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BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N Y ALMAN 

FRANSA CiDDi TESEBBUSE GECTI 

ltalyan müJahale•ine ltarft Fran 
•canın .abn tülıenJiğini •ö;yliyen 

Hariciye Ncaın M. Delboa 

Yalnız 
Kendi 
Ölçüm uz 

' Alımef Emin YALMAN 

.. 

·· ıspany~I Limanlarının Derhal 
AblokG Edlimesi için lngil.tereye 

• 

Bir Teklifte' Bulunuyor 

ASiler Hesabma Harp 
Yapan ltalyanlardan 

1300 u Esir Edildi 
Cebelüttarıkın Kontrol Vazifesi 

Türkiyeye Verildi 

• 

LonClra, 25 (TAN) - Son haberlere göre lıpanyada hükumet 
kuvetleri ıon taarruzlar neticeainde kazandıklan yerleri tahkim 
ile metıuldürler.Aıiler Haranada taarruza geçmitlerıe de taarruz 
ları defedilmiıtir. Valenıiyadan verilen maliimata göre, hükUmet· 

Jebelüttarık etratınır ı 
Uzaktan görünüşü 

çilerin Guadalharada eıir ettikleri ltalyanlann aayııı 1300 dür. . 
Bunlann 290 ı Valenıiyaya gönderilmittir. Gönderilenlerin 4 ü za Bizim lıontrolümüza verilen kısım Cebelüttarilıin l•panyaya olan 
bittir. Bunların biri olan çavut Giovani Gianelli Brihnegada ibti. hudut kı•mıdır 

J 

ASKER 
YIGMA 

GAYRETi! 
Hat ay Civarına Erme· 

ni Çeteleri 

Y erleıtiriliyor 
Halep, 25 (Hususi) - Son 

günlerde iki yüzden fazla mi • 
lis ile üç Fransız zabiti, Şam • 
dan Resülayne gönderilmi' .. 
tir. Bu zabitlerin kumandasın· 
daki askerlerin hepsi Ermeni· 
dir. 

Hali f&pka yobazlığı yapıyorlar 
Lazkiye, 25 (Hususi) - Sancakta 

ve Suriyede ,apka ile mUcadeleyi 
Fransız memurlarının idare etmekte 
olduklan malümdur. Hatta bu mak
satla Halep jandarma kumandanı 

(Arkası Sa 10 SU 6 da' 

ya~yle t~l~m olduiu için ıerbeıt bırakıl~ıttır. Aıil~ tayyare-,..,--------------------------------------

A nkarada, harici llemi çok len Madrıdı tekrar bombardıman etti. lkı Fı:an11z torpıdoıu lapan 1 •. 1 y 1 s• /\ 
iyi tanıyan bir •rkadat- ,. sahillerinde torpil aramıya devam ediyorlar. ispanyadan geri a ya • UCJOS av· ıyası 

la konutuyorduk. Döne dolqa dönen bir lnıiliz gönüllüsü geçen 12 Şubatta harekete geçen Sak-
bahiı propaıanda meıeleıine lotoala taburunda bin lngiliz bulunduiunu, bunlardan 300 ünün A 1 ı Ed•ıd• 
leçti. Bu kelimenin minaıını öldüğünü Ye yaralandığını ıöylemittir. n aşması mıa 1 1 
anladıiımızı zannettiiimizi, fa-
~t anıamadıtımı:ıı, bunu blla Fransanın Teıebbüsü 
lllir ihtiyaç aay.madıinnıaı, aait ·--------------"- · 

.. yaıı ııraımda aôrdüjü -
anüzü ileri ıürclüm. 
Arkadatım dedi ki: 
- Hakkın var, propapndanm bu 

laırda oynadığı rolU pek iyi anladığı 
!nızı her birimiz iddia ederiz. Fakat 
IIra bu iddiayı fille ve harekete kal· 
betmiye gelince tereddilt ederiz, pro· 
Slaganda ile esaslı surette uğrqma
yı hep yanna bırakırız. 

Fakat buna müteessir olmıya ae • 
bep yoktur. Bundan 25, 30 sene ev . 
\'el gazetelerde mektep ve hastane . 
)'e oıan tiddeUi ihtiyaç hakkında aık 
ilk makalelere tesadüf edilirdi. O za 
inanda mektep açılmaama, hastane 
kurulmuına itiraz eden yoktu. Fa· 
kat duyulan ihtiyacı fiile kalbolabile
eek kadar kuvvetlendirmek için di -
lrıağ1 kamçılamıya, görütleri berrak· 

· Paris, 25 (TAN) Franaa Hariciye Nazm M. I1elbosun tn. 
giltere ve Almanya sefirleri ile yaptığı mülakatın pek mü
him olduğu ve bu mülakatta, İtalyanın Londra sefiri Grandi
nin ademi müdahale komitesinden gönüllülerin geri çağnlma 
ıını kabulden imtinaı meselesinin konuşulduğu anlaşılıyor. 

Salahiyetli mehafilc göre Delbos her iki elçiye vaziyetin ve
hametini anlatmış, İtalyanın 20 Şubattan sonra İspanyaya 
gönüllüler göndermiş olduğunu, İtalyan esirlerinin üzerinde 
bulunan fotoğraf ve askeri emirnamelerin bu ciheti teyit et
tiğini söylemiş ve Fransanın sabır ve müsamahasına hudut 

bulunduğunu, bilhassa Fransanın müstemlekat ile muvasale
sinin tehlikeye düştüğü sırada sabır ve müsamaha hududunu 
ehemmiyetle nazarı dikkate almak icap ettiğini ilave etmiş 
ve Alman sefirinin İtalyayı ikna için çalışmasını istemiştir. 
Nevyork Herald Tribüne göre Delbos İspanyadaki gönüllü· 
ter geri alınmadığı takdirde İngiltere ile Fransanın İspanyol 
limanlarına ahlaka vazetmesinden bahsetmiştir. 

landırmıya ihtiyaç duyuluyordu. it 1 1 • 

Bugün de propaganda meseleıi ta. 60. Bin a yan Askeri 

italya Gazeteleri, Küçük 
Antant P aktmm Tadile · 
Uğrıyacağım Yazıyor 

" Ulus.. Refikimiz Anlaım~yı 

Bir Hc1dise Olarak Karııllyor 

Mes'ut 

Belgrat, 25 (TAN) - lta!ya Hariciye Nazırı Kont Ciano t.u 
sabah 9,30 da Belgrada muvaaalet etti ve iıtaayonda Batvekil ve 
Hariciye Nazırı Doktor Stoyadinoviç ile diğer nazırlar ve yüksek 
tahıiyetler tarafından ıelimlandı. lataıyon iki memleket bayrak· 
larile donanmıttı. Bütün gazeteler ıevimli nqriyat ile bidiıeyi 
kutlamakta idiler. 

Hepsi de bu seyahatin iki memleket siyasltindeki istik· 
rarsızhğın zeval bulmak üzere olmasından memnundurlar.Ya 
n resmi Vreme gazetesi iki taraf arasında anlaşmanın 1914 lrıamile bu vaziyettedir. Herkesin bu 

hu.usta hiç ,upheeiz duyduğu ihti -
~ı. hareket ve faaliyet derecesine 
çıkarmak için meseleyi her fırsatta 
Ueri atlrmek, tekrar tekrar münaka-

Lond.ra, 25 (TAN) - Ademi müdahale komitesine Sovyet murahha-
81 M.ayaki ltalyanın 60,0000 nizami askerinin İspanyada harp ettiğini, te Pasiçin Mussolini ile birlikte imzaladığı dostluk misakı ile 
ttalyanın General Frankoya geniş bir mikyasta yardıma devam etmek- Yugo•lôv 8afvekili başladığını anlattıktan sonra işin bozulduğunu ve itimat-
te olduğunu. bunu tahkik için bir heyetin tayinini isetmiş, ltalya ve M. StoyaJinoviç ıızhk devrinin takip ettiğini söylüyor ve İtalyan mukarene-
Almanya murahhulan, Sovyet mu - --------------- - --------------------- - - tininStoyadinoviç tarafında tu 1& etmek bir za.rurettir.,r 

A.rkadatımm hakkı var. Propaga.n 
h ihtiyacını olgun hale getirmek 
lçin pek çok uğrafmrya ihtiyaç var. 
dır. Bıkmadan, usanmadan bunu 

rahhasma fiddetll mukabelelerde bu· tutan harici siyaset hedeflerin 
lunmuşlar ve komünizme hücum et • den biri olduğunu ve bunun 
mitlerdir. Fransız murahhuı, Sovyet da tahakkuk etmek üzere bu • 

Japmak llznndır. 
. Propaganda diyince hatmınıza da
lnıa hariçte kendimizi tanıtmak ge. 

murahhusı tarafından ileri sürülen 
meselenin tetkiki li.znngeldiğini söyle 
mif, me.elenin talf komitede konuşul· 
mam kabul edilmiştir. 

lir. Bu mesele propagandanm delllet Kat'i Zafere Kadar 1 
ettiği mlnalann elbette en mühim -
lerinden biridir. Fakat en mühimmi-------------

Roma gazetelerinden biri, ltalyan 
değildir. tık düfüneceğimlz mesele, 
haricin memleket dahilindeki propa· askerlerinin asiler tarafından kat'i za 

fer kazanılmcıya kadar ispanyada ka 
Ct.ndalarm~ kaJ"fI gözlimUzti açık tut lacaklannı anlatmaktadır. Londra ga 
~ ve daıma mücehhez bulunmak- zeteleri ltalya~~ ~spanyad~ki askerle 

B gU d.. yU n d .. rü rini çekmemesını .. azla endışeye sebep 
u n unya z n e go nmez Ark Sa 10 s·· 5 bir harp vaziyeti vardır. Bu harbin [ ası u de l 

lillhı propagandadır. Hedefi, bir mil· 
letın kendine mah8us görU,lerinl bu 
11.ndırmak, yabancı bir görUtU ve öl
çUyU kabul ettirmektir. 

Propaganda bu hedef için çalifır -
ken kendini hiçbir zaman belli etmez. 
Daima maske t.qır. TUrIU tilrlU ,e -
kinerde her tarafa sokulur. Dünyada 
ile olsa bunun çıplak teklinl...Jizle -
inek ve buna alakadar p~~da
cılarm emeline göre reıftler Jt: Ju "": 
)afetler giydirmek için dört ~Cier 
bı gayrete gelir. Bazan kııl~~ 
lağa dol&f&n bir fıfnltı ortalı~i,:P 
... (Arkam sa. ıo. stf mi ı . 

la§vekil 
Sofyaya da 
Uğrıyacak 

Belgrat. 25 (TAN) - Bulgar mat
buatı, Tllrkiye Başvekili General İs· 
met lnönUnUn Belgradı ziyareti sıra· 

larmda Sofyaya da uğrayacağını ha· 
ber "\>eriyorlar. Bu malumata göre. 
l•met lnönü 12 nisanda Sofyada bu· 
lunacik ve ertesi gün Belgrada gele· 
cektiı' • 

"TAN"IN 
YENITARIHI 
TEFRIKASI 

"TAN., pelc yakında büyüle 
tarihi bir tefrikayı olcuyu· 
cufarına sunacaktır. Ünlü 
bir Türle kahramanı olan 
Horasanlı Eb.S Müıl1m'ln 
yaıaffığı maceraları " ICer-
&ef.S Faciası., ndan sonra 
"TAN., da olcuyacalcsınıı. 

"Kerbela Faciası" ndan sonra onu takip eden kanlı ve korkunc; mace

ralar yeni tefrikamızda sizi sonuna kadar heyecanla sürükliyecektir. 

lunduğunu anlatıyor. 

Siyasi muahedenin metni 
Belgrat, 25 (A.A.) - Bugün öğl .. 

den aonra Yugoelavya namına 8 . Sto. 
yadinoviç ve ltalya namına da Kont 
Ciano tarafından \mzalanan siyasi aıa 
taşmanın metnı §UÖur: 

Majeste Yugoslavya kralı namına 

krallık niyabet meclisi il-. Majeste L 
talya kralı ve Habeşistan imparatoru. 

Mütekabil çok sa.mimi ve doetaııe 
münaaebatm takviyesi iki memleketin 
olduğu gibi umumf sulhun menfaati l 
cabından bulunduğunu nazarı dikkate 
alarak ve bu costluğa yeni bir esu 
bulmak Vl. iki memleket arasındaki et 
yast ve iktisadi münasebetlerde yeni 
bir devir açmak arzus uile mütehu. 

r ArkR~I ~A 1P Ril t t• ., 1 ı1Pl 

KARiKATÜR 
BuJ:ün en canb ve en un~ Yyıta

nndan blrlnl çıkardı. Ressam RamL 
7.in karlkatürlerlnl kahkahalarla M!Y• 

redecekslnlz. 
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CENUP 
HUDUDUNDA 

No. 49 Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Urfa Köyleri ve Bu 
Köylerde Atla Su 
Çekmenin Usulü 

T ~ '" 

Sanayi Birli· 
ğinde İçtima 

İkinci beş senelik sana); programı
nın tahakkukundan sonra da hariç
ten getirilmesinde zaruret oolunan 
ham maddelerin yalnız gümrüklerde 
muamele vergilerinin alınması için 
hükumetçe bir şekil tesbit olunmuş -
tur. Mamul maddelerden muamele 
vergisi alınmıyacak ve bu sene bu u

sulün tatbiki cihetine gidilecektir. Sa 
nayi birliği dün idare heyeti toplan
tısını yapmış ve muamele vergisi hak 
kında hazırlanmış olan esaslar ıiıUza
kere edilmiştir. Birlik sanayicilerin 
muamele vergisi yüzünden icap eden 
kolaylıkları lktısat Vekhletine bir 
raporla bildirecektir. 

ı ............ ~········ ... 
: Bahar, bütün güzelliği ile 
1 kendisıni hissettiriyor. Bu 
: resimde, açık havada ders 
: ferine çalışan üniversiteli 
ı iki bayanı görüyorsunuz. 

~o - .; • wa' ------= 
Kararın 

Tatbikine 
Geçiliyor 

Sırt hamallığının kaldırılması hak· 
kında belediye ile ticaret odasmm bir· 
likte yarıtrklan tetkikler ikmal edil • 
miştir. Belediye yakında ilga kararı 
üzerinde filen tatbikata geçecektir. 
Ancak, emrin her mmtakada derhal 
tatbikine imkan görülmemektedir. 

Evvela müsait ve dUz yerlerde tec· 
rübe mahiyetinde olarak tatbikata 
geçildikten sonra almacak neticeye 
göre hareket edilecek ve diğer ının· 
takalara da teşmil olunacaktır. 

Bir gabah karanlığında Resülayn- - Su çekiyorlar... Burada kuy!.l 
dan, otomobille garbe Telebyaza doğ derindir. lpi çek çek bitmez. Onun 
ru hareket ettik. Telebyaz'm Türkçe için böyle atla çekerler. Ve her sa. 
ismi Akçakaledir. Burada da şehir balı biitiln köy halkı bu suretle suyu 
ikiye bölünmüş, Suriyede kalan kıs- nu temin eder .. Atlı ileriledikçe kova 
ma Telebyaz," bizde olanına Akçaka- yukarı çıkar, atlı geri döndükçe ko-
le denmiştir. va kuyuya iner! 

Resülaynla Akçakalenin arası 110 - Peki amma dedim bu ip yerle-
kilometro ... Cenup tren yolunu takip re sürünüyor. Yerdeki bütün tozu 
ederek ilerliyoruz , toprağı gübreleri tekrar kuyunun 

Halici Kim 
Temizilyec~k: 

Halicin temiz?enmesi yüzünden ev
veldenberi devam etmekte olan Be
lediye - Liman ihtilafının kökünden 
halledilmesi zaruri .görülmüştür. Ha
vuzlar idaresile yine belediye arasın
da diğer bir ihtilaf daha mevcuttur. 
Bütün bu pUrüzler, en ~ısa bir zaman. 
da izale edilecek bu iş için her tarafın 

Denizyollarının Zararı 
100 Bin, Akayın 
Karı 3,000 Lira 

Sırt hamallığının kaldırılması mil· 
nasebetile eşya nakliyatında kullanıl· 
mak üzere bazı vesait tedarik P.dile· 
cei<tir. 

Yedi Çöp 
iskelesi Üçe 
indirilecek 

Yol yok. Yalnız 'birkaç arabanın içine sallandırıyor. Bu doğru mu? 
açtığı çığır var ... Eğer bir hata edip· - Eh ne yapsınlar? .• 
te bu çığırtan kaybederseniz, yegane - Mademki at kuvvetinden istüa. 
pusla tren yoludur. Ona muvazi ola. de ediyorlar. Başka bir ÇS;re bulsun
rak siz de bir çığır açmak mecburi- !ar mesela bostanlarda dolaplar var-
yetinde kalırsınız. dır. Onlar gibi bir dolap yapsınlar!.. 
Bur~ı da tabii Nusaybin, Mardin -1<,akat o dolabı akıl etmek için 

arasındaki saha gibi düz bir ovadır. insanın mevcut olması lhzım"! Ma
Yalnız, bazı yerlerde toprak, lüle lü- lflmya ilk tekerleği ic:at eden adam
le bükülmüş kUçük höyükler yapmış la, nk otomobili yapan adam arasın· 
tır. da hiç bir fark yoktur. Belki teker· 
Güneş artık yav~ yavaş yükseli - leği icat eden, otomobili icat '=!den

yor... Sırtımızı yakmağa başlıyor... den daha kıymetlidir. Çünkü onda 
Topraklar Uzerinde kuru otların a- görenek yoktur. Bu köyler de işte 
rasmda kertenkeleler, belki de yılan- tamamile böyledir. Ömürlerinde do
lar, mütemadi bir hışırtı ile yürüyor lap mı gördükleri var? Bunu böyle 
Köstebek yuvaları, otomobil teker- icat etmişler böyle gidiyorlar?. 
leklerine muttasıl tos vuruyorlar. -Çıknk yapsalnr? .. 

Manzara hep o cenup manzarası.: - Çıknk ta ayni şey değil mi? .. 
Yalnız köylerin fekli, Nusaybin ta- Onu da buraya getirmek onl~ra gös
raflarındakine hiç benzemiyor. Bu- termek ve kullanılmasını öğretmek 
radaki evler, de kerpiçten yapılmış- lazım!... Zaten binalarının da ayni 
tır. Yalnız mimari tarzı tamamen şekilde olması da başka türlü bina 
başkadır. Evler, tıpkı soğan euyun- görmedikleri içindir. Bir ev mi yap
da kaynamış yumurta gibidir. mak lazım? .. Hiç dUşUnmeğe hacet 

Bir yığın böyle sarı, esmer yumur. yok! Kerpiçi hazırlamalı ve yumur -

ıa\'1 alınız ve he~ni Krıstof Ko- ta gibi bir bina yapmalı .•. 
ombun yumurtası gibi yere vurup .roıumuzuu ycı.:ı1smr çoktan geçtıK. 

biribirinin yanma oturtunuz. Urfa Akçakaleye do$ru yaklaşıyoruz. Yol
köylerinin bir maketini elde edersi- da atlar ve merkepl~r Uzerinde bir 
niz. Bu maketin büyümüş ,ekli sırt sürü köylüler görüyoruz. Bunların 
üstü ye.re yatmış bir dev anasının lizerinde kalın abadan maşlah gibi 
memelerine ne kadar da çok benzi· şeyler var .... Kimisi bu maşlahı bir 
yor. sap~ ile kaldırmış, ve başının üstün-

Yol arkadaşım hem otomobili kul- de bir şemsiye gibi germiş.. Atın 
!anıyor, hem de izahat veriyor: üzerine kurulmuş. gidiyor. 

- Bu kubbelere bakıp ta hepsini Yol arkadaşıma sordum: 
ayrı ayrı bir ev zannet.mel ... Bunla- - Bunlar nic;in böyle maşlahları-
rm Uçü dördü ve hatta dah·a büyük nı üstlerine kaldırıyorlar? 
yerlerde sekizi onu bir evdir. Bir aile - Sıcaktan •.. kendilerini koru-
ne kadar kalabahklaşırsa, evin o ka- mak için! ... 
dar büyük kubbesi vardır. Mesela bir - Demek bu bir nevi şemsiyedir? 
eve bir gelin aldılar mı hemen o evin - Evet. köylüler bu suretle yeni 
bitişiğine bir kubbe daha yaparlar.. bir şemsiye icat etmişlerdir. Bu ka
Bu kubbeler &enin bildiğin apartı - lın yünlü onları haricin sıcağından 
man katlarıdır. Yalnız ,u farkla: korur. .Maşlahın içindekJ sıcaklık, 
Apartmanlardan katlar Ustüste çı- dışarıdaki sıcaklıktan çok daha az
kar burada yanyana. bitişir. Toprak- dır. Köylü bunun içine büründü mü 
tan yana. sıkıntısı mı var sanki? ... ve bir sopa ile m~lahı yukarı kal· 
Arzullahı va.sia ! dırdı mı biraz serinliyor. . 

