıyatl yapdmak- el A k 
....._~ 46 amm da orduya tahaia ler ve 0 u.am miaaflrlerimiz Anka- ter Cemiyetinde de bUyUk faaliyetler tada. rm~~!.!.:.U::,-;.~~an: fafÜr yeni 
r~ aöylemiftlr. radan aynlarak İatanbula hareket e- göetermittlr· · M~acılılc Mütebuaıamm ticesinde toprak altmtla ka1mJI ve 

~. latlkiaz aktinin muhik ol- deceklerdir. • • • Tetkikleri kaybolnn:~. Dahiliye n~eti ta- Japon Elçı·sı·nı· 
..... -.... bıb&t için beynelmilel alliJı. Bay Antoneako aynı yirmlainde Taham User Şebrimızde Ankara 15 (T'.a."T) _Ziraat En. ra!m-1-•D ~nnde alman tedbırler a.-

_ ....... u ... ı.da. b lunacak bir t.. 1 ' an • • mi · 
J1 ileri 911rmUt ve bllhım Al· ıprnawuwv ~ d~ R mo or e Anka.ra.15 (TAN) - Uçtlllctl wnu. titUatl meyvacılık mUtebı•11 Glays- !·eajnde köy a.h&ll9l tahliye edil I ı- kabul ett•ıler 

l'!U'llın"' llllhlanmumdan baheet • HaYcJarpqa ~r a:a u:'S:t ~ mi mUfettif Tahaln Uier bu aqam bel"I meyvacıbk lıakkmda tetkiklerde M de iöı\D& elverltll tek bir ev kal· 
• puruna reçece • va m o· -'---1 ı.tanbula ' etmlf bahmln&k tır.ere cenup villyetierim.i- m&IDJltlr. Kaar.edelerin cıivar köyle. 

...._Ahnenya Rhenanle'nln ltplin- dutu taktirde vapunın hareket • • ki -ı--e hareket • slmlft1r re )erleetirilmeaine bql .. DJDlltlr. 
:llalara bir ~yondan fazla efrat- ati olen 15,30 a kadar tehlrde otomo tir. • 

~letekkll bir ordu vt1cuda getir. 

~ laava ve deniz kuvvetlerini atı
k!' lııkif&f ettirmektedir. Sovyet 
~elinde 1.300.000 den fula 
4-t Ilı&-.. mllrekkep daimi bir ordu var Dolotliyenin 
,. -.uerce tank'&, tayyareye uhip- ----K:..."'• ımvvetıl bir donanma inp. et.. nutltu: 
~~ .. ~ ile ktlçtlk itilif ta. --;:rlıntl& MUdafaa Num M. DL 
»...~ meal aarfetmektecllrler. ladiy•, muvaffakıyetle yapılan son 
~ lntçre bile mll1l alildafaa için mUdafaa istikruının nuıl 1&rfo. 
~ akdetmif ve bu ietikru ıunecajmı anlattıktan ba,ka Fran 
........_---. blrkac; uat içinde klmilen urun qünkU Avrupa sll&hlan • 
~· Nihayet •lWılan buak· mU1nı da nuıl ıördUiUnU izah 
~ s..ıtne bllyllk bir feVk ile iman etti. Bu nutk• pre, 10,5 milyar 
~ olaıı lncUten. keDdl mildafaa. frank, bu ..,.. içi,.. urfoluna • '1-t 1ene zarfında 180 milyar cal<, bu .,.,anın yUı• H aı have, 

tlhli8 etnılye karar vermlftlr.,, yUıd• yirmi .. kızı deniz, yUzd• 

Milletlerin · 
fi ava 

:UtnJeileri 
....,. t ıs (A.A.) - )(llU hava
~ lakieatı cemiyeti kltibi wu. 
" ~ Avnıpadan avdet ettik· 
't~_lllUhtelif meaaleketlerin ha
-..:':~ baJrlnnda bir rapor MI
. ~·Bu rapora nuaruı: 
.__~ Btrlilbdn 71500; Alman· 
~ IGoo; ltalyanm 5000; Franur 
~; lncnterenln 3500 tayyarai 

• BaUbaınrda Almanyada tay. 
hı etmda gatıpn amele ve tek

IBlktan D0.000 ~ fula-

.ıe ıı orduya tahaiı edilecek, bu 
auretle Fransanın bUtUn müdafaa 
kuvveıleri aa&lamlanmıt olacak. 
tir. 

Fakat Fransayı bu t•kilde ıi. 
llhlanmak için bUtUn masraflara 
katlanmap •vked., imli nedir? 

M. Daladiy• bunu izah lqin Av. 
rupada hUkUm aUren slllh J&· 

rlftnı anlatıyor: 
Bir kere Almanye, R.,ln i"8 • 

ltn4enbeıl bir milJO!'luk ordu ile 
zırhlı f1rkalar, tenklara karfı al
l&hlar, tayyareler vUoud• ptirmit 
ve donanmaatm yenld., canlan • 
dırm.,tw. 

ltalye, deniz ve hava kuvvetle. 
rlnl .Ura'tl• lnklpf ettirmektedir. 

Sovyet Rusya bir milyon Uç yUz 
binlik daimi bir ordudan bqka 
binlerce tanka, binlerce tayyare. 
ye, ve kuvvetli bir donMmaya 
Mhlptlr. 

•• EUGUN 
Lehistan ile KUc;Uk ltil&f ıl. 

llhlanmak için fevkalid• mesai 
urfedlyorlar. lıvlçre de mUdL 
fauını temin için bir iıtikru yL 
pıyor, lnıllter• iM müdafaa pro. 
ıramını tatbik için 1500 milyon 
sterlin urfına karar vermiftir. 

Nihayet Fran1& da ordularına 
utvet ve ıUr'at temin etmek, isti. 
il yollarN'lı kapamak ve zırhlL 
mak mecburiyetini, bUtUn askeri 
t .. kil&tını ae&tamlamalc lhtiyeoını 
hi ... tmiftlr. 

M. Daladiyenin bu beyanatı, 
bUtUn Avrupanın harıl harıl ai. 
lihlandıltn• bir kere daha anlat. 
mıt ve aillh yar1f1n& ıllihlanmak. 
la iftirak etmekten bl.fka bir 
çare bulunmadıltnı ıöıtermlftir. 

Silihlanma hazırhltna kartı ay 
nl haz1rhkla mukabele etmek, 9Up 
he yok ki, dolru bir harekettir .. 

Fakat kartıhklı ıillhlanmaktan 
harp mi patlar, yok1& sulh mu 
dolar? Keatirilemlyen nokta bu. 
dur! ~ 

lıponyoJo 

l:imleı Jıaim 1. 
lıvHtiya ıutt•l ispanya da • 

hilt harbine lttiralc eden ltalyan 
ve Alman fırkalarındar. bahseden 
bir yaz191nda blJIOn ul lepanyada 
Franko He arkad.,larının cfelll 
Almanya El9lel Oeneral %,aupel 

11• lalya Elçlıl BurıonzoUnln 
hlkim olduklarını ve bunlar P
lebe çaldtkları akdirde. umumi bir 
harp kopmadan ispanyanın istik. 
llllni kurtarmaya lmkln bulun • 
machltnı aöylUyor. lzvHtiya bun. 
dan bafka t.,ıst devletlerin ayni 
tecrUbeyl Avusturya ve Çekoslo • 
vakyaya ka"'ı da tatbik edebile. 
ceklerini de anlattıktan eonra tim 
diden ispanyayı Alman, ltalyan 
kıt'alarından kurtarmakla umumt 
bir llarbe ka"'ı plmenin mUmkUn 
oldutunu izah ediyor. 

lzvHtiyanın dedili ılbi ispanya 
dahllt harbine yabencı o,rduların 
iftiraki aon derece tehlikeli bir hL 
rekettlr. Bu yUzden umumi bir 
harbin çıkması da her zaman bek. 
lenebllir •. ÇUnkU ispanyanın istik. 
9'11nİ kaybetmesi, yahut 1..,anyL 
ya alt birtakım ada veya m!f1tL 
kaların, b.,ka ellere pçmesl ile 
umumt muvazene altüst olur, em. 
niyet kalkar, ve harp tehlik•i 
baflllt•rlr. 

Fakat bu itin 8nDnO kim &iL 

blllr? 
Milletler c.nı,.ı mi? Yoksa A. 

demi Müdahale Komlt.I mi? 

Ortahkta da bunlardaft befka 
bir kuvvet carUnmeclllln• cer• ifi 
oluruna bırakmak kalıyor' 

Qallb9 da iyi• ol14'8k .. 

lıldm -Wmiliji: 
ltaıya=aatveklll Sinyor Muao. 

llninin Libyede yaptı&t "yahat, 
lalim h&millli unvanını Meta be
nimsemeyi istihdaf eden tezahUr· 
lerl• doludur. 

Sinyor Muasolini camileri ziyL 
ret ederek her cami• hediyeler 
aunmut ve bU ziyaretleri ~Ul"
da lallm h&miai olarak tebcıl olu. 
mu,.tur. 

Fakat bu h&mllilln yalnız ltal. 
ya lmparatorlutu dahilinde y.,ı. 
yan Arap ve MUılUmanlara mUn. 
huır kalmadılt Romada n.,rolu. 
nen bir ri1&leden anl .. ılmakta • 
dır. Bu risale, Sinyor Muaaolini. 
yi alehtl&k lıllm ve Arap h&mial 
sayıyor, hattl onun biricik h&mi. 
•l oldutunu aöylUyormutl 

Fran1& 11• h'Cllter• kendllfrlni 
birer lsllm hamisi 1&ydıkları için 
bu n .. rlyat. lnıilter• ve FranSL 

· nın Araplarla ve MO.IOmanlarla 
1M91<Qn mDstemlekelerln• k&l'fl 
aaı dikme aayılmaktadlr. 

Sinyor Munollninln k.,dlsı, 
ltalyanın Araplara k.•l'f• alyuetl. 

ni izah eden bir nutuk sByll,.aeii 
lc;in bu nutuk, lalim ve Arap hL 
milltlnl takınan devletler tarafın. 
elan merale il• beklenmektedir. 

ômer R,. DOOROL 

Ankara, 15 (A.A.) - Ja.pml1a
ıım yeni Ankara büyUk elçiai Eıı.. 
lana Toahihika Takatomi itlmatnante.. 
ilini takdim etmek tu.ere bugün 1a&t 
18 da Atatürk tarafından mutat m4'
ruimle kabul buyurulm\lfbır. 

Kabul eeaamda Hariciye Veldll 
Doktor Tevfik RUttil Aru hazır bu
lunmuştur. 

Kamutay Pcaartesl 
Günü Toplanacak 

Kamutay, 22 Mart puarteai gllntl 
toplanacaktır. Zirai kallanma, au it
leri, yeni memurlar kanunu projeeiy. 
le baremi tevhit eden kanunlar ilk 
hamlede mecUaten çıkanlacaktır. 

Kamutay encllmenlerinde 21 kamın 
projeai ve 8 tefılr mevcuttur. Blltçe 
,nctımeni ilk toplantı günilntt mtıtea
kip içtimalarma başlıyarak yeni bUt
geyl tetkik edecektir. 

Lindberg 
geliyor 

Ankara, 15 (Taa nıuha?>:rır.•!cn) -
Amerika elçWğlDin verdiii malbıa 
ı. , .. ,H, J..mdberg, p .... tembe gunU ta
ta~tr-ı!a gelecek ıo memleketimis tı
rerın.111. uçarak ti: .diatana ıideaek-
~ar. 

~;,, .. ,,, •yahııt programım biz. 
zat t:ırı7il4ettijl1,,'n Istanbuldan llOD

ra hangi yolu tak~;> edeceği Yf' bu e.
Mlda Ankaraya ıJ' utrayıp utramıya. 
calı anlqılamamıfbr. Propam ta· 
~mbuld-ı belli olacıktar 
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~ahk:emelerde 1 M 1 f d bir düğün 1 ____ a_a __ ya __ a ________ __. 

Çocuğunu Sokağa bırakan 

bir kadın mahkemede 
Asliye Dördüncü Ceza mahkemesi, dün yine bir ıokağa çocuk 

bırakma davasına bafladı. Poliı, suçlu yerine ayağında Anadolu 

ye~en~si ve ~~~li yün çoraplar bulunan çekingen bir genç kadın 
geçırdı. Reıs_ın ılk kanuni ıuallerini titrek bir ıeıle kar,ıladı: 

- Admı Bınnaz, babamın adı Ali Oıman, anamınki de Şerife. 
Ta,köprünün Tepedelen köyündenim. iki ay evvel lıtanbula gel· 
dim. 

Karışık 

bir irtikap 
davası 

Reis davanın mevzuıına ge-r----------------- Dün asliye UçüncU ceza mahkeme. 

çerek sordu: D •• k f - Dün gece yangın yıeıri.nde Un eşi sinde çok karışık bir irtikap dava. 
bir küçük çocuk bulmuşlar. Bu sı bitirildi. Suçlu yerinde mevkuf·ola. 

Bayan Sürf"yya Smnay ile yüzba.,ı Sait Özbudağm dUğilnJeri bu hafta 
Malatya.da A~keri gazinoda bir çok davetliler huzuriyJe icra edilmiştir. 
Saat 20 dı& alay komutanı Talat nbaş tarafmdan açalan t.oplantı abaha 
kadar çok ı;amlmi bir ~ekUde devam etmiştir. Yeni evWere ıaadetler te. 
menni ederiz • 

Buıünkü prograııı 
İstanbul: .. ıınısl· 

Öile netriyatı: 12.20 PliJdı ~tr~if plP 
kisi; 12.50 Havadiı; 13.05 :M e 
neşriyatı; 14 Son. d 115 ıııo· 
Akıam neıriyatı: 18.30 Plikla .

1 
at kold 

aikisi; 19.30 Eminönü Halkevi n~l~7ıaplır); 
namına Bay Nusret Safa (Yenı 1 'J'iirk 
20 Belma ve arkadaşları tarafından öıner 
musikisi ve halk şarkıları; 20.30 B1f şeınsi 
Rıza tarafından arapça söylev: 20.4_ k 1110· 
Kimi! ve arkadaelan tarafmdan Tur 21.ıS 
ııikisi ve halk prkıları, saat ayan; rı:ııdad 
Şehir Tiyatrosu operet kısmı tar& Aiant 
(Lüküı hayat) birinci perdesi; 2z.ıS .. ra· 

bo 
.. :: .. pro .. 

ve raa haberleri ve ertesi gun..... peret 
mı: 22.30 Plakla sololar, opera ve ,

0 

parçaları; 23 Son. 

• 
Günün program öıii 

1 

Senfonik Konserler: "' 
21.05 Prac: Çek filharmoniıi (Sat~tso~ 

Llıt, Mussarıski v.ı.); 21.30 BükreŞ· 
beıcu'nun idareainde senfonik konser. t 

Hafif Konserler: • 

çocuk kimin? l/ a p ı l dı rak Şaban isminde bir gençle HulUsi 
B~n~,~eya~a~~ı ~~~bir~~W~l~~emem~================~=======--= 

mendiline içirerek ölgün bir Müddeiumumt muavini Fehmi, dün vardı. Müddeiumumi Feridun uzun ' S H 1 R L E y T E M P L E 

13.10 BUkreı: Romen halk ınuıik1•1 • :e~ 
Biikreı: Eilenceli pllklar; 18 ~udape~· 
~oro konseri; 18.15 Varıova: Çın JPll J(Ö-
11 pllldarı; 11.45 Moıkova: Konııer: 1~ral: 
niııberı: Radyo orkestrası; ıg.20 ptO 
Hal~ ~usikiti; 19:25 Budapeşte: Taro ııııı· 
muııkııı; 19.30 Bülı:reı: Karııık plik til 
ıikiıi; 19.30 Moıkova: Konser; 20.ıo ~;lf" 
lava: Halk musikisi: 20.20 Bükreı: B•8 da• 
ka orkestrası (Ruı musikisi); 21.ıo ~n•" 
dap~ı~e; Orkestra; 21.10 Bertin: tskarıdı et' 
~uıilı:iıı: 21.25 Post Parizyen: Karıııl' ~ 
nyat; 22 Vırıova: Vals parçaları: 22 fi 1' : 
burc: Halk muıikiıi; 22.30 Pariı p.1'. 0~o 
Orkestra, tılyano, ıarlu: 23 Varşova: J( 2> 
konseri, (hviçre radyoıundan nakil) i 

sesle bir şeyler mınldanmıya sabah yanında seyrüsefer mühendisi başladı. Yakup, şirket mümessili Sezai, iki bir iddia ile tecziyelerini istediği bu Büyük maşukalann tahayyül ettikleri tip 

Fakat sesini mahkeme heyetine polis ve komiserle beraber şahitler suçlulara isnat edilen suç şu idi: J O H N B O L E S 
lşittiremiyordu. Reis onu önüne ka • olduğu halde Şehzadebaşmda Ferah Şaban, ağuı3tosun 23 Uncli günU ile Holiwud zarafet kraliçesi 
dar çağırdı ve dinledi: sineması önilnde evvel.ki gün Veli Beyoğlunda kunduracı Hayığm dük. R O C HE L LE HUD SON 

