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BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM l N YALMAN 

YENIÇOCUK 
Ansiklopedisi · 

Bu kupon lan toplayınız 1 O kupo. 
na kar•• Yeni Çocuk Anaiklope
diaini 7 11z kurut• aiabilirainiz. 

iSPANYA MESELESİ YENi 
ENDiSELERE YOL A CTI 

1 KAH,RAMAN ORDUMUZDAN BiR KÖŞE:. I 

Romaya Dönen Mussolini 
intikamdan Bahsediyor 

lngiltere ile ltalyanın arası açlla-J önündeki hezimeti çok ağır olmuş

. cak gibi, Ademi Müdahale Komite.; tur. ltalyan askerleri teslim olu

si heyecana düştü, asilerin Madriti yorlar. Ve harp devam ediyor. 
1 

Londra, 23 (TAN) ··ispanya meselesi heyecanh bir safha içinde bulunuyor. M. 
Mussolininin Trablustan vaktinden evvel Romaya dönmesi, Paristeki ltalyan Se· 
firi 8. Kerruti'nin Romaya hareketi, General Franko nezdindeki Alman El~isi Ge· 
neral Faupel'in de Berline avdeti burada Ademi Müdahale Komitesini endi,eye 
düıürmü,tür. Londra ile Roma arasında .veni bir gerginlik ~ıkmasından korkulr.·csk 
tadır. Çünkü lngiliz CJazeteleri Guadalaiara muharebesinde ltalyan askerlerinil! 
mağlup olduklarını yazarak buna "Yeni Kaporetto .. diyorlar. 

ltomaya harelcetine ehem
lhiyet verilen ltalyanın Pa

ris Sefiri M. Kerutti 

DEVAMLI 
iKTiSADi 
MÜNASEBETLER 

uı-----::;lı 
ıta'ya Hariciye t\azırı 

1 

ltalya hükumeti, İngiltere 
ye bir nota göndererek gönül 
)ü yasağının tatbik batlangıcı 
olan 5 Marttan itibaren hiç 
bir ltalyan gönüllüsünün la 
panyaya gitmemiı olduğunu 
biJdimıi9tir, 

Türk Yurdunu her an müdafaaya hazır bulunan ordu· 
muzdan bir lut'a bir merasim esnasında 

Yeni Askerlik Kanunu 
Butun Vatandasları, Yurt BASVEKIL 

PARTiDE 
KONUSTU ·····················-·· 

Almanya ile iktısadi 
münasebetlerimizin de· 
vamh bir surette iler· 
lemes1ne çok tarafta· 
r•• •---1r a. .. -ii ....... _ •eitt• illl torof için a'e,.,........ ... 
faydah olması, istikbal 
için emniyet telkin et· 
mesine, buhran CJ•çir· 
mek ihtimallerinden u· 
ıak bulunmasına bağ· 
hdır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Kont Ciano 
Belgrada 
Gidiyor 

V eni Türkiye, milli bir mi 
saka dayanan bir mem 

leket mücadelesinden doğmu' 
tur. Bu mücadelenin sonunda, 
barış işleri konuşulduğu zaman 
'l'ürk milleti• siyasi ve iktisadi is 
tiklfüe taalluku olmıyan mesele 
ltrden hiçbirinin münakaşa mev 
tuu yapılmasına tahammül et 
l'nemişti. istiklal prensibi hakkın Roma, 23 <!,A~) -:- Kont Çiyano, 
da h" b" . 1 h" Yugoslavya hukumetıle konuşmalar-

ıç ır nevı uz a~maya ve ıç .. 
b· da bulunmak uzere yarın Belgrada 
ır derecede fedakarlığa yer ol hareket edecektir. lki taraf arasında-

llladığıru ısrarla anlatmıştı. ki bütün muallak meseleler görüşüle. 
Bütün millet bugün de istiklil pren cek ve bunlara dair anlaşmalar imza 

'iplerinin çok uyanık bir bekçisi vazi edilecektir. lki taraf arasında aylar. 
htindedir İktisadi istiklalden en kU danberi müzakereler yapılmaktaydı. 
tilk bir fedakırlığın ve bu istiklali teh Belgratta konuşulacak başlıca me. 
dit edebilecek en uzak bir tehlikenin !!eleler şunlardır: 
•inat istiklali de tehdit edebileceğini 1 _ Ustaşl adını ta.ş . 1· 
lanıamı1e idrak etmektedir. gosla\'yah te<lhlŞ!!ilerin'l ~ly:ı~ 

Bunun için hariçle olan iktisa.di ikameti .Bu adamlar. tecrit ooil. 
ltıUnasebetlerimizde §U esaslarda ıa mit bir vaziyette yaşamaktadır • 
!'tr etmeğe ihtiyaç duyanz: lar • 

1 - Her iktisadi münaaebetimiz, 2 _ Harpten sonra İtalya ta.bil. 
lanı ve oeffaf bir ma.na ile karşılıklı yetine giren fakat emlaki \'ugos • 
bir alış veriş mahiyetinde olmalıdır. lavyada bulunan İıııcra ahalisinin 

1 
~ - Memlektin normal sahada el. emlaki meselesi. 

erıni bağlamak ve hareket serbestisi 3 _ Arnavutluk meselesi n 
~Yabancı bir memleket lehine kayt- İtalyanın nüfuzu. l'ugoslavJ·a Ar. 

altına almak istidadını gösteren na,.;.tluğu hf'nüz resmen t~nmıa _ 
~er nevi münasebetler hakkında mem mıı bulunuyor • 
ekette tam bir uyanıklık vardır. 

Japon • Sovyet 
3 - Iktısadi istiklal prensibinin tat 

bikatmda bir kısım vatandaşların mu 
vllkkat bir zaman için zarar görmesi 
de ıazım gelse iktısadr istik1a1 ve pu- Anlaımazhğı 
~si.iz ve devamlı bir inkişaf lehine Tokyo, 23 <A.A.) _ Mebusan mec-

zaran sonuna kadar göze almakta . 
lıtlk4'·- ti i "lltim' b' · lisinde müteaddıt suallere cevap ve-ı.une m z ve mı ız ır sanıye 
1çtn bil te dd"t d 1 ,. ren hariciye nazın B. Sato, Japon -e re u e emez er. -.r • . 

"' ·ı 1 'kt" adi U "'°vyet·?ri~~betlerı hakkında şun. 
betıerimiz iktisadi hareketlerimid !art ;SÖy. şt~; 

-<umanya ı e o an ı ıs m nase- ı. " 1ç_~ 

t'asında bilyUk bir yer tutuyor. Bu ~ "J~on - ,alepleri mucibince, hudut 
11t&ebetıerin devamlı bir surette .Uer. mese1~ıır.Jt,t'i surette halledilmediği 
l@rrıesine çok taraftarız. Ham madde- müdd~tç~:{Sovyetler Bir.liği ile bir 
~re muhtaç olan Almanya en tabii ıtdeHlı.-ıntıifahale. fe.ktı ımzalanması. 

f Arkam Sa 10 Sütiln 1 de 1 na. lmkln: )'okta6(. .. 

Yapılan tahkikat bu be 
yanatı teyit ediyor, ltalya hü 
kumeti yalnız tıbbi edevat ile 
doktorlar ve bunlara yardım 

edecek kimseler gönderdiğini 
söylemektedir, 
İspanya hükrtmeti asilere açıktan 

' 
Müdafaasına Hazırlıyor 

1 • Herkes asker, 2 • Havacıhk genişli· 

yecek, 3 - Harp sanayii inkitaf ede

cek, 4 • Milli mahruk. 
"'"~" uo,-ıirm ... rı ...... .ı .... 1 .. t1,,...;., kont,-nl 
pilnına f§tırikfm kabu etnuyecegine Ankara, 23 (TAN Muhabır.iıaaen) - Hükftmetin hazırladıir 
dair bir nota vermiştir. Notada ls. ve hazırlamakta olduğu k•nun projeleri, kıırmak yolunda oldu 
panya bayrağını taşıyan gemilerin ğu motör sanayii ve harp endüıtriıi ile kudretli ve kuvvetli genç 
sık sıK kontrolüne müsaade etmiye • 

Dost Romanya için 
Tezahürat Y apıfdı 

ceğini bildirmiştir • Türkiyenin milli emniyetini garantı altına alan tedbirler serisine 
Tali ademi müdahale komitesi ts. yenilerini ilave etmek üzeredir Bu tedbirleri bir kül halinde böz 

panyol altınlarını bitarafla.ştırmak den geçirmekle daha iyi anlayacağız ve düııya aulhü için tart 
meselesinin te~ikini bir mütehassıs. olan kuvvetli VE' hazır Türkiyenin• bize doatlanmıza huzur ve 
lar komitesine havaleye karar ver • sevinç verecektir 

An\{ara, 23 (A.A.) - C. H. Par· 
tisi kamutay grupu bugün öğleden 

sonra Ant.llya saylavı Dr. Cemal Tun 
canın başkanlığında toplandı. 

miştir. 
Bugün elde bulunan asker 

Mussolininin kararı lik kanunun birçok hükümleri Fransa 

Söz alarak kürsüye gelen Başba· 
kan İsmet lnönü: 

1 - Geçenlerde Ankarayı ziyaret 
eden Romanyanın değerli hariciye 
nazırı M. Antonesko ile görüşmele· 

Meclisinde rinden, Balkan antantının günden 
bekleniyor ni tadil eden yeni askerlik ka 

Kontrol şeflerinin tayini hakkında ş·ıddetl•ı nun projesinin kısaca manası İtalyanın karan henUz anlaşılama • 

güne daha kuvvetli bir vaziyette ol· 
Münakaşalar duğunun ve umumi &İyP~ette tam bir 

görüş birliği bulunduğunun mli§&ha.. 
rnıştır. 1talyanm Londra sefiri Kont şudur: Memleket müdafaası i 
Grandi meselenin bizzat sinyor Mus. çin kadınlı· erkekli, bütün 
solini'nin tarafından tetkik olunduğıı- Türk milleti• yaş farkı olmak 
nu söylemiştir. Mussolini'nin kararı sızın askerdir 
merakla bekleniyor. Proje şimdi ,·ekaletlerde tetkik 

iki sual edilmeidedir. Projenin ismi "'!ürk 
Dey!i Ekspres gazetesi, Mussolini. 

nin asl<eri şeflerle ispanya vaziyetin~ 
tetkik edeceğini haber veriyor. Bu 
gazete "Mussolini ispanyaya yeni gö. 
nüllü mü göndrecek, yoksa gönüllü • 
!erin geri dönmesini istiyecek? .,, 

Suallerini sorduktan sonra "İtalya. 
nın askeri haysiyeti mevzuu bahistir. 
İtalyan askerlerinin Guvadalajarada 
uğradıkları muvaffakıyetsizlik esna. 

<Arkası Sa 10 SU 3 de) 

Küçük 
itil Cif 

Devletleri 

Hiç ihtilaf oı~adığı 

Teyit Ediliyor 

''atandaşlan askP.rlik mükellefiyetJ 
kanunudur . ., tik maddesine göre, 
16 ~·aşından 60 yaşına kadar bü • 
tiin Türk \'atamlaşlan, ''asker,, • 
dlr. 

Projf'dPki asker tabiri çok ~e • 
niş bir manada alınmıı,tır. lG -
22 )"aşında olanlar, 22 - 45 ya • 
şında olanlar. 45 - 60 yaşında o. 
!anlar l!:in a,yn ayn hükümler 
vardır . 

Bu proje ile; hükumet, her hangi 
bir lüzum vukuunda bütün milleti va. 
tanın müdafaası için bir ordu halin 
de yanında bulacaktır. Projeye göre, 
hizmetler ikiye ayrılıyor: Cephe hiz. 
metleri, cephe gerisi hizmetleri. 

Bugiırı mekteplerimizde erkek tale
belerin gördüğü askerlik dersi kızla
ra da teşmil edilecektir. Aynca kurs. 
tar açılacak ve kanunun erkek ve ka. 
dınlar içın koyduğu ayn ayn hükUm. 
terden her yaş haddi gnıpuna dahil o. 
lanlar şimdiden yetiştirilecek, hazır
lanacaktır. 

Prag, 23 (A.A.) - Rcisicümhur Havacılık 
Bcnes, dlin Romanya Başvekili Ta- Türk Hava Kurumu: evvela nüfusu 
tareskoyu kabul etmiştir. Başvekil 

40 bin ve sonra daha az olan şehirle-Hodza da şerefine bir ziyafet ver • . . . . . . 
miştir. rımızın hepsınde bırer Til.rkkuşu şu. 

Siyazi mahfellere göre, Tataresko- besi açacaktır. Bunun ~çın h?zırlık. 
nun Prag ziyaretile Relsicümhur Be· l~r başlat?uş.tır. Kayserı fabrıkasına 
nesin yakında Belgrada yapacağı se- bı.~çok planör ısmarla~ıştır. Ayrıca 
yahat kUçUk itilaf devletleri arasın- Türkkuşundan C brovesı almış olan
daki bağların ne kadar kuvvetli ol- lar, inşaab başlamak Uzere olan sivil 
duğuna bir delil teşkil etmektedir. pilot mektebinde yetiştirilerek öğret. 
Bu de\·letler, diğer Tuna devletleri- men sıfatiyle bu şehirlere gönderile
le iktısadi sahada bir iş birliği vUcu- cektir. Her belediye, şehre yakın olan 
de getirmek istemektedirler. <Devamı Sa.10. SU. 2 de) 

M. iiulm yeni bir yapının 
#emel taıını koyarken 

(Tafsilatı 3 üncüde) 

de edildiğini anlattı. 
Parti grupu Romanya lehinde ge

niş muhabbet tezahuratı yapmıştır. 
2 - Yugoslavya Başvekilinin ge

çen seneki ziyaretini iade etmek Ü• 

zere yakında Belgrada gideceğini ve 
bu vesileden istifade ederek umumi 
siyaset vaziyetini gözden geçirmek 
fırsatını bulacaklannı söyledi. 

3 - Merhum Gaziantep saylavı 

Nuri Conkerden münhal bulunan Bü 
yUk Millet M9Clisi Reis Vekilliğine 

Seyhan saylavı Hilmi Uranın riya • 
set divanınca namzetliği tensip olun· 
duğunu bildirerek parti grupu umu
mi heyetinin tasvibine arzolundu ve 
itWakla kabul edildi. 

Temyizin Bir içtihadı 
Ankara, 23 (TAN) - Temyia 

mahkemesi 25 liraya kadar olan taz. 
minat davalarından be.rç alınmaması 
hakkında bir tevhidi içtihat karan 
çıkarmıştır. 

i ............................................................. . 
ı Siyasi Müsteşarlar 
İ tayin edildiler 
f 

l Ankara. 23 (Tan muhabirinden) - Bundan bir buçuk ay ev
•vel ilk defa "Tan., ın verdiği bir haber, bugün tahakkuk etmiştir 

t Hazırlanmakta olan siyasi müs taşarlar kararnaırıesi son şeklini al· 
f nııştır. Vekaletlerimize mühim salahiyetlerle getirilen müsteşarla· 
ı rın isimlerini bildiriyorum: Dahiliyeye Muttalip (Malatya), Mill• 

Mudafaaya Necip Ali Küçüka (Denizli). Nafıaya Sırrı Day (Tr.ab- ı 
zon), Maarife Nafi Atuf Kansu (Erzurum), lktısada Ali Rıza TÜ· 
rel (Konya), Ziraate Ali Rıza Erten (Mardin), Adliyeye Satdtıad S 
din Yargı (Kocaeli) . Sıhhiyeye Doktor HulOsi Alataş. .+ 

Sıhhat müsteşarlığı teklif edilen Fikri Tuzer, sıhhi vaziyetin ı S 
ileri sürerek bunu kabul etmemiştir. Maliye. Hariciye ve inhisar t 

ı lar Vek<iletleriııin siyasi müsteşarları henüz mUnhaldlr. ı 
: ...•..........................................•...... : 
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An karada 
toprak 
bayramı 

;son karar, 
• • 
şehrin süt derdin• 

l hal!edeceğe 
: benzemiyor! 

CENUP 
UDUDUNDA 

No. 48. 

Kaçakçılığın 
Her Şeyi 

Yazan: MÜMTAZ FAiK 

Bir Kaidesi 
inkardır! 

Kulağımıza uzaktan mlitemadi si· \'e altı merkeple beraber yanımıza 
lfilı sesleri aksediyordu.... Bizden geldiler. Merkeplerdekı kaçak kumaş 
ayrılan zabit o tarafta müsademeye tar, sigara kağıtları, çakmaklar hep 
tutuşmuştu. yakalanm41tı. Bunlar arasında ıki' ta· 

Bizle beraber olan askerlerden bi· ne de silıi.h. vardı .. 
risi bu yakalanan adamlarla kaldı. . lik iş, evvelce yakalananlarla, şim
Dlğerle.ri hemen ateş seslerinin ak· di yakalananları müvacehe etmek ul· 
settiği tarafa doğru koştular. du. Askerler, bir yığın ot topladılar. 
Yanımdaki nefer anlatıyordu. Bunları tutuşturdular. · Bir taraftan 
- Bunlar misk gibi kaçakçıdır ba da büyilk- bir projektör yaktılar. Bu 

yım. suretle. artık kaçakçıları ve yakala· 
- Ya. Ur.erlerinde bir şey çıkma. nan merkeplerle yükleri tamamen 

dI?. görebiliyorduk. 
- Mahsus Üzerlerinde birşcy yok· Musademe edenlerden sorduk: 

tur. Kaçakçılar bunları önden saldı· - Bu adamlar sizin arkada4ınız 

rırlar. Şayet biz izciler onların ayak mı? 
seslerini duyar ve askerler Uzerleri· Onlar, evvelce yakalananlara bak-
ne hUcum ederlerse o zaman, diğer tılar: · 
kaçakçılar fırsattan istüade ederek - Yooo! Bunlar da mı kaçakçı? 
başka tarafa kıvrılır ve oradan sıvı- Kaçakçılığın bir kaidesi her şeyi 
~ıırlar... Bunlar, bizim müfrezeleri- inkar etmektir. Bir kaçakçı eşyalar 

• • Pazar günü Ankarada 1'1ölyc 
1iö)·üııt1eki toprak l>ayramı bü. 
)"lik blr köylü tezahi.irtine ,·esUı 

, ·ert1i. 2000 e yakın kö~·Jü coşku · 

~ö .. terilerle toı,rağa ha:Zhlıkla. 
nnı ifade ettiler. Ankara Halk. 
e \i gençleri, bu müna .. ebetlı

kö~·liilerimtze bir orta oyunu 
ıösterdiler. l 'nkankl resim, hu 
oyunt1an bir intibaı t~ bit f!(fi. 
yor . 

mizi oyalamak için gönderilen yem- üzerinde yakalansa bile, hayret eder ıc::===========:s::==
lerdir. Gördünüz ya, bunları yakala. ve: 
dık. Fakat zabitimiz işi farkettiği - Allah, Allah! Bunu da kim be· 
için hemen diğer askerle beraber nim cebime koydu? der!. Onun için 
koştu ba.şka boğazı tuttu. bunlar da arkadaşlarının kaçakçı ol· 

- Peki demin Uç el l!lilah se.si işit. duklarını tamamile inkar ediyorlar 
tik .. Halbuki bunların üzerinde silah ve diyorlardı ki: 
yok!... - Bu adam lan ilk defa burada 

- Onlar bizim ateş etmemizi bek- gördük!. Hayret!. 
lediler. Silah atmadık. Baktılar ki - lyi dikkat edin. Hudutta filan 
faka basmıyoruz. Bizim de kuvvetli tesadüf etmiş olmıyasınız? 
olduğumuzu farkettiler ve teslim ol· - Hayır, kat'iyyen! 
d ular... - Peki siz ne derneğe kaçakçılık 

- Ya. alllh ?.. • yapıyorsunuz? 
- İçlerinden biri Uç el silA.h attık· - Biz mi, töbe estağfurullah! Biz 

tan sonra silahı alıp göttirmtiştUr. mi kaçakçı? Allah kuru iftiradan 
- Peki ayak seslerini duymadık?.. saklasın!. 