Her kubbeden öbür kubbeye, kü • - Desene ki bu termos şişesi gi-
~Uk bir kapı ile geçilir. Bu suretle bi bir şey oluyor! .. 
bUtün bina boğmak boğmak bir kori
dor gibidir. 

- Tıpkı boğmak boğmak bağlan. 
mış sucuk gibi desene! .. 

- Bir adamın zenginliği kubbele -
rln adedile ölçülür. Filanca mı der
ler? Onun beş kubbesi vardır! Yaman 
adamdır. Trpkı 1stanbulda, Ankarada 
f ilincanm on beş katlı apartmanı var 
dır dedikleri gibi.. • 

Bir köy arkada bırakıyoruz. Yeni 
bir köye varıyoruz .•. Fakat çok köy 
de yok ..• 

110 kilometroluk bir film çevi· 
riyoruz. Ukin bu !ilmin ancak beş 
altı senaryosu var ... Bunlar da biri
birine o kadar benziyor ki.. 

lşte bir yenilik! Bir kalabalık gör
düm. Kadınlı erkekli, çoluklu ço
cuklu bir kalabalık .. Bu kalabalığın 
içinde bir de atlı var. Atlı atının Ü· 

zerinde yavaş yavaş şöyle yüz metro 
kadar gidiyor. Sonra geri dönüyor ... 
Tekrar yüz mette gidiyor tekrar geri 
dönüyor ve bu hareketi mütemadiyen 
tekrarlıyor. 

Allah Allah! bayram mı var. yok-
sa bu adam deli mi? .. 

Dikkat ettim: 
Atm beline bir ip bağlı ... Bu ipin 

bir , ucu da kala.balığın arasında .. At
tı atını sürdükçe ip uzayor, ıeri dön
d ükçe ip kısalıyor. 

Sporcuların idman yaptıklan yay
b tel gibi yaylı bir ip mi bu acaba? •. 

Yol arl.cadıııuw anlattı: 

Tramvayların Kapdarı 

Kapah Duracaktır 
İstanbul vilayeti tarafından dün 

Tramvay Şirketine yeni bir tebliğatta 

bulunulmuştur. Vilayet bu tebliğinde 

bu sabahtan itibaren şehirde işliycn 
tramvay arabalannın ön kapılarınıp 
vatmanlar, arka kapılarının biletçi • 
lcr tarafından kapatılmasını bildir • 
miştir. 

Her polis noktası. önünden geçen 

tramvay arabasını bu bakımdan da 
tetkik edecek ve açık kapı görür 
alakadar tramvaycıyı belediye emri • 
ne itaat.sizlikten nakti cezaya çarptı. 
racaktır . 

Bundan başka tramvayların ön 
sahanlığında vatmanın serbestçe iş 
yapmasına mani olacak kadar kala. 
balığa müsaade edilmiyecektir . 

Bayan Eftalya 
iyileşiyor 

Bir ameliyat neticesinde birdenbire 
hastalanan tanınmış muganniye Ba
yan Eftalyanm sıhhatinde mahsüs 
bir salah vardır. Bayan Eftalya ne
kahat devrini atlattıktan sonra Viya
nada mutlak bir istirahate çekilecek-

tir. 

Deniz müesseselerinin bilançolarını tetkik etmekte olan komis
yon, Akay idaresindeki çalışmalarını bitirmiş ve denizyolları ida
re:;inin bitançosunu tetkika başlamıştır. Akay idaresi, 936 sene
sinde 192,000 lira kazanmıştır. 

mümessillerinden mürekkep bir rouh- - - - - - - --~l Bunun 75 bin lirası Yalova kaplı-

. 114000 lirası da amortisman olarak 
telit komisyon kurulacaktır. lı calarmın zararına sarfedilmiş ve 

fstanbulun çöp derdi hakkında be• 
nUz resmi bi remir gelmemşitr. Bele
diye, ~uetelerin neşriyatını naıarI 
dikkate alarak teı,ebbüse geçıneğe 
hazırlanmış ve Sıhhat vekaletinden 
vaziyeti sormuştur. V~alet, çöplerin 
denize dökülmesi hususundııt bir k&· 
rar verildiğini ve yakında tebJiğ edi· 
leceğini bildirmiştir. Bunun Uzerine 
belediye ihzari çalışmalara başlamış· 
tır. Vaktile açılan 7 çöp iskele!'li şeh• 
rin yakalarına göre şimdilik üçe in• 
dirilecektir. Çöpler, kamyonlarla btJ 
iskelelerden denfae dökülmek uzere 
mavnalara yüklenecektir. Ancak işİrı 
bu şekli alması .yeniden i<iifi mfktal'• 
da mavna tedarikini icap ettirecektir. 

Çanakkale ,ehit'erini z:yaret ı · ayrılmıştır. Bu suretle idareye 3000 
lira kadar safi bir kazanç kalmakta-

Şehrimizde bulunan Şehitliklt>ri 1-
c 

~ 
mar emiyeti Reisi B. Cevdet Kı>rim. D · ıı "d · · h enızyo an ı aresının aT.tTlanım 

idare heyeti azaları ile. birlikte şehit. bilançosuna göre de. idare 9~ti c;ene-
liklerde tetkiklerde bulunmuştur. sinde yüz bin liradan fazla bir zara-

Çanakkale şehitliğini ziyaret pro
gramı için hazırlıklara ba.şlac.nıı§tır. 

/piik ·er 
Müsaadesiz 
Gırecek 

İpliklerin vekaletlerin müsaadesi a
lınmak şartile ithali mukarrer iken ' 
.1"""' ı..: .. ı ..... Q.ı •ICUllC llt! 11U K<ryH 'ho.1 

dınlmıştır. Bundan böyle gümrük ta

rifesinin C 336, 367, 368, 369, 370 nu
maralı maddelerinde yazılı pamuk ip

likleri serbest ithal listesine konul -

muştur. Ancak bu ipfüder klering an 

laşması yapılan memleketlerden ge • 
tirilecektir. Cinsleri de; 24 numara

dan yüksek boyasız yalın kat iplikler 

ile her numaradan boyalı, parlatılmrş 
veya .müteaddit telli ipliklerdir. Bun
ların haricinde 366 B pozisyonuna gi
ren ipliklerden Mako ve Primo Ame

rika gibi hu~usiyeti haiz ve fiyat iti

barile daima yüksek bulunan. iplikler 

için sipariş verecek fabrikalar sipa
rişlerini uyuşturucu maddeler inhisa
rına tasdik ettirmek şartile serbestçe 

ithal edebileceklerdir. 

lstanbul ~aliyesin~e 
Yeni Tayinler 

Hocapaşa tahakkuk memuru Ham
di Eminönü tnhakkuk memurluğuna, 

Edirnede ,ehi•l0 r için dikilen 
abide 

Edirn.enin 
İşgalinin 

Yıldönümü 
Bugün, gilzel Edirnemizin işgalinin 

yirmi d'ördUncü yıldönümüdür. Bütün 
Edirneliler, her sene olduğu gibi bu 
kara güniin elemli hatırasını anacak
lar ve şehitlerin ruhlarına saygı ve 
sevgilerini ithaf edeceklerdir. 

Bu münasebetle Edirne Halk Par
tisi binası önünde bütün Edirne hal
kının iştirakile bir toplantı yapıla -
cak ve Erkek Muallim mektebi tarih 
muallimi B. Kemal Batu tarafından 
bir hitabe söylenecektir. İhtifal he
yeti bundan sonra Karaağaç ve Saray 
içindeki şehitliklere gider~ abidele
re çelenkler koyacaktır. 

Eminönü tahakkuk memuru Feyzi • 
Kendi Kendini 

Yaralcdı 

muamele ve istihlak vergileri mü • 

meyyizliğine. Hocapaşa muamele mu
hafaza memuru. Hilmi istihlak mu • 
amele memurluğuna, Eminönü tabak 

kuk memuru Osman irat ve servet 

vergileri mümeyyizliğine, Yedikule 

tahalGcu k başmemuru Fehmi mün • 
hal bulunan defterdarlıklardan birine 

tayin ve nakledilmişlerdir . 

İstanbul irat ve servet vergileri 
müdürü Hakkı Kamilin varidat u. 

mum tahakkuk müdürlUğüne tayini 

muhtemeldir • 

Dama pmpiyonası 

Şehzadcbaşında Reft:tin kahvesin
de başlanılan dama şampiyona.cıına de 

vafn ediliyor. Baş damacı Asafm ra
h a tsızlığındr>- dolayı şampiyonluk 
ma.çı pazar gUnü sah.: ::.4 ~o sa. bıra

kılmıştır. 

Halk Opereti turnede 
Halk opereti, dün, Anadoluda bü. 

yük bir turneye c:ıkmıtır. Operet An· 
kara, Eskişehir, l{onya, Adana, Mer-
sin. Antalya; Jzmir ve civarında bir 
çok temsiller verecektir. . 

Topkapıda oturan kunduracı Kar
nik, çalışırken, kendi bı<~ağı ile kaza
en yaralanmıştır. Polis, Karniği teda
vi altına aldırmıştır. 

Bir çorap f ahrl<":\ınnda yangın 
çıktı 

MarpuC'çulardn Abutefendi hanın· 
da B. Cemilin çorap fabriıkasınrla, ev
velki akşam prize takılı olara·k nnu • 
tulan Utüden yangnı çıkmış. çorap 
tezgahları, çoraplar ve döşeme yan
dığı halde söndürülmüştür. Yangın 
hakJnnda 7.abıtaca tahkikata devam 
edilmektedir. 

Ekmek Narhı 
Deijişmedi 

Ekm
0

ek narhı bu hafta da değişmi
yecektir. Herhangi bir fiyat tenezzü
lüne buı?dRvın vaziveti mii~ait 2'örii1-
memektedir. Gluten nisbeti hakkında 
sorulan sualA belediyece malfımat ve
rilmiştir. Yakında verilecek olan ~·e
ni kara:ra göre ekmek ceısnisi tcsbit 
edilecektir. 

ra uğramıştır. Bunun en başlıcıtı:ıı Va 
purculuk şirketinden alman vapurla
rın hurda halinde satılması yüziinden 
yüz bin liraya yakın zarar edilme -
sidir. Bundan başka idare vapurla • 
nnm tamiri ic;in de 936 senP.:<indt· 
400 bin liradan fazla bir para harca· 
mıştır. 

Gaz Maskeleri 
Dün Geldi · 

Ha.va teh likesinden korunma ıcurs• 

larında kullanılacak gaz maskeleri vi· 
li.yete gelmiştir. Yakında kazalar• 

tevzi edilecektir. Halka mahsus ktıfS• 
S ebze saf ışı 
·İçin vaviqon ' lara iştirak edecek mahalle ve sefllt 

mümessillerinin isimleri tesbit edil • 
meoktedir. Cetvelleıı -hazırlandıkt&al 

sonra derhal faaliyete geçilecektir· 

Şimdiye kadar pek iptidai bir şe
kilde ve salaş bir pavyon~a yapılmak 
ta olan sebze satışının sıhhi tesisatlı 
bir pavy~mda yapılması kararlaştırıl
mıştır. Belediye, bu maksatla saçtan 
för pavyon yaptıracaktır. Pavyon in
şaatma bir aya kadar başlanacaktır. 
İnşaata 45 bin lira tahsis edilmiştir. 

600 Seyyah Geldi 
Milvaukee adlı transatlantik diltl 

sabah erkenden lstan bula 600 seyYah 
getirmiştir. Vapur dün sabah saıı.t 
6 da limanımıza gelmiş ve Karadenl.J 

Eski Arnavutluk dışma kacv bir gezinti yapmıştır. 
Seyyahlar dün akşama kadar ~eh• 

Prensi lstanbulda rin muhtelif yerlerini, tariht Abidele
ri ve müzeleri ziyaret etmişlerdir. 

Eski Arnavutluk prensi Vilhelm dö - ---------- - -
Vid, ailesi ve çocukları ile birlikte ts-

tanbula gelmiştir. Prens Balkan har

binden sonra Arnavutluk prensliğine 

tayin edilmiş, fakat bir seneden fazla 
kalmamıştır. Vid, kcndisile görüşen 

gazetecilere, Romanyada yerleşmiş 

bulunduğunu, Romen tabiiyetine gir
diğini ve buraya yalnız gezmek i~in 
geldiğini söylemiştir. 

Hapisane ve 
ne Teftiş 

Tevkifa· 
Edildi 

Hapishaneler Umum Müdürü B. 
Bedri, dUn İstanbula gelmiş, ve müd
deiumumi B. Hikmeti ziyaret etmiş
tir. Bay Bedri, müddeiumumt ile be
raber hapishane ve tevkifhaneyi tef
tiş etmiştir. Bursa müddeiumumisi 
B. Cemil de dUn hapishanede meşgul 
olmuştur. B. Bedri, Zonguldağa gi -
decek mahkümlan tesbit etmektedir. 
Zonguldağa yalnız lstanbuldan değil. 
muhtelif hapishanelerden iyi not sl
mış mahkümlar gönderilecek ve kö
mür madenlerinde çalıştırılacaklar • 

BIRKAC 
SATIRLA 

·ı ktısat oda.lan ile ıanayl tef1d• 
litına. ait olarak hazırlaııaJI 

1'.anunun . bazı noktala.rmda yapı· 
lan değiı;iklikler tesbit edil~tir. ~ 
nunun meclisten çıkarılacaah ümit o
lunmaktadır. 

• 
Ş oför Reı;a.dın idaresindeki 2155 

numa.ral ı otomobil dün Beyoğ. 
lunda u di isminde bir çocuğa çarP'" 
mış \"e yaralamıştır. 

• • 
Ş ehrimizde bulunan gümrük ,·e 

inhisarlar müsteşarı B. AdU 
Okul~. dün de gümrük n inhisal'"' 
tarda meşgul olmu!1t ur • 

• 
S limer Bank Umum mUdllril S. 

Nurulla.h Esat Sümer, batı 
tetkiklerde bulunmak üzere şehrtnıl· 
ze gelmiştir. Pa.zartesl günü AnkaJ1V 
ya dönecektir. 

~...-----ur"' 

--- ====-===--=-===================================~ 

lIAkVi/t\iJ~HAVAJ 
dır. 

1 
26 MART l 

CUMA 
Bugünkü hava: BULUTLU 

-·-
Buciln hava, kısmen bulutlu ve deiişik o 

lacaktır. Karadeniz ı;ahil mmtakaamda ıid 
• 'detlice bir fırtına kaydedilmeıi kuvvetli 
ihti~al dahilindedir. Rü:ı:cir, Cenup istika 
metınden hafif istikamette esecektir. 

Dünkü hava 

Dün, barometr 757 milimtrt, hararet en 
çok ~z. en 1.:r: 10 santigrat olarak teııbit edil 
miııtır. _Rü:ı:cir. ddisik istikametlerden 11.1.t 
te tO '1-•\o,,...-tre ... ratl~ -smi•tir 

3 üncü ay Gün:31 Kasım:t39 
ı ~!55 Hicri 1351 ! 

Muharrem 13 Mart 13 
Giineş: 5,55 - Oğle: 12,20 
!kindi: 15,50 - Ak. am: ıs,26 
Yatsı: 19,58 - lmsik: 4,12 ___________ . ____ .. 
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Belçikanın bitarafhğı 
Nasıl halledildi? 

1 ·---... --.. -

Atman Gazeteleri 
Belçika ya 1 hret 
Tavsıye Ediyorlar 

Hintli 
Prenses 
Ankara 

Gezisinde 

Çanakkale ve İstanbul 
Boğazlarında Hava Yasa· 
ğı Bölgesi T esbit Edildi 

Brüksel, 25 (TAN) - Kral Leopold, bu sa- ı 
hah saat 11, 30 da Londradan avdet etmiştir. 

Siyasi mahafil, Belçika Kralı Leopold'un Lon
drayı ziyaretinin, bilhassa Belçikayı zamin devlet 
taahhütlerinin kaffesinden beri kılan Fransa 
teşebbüsü üzerine tam bir muvaffakıyet teşkil et
tniş olduğunu beyah etmektedir .. 

Bu anahafil, Fransa teklifinin Kral Leopoldun 
Londrada bulunduğu sırada yapılmış ve Kral B. 
~en arasında yeni görüşmelere ihtiyaç bırakma
mış olduğunu ilave etmektedir. 

Yakında İngiltere ile Fransa tarafından bir beyan
name neşrolunacak ve bu beyanname bilhassa Bel -
çika Başvekili Van Zeylandı intihabatta faşist lideri 
Değrele karşı takviye edecektir. Belçikanın, yabancı 
tayyareler geçişini bildirmek hususunda İngiltercye 

Hindi.tanın Parai cemaati rei•ının kızı Ba
yan Panrinin Ankara ziyareti hakkında dünkü 
(TAN) aütunlarıncla talsilat vermiıtik. Bugün 
cle burada Ankara foto muhabirimizin ıönder
diği fU reıimcle Bayan Pavri ile karcleıini gÖ· 
rüyoruz. 

leıninat verdiği anıa,ılıyor. İngilte
~ Bclç~~a k~di uaz~n~ m~u r----·-------~----------------~ 
lliyeti hakkında kat'i teminat vermiş sı·yasAı M .. t 1 v k·ı 
tir. İngiltere kralının Belçika kralı il~ us e Ş a r ar e 1 • 
&'İıli bir görüşme yaptığı haber ve 

til:ı~~:d~~eteleri, Belçikanm boş ler içtimaına iştirak ettiler 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)-
! Montrö mukavelesi mucibince, tesis / 

edilen ÇanMckale ve htanbul boğaz
larının ikinci memnu mmtakasına gö
re, ayrıca bir ha va yasak bölge.si te
sisi zaruri bulunduğu .cihetle Çanak-

~ kale Boğazı için Edremit körfezinde 
~ Kadıı-ga burnundan başhyarak Çaltı
' i<öy, Bakaçlar, Çatalok, Kilisealan, 
Burmaköy, Can deresini takiben Mal 

, tepe, Elmalı Erdek ,Fatı üzerinden 
Marmara adMmm on kilometre şar
kından ve şimalinden dolaşarak Ru
meli sahilinde 9aziköy ve oradan El

malı, Kadıköy, Doğancı deresini ta
kiben Kirkapan, Baran, Şaban, Sa -
roz körfezin de iki tuzla gölleri ara -
smda dağlarla srrtma ve İmroz Bozca 
adaların on kilometre şimal ve gar
binden geçerek ayni açd<lıkla Baba
burnuna ve kara sularımızı takiben 
Kadirga bumunda bitmek ve !stan -
bul boğazı içinde garp hududu Çatal
.:a müstahkem mevki hava yasak böl
gesi sınm ile birleşik olmak ve ce -

nupta Çamurlu handan ba§layarak 
su kulesi, Rumelihisarı, Anadoluhisa
rı, Polonez köyü, Hüseyinli koyu, Ak
pınar tepe, Karadeniz sahilinde Alaç
h nahiye.tJinin on kilometre şarkında
ki Rekethaneye ve oradan i'ahilin 10 

\ıeya hail teşkil etmemek yolunu tu
ltrak tarihten ibret alacağmı ve ken 
di menfaatlerini kom,u memleketler 
Uğurunda kurban etmiyeceğini söy
lüyorlar. 