- Köyümde bir gece odamda ya • ismindeki çocuğun bacaklarını kes - kanma gitmiş ve kansına ayakkabı arasında olduğu hald~ bu Perşembe akşamından itibaren 
tıyordum. Halamın ogwlu kapınu zor _ meic suretiyle ölUınilne sebep olan yaptırmak üzere onu evine davet eL büyüklerin beyenecekleri ve kür-üklcrin sevecekleri 
lıyarak içeriye girdi, gebe kalmış • tramvayın tecrilbesini yapmıştır. Po. ~ tım. Sonra beni niki.hlamadı. Ben lis, vatman kamil ve iki biletçiyi ke. miştir. Ha yık saat yirmi de Taksimde K ı """1'"'1 r cık ~ 
muhitimde sıkılmıya başladım. Her_ faletle tahl!ye etmiştir. Keşif rapor. Alinin kahvehanesi önUnde Şabanla ....._.a,ş 

35 Badapette: Çican muıikiıi; 
Operalar, Operetler: 

kes bana fena gözle bakıyordu. ls • lan henüz verilmediği için tahkikat karşılaşmış, selaml~mı,ıar. Şaban s A R A y 
tanbula gideyim de bir hastanede do. bitirilememiştir . elinde tuttuğu bir kese kağıdını ciga- filminde sinemasında 

20.20 Varıova: "Matayka Poytavkarı opC" 
raaı. 

Oda Muslldsl: 

ğuııurum. Çocuğumu bir yere veririm. rasını yakmak bahanesiyle Hayıgw a ·· ·· k · 
Kendim de bir iş bulur ve bu suretle Bir Hakaret Davası vermiş ve biraz sonra da ~lediye ~--------• gorunece tır. ••-•••••-' 

20.10 Viyana: Oda muıiki.ai; 
ResltaJJer: 

Uruemin kötü nazarından kurtulurum, DUn asliye UçüncU ceza mahkeme. r dedim. !ki ay evvel buraya geldim. po ısi Hulflsi yanlarına gelerek he. Mevlu"d 
sinde Beyoğlu kaymakamı Bay Da • ı. • w w Kum.kapıda Arayıcı sokagmw da 2l men l\ese kagıdını Hayıgm elinden al nişi tahkir ettiği iddia edilen Sait Tah büyük el · · B E · 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: MUflis Oskar Cilaciyanın masa
sına kayd olunan Hazinenin alacağı 
hakkında İstanbul Muhakemat Mü • 

dürlüğü vasıtasile Maııaya gönderi • 
len 21-11-937 tarih ve 5/ 1473 No. lu 
tezkerede yazılı ve kesbi katiyet e
den vergi olarak gösterilen 460 lira 
43 kuruşun 5 nci sıraya kayd ve ka

bulüne ve sıra defterinin olsuretle 
düzeltilmesine iflas idaresince ka • 

• 18.40 Viya~: Mu: Reıer'in ese~Jerfı!~~ 
~ıyano konıerı; 19.15 Bratislava: Pıyatl:n,et 
tıtali; . 20.15 Paris P.T.T. : Vi?'ol .• zO. 
konserı; 20.10 Budapeete: Şarkı resıtalı• f 
15 Bertin: Halk ıarkılan: 20.SS sükre ,; 
Romen ıarkıları; 21.10 Bertin: Şark11~ 
ıopran, tenor; 21.40 Paris P .T.T. : şar 
lar; 23.20 Viyana: Piyano resitali. 

numaralı evde oturan bir adamla nı·. mış ve "bunun içinde eroin bulundu. ran çımız ay nıs ~a zade Vehbinin mahkemesine Ak · k J l Ak · 
§anlandnn. G'eçen hafta, bugün yani devam edildi. ğunu haber verdiler. Buyurun kara- aygenın ızı a e aygenın ru-
pazart · ·· ·· H hu için 22 Mart Pazartesi günü öğle 

esı gunu aseki hastanesine Müddeiumumi Feridun. su"un sa • kola.,, demiş.. Ut k. T .k. . 
gı"tt" o d b. 3- " namazını m ea ıp eşvı ıye camı-

ım. ra a ır llUZ çocuğu doğur - bit oldugu-nu so··yıtyerek Vehbinın" ce. Kese kağıdmm üstünde sog·an ve 
Dans Mu.tiikisi : z 

nJ' 
18.15 R<?ma: 20 Hamburg; 21.25 \fi.11 ' 

23.30 BerJın, Varıova; 24 Viyana (pla.lt)• 
d DUn be inde mevlüd okutturulacaktır. 

um. ni hastan~en çıkardı • za.landmlmasmı · istedi. Muhakeme altında da un varmış. Hayı;k bu bek. 
lar. Eve geldim. Nişanlım çoouğumu müdafaa için b~ka bir güne bıra l · düf U istemedi. Ben de onu u}ruttum. Bir • enmıyen tesa ·· ten "rkm~ ve Şa • 
kömür bezine sardım. Yangın yerine kıldı • banın kulağlna yavaşça içinde ne ol. 

götürüp bıraktmı. üstüne de bir duğunu sormuş. 
eski gaz tenekesi kapadım ve oradan Bir Sahtekarl~k Davası Şaban da "eroin va.rdı, yandık,, de. 
aynldun. Evıime geldim. Yattım. Bazı icra memurlarının mlihürleri. miş ve böylece karakola gitmişler. 

- Saat ıkaçta bıraktın! ni ve imzalarını taklit ederek bazı P olis "Hurusi, elindeki kese kiğidıyıe 
- Gece saat 7i5 - 8 aralarında... emlaki sattık.lan ve bazılarını da~- komiser Fikrinin yanma girmiş, son. 
- Neye sokağa bıraktın, DarUla. tek ettirmek üzerelerken yakalanan ra da Ş&.ban içeriye girerek Hulfu.: -

cezeye versen olmaz mıydı? ve tevkü olunan eski icra memuru nin ktilağma bir şey söyl~ikten son. 
- Ne yapayım, bayun. Kimsesiz. Kadri ile arkadaşı Ağop, Hasan ve ra dışan çıkmış ve Hayığa "aman 

dim. Bana bir akıl öğreten olmadı .. Karlonun tahkiitatı ilerlemiştir. Dün meseleyi hallettim, yanında kaç lira 
Çocuğumu bırakmasam sokakta ve de ha:kkak lsmail Hakkı çağırtılarak varsa ver, ihtisas mahkemelerinde 
aç kalacaktım. Bir lokma ekmeğin imzaları ve yazıları tetkik ettirilmiş- sürlinmiyelim.,, demiş. 
hatırı için bunu yaptnn. Aklım oka. tir. 1~ yakında mahkemeye ak.sede _ Hayık cebindeki 410 lirayı Şaba -
darına ermedi. Ne yapayım? cektir • na vermiş. Ve sonra da dışarı çıit • 

- Pek iyi, "imdi çocuğun ner~e? mışlar. Şaban polise 110 lira. verdi-
- Gece Da.rUlacezeye götUrmilş • nm itira.fmı tekrarladılar. ğini söylemiş ve mütebaki 300 lirasını 

ter.. :Mahkeme, çocuğun sıhhatine ve kendisine iade etmiştir. 
Bundan sonra hakim Kumkapı po. vilcuduna bir fenalık arız olup olma. Suçlular, bu iddiayı reddettiler. 

Uslerinden Necati ile Burhanı şahit dığınm ve bıraktığı yerin vaziyetini Dava, müdafaa yapılma;k üzere tehir 
olarak dinledi. Onlar da aynen kadı. tetkik için muhakemeyi talik etti . edildi • 

Bu sırada Çopur Emine ile karşısındaki genç ara. 
emdaki görlişme bir mUnakaşa şeklini al.mı,. 

lki işçi biribirlerini dürtüyorlar. 
- Iş kavgaya dökUlüyor. Emine yine dayak yi. 

yecek galiba!. 
Emine ile konuşan, delikanlı kısa boylu bir şey, 

hem Emineden biraz da genç olacak. 
Bir işçi kadın yanındakine: 
- Aman Yarabbi kardeş nesine bu kadının bu 

muhabbet! Anlamadım. Surata bak .. Bir avuç leblebi 
a tsam birisi yere düşmiyecek! .. 

Oteki cevap veriyor: 
- Hem de ne pasaklı şey!. 
- Oğlan kara sevdaya uğramış, herhalde .. 
- Para veriyordur canım. 
- Ne parası kadının kazancı malfım günde kırk 

kuruş tutmaz. 
Çopur Emine ile yanındaki genç arasındaki ko-

ıı uşma gitgide daha yüksek sesle oluyor: 
- Arabacı Salihle görüşme dememiş miydim sa. 

na? 
- NMıl görüşmezdim yahu! .. Bize faizle para 

vermişti diyorum. Faizi istemiye geldi. 
- Onunla 'beraber ahırda işin neydi? Faizi ahır-

da mı verdin? 
- lftira be gUlüm !.. Bağırma Allahaşkına. 
Çopur Emine sesini yavaşlatarak bir şeyler aöy. 

lUyor: 
- Görmüşler seni.. Görmüşler onunla .. Şahit ge-

tire<:eğlm. 
- Kitaba el basanın. Ahırda gördilk diyenler ya-

lancıdır. 

- Ben senin eğlencen değilim kahbe ben senin 
eğlencen değilim .. 

Ve mlithi' bir kUfUr savuruyor.. Demindenberi 
onu teskine çalışan Eminenin arkadaşları karşısın
da işittiği bu küfür kanını herhalde başına sıçrattı. 
Bir elini kalçasına dayıyor ve çiçek bozuğunun en 
ufak bir noktasını bile esirgemediği yUzUnU ona 
doğru kaldırıyor: 

- Sus diyor, yine başlama eli.lemin ağzı armut 
devşirmiyor. sen başlarsan ben de başlarım ... 

No. 5 
Ve eliyle yUzUnü tutarak acı, acı bağırıyor. 
Sabriye korku ile: 
- Ben bu herifin bakışını hiç beğenmiyorum di-

yor. Bu Emine de Raşel gibi bir kama altında gide
cek bizi şahitliğe yazmasınlar yine, gel içeri gire. 

lim. 
Oturan ameleler arasında bir kıpırdanış oluyor 

amma kimse şimdi sonsuz bir hiddetle genç kadı
nın Ustüne saldırmış olan kıs& boylu adama mani 
olmıya çabalamıyorlar. 

lki erkek biribirine saldırdığı zaman aymnıya. 
teşebbüs edenler çok olur a.mma bir erkek kadınını 
döverken müdahale etmek adeta onlara adabı mu
aşerete sığmaz bir şey gibi geliyor. 

Kısa bovlu adam Eminenin saçlarına parmaklaı
nnı dola~ş bu ba.şı durmadan duvara çarpıyor, 
ve tokatlıyor: 

- Kahbe seni!.. 
- Can kurtaran yok mu öldürüyor herif beni.. 
- Dur o arabacı Salibin de canını yakacağım. 
Ve kadının b~ma şiddetli bir yumruk iniyor. 
Birden Nazlı yerinden sıçrar gibi ayağa kalkıyor, 

ve ceylan gibi yumuşak koşuşu ile onların yanına 
yakl~ıyor. 

- Hey arkadaş. Çekil bakalım buradan ka.bada.. 
yıltğm yeri burası değil.. Kadını işinden kovdura
caksm be! .. 

Yere eğiliyor. Yerden kocaman bir taş alıyor: 
- Kafana fırlatırım it bırak kadını!. 
YüzU kıpkırmm olmuş saçlan yaptığı hareket-

lerin tesiriyle uçuşuyor. 
Onun müdahalesini gören erkeklerde bir hareket 

oluyor içlerinden yaşlıları : 

Gülhane Müsamereleri 
Gillhane sıhhi müsamereleri cuma 

günü saat (17,5) ta Prof. Liıtfi Aksu 

riyasetinde yapılmıştır. 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM ı<IS,..ı 

ll 20.30 da 

l - Mııt'"I l't11mi 1>rnAhi11I· Pr.nf S:ıı ..... as~ -a.;au~w 'U&l.l uıwı.a.C'; ~~
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' 
(31023) ni Yaver, Türkçeye çevire:N: Halit Fahri _,,, 

2 - Mide slfilizi: Dr. Esat, 
3 - Sağ hüveyzada müteaddit taş 

olduğu halde kilyede hiçbir tega;ry}lr 
yapmıyan bir vaka: Dr. Bürhan, 

4: - Kanati şevki dahilindeki ta . 

KAYIP - Darülfünun Fen Fakill· 
tesinden 328 tarihinde aldığım tas • 
diknamentl zayi eyledim. Yen isini çı 
karacağımdan eskisinin hükmU yok-

, .... _._ ....... r 

'"I' AN 
ABONE BEDELi 

tur. Ali Celili 
Ecnebi Türkiye banca kurşunu dolayısile etrafı süf-

liye felci: Dr. Necmi, 
5 - Şebek iye dekolmanı: Prof. Ni 

yazi lsmet tarafından arzolunmuş 
tur. 

Prof. Abdülkadir Noyan, Murat ve 
Nazım Şakir münakaşaya iştirak et
mişlerdir. 

KAYIP - 92!5 senesi erkek mual
lim mektebinde açılan muallim kur
sundan aldığım şahadetnamemi k~ 

yıp ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. Sultanah -
rnet Akbıyık oyuncu sokak No. 28 
Mel8.hat Yakal 

1400 Kr.. 1 Sene 2800 Krt 
750 " 6 Ay 1500 • 
400 .. 3 'y 800 • 
150 " 1 Ay 300 ,, 

Milletleraraaı Poıta ittitıadUJ' 
dahil olmıyan memleketler içi.O 
30 • 16 _ 9 • S.S liradır. 

~o o---· ••• o•'""" 

Yazan: SUAT DERViŞ 
yakalıyarak geriye çekiyorlar. 

Şimdi ellerini yüzüne kapamış olan Emine hün
gür, hüngür ağlıyor: 

- Haydi gel.. Gel.. Gir içeri .. 
Ağlıyor amma içeri girmek istemiyor. Belli ki 

dayağını da yese, işinden de kovulsa onunla anlaş. 
mak onu kaybetmemek en büyük maksadı. 

- Geberteceğim seni. 
- Vallahi ben Salihin ahırına lgirmedim. Söyli. 

yenlerin Allah bin bir belasını versin, sUrUm sUrüm . 
sürilnsünler benim arabacı Salihle ne alakam var •• 

lftira ediyorlar bana. 
- Kahbelik senin damarlarında.. 
- Benim ne fenalığımı gördiln? 
- Daha ne fenalığını göreyim senin. 

- Sus. Kardeşim sus. 
- Ne yapıyorum. Benden şikayetin nedir? Ben 

hayatımı annemle kardeşime vakfetmişim, köpek 
gibi çalışmaktan başka ne suçum var. 

- Sus Allahaşkuıa kardeş adam pek celallan· 
mış maraza büyüyecek. 

Çopur Emine hep onunla anlaşmak istiyor: 
- Istemiyorsan beni o başka, eğer benden bık • 

tmsa bir diyeceğim yok... Amma. o zaman da diln. 
yamı bana zindan etme açıkça fikrini söyle.. Eğer 
hali gözün bende ise Allahtan korkmaz, ne ister
sin benden, sağın, solun iftirasına ne inanırsın? 

- Sus kan, bugUn elimden kan çıkacak. 
Erkekler onu kollarından tutarak uzakl~tırırken 

kadınlar Emineye, 
- Sus Allahaşkına diye tekrarlıyor adamın göz. 

lerini görmüyor musun, kan çanağı gibi. 

- Ben sana bir şey söyliyeyim mi arkad~, di· 
yor çok fena yaptın! .. Bu kapının önünde çıkardığııı 
marazanın üçUncüsüdUr. Kadın ekmeğinden olacaJı.. 

• • • 
Tiz bir düdük öt\lyor .. Güneşin altına ince ve ~ 

zun bir yılan gibi uzanmış olan fabrika bina.sının 
kalkmış bir yılan başına oonziven bacası bir yılaD 
ıslığı gibi acı, acı ötüyor. 

- Haydi işbaşı .. Haydi.. 
Çakır Adviye kaldırımın UstUne oturttuğu GUU. 

zarın dizlerine kardeşini oturturken: 
- Kımıldama buradan diye tenbih ediyor. BiraS" 

dan çıkar çocuğu emziririm. 
Biraz evvel geçen hadisenin tesiriyle sinirli oıs0 

ameleler yerlerden kalkıyorlar. Ve düdük çahncı}'S 
kadar gülen, söyliyen, kavga eden ağlıyan veya ~ 
vinenlerin hepsi ferdi hüviyetlerini orada terkedi-
yorlar. 

Makineden bir parça olmak Uzere fabrika kapısın· 
dan içeri giriyorlar. 

• • • ~•cılf.. 
Makineler iflemiye başladı. Yağlı kayışlar ~ 

leri, dişliler tezglhlan peşlerine taktılar. 
ı. başladı. 
Iş başlar bqlamaz atölyeye birisi girdi 
Galiba idare katibi... 
SUleyman uataya yaklaştı. Ona bir şeyler s61" 

lUyor. 
Ustaba.tı ba.ı;ıyle "Peki,, işareti yapb. Fakat yuzU'" 

niln çizgilerinde kuvvetli bir can sıkıntısı ooliriYor' 
Eminenin yanına gidiyor, eğiliyor Emmeye bir şe'/• 
ler eöylUyor. · 

Eminenin çalıştığı tezglh birdenbire duruyor. -g.. 
minenin vücudu doğruluyor. Gözlerinin içinde rnUtı' 
hlf bir korku hlll!edenlerin perl,an bakışı var .. 