Çöpler 
Nereye 

Dökülecek? 
Belediye müfettişlerinden Hayrı, 

temi.zlik işleri müdürlüğünün bütün 
muamelelerini tetkik ve teftişe me
mur edilmişti. 

Çöp işinin bu yıl idari şekline da. 
ir diln Ankara.dan telefonla verilen 
malümat hakkında henuz Istanbul - -Duyulmaz ki... Hayret etmemek elde değildi. Hem 

- Ya demin bunlar gelirken his- merkep dolusu yüklerle, hem sllıi.h· Belediyesine emir gelmemiştir. 
ııetm~tik; ayak seslerini duymuş- larile yaKaıanıyorıar, üstelik Dır .,;ıe l=w.lP.ıHv~ e-·,.-.. ...-..... ı.ı •:1•.Avı-Jler. 

1 üzerine çöpleri Kağıthane Bırtlann-
tuk !.. mUsademe ediyor ar, ıııonra: 

_ırp.akat !!iliı.ht kaçıran adamın a- - Töbe estağfurullah! Biz mi ka· daki taşocağa dökmeye .karar vermiş, 
yakla.n ya çıplaktır; veyahut çarık· çakçı? Allah kuru iftiradan saklaeın! kamyonların çöpleri buraya kadar 
Iıdır. Onun için farkedilmez. Onlar diyorlardı. taşıyabilmesi için iki bin küsur lira 
ne hinoğlu hindirler bilmezsiniz! .. Cüretin, bu derecesi edepsizlik ve sarfedilerek bir yol yapılmıştı. Fakat, 
Bütün düşünceleri hep dal:avere ... kepazelikti. Artık ben dayanamadım: çöpler bu ocağa döküldüğü taktirde 
Hep insan kandırmak! _ Yok! dedim. affedersiniz, siz de sinek şikayetinin önilne geçilemi-

• değil de benim kaçakçı! Ulan ·bu mer yeceğini anhyan belediye, bu yaz çöp. 
Silah e~leri dinmişti. keplerdeki ipekliler, sigara kağıtları leri Davutpaşa kışlası arkasındaki 
Yanımdaki Mehmetçik dedi ki: nedir? büyük çayırlığa dökmeyi dü1'ünmüş-
- Yakalandılar!. İçlerinde elcba~ılan olduğu tahmin tür. Fakat son kararlar üzerine bu 
Yakalandılar sözU üzerine mcr edilen birisi: proje üzerindeki ~alışmalar da bir 

keplerile beraber yakalanan ·köylU - Acaip, dedi,' merkcplerde ipekli müddet geri bırakılmıştır. 
kıyafetli . adamların merakla knfala- mi var?· Hiç f~rk~?da d~ilim !. 
rını uzattıklarını farkettik. Ortalık. Sonra yUklen şoyle bır karıştırdı 
zifiri karanlık olduğu için suratların- v~ büyük bir aktör gibi hiç falso et· 
dan ne hale geldiklerini anlayamı • meden !. . 
yorduk. Fakat her halde büyük heye · - Vay namu~uz Hac;o! Vay, dedı, 

Yeni hır 
ihti1af 
çıkmış! 

can içinde olduklan gölge gibi vU • bize kaça~~ılık yaptırıyormuf ta far· 
cutlarının hareketinden belli oluyor- km"a değılız.. ., 
d u. - Haço kim . 

- Bak, dedim, yakalanmışlar! 
Onlar alık alık sustular: 
- Arkad~larınız, dedim, yakalan· 

mışlar!. 
Benimle alay eder ~ibi cevap ver· 

diler: 
- Hangi arkad~lanmız? 
- Kaçakçılar!. 
- Kaçakçılar mı, bizim arkadaş· 

larnnız? Töbe estağfurullah!. 
Ben artık bir istintak hakimi gibi 

ıuallerimi blribiri üstüne yığıyoru"ll. 
- Peki, dedim, şimdi anlaşılır ... 

Sonra ilave ettim: · 
- Üç el l!ilfi.h atıldı, duymadınız 

mı?. 

- Duyduk. Ondan korktuk ya .• 
- Peki, eilaht ata.nlann kim oldu· 

funu merak etmediniz mi? . 
- Ne demezsin? İşte onun için 

durduk ya .. 
- Silahı kim atıyor. zannettiniz? 
- Bu taraflarda silah sesi eksil< 

olur mu ki? Ya kaçakçılar, ya Suri· 
yeden gelen çapulculardır. Biz, ne 
yalan söyliyellm kaçakçılar zannet
tik. Bir yanlışlık olmasın, lıiç yok ye· 
r e vurulmıyalım diye durduk .• 

- Silah sesi siz.in yakınınızda mı 

O zaman el~başlan şunları anlat-
mağa başladı: Belediye tarafından 2000 lira sene. 

_ o tarafta bir Haco var .. Bize tikle verilen yeni Kadıköy iskelesin. 
dedi ki, şurada birkaç yük zahire 'var deki gazino bu pazar günü açılacak. 
şunları alın da öbür yana götürüve. tır. Akay idaresinin kabulünden son-
rin: ra gazinoda içki de verilecektir. Yal. 

Biz sorduk: nız müstecir ile Akay idaresi arasın-
- Kime götürelim? diye, o da, siz da. bir ihtilaf çıkmıştır. ldare, kah. 

karşıya filan eaatte geçin .. Yolunu· · . d' -er meşrubatın '-'alnız gazino 
U . d b' .. k . . ve ~ e ıg ,J 

zun zerın e ır aı:aba gorece eınız. binası dahiline.le verilmesini ve harice 
O ' "H d ? d' sıze aco. an mı . .. . ıye ıorar. götürül esini kabul etmemektedir. 
Siz de "evet,, dersiniz, ve ~erkepler· M .. stec·m ise iskeledeki memurlara 
deki ~ilkleri kendisine teslim ede~i- ve~hu~r vapur bekliyen yolculara 
niz. Nnh ·şuradan şuraya sağ salım b t eğe kendinde h k ·· 
gitmiyeylm ki, ben bunların kaçak mekşrtud~ v\~r~htilaf, beledive a ta~oa~ 

al ld _ b'l . me e ır. e " 
m 0 ugu?~ 1 mıy~rudm.. w ·ı~ ı.. fmdan halledilecektir. 

- Peki eılahlar? Ne emege sı ıı.ıı 
attınız? 

.._ Gece karanlığında insanın yolu 
üzerinde birisi "dur!., diye · bağırır 
da durur musul}uz? Ya eşkıya !se?. 
Ya haydutsa? 

Yüzsüz herifin bu ta~da konuş -
masmı gördükten sonra artık bura
da fazla sual sormak hata idi. Çün· 
kU ne eöyleseh. ne sorsan derhal ha· 
zrr cevaplarından birisini yapıştırı · 
yordu. 
· Nihayet, kamyon. at ve merkep -
lerle bir katar halinde karakolun yo-

Gcıızetecilere Beyarıatta 
Bulunmak ta Suç mu? 

Devlet Demir Yolları memur ve 
mUstahdimleri talimatnatnesinin ba. 
zı maddeleri değiştirilmiş. lnzibatı 
bozan memurlara verilecek cezalar 
ayn ayn tcsbit edilmiştir. Yapılan 
değişikliklere göre, gazetecilere be. 
yanatta bulunmak ta Ucret kesilme. 
si cezasını icap ettiren sebepler ara. 
sındadır. 

idi? • lunu tuttuk ... 
- Evet, tam yüz adım kadar öte· a::-====-===ı::::::=====-..... - Elini Makineye 

Kaptırdı de "Patladı .. 
Yakalanan adamlar, bu suretle oi. 

tlhın kendi taraflarından geldiğini 
zımnen itiraf ediyorlar, fakat bir ta
l&ftan da tevil yoluna sapıyorlardı. 

• Biraz sonra demin yanımızdan ay-
rılan zabitle, neferler, dört kaçakçı 

Deniz Canavarı Teıhir 
Ediliyor 

Marmarada tutulan deniz canavan 
henüz balıkhanede bulunmaktadır. 

Kızılay Cemiyeti bugünden itiba. 
ren deniz canavarını lıalksı teşhir C· 

dccektir. 

Beykoz kundura fabrikasında ça. 
ıışan Asaf. sağ elini makineye kap. 
tırarak parmaklarının kesilmesine se. 
bep olmuŞtur. Yaralı hastaneve kal. 
dırılrnıst 1r. 

1 . • . . n süt 
, Istanbulun senelerdenberi halledılemıye 
1 derdine bir çare bulmak üzere inek besliyenle~ 
' yeni bir kararın tatbikine girişmişlerdir. inekt 
esnafı, sütlere su katan· kendilerinden ucuza a a 

d. rrıen 
rak pahalıya satan• hem halkın· hem ken ı 

. faatlerini zedeleyen süt satıcılarına dünden itib
3 

ren ne toptan ne de perakende olarak süt verme 

meğe başlamışlardır. . • et 
ilk günün tevziatJ yolunda gitmiş, hiçbir şı~a~ ı:ı 

duyulmamıştır. Birkaç günlük tecrübe devresı~ ~il 
sonra bir dağıtma teşkilatı lrurulması ve bu işin bUt 
şehre teşmili çareleri aranacaktır . 

- ----ı Mustahsiller, bir ikt gUn için sUtliD 

G 
1 litn eini on kuruştan sa.tacaklardıt' T ii r k k u s u na i re n Eğer vaziyette bir değişiklik 01aıaı,; 

1 
sa, bir müddet için bu fiyattan sUt' 

G 1 S 
rilecektir. Senenin muayyen mevıdtll• 

en Ç er •• n ayı s 1 teri için sütlere fiyat konulacak ,,, 
sUtUn bolluğuna göre bu fiyatlar tı• 

G d G A 
cuzhyacaktır. 

Ü n e n Ü n e rt ı yor E;:;:, ~1~ ::n':rn:~~! .~::u::!: 
Memlekette sivil tayyareciliğin inkişafı ve Türk gençliğinin ha alakadar eden bu mesele etrafın a 

· · d 1 b · 1 a18.kadar1arla temasta bulunnıuşt~:: 
va sporların~ teşvıki yolunda atılan a ım ar, müs et netıce er ver Sütçüler Cemiyetinden salahfyetı.-
mektcdir. Türkkuşunun faydalı mesaisi devam etmektedir. İstan bir zat şu malumat! varmiştir : 
buldaki genç mekteplilerin bu müesseseye gösterdikleri candan a "- Htıdise, müstahsil ile satıcı; 
laka da artmaktadır. Türkkuşuna her gün yeni· genç elemanlar ka rasmdaki fiyat ihtilafından ibarett ' 
rışmaktadır. Her sene birinci teşrin ile mart niJ\S. 

Havacılığın gençlerimiz, genç lale. 1 yetinde böyle olr ihtillf çıkar. MU9ğ• 
belerimiz arasında bu yakın alaka ile tahsil, sütün litreı.ini 9 kuruştan bB • 
karşılanışı, Türkkuşu müessesesinin ş h lamak ister. Kepeğin, yemlerin pab~ 
de bir an evvel süratle tedbirler al. Üf} e f [ hlığmı ileri sürer. SütçU de veresi) 1< 
masını icap ettirmektedir. Türkkuşu yüzüncen zarar gördüğünü söyliyere 

slitJere yedi kurua verir. Anlaşıxıs O• 
sporları için müsait bir saha aran. b • • • •• S' ı-0-
maktadır. Ayrıca, muallim ve talebe. ır Ol um luncıya kadar böyle teşebbüsler gö 

nin bu teşekküle intisap edebilmeleri M Uddei umumilik, dün lü~~kat, neticede her halde an1sştt" 
maksadile bir sürü konferans tertip tı-
olunmuştur. şüpheli bir ölümün lar. Müstahsil, hiçbir vakit süt sa \C 

tahki-kine el koymuştur. Ku maz. Her halde aUtçülerle anlaşac9 
Hazırlanan programa göre eski ruçeşnıede inhisar Limitet lardrr. Mesele ,bundan ibarettir·•' 

tayyarecilerimizden Hazim Şakir bu. 
giln saat 14,3.0 da lstanbul erkek lise. Şirketi anıelesinden Pehlivan Müstahsillerin iddiası 
sinde bir konferans verecektir. Aynı Hüseyin evvelki gün akşan Son t~ebbüse önayak olan Jllu~,-
navacımız, ı5 martta va.ıatasaray ··--.. •· -----:- a-... ı:-- .J- ... , • ..- - • ~ •• , ..... , 

iki bardak su içt ikten son ra tir: , 
lisesinde, 26 martta lstanbul kız lise. Beşiktaş sinemasına iitmiş . - SUtçU1er, bidm malımızl& bOJ 
sinde, 27 martta Şişli Terakki lise- tı'r. Sı'nemada Hüseyinin Us· 1 b 1 ıardt 

U 
para kazanmanın yo unu umuş 

sin.de ve 1 nisanda da niversite tüne fenal ık gelmi• ve yere . rrr • . d T Sütün karını daima kendilerine a.r ·d-l· 
salonunda değişik mevzular üzerın e düşmüştür. Sı hhi imdat oto· dıla.r. Fena sıfatını da bize yükle 
gençlerle hasbihalde bulunacakqr. b' I' ağ ı B ğl ~ .. \'fl.-

Bekçilere 
Ayhk 

Verilecek 
Bekçi paralarının tahsili iı,inde hek 

çilerin bir haylı güçlüklere maruz 
ıcaldıklan ve hatta bu yüroen sık sık 
birÇok vakalar çıktığı görülmilştilr. 

Buna mani olmak için yeni bir karar 
alınmak üzeredir. 

Bu karara göre, bekçiler muntll· 
zam bir aylığa bağlanacak. halktaıı 
yapılacak tahsilat işi mahelle mü. 
messilleri tarafından görülecektir. 
Böylelikle bekçilerin, ücret mesele· 
sinde. halkla mütemadiyen münazas 
etmelerinin önüne geçilecek. munta. 
zam bir bütçe ile maaşlarını temin 
etmeleri imkan dahiline gire · 
cektir. Bu kararın, hazirandan itiba
ren tatbiki ihtimal dahilindedir. 

Şap Hasahğına 

Karşı Tedbirler 
tzmit vilayetinde şap hastalığı gö· 

rülmüştür. Bu hastalık hayvanların 
tırnaklarında görülen ve derhal diğer 
hayvanlara da sirayet eden bir has. 
tahktır. 

İstanbul villıyeti bayta;lan. bele. 
diye baytarlarının da müzaheretile 
bu hastalığın vilayet sınırları içine 
aşmaması için tedbirler almaya baş· 
lamışlardır. 

ihtifalci Ziya için 

ihtifal 
Barbaros. Mimar Sinan. lbrahim · 

Müteferrika ı:>1bi tıııvu;c TUrk sanat. 
karlarını Tü;k genÇıiğine tanıtmak 
suretile vatana hizmet etmiş olan 
ihtifalci Ziya merhum için 27 mart 
cumar~es! günll Eyi.ipteki makber.~ri 
başında bir ihtifal yapılacaktır. lh· 
tif ale iştirak etmek üzere gelecekler 
için ogün saat 14,30 da köprüden E. 
yübe hususi bir vaFur ka.ldınlacak · 
tır. 

mo 1 ı Ç ı r ı mış ve eyo u ler ve halk nazarında bizi hilek~ 
hastanesine nakledili rken de 
yolda ölmüştü r . Müddei um u 
ıııi tabibi adil Enver Karanı. 

hast aneye iÖndererek cesedi 
muayene ettirmişti r. Doktor 
cesedin morga nak line lüzum 
göstermiştir. Morgtan gele · 
cek rapora göre t ahkikat? 
devanı edilecektir. 

Otelciler Birliiji Faaliyete 
Geçiyor 

İstanbul Belediyesi ve Turing klup, 
memleketimize fazla mıktarda sey. 
yah getirebilmek için bazı teşebbüs: 

lere girişmişlerdir. Bu arada Avrupa. 

da olduğu gibi turistik evsafı haiz 
oteller arasında bir birllk vücuda ge
tirilmesi kararlaşmıştır. Bu birlik ya. 
kında faaliyete geçecektir. 

Otelciler birliği beynelmilel otelci. 
lik teşkilatına dahil olacaktır. Teşek. 
kili Türkiye otelciliğinin inkLşafi için 
bütün noksanların ikmaline çalışa
caktır. Bu arada memlekete seyyah 
getirilmesi için müşterek propogan. 
da. fiyatlarda tenzilat ve seyyahlara 
daha fazla kolaylık gösterilmesi işle
rile de uğraşılacaktır. 

Tramvay • Kamyon Kazası 
Vatman Yaşarın idaresindeki tra.m 

vay arabMı. Bebekte 1432 numaralı 
kamyona çarpmış, hal!are uğramış. 

ziyete düşürdüler. tJ 
Halbuki onlara inek memestnde 

oıı· 
çıkan halis sUt teslim ediyoruz. 
\arsa, bu sütlere Terkos musıuğtı11.; 
dan halis su katarak satıyorlar. ı;~ 
bu teşebbüse mecbur eden eebeP1 

budur ... 