ADISABABA 
HADiSESi 

l Ankara, 25 (Tan muhabirinden)
Başvekilimiz İsmet 1nönü, bugün 
saat 17,30 da siyasi müsteşarlan top 

kilometre açığrndan garbe doğru ge
çerek, Halas burnunda Çatalca ya -
3ak bölgesi ile birleşmek üzere tesbit 
edilen kısım hava yasak bölgesi ola-

Z:irai 
kombinalar 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)
~irai kombinalara ait kararname 
l>rojesi, Vekiller Heyetince kabul o
lunarak yüksek tasdike arzedilmiştir. 
Zirai kombinalar, umumi müfettişlik 
trııntakalarile Ankara ve İstanbul vi
llyetlerinde kurulacaktır. Kombina -
lar merkez teşkilatı başına Şeker fab
l'ikalan müfettişi B.· Şefiğin getirile
Ceği söylenmektedir. 

ki.bil Oniverıiteıi Profesörlüğü 
Ankara, 25 (TAN) - Tıbbıadli 

doktorlarından Şakir, Kabil üniver
'1tesi tababeti adaliye ve ruhiye pro
fesörlüğilnü ~abul etmiştir. 

iki Sefir• Ayni 

Günde Öldüler 

VE INGILIZLER 
Londra.. 25 (A.A) - Avam l<amara 

smda paskalya yortuları dolayisiyle 
yapılacak tatil hakkındaki takririn 

lu bir halde kabul ederek kendilerile 
bir müddet görüşmüştür. Siyasi müs
teşarlar, bu akşamki Vekiller heyeti 
toplantısına da iştirak etmişlerdir. 

Bu ayın 28 inde münhal mebusluk
lara seçim yapılacağı ve bunlara Ma
liye Müsteşarı Faik ile Hariciye Ve
kileti katibi umumisi Numan Rifatin 
namzet gösterileceği kuvvetle ~öy

lenmektedir. 

Bu iki zat seçimde kazandıktan 
müzakeresi esnasında amele fırka.sın sonra Hariciye ve Maliye siyasi müs
dan B. Henderson, son zamanlarda A. teşarhklarma tayin edilmeleri iruv

disababada vukua gelmiş olan hadi vetle muhtemeldir. 

selere nazan dikkati celbetmiş ve bu ---
Uludağ Gecesi hadiseleri ''katliam'' diye tavsif etmiş 

tı.r. 

Hatip demiştir ki: 
"Bunu söylerken, kültürünü ve tari 

hi ananelerini büyük Britany&r.m da

ima ve büyük bir hayranlıkla takdir 

etmiş olduğu Jtalyan milletine karşı 

fena bir niyetin tesirin altında bulu 
nmuyorum. 

Maamafih bu hayranlık ve takdıri. 
miz, bu mezalimin tevlit etmi§ olduğu 
nefretin şiddetini eksiltmez. 

Ankara, 25 (TAN) - Burada bu
lunan Bursalılar, yarın halkevinde 

(Uludağ) gecesi tertip edeceklerdir. 

Viyana Jngiliz elçisi ıabık krala 

ziyafet verdi 

Viyana, 25 (A.A.) - ln.giliz elçisi 
Selley, dük de Vindsorun yakında 
Sankt-Volfganga azimeti münasebeti 
le dükün şerefine bir ziyafet vermi'
tir. 

rak kabul ve ilanı ve bunun se;Ti se
feri havai kararnamesine ithali Ve
killer Heyetince kararlaştırıldı. 

Balkan 
Ekonomi 

Konseyinde 
Atina, 25 (Hususi) - Balkan An

tantı ekonomi konseyi encümenleri 

ellerindeki işleri bitirerek raporlarını 

hazırlamışlardır. Bugün Yunanista

nm millf bayramı dolayısile konsey 

çalışmamıştır. Yarın umumi hevette 
encümen raporları tetkik edildikten 
c;onra kon!'!eyin be§inci devre.sine ni
hayet verilecektir. 

Maarif Müsteşarı 
Ankara, 25 (TAN) - Maarif Ve

kaleti Müst~an B. Rıdvan Nafiz. bu 
gün lzmire har~et etmiştir. 

KÜÇÜK HARİCİ 

HABERLEK 

R otııanya ve Çekoslo -
vakya ordularında si

ahların ayni tipte olınasma 

karar ver i lm iştir. 

• 
Y unan kilisesi, lsanın a

leyhinde bulunduğu id
diasile Sel!nik üniversitesi 

profesörlerinden Elefteropu . 
!osun azlini isteıniştir. 

* A merika parlamentosuna 
verilen bir takrirde. 

Fransa ve lngilterenin harp 
borçlarının affı istenmiştir. 

* R omanyada bir askeri o · 
toınobil bir trene çarp

mış, üç kişi ölınüş, altl kişi ya 
ralanmıştı r. 

* 
M eşhur lngiliz facia mu -

harriri Drink Water 54 
yaşında olduğu halde ölmüş . 
tür. 

• 
D ört senelik Alman ikti

sat planı'nm tatbikatı . 
nın neticelerine a it ilk sergi 
yakında Berl inde açılacaktır. 
sergide 150 ticaret, 150 harp 
gemisi modeli teşhir edilecek-

tir. 

Yunan 
Milli 

Bayramı 
Atina, 25 (Hususi) Bu sabah er

kenden atılan 101 adet topla Yuna

nistanm milli bayramına başlandığı 

ilan edilmiştir. Saat l0,30 da Ba§pİıi· 

koposluk kilisesinde yapılan dini a
)inde kral, velihat, prensler, pren
sesler, başvekil ve bütün vekiller kor 
diplomatik, ordu kumandanları bu -
}unmuş, ayinden sonra meçhul asker 
ıi bidesi önünde askeri geçit resmini 
seyretmişlerdir. 

Bayram münasebetile kral, üç idam 
mahkumunu affetrniştir. 

llelgrat, 25 (TAN) - Yugoslav
)anın Viyana. sefiri Nastasiyeviç ile 
l..ondra elçisi Dr. Gruiç ikisi de ayni 
tünde olmak üzere evvelki gün öl
ttl\işlerdir. 

Kont Cianonun Belgrat Görüsmesi , 

Amerika Grevi için 

lıçi ile 
Müzakere Baıladı 

LaMing, (Amerika) 25 (A.A.) - O 
lonıobil sanayii amelesinden 6000 
trevci, Chrysler firması mümessilleri 
lle amele aendikası mümeMilleri ara. 
'lllda yapılan müzakerelerden sonra 
dün 8 Martanberi işgal etmekte olduk 
ltrı fabrikalan tahliye etmişlerdir. 

Grevin başlıca sebebi olan kollektif 
lkıukavele meselesini müzakere etmek 
tlıere bugü• öğleden sonra yeni bir 
~n!erans akdedilecektir. 

Chry!ler firmasının ~ında bulu • 
lla.nlarm, kat,i itilaf akdi için yapıla 
eak müzakereler esnasında fabrikala. 
tı ~letmemek vadinde bulunmuş ol -
<lukta.rı söylenmektedir. 

karabük Fabrikasının 
Temeli Atdıyor 

Ankara, 25 (Tan muhabirinden)
ltarabül,<te yapılacak olan büyük çe
li.ic ve demir fabrikası inşaatının te
lkıeı atma meruimi, 3 nisanda B~
"ekilimi:z:in mühim bir nutku ile açı
ltcaktır. 

K üçük itilaf ile Balkan An • 
tantıııın erkanından olan 

Yugoslavya ile ltalya arasında 
bir hayli zanıandanberi muallakta 
kalan ve iki ın&ınleketin biribiri -
ne karşı siyasetini istikrarsızlık 
içinde yaşıı.tan meselelerin görü -
şülmesine başlandı. Küçük itilaf 
nıahafili ile Balkan Antantı maha 
fili, ltalya Dış Bakanının Belgrat 
seyahatiri iyi karşılamış ve Be• -
gratta başlıyan müzakerelerin iyi 
neticeler: vererek iki memle -
ketin siyasetinde nıüsbet bir istik 

rarın hAsıl olnıasını ve burıun bir 
taraftan Orta Avrupa, diğer ta • 

raftan Balkanlar hesabına faydalı 
ve hayırlı neticeler vermesini dile 
mektedir. 

Cerçi bazı garbi Avrupa maha

fili, müzakerelerin küçük itilafı 

sarsacak derecede ileri gitnıesine 

karşı endişeler hissettiğini göste· 

rir gibi olmuş ise de küçük itilaf 

merkezlerinden gelen haberler bu 
endişeleri bertaraf edecek mahiyet 
tedir. Bu haberlere göre Kont Ci • 
yanonun Belgradı ziyaret ederek 
Yugoslavya ile anlaşmalar imza 
etmek istemesi, Avrupa meselele
ri içinde nıiizakere ile hallolunmı
yacak mesele bulunmadığını göster 
m~ bakımından bütlin sulh ta • 
raftarlarını hoşnut ettiği gibi iki 

ı························································ 

i YAZAN : ÖMER RIZA DO~RUL i ......................................................... ! 
taraf arasında vuku bulan müza· vayı tasfiyeye bir hayli yardım e
kerelerin mevzu ve şümulü Yugos 
lavyanın müttefiklerine bildiri! • 
miş clduiundan hepsi tarafından 

da tasvip edilmiş bulunuyor. Bil -
hassa Çekoslovakya mahafili, Yu
goslavya ile ltalya arasındaki mü
nasebetlerin istikrar bulmasını 1-
talya ile Çekoslovakya nıünase • 
betlerinin de salaha doğru gitme
si için de bir mukaddeme saymak 
ta ve bundan dolayı da memnuni· 
yet göstermektedir. 

Çekoslovakya Orta Avrupada • 
ki çetin vaziyeti, sık sık mevzuu 

bahsolan bir devlettir. ltalya ile 

Yugoslavya arasındaki muğlak 

meselelerin bir tesviyeye raptı ve 

iki memleket arasındaki münase

betlerin sağlanması neticesinde 

Yugoslavyanın müttefiki olan Çe
koslovakyanın da bundan istifade 

etmemesine ve ltalyaya sıkı bir 

surette bağlı olan Avusturya ve 
Macaristan ile anlaşma yoluna gir 
nıenıesine imkan tasavvur olun • 
maz. 

Böyle bir vaziyet Orta Avru -
pada esen tehlikeli ve zehirli ha • 

der. 
iki taraf arasında görüşülecek 

meselelerin en başlıcaları ekalli -
yetler, Arnavutluk ve Adryatik 
denizidir. Bütün Avrupa mahafili 
bu meseleler üzerinde varılacak 
tesviyeyi merakla beklemektedir. 

Bütün sulh ve istikrar taraftar
ları bu mi.lzakerelerin tam bir mu 
vaffakıyetle neticelenmesini um -
maktadırlar. 

Ademi müdahale 

Komiteıincl e: 

I
• spıtnya işlerine karışmam&.• 

yı temin için çalışan komi
te: s.on günlerde çok acı nıünaka· 

şalara sahne olmaktadır. 

ispanya içinde taban tabana zıt 
olan menfaatler ve kanaatler si· 

llhla çarpıştığı ve bu kanlı çar • ' 

pışmıya birçok yabancı eller ka • 

nştığı. gibi ademi müdahale komi· 

tesinde de taban tabana zıt olan iç 
tihatlar ve kanaatler, silah çekme
den çarpışmaktadır. ispanyaya ait 
nazariyat harbi Londrada kopu • 
yor ve bu nazariyat harbi, lspan-

yada sel gibi akan kanlarla ameli 
ve hakiki ~klini alıyor. 

ispanya harbine karışan yaban
cı gönüllüleri geri çekmek ınese • 
lesi konuşulmaktadır. ispanya hü
kumeti karşı taraftaki gönüllüler 
geri çekildiği takdirde onun da ken 
di tarafındaki gönüllüleri geri gön 
dereceğini söyledi. Mesele esas ba 
kınımdan bu kadar basit olduğu 

halde içinden bir türlü çıkılanıı • 
yor. Çünkü Alınan larla ltalyanlar 
gönüllü /meselesinden evvel Is -
panya bankasına ait altınlar me
selesinin halli üzerinde ısrar edi
yorlar. Buna karşı Sovyet murah
hası bir tahkik heyetinin ispanya
da döğüşen ltalyan askerlerinin 
nizami orduya mensup olup olma 
dıklarını tetkik ile meşgul ohnası 
nı diledi. Bu teklif te itiraz ile kar 
şılandı. Nihayet ltalyan murahha
sı, gönüllüleri iade ıneselesi ile nıeş 
gul olaırnyacağını bildirdi. Ve ko
mitenin mesaisi bir çıkmaza sap -
tı. 

Şimdi bütün Avrupa ltalyanın 
son kararını bekliyor. ltalya, is
panyada mağlôbiyete uğradıkları 

söylenen askerlerini yeniden tak -
viye edecek mi'? Yoksa gönüllü 
yasağına saygı gösterecek mi? 

Bugün Avrupa sulhü ltalyanın 
bu yolda vereceği karara bağlı sa 
yılırsa hata edilmiş olmaz. 

s --

ELEK 
Gazetecilikte Biz 

ve Onlar ••• • 
A,·nıpa n Amerika gazeteciJiğinl 

orta ya.~lı bir &dam kastedersek bi· 
7Jmkinf ü~ ayirk bir bebek mi, yoksa 
henüz cenin mi saymak icap edece·ği· 

ni do~rusu kestiremi~·onım. Öteden· 
heri ic;imde uktedir: Neden Türki) e
de çıkan bütün glinlük gazetelerin 
baskı yeki.ınu günde 100 bini bulama-
5tn da meseli Roman~·ada yalnız bir 
ı:azete bu adette ha~kı yap ın, n tıı. 
J:iltere~ e doğru Şarktan uzakl~tıkça 
bu rakam, yarım mll~·on, bir milyon 
bir buçuk mil~·on, iki mil~·on, iki bu
çuk mil~·ona kadar yiik elsin? 

Bunu bir tiirlii halledemedim. Ger. 
çi bizde oku~·ucnların azlığını iff'ri sü
rerler. 1 i milJoncla yarım ınil~·on ki· 
::i de mi J:azete okuyamaz?! 

Gazetelerin pahalılı.~mı ehep gfö,te 
rirler. Ucuz J:azetelerimiz de mi yok! 
Bunlann ba kı adetleri de ötekiler ;:i· 
bi ! O halde hunu, okuyucu ile gazete
<'İ arasınclakl münasebetin hala do~ • 
maını olmasına ve belki de ne iste • 
diklerini kenıliltri de tam kestireml
yen bUyiik oku~11cu kiitlelerine .ı:aze. 
te zevkini n ihtl~·ıu•mı nşıla~·amamış 

olmamıza atfetmekle izah etmek en 
mantıki harekettir. 

':-ie ohırc;a ol~un ,.e Garp ı:ınetele
rini tal\lide ne kadar çalışırsak çalı· 
~alım bizim matbuatla onlannki ara
sındaki fark daima gö7.P (',arpıyor. 

İnsanı şa~ırtnn bir kolaylıkla dün. 
ya a hrnli hakkında ,·erdi~imlz, 'e 
<;ıiikiir ki tnhaklmkuna -.ahit olmadığı 
mız hükümlere inanmak lıimngelse 

senede bf'Ş altı defa umumi harp ci
hanı ~·akacak \"e şimdi Anupada t~ 
taş iistiinde kahnı~·acakt11 

Galiba kontrolii mümkün olmadı~ 
için ı~tedi~imiz gibi şişirmeye mU~ait 
ı:ördü~imiiz ''e ııcım:a ahlı~ımn dı~ 
haberler hiziın hiiylili puntolu harf -
terimizle ilk sahife!erimizi eskitmeve 
cle\'am ettikçe n bunların tahakkuku 
na ~ahit olmnilığmı .ı:ören halk harf
)('rin hii~iikliiğü ni .. betinde haberin 
kiiçiik olcluğu knnntine nrdıkça o • 
llUttln nrauub\laht ıuUu~"'' ' l t.t~'->'l• 

znman teessii . ooemlyccektir. 
Bimı ı:a7ete1erde ı;i.irme1ite oldu • 

ğ-um harici hnberl<>rin intncmclaki t:e
niş laubalilik, komant,.rsiz ~·nnl miita 
lpasrz intlo:ar etle.o dahili hahe.rler
dekl ~·avnnlık ve (ay b:ısıncla mna' 
verilere-ktir), (huı:\in J\öprii üstU 'öU· 
landı) ~ihi nornınl ırnzr.tP.cililde haber 
tPskil etmln•n hiı<H<irlerin halka 'öU· 
nulma..,ınd:ıld n<'ahılik ~nçi matlın· 

atmn"la hususi hir Cf'hre Yerrnf tir 
amma korlm,·nrum ki o-1un·urufann 
olrnm:ıtdnn \'iiz CP\"lnnelcrine yine 
hunlar sel)f'p olmus1ur. 

'CPnN' .ı:nZPtc knriin hiitiin. kalın~ wı 
İ<'ki ~hl ,.a7""f'l'Pmf"dl~i lıir tlr~·akiltk 
\'f'<iilr.si ol'llnlı fnknt 0

1on-ucu onn her 
P.linf'! aldı~ı zRm:ın ne inkisara ne de 
h""""ıtna u~ram:ıctnn orada daima 
krnt1ini pl:tlutil:ır ~en \ 'e umumi ha
'":thn tn,bii ,. .. ,·irlerinP. mÜ\'R7.I delen 
hir fa.kım , ·a1t' .. bnıı t:iizel hika,·esin. 
flpn. lvi "r7Pdilio:IJH1en n~ jc;ff'r l<if P • 

m"z mf'rnk m·nnıhran hir ı:nutrci1ik 
hiinr .. ;nılrn rlı>l!na 7.f'\'ki~·=1n nfmah. 
flrr. R11 01 ...... ,1,k,.n hen<'e Tiirkit"Nle 

"""'lnrt lıiitiin ' ""'"'"i ırnzrfrlpr(n ı!iin· 
liik h"'<:l\ı"ı 100 hirulPn ,,ıknn rık .. 
mıuı· ! \ ' p hlr kı~ım h.,lk f!n7'Ptc ihtl

''""'"' hP'1<i ıln ,.,.n,.hi rnllfhırntını1An 
tı>tnıln rrlf'r. \Tpln,•lri iki liç ~inliik 
hir bayatlama paha~ını> of<:n hil,.! 

8. FF.tFK 

M. Tatareskonun 

Ankara Seyahati 
Bükrcş, 25 (Hususi) - Romanya 

Başve~ili Tataresko. nisan ayı son· 
~arında. Romen millI bayramından ev. 
,•el resmen Ankarayı ziyaret edecek· 
tir. 

Cenevre 

Mayısta 

Asamblesi 

Toplanacak 
Cenevre 25 ( A.A.) - Milletler ce

miyeti asamblesi, Mısın Milletler ce
miyetine kabul için fevkalade içtimaı
nı 26 mayısta ai<dedecektir. 

ihtiyar kadın tayYareci 
m~ydanda yok 

Londra. 25 ( A.A. ) - Bütün araş
tmnalardan sonra 70 yaşındRki ka· 
dm tayyareci vUşes de Bedfordun di· 
ri olarık bulunması Untldi tamnmile 
kesilmiştir. 
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~ahkemelerde 

Aç kaldığı için hırsız ık 
eden genç mahkôm oldu 

Polüı dün meşhut suçlar mUddeiumumiliğine elleri ır 
kelepçeli esmer bir genç getirdi. Dudaklarının morlu 

ğunda ve alnmın derin çizgilerinde sefalet ve ıztırap 

okunan bu genç, biraz sonra Sultanahmet sulh üçün-
Otobüs Şofô.rlerı 
Mahkum Oldular cü ceza hakiminin önüne çıkarıldı. 

Davacı yerine de şık giyinnıif genç lbir bayan geç-
ti: Sirkecide Dervişler sokağında oturan Madam 
Atina .•• A sliye üçüncü ceza mahkemesi, bayramın ikin

ci günü Mecidiye köyünde Konyalı jandarm: 
Hakim İh!an, suçluya ilk suallerini sordu. O, derin 

bir saffetle anlatınıya başladı: 
Bektaşın ölümüne sebep olan kamyon şoförleri Ca
fer ve Mihalin muhakemelerini bitirmiştir. Mahke
me, her iki şoförün de suçunu sabit gördüğü için 
esasen mevkuf olan ş.oför Mihalı bir seneye ve gay 
ri mevkuf olan ,oför Caferi de (8) ay hapse mah· 
kum etmiştir. Cafer de, derhal tevkif edilmiştir. 

- Bursalıyım. Adım Celil .. İki gün evvel lstanbu· 
la bir iş bulmak için geldim. Bursada yalnız bir an

nem var. Geçen sene kaçak et satarken yakalandım. 
Belediye bana (50) lira para. cezası ke.tti. Vereme • 
yince "hapiste yatacaksın,, dediler. 