Alçak bir sesle 118tabaşıya blr ,eyler !!öy1Uyo~·""1' 
O "ben ka.rı,mam,, der gibi kaşlarını kaldırır-

ba.şmt yana c;eviriyor. Omuzlannı silkiyor. 1 
Çopur Emine başmı eğiyor. Ve Utriyen adımlar & 

atölyenin kapmına. doğru gidiyor. 
• • • • ~t 

MUdUrlyete giden Emine bir daha dl5nmUyor tJ• 

Fakat tehdidi beyhude yere savurmuş oluyor. 
('%ı1di viiztine inen şiddetli bir tokatla sersemliye. 
aek bir iki adım geri gidiyor, 

- Bırak arkadaş kadını kovduracaksm işinden; 
diye onu teskine çalışıyorlar ve onun kollarından 

Emine~i adeta sürükliyerek fabrikadan içeri so -
karlarkcn, makinist çırağı Namık beyaz gömlekli, 
gümüşi pantalonlu delikanlıya yakl~ıyor. 

ogUn akşama kadar onun tezglhı 1,1emlyor ve b _ 
günün atölyede en son hadisesi de işte onun c:~; 
r:ıhp ddisi bir daha dönmeyişi oluyor. (Arkası var 
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'T'AN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRIRJ 
""" Ahmet Emin YALMAN 
'.\N' . kird ın hedefi: Haberde, fi· 
t'\i e, her şeyde temiz, dü· 
e~~ •~imi olmak, kariin 
~ olmıya çalışmaktır. 

ClJNUN MESELELERi 

~llhacir dİlenmemeli 
'ı !;:::öy \•apurunda salonun kapı. 
~ · İçeri, temizce giyinmlş, mu. 
l\ıtk kıyafetinde bir adam ılrd.J. 
leqı 1tll§.larınd& vardı. Ellerini kilit. 
•ııs b~ iŞe alışık olmıyaıılara malı. 
\·e it hicap Ue gözlerini yere dikti 

tııneıı şlvesUe söze bıuıladı. ...... 4. -; 
d~ ~ıptır amma, dedi, mecbur ol 
~tan kar§mıza geldim. Bb BuL 
' dan geldik, muhaclrlz. İki 
' Yavrum var ki açtır. Bana 

etınez ml~lnlz f 

~nu derin bir ükftt kapladı. Kı. 
tııı ~ olmadı. Gözlerimle muhacL 
t~OıJeıint a.mdmı. 0 yc:>k gibf 

' dunıyor, başım kaldırmıya 
1 

et edemiyordu. Salondakiler. 
~';11'ştı. llnyretten hareket.e geçe. 
~hı er, lluhaclr uzun bir d.a.kika 
~ \'e bekledi. IDc:bir taraftan 
tihı ka eli UT.anmayınca bir gölge 

!le Pıdan çıktı \'e gitti. 

~ lU ki bu işe alışmamıştı. Zanı.. 
t1ı~nu oraya getJ.rmlştl. Sesi tltrL 
o~ il, konuşurken yimi kıpkırmızı 
~~tu. 

n rı:ı.ı~ dllenmlye mecbur edilme. 

lı 
t~ 11 i§ln Rebeblnl an.ştırnuya lüzum 
~UYorum. Bend de bunlar hU. 

~d tin tıı3in ettiği mlktann bari.. 
t~e kendi arzularlle kaçak olarak 

~l'ı 1 lerdJr. Belki bu ıebepten do • 
'! hUkumet de bunlara yardnlı elL 

;ıahnak ls.tememfşttr. 
~'kat rnemlt>kete faydalı ola.ca.k 

re ~J.!!rub dllenclllğe mecbur etınek "" a:k .... • • ...,.._ 
•- ll ~U.I'. 

~ •. 
~ Cldrit taarruzu 
llt-du 
J\sıı t lıılıe er, ta1yan orduhlnnm. yardı • 

~I ~1adrit önünde bir daha talihle. 

tetı.ll;liibe ettiler, fakat bu defa da 

~er. 
~ t konun kumanda.'Jma verilen 
't.alyan fıı1cası, on sistem Alman 

' ar1ıe müoehhn Faslılarla bir • 
\ ~lal'dlntn ~den taarru • 
g~. . 

, .. uer \'e şehri daha dar bir 

~ r içine alımya çalrşhlar. İlk 
~ ~e bu taaarru.z muvaffak olur 'f1:0 rtlndii. Fakat hükQmet,çller 
lali tnda harp eden meşhur Kata. 'ta bom.bacılan tekn.t ön 
"~ tQ fl:ectııer. Bunlar tank, tayyare 
~ Pa. k&.r,)ı meydan okuyan cesur 

'!arttır. BUtUn .Madrit taarruz • 
~ 0 nla.r durdurmu. Jardı, bu defa 
~t Uer1.ıı ileri hareketini onlar kır. 

llıı ·~ 
~ !'Ube De general Franko bir 

t.Qı~_cla.ııa ladrldi zaptedemlyeceğinf 
~oldu. 

~ . 
Clkir kime derler? 
~~lılt 
~ ımecllslnde belediye hasta • 
~ t den istifa.de edebilecek klm8e. 
~t.ıı bltt lüzumu müzakere edilir • 

~· ~u istifadenin yalnız fakirlere 

b 1 fikrini Uerl sürenler oldu. 

tlhı ~da f akirln hakkını konıma. 
' lr fiJain hildm olduğu za.nnolu. 

CI}' ll 
~ be· albukl mnk at o değil, sade. 
~eıcliyenfn sıhhat ~n1slnl şehir 
'~ Para mukabillnde nrmt-k ve 
~eye ,.aridat temin etmek • 

~ 6dku fa.kiri zenginden, ödeyebile. 
~,. el'eıniyecekten nasıl a.yıraca • 

\q~alle llmWıaberf bunu tevslka 
t~~eırnec:lıği gibi, hastane kapısına 
~~ bir ölüm hastasından faıkir 
~. ~t 1 &onnak ta feci bir ~Y olur. 
't1t ~en fakir ne demektir! Blzfm ~
~~ ~ içinde müreffeh z:annettl~-
>t~ i"'atıla.nn ~fu Avnıpa standar. 
~1~r sayılırlar • 

'ılılıa.t ki belediye sen1sl, bilhassa 
J'\isi para ile yapılamaz. 

I A ~ -====-======================= 

Tenasülde 
• •• •• •• 
ıçyuzunu 

Verasetin 
Anlamak 

.. .... .._ .......... Kolaylaştı ··················-· 

Döl ana ve babadan ne ahr? Niçin dlşi veya erkek olur? Fen 
adamları bu muammanın kördüğümünü çözebilmek için ylllardan· 
beri uğraşıyorlar. Bu9ün, yapllan birçok tecrübe ve tetkikler te
nasülde veraset meselesinin içyüzünü meydana çıkarmıya çok 
yardım etmiştir. Şu sütunlar size bu meviudaki en veni tetkik 
ve tecrübeleri göstermektedir. 

Yazan : Rauf A. Hotinli 
H ayatm arzettiği muam

maların en ziyade me
rak uyandıranlanndan biri de 
veraset meselesidir. Henüz do
ğan bir çocuğun yumuk çeh
resinde bile anasına, babasına 
ve yahut cetlerinden birine 
benzerlikler seçilir. Yavru bü
yüdükçe bu müşabehet daha 
ziyade meydana çıkmıya baş
lar. Renkte, gözde, saçta, bu
runda, kulakta hasılı vücudün 
birçok taraflarında, seste, ta· 
vır ve hareketlerde müşabe

hetler tebarüz eder. 
Biyolojinin gayesi hayatın hile -

rede ferdde ve nevide görülen te
zahürlerini tetkiktir. Son rubu a· 
sır içinde, Amerikalı hayatiyat bil
ginlerinden M. Thomas Hunt Mor
gan başta olmak üzere, yapılan a
raştırmalar hilkat esrarının bu kö
şesini haylı aydınlatmıştır. Bu ze 
-:-~ .... ı,; ,....,,.,.,çç,.ı,., ... tli arııcıhr -
malarından aolayı 1933 te '.N'obel 
hayatiyat bilgileri mükafatı M. Mor 
gana verilmi§tir. 

benziyen ( ! ) bu hayvancıkların 
bünyelerini teşkil eden hticeyreler
de dörder çift kromozom varmış; 
fakat bu yazıya dercedilen şemada 
görüldüğü üzere dişi sineğin hücey. 
relerinde (D) her çift kromozom 
biribirinin ayni olduğu halde erke
ğin hUceyrelerinde (E) görülen 
dört <:iftten bir çiftin iki kromozo
mundan biri düz ve öbürü kıvnk 
imiş. Tenasül hüceyrelerini husul~ 
getirmiye mahsus hüceyreler kar Drozolil'in bünye ve 

yokinezle ikiye 
bölündükleri va... 
kit dişinin hücey. 
relerinden peyda 
olan dörder kro • 
mozomlu ovüller 
(Dl, 02) bu ba • 
kımdan daima bi. 
ribirinin ayni ol • 
duğu halde erke. 
ğin tenasUI hü. 
ceyrelcrini husu _ 
le getirmiye mah 
sus hüceyrelerin • 
den peydn olan 
Spermatozoid hU. 
ceyrelerinfn bazı. 
larmdaki kromo • 
zomlar yumur • 
tacıklardakile _ 
rin ayni (E2), fa. 
kat bnzılarmda 
da, yani kıvnk 
kromozomu ihti • 
va edenlerde ( E 
1) , ovilllerdcn = 
yumurtacıklar • Prof. Th. H. Morgon 
dan farklı oluyor(1933 te hayatiyat bilgileri Nobel mUklfatını 

E '1"~ 
E2. / E 1 

®eB 
tenasül hücreleri 

tamamiyle beşeri bir §ekilde hallet
mişlerdir. Bunlar Hazreti !sanın, 

Meryemin kocası olan Yusufun oğ
lu olduğunu kabul etmişler ve mu
kaddes kitaplarına öyle kaydetmiş
lerdir. 

A merikada bulunduğum vakit 
1909 Martında büyük Roo

.sevel t'ten sonra Cilmhurreialiğine 

M. Taft geçmişti, Bu zat, Hazreti 1-
sanın Yusufun oğlu olduğuna itikat 
eden protestan mezhebinden imiş. 
Bundan dolayı oranın on milyona 
yaklaşan katolikleri arasında e
hemmiyetli bir mesele zuhur etti! 

Hazreti lsanm ilahi mahiyetini 
kabuı etmiyen böyle bir münkire 
itaat caiz midir?! 

Bu hMiise üzerine Şimali Ameri
ka katoliklerinin ba§ı Kardinal 
Treland raiyyesine hitaben bir be
yanname neşrederek Hazreti lsa
nrn "Kaysere ait olanı, Kaysere ia
de edin., mealindeki sözün.ı tekrar
layıp devlet reisinin dini ne olursa 
olsun katoliklerin ona itaatle mil-

Günün Fıkrası: 

lspanyol Maçı 
Madfrt l\Iüdafaa heyetinin lı.'111D8Jl. 

danı general MJnja gazetecilere de.. 
m.lş ki: "GwulaJajara cephesinde 
harp devam ediyor. Unutmayınız ki 
harp hakiki m.n.çtar. Bir defa altta., 
bir defa üstte.,, 

Harp, her yerde yalnız hakiki de _ 
ğU, kanlı bir mat;tır. Fa.kat İspanyol 
maçının diğerlerine karşı bir husu."i. 
yeti vardır. Dövü. enler karşı karşıya 
.ild millet değU, ayni milletin insan.İn.. 
rıdır. Bir tarafta, kilise mlhraplann. 
da kat-Ollk kJJiseslnJn hliklmiyetinl 
müdafaa eden zengin papazlar, Arap 
atmm üstünde, elindeki kamçıyı ts. 
panyol köylülerinin omuzlarında şah. 
la.ndrran derebeylerl, burjuva demok. 
rat lnlalibiyle ellerinden gidecek ma.. 
U tahakkümü korumak için, slllndlr 
şapkalariyle harp meydnruna koşan 
büyük sana31c·Uer, bankerler, milyo. 
Derler, ZB\'alh müstemlelte askerleri, 
mali sermaye lnln tahakkümünU bü. 
tün dünyaya yaymak için beynelmilel 
bir cihada çıkan Nazı orduları, fa.5i..t 
orduları. 

Ka.rsıda İspanyol derebeylerinin 
malikiınelerinde kamçı Uc çalıştın _ 
lan, topra~ndan mahrum, e\'leri, al. 
leleri, şerefleri derebcylerlnin zulmü. 
ne teslim edilen köylü, şehirlerde en 
kötü şekilde L<ttismar edilen İŞ!:.i. kral. 
lık lstlpdadmın nltmdn nefes alaıru _ 
yan entellektUeller, faşist istiliı~ınn. 

karşı sekiz ya5mdakf ç.ocuklan, ka.. 
dmlan ,ihtiyarJnrf~·ıe yanyana kah _ 
rama.nca.sına dö\'üşen halk ordulan, 
hakiki İspanya.. •. 

Bu ma.ç yalnız iki ordunun çarpış. 
tığı alelide bir maç değildir. Burada 
ordular çarpısıyor. İtalyan ordmm, 
Alman ordusu, Portekiz, Japon, dün. 
yanın her tarafmdan getirilmiş 
faşimı mlldafilerl.. tsı>anya hudut _ 
lannde demo'krasiyle fa.5izm ~·arpışı. 

yor .. Hürriyetle istipdat çarpışıyor .• 
krallıkla Cümhuriyet çnrpı!jıyor. De. 
rebeyleri;rle köylü çarpı~ıyor. Milli 
kurtuluşla, mali sermayenin istllaC\ı 

çarpışıyor. Bu )·alnız ~eneral l\llaja 
ile ~eneral Frankonun maçı, Jil Rob. 
Jesle, Caballeronun Din ın maçı değil, 

1 
fa,lmıle demokrruinin biribirine kılıç 
salladıklan bir maçtır . .IUilli tıılam • 
lardan sonra. beynetmilel takımta • 
nn ~aya çılmı.ası, beynelmilel lmlç. 
larm, büyük bir cihan olimpiyadının 
kunılması muhtemeldir. 1 panyol 
maçı, arkasında bütün Avnıpnnm, 

lspanyanm, Afrilmnm 4'İynsi \'e içti. 
mai mukadderatını !"nkhyor • 

ADSIZ \'AZICI 

kellef olduklarını ihtar etmek lüzu
munu duymuştu! 

B
ilindiği gibi, hayvan olsun 
nebat olsun, yaşıyan bütün 

uzviyetler bir takım hücrelerden 
mürekkeptir. Hayatın, kendi başı
na yaşıyabilen, en kUçük cüzüta -
mı olan hücre birkaç mikron - mi
limetrenin binde biri - ile ölçülür. 
Fertler bu hücrelerin ortalarından 
bölünerek ikişer hücre teşkil etme 
leri - karyokinez - ve bu hücrele -
rin de ayni suretle bölünmekte de 
vam etmeleri ile büyürler, taazt 
ederler. 

muş. kazanmıştır.) ·······~························~···········~· 

H Ucre suda erimiyen, pelte 
kıvamında, renksiz bir pro 

toplisma kütlesidir. Fakat bu hur
debini kütlenin içi hayli muğlak ve 
durmadan değişen bir alemdir. Bu 
günkü mevzuumuz bakımından bu 
hücrenin ihtiva ettiği unsurların 
yalnız birinden bahsedeceğiz. 

Nebati ve hayvani uzviyetlerin 

hücrelerinde, o uzviyetlerin nevi
lerine göre sayıları ve şekilleri de 
ğişen fakat her nevide daima ay

ni istifi muhafaza eden birtakım 

ince ve uzun cisimler bulunmakta

dır. Mikroskopla tetkik edilmek ü

zere hazırlanan hücrelerde boya -
lan kolayca çekip tesbit ettikleri 
için bu cisimlere kromozom adı ve 
rilmiştir. 

insanın ve insana benziyen may 
munlann hücrelerinde 24 çift yani 
48 kromozom görülmektedir. İpti
dai hayvanlarda bu sayı iki, Uç çif 
te kadar düşüyormuş; fakat insa
nız diye bundan dolayı bir kıvanç 
duymıya hacet yok. Tütünün hile 
relerinde de 48 kromozom varmış. 

Y 
etişmiş uzviyetlerin hUcey
releri böyle; fakat bu uz.. 

viyetler biri erkekten gelen -
Spennatozoid - diğeri dişiden ge
len - Yumurtacık ovül - iki hU. 
ceyrenin kaynaşma.siyle teşekkül e
den tam bir yumurtadan meydana 
çıkıyor. Acaba ana ve babadan ay. 
rılan o tenasül hüceyrelerinde 
kromozomların sayılan yetişmiş 

fertlerin hüceyrelerindeKi kromo. 
zomların sayıı51 kadar mıdır? 