Bozuk süt satı~ı ~ 
Diğer taraftan, eUt mUstaMllle • 

Ticaret Odasına bir istida ile JllUrl' ti 
caat ederek bozuk süt satışı sebeple 
hakkında izahat vermişlerdir. Bu i"; 
hat arasında, süt satıcılarının sUtJe ~ 
deki ~dai kıvmeti nasıl azaJttıJclll" ,., • IJI' 
hakkında izahat verilmiş, kaytı" 
ve krem altı sUtlerini satanlar hlll< -
kında beledivece tedbir alınma.5l 11rİ 
tenmiştir. Ticaret Odası. bu mesel~e
tetkike başlamıştır. lşin fenni ceP 
~i ÖP 'tlu flnretle nnlaı.ılacaktır . ..,,. 
..__.. ............. ~· 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

B elediye imar mUdürlUğU An: 
za.rmı başka bir yere naAU 

mek için tetkiklere başlamıştır. 

M 
aarif Müd~rü Te\'ftk, &ıastf' 
umumi miifettiı;lerinden bıı.9; 

lariyle beraber Ud ı;ündenberl tst~d 
buldaki lise \'e orta mektepleri tef'~ 
ba.,la.mı~tır • 

• ı;1.U 

E yüı> kazasına bağlı Ranıl " • 

__na~i:_e ~1:;:;_ ·~ n ~ 
,.......ur...a...&Lfa.4.A4.Y K..4'A4 

tır.. ~ 

\TAkVb\\iJ~HAvAJ 
' 

-, 24 MART 
ÇARSAMBA 

Bugünkü Hava: DEClŞlK 

Bugün hava, sureti umumiyede mutehav
vil ve bulutlu olacaktır. Rilzgirın değişik 
istikametlerden e5meal. Garbi Anadoluda 
hlVP:mı k.1pc.h geçmesi kuvvetli bir ihtimal 
dahilindedir. 

DUNKU H A \' A 

Dün, barometre 761,9 milimetre. hararet 
c~ ç?k 19, en az 2 santigrat olarak kaydc
ö•!m~~tir. Rilzdr mut,.dil blr sür'atle cı· 
mı ıtır. 

·-~~------~·--------7 3 Uncil ay GUn :31 Kasım :18 
1355 Hicri 1353 Ruınf 
Muharrem H. Mart ll 
Güneş: 5,58 - Oğle: 12.20 

1 
tkindi: 15,4.9 - Akşam: ıs.;~ 
Yatsı: 19,56 - lmsAk: ~ 
-------· 
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ransa Meclisin
e sert tenkitler 

Paris El~imiz 
M. Bluma 

Fransız 

Başveki:i 

Le on 

Rlum 

T A l'4 

Ziyafet Yerdi 
~arta, 23 (A.A.) - Türkiye Bil
~ eıçtat B. Suat Davaa ile reflkuı, '1 l'rarim Bqvekili B. Leon Blum 
~~· parlak bir öğle ziyafeti 
ı....:_--ı erdir. Birçök nazırlarla, dlp-

1Vl. Musolini 1 rablustan dönerken .. 
~ar ve alyuet &damlan bu zt. 
•ııııı.ıte huır bulunmutlardır. 

"-~Yafet. hararetli bir doetluk ha • 
..... içinde pçmiftir. 

Almanya 
ve Papa 
Arasında 

~atlbn, 23 (A.A.) - Almanya 
~ von Bergen evvelki gUn Al -
"-ı11nm bütUn katollk Jdll8elerinde 
~an papanm tamtmınden dolayı 
.;::- nezdinde F.Oteetoda bulun
.. lcln talimat a.lılllfbr. Bu tamim 
;:_ konkordatoya Almanya tarafm -
:!_..)apllç tecav11zler proteeto edil
-~ ve Nuyonal • SoeyaUat pren
~ budan alenen ve ret1 • 

takbih edilmekte idi. 
._~anya htlkbıetl. konkordatoyu 
~ du,tlncealndedlr. 

FILISTINDE 
llftdra. 23 ( A.A.) - Bazı tah• 

tlOn Hayfa civarında bir Arap 
'WYll*'- bomba atnHflardır. 09 A· 

• talya Bafvekill QlnJIDr Mu. 
1 ıolinlnin Libya 1eyahatin• 

çıkıtı ılbi bu Myahatten dönütü 
bir çok tefıirlere, tevillere yol aç
mıt bulunuyor. Anlatıldı&ına ıö
re Sinyor Munolinlyi, erkence av
dete Mvkeden dmil, Libya çöllerin
de kopan kum fırtınaları dellildir. 
Orta Avrupada vaziyetin k&rıflk· 
hiıdır. BuraJarda henUz bellrme
mit olan yeni istikametlerin Duçe
yi endi,.y• diJfürdüiü temin olu
nuyor. Bir Fransız ıazetesı Al· 
manya • ltalya anl&fm&1ın11a bUn· 
yece zayıf olması, ltaJya için teh
likelerle doludur ve bu yüzden ı. 
talyanın Tuna havzasındaki nüfu
zu timdiden sarsıntıya ujrarrııt
tır, -:llyor. 

Fransız ıazeteılnin Tuna hav. 
zasından maksadının, Avusturya 
oldutu anlatılıyor. ÇUnkU ıon 
zamanlarda Avusturya, ltalya il• 
Almanyanın kendi istikllline kar· 
fi fazla hürmet etmediklerlnl ıa
rerek daha fazla ıarp devletlerin
den medet ummap bqlamıttır. 

Fakat Musollninln ıUratle av
detine bqka bir sebep te ıhteri· 
liyor. ltalya Safv•klll, ispanya 
dahln harbinin aldılw vaziyeti u
kert reisler ile ıBrUtmek Uzere · 
pri dilnmUftOr. Bir l111illz pn. 
teline söre ispanya harbi, ltalya 
lc;in bir haysiyet m ... ı .. ı t.,acn 
edeoek mahiyet almlftır. Onun ı-

[~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~?~?.~~~~~~~~~] 
çin M~lil'\lni.n bu vaziyet kar• 
tısında vereceji karar, merak il• 
beklenmektedir. 

Fakat bir l nıiliz pzetHlnln ıBy 
ledili bu sözleri bir Fransız caz• 
tui de teyit ediyor. ispanya uil• 
rl tarafından c;ıltarllan iıyanın a
kamete utram&s1nı" Romada ha
kikt bil' mlllt hezimet sa1ıld119nı 
anlatıyor. 

Bu Wyle I• Mrulacak, fakat 
cevabı pleoek l(inlere blrakılaaa4< 
bir ıual var: 

- Acaba ltalya, ispanyaya yeni· 
den kuvvetler mi Hvkedecek? 

CIYANONUN IELCRAT 

SEYAHATi: 

I• taJya Oıf Bakanı Kont Cl
yanonun Belırach ziyaret 

etmek Uzere hareket ettill bildi
riliyor. Kont Clyanon1.W1 bu 11ya
hatl, iki meml.ıc.t aruında an. 
lqma zemininin hur:anm., 
olclufunu ,a.terlr. Haber verlldi
fin• &lret bu •yahat Mtioeelnda 
ltalya ile Y•oelavya ar&11nd"akl 
mualllk me1tlelerin hepsine dair 
ltillfnatMl•r in-.Ulan..sctır. 

Verilen mahll'ftata 18,.., Yupe-

lav tedhitÇilerinin ltalyada ikame
ti; ltalyan tabiiyetin• giren, fakat 
emkiki Yuaosıavyada bulunan mu
hacirlerin vaziyeti ve en mühim
mi Arnavutluk meselesi görUtüle
cektir. Yuaoslavya. Arnavutlutu 
henüz resmen tanımamıf bulunu
yor ve ltalyan nUfuıu burada Yu
ıoslavya nUf uzu ile çarpı91yordu. 

Bütün bu m ... ıeıerle iktısadt 

meHlelerin tnviyui hakkında an. 
lafınalar imza olunacqı temin • 
dilmekle beraber Arnavutluk me

.. ıulntn bazı noktaları hakkında 
uyutulmadı19 ildve olunmaktadır. 

Kont Ciyanonun Belıradı ziya· 
ret ettitl bu sırada KUc;ük ltlllfın 
diler iki rüknü olan Romanya ve 
Qekoslovakyanın hUkOmet reisi• 
ri de Prqda ıörUtmektedirler. 
BUtUn bu ziyaretler arasında bir 
mUnuebet bulunup bulunmadıil 
henUı belli cfelildlr. 

BELQIKA KRALININ 

SEYAHATi: 

B elçika Krah, ııyrl rumt 
mahiyette bir Myahate çı

karak Londrayı ziyaret etmekte -
dir. Krala, Dıt Bakaru refakat et· 

medıji için bizzat kendiılnln in • 
giltere Dıt Bakanı Mister Edenle 
Belçikanın yeni bir ıarp milakına 
kartı vaziyetini konutacatı anla· 
tılmaktadır. Kral Leopoldün bu 
noktada hükOmeti ile hemfikir ol
muı, ıörUtmelerin mülbet bir ne
tice vermesini kolayla,tıracak ma
hiyettedir. 

Kral Leopold il• hükOmetinin 
siyaseti, Belçikanın herh1n1i bir 
devlete kartı askeri veya yar1 as
keri taahhütlerde bulunmıyarak 

bütUn komtuları arasında tam bir 
bitaraflık takibidir. Belçika bu 1&· 

yede, b&fka devletler aruında ko
pacak muharebelere iftirak etme
dikten bafka y r d u n u da 
bir harp sahnHI olmaktan koru -
mayı ummaktadır. Belçika bu ıi· 
yuete, bitaraflık ılyuetinden f~ 
la, masuniyet ıiya .. tl demekdlr. 

ltalya ile Almanyanın ye.ıi bir 
prp paktı hakkında dU,Cnceleri 
ni anlatan notalarının lnclltereye 
verilm•inden sonra meı•I• bir 
dereceye kadar canl&nmlf oldutu 
halde paskalya tatlllerlnln yald ... 
ması ,,,....eyi yeniden uyUf'tur 
mUf bulunuyor. 

Hali hazırda. mUteh.....ıar, rııo
talır1 inceden inceye elemekl• 
IMflUldUrler. Bu elemenin bir 
netice verip vermlyecell pukal
yadan .onra anı..,ıaoa1ctır. 

,, --

Ci.fK 
S••t1er1 • ' u mm. 

B. P. 

Kömür 
Sergisine 
Hazırlık 

Ankara, 23 (Tan muhabirinden l -
Ankarada 23 Niaanda açılacak olaa 
kömür sergisine a.it hazırlıklar bitiril
mek üzeredir. Hükfiılıetimiz, aergiyl 
ziyaret etmek istiyen yurtdatlar ı
çin eaulı kolaylıklar al'&ltırmakta. 
dır. 

Bu arada Nafıa Veklleti, ziyaret. 
~ller için demiryollarmda tatbik ediL 
mek U.zere huauai ve tenzilitlı bir ta. 
rif e hazırlamıetır. 

Ikbaat Vekilimiz Bay Celll Bayar, 
bugiln de kömür aerıiaiyle etraflıca 
meuul olmuttur. 

Fransadaki 
Suikast 
Tahkikatı 
Parla 23 <TAN) - MU.tantik Plel', 

din Madeleine Coraboeuf'U yenidea 
IOl'py& çekmiftir. Maznun, 1936 Ni
anında Duçeyi gördükten IOllra Sefir 
Kont de Cbamburun'e bazı sırlar tev
di ettifini eöylemif, eontetrinde Ro. 
maya döndiltu zaman btitUn bu aırla. 
n Sefirin Italyan müfettiflerine bU. 
dirmie oldutuııu lllve etmiştir. 

MlllrClaMühlmmat 

Kahire, 23 (A.A.) - Kahire clva
nnda llk miW mllhimmat fabrtkumm 
inpama kVar verilmif ve bu hU8U8 
için Inıilla endbtrf mtımeesllleriyle 
milakerelen baeJ•nmqtır. 





Gazete KÜLTÜR BiR MESE LESi , 
• , 

1 KM KTEP ICIN 
PROGRAM 

iLDiR? 
Mle. ıocuia m•yet fikrini vennekten laa

yapma• ki pcukta "mlU tahslyetn teıekkil et. 

.... slyet, 111111 dlllrelerin hayahndan doğ_.. Mek-

syeteyl itin• JClfClfmakclr. Yeni program, yenmjlne ...... ente•ktüalst kalmııttr. 

Y eni ilkokul protramıan 
m yapenlar but awı 

tiki mebdelerden hartket ede 
rek yine bul mantıki ne 
cilere varmışlardır. Bura 
da birkaç mi1a1 vereceğim: il 
kokufdan maksat yahuz oku 
ma yuma 6iretmek değildir. 
Daha bqka feylerdir. Bunu 
herkes biliyor. 

Yazan: lsmail Hakkı 
(MUlp DarUlfUnun terbiye profHHrU) 

flmdi projram dUfUntıyor: Tür
kiye ~. öyle IH çocuk
lara mllllyetgi bir terıblye vermek 
gerektir. Bunda ftlphemiz yok. 
Zaten lU ne llttmek ve m ya)ll&k 
terbiye çocutun içinde yqadJtı 
IOllJ9tenln bQnyevf saruretlerl dl· 
iDi& çılra•ı& .J'abt ull pedapjl 
maelem bundan monra batbJor ... 

N• yapmalı ki pü mllllyet
cl bir terbiye ahnıf olaun T ..... ~_......, ......... 

1ettt ..,.,. .,.....,.... ... 
olan propam m~e -... 
bm ve taY8iyelerlnl lll'&byalım. 
Bakmm ne dlyorlarf llWI Wktlle
rl, kJJmetlerl qdamak, lıer del'8i 
mllU pyelerl tabıldnık ettlNcek 
bir vuıta olarak kullanmak, Türk 
ulU.IUDa alt bültler tberlncle dur- ili ta6ıll yavruıorı 
mak, yurt •vslll &fdımak, ve IGrecefia: Aynca fikir, aynca 
bu denlerden latifade Yabm tarih duysu, aynca trade yoktur. Bun.. 
ve cojrafyada detll. htAp deNle. lar bir ve bClUbı olan inu.ıı f&hai. 
rine kadar. yetinin mamara1an, lıaualan, 

G6rWtlyor ld mtl.elHtıe milliyet modlandır. Yalmz l&h•iyet varclır. 
terbiyMbıl bar libln terbiyeli, y.-.. Prosramcl&ld ttırlU a.ıılqılmJyan 
hut bir ferdi idi' telldn iti olarü mevsu 9udur: Nuıl yapmalı da 
anlıyorlar. çocufu mUJI blr f&baiyet haline 

ptlrmeHT Yoaa milli, pyrlmilll 

B u demektir ki lllllUyet. ah· yahut l&mil1f f&haiyette bir inuna 
ilk, l&Dat luanlyet stbl D&lll yapnaıı da "milliyet fikrini, 

dU)'lularm mf kolektif, I09)'ete- chQsuaıı., 1111 Vermeli, O delil .. 
den dolma maJılyetU dunuıar ol- · 
duklarmı anki lıümiYol'lar. .... 
yete, l"IP laa)'&tl Ollluyaa yerde 
ve gocutun milli, vatanı hQ&tı 
bir grup orpnı olarü ftllen ve 
hakikaten yqımadıtı bir yerde 
mmı,- duyCuMI dolu; bllyUr .. 

T arlb ft cofrafya denderbdn 
milliyet ve yurt leVlillnln 

gellfmemnde btlytık bir rolü oldu· 
tunu ileri drerek ltiru kapmı a
çacaklarmı pelr lllılUIUyorum. Çltn;. 

kU ben ne söyledifiml bili vorum. 
eHr te)'e kendi rolUntl Yermeli ve 
fulumı da 18tememeli. 

Fikrimi aöyliyeceflm. Ta ki ten
Jddlmtn aırf menfi bir te~ft oldu
fu anlqllmaam. Bizim mllU tah· 
alyetimizi kuran l.mfller hep 808-

yal lmlllerc:Ur. MiW .-yetemizbı 
blltUn birlik ve btltUDlllk hayatına 
alt olan f&&llyetlerldir k1, bizde mil 
11 bir talıaiyetın uyanmaaı için mu. 
eıl8lr olmuttur. Bunun batmda 
milli ıuurwı organı olan yaym, 
matbuat Vardır. BunWl içinde bt1. 
tin mllU iatilıaal faaliyeti vvcbr. 
Yine bunun içinde mll1t müdafaa 
vuıtam vardır. Ve yine bunwı l-

çinde tiyatro, roman slbl mDU mu
hayyile faaliyetleri vardır lfU e. 
fer yepyeni bir mektep oıpn•111-
yonu vUcude getirip Ttlrk çocu • 
tunu milli yaym, lstlhaaJ mtıda • 
faa ve sanat faaliyetlerinin sade 
haber alıcm ve eeylrclal değil, bel
ki haldld faili ve~ lıaltne 
getirebilil'lek bu Ttırk çocufuna 
programm l8tediği milli f&hsiyeti 
kazandnııuf olurwı. 

B u mUmktın mUdUr? Evet 
mUmkUndtır. Fakat bugtın

kU kitapçı ve entellekttlalist pe
dagok kafuile değil, bUtUn pre
jUjeler bir tarafa yepyeni bir 
Ttlrk pedagojial yaratmak ina
nlyle psikoloji ve ll08yolojinin en 

;reni domıelerine kotan bir inua L 
radeaiyle. 

Yıllardanlterl muaJUm tnektebl 
ve darWftlnUıı )stlntllerlnde teth1r 
ve mllildaMan bllua..,...., U• 

~ .. .-. .. 11 'l!lddl .., ile 

~ ····- .... ..,. ..... karfılamayıp en ufak bir aevgiye 
hedef y&pm!f ollalardı bu yerytı. 
ztlnde ve terbiye babainde bislm 
de dtlfilndUllmtlz ... tatbildni g6r 
mü ilteditimis f8Yler baluadutu 
anlqılmlf olacaktı. 

B u tek mlla1 bile blJe p 
teriyor ki. yepyeni bir e

aer olarak ortaya çıkan ilkokul 
procrammm Premibt iyice tetkik 
edilince bu yenllikteD mahrum 
olduğu anlqıhyor. Çllnktt bUWD 
taVliye ettiii teYler 89Jd uuurlar
dan bqka bir feY delildir. O hal· 
de yapılacak ,ey bu preaaipler U
zerinde birer birer aurmu ve 
sakat taraı1annı psatermektir. 
Bence bu kaclan da klfl delil. ye
niden pl'OIJ'&ID yapacak olanlarm 
yorulmamılan için, aakat ve sayıl 
taraflan birer birer göetermlftir. 
Gelecek yazımızda programm ka· 
bul ettiği "topluluk prenlipl.. Dl 
tetkik etmek lltlyorutn. 

ortalJtıaarvlUUYOrlar.Hemde ..---------------~~~---------------------------~~~~--~~~-----
bu mum. ilk .._, ötretmataln 
atmadan Qlk&D vatanl*'Yenae ke 
U..lerle olu•ltlr Alllyorl&r. 