Ben serbest iken kendimin ve ana-r----·-----------------------------------
mm boğazını zor çıkarıyorum. Bir de 
elli gün hapiste kalırsam. Sonra an
nem de, ben de aç kalırdım. lstanbula 
kaçayım da para kazanayım, hem 
borcumu vereyim, hem de hapisten 
kurtulayım, dedim. 

YANGIN YERLERİNDE 

Üç gün evvel tstanbula geldim. Baş 
vurmadığım yer kalmadı. Her yer 
mermer olmuş. Arı mermerden ne a
lırsa, ben de iş sahiplerinden onu al
dım. Langa taraflarında yangın ye. 
rinde kovukta iki gece geçirdim. Sır
tımdaki ceketi on beş kuruşa sattım. 
Parasile iki gün ekmek aldım. Sata
cak bir şeyim ve tanıdığım yoktu. Aç 
kaldım. Ot yiyecektim. Fakat alışma
dığnn için midem kaldırmadı, kustum. 
~rtık gözüm dönmüştü. DUn öğleye 
kadar bay,gınlıklar geçirdim. Dilene
yim diye yola çıktım. Bu madam ora

Nişanlanma Şartına 

Uymıyan Damat 
Dün kızlarını yeni nişanlamış bir aile yeni damatlarilc beraber 

suçlu, davacı ve şahit olarak Sultanahmct sulh üçüncü ceza haki
minin önüne çıktılar. Suç ve iddia yaralama ve nişanlama şartına 
riayet etmemekti. Suçlu yerinde bulunan tüccardan Bay İzzet, da
vacı iskemlelerinde oturan kızı Fatma ile nişanlısı Satılmışı gös
tererek anlattı: 

- Kıznnı bu Satılmış istedi. Mukaddermiş, verdik. Nişan yap
tık. Fakat nişan yaparken bir şart koştum ve: 

1 

- Nikah yapılıncaya kadar kat'i-

Bir Arzuhalci Mah• yen evime gelmiyecek ve kızımı gör 
miyeceksin dedim. Nişan yaptığımı • 

kum Oldu zın ertesi günü de evlenme kağıtları
m astırdım. Fakat geceleri evin alt 
katındaki odadan bazı sesler kulağı
ma çalınır gibi oldu şUphelendim. Fa 

kat ben sokaktan ve yahut bitişik 

Bu akşam iPEK s:nemasında 
A,k yüzünden katlanılan fedakarlıkları - Ölüm tehlikelerini en hissi - en canlı - ve en hareket· 

li, harikulade bir mevzu içinde göa teren 

KARANLIKTA UÇUŞ 
Bat roller de: M l R N A L O Y - K A R Y G R A N T 

F ranıızca aözlü Paramount filmi 
Ayrıca Paramount dünya havadialeri gazetesi ·Yerlerinizi evvelden aldırın , ________________ _ 

Telefon: 44289 __ .. __________ ,. 

------------------------------------------------~------------------------~------
1 • STEFAN ZWEIG'in "KORKU"romanından muktebea., 

GD NAH GCESi Radyo 
GABY MORLA Y'in parlak bir zaferi olacaktır. 

Pek yakında S A K A R Y A Sinemasında --•~ Bugünkü program 
c:=====================:: İstanbul: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 1'~ 
vadiı. 13,05 Muhtelif plak neşriyatL 14, 
Son. • r 
Saat 18,30 Pllkla dans musikisi. 19,30 SP0

0 Muaahebeleri: E$ref Şefik. 20,00 Türk 111.4 
sikisi heyeti. 20,30 Ömer Rıza tarafmdaııd t 
rapça ıöylev. 20.45 Vedia Rıza ve arka 1

1 ları tarafından Türk musikisi ve halk ,ar~ 
tarı: Saat ayarı. 21,15 Orkestra: 22,ıs ilıt 
janı ve boraa haberleri ve ertesi güıı 

0 programı. 22,30 Plakla sololar, opera ve 
peret parçaları. 23,00 Son. 

1 Yeni Evlenenler 1 

Tütün tüccarlarından Bay Yorda n ile Bayan Annanıtı nikahları, Be
yoğlu evlenme memurluğunda akted ilmiştir. Saadetler dileriz. 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMı 

~ ~ınıııııııııııı ~~· 
il \\\...\\\ illi\ 

Bu akşam saat 
20,30 da 

KRAL LiR 
SON HAFTA 
Yazan: • 

111111111 
W. Shakespeare 

Türkçesi: Seniha Bedri Göknil 

ÖLÜM HABERLERi 
öLUM 

• 
Günün program 

Hafif Konserler: 

özü 

18 Bükreı: Hafif musiki konseri. ıs.ıs R0 

ma: Şarkılı enstrumantal kon~er 18,30 Mko• 
kova: Konser. 19 Hamburg: KoŞro refa a 
tile orr konıeri. ı9,5S Budapeşte: Orkestr• 
(Bach, Haydn, Brahmı, Berlioz ve.) 21 P 
rai, Roma, Milano: Dini musiki. 21,oO 
Konigsberg: Pfitzncr, R~er, Bcthoveıı-
21.45 Hamburc: Orkestra, koro. 22 Aarşo 
va: Bach'm eserlerinden dini mucki, 2z,40 
Paris P.T.T.: Vagnerin eserlerinden'. z3,SO 
Hamburr: Eilenccli musiki. 23,50 Münib: 
Gece muıikiıi. 
OperaJar, Operetler: 
Operalar, Operetler 20 Berlin: BUyiik oP' 
radan: Varnerin "Parıifaliı operası. 20.sS 
Bükreı: Massenet'nm "Vcrther" opera•" 
Oda Musikisi: 

20 Frankfort: Yeni oda musiki cııerJcrill 
edn. 22,30 Kolonya: Oda musikisi koııacri. 
Resitaller: 

dan geçiyordu. Kendisinden on kunış Dün SulL!nahmet tıuıh üçlinc:i cez:ı. 
istedim. Vermeyince hemen elindeki mf hkemesi, ıki meslckdpş kavgasının 
çantayı kaptmı ve kaçmıya b~ladrm. nıt:hakemcsinı bitirdi. Anulıalci Ha
Fakat açlıktan dizlerimde fer ve me- :;an 'fahsin Ue Hayri nr.:.:1tnd:ı ';ir ar
'-'= 'ncuuuıu119, 'J\v;ıup ti.ut t..ıauıaamı. ~uh ... J ya:c.1111~ .ıucı:n:lt:l'!.ll•ll!U lıcı. v ~a t:~ · 

Yakalanacağmu anlayınca da çanta- m ıfcr. Hasan Tahsin H:ıyriyi sövm•iş 
yı attmı. Sonra da yakaladılar. ırahkeme hakareti s~bit g5raüğ i ic.:n 

komşudan e'PJiyor AAnrlnn nün 2'ete 
kulağıma ayni sesler gelmiye başla- ŞEHiR TIYATROS'J ......... o+ ln.;mı 

dı, şüphem arttı. Hemen kendimi a- Bu a~g~~ d:aat ~llffillljljllll:ljj ~ 

Çarşiikebir maliye sabık tahakkuk 
memurlarından elyevm komisyoncu
luk etmekte bulunan Veli efendi ça
yırı sahibi İbrahim Özgiden dünkü 
gün fücceten vefat etmiştir. Cena -
zesi bugUn Bakırköyfinde Asma köp 
rü karşısındaki hanesinden kaldırıla 
rak Bakırköy camünde namazı kılın
dıktan sonra Bakırköy mezarlığına 
defnedilecektir. 

18,15 Pariı P.T.T.: Piyano konseri. 20.ıs 
Münih: Alman halk ıarkılarL 20 35 Köniı•5 berg Brahmı'm aiır prkılarılarındaıı. 21.'l 
Post Parizyen: Şarkılar. 21,45 Budapeşte so 
listler tarafından konser. 23,00 StokholJIJ1 

Soliat programL 

s•:1siu 3 gün hapse ve bır .ıra ağır poı.
Davacı madam, burada suçlunun 

rn ccıasına rrıahkiun ~~ti. 
ifadesini kesti: 

şağıya attım. Meğer bizim damat ya- 5 A Z • C A Z ı ,'l l \\'11\

11 ::.:. b!~:. •;::::ı:~ Ka.:ı:,: ~:::::y~n~c':m":~eşıı JJ\\~:\ıillıı~ll, 
NÖBETÇi 

ECZANELER 
~!!!!!!""~~~~~!!"!'!!!~~!!"!'!!!!!"!'!!!!!"!'!!!~ da imiş, sinirle kapıyı sert açtığım Terbiyede terucidin rolü - Hayır Bay hakim, benden para 

filan istemedi. Arkamdan geldi. Çan
tamı kaptı ve kaçtı. Ben bağırdım. 

Arkasından yetiştiler .Yakalanaca -
ğını anlayınca da çantamı yere atb, 

Tutun, diye bağırdım. Arkadan dev- için kafası duvara sıkışmJş, hafif ya-
riyeler çıktı. Yd<alanacağını anlayın ralanm•· , ")övdüm de old•·" diyor- - Bayan, deri, bu, senin koncan. 
ca çantayı attı, aldmı., sahibine ver • lar. Dövmedim. Meğer bizim refika Isterscn şahadet etmezsin! 

Dün akşam, İstanbul radyosunda Bu gece nöbetçi olan eczaneler 3unlardıfS 
Haydarpaşa lisesi tarih muallimi B. Eminönü: Nisaıon Alemdar: Abdıilkadir, ~ 
Reşat tarafından "Terbiyede tenkidin yazıt: Cemil, Karagümrük Fuat, Samat1•: 
rolü,, hakkında bı'r konferans vermı'a Teofilos, Şehz:adebaısı: t. Halil, Aksara~ 

dim. Emine nişan olur olmaz hemen dama Emine §ahadet edeceğini söyledi ":# Saim, Şehremini: Hamdi. Fener: Vitali, 111 

tir. B. Reşat, konferansında bugünkü yiip: Defterdar eczaneleri. dedi. ·, 

ŞAHİT ANLATIYOR ., ı 

Hakim, bundan sonra Manok is -
minde bir şahit dinledi. Manok dedi 
ki: 

Bundan eonra hakim, suçluya Uç dınevine gitmiş ve yataklarmı kendi- ve: 
ay hapis cezası verdi. Çantayı attığı si yilklenerek evimize getirmiş. Ka
için cezayı iki aya indirdi. Çantanm bahat damatta değil .. 

- Nasıl olsa evlenecekler dedim. 
Beyoilu: Galatasaray, Mankoviç, Taksifl'1 

sosyetenin istediği tiple, dünkü tip a- Kürkciyan .. Zafiropuloı, Ertuirol, Galat•= 
rasında bir mukayese yapmış, aile ve Yeniyol, Mustafa Nail, Şişli: Asım, Hali'.' 

kıymeti az olduğu için de ceza 20 gü- Kızı Fatma: 
ne indirildi. Fakat, suçlu tevkif edil- Babam beni dövdü. Onun için ya. 

- Ben dağın köşesinde duruyor
dum. Bu madam heyecanla yanıma 

&okuldu. Şu kaçan adam çantamı kap 
tt, dedi. Hemen arkasından k°'tum. 

medi. Mahkftm Bili.l yorgun argın ralandım. Kapıya sıkı§llllş değilim. 
mahkemeden çıkıyordu. Diyordu. 

- Keşki tevkü etselerdi, hapisha Emine şahit olarak gelınişti. Ha -
nede ekmek veriyorlarmış, diyordu. kim: 

Necip, Mahmudun en eski arkadaşıdır. Onlar ev 
veli işe çırak olarak beraber girdiler •. Senelerce he • 
men, hemen ayni yerde çalı.ştdar ... 

Necip hali. ayni işte çalışıyor. Onlar iki kardeş gibi 
sevişirler ..• 

- Girmiyecekm1' içeriye ... Zor .• 
KulUbenin kapısını açıyor. Arkadaşının yanına gi

derek onun kolunu geçiriyor: 
- Haydi, haydi gel bakalım. 

* • • 
Pencerenin önUnde bir k~ yüksekliğinde bir ke

revet var. Bu kerevetin üstünde bakır bir sini ,einL 
nin içinde hazırlanmış bir rakı takımı .. Mezeler; kar. 
puz, biraz beyaz peynir, biraz pastırma ... Ve boş bir 
sardalya kutusu. 

Necip; sarhoş ve mübalagalı misafirperverlikle 
arkadaşına ikramlar yapıyor, kadınlara emirler ve. 
riyor: 

- Bir karpuz daha keein, ekmek kalmamı§, ekmek 
getirin. 

Fakat o kadar içmiş ki, iri bir boyun üstündeki 
biraz uf akça ve dar alınlı başını dik tutamıyor ..• 

Evet, hiç bükUlmez hissini veren bu boyunda, bu 
ufacık başı bile dik tutacak kuvvet kalmamış. Bunun 
için başı kih sağa, kih sola, klh arkaya, ki.lı öne dü. 
şüyor ... Ve sanki gözleri bu muvazeneyi bozmamak 
ister gibi başın kaydığı istikamete doğru süzülüyor. 
lar. Hele göz kapaklan! Bu göz kapaklan kuflundan 
daha ağır; onlan da açık tutamıyor. 

Mahmuda: "Gecenin bu saatinde nereden çıktın?,, 
diye sormuyor bile ... Onun böyle birdenbire araların. 
da bulunuşunda bir fevkalldelik görmiyecek ve bir 
sebep aramıyacak kadar ba.şı durgunlaşmıf. Yalnız 
onda atıl olmıyan fey, misafirperverlik duygusu ..• 
O, bir misafirperverlik veya bir ikram makinesi imiş 
gibi mütemadiyen Mahmutla meşgul: 

- lç Allah aşkına ... Şerefine içelim .. Şerefine! 
- Şerefine ... 
- Ulan böyle içilir mi •. Hepsini, hepeini birden 

dik .. Yoo .. yoo olmaz .. Danhnm, hepsi birden içile-
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cek, bizim k'ara kızın şerefine, hepsini birden içecek
sin ... Hayriye, gel buraya. Fıtnat teyze. ne duruyor. 
sun, gel sen de .• 

- Hay ömıiine bereket aslanım. 
- Kız Hayriye, sana söyledim .. 
- Ha?!! .•• 
- Sana söylüyorum, gelsene •. 
- Benim ba.şım dönüyor ... Beni fena tuttu bu ak. 

,am. Her halde sıcaktan olacak ... Amma ısizin hatırı. 
nız için zehir bile olsa içeceğiz .. . 

Kırıtarak geliyor, vücudunu Necibin omuzuna ve 
bir dizini kerevetin ilstüne dayıyor. 

Yüzü ne kadar güzel, incecik kqlarından birinin 
ucu biraz daha kalkık . Bu, onun iri, çekik gözlerine 
hafü bir gurur manası veriyor. Rengi o kadar koyu 
siyah değil .. Muhakkak ki o, tam bir zenci değil, bir 
melez olacak, esasen ince kanatlı uzun burnu yüzlin
de beyaz ırkın bir zaferi, fakat dudakları çok kalın, 
parlak beyaz dişlerin yanındaki bu kalın ve şişkin 
dudakları, kızgın çöllerin içinde yetişen vahşi zenci
lerin bir mirası. 

Bu dudaklar, vahşi bir iştahın üadesini veriyor. 
lar gibi.. 

Elleri yüzilnden daha !iyah, ldet& simsiyah ve kıp. 
kırmızı bir lakle boyanmıf olan tırnaklan, bu Biy&h 
ele uygun kıZll afov çıkaran bir zebani eli gibi hem. 
korkunç yapıyor, hem timdiye kadar dilfUnülme
miş, tahayylil edilmemiş bir hususiyet veriyor •. 

Fakat simsiyah yüzünde kadife gibi yumuşak his
sini veren aklannm ortMında ıtıldıyan gilzel gözle. 
rlnin, ta içinde çok insani bir ıstırabın izi var gibi ... 

Bu gözlerle Necibe tatlı, tatlı bakarak: 
-- Haydi şerefine, diyor. 

Damadın yatağını ben getirdim. Kı

znnın hiç kabahati yok. Fakat Bay 
bunu anlamış ve dün gece kızımı döv 
müş, dedi. 

kt b" oilu. Barbut, Kasnnpaıa: Vasıf eczaneieı1-
me e ın tesirlerinden bahsetmiştir. Beıiktaıı: Nail Halit, Ortaköyde OrtaJrô1 

Arnavutköyde Miltiyadi, Bebekte Merkel 
KAYIP - Ziraat E ,. kaşı İstanbul eczaneleri, Biiyükdere: Asaf, Tarabya, "/• 

şubesinin 3494 sayılı kumbara cüzda- lıkoy, Boyacıköy, Rumelihisarı eczaneleri. 0 
k Kadıköy: Es• İskele caddesinde ".8 

Kızın raporu kat'i değildi. Hakim 
muayene için muhakemeyi talik et. 
ti. 

nınu aybettım. Yenisini a1acağım - yük" Yeldiiinnenlnde Üçler, Uıküdar: Seıl 
<lan hUk.ınü yoktur. miy~ ~czaneleri: . .. e' 

Yazan: SUAT DERViŞ 
İhtiyar Frtnat dişsizlikten; alt dudağı, bir devenin 

alt dudağı gibi sarkmış olan ağzını hep şapırdatarak 
rakı sofrasına biraz daha sokuluyor: 

- Hani benim kadehim boş .. Bana yok mu 
- Aman acüzem benim, diye Necip şaka ediyor, 

gel. .. Gel, işte kadehini kendi elimle dolduruyorum. 
Al cadı, iç ..• Zaten bu akşam bize senden hayır kaL 
madı ki... 

- A benim oğlum, insan keyif olmayınca mızrap 
parmağa kaç çeki gelir .•. Bir de sen, gel de onu Fıt
nat teyzeye ısor! .. Ah ne bilirsin sen, ben ne diye böy
le içerim, herkesin gönlünde bir aslan yatar, oğlum .• 

- Yoksa sen de mi sevdalısın? .• 
- Sevdalıyım ya!! .. Hem de ne sevdalı ... 
- Öyle ise senin sevdanın şerefine içelim .. 
- Bırak benim sevdayı Necip, onu kanştırmıya. 

hm bu akşam .. Nene lazım senin, biz sizin sevdanızın 
şerefine içelim çocuklar ... 

Kadehler biribirine çarpıyor. 
Sonra hepsi kadehlerini ağızlarına götürUyorlar. 

Mahmut kendisine verilen kocaman kadehi bir yu.. 
dumda içti. Aç midesi kuvvetli, kuvvetli yanıyor. 

Fıtnat son una kadar içtiği kadehi t~psiye bırakır 
bırakmaz: 

- Amanın, içim yanıyor. 
Diyerek bir karpuz dilimine atıldı. 
Hayriye yüzilnU buruşturarak: 
- Artık rakıyı içim almıyor, diye başını iki tarafa 

sallıyor, pek tiksindim vallahi. 
Necibin boynu sanki biraz daha yumu,adı, başı 

hangi tarafa bükülse daha aşağılara doğru sarkıyor. 
Bu boyun onu hiç tutamıyor. 

Mahmudun olanca kam bir anda başına hücum et-

H f . y . -ı Buyukada: Şmuı, Bakırkoy: Merkez 
a ıze esırog u ıaneleri 

d. Yüzü at~ler içinde yanıyor ve kulak zarları bin 
bir tokmakla vunılan davul karınları gibi uğuldu

yor ••. 
Bir anda başı döndü .. Gözü mezelerin üstUnde do. 

la.şıyor ve eli pastırmaya doğru uzanıyor. Elini pas· 
tırmaya doğru uza.tırken dişlerinin dibinde fışkın • 
veren salyeleri bütün ağzını doldurdu. 

Pastırma kağıttan ağzına gidinciye kadar, o, yere 
tUkürmek ihtiyacını hissetti. Ve tükürmemek için 
biraz evvel de pencerenin önünde yaptığı gibi; yut
kundu ve sonra pastırmayı ağzına attı. 

Bu pastırmanın lezzetini o, başka tUrlU tahmin et
mişti. Fakat iki gündür açlıktan paslanmış dlan ağ .. 
zma bu pastırma. bir an evvel tahmin ettiği zevki 
vermiyor. 

Ve bir köseleye dönmüş, bir kösele kadar ağırlaf
mış olan dili bu pastırma parçasını ağzında adeta 
zahmetle oynatıyor. Paslanan dimağı ondan en ufak 
bir lezzet almıyor. Hele çiğnemek için kıpırdattığı çe. 
nesine yapışan ağzı da ne kadar müz'iç ... İçindeki 
açlık bile bir anda garip bir mide dolgunluğuna, ade
ta bir bulantıy& dönüverdi. 