M. Th. H. :!.forgan bu noktayı sir
. ke sineklerinde - Drosophile -
'tetkik etmi§. Tenasülleri insana 

• şte kromozomları biribirinin 
1 ayni olan bir spennatozoid 

ile bir ovillün kaynaşmasından hu
sule gelen dört çift kromozomlu 
tam yıumurtanm yetiştirdiği sinek
ler dişi. Halbuki dördüncü kromo
zonu kıvrık bir pennatozoid ile bir 
yumurtacığm kaynaşmasından hu
sule gelen tam yumurtadan doğan 
sinekler erkek oluyorlar imiş. 

Daha başka hayvanlarda ve ne
batlarda yapılan müşahedeler ve 
tecrübeler de bu neticeyi teyit 
etmiştir. Ezcümle M. Blakeslee ta
rafından bir nebatta tatula üzerin
de yapılan müşahedeler ve tecrübe
ler son derecede dikkate değer, bir 
polis romanı kadar merak uyandı
racak mahiyettedir. Onu da bir baş 
ka vakit hikaye ederiz. 

Dikkat edilmiş olacağı Uzere 
hayvani veya nebati uzvi

yetleri yetiştiren yumurtadaki kro
mozomların yansı babadan, yansı 
anadan geliyor. M. Morgan ile be
raber hayatict bilginlerin büyük 
bir ekseriyetinin kabul ettikleri na
zariyeye göre yaşıyan uzviyetler
de hiç olmazsa fizik verasetin bü
tün esrarı bu kromozomlarda mün
demiçtir. Hatta bunlar, belki de, 
duygu ve fikir miraslariyle de mah 
mul bulunmaktadırlar! 

Normal surette tenasUl böyle bir 
erkekle bir dişinin tenasül hüoey
relerinin kayna.şmasiyle vuku bulu
yor, böyle olması da zaruri görü
nüyor; fakat biyolojistler burada 
kalmışlar. Erkeğin tenasül hü
ceyresinin müdahalesine hacet bı
rakmaksızın dişinin yarım tertip 
kromozomlu yumurtacığmı da in
kişaf ettirmişler, mesela iğne ucu 
gibi sivri bir §işle dokunarak kur
bağanın bakir yumurtacığını inki-

şaf ettlnniye ve bir kurbağa yetiş. 
tinniye muvaffak olmuşlar! 

Bir bakir yumurtacığın inki
eafiyle doğan kurbağa me· 

selesi, garip bir efkir tedaisiyle 
bana Hazreti Isarun dünyaya geli
§i meselesini hatırlattı. 

Hıristiyanlann ittifaka yakın bir 
ekseriyeti bu Peygamberin, Alla
hın oğlu olduğuna ve ilahi mahiye
tine iman ederler. Yalnız Hazreti 
Meryemde hablin nasıl vuku buldu
ğuna dair garp ve şark kiliseleri 
arasında bir itikat farkı vardır. 
Şark kilisesi bu babalık ve oğulluk 
rabıtasının maddi denilebilecek bir 
şekilde vücuda gelmiş bulunduğuna 
kail olmaktadır. 

Biz Müslümanlara gelince: Kur' -
am Kerimde Ali - Anıran, Meryem 
ve Enbiya alırelerinde bu hususa 
dair ayetlerin mileddahrma göre 
göre Hazreti Meryemin Muradullah 
ile hamil kaldığına iman ederiz, 
fakat babalık ve oğulluk nisbetini 
reddederiz. Müfessirlere göre, Cib
ril, Hazreti Meryeme bir nıh nef-

. hetmiştir (1). Meryem suresinde 
bu habil meselesi "ona - yani 
Meryeme - gönderdiğimiz ruhu
muz yakışıklı bir adam suretine 
•emessül ederek göründü (2),, diye 
tasvir edilmiştir. Müfessirler bu
rada ruhu ne!heden Cibrilin insan 
şekline temessül ettiğine ve Mer
yemin onu bir rüyada gibi gördü· 
ğüne kail olmuşlardır. 

F akat Şimaıt Amerikada elli 
kilsur türlü protestandan 

bir kac:ı bu dint ve tarihi meseleyi 

(1) "Fendahna fiha min ruhina., Enbiya 
ııtreııi, lyet - 91 . 

(2) "Feersclna ileyha ruhana fetemeaııel 
~e_ha bcşcrcn Fcviyycn., Mryem S. - ı. iyct • 

Fakir 
• • • • • • • • • • 

Kimdir? 
• • • 
ı • • 

1 
·• stanbul şehir mecli • 

sınde geçtınde bır mü 
nakaşa fırtınası koptu. Sebep, 
beledıyenın şu teklıfi ıdi: Be· f ledıye hastanalerindeki po -

• likliniklerde ayakta tedavi 
ı edilenlerden, fakirler ınüs • 

i
• tesna. yirmişer kuruıJ ücret 

alınacaktır. 

• 
Şehir meclısınin birçok l

zaları buna tiddetle itiraz et
tiler, bir kısım iza da zengi
ni fakirden ayırmak mevzuu 
üzerinde durdular. "Ulus., re
fikimiz Ankarada bu mevzu 
etrafında bir anket yapmış, 
münevverlere şu suali sor -
muş: 

- Fakir kimdir? Fakiri 
nasıl tarif etmeli? 

Alınan cevapların esas cüm 
lelerini buraya kısa kısa alı-
yoruz: 

• Maruf iktısatçımız Bay 
Şevket Süreyya Aydemir: 

"Kazancının temin ettiği 

hayat, o memleketteki vasa
ti hayat standardının altında 
kalan kimse fakirdir.,, 

• Maliye Vekllleti tetkik bü • 
rosu direktörü Bay Cezmi: 

debilecek kadar kazan.;ı ve
ya geliri olan adam fakır -
dir. 

• Avukat Bay Fehmi Kural: 
"Fakir, içtimai müzahere -

te mühtaç olan kimsedir.,. 

• Ankara Maarif müdürü 
Bay Rahmi: 

"Bize göre, her halile yar
dıma mühtaç olduğunu an -
latan fakir ve yoksuldur. 

• 

• 
ı 

I • ı • • • • • • • : • • • • • • • • 
Hukuk doktoru Bay Münip J 

H~;;~~ir kimdir? Sualini hal İı 
!ederken insanların içtimai $ 
seviyelerini, ciğerlerinin ha - t 

kiki değerini hayattaki va - • 
zife mesuliyetlerini, hülasa t. 
her türlü vaziyetlerini göz - • 
önünde bulundurmak gerek· : 
tir . ., 

• 
Şefkat yurdu reisi Bay Ra· 

uf Baykan: 

"Malüliyet ve ya herhangi 

başka bir sebeple çalışaııııya

rak geçimi için lbııngelen 

asgari kazancı temin edemi· 
yen ve bunu temin edemedi· 
ği için başkasının yardımına 

• : • • • 

I 
1 • 1 • ı "Ancak maişetini temin e- muhtaç bulunanlar fakirdir ... $ 

: .................................................... : 
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Milyonlar tutan bir • 
mevdan okuma 

250,000 dolarlık teminatla dünya 
clöğüıe davet eden Şimeling'in ıenci 

çıkmıı bir resmi 

ıampiyonunu 
Coe Lııviz'J~ 

Ş imeling dünya şam
• 

pıyonuna 

kaçma!,, 
" Artık 
diyor 

A ğır siklet dünya 9ampiyonu Bradok ile 
dövü,mek üzere Amerikaya giden Al

man Şimeling'in şampiyonla dövütmeıinin 
güçlef tiğini evvelce bildirm ittik. 
Amerikalılar Bradok'u Almandan evvel zenci ile 

çarpıştırmak istiyorlar. Alınanın elinde kunturatı 

olduğu halde dünya şaınpiyonile karşılaşmak imka
nını bir türlü bulamıyor. 
Başka çare kalmadığını gören Alman bütün Ame

rika gazetelerine şimdiye kadar misli görülmemiş 
bir meydan okuma mektubu yollalllıştır. Alman '> 

mektubunda diyor ki: 
"-Dünya şampiyonu ile döğüşmeme mani olmak 

ılzere her gün bin türlü manevralar çıkıyor. Elimde 
bir kunturatım olduğu halde alakadarlarla görüş • 
mek nasip olmuyor. 

------- -------------,----- 1 Bahanelere nihayet vermek üzere 

Atatu .. rk spor !~~~~~:şampiyonuna şu teklifi yapı. 
Benimle Sertinde Olimpiyatlar için • • • • d k yaptırılan kapalı Döçlanhal'da döğü-g Un Un e b U. · .y u· · şürse kendisine 250,000 dolar verdir 

meyi taahhüt ederim. Bu para maç
tan iki ay evvel herhangi bir ecnebi 

mu••sabakalar olacak bankasına yatırılmış olacaktır. Fazla 
olarak Brodok'a sinema ve reklam 
hflsılatının tamamını terkedeceğim. 

Ankara, 14 (TAN) - 19 Mayıs Atatürk Spor Bayramı günün
de Ankarada İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında Fede
rasyon şildi namı altında bir müsabaka yapılacaktır. 

Bu gelirlerden de 100,000 dolardan 
fazla alacağı şüphesizdir. 
Şu taahhUtlerinıin ifa edileceğine 

dair şimdiden bankalara 25,000 do -
larlık bir t eminat yatırnııya hazırım . 

i stifa 
Şayiası 
Nereden çıktı? 
Bundan bir haf ta kadar evvel 

'(Akşam) refikimizin Futbol Fe
derasyonu Reisi Sedat Rızanın 

istifasına dair bir şayia dolaştığı
m yazması üzerine işi tahkik ede
rek aslı olmadığını anlayınca ha
berin teeyyüt etmediğini yazmış
tık. 

Llı.kin o akşam Ankara muhabiri

miz bize (Sedat Rızanın istila ettiği
ve istifasının kabul edildiği) haberi
ni verdi. Geç vakit gelen bu haberi 
tahkik edemiyerek, bu haberi almış 

olan diğer bir iki refikimiz gibi ay
nen neşrettik. Ve o gün, bir müddet
tir Istanbulda bulunan futbol federas
yonu reisi Sedat Rızayı bularak isti
fa meselesinin aslını öğrenmek iste
dik. Uç gün evvel neşrettiğimiz be
yanatında da görüldüğü veçhile Sedat 
Rıza böyle bir istifanın asıl ve esası 
olmadığını ve ist.Jfa etmedığini söyle
yince, bu haberin "Tan., sütunlarına 
nasıl geçtiğini araştırmak vazifesi 
karşısında kalarak tetkikat yaptık. 

Sedat Rızanın istifa ettiğini ve is
tif anın kabul edildiğini ve futbol iş
lerine ikinci başkan Nasuhi Bayda
rın bakacağı ve kendisinin de yakın
da milli küme işleri için lstanbula ve 
lzmire seyahat edeceğini bizzat fut
bol federasyonu ikinci reisi Nasuhi 
Baydar, bazı gazetelerin Ankara mu 
habirlerine söylemiş, onlarda bu ha
beri gazetelerine bildirmişlerdir. 

Güreşçilerimiz 

Bugün Geliyorlar 
Finlandiya ve lsveçte mUsabakaJar 

yapmak üzere 13 şubatta hareket e
den güreş ekibimiz bugün Köstence 
tarikiyle şehrimize avdet edecektir. 

23 Nisan 
r SiZE ÇOCUGU Dü
r ŞÜNDÜRECEK HAF· 

TANIN BAŞLAN
GICIDIR. 

Ayrıca, koşular, disk, gülle at
ma, cirit ve yüksek atlama müsa
bakaları da programda yer almış
tır. 

Nasuhi Ba ydar bugün ~ehrimize 
gelecek 

Futbol Federasyonu İkinci Re-
isi Nasuhi Baydar milli kiline iş
leri le aiakadar İstanbul klüplerile 
temas etmek üzere bugün şehri
mize gelecektir. Federasyon As
başkanı buradan İzmire gidecek 
ve İzmir klüplerinin son birleşme 
hadiselerini mahallinde tetkik 
edecektir. 

Beşinci 

kır koşusu 
İstanbul Atletizm Ajanlığından: 
1 - lstanbul Kros şampiyonasının 

beşinci müsabakası 21 mart 937 pa
zar günü Şişli - Tuğla harmanları yo 
lu arasında yapılacaktır . 

2 - 5000 metrelik müsabakaya ta
kımlar üçer atletle gireceklerdir. 

3 - Bu müsabaka 28 martta An
karada yapılacak Kros şampiyonası 
için de seçme olacaktır. 

4. - Ta.kımlann listeleri 19 • 3 . 
937 akşamına kadar Ajanlığa veril
miş olmalıdır. 

5 - Atletler saat 9,30 da Şişli 

tramvay deposu önUnde toplanacak · 
lardır. 

Ayrıca dünya şampiyonluğunu Al· 
manyada kazanırsam, iki ay zarfın
da Amerikaya gelerek istenilen bir 
boksörle ünvanımı ortaya koyarak 
döğüşıneyi taahhüt ederim. 
Artık bundan sonra zannederiı ki. 

dünya şampiyonunun az para alına
sı tehlikesi filan ortadan kalkınış 

olur. Bu kadar ücreti Tüneyden baş. 
ka hiçbir boksör almamıştır. 
Şimdi dünya ~ampiyonunu bekli -

yorum .. , 

Mersinidman -
T orosspor maçı 

Bir senedenberi bir türlü karşılaşa.
mıyan Adana ve Mersin futbol ta
kımları nihayet evvelisi hafta bu un
kanı elde ederek birisi A.danada, bi
risi de Mersinde olmak üzere iki maç 
yaptılar. 

Adananın Torossporile Mersinin 
ldman Yurdu birinci maçlarını Ada
nanın Şirin stadında yaparak sıfır -
sıfıra berabere kaldılar. 

Bu maçın revanşı mahiyetinde ya. 
pılan ikinci karşılaşma Mersinae ol
du. Büyilk bir kalabalığın önünde es
ki Vefalı Seyfinin hakemliğiyle yapı
lan maçın ilk devresinde Mersinden 
Yani birinci golü yaptı ve devre 1-0 
Mersin lehine kapandı 

!kinci devre canlı oynıyan ~Iersin
liler yine Yani'nin ayağiyle ikinci gol
lerini kaydederek maçı 2--0 kazandı
lar. 

1 Uludağ mı Bozdağ mı? 1 
-'-----

Man;sa dağ spor culan Boıdağmda 
Manisa (TAN) - Bozdağına dağ sporcularının başında bulunan 

gitmiş olan kayak sporcularının o- ve evvelce Bursada çalışmış olan 
rada yaptıkları tetkikler, Bozdağ Albay lsmail Alpan, Bozdağının 
etekleriııin her türlü kış ve dağ dağ sporları için Uludağdan dflha 
sporlarına çok elverişli olduğunu müsait bir saha olduğunu t emin 
meydana çıkarnıışır. Şimdi Manisa eylemelctedir • 

iKiNCi TAB' I 
Ç amaşır ipi kalınlığında 

yağan yağmurun şakırtı • 
smı bastıracak kadar gür, tırma. 
layıcı ve korkutucu "ikinci 
tabı,, sesleri gece olduğu için a. 
partımanın içinde çınlıyordu. 

"İkinci tabı!. ikinci tabı!.,, 
Mr. Roy Whidden okuduğu ak _ 

şam gazetesini şöyle biraz indire • 
rek sokaktan gelen dehşet verıcJ 
se.cılere bir kere daha kulak ka. 
barttı. 

"İkinci tabı!,, acaba ne olmuş • 
tu? Yine ne vardı? Harp, aeyliı.p, 

veya bunlara benzer hangi yeni bir 
8.fet, beşerin talihini tehdit ediyor 
du ? .. Mr. Roy zihni her zaman bu 
gibi şeylerle yormadığı için mut. 
fakta bulaşıklarmı yıkamakla meş 
gul kansı ,ellerini bir peşi<1re du. 
rulayarak ortaya çıkmış: 
"- Roy ikinci tabı çıkmış, aca. 

ba yine ne var? . ., diyordu . 
··- 1şıtiy6tı.1M, 1Kıticı tauı aıye 

barbarbağmyorlar.,, 
"- 'Mutlaka mühim bir şey var. 

Roy!.,, 
Bu son etimle Mr. Roy Whidden 

in keyfini kaçıracak bir sesle söy. 
lenmişti. Şikayet, emir ve rica 
ile irnrışık bir hususiyeti vardı ki 
manasını pek iyi anlıyordu. Apar. 
tımanlan beşinci katta olmasına 

rağmen Mr, Roy Whiddf'n kan -
smdan şöyle bir teklif vaki olsay. 
dı, daha sevinecekti : 

"Roy git şu ilaveyi al da me -
raktan kurtulalım!.., Fakat şu şi. 
kayetle karışık mrnldanmalar yok 
mu, Royu zivanadan çıkarıyor -
du. 