INGILIZ KAllKA TORU: 

6 -.:-== 

Kacllkiy•Dlsppnsere 
Lftmn Yok muclur7 
r. ......... n 11art paar 

sW •lıhmdll klcllı bir •ftdllı 
nr: "KllM.IT dllpennrlala ............ 
..... ,. 1 _ ..................... 
•••• ,... ldlldıe ............ ....... .....,...,.... ........... 
tueıdnln 84"1mau, onda pollkftnltla 
mut-v-..hM.tphra .......,,ar. 
tık bu dlmpueere ......... blrakma • 
.......... enüan aldlk • 

• ....., ....... .,....,.. Ba 
.... ,.... eUlı' ... ,..... atm. _ .................... ........ 
.... "' 6-11 ....... eder. Kadı. 
.., ...... ft --~ halla ook 
.... ,....... ... laMlu' ...,.. .... ......................... ..,.. 
+ .............. , .......... ,.e 
h••ıkılmlıdlfadllllleld .... . 
.... ,..... ...... Wlllld '°' 119 ..... .......... ..,. .............. ..,..., ... ., ............... .. ................. ...., ... .,.. 
nlı, ._ ... llhbf mlle•eHIM'I ...... 
leketbı, fehrln her tarafmda eolalt • 
.. tar. Dlspauerln, pollkalllkle • 
rta, llhhat lstMyonlamun, dolam 
nlerlala. tl mahallelere kadar yayıl. 
...... srllhf telclmlltbl bir leabldlr. 
Bunun muayyen ~ içinde bir 
...... __... olclalaa hDlyorm. 
Jl'abt ......... da lfJIWk ve idare edea 
..._ e11erjlsl. ..... kuvvetidir ••. 

Bayar,.,. .............. ~ ..... , 
Kadıköy cllsNIMertafn ka1dmlmall • 
.;a bir aeWp teıtk1J etmez. S•hhl mles.. 
MMlerln .......... detn. -:o~chr 
ki, llllt1lflll Mhbtt ııl~na attrna alnut 
olur. a...ı lstlhbaratmua ....... 
ba .U..-rbl llaklmbnuma 8flbep 
~. Yml ewku ... t baaa, 
...... dolrt.orlannın ............. 
............. Ba ......... yapabil. 
mek '91n, tuarrufa lhtlyv, hasıl ol • 
....... Tuarraf lefn de, Kadıklyde. 
ki ...... _... bldll'llmuı mllftllk 
cirillnllıt-· 

....._ lloldorlannm m-1anm 
• 

t:uanuf ta dNftllf!hftll'. Füat y& 
leree ,bbalerce fakir haJkm kolav'd:. 
.. maayme edl'cllklerl bir 81hhat 
"""6wtal NYetmek ço1t ararb 
lr talu'nlftar. l>Pldorlann btU(ıele. 

rbd ,......._ ... haflma 9llıhatlll 
... tMamd, teicabftl etmtven .. 
loymetl kartılMtrnnalrtn. Kachkly. 
de d'9mnMft lhttyae vardır. ba b • 
ttar wı 111r lhtayac tnklr et111emeL 

Adstı Y aııet 

Okuyucu 
Mektupları 

llr cevap 
lneıöJdt Uray meydamllda A.vt 

bap Bay Recep Dtutara : 
"- Mektubunuzu tetkik ettik. 

Yudpız wle tlzerilıde b1r avu • 
kata damfll'8&JUZ muvafık olur. Suo
lu, aabıkaaı olmamak ve mahkemece 
kabul edllmek '811ile. kefaleten tah
liye edilebilir, maamafih, o m...ıe • 
nilı arlruma dÜfJllekte artık mar et. 
memem li&in iGin de faydahdlr ... 

H &Jll', 1tulllar hep JUlht. Za· 
ta doirU bir P9ikolojl ba

kımmdaa bakanak Olunak fll#U 
lnafltere yeniden elllhlanenak için milyarlar 
harcamıya karar verdi. laldvln kabinHlnin bu ka. 
rarı muhalif Amele Partlel puteel olan 11Deyli 
Herald,.a tu 9i1&ilerl ilham et.mittir: insanlar har
bin emrine lmldel 

H•tl111•11f 
Beyoilunda Ölçek IOkatulda 187 

numarada Bay Suad&: 
6 

"- Dtltilncelerinllde taı'llllMB 
bakJıamız. Fakat 'O gttn sabada 10 
binlerce latan6ullunun toplandJtı dil. 
,onwane, alman tertlbatm pek dtl· 
ıenais olduiu da söylenemez. Nlte • 
kim, o btlytlk toplantıdan çok daha 
evvel teJırin bir çok otob08Jerl, oto
moblllert Angaje edllmtt. tren Mf~ 
leri arttmlmıt ve halkın rahat •Jae 
bati çareleri arqtınlınıftJr.,, 

Maltalle arasıada t•ff• 
f•brftası 

EyUpte Defterdarda Çömlekçll• 
caddeeincle •& numaralı evde oturaa 
öğretmen Bay Şevket Enp yaa
yor: 

.,_ Qamlltçller caddealnde bir 
tQğla fabrikuı vardır •• Bu fabrika • 
nm mab•Utı anamdan kaldmlmul 
hakkmda flmdiye kadar bir çok mtl
racaatlar yapdmıftır, pc:enlerde IN
rum ve dumantyte mahallede oturaa 
lara pencere açtmmyan bu fıbıib, 
eter kuvvetli bir poyru olsaydı, ,. 
nacak ve civar mahı•lerl ele tama-
men yakacaktı. MahılJe aramda 

ail~Wtllii-~ fabrika, tuflı harmanı olur mu 
hılç!_,, 
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Bulgar 
Milli 

Takımı 
. _ll __ e Maç 

Mıllı kume maçlarının idaresi için 
davet edilen Bay Kaçef, Bulgar fede. 
rasyonunun salahiyet mektubiyle fut. 

H 
.... -ı I<. A YE 

Pazar günü yapılan milli küme maçlarında 
futbolcülere bir balcı~: 

Ankaralı bol federasyonu reisimiz B. Sedat Rı. 

Milli küme maçlarında lzmi rli sporcular: Doğanspor 
takımı maça ba,ıamadan önce 

Bir Yunan 
Şampiyon mu 

Boksorii 
Olacak ? 

D~nya orta siklet şampiyonu Fransız Marcel Thil'in geçende 
Panste yaptığı bir maçta haksız yere galip ilan olunduğunu 

!~zmıştık. O maçta· Fransızm rakibi Kanadalı Lou Brovillard 
ıdı. Kanadalı Fransızı bir yumrukla yere yuvarladığı halde ha 
kemler yumruğun kalçalardan aşağıya isabet ettiğini iddia ede 
rek Kan~dalıyı müsabakadan ihraç etmişlerdi. 

Halbukı sonradan görülen maçın,---------------

liinemasında yum rulon aşağı tesadüf 1 ı• f b 1 Ki •• 1 • etmediği anlaşıldı. Bu hadise üzeri- 5 Gft U Up eri 
ne Fransız gazeteleri, Frans!Z boksö. a• 1 f ı• ı•k 
rünün haksız bir hükümle dünya şanı. ve ır 5 a ıs 1 
piyonluğunıu muhafaza ettiaini ve bu Lstanbul Halk Partisi vilayet mer
nıeselenıu şeı·efsiz bir galibiyet oldu- kezi lstanbul spor faaliyeti ve spor 
ğunu yazdılar. klüpleri hakkında bir istatistik yap-

Gazetelerin ne~riyatı üzerine boksu ınıştır. Bu istatistiğe göre şehrimiz
bırakmıya karar veren Fransız §am. d.e partiye bağlı klilplerin sayısı 21 
piyonu bir köye çekilmişti. o~ur bunun dokuzu lstanbu!, sPkizi 

Son zamanlarda Fransız u:ı?,ırlann- Anadolu ve yedisi Beyoğh ~ akası:ı
dan Pietri'nin tavassutu ile boksör, dadır. 
ilk k:ırannuan vazgeçuck tekrar mü. rartiye bağlı olan bu klüpler 935 
sa ba:ta. yapmayı kabul etmı~tır. ve 936 yıllarında 1013 yerli ve lx4 ec. 

Fransız boksörünün bJ sefer:id ra. nebi takımla olmak üzere 1227 maç 

ki'.)i, Amerikalıların orta sıklet dü:ı- yapmışlardır. 
ya şampiyonu addettikleri Fred Stee! Parti bu 24 klübün dışında kalan 
olacaktır. klüp?eri de partiye bağlamak için mü. 

Yalnız Amerikalının Fransa.ya gel- zakerelere başlamıştır. 
mesi para yüzünden bir&z mü!!h.-Ul gö. Şehir bütçesinden bu sene klüpiere 
rülmektedlr. Amerikalı gelmıye razı yardım için 8800 lira ayrılmış olup, 
olmazsa dünya şampiyonluğu için Pa- b.mun 480(\ lirası atlet ve güreş işle
riste muvaffakiyetler ka-ıanaıı Yunan rine, diğer dört bin lirası da muh
bokeı.i..irü Hiristoforis'in Fransıza çık- tclıf !'por işlerine ii) l"lı:-ıışttt'. 
ması mevzuu bahistir. Bu ya: dımlar h,ır yıl bütçesiv•e Ç("ı. 

ğaltılacal< ve bun ~ııla klliplerin tek-

7 Haftahk Bisiklet Seri nik bakımdan inkişaflanna çalışıla. 
caktır 

Yarııla rı 
Bisiklet federasyı>nu hrafın1an 

bütün mıntakalarda ayni tıırihte bas

layrp ayni tarihte n!hayetlenmek U

zere yedi haftalık bir seri bisiklet mü. 

Ba.bakası tertip edilmiştir. 
Yedi hafta devam edecek olan bu 

müsabakalarda en çok puvıın alarak 
birinci olan koşucuya. federasyon ta
rafından ltalyadan mübavaa edilen 
vitesli bir yarış bisikleti .hediye edi. 
lecektir. 

Müsabakalar 11 nl!'l!\nda 30 kilo
metre olmak üzere başlıyacak ve her 
hafta 10 kilometre meufe fazlalaştı
n!arak 20 haziranda 100 ki'orı~et:re 

yarışla nihayet bulaı:a.ktır. 
Federasyonun spor(·ulan çok faz. 

la sevindirecek olan bu kaı-arı bir ta
mimle bütün mıntakalara bildirilmı§
tir. 

lstanbul mmtakası bu yarı§lar i. 
çin hazırlıklara başlamı§tır. 

B. Niza mettin ve B. Nasuhi 
Baydar lzmlrden Döndüle r 

lzmir, (Hususi muhabirimizden) -

Manisada 
Kupa 

Maçları 
Manisa, <TAN) - Lig maçlarına 

nuırlık olmak üzere Halkevi tarafın. 
dan tertip e<lilen kupa maçlannın ;.., 
kıncist, TurF"Utludan gelen meraklı

ların dn rı~hil bulunduğu kalabalık 
bir sey'rci kütlesi önünde Turgutlu 

za ile görüşmüştür. Cerevan eden 
müzakerede Türkiye - Bulgaristan 
teması üzerinde görüşülmüştür. 

Toplantıda verilen karara göre 
Türkiye milli takımı temmuzda Yu. 
goslavya ile yapacağı milli maçtan 
a vdettc Sof yaya uğruyarak Bulgar 
milli t.akımiyle karşıl~acaktır. 

Bulgar federasyonunun teklif ede
ceği bir tarihte de Bulgaristan Tür. 
kiyeye iadei ziyaret edecektir. 

Bu karşılaşmaların mali şeraitinde 
tarafeyn büyük bir hüsnü niyetle ha. 
reket ederek uyuşmuşlardır. 

lçtimada ayrıca Balkan kupası 

maçları için de görüşülmüştür. Fede
rasyon b~karu Türk federasyonunun 
Sofya kongresi mukarreratını aynen 
kabul ettiğini ve hatta 937 de müsa-
bakalar Yunanistanda olmayıp ta 
Sofya veya Bükreşte yapılsa yine 
Türkiyenin bu turnuvaya iştirak ede. 
ceğini bildirmiştir. 

Yunanistanm bu seneki organizas
yonu yapmadığı takdirde Bulgaris. 
tan veya Romanyanın bu turnuvayı 

terti~ hazır bulunduğu Bay Kaçef 
tarafından bildirilmiştir. 

Sekiz 

YALANCI Y.AKUT 
L os Angeles'in eski Ispan • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • •ı . . .. . yol mahallesinde bir mü _ rildıgını, eksiksiz, attıksız antst • 

cevheratçı dükkanında idim. Yi.W<. Yazan: • tım. Başbaşa vererek bir pl~ 
s~.k ~ncereli, serin ve gölgeli bir ' ı kurdu~. Bu~un pwarasiyle Çin.e diS-dukkandı. Sahibi lspanyol melezi Ernest Poole necektik Çın daglan ar .. ın..a. _J• 
ıdi. galiba. Şiveli İngilizcesinden, pon_ korkusundan uzak, küçil<:'1• 
o anlaşılıyordu. Çeviren: f şehırler vardrr. Onların biri.il' 

Bana taşlan göstererek: J çekilip y&§ıyacaktık. 
"- Bu mücevheratın çoğunun : Cevat Kabaa - a I • Fakat bütün bu hülyalar, ~eP 

içine bir hikaye sinmiştir. Hayatın t g Ç 
1 İ yakutun kıymetine bağlı idi. Ege' 

hararetinden, sevgisinden, kinin. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t Y.a~u~ kıymetsizse, o takdirde il~ 
den veya kıskançlığından doğma pıp kavuşacaklarını pek ala bili _ sıbımız ancak ölümdü. Fakat eJl1iO 
bir hikaye ... Taşların dilleri yok ki yormuş. Dağ dağa kavuşmaz, fa_ olunu~, babam .yalancı değildi. )lıa-
söylesinler. Her nasılsa bir tanesi. ka kavuşacak olduıktan sonra demki kıymetlı olduğunu söyledi, 
nin sırrını duydum.,, dedi. Anlat - insan insana kavuşmaz olur mu? muhakkak bu yakut kıymetlidir·•' 
masmı rica ettim. o da söyledi. o na, babası, dört beş ay ye. K ız .konuşurken aklımdll blt 

Bir kaç ay evvel bana camdan tecek kadar para, ve kara. şüphe belirdi. Sakın babl-
yapılma bir yalancı yakut getirdi ~ için saklanan akakçelerin ye. sı, kız yakutu satıp paralan delt.. 

Sekiz kiüp turnuvası tertip heyetin. Ier. Derme, çatma, işporta malı~ nnı tutsun diye de bu koskocaman kanlıya vermeğe kaliuştığı takdir• 
,, .. n • adi bir. ıı1>v 1'nıı P'Ptirdiı:?i v 11 lm yakutu da vermis de,_ taşın yalancı ve kıymetsiz ol • 

Birinci kümenin sekiz klübü birinci tun on para etmediğini söyledi _ Ve Çôk kıymeoi' Ôldugunu, goz ,,,.'!"" ...... !··-:- ,.;w_ ..... ~~~~ .ın..n~ 

Klüp 
Turnuvası 

Başlıyor 

takımları arasında lig u.sulü ıle olr ğim zaman .gözlerinde öyle bir il. bebeği gibi saklamasını tenbih eL fecı bir ıntıkam alma 
18 

emış 
devrelik futool turnuva.~ı tertip edil- mitsizl'k .öyle bir aeı gördilm ki, mi•· Amma yakutun tam fiyatını m;m?~. h b" ·ıı>t durakladım. Öyle söyledigı-·me piş söylememiş. Çünkü Nevyol"Ka eri _ u ' P e ütün kanmıı beyni 
miştır. "'' sıçrattı. 

1 - Bu turnuva 7 hafta devam e- man oldum . derken, yakutu kızm sevgilisine K Çinli bir kı1ilı. İncecik, upuıun vermesinden korkmuş. "- Kızım ızı kurtarmayı tasarlamıya kOıo 
decek ve fikstür mucibı~r.e sekiz klü- yuklum ve ona : 
blin karşılaşması ile ayni günde dört parmaklan, bir kadavra parmağı yakutun} kıymetini, ne yapmak lL ••-Dur, şu taşa bir daha ba1tl-

maç yapılacaktır. mik kalmıştı. Evvela kendini, son. ca, ben sana mektupla yazarım.,, ynn. Olur a, belk; yanılmışondıf• gibi, etini kaybetmiş, ipince bir ke. zım ~e diğini, sen Nevyorka varın. 

2 - Bu maçların puvanlan Türk d · Belki de .genci hutalıktan kurla • 
ra da sevdiği erkePi canlı tutabil _ emış... · f Spor Kurumu müsabaka nizamname.. .,. L:. ı. racak olan doktor ve ilaç mura -mek için ,giriştiği çetin mücadele. n.11.in, zavalh adam. kızma hiç 

sine göre tayin edilecek, birinci gelen kt larını ödiyecek bir kıymettedir·" 
klübe kupa verilecek1ir. nin izleri, yüzünde derin çizgiler me 'ln.ıp yazamamış. Çünkü Japon dedim. Kız taşı çarçabuk elime 11t1 

oymuştu. , ya 1 e harp patlamış. Kargaşalıık 

3 - Ataçlara 28 - 3 - 937 Şeref sta- "- Mutlaka kıymetlid'r. bana arasında dükkanındaki mücevhe - di. dında başlanacaktır. t' 1 Bu sefer yakutu gUne•e karfl evden ayrılırken vermişti. Bu taşın ra ıy e beraber adamcağız hayatı. " 
4 - Yalnız spor hurekctinin temi- büyük bir kıymeti olduğunu bana nı da kaybetmiş. Kızınsa, parası tuttum. Yalnız dükkanın bir kaps-

oi içııı tertip edil11n bu maçların du. hissettirdi. Emin olunuz, babam tükenmiş ve gurhet elinde parasız ğı açıktı. Oradan sert bir günef 

h 

1· · tP ( ı...~ 1 ışıgıw gı'riyordu. Iaık tacım berrak 1"' 
ıı.ıyeflı umumıy~ '· on •J\:ıl KUr<JŞJ mücevherattan çok anlardı. Şang. pu suz kıı.lmış. Kendine ufak bir iş Y "' 

olarak tesbit t.:d.lml}tlr. Ayrıcu ten. hayda idik. Ben kendi.mi bildim bi. bulmuş. Uğraşıp didinerek. etten, mızısı içinden geçerken, her ya -
ziliil yoktur. Jeli babamın tıpkı bu dükkln gibi tırnaktan .damla damla arttırarak, kutta olduğu gibi kıpkızıl bir Jiı) 

28 
" 937 r"·

1

a."' pr b .. av salıverdi. Fakat yakutun tam üzt-
- .1 - ....- • ogramı: ir mucevheratçı dükkanı vardı. Y aş yavaş para biriktirmiye ko Şeref stadı. 3nhn komıseri: Halit Evet .dUkkiinı küçüktü. Pek oka • yulmuş. Çine dönüp sevdiği gençle rinM b .. ka bir !l"Y vardı • 

dar kazancı da yoktu. Fakat yük- ev)P""'1eği tasarlıyormuş . y akutu parmaklanmm ucu!'-
Galip Ezgü. Ssıat ... 1,15. Sülcymani
ye - Anadolu. l-Ltkrıın Ahmet AdC'm. 
Saat 13.25. Be::koı - Topl.\apr. Ha
kem Jzzet Muhıttin Apak. Saat 15.05. 
Hilal - Eyüp. HA'.<~m Bu:tıa11 Atak. 
Saat lG 45. Vefa - lst • .mbulspcr. Ha. 
kem FE:.ridun Kılrç. 

takımı ile Manisamn Ytldırıuıspor uı
-:tır.ıı arasm<la cereyan etmıştir. 