Dill tamamiyle kanşan Necip: 
- Bir rakı daha, diye bu defa bir su kadehine bo

şalttığı rakıyı ona uzatıyor. O: 
- Demin birden içtim, diyor amma, bu makul red. 

de, eli iştirak etmiyor. Bilakis eli; rakı bardağına 

doğru uzanıyor ve bir anda dolu bardağın yansını 

içiyor. Ve ağzına bir pastırma parçası daha alıyor. 
- Sen bugün pek keyifsize benziyorsun, Mahmut! 
- Ben mi? · 

GUlmiye gayret ederken ilave ediyor: 
- Yok canım! .. Biraz yorgunum o kadar-
Necip yanında oturan kadının sırtım yumruklu. 

yor: 
- Hayriye kız! .• Eğlendir bakalım Mahmut ağa. 

beyini, Mahmut ağabeyini eğlendir .• ~ğlendir •.. An
lıyor muısun ! 

- Ben onun maskarası mıyım? .. 
(Arkası var) 
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................................................................................... ! BAŞMUHARRiRi 

t Ahmet Emin YALMAN 
ki ~N'm hedefi: Haberde, fi· 
.. rde, her şeyde temiz, dü· 
~at, samimi olmak, kariin 
!!!,eteai olmıya çalışmaktır. 

ft;NUN MESELELEJ 

TORKLER ve iSVEÇ 
Sıhhatimiz Yüzde 

Tehlikede 
Elli 

Belediye kimyahanesl şubat ayı 

içinde 54 muhtelif gıda maddes ni 
tahlil etmiş. Bunlano yirmi ü~ü t o-

ı- J 
5Panya Meselesinden 
boğan HCidiseler 
~ispanya topraklarında İtalyan u. 
~erinin mağlfıbiyett ortaya yeni 
~leler çıkarmıştır: 

~ - Devletler İspanyaya filen yar-
etmemeği 5 Martta taahhüt et

~ler \'e bilhassa gönüllü gitmesinin 

iki MiLLETiN 
DOSTLUGU 

ÇOK ESKiDiR 
lh~liıı1 .. ~ aı1.mak için tedbir almayı vadet 1 
~'--'U Yazan: lbrahim Hakkı KONYALI .. !faJbukf bu tarihten sonra, yani 12 ._ __________________________ ı 

~ta İtalyanlar İspanyaya gönilllU 
c~ altında resmen dört fırka asker 
llı0ııdermişlerdir. Taahhüdünü üa et 
~Yen, Yerdiği sözü tutmıyan bu dev 
ı._~ karşı diğer de,·JetJer ne yapacak 
~!Yoksa be'.\•nelmilel anlasmala.r 
~ \'erilen öz, )·apdan t.aahhtltlerin 
""'J1rıeti olmadığı mı ilan edilecektir. 
~ - Ademi müdahale komitesi 29 
~ rttan itibaren filen beynel.:nilel 

ııtrol işine ba.-.Ianmasma karar ,·er 
llılttir. Bu karara İtalya da razı ol -
:tıştur .. Fakat şimdi 

0

İtalyan asker· 
'tinin mağlftbiyeti üzerine İtal) a 
~umeti Jspanyaya yeniden ao;ker 

g0ııdennefe kalkarsa ne olacaktır? 
~ lııgiltere \'e Fransa lsı~anya sahll-
tfne çıkmak istiyen İtalyan a.4tker
~i geri çevire<·ekler midir? nu tak 
t l'd.e beynelmtlel bir hfl<lise çıkabilir. 
~l'azısa n İngiltere bu tehlike~·f gö-

alacak kadar ileri gidecekler mi
llıt? 

3 - İspanya hükOmf'tinin elinde 
~hınan sahillerin kontrolüne ltah'tl " ' . d.~ Alman)·a donanmalan memur e-

N afıa \'ekili Bay Ali Çetlnka
yanm bir İsveç ıJeyahati ya 

pacağınr gazet~lerde okuyoruz. Bu 
gezintinin niçin yapllacağınr tef er· 
ruatiyle IJUmiyorurn. ı·aımz ıs,·~ 

adının geçi~i, bana, Türkler ve Müs 
liimanlarla fs,·eçfo tarihi münase • 
betlerini hatırlattı. 
İskandinavya yarım adasında 

yukarısını kutbun buz denizine da. 
yıyan bu şimal memleketinin do
ğu ile ve Türk yurtlariyle olan 
münasebeti çok eskidir. 1skandL 
navyahların Abbas oğullariyle, 

Maveraünnehir ve lranda. 972 den 
999 yılma kadar - hükümet süren 
Saman oğulariyle ticari ve iktısadi 
sahada geniş münasebetleri vardı. 
Bunu bize lskandinavyada toprak 
altı araştırmalarında ele geçen 
Abbas ve Saman oğullarına ait al
tın ve gümüş paralar söylüyor. (1) 

I
• ktısadi refaha irişen Saman 

oğulları ve Abbasiler bu 
yarım adadan kıymetli kürkler sa. 

1lın~tır. Jyl amma, ic;:erlde italyan 
~e .\iman askerlerinin ma~lfıhiyeti tın alırlardı. Bunların beynelmilel 
"'""ısında, hu donanmalar hükümet tanınmış bir kıymet olan paralan 
"1ııııerlnl arkac:lan bombardımana o gün bilinen dünyanın her yeri gi. 
'-ıkar veya sahile asker «:ıkarma~a bi bu şimal mıntakalannda da ge
~bhiis ederse bunun -Ontine kim ge çerdi. Bir t<;veçli, bir Samanoğlu 
~ktir! 