"- Acaba ne oldu dersin Roy?.,, 
"- Hiçbir şey değildir yav • 

rum.,. 
"- Bana öyle geliyor ki bu se

fer muhakkak fena bir havadis 
var! . ., 

"- Hayır a canım! Sen şu ila. 
velerde şimdiye kadar hiç mühim 
bir şey olduğunu duydun mu?.,, 

M aamafih Roy 'Vhidden, şu 

kısa muhavereden bile bi. 
raz canı ı:;rkılmış, rahatı için alıp 
ta o kadar gürültilyü mucip olan 
koltuifundan kıpırdanmıya bile U. 
şendiği ic:in beşinci kattan onu a. 
şağıya indirmek ihtimali olan bu 
sözlerden hayli müteessir olmuş • 
tu. \ 

Aralarında uzun senelerdenberi 
devam edegelen şu tembellik. ha. 
maratlık bahsi Mr. Whiddeni 
bihakkın sinirlenrlirecek mahivet. 
tevdi. Hem bir kadın, kocasmm 
h~reketiyle bu kadar fazla alaka.. 
dar olunca işin sonunda bir çıkma.. 
za varacağn.ı Mr. Whidden' bir 
çok defalar kansına açmış. fakat 
onun bu bahsi uzatmaktan zevk 
aldığını ~örünce. sürü süri1 itham. 
!arma cevap vermemeği en muva. 
fık ıusul olarak kabul etmişti. Fa. 
kat kansının bu akşam yedi sene. 
denberi bitmek .tUkenmek bilmi • 
yen şikayetlerine karşı ağzını aç. 
maması da para etmivordu. 

Kadmrn çenesi yedi senedenbe. 
rl olanı biteni bir hesap makinesi 
isabetiyle tam olarak sayıp dök. 
meğe amıetmiş, bir zemberek gibi 
işliyordu. 

K adın ne kadar ve neler ısöy. 
ledi Mr. Wlıidden'e f!orsa. 

ı····· ···~~~~~~·· ·· ...... ı 
Rober Sherwood j 

Çeviren: ı 
S. Akgül ı 

..............•....•.... \ 
nız, bugün bile size müsbet bir şey 
söyleyemiyecektir. Fakat, daha iyi 
ben size ne yaptığını anlatayım: 

Mr. Whidden işin sonu geldiği • 
ni anlıyarak bu tahammül edilmez 
vaziyete bir son vermek ve palto. 
sunu almak üzere yatak odasına 
girmişti. Odada küçük karyolası. 
nm parmaklıklarından elini dışa. 
n ç!Hararak yatan yavruları 

Conrad mışıl mışıl uyuyordu. Baş 

ucunda Hindıstandaki Taj Mahal 
mabedinin bir resmi asılıydı. Roy 
Whidden böyle sıkıntılr zamanla. 

ııun ...._.~.a.:n uıı. ı rt:ra•"A"- .. '"'" ~, 

k~plarmda okuduğu yerlerin res. 
mini görse biraz sükun bulurdu. 
Paltosunu almıya girdiği yatak o. 
dasındaki Taj Mahal'in resmi, "bu 
yağmurlu gecede onu biraz :eskin 
etmek üzere U<en koridordan ka -
nsmm sesi yine işitildi.: 

" - Roy Whidden, hala burada 
mısın be adam? Ga1.eteci öbür kö. 
şeyi buldu! Bu ne miskinlik. bu ne 
kansızlık! ,, diye feryadı bastın -
yordu .. 

A .. adan tam on iki sene geç 
mişti. Mrs. Whidden (şim. 

di Mrs Burchall olarak) eski ko. 
ca..qrnın ona temin edemediği kadar 
lüks ve temiz bir evde ,oğlu ve ye 
ni kocası ile oldukça mes'ut bir 
hayat sürüyordu . 

Komşuları Mrs. Lent de çok hoş 
bir kadındı. Onunla sabahlan bal. 
konda birlikte dikiş ve örgü işleri.. 
le meşgul oluı"lar; hazan Coıira. 
dın babası hakkında laf atarlar. 
dı. Bu sabah yine söz mevzuu es. 
ki kocaya intikal etmişti. Mrs. 
Lent, eski kocasının tekrar avdet 
etmek ihtimalinden kofi{arak bah 
sediyordu. Halbuki Mrs. Bur. 
chall: 

"- Gelirse göreceği de var. Ye. 
ni kocamdan bir temiz dayak yer, 
oturur, aşağı!,, diyordu . 

Fakat bu yüksekten atmasına 
rağmen Mrs. Burchall eski koca • 
sının bir gün gelip evine dönme • 
sinden korkmaz değildi. Hele oğ. 
lu Conrada babasını ölü bildirdiği 
için bu ihtimal karşısında büsbil
tün endişe ederdi . 

Hem Conrad'ın burnundan düş. 
müşçesine babasına benzeyişi işi 
büsbütün kanştınyordu. Oğlan, 
sanki Roy Whidden'in kiiçlik mik. 
yasta bir portresi idi. Hareketten, 
oyundan hoşlanmaz, eline bir ki. 
tap alarak akşama kadar okusa 
bıkmazdı. 

Mrs. Burchall bir yaz sabahı bile 
onu avluda şöyle biraz oturup oy. 
namıya zorla sevkedebilmişti. E. 
lindeki küçük golf topunu asfaltın 
üzerine vurarak ne kadar zıpladı. 
ğma hayran hayran bakıyor. ha • 
vadan yere düşen topu tutmağa bf. 
le heves etmiyordu . 

C onrad, onu alikalandrrmı • 
yan bu oyunla m~gıılken 

vanma üstü başı dağnık, oldukça 

sefil bir adam sokulmu"' ~ft!l
Burchall'in evini soruyordu. &'~ 
v.~ıa afallıyan Conrad, adaınrn .>,e; 
zundeki yumuşaklıktan, husuSl) 
ten garip bir haz duynuya bııflB
nirştı . 

Hiç kimseye fenalığı dokU'l[Jl~ 
ihtimali olmadığı hissini veren b • 
yilz, Conrada hiç te yabancı gelllll' 
yordu. Yabancıya ismini söyIU • 
yor, anasını görm~ isterse, JıB • 
men çağıracağını vadediyordu· ·el 

Kılık ve kıyafetinden bir geJ111tı!t 
olduğunu sandıgı yabancı ile dl 
iki dakikada dost olmuş, şirtl er 
ondan gemicilik ve gezdiği yerl 
hakkında maliimat soruyordu. 

"- Demek biltUn dtinyayt dO
lw;;tınız: öyle mi? Ah ben de tl• 
zakşark limanlarını, Çini, .~a~: 
yayı, Amerikayı ne kadar g~rıı:ı d~ 
istiyorum biJğ n1 . Güniln biffıl 

• 
n~1..:ı0... 'R.:w-.k4P -ı--.:ı~ 
hep dolaşacagını ! ,, d iyordu. 

Yabancı : . ıı.!I 
'- Senin ismini o kitaptaki le ııı: 

ramana izafeten ben koymuştu b~ 
bundan ne senin, ne de ananın 
beriniz yoktu!.., demiş ve eo~: 
da babası olduğunu haber ı.·e ğ• 
ği esnada balkondan anasrnrıı ç1 
lığını işitmişti: f'J 

"- Conrad sana, yabancılll~ 
konuşma, diye kaç kere teril ~ 
ettim! Şimdi çekil oradan, yo 
yanma iniyorum!.,, 

"- Anne bu adam ya banCJ s~ 
ma, bahriyeli. bütün dünya.~rı d U. 
laşmış ! ,, diye itiraz serdetnıesi ti 
zerine, bir lahzada soluğu kaP~~ 
öntinde alarak Conradı kolU1\~t~ 
itekaka arka bahçeye gönde~~1 
Şimdi eı;Hi kocası ile karşı kaı!r 
kalan kadın: ıe~ 

11
- Demek hiç başka bir rııe~' ~t 

·cı iV' 
bulamadın da serseri bir gem1 ç"1 
oldun, öyle mi? Hani bankada. il" 
lışırken bana daima iyi bir rntı , 
sip olduğundan bah5edcrdi"ı? ~·~ 
mek onlar da yalanmış !.,, 
parlamıştı . ı 

Bu feveranı karşılamış olmai< 1:ı; 
'- Ne yapayım ?. Kader b ~ 

imiş ... Zaten gemi saat altıda ~V 
kıyor. Bir daha görüneceğiın ·~ıfl , 
yok! .. Yalnız oğlanı dilnya g? ı..ı 
le bir daha göreyim diye geıdırtl ~ 
sözleriyle adeta azarlaı.maıxın1' 
çin yalvarıyordu . ııılV 

R oy Whidden. her tilrlU ~ 
minler hilafına şapk3 e~ 

çıkararak eski karısına ved~~ 
mişken karısının onu geri ça ri1l~ 
sesini duydu. Döndilğü zaman )....ı"J 
asık bir suratla karşılaşacııg'y, 
dUşilnerek hiç te yilzünUn rnAJ1e.ı1' 
smı değiştirmemişti: çUnkU 1<0

1, 
sı onu şimdiye kadar bir kere 

0ıı:ı 
sun hoş tutmamış. bir kere ol!! ı;ıı 
ona mtilayim davranmamıştı. 

11
0: 

kadar seneden sonra mı ona # 
bir şey söyliyecekti. Huylu bil) 

dan geçer miydi? . efl~ 
"- Roy, kuzum hani ŞU ~ ~ 

bi7j terkettiğin akşam!ri ''i~ • 
tabı" nda ne yazılıydı? Bana 
ler misin? . ., ,...ı 

11
- Kimbilir. aradan on tt<l 0e 

geçti. Hem şimdi bunu bilsetl rtJ 
neye yarar?.,, diye cevap ,-ert

11
,1 

altıda kalkacak gemisine yt!t1S 
üzere hızlı hızlı yilrildü, gitti· 
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~ATIR A~ARl~-"' 
General Halil 

Anlatıyor: 
E ınekli General Halil'in, bil

lı yük harbe ait çok heyecan
ı.ı kahramanlık menkibeleriyle do-

hatıratı bugün bitiyor. General 
lia.!iı•in hatıralarının son kıaımla
l'?nı da şöyle veriyoruz: 

bi l.ıektubumun sonunu nazikane 

1. rkaç cümle ile bitirerek, lngi -
ıı Generaline gönderdim. 

T avnshend, bu mektubu a • 
lt lmca, ar.tık, muhasaradan 
~ulabilmek Umidi kalmadığını f ~r~re~ bir gece içinde kaledeki 
~tUn top ve tüf ekleri tahrip et-

il General, böyle silahsiz bir ordu 
e, Kutülemmare gibi bir yerde, 
~aplann ani bir hücumuna maruz 
alabilirdi, ben bunu dü~Unerek, 
~e~k kendini ve gerek maiyetin
ekı 1ngiliz askerlerini muhafaza 

~trnek üzere tertibat aldırdım ve 
~ maksatla alay kumandanı Naz 

tı:ı.ı Beyi (Şimdi Milli Müdafaa 
.ll:ı.U~şarı General Nazmi) kale -
~e gönderdim. 

Esir !ngiliz aske~lerini, kale dı-
rnda kurulan lbir ordugahta top
attırdık. Bütün Kut mahsurları 
(14000) neferden ibaret bir kuv
"etti. Tavnshendln maiyetinde, 
lnuhtelif rütbeler taşıyan dört Ge 
llera.ı daha esir etmiştik. Esir İn
tiliz neferleri arasında (2000) ki
ti, bizim hastanelerimizin alamı-

••••••••••• _._......! 
General T avnshend f 

bana kılıcını uzattığı 
zaman nezaketle red
dettim ve: 

"- Vazifesini gö
ren silah, sahibine ait
tir. Bunları taşımıya 

i.~::'::1:~::::~~:~~: .. 
yacağı derecede ağır hasta idiler. 
General, bu 2000 ağır hastayı mem 
leketlerine göndermekliğim için 
benden müsaade istedi. 

Bir şartla razı oldum: Mcmle -
ketlerine dönecek olan hasta ve 
malul 2000 İngiliz esirine muka
bil, öztürk alaylanndan, her na
sılsa İngilizlerin eline esir düş -
müş (2()00) sağlam Türk askeri -
nin bize verilmesini istedim. 

H arbin ilk zamanlarında, I
rak cephesinde çarpışan 

Osmancık itfaiye taburlarından e. 
sir olmuş öztürk neferlerimiz var. 
dı. 

Bunlan ve her ne suretle olur
sa olsun esir edilmiş halis Türk ne 
ferlerini anavatana iade edip ha
yatlarını kurtarmak gayesile yap
tığım bu teklif, GC'neral Ta vns -
hend tarafından kabul edildi. 2000 
hasta ve malul İngiliz askeri, mu-

vafakatim üzerine, Bağdat yolile 
Hindistana doğru çekildiler. Artık . 
General Tavnshendin teslim alın
masına sıra gelmişti. Kendisini, ka 
ledeki evinde ziyaret ettim. Beni 
ayakta karşıladı. Heyecan içinde 
bulunduğunu söylemiye lüzum yok. 
Beni görünce. ilk işi, belindeki kı
lıcı ile, yanında taiıdığı iki rovel. 
veri, çıkarıp vermek oldu. 

Nezaketle reddettim: 
- Vazifesini gören silah, sahi

bine aittir! Bunları taşımıya me
zunsunuz... Dedim . 

Hararetle teşekkür etti. Kendisi
ni ve maiyetindeki dört Generali, 
emirlerine verdiğimiz birkaç oto
mobille Bağdada gönderdim. 

General. Bağdatta çok kalma -
dı. Esaretini tstanbulda geçirmek 
için gösterdiği arzu lizerine, ya -
nına bir pasa katarak kendisini 
müreffehen lstanbula gönderdim. 

H arpten. sonra Bekirağa bö
lüğüne gönderilen General 

Halil, kurtu1 aca milli savaşa koş
muştur. Kendisi diyor ki: 
"- Büyük Onder Atatürkün, o 

zaman için tevcih ve tensip ettikle
ri milli gayen in teminine matuf 
hizmetlerin ifası için Şarka git -
tim. Kafkasya ve Rusyada çalış -
tıktım sonra. aldığım emir üzeri
ne memleketime döndüm.,, 

BİTTİ 

7 Liralık Yeni 
Büyiik Müsabakamız 

au resim hangi darbımesele aittir? ~~Aç~~~~.~~~~!l 

Reıim Numaras1 
-7'-

· Brzroila lıer wln "8,le 6ir resim 
8İınler otm tan• oloeelt. 

.SrecJgİllU ue bu re-

Sq 60 J,,,.bun...llilı lUIMeh ramin Jorlnmaelini balup 
llaınarcuım o güdü hponan ( tltıi6unael numarcuı) hanai
ne ~,~ 

Otuz raim 6itinc:e 6a lıaponlan cıynccı reıim numaralan 
İle darbımnel n.,,,..,olarun lıa,,Jılrlı ı&teren bir li•te "2PIP 
•arila imaini~ oe atlraüml•.,. mibnWM• bir ti• lotofra-
11tazla birlilıte 20 NU... ,,.,., İllGNltan.,,.ml• mmabah 
6iiroıuna wlJnd•et:elalİllİ~ 

lNaareddin Hoca mlllabakalan için sanderilmit eski fotof. 
~flarm muteber olmadıtmı •• yeniden fototraf 16nderilme 
' 1 muvafık olacaiını habrlatırız.1 __ _ 

KUPON-~f 
Numarait resmin ait 
olduğu darbımesel 

No~ 

ıanır. 

7 - Ak «kÇt kara ıun ıçındir. 
3 - Anlıya.na ııvnıınck aa.z, anJ&DUYaDA 

davul .ı:urna az. 
4 - Au alan Uıkiıdan &eçti. 
5 - Balık ba~tan kokar 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava ıırke baldan tatlıdır. 
8 - Be~ parmak bu olmaz. 
ı> - Bu tuıam oı deveye ııcndck atlatır 
10 - Bulbulun ı,;c:ktıiı dılJ beluıdıı. 
11 - Dalma11nı bılmıyen ordek baıaı> 
• bırakıp kıçında.o dalar 

12 - lJanıdan du~en haldeıı bıbr. 
13 - Davulun ıeıı uzaktan boı ıelir. 
14 - Dcmır Livında &erek. 
15 - l)cnıze du~en yılana aarlhr. 
16 - Doiru ıoyliycııı dokıa koydcıı 

ko11arlaı. 
17 - El elden Uıtündür. 
18 - Eskı tarak eılti taa. 
19 - Evdekl pazar <:araıya ayma._ 
20 - Eyrctı ata bınen çabuk ıner. 
2ı - Gillme komşuna eelir baıına. 
22 - Gulunü •even dikenim de •ever. 
23 - Hamama &•ren terler. 
24 - Her horoz kendi c;oplütünde öter 
25 - Her ıun papa. pıliv yemeL 
26 - Her koyun kendi bacaiından uıJıı 
27 - Horoı olur cozu çoplukte lı:alıı. 
28 - Horoı çok olan yerde aaba.h &el. 

olur. 
29 - İt ürür, kervan yilrilr. 
30 - hle dalaamadaıı. çalıyı dolaıaıd 

evladır 
31 - Kel ba,ı. timşir tarak. 
32 - Kendi düıscıı atlamu. 
33 - Keskin ıırltc kabına sarar. 
34 - Koyun bulanmıyLn Jerde keçi1e 

Abdürrahman Celebi derler. 
35 - Mahkeme kadıya mülk olm.u. 
36 - Mart ic;eri. pire dışarı. 
37 - Minareyi calaıı lnlıhru lıuırlar. 
38 - Mızrak c;uvala 11tmas. 
39 - Mum dibıne ı,ı.k vermea. 
40 - Öfke ile lralkan zararla oturur. 
41 - Parayı veren düdtitü çalar. 
42 - Penıcmbenin ıeliıi çarpmbadu 

bellidır. 
43 - Sel ııicler. kum kalır. 
44 - Serc;eye cubulı beredir. 
45 - Su teıtiıi ıu vnlunda lnnhr. 
46 - Süttf'n aizı yanan yoiurdu Oflbe

rck yer. 
47 ... Tu yerinde aflrdrr. 
48 - Tencere YUvarlanmıı. kapafmı bul 

muı. 