Çok zevkli ve teknik geçen oyunun 
birinci haftaymı 1 • 1 berabere neti. 
celenmiş, ikinci devrede aym heyecan 
ve zevkle devam etmiştir. Bu devre. 
de Turgutlu takımı ik!ye karşı üç sayı 
yaparak galibiyeti kaza.rumştır. • 

k h 1 F 
ftı. da e v i r i p çevirirketl• 

se pa a ı. seçme taşlara malik ol. M\at gen<;ten gelt>n mektup--
makla meşhurdu. Bana bu taşı ve- lann havadisi gitıgide ka. taş elimden kaydı, yere düştü, ti-ran şm üzerine bizim yakut sandığımtl 
rirken öfkeliydi. Amma ne de ol. P acımıı:ı. Bir avuç kantonlu asker, bütün Japon ktıvvetlen·nı'n kırmızı bir cam tabakası geçiril-
sa, yalan söyler bir adam değildi. · ti Doğru sözlülüğü ile tanınmıştı. s~~~ınşına aylarca dayanırken, sev mlş · _, dı.gı genç yaralanmı". Gizli Japon Taş yere düşünce, cıı.m tu;c..ı• 
Ömründe kimseyi aldatmayıp, be-

1 
" buz oldu. Camın ortasında en ~ef-

ni mi aldatacaktı?. ,, a.ıan arı. genci tehlikeli bir reis di. . ye mimlemicler. og·ıanı yok etmı've faf göklerden daha serin ve derttl 

B 
abasının nf':ye öf elenmiş ol. " .J ·1· b' fi kt B k · ıı•r karar vermişler. .,. mavı ı ır ruze çı ı. u ra .. 
duğunu sordum. Ona ba- firuzesi denen ~ ender bir çe§it 

bası Kantondan gelen Kantonlu fır Hem bundan, hem de kı1.ı çok firuze idi. 
kaya mensup bir genç askerle ev - sevdiğinden dolayı genç Nevyorka Bunun böyle olduğuna yüzde 
lenmek istediğinden dolayı kızmış. gelmiş. Kavuşmuş1ar, mesut olmuş yetmiş emindim. Fakat tamamen 

Arkada.şlan genç Çinli ıkızlarm lar. Ama çok sürmemiş, tatlı gün anlamak için daha yapılacak bati 
baba ve analarının dediklerine pek akşama tez ermiş. Parasız kalmış. tecrübeler vardı. Elimdeki firUt.ıl 
kulak astıkları yokmuş. Amma bu lar ve bir iş bulmak için başvur. hakiki krallar firuzesi ise, binlerce 
kız babasına çok hürmet edermiş. madık yer bırakmamışlar. Sağa so dolar ederdi. 
Sevdiği adamı hakikaten sevip sev- la müracaatları hep nafile çıkmış.. Sevişen gençlerin ömürleri bO-
mediğini iyice anlamak ve kendi Gencin aldığı yara, <;ekti~ zahmet yunca. bütün sıkıntıları defedildi 
kendine "hakikaten bu genci sevi. ler sıhhatini berbat etmiş. c.;!tınaya demekti. Kıza hakikati anlattırıt· 
yorum!.,, diyebilmesi için, babası - tutularak ayatağa devrilmiş. Bir Bir hafta sonra gelmesini tenbib 
nın ricası üzerine evlenmeden evvel yana biriktirilen paralar birer bi _ ettim ve para verdim. 
beklemeğe razı olmuş . rer sarfedile sarfedile ellerinde bir Yalnız ben değil, tecrübeleri 

Kızın bu karanndan babası çok şeycikler kalmamış . başkalarma da yaptırdım. Taf 
memnun kalmış. Hem kızına bir İ şte tam bu sıradaymış. Son krallar firuzesi idi. Onu satm a.1-
mükiı.fat, hem de iki gencin ara. çare olarak yakutu bana dım. Genç çift uzakta, Çin dağlatl 
sına binlerce mil mesafe girsin di - getirmiş Ben yakutun on para eL arasındaki küçücük gehre gittiler• 
ye Nevyorka göndermiş. Orada bir mediğini söyleyiverince, kız, kıv. Mücevherciye: 
mektebe koymuş. ranarak: "-Taşı bana gösterir misiniz!.,, 

Maksat, kızın öğrenmek istediği "- Muhakkai< çok ktymetlidi;, dedim . 
' yeni yeni şeyleri öğrenmesi, ve za Babam yalan söylemezdi. Bu ya _ "- Burada göremezsiniz, o, şitıl 

vallı ihtiyar Çini dalmış olduğu bin kut babammdır. Haftalardanberi di genç bir sinema yıldızmm ger• 
lerce yıllık uykudan uyandırabil - erkeğimin hiç iyiliğe dönmediğini, danmdadır, uzak ve eski şaıicm bit. 
mesi için • gitgide eridiğini ve yaşamak ümidi çok hayat hikayelerini Uzerl11-

Öyle ya! İki genç arasında ger. nin uzaklaştığını görünce, dün ge. de gizlemekle beraber, şimdi garP-

Jzmir mıntakasının son birleşme hA
diselerini ve m\lli kUme temastan me
ıelesini tetkik etmek üzere şehrimize 
gelmiş olan futbol federasyonu ikinci 
reisi Nesuht Bayd:ır ile Türk Spor 
Kunımu genel se\-reteri Niz:ınıettin 
Kırşan iştPı :ni bitirerek btanbula 
dönmüşlerdir. Manisa J Yıldırımspor 

çekten bir rabıta varsa, onların ce, bu yakut meselesini ona açtım. te de ba•ka ba•ka hayatların hiki-

f a tbofcüleri ma~tan evvel binl n w Y k "t "i 
3' , erce m e ra.gmen ne yapıp ya a ulu gösterdim. Bana nasıl ve. yelerini toplamağa koyulmuştur·•' 
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ICUM~DAMLARIM 
~ATlfştGJK:R~ , -
Enıel~li General 
Eınin Anlatıyor: 

Balkan 
Harbi 

Günlerinde 

1 

B undan yedi sene evvel, he. 
nilz ıkırk yaşında W<en, harp 

letde uğradığı hastalık neticesinde 
ı.ıaıu1 kalarak, ordudan çekilmeğe 
ftıecbur olan emekli Korgeneral 
trninle konuşuyorum. O korgene. 
l'a.l Emin ki; belinde kılıç yerine, 
linıdi elinde bir tahta parçası var. 
Ve bu tahta parçasının yardımı ile 
'Yakta ancak dolaşabiliyor. Her
hangi amansız bir hastalığın bir 
&aınanla.r, ordular idare etm1', bü
)'\ik mıkyasta askeri hareketler ha 
trrl&ml§ bir korgenerali henUz mem 
lekete hizmet edecek bir çağda ya. 
tağa aerebilmeai ne acı oey! 

YAZAN 
Saı<ihaddın 

Günr<Ö·r 

zamanki veliaht Konstantinin ku
mandası altında toplanarak, Yan
ya üzerine yüklenmişti. Fakat Yu
nanlılar, Yanyada hiç ummadıkla
rı bir mukavemetle karşılaştılar. 

Kale, kendini şiddetle müdafaa e -
diyordu. Fakat Yunanlılar taarru
zu, c;ok faik kuvvetlerle yaptıkJan 
için, müdafaamızın ortalarına yak
laştlğı günlerde, müstahkem mev
ki. bir aralık müşkül bir vaziyete 
düşmüştü. 

T am bu sıralarda, Şimalden 
gel~n Cavit Paşa fırkası -

nm döküntü askerlerini ayakları
nın tozuyla harbe sokmak mecbu. 

AGACA.CICEGE 
M Utevazı korgeneral oturdu

ğu geniş koltuğu içinde, 
kıpırdanmakta bile güçlük çektiği 
halde benim recamı reddetmedi, 
knlı ve eerefli harp hatıralarını, 

lnlatmağa başladı: 

- 326 senesinde erkini harbiye 
)Uzbaşuıı olarak mektepten çıktını. 
lılerkezi Selanikte bulunan üçüncü 
Orduya tayin ettiler, oradan da Us
kube gönderdiler. Uskilpte iki se
lle, sunufıu eelbe denilen piyade, 
toPÇu, süvari kıt.alarmda sitaj gör
düm. 

Sitajımı yaptığım ınrada idi ki, 
't1skUpte bir askeri galeyan oldu. 
(323) ÜskilplU bUtUn piyade kıt' 
lla.n, kışlalarını terkederek, tel
tra.fhane binasını f§g'al ve vilayet 
\Qnağıru muhasara ettiler. 

• ...teaiklen §11 ıdt: 
1 -Tam dokuz senedenberl, 

•illh altındayız, diyorlardı, kundak 
ta iken bıraktığımız yavrularm se 
llelerce yUzünü görmedik. Tarlala
tırnız yüz Ustu kaldı. Artık tezke
telerimizi elimize verip, gönderin 
bizi memlekete .... " 

Dokuz senelik askerlik.... Dile 
kolaydı bu!... Ac: bir mide ile, he
inen de yan çıplak, etkiya takibin
de geçen bu dokuz sene eakerlik 
ta.vallı Mehmetçiklerin canlanna 
tak etmişti. Bir asker, en ağır prt 
la.r a.ltında bile, vaziyetinden şiki
)et edemez. Fakat devir, istibdat 
devri ... 

Orduda zaptU rabt hak getire .. 
~tün taburlar, alaylı zabitlerle 
dolu ... 

O skUp garnizonundaki krta.Ia
nn galeyanı. işte böyle bir 

devirde ve böyle günlere rutla
lnıştı. Telgrafhaneyi basan nefer
ler, ilk it olarak, mabeyinle muha
bere etmek istediler. Ve\ ' telgraf 
lnemurlannı sUngU ile tehdit ede
l'ek, Yıldız sarayı, telgrafhanesini 
açtırdılar. Açtırdılar amma, bu se 
fer de telgraf başına padişahı getirt 
inek ve muhabereyi, bizzat onunla 
)apma.k istiyorlardı. Padişahın 
lnakine başına gelemiyeceği cevabı 
\'erilince, buna inanmıyor, kendile
Jinl.n aldatıldığını sanarak, ortalığa 
~hşet veriyorlardı. Bu Mehmet 
Çiğin saltanat makamına k&I'§ı ilk 
laya111, idi. 

Yıldız, fena halde tellşa düştU. 
:Abdülhamit, bizzat makine başına 
gelmedi ise de, Mehmetçiklerin ar. 
~lan yerine geldi: Padif&h, bütün 
ltıt'alann derhal terhis edilmesini, 
birikmiş aylıkları ellerine verile
rek, hemen yola çıkanlmalarını i
rade ediyordu. 

Emekli General Emin ordu-
da bulunduğu günlerde 

etmemişit. Bunun da sebebi basit
ti: Emrim altındaki bölükte, başı
bozuk zihniyetin yerleşmesine 
müsaade etmemiştim. 

Ş imdi Balkan harbine geçi -
yorum. Ben bu harbin bü

tün acı safhalarına, Yanyada şahit 
oldum. Yunanlılar, Alasonya isti
kametinden Selanik üzerine yürü
yorlardı. Bir kolorduluk kuvvetle
ri de, Yanyaya doğru ilerlemekte 
idiler. Selaniğin sukutundan son
ra; hemen bütUn Yunan ordusu, o 

Albay Muzaffer Tuğsavu· 
lun hatıralarının sonu 

(DUnkU kısımdan mabaat) 

Aramızda karar verdik: 
- Bu keçi nereye giderse, biz 

de arka.sından gidelim, Her halde 
bizi bir köye ulaştıracaktır.. De
dik. Boynu çıngıraklı keçi, funda
lıklar arasından ilerliyor, biz de 
onu adım adım takip ediyorduk .. 
Gide gide bir mandıraya vardık. 

• htiyar bir kadın, bize ayran, 
1 yoğurtlu çorba ikram etti. 

Artık kurtulmuştıuk. Çünkü, man. 
dıranın bulunduğu mıntaka, mil
li kuvvetlerin idaresi altında idi. 
Keldağınm öte yanına geçince is
tiklll havası yüzümüzü okşamağa 
ba~dadı. Tıpkı Ergenekon efsane
sindeki sihirli bozkurt gibi bizi 
dört yanı düşmanla sanlı bir mm
takadan selametle çıkaran bu ke
çiyi daima sevgili ile ananm. 

M ehmetçikler, ilkin buna inan Vak'a tarihi de hatınmdadır: 
mak istemediler: 10 mayıs 336 ..• 

- Hani, nerede ... Padişahın ken. Biz Uç arkadaş, eğer keçiye, 
di imzasını bize gösterin! diye a- rastlanmayıp ta, gelişigüzel bir is. 
)'ak dirediler. tikamet takip etmiş olsaydık, in-

Bir haylı uğrqtlarak. güç halle zibatçı kuvvetlerin eline düşeceği-
Yatıııtınlmalan ka.bil olabildi. Bir- mize şüphe yoktu! 
glln sonra da tezkereleri verilere« O tarihlerde lstanbuldan kaçak 
SeIA.nik yolu ile sevklerine başlan- olarak gelen üç mülteci eri<i.nı 
'1. Ben, o tarihte süvari bölüğü ha.rp .zabitinin, inzibatçılar eline 

--~--~~--....-.~--____,~----=-~ 

riyeti hasıl oldu. Fırkanın erkanı 
harp reisliği vazüesini bana yük -
lettiler. Kale kumandanından al • 
dığım emtj, bir gece, erkanı harp 
zabiti olan bir arkadaşımla birlik
te Cavit Paşaya götürdük. 

Merhum çadırında oturuyordu. 

GELEN 
HASTALIKLAR 

Yazan: 

böcek hasıl olur. Kanatlılan df'1-
dir. Siyah renkliler papatya aile
sinin çiçeklerini çok severler. Ka-
sımpatı gibi kabak ailesinin de en 
büyük düşmanıdır. Kavun, kar

puz ve hiyarlar gibi bunlar yap
rakların altlarında barınarak mah 
sulti mahvederler. Y~l olanlann 

sevdiği nebat. 
lar arasında Taarru zemrini, büyük bir sevinçle 

karşıladı. Ve bizimle üç beş kelime 
konuştuktan sonra, ayn bir çadıra 
çekildi. Orada, merhumun abdest 
alıp namaz kıldığını, yüksek sesle 
Kur'an okuduğunu, ve sabaha ka
dar ibadetle meşgul olduğunu gör
dük. 

B ahçclerln en büyük düşma
nı kanatlı ve kanatsız, yeşil 

ve siyah renkli Basra denilen Pil. 
seronlarıa üzeri pamuklu bir lü 
ile örtülmüş Lanijer cinsi ve üs
tü sertleşmiş gibi görünen Koş. 
nil böcekleridir. Çiçek, sebze, 
mevya ve bağlarda en çok zarar 
yapan bunlardır. Çoğalmalan hay
ret verecek kadar kuvvetli ve de
vamlıdır. Bir çift Basra on beş 

1 
LGffi Arif Kenbe.- bqta gül ge. 

lir. Gülün y6o 

(Arkası var) 

beş gün içinde yüz binlere malik 
yumurta yapar. Bu yumurtalar
dan çm<anlar da bır hafta içinde 
yumurtlamağa başlarlar ki 15-20 
günde bir çiftten milyona yal:m 

1 

7~0 Liralık Yeni 
1 

Büyük Müsabakamız 
au resim hangı darbımesele aittir? 60 darbımese 

1 - Ac; tavı&k keoduu arpa amtMruı<Üı 
l&IUf· 

24 
Numaralı 
olduğu 

NO 

Raim N,,,,..,.. 
-24-

airec:daiaia " 6u .... 

resmin ait 
darbımesel 

'1 - Ak ,ıı.ı;~ kara ıun açındır. 
3 - Anlıya1111 ııvrııınck uz, anlam.ı)'aıw 

davııJ "uına u. 
4 - Atı ;ıian Uıkud&rı ıeçti. 
S - Balık baıtao llokaı 
6 - ~ tutao parmak ya.lıar. 
7 - Bedava ıırke bioldaıı tatlıda. 
1 - Bet parm&k bıı o1mu. 
9 - Bu tul.m oı deveye ocndclr atlatu 
10 - Bulbulun çektııı dW belaaıdu 
11 - Dalmuuu bılmıycn ordck ~~ 

bırakıp ıuçmdao dalar 
12 - Oamdarı du,co balden bıhr. 
13 - Dııvulun ıcaı uzalrtu bot ıelir. 
14 - Dcmıı uvında ıerdL 
15 - l>cnııe du,en yılana aarllır. 
16 - Doıru eoyhycıu dokua koydcn 

kovaıl&ı 
ı 7 - El elden uıtundur. 
11 - Ealu tarak calu ~L 
19 - Evdeki puaı ~rtıY• uymu. 
20 - Eyretı ata bınen çabuk ıner. 
21 - Gulnıe lsomıtuna ıelır batın&. 
22 - Gulunu 1,even dıkenını de .ever. 
23 - Ham~m• ııren terler 
24 - Her horoı lıendı c;oplutünde oter 
2S - Her ıurı papa. pıli" yeme&. 
26 - Her koyun lsendı baa&ından atılır 
27 - Horoa olur ıozü çoplukte kalıı 
28 - Horoa çok olan rcrde ubah &C\. 

olur. 
29 - lı urür kervan ,;iriir. 
30 - hır dalasmad&ıı. c;alıyı dolaıma.lı 

evlidu 
31 - Kel ba~ ıimtır tarak. 
32 - Kendı dilsen atlamu 
33 - Keslrın ıirlfe lıabına uru. 
34 - KoFUn buhu•mırı.n rcrde keçi7r 

Abdürrahman Celebi derler 
35 - Mahkeme kadı.,. müllı olmu. 
S6 - Mart ıcen pıre dıtan. 
37 - Minareyi cıılal' lnlıfmı buırlar. 