Görülüyorkl İ!llpanya harbi mühim 
~~~elmllel meselelere gebedir. Ve hu 
""<li!lleler lbUyük kargaşalıklara. !llebep 
fllabmr. 
~ltekfm İtalyan mura.hhasımn adf'mi 
ltıUdahale komiteiinde İtalyan a.4'ker 
"tinin geri alınamıyacağınr bildirmf' 
'I, şimdiden İngiltere ve }~ransaJı 
düşUndürmeğe , .e şiddetli tedbirler 
'lnıa~a sevkedecek gibi göriinntekte. 
~. 

ltalya 
~arşı 

• 
ile lngiltere 

Karııya 
ispanya hadl!!ieslnln ortaya attığı 

'-' büliik hadise İtalya • İngilt~re 
ltıtllıafmm U-krar tezahürüne vesile 
"el"rnesld ir. 
ltabeşlstan harblndenberi İtalya 1-

lt tnı,:iltere arasında bir so~kluk ,.ar 
"1t, İngiltere silahlanıncaya kadar, 
11-Jyaya güleryih .. göstermeğe karar 
'el"rni~ bir haldedir. ltal~·a bu vaziyet 
~n istifade e<lettk İngiltere ile an -
~nıağa çalıştı. Hatta bir mfüldet Ak 
~eniz ha'kktnda statükonun muhafa
~tna dair bir de anlaşma imzalafülı. 
~•kat bu anlaşma lngilterenin .-ilfıh
larınıakta denmma mani olmadı~ i
tin ltaJyanın endişesi zail olmadı. Ru
~l'l Uzerlne tekrar blof siyBMtine 
~•adı. 

'11-a.blusgarp seyahati, orada İslim 
lılnıUiğlnln ilanı, Japonlarla hl ittl
tllk akdine tPSehhiis etmesi ve niha. 
ht General F~nkoyu muvaffak et -ielc için elind~n gf'İenl yapması, hep 
ll~flhm~ye 1talyanrn neler l'apahile
~tini g(;stermek i~in oynanmış o
hınıardır. 

:F'akat lngiltf're hiitün hu oyunlarn 
~l'lk altından giilmf'kle iktifa Nlerf'ık 
ttuğu ~·olda yüriimekfo dtwam etti. 
Şimdi İspanya hal'hinin ahlıı?;ı ~·eni 

~il. İtalya ile İngiltereyi tahmin e
llen ''akitten evvel tekrar karşı kar 

"3·, getirmiş bulunuyor. 
Zaten hugiinün ve yannm en bii • 

3'Uk iki rakibi 1nı:iltere ile İtalyadır 
~e İngiltere ile İtalya olacaktır. 

parasını hiç yadırgamadan alır ve 

kullanırdı. İsveç müzelerinde yer 

alan ve İskandinavya toprakların
da çıkan eski paralar bize İsveç -
Türk tarihi münasebetinin en az 
(10) asır evveline kadar çıktığını 
gösterir. 

T ürk - tsveç dostluk müna
sebetlerine Osmanoğulları 

zamanında da rastlarız. Bu müna. 
sebetin askeri bir ittifak halinde 
tecelli ettiği de görülür. 

Tarih üçüncü Selimin tahta çık. 
tığı senenin en mühim siyasi ha
diseleri arasında bir Osmanlı -
İsveç ittifakını da kaydediyor. Is. 
tanbulda hazırlanan bu ittif akna
me 1203 senesi şevvalinin on seki
zinci günü Beykozda imzalanmış. 

(1) (The Erıcyclopaedia Britani -
ca) ın Nümiznıatik bahsine bakılma
lıdır. 

tı. Muahede .kağıdını Tilrkiye adı
na Karadeniz boğazı muhafızı ve 

Kocaeli mutasamfı Mustafa paşa, 
sa.tık Anadolu Kazaskeri Tatarcık 

Abdullah, sabık Rumeli kazaskeri 
Mustafa Hamdizade ve Rikiı.bı 

humayundan Reisülküttap Mehmet
R~it efendiler, İsveç devleti adı. 
na da Sefir (Jera.r Dehid Nistam) 

imzalamışlardı. 

Selim III za 
rnanında Tür ki-
ye dış ve iç si
yaseti itibariyle 
çok sıkıntılı bir 
devir yaşıyordu. 

Bilhassa parasrz
Ir.k pek acı bir şe
kilde hissediliyor
du. İşte bövle bir 
zamanda Türkiye 

bu muahede ile 
İsveç hükumetine 

yirmi bin kese 
akçelik bir yardı

mı kabul ediyor
du. 

Üç şart halin
de hazırlanan ve 
imzalanan muahe 
denin hfikümlerin 

den ö"rendiği -
mize göre, harp 

halinde bulunan 
Rusva hükiımeti 

Tiirkiw~ve ıııiin -
ferit ~ıılh tı•klif e
~P~f' 'T'iirkivP hii 
kumeti bunu ka

bul etmiyecek, 
Rusyanm ayni za 
manda 1sveçle de 
bir sulh mukave
lesi imzalamasını teklif ve temin 
edecektir. Rusyamn mUşterek 
sulh teklifi kabul edildiği takdir • . 
de de Rusların eline geçen toprak
ların istirdadı hususunda Türk ve 
İsveç hükumetleri biribirlerine yar 
dım edeceklerdir. 

Bu suretle başlıyan Türk - İS· 
veç dostluk münasebetinin gittik. 
çe inkişaf ettiğini görüyoruz. ls. 

INGILiZ KARİKATÜRÜ: 

l~veçlilerin .kendi-J 
ııııe top hedıye et-• 
tıkleri m eş hurt 
gümrük emini Is •• 
hak ağa ve hediyef 
edilen toplardanl 

biri ...... __.._. 
veç Kralı Gusta v 
III , Türkiye ile 

yapılan ittifaka 
sadık kalan Lehis

tanı parçalamak -
tan kurtarmak i

çin Finlandiyaya 
bir ordu sevket
miti. 

1794 yılında 

Fransa ile lsveç

ten mühendisler 
getirtildi. Bunlar 

Türk tersanelerin· 
de, Fransa tersa
nelerinde yapılan 
gemiler sistemin • 
de yeni gemiler ha 
zırlamıya büyük 
ve ağır toplar ye
rine hafif toplar 
yapmıya memur 
edildiler. Yeni u
sule göre kışlalar 
yaptırıldı, tüfek-

endaz, torçu ve humbaraci bölük
lerinin İsveç usulüne göre talimle
rine başlandı. 

Ben bugün "TAN .. okuyucu_ 
lanna ve tarih alemine 

Türk - lsveç dostluğunu el ile tu_ 
tulabilecek bir halde gösteren dört 
tarih yadigannı tanıtacağım: 

Askeri Müzede top galerisinde 
dört küçük, fakat çok zarif top 

hu hiraz da devıe ciicenin karsılas 
~~ı ~hl bir şe~·<lir. Amma, bazıları 
~l'ldilerfnl dev ı:ördiikçe :bu kaJ"'ıl~
~ın_ önline g~ıek miimkiin göriin 
~tf'dir. Dü11ya ailô:hlanırken •ulh periıi ilkbahara giriyor!. 

buldum. Bunlar İsveç hükumeti ta 
rafından İstanbul gümrük emini 
Esseyo İshak Ağaya gönderilmiş
tir. Toplardan birisin.in üzerinde 
1164, diğer üçünün üzerinde de 
1158 H. tarihleri yazılıdır. Bu ta
rihler Mahmut 1 zamanına rastla. 
dığı için Üçüncü Selimden daha 
evvel de lsveçle çok ileri ve kuv. 
vetli bir dostluğumuz vardı. O ka
dar ki İsveç hükümeti Türkiye güm 
rük eminine bile toplar hediye edi
yordu. Toplardan birisınin üstünde 
beş satır halinde aynen şunlar ya. 
zılıd ır: 

• 

<lstanbul gümrük eımnı Esseyit 
İshak Ağaya İsveç tarafından gön 
derildiği toptur, sene 1164 ). 

Diğer üçünün üstünde de şu kL 
tabe vard ı r: 

(İstanbul gümrük emini Esseyit 
İshak Ağaya İsveç tarafından gön 
derildiği toplardır, sene 1158). 

Bu yazılar çok gUzel bir sültisle, 
kabartma halinde yazılmıştır. 

·, sveç hükumeti tarihi dost
luğu hatırlatmak ve yeni

lemek için her fırsattan istifade et. 
mek istcdiğni muhtelif vesilelerle 
göstermiştir. Bunun son bir örne. 
ğini de umumi harpte gördük. İs
veç hükumeti 1333 yılında Stok
holmdeki bir ilim toplantısına Tür 
kiyeden de mümessil c;ağımııştır. 

Bu toplantıda Türkiyeyi Kolçalı 
Bay Aziz temsil etmişti. 

1762 yılında ölen gümrük emi. 
ni İshak Ağa ayni zamanda Türk 
casus teşkilatını idare eden çok 
kıymetli bir Türk diplomat1 idi. 
Fasılalarla dört defa gümrük emin 
liğine tayin edilen İshak A~a Bey. 
kozda üç. Kireçburnunda bir ve 
gUmrük civarında da birkaç çeşme 
yaptırmıştı. Hayın ve iviliği çok 
seven bu sevimli adam, Türk sınır
lan dışında da sevilir ve tanınır
dı. Tarih: kendi adına top döktü. 
ren kumandanları bile cok az kay. 
dcderken tsvec hükfımeti ona, Us
türı<ie kendi ııdını taşıyan toplar 
hedive etmişti. 

l zuk çıkmış. Ltboratu\'artarda 936 
yılı içinde 592 muhtelif g da madde -
sinin tahlili yap·f-'lış, 229 u bo1uk 
çıkmış. Halbuki 1935 yılında tah'U e. 
dilen 512 nümunenin 128 i bozukmuş. 
Demek gıda maddelerinin bozulm2sı, 
gıda madde1eriııde lhtikiir geçen se -
neden bu seneye çok daha fazla art. 
DUŞ. 

O halde sıhhatimiz yüzde elli teh
likede demektir. Ştttir içfnde . ıhhrtL 
mizi tehdit ed~n diğ·"'r 8.mlllerf de ila
n edersek, bu tehJike·ıln ~·:izde dok. 
sana çıkması mümkündür Belki de 
tesadüfen ya.51yoruz g'bl b·r httküm 
de \'erebiliriz. Fakat bu kndar pesi -
mist olmı)·ahm, nikbin bir balrşla. 

gıda maddelerini ve halkın sıhhati 
meselesini tetk'i< edelim • 

• 
~ehlr iç:lnde .bilhassa fa.kir mahal. 

lelerde, pazarlarda satılan gıda mad
deleri tetkik edilirse, !>u tehliker in 
yüzde elllden yüzde doksana çıkaca • 
ğ muhakkaktır. Gıda maddeleri me
selesinde iki miihim menf ıat çarpışır. 
Tüccarın kiin .. Halkın s hhatt •. Tttc • 

cann M>rmayesine yUzde elli, yüzde 

yetmiş kar temin etnu·k l~in gıdanın 
keyfiyetini bozması, keouyet:ııJ art • 
tırma.sı bugünkü ticari zihniyetin bir 
neticesidir Ti.ıccar için yeg:ıne gaye 
kir teminidir. Diğer taraf:a hak 
kütleleri kontrolsüz ve aç k pa:ıar:ar • 
da, tüccann ln~afma bırakılmış, 

sıhhatlt>rinf, haratlanm korumak 
mecburiyetindedirler. Fakat maişet 
se\"İ)·esi düşük, fakr lçinne ya.'jıyan • 
lann sıhhatlerini konımak bahasına 
da olsa, yiikse-k fiyat öıliyerek nl'>he. 
ten ke)'fiycti daha fyi maddeleri al • 
malanna imkan )'oktur. Bunlar. ha • 
yatlanna dahi malo!sa, hu ho?ı•k 

t0daJan yemekımfJCbnri. rt'wdPdlrk>r. 
Fakat bir tarafta muıwyen hlr zttmr:e 
mail-fi kilrlımnı temin eiterkım. IÇte 
\•anıla hiiHhı hfr mP,..,1-k-t~" -sıh'h .. tf 
kon+rni.,liz. hu muhtekirlerin ellne 
bırakılmış olur • 

• 
Belediye, kim)·ahanPde yal"hr-

dığı tahlillerle, tesadüfi kont • 

ıoUerle bunun önüne geçmiye çalışı • 

yor. Faıkat 1935 senesinde tahlll e
dilf'n 512 madılenin 128 i hozuK çık • 
mı kf'n, 1936 da 512 maddMl~n 

229 unun bozuk !;ıkma.<;ı , gıda mad • 
delerinin yarular fazla bir nisbette 

bozulduitunu ,ihtikflrın arttığım gfüı. 

terir. O halde, halkın sıhhatini konı

mak için belediyenin daha radihal 
tedbirler alması lazım. Gıda madde • 

lerinin belPdiye koo~ratifleri va.4'rta
Sİ)'le halka tenil, gıda maddelerinin 

belediyeleştirilmesi, bu ihtikinn önU_ 

ne geçmf'k ir;in alınacak f'D pratik 

tedhirlt>rden biridir. Rüyiik sı.nayl 

na..'lıl devletleştirlli)'Ol'U, gıda mad • 
delerinin n gıda !llana)iinin de hf'le
diyeleştlrllmesl. b& .. ıbm~. serbt>st tica
tttten ~el~ek tehlikelerin öniine g('Ç. 
mek. ha'km menfaatini v · !iôthhat•nt 
konımak için zaruri n faydah bil' 
tf'dbirdir 

7ürk'ü Anıamıqanlara 
Azerbaycanın genç şairlerinden Elmas Y ıldınm, Kebanda yer

leşmiştir. Klot Farer'e hitaben yukarıdaki serlevha ile yazdığı 
bir şiiri bize göndermiştir. Bu şiirin aşağıdaki mısralarını net
rediyoruz: 

B z o Türlcuz lci tarih ününü biz den aldı, 
:;ösferclilc insan'1ğa banı yolu, hak yolu; 
'lugünün ele en büyüle ba~ı bizde yucaldı, 
'lu baı Türkün öz baıı, bu baı zafer sembolü ••• 

Türle olan her bir ıehir kalbim iıin ülküsü, 
Söz dilcmeclilc kimsenin toprağma, taıma, 
€ısiz bir "Cennet., iken bu geniı Türle ülkesi, 
lman1m11 yolc bizim sömürge savaıma •• 

Ey hôlô ceha/ef "n derinliğinde. yatan •• 
Beni dünyaya vahıi bir er diye tanlfma ..• 
Kör ve sağlfSan eğer gel ya/cm elan bale utan, 
Yurdumda barıı için yükselen "Amf,,ıma! •. 

Elma) - Yıldırım 
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•• • Macar - ltalyan jt*Ureşı 

OK~f uRLU KAl ANOIRAN 11 M ill'i güreşi 
Macarlar 

Kazandılar 

l Martın ilk haf tasında yapılacak i~en ayın yir -
misine tehir edilmiş olan Macar - Italyan Gre -
ko - Rom~n milli maçı Cumartesi akşamı Peşte
milli tiyatroda binlerce kişi huzurunda yapılmış-
tır. Müsabakalan bir Alman minder hakemi ida-
re etmiştir. 

Müsabakayı 3 - 4 Macarlar kazanmışlarsa 

da gazeteler ve halk Alman minder hakeminin 

İtalyanları himaye ettiğini, yoksa maçı Macarla

rın 2-5 ' kazanacakları muhakkak olduğunu söy
lemişlerdir. Müsabakalarda İtalyanların Tozzi, 
Kalegati ve Donatti gibi Macarların da Karpati, 
Bobiş ve Rihecki gibi maruf güreşçileri vardı. 

Macarlar 56, 61, 66 ve ağır sikletleri hep tuşla 1 -

1 

talyanlar da 72 ve 79 kiloyu ekseriyetle ve sayı hesa
bile, yan ağında tuşla kazanmışlardır. 

İtalya milli güreş takımının an · 
'Ağz.ınJa kumanda m agal o nu bağlı ola~ küçük Maıey \ trenörü (Fehcr) isminde bir .Macar-

K • • • • • • k B 11 E B • • dır. Bu adam 928 senesinde 1stanbu Uç U C U 0 y U e n U • la ~elmiş_ ~lan Macar takımı güreşçi 
lcrınden ıdı. 

~yük İşi Gören Masey 
Evvelki gün Taymis nehri üstünde yapılan ve dünkü nüsh~mız: 

da tafsilatı çıkan Oksford - Kembriç yanşınm en ehemm.ıyetli 
noktalarından biri de,Oksfordun dümencisi on bir yaşındakı .Ma· 
seydir. Arka arkaya on üç senedir rakibi Kembriçi geçemıyen 

Oksfordluların küçükMarsey'i çalışmıya başladığından beri talih
leri değişti. 

Okuyucularımıza on bir yaşındaki 
bu harika çocuğun İngiliz gazetele -
rinden aldığımız hususiyetlerini ve 
yaptığı işin büyüklüğünü biraz anla
talım: 

Okstoro 1cayıgı gnn sekiz çifteli bir 
yarış kayığında dümencilik etmek ne 
demektir? Taymis nehrinin mutat 
akınlarını ve günün rüzgarına naza
ran değişen anaforlarını ihtiyar bir 
denizci kadar bilmek ve hesaplamak 
elzemdir. Bu iktidar eenelerce devam 
eden tecrübelerle elde edilebilir. 

Suyun ahvalinden anlamaktan baş 
ka bir de idarecilik kabiliyeti vardır. 
O da, kürekçilerin kabiliyetini fevka
lade incelikle kavramak icap eder. 
Çünkü yarış esnasında rakip kayığı 
ne zaman geçmek lizımgeldiğini dil· 
menci kestirip ona göre atma tem • 
posunu değiştirterek kayığını ileri at 
]atacaktır. Eğer o kumanda rakibin 
yorgunluk vaziyetini ve kendinin mu 
kavemetini iyi hesaplıyamadan veri
lirse, muhakkak bir mağlubiyete yol 
a(J'nş olur, 

Kliçük Masey bu evsafın hepsine 
sahip dlduğu gibi, çok kalın sesi ve 
f evkalfıde sert emirlerile bUyUk ağa
beyleri kadar yaşlı kürekc;ileri tirtir 
titretecek otoriteye de malikmiş .. 

AD ANADA 
KIŞ SPORU 

Adana, (TA!'{) - Adana sporcu -
lan bu yıl kayak sporlarına büyük 
bir ehemmiyet vermişlerdir. Her haI 
ta Bozantiye gidilerek kayak sporla. 
rı yapılmaktadır. . . . 

Allo.' Allo.' 

ealkan 
Güreşleri 
izmirde m~ ? 

Gazetelerde çıkan bir ha • 
bere göre geçen sene isteksiz 
lik yüzünden yapılamayan Ba 
kan güreşleri bu sene pana · 
yır münasebetile iz.mirde ya. 
pılacakınış. lstanbul gibi gü· 
reşin en kesif bir merkezi ve 
Balkan güreşlerinin dört se
nedir yapıldığı yeri bırakıp 

müsabakaların lznıirde terti· 
bine kalkmak gerçi lzmir için 
zevkli ve istifadeli olur anı · 
ma lstanbul gibi bu sporun 
en kesif merkezinde dört H· 

nedir iösterdiği alaka ile 
Balkan güre,ıerini haki • 
katen diriltmiş olan bir. yer
deki seyirci kütlesini sevdiği 
bir sporun en mühim bir ha
reketini takipten mahrum bı· 
rakmak demektir. 

Rivayet ikidir: 

Birisi, bu kararın lzmirde 
~üreşi inkişaf ettirmek için 
verildiği; diğeri de lstanbul · 
da fazla tenkide maruz kal
mak endişesinden dolayı itti
haz edildiğidir. 

Allahü Alemi bissevap 

Türkiye krosu 
Ankara, 25 (TAN) - 28 mart pa 

zar günü Ankara stadyomunda ya -
pılacak olan Türkiye kros kantri mü 
sabakalarına Ankara mmtakası na • 
mma iştirak edecek atletler bugün 
seçilmiştir. Muhafızgücü 3, Demir 
spor 2, Ankaragücü 6 ve Altınordu 
1 atlet vermektedir. 

Bursa.da biıiklet kotuıu 
(Bursa muhabirimizden) - 21.0. 

937 pazar günü öğleden sonra saat 
beş buçukta "Atatürk Stadında,, 4 
bine yakın bir seyirci kütle.:;i önünde 
yapılan bu pist koşusuna Bursa bisik 
!etçilerinden 12 genç iştirak etti. 
Koşu 15 kilometreye muadil 37,5 

tur üzerinde tertip edilmişti. 
Ayni kuvvette olan koşucuların 

zaman zaman biribirlerini geride bı
rakmak için yaptıkları ataklar halkı 
heyecana getirerek koşuya ayn bir 
zevk veriyorlardı .. Ayni şekilde de • 
vam eden koşunun son 3 turı!nda se
,>irciler koşucuların gösterdikleri bü 
yük enerji ve gayretle heyecanlan • 
dılar. 

Neticede hepsi " Acar ldman " 
yurdundan olmak Uzere 1 nci Bekir 
Beret. 2 nci Kemal. 3 neli Emin, 4ncü 
Faruk, 5 nci Hikmet geldi. Henüı 

genç ve bu sporun acemisi sayılan 

Kemalin 2 nci gelmesi orda bulunan 
bütün seyircilerin takdirine eebep ol 
du. 

lzmir At Yarışları 

için HazırlJt 

İzmir, 25 (TAN) - 4 Nisanda baş 
lıyacak olan ilkbahar at koşuları için 
7523 liralık havale gelmiştir. Başve
kilimizin imzasını taşıyan bir tamim 
de de koşulara her senekinden fazla 
ehemmiyet verilmesi istenmektedir. 
Şimdiden kırk atlı gelerek antren -
mantara başlamışlardır. 

Halkevi, kayak sporlan içın ellı kı· 
şilik ve elbiseye vanncıya kadar mü 
kemmel malzeme hazırlamış bulun -
duğundan Adana sporcuları hemen 
hiç bir kayak fırsatını kaçırmamak
tadırlar. 

Bulgar Güreşçi Avru· Milli Küme Lisansları 

Kara hasret olan Çukurovalıların 

kış sporlarına karşı gösterdikleri a
lakaya şaşmamak gerektir. 

Gençler, Cumartesi günleri kar 
,·aziyetini telgrafla Bozantiden sor -
makta ve Pazar sabahları kafile ha 
linde trenle Bozantiye gitmekte, ge
celeyin Adanaya dönmektedirler . 

Hukuk ve ziraat talebelerinin 
maçı 

0

Ankara, 25 (TAN) - Hukuk fa -

kültesi ve ziraat enstitüsü talebeleri 
arasında futbol takımları teşkil e<lil

mişir. lki takımın ilk karşıla§ması 

4-1 hukuk takımının mağllıbiyetile 

neticelendi. 

pa Şampiyonluğunu 

Kaybetti 
Sof ya, 25 (TAN) - Pariste dün 

akşam Pale d'Sporte salonlarında 

yapılan beynelmilel güreşlerde mil -
ruf Bulgar pehlivanı Dan Kolof, Por
tekizli serbest güreş şampiyonu Pe
reyra'ya yenilmiştir. Böylelikle Dan 
Kolof, Avrupa serbest güreş şampi
yonluğunu elinden kaçıml1'tır. 

Galatuarayda 
Evvelce ilan ettiğimiz gibi yUksek 

mürakabe heyeti içtimaı 27 mart 937 

cumartesi günü saat 14 te klüp lok.'.ı 
!inde yapılacaktır. Sayın azanın be

hemehal içtimada hazır bulunmaları 

ehemmiyetle rica edilir. 

Futbol federasyonu tarafından mil 
li kümeye iştirak edecek oyuncular 
için hazırlanan milli küme lisansları 
dün tc;tanbul mıntakMına gelmiş "e 
ait olduğu Fenerbahçe, Güneş, Gala
tasaray, Beşik~ klüplerine tevzi e
dilmiştir. Kliipler badema bu lisans -
!arla oyniyacaklar ve bu lieansı ha . 
mil olan oyuncuya hiçbir suretle iti
raz edilmiyecektir. 

Yarım Ağır Boks 
Şampiyonluğu 

Brüksel, 25 (A.A.) - Yan ağır 

siklet dünya ve Avrupa boks şampi· 
yontuğu için yapı1an maçta şampi -
yon Belçikalı Gustave Roth, İtalyalı 
Merlo Grecisoyu 15 inci ravundda sa 
yı hesabile yenmiştir. 
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saadetle saran, kalınca yumuşak 
sesi tatlı bir musiki gibi oday1 dol· 

ÖNÜ 
MÜCADELESi 

duruyor. 
Genç kızın gözleri onu d interkell 

daha irileşiyor, dudaklarının U: 
cunda hafif bir titreme var .. yU:il.rt 

hasta bir insa.Il !!. 

bi solgun.. . . ·ot 
Yalan söylU) 

sunuz! oı· 
Genç adam g rU· 

leri büyümüş, ~ 
zil sapsan t,el; 

H anımellerinin direklerine has 
retli bir sevgili gibi sarıla

rak örttüğü genış terasta dört kişi 