49 - Te .. tiyl kıran da bir. n retfren de.. 
50 - Tilkinin dönüp dnla'rp cideceii 1er 

ltürkc;O dükkanıdır. 
51 "r' Ummııdılr tat bat nnır. 
52 ~ Urilmcsim bilmi1e11 it ıUrt!Je kan 

,_ctlrlr 
5! - Ur.Om0nl1 ye de bafnu IOrmL 
54 - U7üm Orfime baka bakı lraranr. 
55 - Vıı111ncmm auıma J'&tt111 bdaı 

,..nar. 
56 - Yapı tası "pıdıın lralmas. 
57 - Yava' atın telmıe1I pclr olar. 
58 - V~rük at yemini artttnr. 
59 - 7.l'nırinln pılrllJ dlt\lrdlla cenMlnl 

Jnrar. 
8D - Zütort olaıı t!O•tl"'"elrtea. t1"1U 

nluo kasmmak evlldır. 

Atatürkü dinlerken 
• 

Gerilla Hakkında 
•ı kinci Abdülhamit devri.. I.s

tanbulda, Harp Akademi
sinde bir zabit.. Henüz yirmi ya.
şmda. .. 

Onun husuıiyetlerinden biri: O, 
kendisinde bir takım mana ve ma· 
hiyetini henUz anlıyamadığı duy
guların çarpıştığını hissediyor. fa
kat bunlara ne müsbet ve ne men
fi bir türlü mana vere!lliyor. 
O, küskündür. 

I iki 
Hatıra 

dare için kendisine verilen vazife
nin ağırlığı altında, duygusuz. İşi
tilen ses yalnız çatallar ve bıçak· 
Iar değiştikçe, hizmet edenler~'l be
ceriksizliği yüzünden hasıl olan ~
rültü ... Yemek bitiyor ... 

O rtasmda genişçe bir masa 
bulunan dar bir odaya ge· 

c;iyorlar. Henüz ayakta duruken, 

O, kederlidir. O, 
ruhundan gelen 
anlaşılmaz b i r 
mana ile asidir. 
Fakat kime kar
şı? Ve ne için? 
Bunu, o da bil
mez. 

3 ... r r) Sadrazam diyor: 

-------·-··, ... - ...... ------·-...-.·--..... ----....... ·-= •• •• - Bir harita . . . i getirtsek te, mü-
Türk Tarih Kurumu Belleteninin bırıncı İ retuş paşa onun 

sayısı çıkmııtır. Bu sayıdan Türk Tarih = Uzerinde bana iza.. 

Kurumu Asba,kanı Bn. Afet'in Gerilla 1 ha~;::ı .. tız.erı. 

Bir gün ona, 
yakın arkadaşla-

hakkında iki hCitıra başhkh güzel ~ir ya· \ 
zısını aynen ahyoruz. i 

• 

ne bir harita açı
lıyor. Anl~lıyor 

ki Sadri.zam, ha
ritayı daha evvel 
hazırlabruş. Kie

________ _., ____________ .... __________________ , ________________ : 

rmdan biri: 
- Sen, diyor, kalk borusunda 

bir türlil uyanmıyorsun, dahiliye 
zabiti karyolanı sarsmadıkça, kalk
mıyorsun. 

O, cevap veriyor: 
- Hakkın var ... 
- Anlıyamadrm: ben sana bu 

anlaşılmaz hayatının sebebini so
ruyorum, sen bana: Hakkın var, di
yorsun. Ben sana karşı haklı olup 
olmadığım yolunda bir iddiaya gi
rişmedim ki... Sendeki derin uyku
nun sebebi nedir, bunu söyler mi
sin? 

Genç zabite böyle hitap ve i
tap eden yalnız bu arkadaşı değil
di; onun bu hali gitgide birçok ar
kadaşlarının da dikkatini celbet
miş, bütün arkadaşları ondan bu
nu sormuşlardı. Bu hücum o de
receyi bulmuştu ki artık o, bunla
ra cevap vermek. bu müttefikin or
du~unu teskin etmek mecburiyetin
de kalmıştı. Cevap şu idi: 

- Arkadaşlar. yatağa girdikten 
sonra ben sizler gibi sakin uyuya
mıyorum; sabahlara kadar gözüm 
açıktır; niha~et tam dalacağım z~ 
man: "Kalk" borusu çalmıyor, onu 
da bittabi i§idemiyorum, sağ elinde 
bir sopa tutan bir adamın karyola
mı Mrsmuiyle uyanır gibi oluyo
rum, uyandırılıyorum. O zaman 
keyfim yerinde değildir, kafam ve 
vücudum yorg:undur. Dersanede bu
luştuğumuz arkadaşlar benden da .. 
ha çok zinde, benden daha çok şen
dirler. 

Asker üniformalı bir hoca 
dersaneye giriyor, ders baş

lıyor, bu hoca şöyle diyor: 

- Efendiler, harp, muharebe, 
artık bunlar sizce malum şeyler
dir. Fakat Gerilla nedir biliyor mu
sunuz? lşte en müşkülü budur. Ge
rilla kolay bir askeri hareket de
ğildir. Gerillayı bastırmak ta, onu 
yapmak kadar güç bir harekettir. 

Bu hoca, tabye muallimi Trab
zonlu Bay Nuri .. Türk ordusuna er
k.8.nıharp yetiştiren akademide se
nelerdenberi hocalık eden bu Bay 
Nuri centilmen, cesur bir ta.ktisi
yen, bir stratej olarak tanınmıştı. 
Herkes gibi, o genç zabit te, bu ho
caya hürmette kusur etmiyordu. 
Tabye hocasınnı Gerilla hakkın
daki sözleri, onun kafasında yerleş
mişti: Bunu öğrenmek istiyordu. 
Bir gün hocasından rica ediyor: 
Bu verdiğiniz dersi Türkiyenin mu
ayyen bir noktasında olmuş gibi i
zah eder ve bu dediğiniz tedbirle
rin orada nasıl tatbik 'llunacağmı 
lfıtfen anlatır mısınız? 

Bu rica o kadar nezaketle ve ho
canın tabiatine o kadar uygun bir 
hassasiyetle yapılmıştı ki Bay Nu
ri, ertesi derste sınıfa gelince, elli 
küsur talebeden mürekkep olan 
mevcuda şu meseleyi veriyor: 

- Efendiler, Osmanlı imparator
luğunun devlet merkezi lstanbul
dur. Hükumet lstanbuldadır. Meç
hul sebeplerden dolayı Boğaziçinin 
prk sa.hilindt:n lzmit ve onun §i· 
malinde Karadenize çekilen takri
bt bir hat dahilinde bulunan mm
takadaki Türkler, payitahta isyan 
etmi§ler ve Gerilla'ya başlamışlar
dır. 

1 - Bu kUçük mmtaka halkı, bu 
h~yanı niçin yapabilir, nasıl yapa
bilir, nasıl idame edebilir? 2 - Os-

Atatürk Erkôniharp yüzba~ısı iken 
manlı imparat~rluğu devleti, bütün 
hükumet ve oı·~'.lsu ile bu isyanı 
nasıl bastır ... hi~? Vazife; 1 ve 2 
numaralarda gösterilen vaziyetin 
halli. 

.uocanm yüzü gülüyordu; çUnkU 
Webesine ekstra bir taktik mesel~ 
si vermişti. Halbultl bütün talebe
nin yUzü çatıktı; bu çetin ve nazik 
vazifeyi nasıl halledeceklerini dü
şünüyorlardı. 

Onların içinde yalnız bir kişi, sa
bahları kalk borusu ile bir türlü u
yanamıyan zabit, işte o, aradığına 
kavuşmuş bir fı.şık gibi, çok mem
nun görünüyordu; çünkü o zaten 
kendisinin tahriki üzerine tabye 
hocası tarafından ortaya ablan me· 
seleyi halletmek için uğraşmış bu
lunuyordu. 

Hoca gittikten sonra sınıfta bir 
münakaşa başlıyor: Sanki buna ne 
lüzum vardı? Durup dururken bu 
işi niçin kurcalamıştı? Bu sitemler 
hep o genç zabite kar§ı yapılıyor
du. 

B u tarihten on yedi yıl sonra, 
1919 Mayısınııı 14 üncü gü

nü akşamı, lstanbulda Vahideddi· 
nin Sadrazamı Damat Feridin Ni
şantaşmdaki konağında, bir akşam 
yemeği. Buraya iki kişi davetli
dir: Bunlardan biri, Mustafa Ke
maldir. Ondan dinliyoruz: 

Muayyen saatte Sadrizamm ya
nında bulunuyordum. Benden baş
ka henüz kimse yoktu. Birkaç cüm
lelik bir konuşmadan sonra, uzun
ca bir sükut başladı. Bu sırada, 

ben, Vahideddinin sadrizammı tet
kik ediyordum. Bir aralık saatine 
baktı: 

- Acaba nerede kaldı? dedi. 
- Birine mi intizar buyurulu-

yor, dedim. 
- Evet, Cevat Paşa Hazretleri 

geleceklerdi ... 
Ikinci davetli de buydu. Gene sU

küt başlıyor. Birkaç dakika sonra 
Cevat Paşa geliyor. Sadrazam, iki 
davetlisi ile birlikte yemek salonu
na geçiyor ... 

Sofra.da bu Uc; kişinin üçü de ön
lerine bakıyorlar. Acaba ne düşü
n üyorlarch ? Yeni tarihin inkişaf et. 
tirdiği hakikatlere göre, Sadrazam 
Damat Ferit Paşa, dünyayı, Tür
kiyeyi, Türk milletini asla tanıma
mış ... Fakat efendisi Sultan tara
fından, yüksek Türk camiasını i-

pertin atlası; içinden Anadolu paf
tası bulunuyor. Damat Feritle Mus
tafa Kemal haritanın başında kar
şı karşıya. Cevat Paşa da Mustafa 
Kemal'in yanında! ... 

Mustafa Kemal, Damat Feride 
soruyor: 

- Ne noktai nazardan izahat ta
lep ediliyor? 

- Mesela, diyor, Samsun havali
sinde ne yapacaksınız? 

Samsun havalisinde yapılması is
tenen iş, o fıavali Türklerinin ba.t
ladığı Gerilla'yı bastırmaktı. 

M ustafa Kemal anlatıyor: Bu 
sorguya doğru cevap ver· 

mek benim için güçtü, bunu itiraf 
ederim. Fakat hiç tereddüt etme
den §U kelimeler ağzımdan dökül
dü~ 

- Efendim. dedim, Ingiliz ~ 
porlarında, meselenin biraz müba
lağa olunduğuna hükmediyorum. 
Fakat ne de olsa, yerinde yapılacak 
tetkiklerden sonra, icap eden en iyi 
tedbirler bulunabilir. Merak buyur
mayınız. 

Bu sözlerden sonra, Mustafa K~ 
mal, Cevat Paşanın gözlerine ba.. 
kıyor. Ayni zamanda Sadrazam da, 
gözlerini Generale çevirmiş bulu· 
nuyor. Ona: 

- Ne dersiniz? diyor. 
Cevat Paşa, çok tabii bir tavır 

ve lisanla: 
- Oyledir efendim, diyor, böyle 

işler mahallinde hallolunur. Şimdi
den kat'i ne söylenebilir? 

Hiç memnuniyet göstermiyen 
Sadrazamın kafasında daha büyük 
bir endişeyi halletmek suali, san
ki üade olunabilmek "için şekil a
nyordu. Birden, oldukça heyecan
lı bir seda ile, soruyor: 

- Pek ili, siz bana harita üze
rinde kumandanızın şamil olduğu 

mm takayı gösterir misiniz? 

M ustafa Kemal, Sadrazamm 
vesveseye düştüğü noktayı 

derhal keşfetmişti. Cevap veriyor: 
- Efendim, henüz ben de pek i)i 

bilqıiyorum. Belki takriben ... (Kie
pert haritası üzerine elini koyarak) 
ihtimal şu kadar bir parça ... 

Diyerek bazı vilayetleri eliyle 
tahdit ediyor. Bu defa, daha mina
lı bir tarzda, Cevat Paşaya bakı· 
yor. O da, Sadrazamın vehmini an
lamıştı. Mustafa Kemal, elini ha
ritadan kaldırırken Cevat Paşa ili.
ve ediyor: 

- Efendim, mmtakanm ehem· 
miyeti yoktıur. Paşa, bittabi o mm
takada.ki kuvvete kumanda edecek
tir. Zaten nerede kuvvet kaldı ki .•• • 

Ceva • Pa§a, cümlesini tamamlar-
ken vaziyetin hiç te ehemmiyeti 
haiz olmadığını ima etmek ister 
bir tavırla, haritanın bulunduğu 

masadan uzaklaşır gibi oluyor. 

Mustafa Kemal, içinden Cevat P~ 
§aya te§ekkür ediyor. Generalin bu 

sözleri, Sadrazamı tatmin etmi!J 

görünüyordu. Her biri, birer koltu

ğa çekiliyor. 

Sadri.zam, Mustafa Kemale soru
yor: 

- Ne va kıt hareket edeceksinh? 
- Ne vakit emir buyurulıursa ..• 

Ben harekete hazırım. 
- Zatı Şahaneyi ziyaret ettiniz 

mi! 
(Lfttfen sayfayı ~e,irlniz) 
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Manisada 
buhranı 

• • 
1 

Kaçak rakı 
yapılıyormuş 

iŞÇi Afyonda 

var! _JI Şeh tler 

Ab:desi S inop (TA!\') - G~enlerde 
Sinobun Kirençukuru köyün.. 

Manisa, ·(TAN muhabirinden) - Bu yıl, son·! 
t>ahar ve kısmen kış aylan oldukça yağışsız geç-1 r-_.,...,..--._..,-

miştir. Fakat, Şubat ve Martta yağan bol yağ-
murlar Manisa ve civan çiftçisinin yüzünü gül

dürmüş, mahsulün vaziyetini kurtarmıştır. Bağ

ları işlemek hususunda geçen seneki zorluklar 

çekilmemiştir. Zerriyat tamamen bitirildiği gibi 
yaz mahsulleri için de hazrrlrklara başlanmıştır. 

Bu yıl çok bereketli mahsul alınacağına muhak-

kak nazarı ile bakılmaktadır. t 

Amele ihtiyacı batgöıteriyor 

İlk defa geçen sene görülen işçi buhranı şimdi. 
aen kendisini hissettirmiye başlamıştır. Son se. 

nelere kadar Orta Anadoludan Manisaya gelen 

binlerce amele bu ihtiyacı temin etmişlerdir. Fa
kat, İçanadoluda açılan yeni fabrikalar ve uzak 

vilayetlerimizde başlıyan iktısacli kalkınma neti· 

cesinde artık bu gibi işçi kafileleri gelmez olmuş. 
tur. 

Bu yaz, amelesizlikten sıkıntı çekilec~ği zanne
dilmektedir. Gündeliklerde şimdiden mühim bir 
yükseliş görülmüştür. ' 

'• 

--., 

, de Sait adında birinin e\'inde ka~ak 
rakı imaline mahsus bir kazan ile 200 
kilo kadar armut salamurası buluna.. 
rak müc;adere edilmi<;ıtir. 

Bu defa da Boyfıbatta Petrolpalas 
sahibi Şükrü ile kardeşi llehmale ait 
otel, dükkan ev ,.e bağ köşklerde ya. 
pılan araştırma sonunda rakı kazam, 
taktir aletleri, derece, fr~ılar, kaçak 
rakı \'e anason, 200 kilo hali taha.m. 
mürde üzüm saJamurası elde edil. 
lerclir • 

Uşakta 
eLektrik 

tesisatı 
Uşak (TAN) - Şehrin müstak -

bel planı Nafia Bakanlığınca tasdik 
olunarak iade edilmiştir. Bu planı 
tatbik edecek mühendisin şehrimize 
gelmesi beklenilmektedir. 

Uşakı tenvir eden Elektrik Şirketi 
ile yapılan milzakereler sonunda, 
şirket tesisatının belediyeye devredil 
mesine karar verilmiştir. 

Alakadar makamlar bu buhranın önUne geçmek için 
bazı tedbirler almab"a b~lamışlardır. Belediye ve diğer 
imalathane işlerinde mahpuslardan bile istifade edil. 
mektedir. Bu arada memleketimize getirilmekte olan 
göçmenlerin bir kısmı şehrimiz ve civarına yerleştiril 
dikleri gibi bundan sonra gelecek olanlar için de yerler 
bn-akılmıştır. 

. B u resimde, Afyon şehitler abidesini görü • 
yorsunuz. Asri mezarlıia dikilen bu abide 

çok san'atk!rane bir şekilde yapılmıştır. Ve asri 
mezarlığın t anzimi sırasında etraf yeniden dU -
zeltilmiştir. 

İçme suyu işi esrudı surette tekik 
edilmekte olup bu meselenin önümüz. 
deki mevsimde halline intizar olun
maktadır. lyi suya kavuşacağı gün
ler yaklaşan halk, şimdiden sevin
mektedir. 