31 - M IZ1'alı cu•al• •ıtmaa. 
S9 - Mum dibınr ıtüı verme&. 
40 - (Jfke ıle kalkan zararla otarar. 
41 - Para" weren diıdütü çalar 
42 - Pertembenin selıti çar1&111bad&11 

bellidır. 
43 - Sel ırııttt inim lnılır 
44 - Serceye cubak beredir. 
45 - Sa tnrisı ıu f'nlunda trınhr. 
46 - SüttPW" atın yanu • oturdu Ofllye 

rn Ht' 
47 - T•t •mnıte ıtpchr. 
41 - Tencere nnrluumı. lıapafım bal 

mat-
49 - T"riyt tnnn eh bir n ı~ren de.. 
50 - Tilkinin d6ntip dnlatJP ,;deceti yeı 

HrlıcB dUlrlrlnıchr 
51 - Ummadılı tat bat nnr. 
52 - OriimesınJ bilmıyero h lilrllye br' 

erirlr 
5S - ~ rilmtlnll " d e batım IOm& 
54 - Ur&"' tlrinw t191nı belra kararır 
55 - ValıtnC1!1m mama nt117• Irada• ,..,.,. 
56 - Vapı t8'1 nsnlfıtn lnılmaa. 
57 - YaY9t atın telmıeet pelr nlar. 
511 - V ~rfilı ar f'enıınl arttırır 
50 - 7'.enırinln oaraaı ıOtürdlln cenealn 

,orar 
tsO - 7.0tort etaıı ıttlıtlnmelrten. GY1U 

ni silrmllş fi. 
lızJennı, korpe tomurcuk ve gon. 
calarını sararak nusgu emerler ve 
filizlerin canlanmasına mani olur
lar. Böylece böceklenmiş sUrgüc
lcr kurumağa mahkumdur. Pa
muklu basra Lanijer'ler ise, mey
vaların köklerine, gövdelerine, dal 
!arma musallat olurlar. Bilhassa 
elma, armut ve ayvalarda ağacm 
öz suyunu (nusg) emerek kuvvet
ten dUfUrilrJer. Ko,nmer hem 
rneyvalara hem de çiçek fidanlan. 
na arız olurlar. Bunların da bir
kaç cinsi vardır. Bazılarının rengi 
kırmızıdır. Bazıla.rınm Ustil siya· 
hımtıraktır. Bazılarının vUcutlan 
da ağaç kabuğu renginde sert bir 
tabaka bulunmaktadır. Bun1arm 
pamuklu bir cinsi de dut ağaçlan
nı sararak ağacı kurutur. Bunla
rın her biri için ayrı ayrı ilaç ya
pılabilir . Buna dair ayrıca yaza· 
cağız. 

Sarıhk hastahğı: 

B ir okuyucumuz geç.en eene 
meyva ağaçlarının baştan 

başa sarılık olduğunu ve bu sene 
de aynı hastahğm olup olmıyaca
ğını soruyor. Eğer geçen sene has
talığa karşı bir tedbir ahnmam!f
sa, bu sene de aynı hastalığın hu· 
sule gelmesi pek tabiidir. Bu hu. 
talık iki sebepten ileri gelmekte
dir. Biri toprağının çok kireçli ol· 
ması, diğeri de ağaçların kuvvet· 
siz bir toprakta yaşayabilmek im· 
kanından uzak kalmasıdır. Buna 
nebatat ilminde Fizyolojik sefalet 
derler. Her ikisi için de çare var· 
dır. Eğer toprak kuvvetini kaybet
miş ise ağaçların köklerini aça
rak buraya eskimiş beygir gübre
sinden yapılmış ve ince (yüz kilo
suna 5 kilo) Zacı kıbns denilen 
toz halinde kara boya konulmut 
olan harcı dökmeli, toprağı tekrar 
yerine doldurduktan sonra ağa.cı 
kuvvetli olarak oudamalıdır. Ayni 
zamanda beş kilo suda 200 

gram göztaşı eritmeli ve icine bır 
kilo kireç ilave ettik~n sonra, bu 
iliı.çla ağacın her tarafını badana 
etmelidir. Yazın, böyle ağaçların 
gübre ferbeti vermek suretil~ kur. 
tarılması kabil olur. Kirecin faz. 
lası da meyvalan, bağları, süs a· 
ğaçlarını kloroza yakalatır. Bu· 
nun da çaresi: Yüz kilo suya 18 
kilo karaboya koyarak eritmeli ve 
her fidana bu ilaçlı sudan her on 
günde bir kova verilir. nA.cm ko
layca emilmesi için ili.çil sudan 
evvel fidanlan sulamak çok fay. 
dalı olur. Yapraklann saramııt 

manzarasını gidermek için de !is 
kilo suda eritilmif bir kilo karabo
ya ilacından yapraklar üzerine M. 
rer hafta aralıkla 2 - 3 defa 
!!emmelidir. 
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Bitliste un fabrikası 

Bitlisin Büyük 
$elillelerinden 

istifade Yolları 

• 

Bitlis, (TAN) Memba sulan itibarile en zengin şehrimiz 

Bitlistir. Burada hemen her yerde bir pınara tesadüf etmek im 
kanı vardır. Bunlardan "Yılan dili" ile "Hacıbey" hem içil 
mekte ve hem de havuzlarında yıkamlmaktadır. Zaten Bitlis 
te, Şafi'i havuzlan denilen umumi ve açık banyo yerlerinde yı 

kanmak adet olmuştur. Şehrin ihata ettiği çapraşık vadilerin 
hemen hepsinde dereler, gürliye gürliye akarlar. 

Derelerin kenarına rıhtım yapıl -ı;;-·-----------

mış, bunların Üzerlerinde de dar yol- ı So. n T u·. n e I 
lar vücude getirilmiştir. 

Akar sular belediyenin işini kolay 

~eı:=•kl& ve şehri temizlemekte • d e Aç ı I d 1 
Deniz seviyesinden yüksekliği Zonguldak, (TAN) -- Çatalağzı-

1445 metre olduğundan Bitlisin ikli· Zonguldak arasındaki 1470 metrel:k 
mi serttir. Burada pek fazla kar yağ- tünelin delinmesi ameliyesi bitmiş -
masına rağmen soğuklar okadar çok tir. Bu suretle Ankara - Zonguldak 
değildir. Bu itibarla sebze ve meyve arasındaki en son tünel de açılmış o
yetiştirmek mümkünc\ür. Bir hayli luyor. 
sebze ve meyva bahçelerine tesadüf Müteahhit Abdürrahman Naci Dc-
etmek te kabildir. mirağ, tünelin açılması ~~refine işçi-

Bıtlis, Van gölü havzasını Irak ve lerinin eğlenmesi için 3 hin 'ira tah
Suriyeye rapteden yol üzerinde bu - sis etmiştir. İşçiler bando muzika Ue 
lunduğundan, ötedenberi ehemmiye- şehirde dolaşarak tezahüratta bulun 
ti pek büyüktür. Halk daha ziyade muşlar, inşaat memur ve müstahdem 
ticaretle iştigal eder. Çünkü Bitlis leri de aralarında. bir eğlenti tertip 
dağlık, taşlık ve ziraate hiç müBait etmişlerdir. 
olmıyan bir mıntakadır. En ziyade Trenin 15 Temmuzda buraya gel -
canlı hayvan, deri, tazı, kitre ve sa - mesi İçin inşaata hızla devam olun -
lre ihraç edilir. 

1 

maktadır. 

El tezgahları ve sanayi 
Ö lu .. nün 

Burada el tezgahlarile ylinlU ve 
pamuklu bezler dokunur. Bitlis keçe 
teri eskidenberi pek meşhurdur. Bil
hassa boyaları gayet iyi bir kalite
dedir. 

Mezarında 

Başım 

Kesmişler , 
Adana, -- Yenice köyilnde 1,5 Ay 

evvel ölen Kö§ker Ahraz isminde bi. 

Nazdıide bazı küçük 
kiJgler birieştiriiiqor 

Nazilli, (Tan muhabiri bil
diriyor) - Memleketin her ta
rafında olduğu gibi Aydın ve 
Nazilli bölgelerinde de köyle
rin idareten birleştirilmesi için 
çalışmalara devanı edilmekte
dir. ( Nazilli) ilçesinin 95 köyün 
den ancak 2 si 1000 nUfustan 
fazlasına sahiptir. Mütebaki 

köylerin çoğunda nüfus 100 ile 
700 arasındadır. 

Köy birlikleri için devam e
den çalışmalar neticelenince 
birlik merkezine bağlı köyler i
şin ehli bir muhtar ve kurul 
tarafından idare edilecektir. 

Birlik merkezi olan köyde 

1 
tam teşkil8.tlı bir okul buluna
~ak di:-~r okulsuz kö~·lerin ço-

cukları da buraya devam ede· 
ceklerdir. 

Nüfusu 800 den aşağı olan 
köylerden birbirine beşer kilo
metre mesafede olanlar köy bir· 
liklerine alınmaktadırlar. Bu 
işin başarımına intizaren 93i 
bütçeleri köylere iade edilme· 
nıiştir. Bütçeler tizerinde birlik 
nıenfaatina uyar bir şekilde ta 
dilat yapılacaktır. 
B irliğe dahil olan köyler, bir

lik merkezi olarak kabul edilen 
köydeki birlik meclisi tarafın · 

dan idare edileceğine göre, bu 
köylerin imar, inşa ve diğer kal 
kınnıa işleri için sarfedilecel< 
bütçeler muhteviyatı ona göre 
tanzôırı c~ ' !ınektedir. 

Erzurumda Birçok 
Yeni ve Büyük 

Fabrikalar KUruluyor 
Erzurum (TAN) - Vilayet umumi meclisi· beş yıllık iş prog 

rammı hazırlamakla meşguldür. Bu sene bilhassa nafıa ve ziraat 
işlerine fazla tahsisat ayrılacaktır. 
umumi müf cttişlik merkezi olauktan sonra daha büyük bir e 
hemmiyet kazanan şehrimizde yeniden birçok binalar, bu meyan 
da umumi müfettişlik· kor komutanlığı· Halkevi, C H . Partisi bina 
s1 ve memurin apartmanları yapılacaktır. inşaata ilkbaharda baş 
lamlması takarrür etmiştir. 

iZMiRDE 
BALIKÇIL1K . 
TETKİKLERİ 

İzmir - lktısat Vekaleti deniz 
mahsulleri müdürü Mazlum Ataman 
ve mütehassıs İsmail Özkul, dalyan 
ve balıkçılık işlerini tetkik etmek U

zere buraya gelmişlerdir. lz~rdeki 

işlerini bitirince Bodrum, Küllük ve 
lskenderun körfezine gidip oralarda 
da tetkiklerine devam edeceklerdir. 

İzmirde 150 bin lira sarfile ıbir ba
lıkhane yapılacak, dalyanlar temiz· 
lenecek, balık konserve fabrikası ku· 
rulmasına da çalış~lacaktır. 

Siyah ve 

Hamur Ekmek 

Atatürk anıtı 
Kurtuluş mücadelemizin ilk hazır

lanış yeri olan ve Atatürkü o tarihi 
günlerde sinesinde bulan Erzurumda 
bu unutulmaz hatırayı canlandıra -
cak muazzam bir anıt inşaasına karar 
verilmiştir. 

Bu sene kış çok mutedil geçmiş ol
nıakla beraber bu itidal ancak geçen 
senelerdekine nisbetledir. Binaena -
leyh şimendifer inşaatının kışa rağ
men de devam etmiş olduğunu şük
ranla kaydeylemek lazımdır., 

Umumi müfettiş Tahsin Uzer'in 
çok büyük umran hareketlerine ha -
zırlandığı haberi Erzurumluları se -
vindirmiştir. 

lran transit yolu işlerile uğraş 
mak vazifesile Nafıa Vekaleti tarafın 
dan mühendis Fehminin Başkanlığın 
da kurulmuş olan heyet rnesaisir,e 
devam ediyor. Bu yol üzerinde işH -
yecek devlet otobüsleri faaliyete ge~ 
mek üzeredir. 

Buradaki şelalelerden yalnız bazı 
değirmenleri çevirmek suretile istifa 
de edilri. Bir çok fabrikalara kudret 
membaı teşkil edebilecek olan bu su 
lar boşuboşuna akıp gitmektedir. 
BiUiste yUn mensucat işleri için pek 
müsait bir saha mevcuttur. Ve . bu 
~elalelerden istifade hususunda bazı 
tasavvurlar mevcut olduğu haber 
verilmektedir. 

rinin mezarı açılıp kafası kesilmi' ve Kızıltepe (TAN) - Yerli ve köylil 
alınıp götUrillmtiştür. · · unundan yapılan ekmeklerden rU-

Ölünün bü:.ün dişleri altın olduğu sum alınmadığı için burada bir kaç 
için bu sırtıanc.ı harekette bulunu:-

Yeni zirai kombinalar 
B urada da zirai kombinalar kuru

lacağı anlaşılmaktadır. Çiftçiyi ma 
kine ile ziı·&ate alıştırmak ve makine 
tedarik etmek Uzere tedbirler alma -
ca.ktır. Hayvancılığm lekamülil için 

· Bitlis, cihan harbi esnasında pek 
ziyade harap olmu~, şehrin bUyllk 
bir kısmı yanmış ve tahrip edilmiş -
tir. Son zamanlarda yavaş yavaş 

imar edilmektedir. 

duğu anlaşılmaktadır. "tandır,, faaliyete geçmiş, ancak ku. 
runu ulada görülebilen siyah ve ha

13 Yaşında Bir Kız 

Kaçırddı 
Ceyhan - B".hıiye Elme köyünde 

Enver. Mu!:tafa ve Hüseyin, Mehmet 
kızı 13 yaşıı.da Rebiayı gece yarJs• 
evine J?"ircrck zo:-la kaçırmışlardır. 

Dördü de meydanda yoktur . 
= 

m ur ekmek çıkarmıya bnJlamıştır. 
Kötü evsafına rağmen ucuz olan bu 
siyah ekmekler karşısında rekabet 
edemiyen fırıncılar tatili faaliyet et
mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Şimdi gelen geçen yolcular dİı. Kı
zıltepe lokantalarında siyah ekmek 
yemek mecburiyetinde kalmaktadır
hır. 

de herşey yapılmaktadır. 

Bahar Kadar Taravetli; Çünkü 

R~DVOLi~ -----
kullanıyor. 

RADYOLIN 
Dişleri çürümekten korur '/C 

güneş gibi parlatır. 

RADYOLiN 
Diş etlerinde bulunan mikrOP 

lan tamamen imha eder. 

RADYOLiN 
Bilt.ün ağza sıhhat, letafet ~e 

ra7ibt- uerir. 

Günde iki defa kullanmağı ihmal etmeyiniı 

Daima 

KEYFLE iÇiYODUM 

Radyolin 

tYeni 

Çocuk 
Ansiklopedisi 

::;ultanhamam I 
Kebapçı karşısında P PO pazarı 

8 fenci 
Cüz 

' Diş ta bibi 1 

1 MEHMED RIFAT 1 Çıktı 
Paris Darülfünunundan mezun 
Cağaloğlundan 1stan bul beledi

\ıı yesi karşısına nakledilmiştir. ' 

~--------------~ 

Çocukla rile övünmek isti· 
yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Anıik· 
lopediıi alınız. Bu eser ço· 
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hed iyedir. ,, ______ _ , 

1 
Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

' 

• 
Her cins kırtasiye ve 

malzemesi 

• 
Şimdi Mu'> villyetinin bir kazası 

olan BiUi.ste peçe ve çar~aflar knldı
rılmıştır. 

Vali Haşim lşcanın Başkanlı<rı al· 
tındaki imar birliği, Sll \'e elektrik iş
lerinin ıslah ve tevsihe karar ver -
miştir. Bu birliğin kurduğu fenni mez 
baha işlemiye başlamı§tır. Ayni za -
manda kavurmalık ve p:lslırmalık et 
tem~ni için de hayvan k .. silen bu mez 
baha halka sıhhi et tt!.nin eylediği gi 
bi imar birliği için iyi bir varidat mem 

. d 1 
baı olmuştur. Mezbahanın yanın a 1 Öksürenlere 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi,/ 

KANZUK 
Şehrin ça1111sından geçen başlıca 

cadde, memleket hastanesine kadRr 
boydanboya lUks lambalarile tenvir 
edilmiştir. Diyanbekir - Bitlis ara
ınndaki posta seferleri haftada iki 
defa iken üçe ve kazalarda da haf
tada bir defadan ikiye çıkanlmıştır. 

1 izmirde Toprak Bayramı f et konserve f ab~ası tesisi de düşü- I 
nülmektedir. l 

1 Bıı sene Ş<'hir içinde umumi pa!'A
lar ve çocuk bahc:;elel'i yapılacaktır. , 
Şehrin ağaçlanmasına da ehemmi • • 

~~sürük şurubu 
Goğü~ nezlelerile had ,.e müı.. 

min kasa.bat Utihahlarında, ıa
türr~. zatülrenı> n • bo~ııca 
öksürüklerinde çok faydalı bir 
ilaçtır. Gö@sler i ı.a~·ıf olanlara 
a~·nca tavsiye olunur. Mutki kaza.eında tütün zeriyatı 

için müsaade alınmıştır. 
Belediyenin önemli faaliyeti meya~ 

nında kasap dllkkanlannın sıhhi 

~ekle konması, fırınların tanzim edil
mesj ve eskiden çıka.nlan pidelerin 
!ıhhi olmamaemdan dolayı menedil • 
mesi zikre şayandır. 

Şehir dahilindeki hayvan kesim ye 
rf şehir haricine, Arap köprUsU civa 
rma nakledilmiştir. 

Şehirde elektrik tesisatı yapılmak 
Uzere teşebbll.ste bulunulmaktadır. 