oturuyorlar: Nihal, teyzesi, nişan
lısı Omer ve Omeri.n dayısı Ahmet. 

Nihai açılır, kapanır bir iskem
leye uzanmış, gözleri kapalı, elin
deki büyük, kızıl karanfile duda~
larmı sürerek öylece sessiz duru • 
yor. Rüzgar beyaz eteklerini uçura
rak bacaklarını serin bir okşayışla 
savurdukça gülümsüyor ve uzun 
siyah kirpıkleri esmer yanaklarının 
üzerinde hafif hafif kımıldıyor. 

Genç kızın pek yakınında nturer. 
nişanlısı bir erkek ne kadar güzel 
olabilirse o kadar güzel .. (i<>niş o
muzlarının üzerinde taşıdığı güneş
ten tunçlaşmış kumral başı dımd,k, 
gür kumral kaşlarının altındti <!e
rin hir pırıltı ile yanan kurşu:'!i gôz 
l<>ı ı bir kadın için büyük bir tehlike 
olabilecek kadar şahane bir güzel
likte .. Biraz ötesinde Niha!in !ey
zC'si oturuyor, mavi gözlü, ak ı:ıaçlı 
yaşlıca bir kadın. Onun yanında da 
Ömerin dayısı Ahmet var. Ah· 
met yavaş yav;ış bir şeyler an!.st· 
makta. Çok çirkin bir adam. Fa kat 
büyUk bir zekanın aksini ta~ıyan 
gözleri güzel değilse bile yüzü~de 

en iyi yerleri .. Sonra bu adam öyle 
güzel konuşuyor ki... 

Nihal kapalı gözlerini arada sı
rada açıp nişanlısına gülümsiyer<;:k 
onu dinliyor. Ömer genç kı7.R hay
ran hayran bakarak onu dinliyor, 
genç kızın teyzesi alaka içinde onu 
dinliyor ve o gözlerinin derinlerin
de garip ateı,ler yanıp sönerek an
latıyor, anlatıyor .. 

N ihal. yine çok üzüntülü bir 
halin var bugi.in? 

Genç kız dizlerinde duran gcrgP· · 
fine iğnesini asabi bir hareketle 
saplayarak cevap vermiyor. Teyze
si onu derin derin süzerek, sözü 
değiştiriyor: 

- Ömer, gelmiyor mu bu ak;am 

Nihal? 

- .... 
- Sende bir şey var bugünlerde 

Nihal, yine cevap vermiyorsun ba
na? Hem de nckadar dalgınsın öy
le ... 

Genç kız, silkinir gibi bir hareket 
yaparak hayretle teyzesine bakıyor 
sonra yavaş bir sesle: 

- Ahmedin söylediği şeyleri dil· 
§Ünüyordum da teyze, diyor. 

Ondan biraz dalgınım galiba. Ne 
kadar güzel anlatıyordu değil mi? 

- Evet, çok ince bir adam. Am
ma o kadar da çirkin ki zavalh!. 

:._ Fakat konuşmıya başladığı 
zaman gözleri ne kadar garip par
lıyor, ne tatlı sesi var yarabbim! 

r-......... Y.Az~·N·-; ............... I 
1 Peride Celal; . . . . 
!-... ···········································= 
Sonra ne kadar da çok şey bili -
yor .... 

N ihalin teyzesi birdenbire 
genç kızın sözünü keserek 

bahsi değiştiriyor: 
- Sen boş lafları bırak aroma 

Nihal diyor, bu.c,~lerde ne kadar 
tembel bir kız olduğunun farlcında 
mısın? Daha şu elindeki işi yarım
lamadın bile.. Düğüne de az kal -
dı. Her işde böyle yaparsan bil -
mem ki ha1.ırlığın ne zaman bite. 
cck .. 

Nihal susuyor. Teyzesi yüzünde 
tatlı bir tebessüm belirerek devam 
ediyor : 

- Ömer de acele ediyor. Zavallı 
çocuk.. Onu öyle seviyorum ki .. 
Yüzü gibi, kalbi de gii1..el pırlanta 
gibi bir nişanlın var Nihal ... 

Genç kızın yüzündeki düşünceli 
mana silinerek, gözleri güldü. 

Şimdi ,ince uzun parmaklarmm 
arasında iğne sür'atle işliyor, yu -
varlak gergefe gerili kum~ın üzeri ' 
renki bahar çiçekleri ile dolmıya 
başladı • 

B ol yıldızli bir yaz gecesi.. 
İki nişanlı bahçede geniş 

bir meşe ağacına dayanmış yanya.. 
na duruyorlar . .Nihal gözlerinde a
teşli bir humma yanarak genç ada 
ma bakıyor. ômerin kurşuni göz -
lcri karanlıkta daha koyu, daha 
parlak görünüyor.. Dudaklarının 
kenarındaki tebessüm. duyQuğu 
saadeti yüzüne iyice yaymış .. 

Yapraklar ince fısıltılarla hışır
dıyor. Rüzgar, menekşe ve gül ko. 
kuyor .. İki ni~anlı biraz daha so -
irnldular ve başlar biribirine yak 
\aştı. 

Şimdi ay bulutların altındadır ... 
Hafif bir meltem esiyor. Toprak ve 
çiçek kokusu bahçenin her köşesi. 
ne sinmiş, biribirine stirlinerek hı
şırrlıyan yaprakların sesi daha de. 
rinflı-n etrafı kaplıyor y a,ı'!mur geniş pencC'r<'leri şid-

detle kamcılamııkta .. Bu -
hıtlar biribirine eklenmiş, biiyük 
geniş bir çarşaf gibi semavı kap -
lamış. Hava kabil olduğu kadar sı. 
krntılt ... 

Nihal bir koltukta oturmuş. el -
1eri di.?.le:rinde kenPtli. P""nzleri ?RV. 

kinrl<>n hııflt' cıiimlmiiş karşısında
ki adamı dinliyor. 

I<ıı.rşısmc'hıki adam ~merin dayt. 
sı Ahmet ... İnsanı siikiıta. rlfü:iin -
ceye davet eden, 7.evkten Usti.in bir 

ediyor : 
_ Yalan soylüy~rsunuz! ne. 
_ Kendinize gehn Ömer. Ba. • 

hakaret ettiğinizin farkında ınıSl 

nız? · .. 1' "'~"h ı·n teyzesi de Bunu soy ıyen ,.,ı a ı 
Ömer kadar bitkin bir halde ... 

Çöktüğü koltukta şakaklarını sı
karak genç adama bakıyor. • 

- Pcl<i amma niçin yaptı bufltl• 
. . ptı? nıçın ya · • 11ı:ı Nihalin teyzesi gözlerini oP 

gözlerinden kaçrrara.k : 
_ Bilmiyorum, dıyor • d 
Genç adam kurşuni gözlerin t 

şimşekler çakarak ayağını hidde '
1 

le yere vuruyor : 
_ Ben §imdi ne yapayım?. o;

0
: 

suz nasıl yaşanın. Bunu da hıç 

şünmcdi mi? • al 
Elini mustarip bir hareketle 

b. d b' at• nmdan geçiriyor ve ır en ıre • 
'ifasına dönüp kapıvıı yürüvor. Gt· 
niş omuzlan ihtiyar, gü~süz bir il-

dam gibi çökmüş, başı yeisle s~rk• 
mıc: .. Öyle zavallı bir hali var ki;·· 
· Q gittikten sonra Nihahtı 

teyzesi yavaş ya'\'aş baŞT• 
nı ıkaldınyor Yanındaki etajerdetl 
bir kitap alıp araı:ımdan bir mck • 
tup c;ıkanyor ve Nihalin giderl<e~ 
kendine bıraktığı bu mektubu aln 
diişünce içinde buruşmuş. gözleri 
yaşlı tekrar bir defa daha okU ' 
yor: 

"Teyzeciğim: 

"Gidiyorum. Bu snbah uyan•iı• 
ğmrz zaman beni bulamıyacakSl• 
nız. Sizi bir müddet için yalnız 
bırakacağım .. Beni affediniz. F~ ' 
kat buna mecburdum .. . Siz benıJXJ 
için ayni zamanda iyi bir :ıri<ad~· 
ta olduğunuzdan size her şeyi a· 
çıkça anlatacağım. Zaten bir za • 
mandanberi kendi kendime nasıl 
bir mücadele içinde olduğumu bi• 
raz siz de anladınız .. Hatta belıd 
bu düşünceli mustarip halimin .se• 
bebini ömerden soğumıya, onu es· 
kisi gibi sevme.ıniye başladığurıa 
bile verdiniz . 
Eğer böyle düşUndüntir..se yanıl· 

mış olacaksınız. teyze .. Çünkti b:ıı 
ömcri her zaman için sevmişimdır. 
Yalnız size burada yüzüm kızars• 

cak bir şey daha itiraf edeceğiJ'!\
Beni asıl betb·ıht eden bu aşkın bıJ' 
başkasını daha sevmeme mani ol .. 
mayışıdır. Buna hem şaşırdığın!ZI• 
hem de bu ikinci adamın kim otdll 
ğunu anladığınızı sanıyorum. 

Artık onun Ömerin dayısı otdtl• 
ğunu söylemiye lüzum var mı bil• 

mem ... 

B .mi bu hareketimden dolııY1 

ayıplamaymız, teyze.. (1.,tl 

elimde olmıyara•t sevdim ve bu yf.1~ 
den o kadar i"hrap <:ektim ki.. 1 (Arkası Sa. 11 Sü l d~ 

.. .. 
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ICUM4~DAMLARIM Giizel izmirimiz 
l-IATl~~Rır , -- - - asri bir limana 
Balkan Harbinde sahiD olmak iizere 
.YAN YA 

MDDAFAASI 
E mekli Korgeneral Emin ha

tıra~a devam ederek IÖY· 
le anlattı: 

Ayakta, ıağ kal&bilenler, kendi
lerinden evvel ölenlerin cesetleri 
llatünda, umulmadık bir varlık 
Cöıteriyor, aslanlar gibi döviiJü. 
)'orlardı. 

Yunanlılar, Yanyayı almak için 
~k uğr'apnıılardı. Her gün, §&fak. 
la beraber, topçu, taa.rrusuna bq 
lar, karanlık baamcıya kadar bU
tUn tiddetiyle hatlanmızı döver
lerdi. 

Yan)'IUlın ıukutundan sonra, 
~unan ordusunun topçu kumanda. 
111 olan bir generalle konu,tum. 
Bu generalin bana anlattığına 
Cöre, her gün, yaptıklan tiddetli 
topçu at8fi karşwnda, artık bizde 
lntldafaa kabiliyeti kalmadığına 
hükmeder, ertesi günU, p.fakla be
l'aber ıUngU hücumuna geçer geç
ınez kaleyi zaptedeceklerini muhak 
kak aayarlarmlf. Fakat, erteli gü
llü ve daha erteıi gUnU de ayni mu 
kavemeti görünce, ,aşar kalırlar. 

ınif. 

YAZAN ~ 

Salahaddin 
Güngör 

olduğunu bilen MehmetGikler, )Jen
di kendilerine; 

- Eyvahlar olsun, demişler, ar. 
tık teeJim oluyoruz! .• 

Henüz 10n muıır koçanını kemir. 
meden, son kurşunu atmadan tes
lim bayrağı çekmeği de bir türlü 
nefislerine yediremedikleri için, 
hemen ant bir kararla at üstündeki 
zabiti, öiılerinden geçerken, dur. 
durmuılar: 

- Efendi, nereye gidiyon ?. di
ye sormuılar. 

Zabit, Mehmetçiklerin teılfa 
dUfmesindeki sebebi anlamış: 

- Korkmaym, çocuklar.. ~e

mif, aizi düımana teslim etmek için 
gitmiyorum! 

Neferler, buna inanmıyarak: 
- Ya ne için, gidiyorsun efcıı

dl! .. Demltler, elindeki beyaz bsy. 
rağı görmedik mi ıanki ?. 

General Eminin •aVtıf günlerin • 
den baf lttı bir hatırcuı 

Z abit, düşman karakollarına 
bir me«tubun cevabını gö • 

tUrmek üzere gittiğini, güç halle 
anlatmış. ve ancak .bunu anlattılc. 
tan sonra; yoluna devam edebil -
miş .. 

Türk milleti h;in. istik!Alden 
mahrum YP~amak ne ise. TUrk eri 
için de teslım olmak odur. Yanya. 
daki Mehmetc;ik. en mUşkill şnrt -
lar altında bile düşmum önünde 
diz çökmeği, aklından geçirmiyor • 
du. 

(Arkası var) 
B unun sebebi vardı: Yanya 

müdafileri, uğradıklan zL 
)iatı, gece sabaha kadar, gerek 
ınerkezdeki ihtiyatlardan, gerek 
diğer cephelerdeki vasıtalardan is. 
tif ade ederek takviye eder ve aar
atlmaz bir 'iddetle muharebeye 
devam ederlerdi. 750 Liralık 

I
• zmir Valisi Fazlı Güleç herhafta, Ça~mba 

günü öğleden sonra Parti Merkezindedir. 
Şehirlinin, köylünün ziyaretlerini kabul eder. Ki
min ne dileği, ne derdi varsa, gelip, valiye anlatır. 

Fazlı Güleç, o gün de yine Parti Merkezinde idi. 
Vilayetin çalıtma programı, yapılmış ve yapılacak 

işler hakkında, kendilinden bir "milli.kat., rica et
tim. 1zmirin halkçı valisi beni kırmadı. Bqvekil la
met lnönünün son İzmir seyahatine temas ederek, 
bilhassa bu tetkiklerin hangi noktalar etrafında 

toplandığını kendisinden sordum. 

F azlı GUleç, "TAN,, namına bana şu maluma
tı verdi: 

- Başbakanımız, daha ziyade göçmen işleri üze
rinde durdular. Ehemmiyet verdikleri başlıca if, 
göçmenlerin yerleşmeleri idi. Yaptıkları tetkiklerde, 
bütün göçmenlerin iklime uymuş, mahalli ziraat ve 
yaşama şartlarına intibak etmiş olduklarını tesbit 
ettiler ıanıyorum. İsmet İnönü, bu arada yollan 
da gözden geçirdiler. 

Güzel bir istirahat yeri olan "Çeş 
me,, ile ve memlekete seyyah celbi 
bakımından tarihi "Bergama,, ile 
yakından ali.kadar oldular. 

Başvekilimizin müstakbel İzmir 

limanının Alsancakta tesisi üze
rinde burada görilfmeler yaptığı
nı biliyonunuz. İzmlrde aklı eren
lerin hepsi limanın Alsancakta ya
pılması noktasında müttefiktirler. 
Demiryollan idaresinin burada il. 

zeri raylı mükemmel bir iskelesi 
var. 

Bundan ba.,ka, yine ayni yerde, 
birinci ve ikinci katlanna lokomo
tüle çıkılabilen bir çok antrepolar 

Veni 

1 lımlr lima•ının bugünkü maııarası 
"Yamanlar,, da bir dağ oteli yapı
lacaktır. Vilayetin daha bir Ud y .. 
rinde dağ otelleri açmayı dU,llnü
yoruz. Bunların pli.nlan üzerinde 
tetkikat yapılınaktadır. Talıliaat • 
!arı hazırdır. 

A yvalık yolu sonbahara dol· 
ru ikmal edilecektir. Ayva

lığın karadan lzmire bağlanma.11 

yol programımızm esaaılarmdaıı 

biridir. 

Cephede, düşmanın devamlı top
~ ate,lne maruz olan kıaım Pija. 
ıı1 latihklmlan idL 

Burada altmıfa yakın muhtelif 
elnıte topumuz vardı. Fakat, bun. 
lardan çoğunun ikide bir, tekerlek. 
lerl kınlır, nifanglhları bomlur • 
du. Bu yüzden, her gUn aqama 
doğru, altmı, toptan, ancak 5 veya 
6 tanesini dU,mana k&rfl kullan
mak kabil olurdu. 

Büyiik Miisabakarnız 

GUlbahçe - Karaburun yolu • 
nun bir luamı ihale edilmiştir. Ge
ri kalan kıımınm ihaleli için de 
hazırlık yapılıyor. Bayındır - ç.. 
tal ve Odemiı - Çatal yollarmdaa 
bir kıamı da içinde bulunduğumu 
it mevaiminde çıkarılacaktır. Od .. 
miete, yenJ bir ilk meJrtebiıı teme
liiil, l>uilfnTeiae &ficifıZ, 1'lfll • 
mada modern bir bapiaanenin in • 
,aatma ya.kında başlanacaktır. a .. 
pishane Mayıs sonuna kadar biti • 
rllmif olacaktır.,, 

Fazlı Gülece, verdiği izahattan 
dolayı tqekkUr ettim. 

Geri kalan toplan, sa.balıa kadar 
uğra.fa, didine ~ir ederdik. 

Muhasaranm ortalarına doğru 

bir gündü. Yunan hatlarından ka. 
lemizin bir cephesine doğru, elinde 
beyaz bir bayrakla, genç bir Y u. 
nan zabitinin yaklqtığı görüldü. 
· Bu dllfman zabiti jleri karakol. 
l&nmızdan birine, kale kumanda
nma verilmek üzere bir mektup 
bırakmlftı. Mektup açılıdı. Muh
teviyatı, kısaca ,uydu: 

u0amaıılı hükfımeti, Yanyayı 

Londra muahedesiyle Yunaniatana 
terketti. Arbk mukavemet beyhu. 
dedir. Botuna kan dökmeyiniz. 
:Yunan ordusu, Yanyayı zaptetmek 
için her türlü'vasrtalara maJiktlr. 
Netice, mutlaka, aleyhini7.de olacak 
tır. 

Kuvvetleriniz, bUYi;lk feC&&tle 
harbetmit ,müdafaada emaalliz bir 
kahramanlık ptenrıiflerdir ! Fa.. 
kat, bu kahramanlıklarla, h•rp ta
lihini değiftiremer.siniz. Y anyayı 
teslim ediniz. Eğer, bu teklitlmlzi 
kabul edecek olursanız. kaledeki 
mahsur Türk ordu.sunun, tekmil 1i. 
llh ve cephaneleriyle, Anadolu li
man1armdan birine nakledileceğini 
aiae temin ederiz.,, ' 

Bu mektuba, verilen cevap, tam 
askerce olmuttu: 

.. Yanyadaki 8.IJker, son nefere 
kadar kmlmadıkça ve aillhlarda 
bir atımlık fi~k kaldıkça, müdafa. 
aya deva medilecektir ! .,, 

H azırlanan cevabmım, kale· 
deki erklmharp zabitleri • 

llllzden biri, Yunan ileri hatlarma 
götürmek ÜRre yola çıktı. Elinde 
beyaz bir bayrakla, atlı bir zabitin, 
kaleden d1'&rJ çıktıj'mı gören kapı 
karakolumuzu bUytlk bir telle al
ltUf. Neferler, birlbirlerine cirmJl-

..-.:...L.· -' ~u ba~P. teslim it&reti 

KLJEC>~ı 
Numarala resmin ait 
olduğu darbımesel 
No. 26 

60 darbımese 
l - Ac; ta vali ıtcadım .ı pa amb&ruım 

MnU 
f - Ak ;akçt ura sun ıçındır 
S - Anbyaaa ııvnıındr au. aııl&m&y&JUI 

davul •urna a&-

4 - Au •laıı Uuud.trı ıeçti. 
~ - Baldı ~-tan ısokaı 
6 - Bal tutan pann&k 1.W. 
7 - Bedava aırkc bııtldan tatlıdar. 
1 - Bet parrnalı bu olmıu 
t - Bu tutam 01 deveye nendelı atlaıu 
10 - Bırlbulun ~eırnıı dılı bela.ıdu 
U - Oalm.ııııru bılııuyen oıdelı batuı. 

bırak151 ırn,;andan d•I•• 
12 - l>&ından dutea ulden bıhı 
13 - Oavı&lun aeaı 11ulıtao bot aeliı. 
14 - Denuı ıavmm ,erek 
U - Denıae dıaten .,ıı.m aarllrr 
16 - Oo•rD IOYb'Jelll doltua 1ııoyc1 ... 

kovarlu 
l 7 - El elden uıtündiir 
18 - &akı taralı esin ta&. 
19 - ltvdem pazar cartııra a:rmaL 
20 - ltyretı ita bınesı cabulı ıner. 
21 - Gülme ltomtuna ıeliı batına. 
22 - Gulunil aevea dılrenını tfc eever. 
23 - Hunama sır• terler 
24 - Her lloroı 11endı çoplüiunde ot• 
. ıs - Her ıun papaı pılJ" Femea 
26 - Her lroyun il.adı bac;aıındııın aıdP 
27 - Horoa ölür ıod çoplulrte ıtalır 
21 - Horoa eolr olaa Ferde aabah 19' 

olur. 
29 - lt lirflr trervan ,Orflr. 
SO - ltle dılaemada.a. ~•Fi dolatmalı 

evlldar 
Si - Kel ba" tımttr tara 
S2 - Kendı d8t~D atlarnu 
13 - Knkirı ıirlıt kabına carar. 
S4 - Konrı balanmı~ Hrde lrecb• 

Abdürratıman Çelrtri derler 
15 - Mahkeme Iradı,,. ınüllr olmu. 
56 - Man iceri pire d..-n. 
S7 - Minareyi e11lı" lr11ıfmı tıurrlar. 
Si - Maaralr (11Ylla ılfmu. 
S9 - lılaaı dibınc "* vermea. 
40 - Öfke tle kalkan ıararla otanar. 
fl - Para,,. •ernı düdütö calar 
42 - PtrMmbenin ıellti cartambadaıı 

bellicbr. 
45 - Sel """ kum nhr 
44 - Serce" cubalı beredir 
O - ID testiai 9\1 ynlunda kınhr. 
46 - l6tte11 ata n11&11 poiardo ıru" .... ,... 
47 - Tat Yerinde ııtrrdn 
48 - Tencere YVYarlanmrt npatmı baı ..... 
49 - Te11ti:rt lrıran da bir n sf'tfren dL 
50 - Tillrinlıı d6nflp dolatıP ridecett ,., 

ktlrkdl dOkklntdır 
n - Oımnadr• tat ... nnr. 
52 - Ortlmeslnl bı1mi.,.. it ıtlrtln br 

53 - ~'!anı " de belan eoraa 
54 - Oritnı tldme heb belre branT 
55 - Yalenceım mama ntsıya Irada• ,..,. 
H - Yasn ta'1 npıd•n lıatmu. 
57 - Yant atm telrmest l'ff olu. 
58 - Y~rtllr •t yemini artttnr. 
il - Zen_.. para• sQürdtlD eennln 

,erar. 
80 - ZllHrt olu "letlmnelrten. aft• 

Dbllı ltaı•!N• .,,, ... 

l.iman idaresinin, l~inde 
~alııtığı bina 

mevcuttur. Bu tesisat dolayıaiyle, 
Alsancak, maaraf ıızca TUrkiyenin 
en güzel limanı olmak istidadında· 
dır. 

Henüz kat'I karar verilmemekle 
beraber, bükflmet makamlarmm 
da tetkiklerinde bu neticeye var • 
mış olduklarını tahmin ediyorum. 

B a.şvekil burada iken vlllyetln 
iktıaadi vaziyeti ile de çok 

yakmdan allkadar olarak etütler 
yaptılar. üzUm ve incirin koope • 
ratifle,ıirilmeai, mallanmızm ıtan· 
dardize edilmesi etrafmda karar • 
lar aldılar. 

Vilayette en çok ehemmiyet ve
rilen itlerden biri, maarif ifleridir . 
İzmirde, mektep ç_ağmdaki çocuk
larm, yüzde yetmitinden fazlası 

mektep bulaıbllmektedir. Gelecek 
yılb&fmda, mevcut mekteplere ill 
veten, daha otuz kadar mektebin 
açılması, umumi meclise teklif e • 
dilmiftir. Köylüler, aralarında 
hummalı bir ıurette çalıtarak, mek 
teplerini kendileri yapıyorlar. Vill 
yetin irfan ihtiyacı için bef yıllık 
bir program hazırlanmıştır. Bu 
programa göre çalıfılmaktadır. 

Bq yıl içinde, mektepsiz köy kal· 
mıyacaktır. 

Y ollann da en mühimleri yi
ne böyle bet yıllık bir pror· 

rama bağlanmııştır. Programlar, iç· 
tima halinde bulunan umumi mec
lisçe tasdik edildikten sonra, tat -
bik· mevkiine girecektir. Sağlık it· 
leri, hastane binalarmm tevsii, eli
mizdeki itler arumdadır. 

Bergamada yanm kalan otel ik. 
mal edilmek üzeredir. Ödemif be
lediyeli ile bir mukavele yapılarak, 
Gölcük yaylasındaki otele tehir e
lektriğinin c;ıkanlması ve bu ara
da civar köylerin elektriklenmesi 
temin edilmlftir. Önümüzdeki yaz 
mevalmine kadar tltmek üzere 

Salôltalldin GVNGOR 

Arap Birliği 
• • 
lçın 

Bağdat (Tan muhabirinden l" - Son 
günlerde, Irakta, Arap birliği bare
ıetlenne önayak olmak ve Arap deY. 

letlprj ar&hUlda kartıhklı dostluk mi. 
ı·Jllan sktc>tmek için hara!'etıt bir 
faaliyet göze ~rpmalru itt Bundan 
bir müddet evvel Hicaz Slıddiye hü
~ f..nıctiyle ımzalanan dostluk paktını 
takıp etmek üzere Yemek imamiyiııt 
de bir anlaşma milakmın esaalanm 
etm~TJ için bir heyet gi'nderilmi§tlr. 
Bu heyet Iruamı Yahyayı b1r pakt lJ'll. 
zuma ikııa etmek maksadıyle Bağdat 
tan tayyare ile Yemene hareket et
ti. 

Italya nUtwıunun A'kde'\b ve Bab