Merkez polis karakolu önünden hü 
kumet konağına ve oradan asri me -ı ~ ----
zarlığa kadar yapılması kararlaştırı· , ı·znı•kte 
lan Turgutlu - lzmir caddesinin 

inşası 28600 liraya. istasyondan Mu. kıymetı•ı 
racliye camiine kadar uzanan İz-
mir - Akhisar bulvarının parke ile 

döşenmesi ~ide 45500 liraya ihale b~r abı·de 
edilmiştir. Çarşıdan istasyona kadar • 
uzanmakta olan CUmhuriyet cadde-
11ine yakında kaldırım. yapılmasına 

başlanılacaktır. 

Merzifon 

Halkevi 

Jı 

Merzifon, (TAN) - Halkeviınlz 
üç yaşına girmiştir. Martın başından 
beri yeni bir programla çalışılmakta 
dır. Üç dersane faaliyete devam edi· 
yor. Yine ayda üç konferans veri
lecek, halkiyata ait çalışmalar hızla. 
nacaktır. 

3 bin küsur liraya alman çarşrnm 
ortasındaki bina tamamen Halkevi
ne geçmiştir. BugUn tek salondan 
ibaret olan bina ileride daha kabili 
istifade bir hale getirilecektir. 

Dil, tarih ve edebiyat komitesi baş 
kanlığına yine Vehbi, delegeliğe 

Kadri, azalıklara muallim lskender, 
Sabri, diş tabibi Kazım seçilmişler
dir. 

K ayınbabasını 
Vurdu 

Gemlik, (TA..~) - Hamidiye kö. 
yünden 25 yaşlarında Mehmet, kayın 
babası Yunusu dört yerinden taban
ca ile yaralamıştır. 

Yunus Bursa memleket hastane. 
elne gönderilmiş, Mehmet tevki! o
lunmuştur. 

- Hayır, irade buyurulmadL 

- lrade buyunıldu. Ben tebliğ 
ediyorum. Yarın kendilerini ziyaret 
cdiııız. \ ~ r..., or ~ 1-

. 8 ") 

Ayrılmak zamanı geliyor, ora-
da bir adamı bırakarak so

kağa çıkan iki davetli, :Mustafa 
Kemal ve Cevat, kolkola yilrUyor
lar, gecenin karanlıkları içinde ... 

Nişantaşı caddesinin piyade kaldı
n mıUzerindcn Teşvikiyeye doğru 

11ıkı adımlarla ilerliyen bu iki arka
daştan biri ötekine, pek sa.mimi bir 
lisanla soruyor: 

- Bir eey mi yapacaksm Ke-

mal? • 
- Evet paşam, bir oeY yapaca-

fnn ... 
- Allah muvaffak etsin! 
- Mutlak muvaffak olacağız! .•• 

. 
Harap bir halele bulunan Y eıil cami 

İznik, (TAN) - Bir çok asan a • 
tikası bulunan lznikin 563 sene evvel 
Çandıralı Halil Hayrettin Paşa tara
fından yaptırılmış olan yeşil camii 
pek güzel bir eserdir. Ne yazık ki düş 
manın istila harbinde burası kamilen 
yakıldığı sırada caminin mihrabı, 
mimberi de tahrip edilmiş ve son ce
maat mahallinin biltün oyma taşları 
kırılmıştır. 

Vakfedilmiş zengin varidatı bu· 
lunduğu halde camideki bu tahribat 
o zamandanberi durmakta, lazım ge
len tamirat yapılmamaktadır. 

Yeşil Camiin harabiden kurta
rılması için alakadarların dikkatini 
çekeriz. 

Gemlikte 2 Y an1ım 

Gemlik, (TAN) - Merkez okulu 
yanındaki Salibin evinden geceliyin 
yangın çıkmış, halk tarafından sön
dürülmüştür. 

GilndUzUn de Yeni mahallede ba • 
lıkçı Cemilin evinden yangın zuhur 
etmiş, yetişen tulumba takımı tara -
tından söndilrUlmUştUr. 

Ankara Sergiıinden Mükafat 
Alan Adanalılar 

Adana - Ankara küçük san'atlar 
sergisine buradan iştirak edenlerden 
Fatma Dikmenin dikiş yurdunda Ba 
yan ~fukaddes ve Bay Nuh Naci bl· 
rer madalye, kız lisesinden 457 Safi. 
ye ile hapisanedekl iki mahkt'.'lm yir. 
mişcr lira mük8.fat kazanmışlartlır. 

Köyde cirit 
oynarken 

Kars - Bayram münasebetile ttna 
ve b~basını görmek üzere köyüne gı 
den Fevzi Paşa mektebi talebesinden 
16 yaşında Möle, köyde cirit oynar. 
ken atından dil.şmUş ve başı parçala
narak ölmüştür. 

Bigada Ağaç 

Biga, <T~~rra~~;h~/?!1~~ 
\ 

tün Bigalılar davullar çalarak Çınar 
hk meydanında toplanmışlar ve bir 
ağaç: bayramı yapmışlardır. 

Bu milnasebetle, kavak, çrnar, ıh. 
lamur, akasya fidanlan Biga çayının 
her iki yanına dörder, beşer sıralı o. 
larak dikilmiştir. 

Futbol sahasının önü de fidanla 
doldurulmuş ve güzel bir şekilde süs 
lenmiştir. Bu fidanlar neşvtinema bu
lunca oraları bir koru haline gele • 
cektir. 

Asri mezbaha yakında tamamla . 
nıp açılacaktır. 

Mevsim müsaade eder etmez çarşı 
caddelerine ve diğer yollara parke 
döşenecektir. Belediye sokaklan su. 
lamak için bir arazöz satın almıştır. 

Ad anada 
sıtma 

mücadelesi 
Adana, (TAN) - Bölge sıtma mü 

cadele teşkilatı oradaki bataklıkla. 

rın kurutulmasile meşgul olmakta -
dır. 

80.000 dönümlük Kadirli saz ba -
taklığı ile Gökçeli köprü gözündeki 
1000 dönümün kurutulması için pro. 
je hazırlamak maksadile bir su mü. 
hendisi şehrimize gelmek üzeredir. 

Mersinde, Silifke hududu üzerinde 
Lamas gölünde kurutma işi için açı
lan kanallardan çıkarılan toprak 
160,000 metre miki.bını bulmuştur. 

Bu göl, sıtma mücadele kanunu. 
nun emrettiği küçük say mükellefi. 
yeti ile kurutulmuştur. Bu suretle 
halkın sıhhati kurtarılmış ve hem 

A k
• d F k• J de bu arazi kabili zer bir bale ko-

rap ır e a ır ere nulmuştur. 
Y ard~m Ediliyor 

Arapkir (TAN> - Kızılay, Hima Kaçak Eşyayı 
yel Etfal cemif•etleri ile mekte~ hi. Başkaları Koymuş! 
maye heyetlerı çahşmalan.nı bırleş- Kızıltepe (TAN) _ Gori karyesi 
tirerek '"'ardım kolları te11kıl etmı'.. . , 

• J "1 "1 - muhtarının evınde kaçak eşya t ı .un 
lerdır. duğu hakkındaki ihbar üzerine ara · 

Bu kollar azası mahalle ihtiyar ma yapılmış, sigara kağıdı ve saire 
heyetleri ile bera~r dolaşarak ev - bulunmuştur. Fakat tahkikat derin· 
!erden para ve yıyecek toplamışlar, 1 ti' il' hb" 1 · d" man ol w 1 d B'lh eş r ınce, mu ır erın uş -fakirlere dagıtn:uş ar ır. ı assa be · · ka 
l d. · · Kl Fadıll wl il dukları muhtarı lekelemek ıçın · e ıye reısı zım ı og u e · b' h 
d k F "d ve kültU ' · çak maddelerı ızzat mu tarın sa-

o tor en unun r ,..yarı 1 w kl d kl 1 ılmış 
R't D' r bu hususta · . .. man ıgma sa a ı an an aş • 

••
1 a~ 1.~çe ın mesauıı go. muhtar bırakılmış ve muhbirler ih -

rulmUştur. hk · h ahkfım tısas ma emesınce apse m 

Ömer Köyünde Çalıpnalar 
Balıkesir - Ömer köyünün tanı 

crtruıında bulunan parka ve bütün 
~oka klarına çam ve akasya ağaçlan 
dikilmiştir. 

Muhtar Mustafa ve köylU, yapıl _ 
makta olan mektebin gelecek yıl 

içinde inşaatı bitirilmesine çalışmak 
tadtrlar. 

Antepte Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kongreıi 

Gaziantf~p (TAN) - Çocuk Esi?"
gcme Kurumu yıllık kongresi toplan 
mış, başkanlığına Vali Ali Rıza Çe. 
vik, eekreterliğe de Halkevi idare he 
yetinden Vedat Örfi se<;ilmislerdir. 

Kurumun bir yıllık faaliyeti t.ık • 
dirle karşılanmIJ. ikl idare heyeti 
azası yeniden e~çflmi~lerdir. Doktor 
Sal~ Öter de tekrar lcurum başkıl nı 
olrıuştur 

edilmişlerdir. 

Bilecikte Türkçe 
Konuşmıyanlar 

Bilecik (TA..ı.'i) - Belediyemiz 934 
senesinde çarşafla gezmeyi ve evler 
de kafesleri yasak ederken Tilrk ko· 
nuşulmnsını temin için de lazım ge -
len kararları vermiştir. 

Bu karar belediye zabıtasınca ta
kip edilmekte, başka lisanla konuşan 
lar hakkında zabıt varakası tutul
maktadır. Bu suretle şimdiye kadar 
25 kişi hakkında hafif para cezası 
verilmiştir. 

Arap Harfleri Okutuyormuş! 
Gönan - Malkoç mahallesinde o

turan dilsiz tatarların Fadime molla 
adrnda elli yaşlarında bir kadın, kü. 
c;Uk ~n,,uklara Arap harfli kitap o . 
kuttuğu sırada yakaJanmıstır 

En korkunç düşman ve 

En mükemmel silBh 

Soğuk ai!;ınlığı tehlikesine karşı kendinizi G R t P t N 

ka.şelerile koruyunuz. • 

SOGUK ALGl?lı"LJGI: Ba~, dl5, be1, G R t P t N Uşütmeden mUte,·ellid 
kulak ağnlanna. sebep olur. GRİPİN hastalıklara mani olur. •e
bütün ağnlan dindirir. SOGUK AL. SOGUK ALGINLIGI: Kınklı1i, o~ 

sizlik te,·lld edı>r • •e-
Gl!\"LIGI: Nezle, Grip ,.e bir~ok 

tehlikeli hastalıklar doğurur 
G R t P t N: Kınklığı ı;:eçirir, ne: 

nizi la.de eder. 

İcabında günde üç ka.5e alınabilir. 

KAYIP - Mührümü kaybettim 
yenisini yaptıracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Hasekide Nevbahar 
mahallesi Mucib sokak 8 No. da E
mine. 

ZA Y1 - 10 Mayıs 936 tarihli 2673: 
numaralı 1thalat beyannamesinin ~ t 
rinci nüshasını kaybettim. Yenisıll 
alacağımdan eskisinin htikmU yolı : 
tur. Azmi Şatır 

Erkekler Nezdf nde 
Nasıl Muvaffak Oldum ? 

Cildim, hemen ya 
rı ölmüş bir hal
de idi. Buru., -
muş, solmuş ve 
ihtiyarlamıştı. M:a 
amafih karakte -
rim henüz genç • 
di. Dansı sevi -
yordum, takat 
hiç kimse beni 
dansa davet et • 
miyor.du. Bugil • 
nün erkekleri, 
gençliği arıyorlar. 

Nihayet bir cild mUtehassı!ı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cil -
dimin "Biocel,, i cildi terü taze 
tutan kıymetli cevheri - azal -
nuştır. Fen, son zamanlarda 
"Biocel,, i genç hayvanlarda giz 
lenmiş cild hüceyrelerinden is
tihsal çaresini bulmağa muvaf· 
fak olmuştur. Fen son zaman -
larda "Biocel,, i gibidir. Bu cev
her; şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek için matlup ni.s
bet dairesinde Tokalon kremi -
nin terkibinde mevcuttur. Va • 
kit kaybetmeden bunu tecrübe 
ettim ve resimlerde görüldüğü 
gibi memnuniyetbahş neticeler 
elde ettim. Sonra, bir miknati -
sin çeliği cezbettiği gibi cilde 

son derece yapışma hassasını 

veren hususi ve kıymetli mad -
deleri ihtiva eden yeni ve gayt:t 
ince bir pudra kullandım. He • 
men hemen gayrimer'i olup su· 
dan, yağmurdan ve tagayyüratı 
havaiyeden kat'iyyen müteessir 
olmadığı için banyonuzu alır • 
ken veya sıcak bir ealonda dans 
ederek terleseniz bile yUztinUz· 
de sabit kalır. Bu yeni pudranm 
şayanı hayret ve orijinal renk· 
leri vardır. Bu cazib keşi! pek 
bilyilk ve mali f edakiı.rhklarla 
Tokalon müessesesi tarafından 
temin edilmiştir. Ve Tokalon 
pudrasına karıştırılmıştır. Her 
yerde Tokalon krem ve pudra

sını arayınız. 

Bınlerce 1'okalon müşterisinden mtiessesemıze nıektub ya· 
zanların müşahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıymetli delil· 
!erdir: 

(Krem ve pudralannızı kullanmak suretile yUzUnUzUn düz 
ve ptirUzsilz hale geldiğini gördüm. Bu hal arkadaşlarımnı 

bile nazarı dikkatini celbetti.~ 
M. F. S. M. Bursa 

{Tokalon kreminin yUzdekt kabarcıklar için çok istifadesi 
ni gördiim. Bu krem ve eşsi?. pudralarınız sayesinde düzgün 
ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z, B. M. H. O .. .. Fatsa 
~f,.kf11hhınn ;H1tllıın nnc::vAlanmr:r.oıı ıuıl:hnır,' 
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Türk y~ Cümhur;yeti Merkez Bankasının 31/12/1936 Tarihinde 
Biten Eesinci Hesap Devresi Bilançusudur 

~ 
~ 
~'l'IN: Safi Kilogram 17.092. 761 

anknot 
b lıfaklık 
thild ki M h . ~·'"eKl Muhabirler : 

li,r;---:----:-:-=-
~ler: 
~'l'L~ : Safi kilogram 7 .010.290 

lY ~ın\ tahvili kabil serbest dövizler 
l{;ge: Döviz ve Borçlu 

li erıng bakiyeleri 

24.042.335,57 
6.924.946,-

812.861.98 

f).860.533,22 

57.442.79 

32.536.487.82 

31.780.143.55 
424.379.48 

42.454.463.83 

SERMAYE: 

lHTlYAT AKÇESi : 
Adi 
Fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 

Reeskont Mukabıli 

TORK LiRASI MEVDUATI : 

DöVIZ TAAHHÜDATI : 

1.287.987.52 
263.195.01 

4.516.007. 70 

146.683.952.-
19.000.000.-
22.000.000.-

PASI F 
• 15.000.000.-

6.067.190.23 

187.683.952.-
11.862.725.23 

~E T AHVlLLERI : 
~rulıte edilen Evrakı Nakliye s ltşıJığı 146.683.952.- Altın tahvili kabil dövizler 3.186.50 

22.702.128.40 ~ANI: 
l:laı· 'r· ıne Bonoları 

t,hcan Senedat 
~e T avilat Cüzdanı: 
~tuhte edilen Evrakı Naktiye 
ltşılığı -

~ ~anka Malı 
~: 
~ MENKULLER : 

~: 
~: 
~: 
~LARı 

2.348.400.-
31.805.242.39 

37.186.620.23 
3.954. 788.39 

. a Adliye Veka~etinden : 
~ lkinıl~r kanunu mucibin~~ topl~~ ayı:ına meclisi umumi heyeti; 
~ Benesıne mUıaue ()lmak uzere hakimlerın terfii içhı mahkemei tem-

' tetkik edilen işlerinden % 50 :Sinden fazlasının ta.sd.ik edilmiş ol
' l?ıı ve tercihan terfie layık olabilmeleri için de bu miktarın % 70 in-
~la bulunması Uzun geldiğini kararlaştırmıştır. (586) (1448) 

,.,.,, •• BERBERLERE iLAN. , 
~ltSahibinin hastalığı dolayısile Viyana'nm Fort Şerit markalı ve sı
rı}' havalı Mkiz aylık permanant makinesi ve seşuarı fabrikanın yan 
~:lına ve bir çok lüks berber lev azımı ve ayrıca maamobilya dük-

11 ucuz fiyatla acele satılıktır. 
Seyoğlu , İstiklal caddesi Rumeli Han Pasajında 6 No. lu Adalet 

.,.,, • berber dükkanına müracaat 4 -r--------------.... --1 .. 
TAN 

Baaun Evinin Baatığı Kitaplardan 
Kitabın ismi Müellifi 

40 Muvaffakıyet 

5 0 Propaganda 

7 5 Çok Seri Kazanç 
Yollan 

7 5 Kendini Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 

75 Müşküllerle Mü
cadele 

SQ İdeal Büro 
50 Yeni Müşteri Bul· 

mak San'atı 
ıso Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

75 Beş Mürebbi 
12 S Hayat Bilgisi 

(Hayvanlar) 
- SQ Kılıcımı Sürüyo

rum 

Gasson · T ercümesi 
Muallim Mübahat 

• 

Muallim Osman Senai 

M uallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

iskonto yapılır. Toptan alanlara o/o 2 5 

~----------------------tırrtRA İLANI 

Diğer dövizler ve alacaklı kl~ring 
bakiyeleri 22.705 314.90 

MUHTELiF 2 
34.153.642.39 

Muvakkat alacaklılar, depozitolar. 
Havaleler ve saire. 27.014.676.M 

43.077 .653. 72 Diğer alacaklı hesa pla.r 70.092.330.26 

2.203.535.27 

29.548.992.93 

KAR : 
41.141.408.62 

8.316.729.07 NAZIM HESAPLAR 

1.439.201.25 

113.964.65 

4.500.000.-

4.607.163.05 

29 .548. 992 .93 

345.164.040.82 345.164.040.82 

istanb ul Gayrimübadiller Komisyonundan 
D. No: 

1597 

1941 

2312 

2561 
2603 

2747 
7650 
1738 

2943 

3539 

3920 

4232 

5707 

6384 

7374: 

8588 

Semti ve mahallesi 

Boya~ıköy 

Aksaray E. Katip 
Kasım Y. Yalı 

Kuzguncuk 

Yeşllköy Umraniye 
Fatih Hacı Ferhat 

Yeşilköy Umraniye 

Bostancı 

Beşiktaş Süleyınanlye 

Kuzguncuk 

Fener Scferikoz 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Paşabahçe lncirköy 

Beyoğlu Hüseyinağa 

Sokağı 

E. Koru caddesi 
Y. Hekimağa 

Yenikapı 
Kumsal 

E. İcadiye cad 
Y. lcadiye 
Hamam 
Çekmece cad. 
E. trfanzade 
Y. !rfan Ahmet 
ve Karadeniz 
cad. 

Çekmece cad. 