Askeri kıştalar civanndaki büyük un 
fabrikasının kudreti bu tesisata mii
ıalttir. Bitlis yakın zaman elektriğe 
kavuşacaktır. - · 

lzmirde Burnova Ziraat nıekteb inde toprak bayramı pazar günü 
parlak merasimle kutlandı . Köylli k ı zlar milli oyunlar oynadılar. Yu
kardaki resimde, bayrama iştirak e den köylll kızlardan bir grup gtirU
vorsunuz. 

yet verilmel{tedır. 
Köy ka!kınma ışnıe bUyük itinalar 

sarfolunmaktadır. B• yıl köy bürola
rı açılacaktır. I<öy bıitçclerine gelir 1 
temini için küy fidıınludarı ve köj 
taİ'lalan vücnde getirilecektir. 0 

llgında Muhtarlar Kursu 
Ilgın - Kazamıza bağlı 52 köy 

muhtarı için burada bir kurs açılmış 
tır. 1ıçebay Bedri İlhan, tam bir köy 
lU dili ile iki saat süren bir açılış nut 
ku vermiştir. 

İlçe memurlan tarafından muhtar 
lara günde iki saat muhtelif mevzu
lar Uzerinde izahat verilmektedir. 

lzmirde Pirinç ~ Zeriyah 
lzmir - Vilayetimiz içinde pirınç 

ziraatı lnkfş!lf etmektedir. Bu se"le 
1050 dönüm araziye pirınç ekilmitşir. 

İNGtUz KANZUK ECZANESİ 
BE\ 'OGLU _ lSTA~BUL , _____________ , 
'T' AN 

ABONE BE DELi 
Tiırkiye Ecnebi 

1400 Krş. ı Sene 2800 Krt. 
750 ., 6 Ay 1500 ., 
400 .. 3 \y 800 .. 
150 " 1 A.y 300 .. 

~illetleraruı Posta lttit]jdma 
dahıl olmryan memleketler itin 
30 · 16 _ O • 3.5 !!radır. 

- ............. A FMrız 
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liüseyinin Can Acısi~e Kıvrılan V ücudü Titrerken 
Talihsiz Başı da KerbelCi Çölünün Kızqın 

Kumları Üzerine Yuvarlandı 
t\f'l!u sırada; en hararetli Emevi ta- ı yorsunuz. Lanet... Hepinize lanet ol· 
!o tarları, eerdar Ömerin yanında sun. 
fuPlan~ışl~ı. (HUs.~yin? in okudu- Diye bağırmıştı. Lakin bu sözle-
tı k~ıdenın, a..iker uzer1nd~. yap.a~ re, hiç kimse kulak asmamıştı. 
ı.. leaırden korkuyorlar: lHuseyın)1 c:ı· il s· ·k· · b' d H" 
"ll' .. •. • • d.. .. "Yımmer e ınan, 1 ısı ır en u. 

an evvel oldurmek ıçın çare uşu . . ·· · t 1 1 rd "~ bij\t 
1 

scyının uzerıne a ı mış a ı ıapa-
,, or ardı. l · t' b. d b. 1 
(li.. yin) k 'd . 1 b't' tşt• cak arı emaye ı, ır en ıre pay aşa· U8e , ~ ı esın ı ırm ı. 1 d 

.\t,.. .. .1 . .. . ..:ı- d'kil k mamış ar ı. .. dn uzengı erı uzerınw:: 1 ere : _. 
- Ey, (Muha.mmedJ in ümmeti • -Ben keseceglm. . . 

l'irtı, diyenler! ... Onun; henüz ana sil - Hayır.~_Onu, yere ben devırdım. 
t11 emen son hafidini de şimdi kuca· Ben kesecegım. 
bnda şehit ettiniz ... Allahın, ve re· Şimmer, dirseğile Sinanı yere de. 
1UlUnün llneti, sizin .. Emiriniz İbni vir,miş; dizini (Hüseyin) in göğsüne 
~Yadın .. Ve, efendiniz Yezidin üze - dayamıştı. Artık baygın bir hale ge· 
tine oll!lun .. Gidin. Efendinize söyle- len (Hilseyin), gözlerini açmış .. Son 
~ .. "Alinin oğlu (Hüseyin), sana defa olarak Şimmerin y'..izüne bak. 
biat etmemek için en sevgililerini fe mıştı. Şimmer, hançerini Hüseyinin 
dt et.ti. Kendisi de, güle güle ölümil gerdanına dayamıştı. <Hüseyin)in 
~rcih etti. Ve; bir gün gelip, ehli dudakları kıpırdamış: 
bertin katillerinden a}Tı ayrı intikam _ Ya mel'un! .. Oradan kesme. 
'1nıacağını söyledi.,, diyin.:. Artık si Ceddim (Muhammet), daima oradan 
te, ba,ka sözüm kalmadı. İçinizde, 
beaıt mertçe öldürmek i8tiyen varsa öperdi. 
itte meydan. Karşıma çıksın. Diye mırıldanmıştı.. Şimmer, bir 

Dedi ... A8kerler ve milbarizler a- saniye duralamıştı. Ondan sonra. 
ltanıda, hiç kimse yerinden kımıl· (Hüseyin)in başını bükerek dizine 
litnrnaya ce5aret edememişti. Yal- dayamış .. Kolunun bütün kuvvetile 
lı.ııo;, serdar ömerin ba.,ına toplan- indirdiği hançeri, kabzesine kadar 
~ olanlar arasında bir hareket (Hüseyin)in ensesine saplamış; şid· 
~öst.ermişti. Bunlardan (Te _ detli bir çekişle, bu meşum cinayeti 
llıirn) isminde bir mübarlz, meydana tamamlamıştı... (Hüııeyin)in kanlar 
telrnifti. fışkıran vücudu, çektiği can acısı-
" nın şiddetinden tiril tiril titrerken, 
r avrusunu do lcaybettikfen onun talisiz başı, Kerbela çölüniln 

ltUseyin; 
~-• 

sonra... kara toprakları üzerine yuvarlan-
bu mübarizi görür gör· mıştı. 

Tam 72 can ••• 
(İmamı Hü8eyin), ile evlatlan, 

kardeşleri ve sadık esbabı; öyle ay

da şehit edilmitti ki, o aya araplar 
arasında (Şehri haram) diyorlar ... 
Cahili yet devrinden beri, bu ayda 

harplerden, mücadelelerden ve saire. 
den içtinap ediyorlardı ... Bahusus o 
gün ( Cüma) idi. Cuma; müslim ve 
müminlerin ibadet gUnü idi. Ogün. 
düşmanlar biribi.rine buuz ve adavet 
etmezler; Allahın ve peygamberin 
rızasını tahsil edecek hareketlerden 
başka, hiç bir işe girişmezlerdi. Fa
kat; ne hazin ve ne ibrete şayandır 
ki böyle bir günde, bütün lslim dün
yasının camilerinde, binlerce hatip, 
(Resulü ekrem) in nübüvvet ve ri • 

saletini tastik ederek: 
İn nallabe ye'müru bil adli vel ih· 

san. Ve ltae 2'Jilkurba ve yenha inil -
fahşii vel münkeri vel bagıy. Yauz

zuküm, leallekUm tezkürıim. 
Diye feryat ederken :Kerbeli çöl

lerinde de tarihin en hazin ve en tüy
ler ürpertici bir cinayeti işlenmiş .. 
O derece büyük tekrim ve hürmet 
gösterilmiş olan (Hazreti Huham
met) in en ıevgili torunu da dahil 
olmak üzere tam yetmif iki can, kan
lar içinde yerlere serilm4;ti. 

- Arkası var -

- Medet ya, Muhammet ..• Medet, 
h. Ha.ydar! .• 

Diye "bir nara basmış ... Ternim'in 
'ıerıne saldırmtftı. Askerler arasın
da bulunan eski muharipler; 

~:::~::~~ı~ıldr ~ r.:T::;:ıı::~ 
ö G l!.!J T L E R i ~fü~~l~~~~~~~~~~~fü1~1~~~~l~~~~fü~~fü;~~fül - İ.fte... (Alin) nin hamlesi.. 

?:>iye mınldanmışlardı... Temim: 
Cl!tUıeyin}in ilçUncU hamlesinde, 
'tnlar içinde yere yuvarlanmıştı. 
Onun intikamını almak için (Zeyt) 
laıninde bir mUbariz ortaya atılmıt· 
lı. (HU8eyin), kılıçla bunun da kaı
~"1rn1 paralamış .•. Atının bir göğUe 
dt.rbet!iie Zeydi de yere çalmıştı. 
~akat; heyecan ve hararet, (Hü

'eYfn)i fena halde bunaltmıştı. Der
bu atının ba.şmı fırat eahillerine çe
~ek, dört nala sUrıneye b~la-
lluı,tı. 

Serdar ömerin emrile, kumandan
~an, Şimmer; Temim'in oğlu Hl. 
'1?, Sinan, Şebe!, ve daha birkaç ki. 
ti ile (Hüeeyin)in önüne atılmıştı .. 
l.a.kin (Ali)nin cesur oğlu, şiddetli 
bir hamle ile dUşman eafım yarmıt: 
ltJnı kanlı c~tler Uzerinden sıç
t\tnu, ... Nehrin sahiline varmıştı ... 
O ıa.man arkaamdan biri: 

- Ya., Hü8eyin! ... Çadırları bastı· 
ltt. Ehlibeytin, ayaklar altında çiğ
lltrıtyor. 

Diye bağrrmıetı. (Hüseyin), atı 
~ bqmı çevirmif; üzengilerin üze. 
!inde doğrularak kararglha bakmış
tı. Bunun, bir hile olduğunu anlamıf
tı. ?.ıe o .zama.n, üzerine ok yağma
h. batla.m!ftı. İlk ok, ağzına çarp
~; üat dudağını parçalamıştı. Di
fetleri de, vücudunun muhtelif yer-
1'ıine aa.pla.nmıştı ... (Hüseyin), ya
t'tlanııdan avuçlar doluıu kan ıız
ll\tarna rağmen, harükullde bir me
te.net ve ,ecaa.t göstermif; derhal 
lttndan atlıyan.k kılıçla düşmanla
t'tıtııı üzerine ıaldırm~ı. 

Hüseyin bitap! •• 
Şinuner ile arkadqlan. (HUse • 

l'bı.) i ortalarma a.lmıılardı. Şimdi, 
d.Unyanm en vahft, ve en tüyler ür -
llertici bir mücadelesi başla.mıetı. 

Sinan tarafından vurulan bir kı
lıç darbem, (Hüseyin) in sağ omu • 
•tuıda derin bir yara açmış; elindeki 
~ıcı u.za.kla.ra fırlatmıştı. (Hüseyin) 
bu darbenin istirabile sarsılmıştı. 
'Itap ve mecall!liz vücudunda, artık 
liu!'acak lıal kalmam?Jtı. 

Sinan, HU!eyin'in arkasına geçe
~ sine sine ona ya.klaflYllŞ .. Omuz -
'-.tından fiddetle iterek (Hüseyin )i 
hre yuvarlamı,tL .. HU8e~, yattığı 
~e yan doğnılara.k: 

- Ben sizden mertçe mUbareu is. 

Öfke ile Kalkan· •• , 
Ziyanla oturur... Meşhut cü

rümler kanunu çabuk öfkelenen a
damların hepsine, fakat en ziyade 
tramvayda öfkelenen yolculara 
faydalı olacak gibi görünüyor. 
Tramvaylar, şüphesiz, kalabalığın, 
daha ziyade, sarsıntının, galiba 
ondan da daha çok, yolcuların si
nirlerine tesir eden elektrik cere
yanının tesiriyle sık sık kavga sıt 
ması oluyordu. Yeni kanun kuv
vetli bir ilaç gibi, bu kavgaların 
önünü alacak: Kavga çıkınca, de
mir parmaklıklı kapılar kapanıyor. 
tramvay duruyor. iki tarafın he -
men h!kim huzuruna gitmesiyle, 
daha sonra kavga çıkarabilecek o
lanlar da güzel bir ibret dersi alı

yorlar. 
Kanunun bu güzel tesiri, sağlık 

bakımından, doğrusu, pek hoşa gi

decek bir şeydir. Öfkenin fena fe
na tesirlerini bilirsiniz. Bazıları, 

her nedense: 
Öfke baldan tatlıdır ••• 

Derlerse de, öfke insanın hem 

karşısındaki yahut karşısındakiler, 

hem de kendisi için pek acı bir hal 
dir. Öfkelenmiş bir adamın çehre
sini gözünüzün önüne getiriniz; 
yüzü kıza.rmı,, damarları kabar -
mı,, gözleri iri iri açılnıı,, sık sık 
nefes alıyor. Adeta beynine kan 
hücum etmiş) neredeyse inmeye 
tutulacak, mefluç olacak gibi, ki
misi de öfkesinden, kıpkırmızı de
lil, sapsarı kesilir. Fakat bu da ö
tekinden daha hafif bir hal değil
dir. Her iki türlüsünde de öfke, 
herşeyden, her türlü zararından 
önce, çirkin bir şeydir. 

Öfkenin en acıklı misallerini a
rada sırada duyarız: iki karde,, 
hem de iki ortak tüccar, hesap gö 
rürlerken, biri ötekinin yaptığı hi· 
leyi anlar. öfkesinden, kederindell, 
birdenbire gidiverir ... Bunun gibi 
arada sırada duyduğumuz misal
ler unutulur. Fakat tarih onlardan 
bir kaçını kaydetmiştir. 

Roma imparatoru Nerva bir gün 
öfkesinden inmeye tutulıııuf ve 

idi vermişti. 

Yine Roma imparatoru Valen
tinien, Bohemy~dan gelen saylav 
lara öfkelenmiş ve -politikada 
minnet tutmak varmış gibi- on
ların nankörlüklerini yüzlerine vu 
rurken birden bire dili tutulnıu,, 
inmeden gitmiştir ... 

Öfkenin bu türlü en acı misalle

rini inkAr etıniyeceğinizi bildiğim 

için onları da.ha ziyade çoğaltmak

ta bir fa.yda görmüyorum. Fakat 

öfke insanı öldürmese bile, aklını 

alabilir. Bu da ölmekten daha ha

fif değildir. Fakat insan aklını 
kaybetmek için, ilkin, buna istida
dı bulunmak llzıınsa da, bu istida
dın kimde olduğu önceden büsbü-

tün belli olmaz. insan kendisinde 
öyle bir istidat bulunmadıiını far 
zetse bile, hiç olmazsa ihtiyat ted
biri olarak, öfkelenmemesi daha 
iyi olur. 

Öfkeyle ağızdan çıkan kötü söz
lerin vereceği zararı kanun adama 
öğretir. Ancak, Öfkelenme her va
kit aleni ve şahitler karşısında ol
maz. O vakit kanuni zararı görül
mese bile ahllk ve sallık bakımın 
dan hıôta gidecek bir '9Y olmaz. 

Öfkelenmek sarhot olmıya ben
zer. Öfke içinde, sarhoşlukta ol -
duğu gibi, insan ne yaptıiını bile
mez. Aklı büsbütün gitmese bile, 
muvakkat bir delilik gelir. O za
man en sevgili vücutluı, en kıy -
metli ,eyleri gözü görmez. 

Öfkelenerek sevgili çocuiunu 

vuran, sonra da k6ndisine kıyan 

kimseler olmUftur. Hele kadınlar 

arasında öfkeyle kendi kendileri -

nin saçlarını yolanlar, elbiselerini 
parçalıyanlar, yüzlerini yırtanlar 

daha ziyade ititilmiftir. 

Öfkenin, pek müstesna olarak, 
fay dası olabilir. Bir sinir hastalığı 
neticesinde, felce tutulmuf, dilsiz 
olmuf, fiddetli atrılardan yatqa 
yatını, olanların öfkeyle birdenbi
re iyi oldukları cörülmü,tür. An -
eak bu pek müstesnadır. Öfke her 
vakit fena ve her vakit zararlı bir 
şeydir. 

Dünya 
Şarap 

İstihsali 
Rornanyadaki Beynelmilel Ziraat 

Enstitüsünün §imdiye kadar topladı. 
ğı malümattan anlaşıldığına göre, 
Rusya hariç olmak üzere dilnya şa
rap i8tihsali 140 - 150 milyon hekto
litre olarak tahmin edilmiştir. 

Bu tahmine göre 1936 senesi şarap 
istihsali bir yıl evveline nisbetle yüz,. 
de 30 derecesinde yani 50 milyon hek. 
tolitre noksandır. 1930 • 1934 yılla
n vasatisine nazaran 1936 senesi is. 
tihsal vasatisinin, takriben 30 milyon 
hektolitre eksik olduğu anlaşılmış . 
tır. 

Şarap istihsa.latmın düşmesi, Fran. 
sa ve Fastaki az istihsal ve Ispanyada 
hüküm süren ihtilal dolayısiyle aza. 
lan istihsale atfedilmektedir. 

Yugoslavyada Tütün 
Yugoslavywa tütün ziraati, her se

ne dahili istihlakat ihtiyaciyle ihra. 
cata bağlı tahavvuller geçirmektedir. 
Bu suretle 1933 ve 1934 yıllarında, e
kim sahası 1932 dekine nisbetle yüz. 
de 50 ve yüzde 60 nisbetinde tahdit 
edilmişti. Halbuki 1935 denberi e
kilen sahanın genişletildiği görülmek
tedir. Bu son 4 sene zarfında ekilen 
ıaha ile elde edilip inhisara teslim e. 
dilen mahsul miktarı aşağıki cetvel· 
de gösterilmiştir: 

Fransanın Konyak Piyasası 
Verilen malumata göre 30 eylül 

1935 de Fransada mevcut konyak sto
ku 432.059 hektolitreden ibaretti. 
1936 senesi kampanyası zarfınd$1. 

137.489 hektolitre konyak istihsal e. 
dilmiştir. 30 eylül 1936 da stok ve is
tihsalat yekünundan 453.620 hektoliL 
re altın eansı konyak kaldığına göre 
1936 kampanyasmda sarfedilcn kon. 
yak miktarı 916.628 hektolitrcdir. 

Paris Sergisi için 
Hazırlanan Film 

Ankara, 22 !TAN) - Paris sergisi 
hak~mda dünyanın her tarafında ay. 
lardanberi propa.~andalar yapılmak • 
ta ve 43 milletin iştirak edeceği mil. 
yonlarca insanın gezeceği bu sergi ü. 
zerine beynelmilel bir alaka celbine 
çalışılmaktadır 

Bu maksatla Fransızlar, bir çok 
filmler hazırlamışlar ve dünyanın her 
tarafına göndermişlerdir. Hükume • 
timi.ze de bir Fransız miitehassrsı 

tarafından bu yolda bir müracaat ya 
pılmıştır. Mütehassıs Türkiyenin bü 
yük ~birlerinde serginin ehemmiyet 
ve faydası hakkında konferanslar 
vermek ve bazı filmler göster:mek i<~in 
müsaade rica etmiştir. Müracaat ala. 
kadarlar tarafından tetkik edilmek • 
tedir. 