Çatalçeşme 

KUçllk çiflik 

E. Leylak 
Y. Leylek yu vH.l5l 

E. B&.~CI 
Y. Bahçe 

Fener cad. 

Emllk No: 

E. 79-81-83 
Y. 81-83 

E. 20 
Y. 52 

E . 196 
Y. 164 

No taj: 22 
E.13 Mü. 
E. US MU. 

Ada: 34 
Harita: 285· 

285/ 1 

Cinsi vı His. 

Ahşap dükkln ve ar-
sanın 3/ 5 hissesinin 
tekrar 16 hisse iti -
bariyle 3 his. 
42 metre arsa 

115 metre arsa 

938.~ metre arsa 
1173,72 metre ana.-
nın 80/ 120 his. 

Hisse ye göre 
Muhammen K. 

30 Açık ar-
tırma 

170 ,, 

120 .. 
0500 .. 

2350 Kapalı 

zarf 

E. 13 MU. 10660 metre 6 kıta 600 Açık M-

arsa.nm * his. tırma 

E. 16 Mü. 329 metre arsa 
harita: 11 
E. 18 Y. 2 1837,50 metre nıaa 

170 

dutluk tarlanın % his. 470 

E. 3 18,50 metre arsa 15 
Y.11 
E. ve 143,50 metre arsa 60 

Y. 3 
E. 159-162 130 No. lu dükki.nm 
Y. 128-132 havaaını mü,temil al 

tında dükklnı olan 
ijci hanenin ~·~ 
his. 

" 

" 
" 
it 

E. Mumhane E. 33 58,50 metre arsa 

2000 Kapalı 

zarf 

100 Açık ar
tırma Y. Küçük Mumhane Y. 29 

E. Sultaniye mevkii E. 159 İki kıta fundalığın 
Y. Katırcıoğlu 34/ 60 his. 200 

" E. Mumhane E. 32 Y. 30 62 metre ahşap hane 
Y. Küçük Mumhane No. taj: 28 ve bahçe 360 .. 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa <;ıkarılmı~tır. Thaleleri 29-3-937 tarihine 
düşen Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Borçluların isimleri Dosya No. Borç miktarı ---••••••••

Beykozda İshak Ağa mahallesin

de Feyzullah. 

Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesin

de Bahçivan Ali Oğlu Salih ve şe

rikleri Ahmet ve Mahmut Nedim. 

Osküdarda Bulgurluda 3 pınar -

da No. 18 de Prenses Şerife Sa

lih ve Eşi Salih 

Sarıyer Madende Kanıll Oğlu 

Saim 

3 UncU icra 

36/ 1956 
3 UncU icra 

36/ 1957 

3 Uncil icra 

36/ 1968 

3 üncü icra 
36/ 2148 

Lira Kr. 

100,00 

7,00 

6007,84 

39,38 

lstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
Ziraat Bankasına olan senede müstenit borçlanndan dolayı yukarda 

isim ve adresleri ve ikametgahları ile borç miktarı ve dosya numaraları 

Kanzuk Pastilleri 
KULLANINIZ! 

Sizi nezle ve öksürükten ko
rur. Boğaz ve akciğer nahiyele
rini temizler. 

~~ b uı 6 cı icra memurluğundan: 
l'a orçta.n dolayı mahcuz ve para

~~ ~'Jrilmesine karar verilen bir a
l&.a.3 lllerikan sistemi dıvar kasası 
~~ ~ ~bah saat dokuzdan itiba
~l Yoglu 6 cı daire karşısında 
~~ ~ağazasında birinci açık art
~ ~ ı ıcra kılınacağından isteklile
~ b eıkftr gün ve aaatte yerinde ha 
~l't U~lunacak memuruna mUracaat 

"Bir vasata enerji intikılı ettir _ gösterilen eşhasa: Taraflarınıza gönderilen ödeme emirlerinin tebliğ 
edilememesinden dolayı hakkınızda 30 gün müddetle ilanen tebligat ifa
sına karar verilmişdir. Borç ve masrafların tarihi ilandan itibaren 30 
gün zarfında ödemeniz ve borcun tamamına veya bir kısmına itiraz olun

Ağız kokusunu giderir. Ses 
kısıklığını açar, yolculukta, toz· 
lu ve mikroplu yerlerde, yağ
murlu, rUzgi.rh, sisli havalarda 

an olunur. (3101~~ 

duğu takdirde yine bu müddette bil dirmeniz ve bu müddet içinde icra 
yılı ihtira beratı bu defa mevkii file ve iflas kanununun 74 inci maddesi mucibince mal beyanında bulunma-

konmak üzere ahere devrüferağ ve- nız ve bulunulmazsa hapsen tazyik olunacağınız ve hakikate muhalif be

ya icar edileceğinden talip olanların yanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağmız ihtar olunur. Borç 
GaJatada, İktisat hanında, Robert ödenmez veya itiraz olunmaz ise cebri icraya devam olunacağı ödeme 

mek veya bu vaeattan enerji almak 

için tertibat,. hakkında istihsal olu -
nan 10 Nisan 1935 tarih ve 1942 sa-

Ferri'ye müracaatları ilan olunur. emri makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (31014) 

K.ANZUK PASTiLLERi 
KULLANINIZ 

lnıiliz Kanzuk Eczanesi 
Beyoi lu - lıtanbul 

11 

Bay (Suat Tenik). lstanbu. 
lun en güzel manzaralanndan 
mürekkep bir albüm vücude ge· 
tirmiştir. (YEDlGÜN) tarafın. 

dan neşredilen bu albüm güzel 
fotoğraf meraklılarını cidden a. 
likadar edecektir. Bu albümün 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. BU 
tün bayilerden ve lstan bul da 
Ankara caddesinde YedigtinUn 
satış mağazasındar isteyiniz. 

(15) kuruşluk posta pulu 
gönderenlere bu albümden bit 
adet derhal gönderilir. 

Adres: İstanbul. Ankara cad 
desi CYedigtin) Mecmuası ida. 

~---"ehanesi 

lstanbul 6 cı icra memurluğun -
dan: lstanbulda Mahmutpaşada ye
ni yarım han (29) No. da oturmak
ta iken elyevm ikametgahı meçhul 
vekili Murat Leviye: 

Tepcile Şitof veresesinin bir kıt'a 
ilama müsteniden Tahtakalede Bal
kan hanında 5-5-7 -8·9-34-35-36 No. 
lu odaların tamamı ile Beyoğlunda 
Hüseyinağa mahallesinde Bekar so
kağında 32-34 No. lu hanenin nısıf 

hissesine ve Fenerde Katip Musla -
haddin mahallesi Köroğlu sokak 21-
23 No. lu hanenin tamamına 1308 
senesinde konulmuş olan ihtiyati hac 
zin kaldırılmasına ve masarifi muha
kemenin ..tarafınıza aidiyetine dair 
ticaret mahkemesinden istihsa l olu
nan hUkUm üzerine mezkur hükmün 

infazı talep edilmiş ve tanzim olu -

nan 937 / 35l dosya sayılı icra emri 

berayi tebliğ ikametgahınıza gönde

rilmiş ise de icra emri zahrma veri -
len meşrubatta mezkür ikametgahı 

terkettiğinizi ve yeni ikametgıihınız

da meçhul olduğu anlaşılmış ve za -

bıta tahkikatı da bunu t eyit ettiğin

den mezkur icra emrinin 15 gün müd 

detle ilanen tebliğine karar verilmiş 

olduğundan bu müddet içinde hük -

molunan şeyi yapmanız yapmazsa -

nız tetkik merciinden veya temyiz 

ve yahut iadet mclıkeme yolile aid 

olduğu mahkemeden icranın geri bı
rakılmasına dair bir karar getirme

dikçe cebri icra yapılacağı ihtar olu
nur. (31029) 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
hakimliğinden: Davacı Hollantse 
Bank Oni N. V. tarafından Galatada 
Havyar hanında 73 No. da Koço No
miko aleyhine ikame eylediği 200 Ji. 
ranın tahsili davasının muhakeme -
sinde müddeinin t eklif eylediği ye • 
min için ilanen vaki tebliğata rağ -

men 16-1-37 celsede hazır bulunma

dığınızdan H. U. M. K. nun 337 ci 

maddesi mucibince ilan tarihinden 

itibaren 20 gün içinde arzuhal ile ye

min edeceğinizi beyan ile muhake -

menin muayyen bulunduğu 12-4-37 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 

10,30 Sultanahmet 1 ci sulh hukuk 

mahkemesine gelip yemini yapabile
ceğinizi ve aksi takdirde yeminden 
kaçınmış olduğunuza ve vakialan sa

bit olmuş sayıldığına dair verilmiş 

olan karar kat'ileşerek esas hakkın

da hüküm verileceği tebliğ makamı

na kaim olmak üzere ilan olunur. 
(31009) 

İstanbul üçüncü icra memurluğu

na: Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa 

raya çevrilmesine karar verilen bir 

adet radyo 23-3-937 tarihine müsa -

dif sali günü saat 10 da Kartal kaza
sına tabi Dolaybağ karyesinde kfiln 

kahvehanede ilk müzayedesi icra kı
lınacaktır. Bedeli müzayede kıymeti 

muhamminenin yUzde yetmiş beşini 
bulmadığı t.sıkdirde 29-3-937 pazarte

si günü saat 15 te kat'i olarak satıla 

caktır. Talip olanların Ufı.nda göste

rilen gün ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak memuruna mftracaatlan 

ilin olunur. (31013) 



• 

ADA FAY-öA 
• E YUV LARINI TAHRiP EDiN·z. 

Geçen ıene gibi bu ıene de sinek afetine ve hücumuna ve hataratın iıtilaıına maruz· kalmamak için timdiden F A Y D A ve pompaaile yuvalarını temizleyiniz. 

Devlet Oemlryollan ve limanlara 1$1efme U, idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli (34813.80) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton 
dökümhane piki 30-4-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2611,04) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (174) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (1463) 

l{o * l{o 

Muhammen bedeli (21.000) lira olan 300.000 adet felgraf ban
dı 30/ 4/ 1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 15 7 5) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 / 5/ 1936 gün 
ve 3297 No.h nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alnunış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Ko
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıulmakta
dır. (1431) 

MÜZAYEDE iLE SATILIK KöŞK VE EV 

1 

Sultanahmet birinci sulh hukuk ı 
mahkemesinden: Davacı Hollantse 
bank üni N. V. tarafından Galatada 
Ticaret hanında S. Şahinya;n aley -
hine 36/ 1513 No. sile ikame eylediği 
125 lira tahsil davasının muhakeme
sinde müddeinin teklif eylediği ye • 
min için ilanen vaki tebliğata rağ -
men 10-12-36 celsede hazır bulunma 
dığınızdan H. U. M. K. nun 337 ci 
maddesi mucibince ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde erzuhal ile ye· 
min edeceğinizi beyan ile mahkeme
nin muayyen bulunduğu 12-4-937 ta
rihine mUsadü pazartesi günü saat 
10,30 Sultanahmet 1 ci sulh hukuk 
mahkemesine gelip yemini yapabile
ceğinizi ve aksi taktirde yeminden 
kaçınmış olduğunuza ve vakiaları 

sabit olmuş sayıldığına dair verilmiş 
olan kanır kat'ileşerek esas hakkın
da hüküm verileceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(31008} 

!stanbul ikinci ülas memurluğun
dan: Müflis evvelce Galatada Büyük 
Balıklı Hanı Altında 20-22 No. da 
lastikçi Nacide alacaklı olanlar ala -

1 - Yeşllköyde Kaletarya Bağlar mevkiinde 2 dönilm bağ yerini caklannı tamamen tahsil etmiş ol -
havi 800 lira muhammen kıymetli köşk. duklarında mahkemece icra ve iflas 

2 - Bakırköy, kız mektebi sokağında 19 numaralı ve elektrik tesisa- kanununun 314 ncü maddesi muci • 
u bulunan 1200 lira muhammen kıymetli ev. 

lzalei şüyu zımnında 93:7 /1 dosya ilEi 19. 3. 937 .cuma günü saat 14 
en 16 ya kadar Sulta.nahmet 3 Un cU Sulh Hukuk mahkemesi tarafm

dan müzayede suretlle satılığa çıka rılmışlır . 

bince milflis Nacinin itibarının iade-. 

sine ve keyfiyetin ilanına karar ve
rilmiş olduğu ilin olunur. (31007) 

arayınız. 

------------------------------~--------------_..-------

Kuvvetli varhklar 

En büyük hızlannı kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var

lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 
müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, ba.şkasını taklide 
özenmemesinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme. 
sindedir. 

Dikkat ediniz ki: TAKLİD 
daima (benzer) idir, hiç bir 
vakit asıl olamaz. 

Motorlu Vasıtalar 
Adnan Halet Taşpmar 

Otomobil kullananlara ve şoförle
re motor işlerinde çalışanlara lazım 
bir kitaptır. Kitapçılardan arayınız. 

Tevzi yerleri: 1stanbulda Kanaat ve 
İkbal, Beyoğlunda :aaşet Kitabevi. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALDI 

Betonarme Köprü ln~aatı Eksil me ilanı. 

Nafıa Veka er nden: 
25/ 3/ 1937 tarihli Perşembe günü saat 15 ele Nefıa Vekaletind~ 

Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 68·?0 

lira keşif bedelli Sivas Vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhı5~r 
ve Koyulhisar • Reşadiye yolları üzerinde Yukarıkale ve Aşagı· 
kale betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiJtnıeY" 
konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kurut 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. . 

Muvakkat teminat 4650 liradır. Eksiltmeye girebilmek için ıs· 
teklilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir taahhüdde en ~ 
30.000 lir.alık köprü ve buna bcnrer-in"uctı · i bi~euıcttc"Yı:ıI'u 

Iarını isbat etmeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarını 25/3/ 1937 Perşembe günü saat 14 e kadat 

Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ( 498) ( 1192) 

lstanbul Z raat Müdür:yetinder1 
Avcılara şehir dahilinde silah atılmasına müsaade edilece~ ~; 

şehir dahilinde öldürülerek idaremize getirilecek beher karga 1~~ı 
beş kuruş verilecektir. Karga öldürmek istiyen avcıl.a~a .. vesıhJ' 
verileceğinden Müdürlüğümüze müracaat etmelen ılan ° 
nur. (1265) ._/ 

#WJ ................................... -1 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şi •• ıdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmi,tir. 6. cı keıide 
11/ Niaan / 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) lirallk 
c 

iki adet mükafat vaıdır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 937 günü akşa.mına kadar bi· 

letini değittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur... I 

lstanbu1 Limanı Sahil Sıhhiye Mer' 
kezi Satınalma Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz için Trabzon Dcf terdarlığına ciro edilme!; 
üzere 2400 liralık ikinci tertip mübadil bonosu açık eksiltme stl' 
retiyle alınacaktır. 

A- Tahmin bedeli 100 liralık bono 87,5 liradan. 
B - Şartnamesi merkezimiz Levazımından parasız alınır. dS 
C- Eksiltme 26 Mart 1937 Cuma günü saat 14 de Galata. 

Kara Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satınalma korI11
S" 

yonunda yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminat bedeli 180 liradır. 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Bamldı.Eı yer TAN matbaası 

2 - Eksiltmeye girecek olanlar teminat paralarım eksiltfl"le· 
den evvel vezneye yatırmaları şarttır. ( 1369) 