ZAHiRE 
BORSASI ............. _ ......... ...., 
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FIATLAk 
O 1 N S 1 Aşaiı JYnku 

Bııiday yumupk 6 S 6 a 
Buiday ıert 6 1 O 
Arpa 4 10 4 22,S 
Çavdar 4 35 S -
Sıııam 18 -
İç ceviz 35 - 38 -
Tiftik deri 103 -
Yapak Anadol 53 20 60 -
Sanaar deriıi 3065 
Xunduıı: deriıi 1200 1450 
Varpk deriıi 1600 1800 
Portuk deriıi 600 610 

BııfdaJ 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Mnıır 
Suıam 
Yıılaf 
tç fındık 
Yapak 

G}.LEN 

G 1 DEN 

345 Ton 
105 " 
ıos ,, 
61 .. 
30 " 

284 " 
83 " 
33 " 
6 " 

Por111k 3800 Adet 
DIŞ FIATLAR 

Buiday: Liverpul • 
Buiday: Sikaco 
Buiday: Vinipek 
Arpa: Anven 
M11ır: Londra 
Keten T: .. 
Fmdık G: Hamburr 
1Pnuhlr L: 

6,35 Kr. 
6,47 .. 
6.47 .. 
S,53 ,. 
3,69 .. 
7,75 " 

79,38 .. 
79.31 

FINDIK 
FIATLARI: 

çoK ooşro: 
Dün şehrimize 19 vagon buğday• 4 vagon çavdar ile 7 vagon 

arpa gelmiş ve evvelki gün fiyatları üzerinden satılmıştır. Fmdrk 
fiatlan çok düşmüştür. Dün borsada 34 kuruşa bile fındık alıcısı 
çıkmamıştır. 

1stanbulda 7 - 8 bin ton rnikla -r 
~mda buğday istoku. mevcuttur, .~ul fzmirdeki Uz""m Satıs 
ıstok Haydarpaşa sılolarında, tuc. U 
carın depolannda ve değermcnlerin. Kooperatifi • 
de bulunmaktadır. Bu suretle lstan • eri 
bulun bir aylık ihtiyacını karşılıya • 
cak kadar buğday mevcut demektir. 
Anadoludan her gün 4 - 5 vagon 
kadar unun gelmekte olması şehrin 
ihtiyacı için lb.ım olan buğdayın 
miktarını azaltmaktadır . 

lzmir, 22 <TAN muhabirinden)
Ozüm satış kooperatiflerinin bu se • 
ne teşkilatlandırılması kararlaştınl • 
mıştır. Bu sene yalnız Manisa ile 
Kemalpaşada kurulacaktır. · 

Yunanistanın 1936 Yıh 
Türk Limanları Arasında Tütün ihracatı 

Nakledilecek Mallar Alınan malumata nazaran 1036 yı_ 
Marmara havzası dısmda \·e yalnız lında Yunanistan 3.394.286.122 drah

Türk limanları arasında nakledilecek mi kıymetinde 39.599.992 kilo yaprak 
yerli veya gümrük resmi ödenmiş ec. I t.ütUn ihraç etmiştir. 

nebi eşyasının dahili ticaret muame - ( ------------
lelerine ait talimatname ,alakahlara t 

bildirilmiştir . h O R s A 
Kuvvetli bir şüphe uyanmadıkça 

bu gibi eşya, muayene edilmiyecck. 
gümrük idaresi sahiplerine birer be. 
yanname verecektir. Bu suretle eş. 
ya. vardığı limanda gilmrliğe uğra • 
madan tüccara teslim edilebilecek • 
tir . 

Silo ve D~po!ardaki 
Buijdaylar 

Milli Bankalarımız. ihracat için sa. 
tın alınarak henüz silo ve depolarda 
bulunan ve ihracı geçiken buğdayla • 
rın analizleri yapılarak <;avdar nis -
petlcrl tayin olunduktan sonra bun -
lara borsada fiyat takdir ettirmeğe 
ve kıymetlerinin yüzde ellisi kadar 
avans vermiye karar vermişlerdir. 

1 
Bulgarisfanda Nane 

istihsali 
Bu yıl Bulgaristan nane istihsali

nin önemli miktarda arttığı ve yalmz 
Karlova mıntaka~ından 12.000 kilo 
nane alındığı bildirilmektedir. 

Umum istihsal 5.160.000, leva mu. 
kabilinde ihraç olunmuştur. 

• 
ltalya • Romanya arasında imzala. 

nan anlaşma.da her iki taraf için kon-
Bulgaristanda 1936 yılı yumurta 

ihracatı 1935 yılına nazaran oldukça 
artmıştır. Aşağıdaki rakamlar Bul
garistanın 1936 yılında muhtelif mcm 
leketlere ihraç ettiği yumurtaların 
miktar ve dcğeri1ıı 60::;term"rterlir· 

Almanya 
Isviçre 
lspanya 
ltalya 
Diğer memleketler 

• 

Kental 
132.762 
22.460 
15.181 
,I.466 

Çekoslovak hububat inhisan 200 
bin ton buğday ihraç etmiye karar 
vermiştir. 

• 
Fransw:ia 1936 senesi buğday malı. 

sulü 30.000 kuarterdir. Bu miktar 36 
buçuk milyon kuarter olan dahili ih
tiyacı karşılıyamıyacaktır. Maa.mafih 
sene bidayetinde yapılan ithalat saye
sinde sıkıntı çekilmiyeceği zannedil
mektedir. 

• Son tahminlere nazaran Hindiııtt-
nın pirinç rekoltesi 32.962.000 ton. 
dur. Bir sene evvel rekolte 28.269.000 
tondu. 

lran • lngiltere arasında yapılacak 
iktisadi görüşmeler dolayıeiyle Ingil
tere Ticaret Neazretinin mukaveliı.t 
kısmı, Irana yapılan ihracatın vazi
yetini ve teslim şeraitini incelemekte. 
dir. 

• Isviçre - Romanya arasında iktisa. 
dt müzakerelere ba§landığı bildiri!. 
mektedir . .Mart nihayetinde inkiza e
den klering mukavelesi yerine, Ma
cari8tanın Fransa, lngiltere ve Belçi. 
ka ile bağlı olduğu "Gentlemen Ag. 
reement,, in benzeri lsvic;re ile de YL 
pılaca.ğı bildirilmektedir. 

28 MART SALI 

PARALAR 

Sterlin 
Duıaı 
Fransız Fr. 
ı.11 et 
Belçıka frangı 
Drahmı 
lsvıçrc Fr. 
Leva 
Şilin&' 
FJorın 
Çekoslovak lı:ro . 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
Ley 
Dinar 
t~vcc kuronu 
Altın 
Banknot 

620.-
1..:J.
llJ.-
120.-
50.-
18.

Stı~ -
20.-
21.-
63-
76.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1038.-
246.-

Çf:KLt;R 

Londra 
Nevyorlr 
Parıs 
M lano 
Brtikscl 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcrdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Bcrlin 
Varşova 
Buda peşte 
Biıkrcş 
Belgrat 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

\. · 

617.-
0.7914 

17.2375 
15.0325 
4.70 

88.5737 
3.4756 

64.5056 
1.4466 

22.69 
4.23 
ı 1.4586 
1.9684 
4.1734 

4.0I 113 
108,1037 

34.6840 
2.7786 

24.65 
3 .1 434 

620.
ı:.:tı.
ıı~.-
125.-
84.-
22.-

!75.-
23.-
23.-
6cı.-
75.-
28.-
22.-
23.
l4.
S2.-
32.-

1039.-
248.-

618.-
0.7SI 

17.2125 
15.0113 
4.6943 

88.43 
3.47 

64.4012 
1.4444 

22.6587 
4.2233 
1 .. 44 
1.9656 
4.1666 
4.0050 

107.51288 
34.62i5 

2.7740 
24.69 
3.1434 
,__/ 

Borsada dün hararetli mu
ameleler oldu 

Borsa muameleleri hararetli olarak 
devam etmektedir. Anadolu tahvilleri 
41 lira, mümessiller 43,35. Anadolu 
hisseleri 23,25 liraya çıkmıştır. Aslan 
çimentosu 14,45, Merkez Bankası 93 

lira, Sivas Erzurum 95, Ergani hi88e. 
leri 99,75 liraya yükselmiştir. Nisanın 
on altısında kuponların ~vziatına ve 
piyangonun çekilmesine başlanaca • 
ğmdan fiyatları biraz daha yüksele. 
ceği ümit edilmektedir. 

Anadolu hisselerine alıcı vardtr. 
Üni Türke gelince Pariste düşmekte 
olan Tfrrk borcu burada alıcı bulmak. 
tadır. Dün Paristen 253 frank gelen 
telgrafa rağmen 19,45 lirada açılan 

Türk borcu 19.55 lirada kapanmı§br. 

NÖBETÇi 

ECZANELER 
Bu sece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

1STANBU.L CİHETİ 
Eminönü: Mehmet Kizıh, Alemdu: Ali 

Rıza, Beyazıt: Haydar, Karaıumrilk. Arıf, 
Samatya: Rıdvan, Şehzadcbaşı: Onıveraite, 
Aksaray: Nuri, Şehremini: Hamdi, Fmer: 
Amilyadi, Eyupte Defterdar eczaneleri. 

BEYOGLU CİHETİ 
Beyoflu: Galatasaray, Barbiç, Taksim: 

Kemal Rebol, Kurtuluı, Galata: Hidayet, 
Şişli: Maçka, Halıcıoilu: Barbut, Kasım· 
pap: Vasıf eczaneleri. 

BEŞlKT AŞ CİHETİ 
Beıiktaı: Ali Rıza, Ortakbyde: Ortaköy, 

Arnavutköyde Miltiyadi, Bebekte Merkez 
eczanelerL 

SARIYER CİHETİ 
Bilyükdere: Osman, Tarapyıı, YmMJ, 

Boyacıköy, Rumclihısarı eczaneleri. 
ÜSKÜDAR - KADIKÖY CİHETİ 

Kıdıkor.: Modada moda, Altıyol a(zmda 
Merkez, Uı.kudardı Ahmedıye eczanderi. 

DİGER SEMTLERDE 
Büyukadada Halk, Bakırkoyde htepan 

caaneleri. 



Sizde Filarmonik Orkestrası mı var? 
Hayır, Azizim, R. C. A. Radyosu ... 
Musiki neşriyatını bu derece tabiT şekilde aksettiren bir ahize şim· 
diye kadar görülmemiştir. 

'. 
Bütün dünyanın en iyi musiki programları, sanki salonunuzda calı· 
nıyormu, gibi, R. C. A. tarafından neşredilir. 

R. C. A. nın muhtelif nevileri vardır ve bunlar piyasaya en ehven 

$9rait ve fiyatlarla çıkarılmıştır. 

f 

llıfAP. 
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Av') a 1 2 1 i r a 1 ık k li ç ii k h i r 
taksitle hakiki it C. ı\. radyosu· 
na ~alıip olahilirsiniz. 

H. C. A. l)iinyanın en Bü}·ük 
Ratlio 'fcşkilatıııa sahiptir. D ı R .A. D B R. L E R • '7"E L~ 

i~T.ANBUL• ANKARA• i~/V'\iR 

NEOKALMiNA 
Grtp, Nezle, Nevra'j1, Siyat·k, Baş ve Diş 

Ağrlları Artritizm 

Seyhan Vilayetinden: 

~ili Ti ~,i/i .7ra 1'~ 
Otomobil ve Makinist Okulu 

Taksim· STADYOM 
3 aylık yeni devre 9 Nisanda 
başlryacaktır. Şoför olacak
lar şimdiden müracaat ede
bilir. Amatörler: Teorik ve 
pratik geçirecekleri imtihan
lara hazırlanır. Program iste 

yiniz. Telefon: 42508 

Vilayet mıntakuı dahilindeki telefon tesisatı için 75 (yetmiş beş) lira 
ücretli bir fen memuru alınacaktır. 

. 

-
. 
. 
. 
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Sultanahmet beşinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Ölümden ötürü te
reke!ine ~ahkememizce el konulan 
Eminönü eczane sahibi Hüseyin Hüs 
nil alacak ve borçlannın ilan günün 
den itibaren nihayet bir ay içinde 
mahkememize müracaatle kaydettir 
meleri !Uzumu ve bu müddet geçtik 
ten sonra kayıt için müracaat ede 
ceklerin kayıt işi yapılamıyacağı ka 
nunu medeninin 561 ind maddes 
mucibince ilan olunur. 

. 

. 

1 

• 

................................... 

Tür k Hava Kurumu 
uyük Piyangosu s·· 

Şimdiye ka dar binlerce ki,iyi zengin etmittir. 6. cı ke,ide 
37 dedir. 11/ Nisan /9 e· üyOk ikramiye 

20 0.000 Liradır 
Ayrıca : 40.000, 25.ooo 20.000 

00 10.000 Lirahk ikramiye-
50.000 ve 200.000) lirahk 

ki adet mükafat vaıdır. 

150.0 
lerle ( 

i 

Di KKAT: 
Bilet alan 

letini deği,ti 
herkeı 7 / Nisan /937 iÜnü akşamına kadar bi. 

rmit bulunmalıdır. 
Bu tarihte n ıonra bilet üzerindeki hakkı ıakıt olur ... 

Jandarm a Genel Komutanlığı Ankara 

ınalma Komisyonundan: Sat 

Bay (Suat Tenik). lstanbU· 
lun en güzel manzaralarında.O 
mürekkep bir albüm vlicude ge· 
tirmiştir. (YEDlGÜN) tarafırı· 

ian neşredilen bt. albilm güıel 
fotoğraf meraklılarını cidden a
lakadar edecektir. Bu albümUtı 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. sil· 
tün bayilerden ve lstanbuldt 
Ankara caddesinde YedigünUıı 
::ıatış mağazasmdar isteyiniz. 

(15) kuruşluk posta puı_u 
gönderenlere bu albümden bll 
adet derhal gönderilir. 

Adres: lstan.bul, Ankara cad· 
desi CYedigün) MecmuMJ ldS-

Sanatlar mektebi teknik kısmından veya posta, telgraf kursundan me
zun olmak ve yahut muhabere alaylarında telefonculuk ederek hizmet 
ve ehliyetleri alayca mwıaddak bulunmak şartile isteklilerin ehliyet ve
sikalarile birlikte vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. (1616) 

Beşiktaş icra dairesinden: Bir 
borçtan dolayı tahtıhacze alınmış o 
lan kanapc takımı, saat, kadife per 
de, kırmızı çizgili halı ve saire resim 
ve ihale pulları müşterisine ait olmak 
üzere 25. 3. 37 tarihine tesadüf eden 
perşembe günü saat 10 dan 12 ye ka 
dar Beşikta.şta Beşiktaş pazarında 

açık artırma suretile paraya çevrile 
ceğinden isteklilerin tayin edilen sa 
atte hazır bulunacak memura müra 
caat etmeleri ilan olunur. (31220). 

~---• ~ehanesl. rnek ve vasıflarına uygun ve bir metresi (295) kuruş ..,. 
000 den 85,000 metreye kadar kışlık elbiselik ve bir met-

1 - Eldeki ö 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz için Trabzon Defterdarlığına ciro edilmek 

üzere 2400 liralık ikinci tertip mübadil bonosu açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli 100 liralık bono 87 ,5 liradan. 

-
-
-
-

: 
. 
-

tst. beşinci icra memurluğundan 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka 
rar verilen ev eşyası 30. 3. 937 tari 
hine tesadüf eden salı günü saat 9 

B - Şartnamesi merkezimiz Levazımından parasız alınır. dan 11 e kadar birinci açık artırma 
C - Eksiltme 26 Mart 1937 Cuma günü saat 14 de Galatada suretile Beyoğlunda Talimhanede 

Kara Mustafa Paşa sokağında ~zkur merkez satınalnia komis- Reks apartma.nmm birinci katında 
yonunda yapılacaktır. paraya çevrileceğinden talip olanla . 

D - Muvakkat teminat bedeli 180 liradır. nn mahallinde hazır bulunacak me . 
2 - Eksiltmeye girecek olanlar teminat paralarım eksiltme- muruna mUracaatla.n ilan olu . 

değerlenen 70, 
resi (315) kuru ş değerlenen 30,000 den 40,000 metreye kadar kaputluk 

pazartesi günü saat 10 da komisyonca kapalı zarf usulile kumaş 5-4-937 
satın alınacaktı r. 

2 - Şartnam 
olan bu eksiltm 

esi (1884) kuruş karsılığında komisyondan alma bilecek 
eye girmek istiyenlerin 08820) liralık ilk teminat ve 

şartnamede ya zıh belgeleri içinde bulunduracakları teklif mektuplarını 
saat dokuza kadar komisyona vermis olmalan. en geç belli gün 

(624) (1492) 

Dıılıt Demi ryollır1 ıı limınlara 1$1atme U. idaresi llinlar1 

Muhammen 
dırde 28116 lira 

bedeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu tak
olan 450.000 tane galvanize tirfon 4 Mayıs 937 salı günü 
palı zarfla Ankarada idare binasında satın · alınacaktır. 
istivenlerin yerli olduğu takdirde ~863.60 ve ecnebi ol-
210S, 70 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reis

saat 15,30 da ka 
Bu işe girmek 

duğu takdirde de 
tiği vesikaları ve 
liğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler 1 

ı maktadır. {1560 den evvel vezneye yatınnalan şarttır. (1369) nur. (31218) 
40 kuruşa. Ankarada ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
) 

ihtira ilanı 

"Şeker imalathaııe ve tasfiyehal1e 
usarclerinin usulil tasfiyesi,, baJclıl~ 
da istihsal olunan 22 Nisan 19:" 
günlü ve 1138 sayılı ihtira beratı 
defa mevkii fiile konmak üzere ,Jle" 

re devrliferağ veya icar editeceğitl t• .,. 
derı talip olanların Galatada, tı<t• tl' 
hanında, Robert Ferri'ye müracaa 
n ilan olunur. ______________________ ,,,,,,,.,,,,,, 

ZAYİ - 3091 sicil numaralı ~: 
bacılık ehliyetnamcmi zayi et ~ ; 
Yenisini alacağımdan hiikmU yo 
tur. - Fuat. -/ 

Sahibi: Ah.met Emin YAL1'f~ı-J 
Umumi Neşriyatı İdare E<feP: 

S. SALİM ;tet 
Gazetecilik ve Neşriyat l'ilrk L~ 
Şirketi. Ba.sıldıiı yer TAN oıa 