riahmerde kuvvetlenmeli lngilte~ 

nin, Yakmfarkta ve bUttln mtıatame. 
relerindeki eski kudret ve bl)d. 
miyetinin iadesi için büyük nıi~-yuta 
lillhlannuun işlerinin Arap devletle. 
ri araamda bir anlqma tel'Jm mellel• 
leriyle yakından allka4ar olduğu at. 
yuf mahfiller tarafmdan kuvvetle te. 
min ediliyor. 

Bilhuea Adenin son zamanlarda 
Hindistan lmparatorlufundan ayn!a. 
rak, doğtudan doğruya, ıtrateji bakı

mından mUatakil mUatamere lttihu 
edilitl Yemene atfedilen ehemmiyeti 
tebarllz ettirir. 

Bu aynı lçerialnd@ Stl&dlya Vellahtl 
ve ondan biraz IUDJ'& tmarum U~ 
oğlu Seyftlliallm Huan Batdadı 
yaret edeceklerdir. MiNfirler lpn I
rak hllkf1metl tarafmdan fevkalid6 
hazırlıklar yapılıyor. 
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1 KA YSERiDE AGAÇ SEVGıSi 1 Kendisin.e Eksper 
Süsü Veren Bir 
Hırsız Tutuldu 

Balıkesir (TAN) - Jandarma çavuşu elbisesi giyinmiş bir hır 
sız Balıkesir Palas Otelinde misafir olmuş, otel müşterilerinden 
İnhisarlar baş müdüriyeti eksperi Cahit Koyutürkün iki takım el 
bisesile bir dikiş şirketi memuru olan Mithatın pantolon ve yeleği 

ı ni çalarak kaçmıştır. 
Polis bu hırsızı Balıkesir - Edre -r---

mit şosesinde bir köprü altında oto- 1 ı-----------
mobil beklerken tutmuş, çalınan eş- \1 f 
ya geri alınmıştır. 1 a a aşısı 

getiriliyor 
Nüfus cüzda'nına göre, Arhoylu ve l tsmail isimli olan bu sahte jandarma 

elbiseli hırsız, Samsunlu olduğunu id 
'K.ayıeri V ali•i Adli Bayman'ın bafkanlığı altında Reıadiyeye 

yapılan köy geziıinde .. 
dia etmektedir. • · 

BALIKESİR MUALLl~fLER!NtN 
Kayseri, (TAN) - Kayseri ziraat kamı köylere yaptığı bir tamimle, 

direktörlilğtinUn fidanlığında yetişti- köy adına ağaç dikilmesini ve halkın 
rilen binlerce akasya ve meyva fidan da ağaç dikmiye teşvik olunmasını 
lan müesseselere ve halka dağıtıl- tavsiye etmiştir. 

KARARI 
Balıkesir (TAN) - Merkez ilk o

kul öğretmenleri toplanarak, müfre
dat programının tatbikinde uğradık 
ları zorlukları konuşmuşlar, ayni za 
manda civar vilayet ve kazalara tet 
kik seyahatleri yapmak için bir gezi 
kolu seçmişlerdir. 

maktadır. Halkevinin yaptığı köy gezilerinde 
• Uray, bütün şehri ağaçlandırmak. de ağaçların fayda ve dikimi hakkın 
tadrr. Fidanlardan ilQe ve kamunla _ da köylüye konferanslar verilmekte
r a da gönderilmektedir. Vilayet ma • dir. 

Silivride 
tavuk 

gezriıiyecek 
Silivri, (TAN) - Belediye, tavuk 

larm sokaklarda dolaşmasına mey • 
dan verilmemesini emretmiştir. Bu 
emre riayet etmiyen tavuk sahiple -
rinden para cezası alınacağı gibi bu 
gibi tavuklar zehir atılarak öldürüle 
cektir. 

Q-t.-.le\-.._ --.~.-. .... e..c 'YO t,.G-ct-.\,Q. 

mızın sıhhati noktal nazarından bu 
kararı yerinde saymak icap ederse 
de halkın çoğu çiftçi ve haylısı da 
fakir olduğu İçin mesele fazla alaka 
uyandırmıştır. 

Balamba 
. 

.Köyünde 
Bir Cinayat 

Bu seyahatlere Nisanda ba.şlanıla 
cak; Balya, Manisa, Edremit ve Ça· 
nakkaleye gidilecektir. 

Mersinde Atatürk Günü 
Mersin, - Atatürkün 932 senesinde 

buraya ilk geldikleri 17 Mart günü -
nün devri senevisi Halkevinde kut -
lanmış, merasim İstiklal Marşile baş 

Bartın - Balambş. köyünde Rifat lamış, sonra müzikli canlı tablo gös
Kopsa isminde 22 yaşında bir genç terilmiş, bugünün manasını anlatan 
öldürülmüştür. hikayeyi müteakip te bir piyes tem -

Önce esrarengiz gibi görünen ci • sil olunmuştur. 
nayet hakkında yapılan ilk tahkikat· ----------

Silifkenin Nüfusu Yüzde 1 O 
Arttı 

lan ::;onra kasap Rasim ve korucu 
denilen Mehmet maznunen yakalan
mışlardır. Ahmet Topaloğlu ile diğer 
biri de zan altına alınmışşa da he . Silifke, (TAN) - Cumhuriyct-
nilz bulunamamışlardır. tenoerı burada nütus ytizde I::> rıh.-

Kasap Rasim, cinayeti kendisinin betinde artmıştır. 
işlediğini itiraf eylemiştir. İfadesine Sanatkarları ancak mahali ihtiya
göre kendisi ve Mehmet, maktul Ri _ · ca kifayet edecek kadar olan ye hal
fatın kardeş kızlan olan Yaşar ve Ce kı daha ziyade çiftçilik ve hayvan
mileyi seviyorlar, peşlerinde geziyor· cılıkla iştigal eden Silifkeliler için 
!armış. Buna kızan Rifat, rastgeldi- tekir çiftliği hayırlı bir müessese 
ği Rasimlc kavga etmiş ve bir kazık- olmuş, bu çiftliğe getirilen cins ko
la başına vurmuştur. Rasim de bı - yun ve sığırlarla aşılanan halkın sı
çakla muhtelif yerlerinden yaralıya- ğır ve koyunları çok iyileşmiştir. 
rak Rifatı öldürmüştür. Belediye, 935 de yapılmış olan A-

Mersin, (Tan muhabirin 
den) Portakal aşılarının 

ıslahı için Yafadan teneke i
çinde 4--5 yaşlarında bin 
portakal fidanı getirtilerek 
Mersin havalisinde dağıtıla -
caktır. Ayrıca p~rtakal has
talıklarile mücadele için zaına 
nında buralarda tetkikler -
de bul!Jıımak üzere bir porta 
kal mütehassısı da gönderile 
cektir. 

Ziraat Vekilinin bu müj -
deleri alakadarları sevindir -
miştir. 

Akhisarda 
Yeni Köy 
Buroları 

Akhisar (TAN) - İki, i.iç ay evvel 
kazamıza gelmiş olan kaymakam Ri
fat Yenal, köy kalkınma hareketini 
en önemli i9lcr nrorunda ı;aymakta

dır. Kaymakam, kısa bir zamanda 
kurmıya muvaffak olduğu köy büro
ları sayesinde köylünün bütün haya
tile yakından alakalanmak imkanını 
temin etmiştir. Bu teşkilatın faydala 
rına kavuşmıya başhyan köylümü -
zün ümidi artmakta ve memnuniye-
ti görülmektedir. • 

Şehir ve lcır bekçileri 

Bütün f ztırapf arın Panzehiri 

GRiPiN 
ı-;iiii~~~~iiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

En küçük bir kırıklık 
anında, bir ka,e Gripin 
almakla kendinizi aoğuk al
gınlığı, nezle, grip, bron -
şit ve emsali hastalıklardan 

koruduğunuz gibi dif, b~, ~ 
romatizma, sinir ve adale · 
ağrılarını da aür' a tle teskin 
etmif olurıunuz. 

Günde .iki kafe alınabilir. i 

1 ~ripini t_ercih edi~i~J 

iki cinsi vardır. ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çılanaz, tabii renk ve· 
ren tanınmış yegane 

4Jıhhi ıaç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

--

lçlerlnde, günde aldıkları iki yu • 
murta ile akşamlan gazını ve tuzu. 
nu temin eden fakirler de bulunan 
halk, bundan böyle tavuk beslememi 
ye karar vermiştir. Şimdi burada 
bir kuruşa satılan yumurtanın 2 ku
ruşa ve daha pahalıya çıkmasından 
korkulmaktadır. 

Rasim, cinayette ortağı olmadığı- tatürk anıtının etrafını beton dö§et -
nı söylemektedir. mektedir. 

birleıtirildi 
Şimdiye kadar teşkilat itibarile ' ••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Kasabanın 

Yeri Değişiyor 
Behlsni (TAN) - Burası, Osmanlı 

imparatorluğu zamanında tamamen 
lhmale uğramış ve bu yüzden maa
lesef çok geri kalmış bir vatan köşe· 
aidir. 

Behisni, etrafı daha havadar ve da 
ha müsait sahalarla dolu olduğu hal
de oldukça yüksek iki tepe arasına 
yapılmış ve tabiatin cennet yurda 
bahşettiği iyi havadan kısmen mah
r um bırakılmıştır. Bilhassa yazın ha
va Behisnide oturulmıyacak ıkadar sı 
cak olduğundan halk civardaki bağ 
ve bahçelere göç etmekte, Behisnide I 
b~men kimse kalmamaktadır. 
Kasabanın iyi bir yerde yapılma

D'llŞ olduğu!lu gören Cümhuriyetin 
yapıcı eli buraya da uzanmış, Behisni. 
yi Bağlarba.şına nakletmek için faa
liyete geçmiştir. Şimdi şehir yavaş 

yav114 bu havadar mahalle nakledil
mektedir. Hükumet ve bilumum de
vairi resmiye tamamen buraya taşın 
m~ bulunmaktadır. Gerçi eski kasa
baya dört kilometre mesafede bulu
nan bu yeni kasabaya eshabı mesa
lihin gidip gelişi bir hayli külfetler 
doğruyorsa da o ta.rafa doğru nakil 
ati için pek hayırlı olduğundan Bes· 
nililerin çoğu bundan şikayet etme· 
mektedir. 

Gölbaşr ista!yonu, otuz kilometre 
uzunluğunda muntazam bir şose ile 
Behisniye bağlanmış bulunmaktadır. 
Kasabanın bugünkü ve yarınki is • 
t eklerini karşılamak için, ilçebay, 
rıarhRv ve bazı zevattan mürekkep 
bir heyet Ankaraya gitmiş, vekalet
lerle temasa geçmiştir. 

Behisni yarının yepyeni bir kasaba. 
11, CUmhuriyetln mamuresi olacak -
tır. 

Burhaniye Halkevi Gö terit 
Oğlu 

kolu üyeleri 
piyesinde 

.'Himmetin 

yekdiğerinden ayn bulunan şehir ve 
kır bekçileri birleştirilmiştir. Zirai 
asayişin muhafaza ve idamesinde 
kuvvetle müessir olacağı düşünülen 
bu birleştirme işi, bekçilerin daha 
muntazam idare edilmesine yarıya -
cak ve işlerde disiplin kuvveti arta
caktır. Jandarma kumandanı Halis, 
kumar ve kumarbazlara göz açtırma 
makta ve aldığı tedbirlerle bu gibi 
kötU işlerin önilne geçmiş bulunmak 
tadır. 

Bigada Yaz Erken Geldi 
Biga, (TAN') Bu yıl şehrimize yaz 

erken gelmiştir. lki hafta oluyor ki 
havaları mayıstan bir ürnektir. Bun
dan istifade etmeyi bilen bağcılar, 

asmalarını budamakta, köylüler no
hut ve mısır yerlerini sürüp hazır
iamaktadır. 

Rengarenk çiçeklerle donanan 
meyva ağaçları, erken açılışlarile al-

B ü r han İye Halkevİnİn danmadıiarsa, bu yıl bizi yemişe kan 
dıracaklardır. Mart kapıdan baktı-

v d • v • y • T •11 nr, 'kazma kürek yaktırır." sözünü er 191 en~ em s 1 er düşünenler, hen uz sobalarını kaldır-
• mamışlardır. Bu hafta içinde leylek

B Urhaniye (TAN) - Bür -
haniyeliler de çoktanberi 

özledikleri Halkevine kavuşmuş 

bulunuyorlar. Komiteler azası se
çilmiş, 1937 haziranına kadar o -
lan bütçe yapılmış, çalışılmaya 

başlanılmıştır. 

"Himmetin oğlu,, piyesi temsil 
olunmuş, gösteri kolu azası ver -
dikleri ikinci bir müsamerede ve 
oynadıkları "Kasırga,, piyesinde 
de muvaffak olmuşlardır. Yeni pi 
yes ve mUsamereler hazırlanmak 
tadır. 

Bürhaniyeliler, müsamerelerine 
gelen Ayvalıklı misafirlerini layi -
kile ağırlıyamadıkları için mütc -

essir bulunuyorlar ve böyle halle 
re meydan kalmaması, ayni za • 
manda ihtiyacın tam karşılanma. 
sı için, dört duvarın ve dar so
lonun tevsiini, hiç olmazsa 500 
kişi alacak bir salon ve geniş bir 
sahne yapılmasını istiyorlar. 

Ayvahk • Bürhaniye 
Maçı 

Bürhaniye (TAX) - Buraya 
gelen Ayvalık idman yurdu birin
ci futbol takımı, iki bine yakın se 
yirci önünde ve hakem Edremitli 
Natıkın idaresinde Bürhaniye ta
kımı ile karşılaşmıştır. Güzel bir 
oyun çıkaran Ayvalıklılar 2-0 ga
lip gelmişlerdir. . 

ler de gelmişlerdir. 

Hamzalh Köyünde Bir Ma~ 
Nazilli, (TAN) .....:.. Bu hafta Nazil

linin Mendresspor takımı Ham -
zallı kö)·Une gitmiştir. Kuyucak Pa
mukova spor takımı da ayni köye 
gitmiş, eğlenceli. maçlar yapılmıştır. 

Evvela Hamzalınm Y cşilyurt ta -
kımı ile Nazilli gençleri bir eksersiz 
yapmışlar, bundan sonra Hamzallı
Kuyucak takınılan karşılaşmışlardır 

Bir düğün olduğu için Nazilli ve 
Kuyucaktan da gelmiş olan 400'e 
yakin halk huzurunda yapılan bu 
maçı Hamzalh Yeşilyurt takımı 4-0 
kazanmıştır . 

Za~i nıhsatname - !mal etmekte 
olduğum (kumral Nermin saç boya
sı) nın Sıhhat Vekaletinden aldığım 
ruhsatnamesini zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan hükmü olmadığını i
llin ederim. - Eczacı Servet Batur. 

,,.------~ OLÇO 0ZER1NE 
Fenni Kasık Bağlar ı 
Mide, barsak, böbrek 
düşkünlüğün• 

Fenni 
Koraalar 
1 steyen lere 

ölçü tarife~ 
gönderilir 
Eminönü 

lzmir sokağı 
Tel. 20219 . 

~ ZAHARYA 
Orepulos 

1 
Taklidcilerden 

sakınınız. , _______ , 

l'lr• tı ı ıo ıı ...... "'it••• .. •••.• , ••• ,.ı .... 1 

.J. ROUSSEI. 
~;..-~\ Parla, ıee at1. Heueıme..., 

llTAHIUL, hyıjlıı 
Tı .. ı Mey4enı 12 Ne, I• . 

Melıumııı ılJ•••t ıdlftlı .. ,. 
1ıı No.ıw tı.ıle"'ızı let• rlnlL 

HiÇ BiR iDDiA 
Aslında kıymetsiz olana 
fazla bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
İfrat ve mübalaganın ifa. 
desi değildir. Terkibi bir fen 
harikası gibi velveleli bi.İ

tarzda ortaya atılan güzel
lik müstahzarlarını da ken. 
disine karşı hiç bir zaman 
r akip olarak tan1mam1flır. 
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kerbela Faciasını lıliyenler, 
Takdı Mızraklarile Sarayın 

zidi Müthiş Bir 

y AZAN: zır A ŞAKIR 

Uçlarına Kesik Başlar 
önünde Görününce Ye 

Korku Sardı 
:Su matemi ~ancagı da, Ehlibeytin 1 diberlerin çıplak göğüsleri üzerinde 

"e Ehlibeyt uğruna can verenlerin gezdirirken: 
lararmlf ha.şiarı takip ediyordu. - Ya, Eba Kavs! .. Ya benim şeyh 
Bunların arkMından; Serdar Ö~er islarnnn.. Bu, ham sofuluktan vaz 

Ue tepe<ien tırnağa kadar zırhlar gıy- K'ta .. 
1 

d' 
ini• ol Şimmer Sinan İbni Haccar geç. ( 1 p) rn soy e ıkleri yaJandrr. 

y an , , 'll Ge . 
\'eea.ir kumandanlar geliyordu. (E- rçek olan bır şey varsa, ancak, 
lnir:Ulmüminin) denilen Yezidin za- revk ve neş'e yaratan şaraptrr .. Gel! 
ferini temin eden bu adamlar, atla- Sana da bir §arap vereyim .. 
l"tnrn üzerinde dimdik durmakla be
t'tber; hepsinin çehrelerinde, meçhul 
bir korkunun endişeleri seziliyordu. 

Ehlibeytin kadın ve çocuklarından 
lnUrekkep olan kafilenin manzarası, 
hakanların kalplerini acı bir hüzün 
\1e elemle titretiyordu. 

Huzurda 
Bütün Kufe halkı, derin lbir hicap 

\te ıstırap altında ezilmekteydi. Fa
kat, tbni Ziyadın korkusundan; hiç 
bir kimse, hissiyatını izhara cesa
~t edememişti. 

Serdar Ömerin bu meşum zafer a
layı böylece geçerek. doğruca <Ema
ret sarayı) na gitmişti. Ve orada; 
bıni Ziyat tarafından, merasimle is
tikbal edilmişti. 

lbni Ziyat; bUtün kumandanlara 
lltın ııırma ile işlenmiş kaftanlar 
tiydirmı. .. Aekerlere de, ihsanlar ve 
tiyaietler vermişti... Ondan sonra 
da, (Ehlibeyt) i görmek istemişti. 

Ba.şta (Zeynep) olmak üzere, bU
tün kadınlar ve çocuklar: lbni Ziya
dnı huzuruna getirilmişti. Bunların 
Mılmış, parçalanmış elbiseleri, kan
larıa ve göz ya.şlar~•le bulanmış çeh· 
l'elerl, o ~ yürekli İlmi Ziyada bile 
birdenbire bir Urküntü vermişti. 

(Zeynep), o m~dp ve sefil halin
de bile vekar ve mane\.i h~metini 

lnuhaiaza etmiş .. ~i Ziyada selim 
'-'ermiye bile lüzum görmeden, doğ -
l'uca eedirin üst köşeeinden geçerek 
tuht azametinin derecesini göstermi§ 
ti. 
İbnl Ziyat. (Zeynep) in bu azame

tini rencide etmek istemişti: 
- Ey (Ali) nin kızı! .. Gördün mü? 

aak, bizde imiş ... Eğer böyle olma
saydı, Cenabıhak, bizi muzaffer et
lllezdi. 
Demişti ... Zeynep, derhal irkilmiş: 

- Yi, lbni Ziyat!.. Bu zaiere, kat' 
lyyen mağrur olma ... Kardeşim HU-
8eyin; neticenin böyle olacağını bil
?niyecek derecede cahil değildi. O, 
hile bile kendini feda etti ... Şunu iyi 
bil ki; Kerbeli l!lahrumda dökülen 
kanlar, ıdıe hiç bir zafer kazandır-
11\1.mı~r. Bu kanların her zerresin
den yeni bir kuvvet fışkıracak.. O 
!rııuıum ,eJıitlerin intikamını alacak
tır. 

Diye cevap vermişti. 
Bu hakaret, İbni Ziyada çok acr 

telmi.şti. Derhal. (Zeynep) in katli 
lçin emir vermJşti. Fakat orada bu. 

lunan Kufe eşnfı; tbni Ziyadm L 

~akla.rma kapanarak, bin müşkülat. 
la lbni Ziyada bu emrini geri aldrra

hiımı,1erdi. 

Yezidin aarayındaki ıefahat 
Aradan bir ay kadar geçmişti. 

(Emevt saltanatı) nm merkezi o-

lan ( ş a m ı . Şe r i f) şehri; -
bermutat - zevk ve.ne,e içinde idi... 
(l!:mirülmUminin .. ve, Halifei Mfüı. 

limin) denilen (Yezit) in earayından, 
~ılgın 11az sesleri l!lokaklara taşıyor
du. Coşkun (Yi, leyl! .. ) sedaları, 
?nUete!ına naralarla karışıyordu. 

Sarayın, en serin mermer kaasın
da, mermer havuzlardan fışkıran 
&ular ,portakal ve kebbııt ağaçları. 
!lrn çiçekleri araamda dağılıyor .. Ren 
tlrenk papa~anlar. tavuslar. güver. 
Cinler, manza.ranm letafetini arttı. 

:t'ıyordu. 

Ortada bir maymun dolaşıyordu. 
~u maymunun başında (Ulema) ya 
bıabmıs bir kavuk, ııırtmda da uzun 
"e yeşil renkli bol bir cUbbe bulunu
l'ordu • 
4Jtın pullarla işlenmiş, gayet yumu. 
h.k deriden bir şilteye uzanmış olan 
f'tezid); çılpn bir neş'e içinde şa -
tap içiyor.. dudaklarmı, etrafmdaici 

Diye, maymuna sesleniyordu. 

(Eba Kays) adı verilen maymun. 

koşup .geliyor. Yezidin verdiği şarabı 
içiyor. · 

Hayvan §ehvetinin en iğrenç eserleri. 

ni gösterirken, Yezıd, kahkahalarla 
gülmekten bayılıyordu . 

Feci manzara! 
Birdenbire sarayda bir telil.ş re!ir

mişti. Sokak tarafından karma kan • 
şrk birtakım sesler işitmişti .. Yezit, 

etrafındaki yarı çıplak kadınlan silk· 

miş; pencereye koşarak sokağa göz 

gezdirmişti. Gördüğü feci manzara • 
dan tüyleri ürpermiş .. korku ve heye
can içinde geri çekilmişti . 

Manzara hiç bir kalbin tahammül 
edemiyeceği derecede feciydi.. Günler 
ce devam eden yolculuktan, toz top -
rak içinde kalmış olan yüzlerce ı.:ke
rin ortasında. çıplak at~r ve develer 
üzerinde kadide dönmüş kadınlar ve 

Çocuklara 
Bahar mevsimi ilerledikçe hava 

tebdili için bir yer bulmak tasası 

daha ziyade beliriyor. Keseleri ge. 
nif olmıyanlar için havatebdili bi
raz da sıkıntılı bir dlişünce amma, 
her yıl güzel mevsimde yer değiş
ti rnıek, sağlık bakımından, çok iyi 
bir adettir. Hele çocuklar için ha. 
vatebdili büsbütün lüzumlu bir 
şeydir. 

Bir çocuk açık havalı yerde ne 
kadar çok oturursa sağlığı o kadar 
emniyet altında olur. Mektep ya
şından önce çocuğu bütün yıl açık 
havalı yerde oturtmak onu şehirde 
oturtmaktan şüphesiz daha iyidir. 
Bazı çocuklar şehir içinde otur. 
dukları kadar hastalıktan kurtula. 
madıkları halde şehirden çıkarıla
rak açık havalı bir yere götürülün. 
ce hastalık hemen geçer. 

Mektep yaşına varınca, iş biraz 

karışlr. llknıektep belki her semt· 
te bulunur. Fakat daha yüksekle. 
ri her semtte yoktur. O halde ne 
yapmalı? Sağlık işiyle çocuğu o. 

kumak lüzumunu biribiriyle uyuş

turmıya çalışmak lazım. Bu da mel< 
tep tatilinde çocuiu havatebdiline 
ıötürmekle kabil olur. Zaten mek. 
tep tatillerinin uzunca sürmesinin 
hikmeti de bu olsa gerek ... 

Ancak, çocuğu nereye götürme
li? lstanbulda adet hemen daima 
deniz kenarına yahut denize yakın 
bir köye gitmektir. Denize uzak 
şehirlerimizde bir yaylaya, yahut 
dağ yamacında köylere giderler. 
Halbuki havatebdili yerinin, deniz 
kenarında, yaylada. yahut dağ ya.. 
nıacında bulunması ehemmiyetsiz 
değildir. Bunludan herbirinin te • 
siri hastalığa göre değişir. 

Ayni hastalıkta bile, bir hasta
lığın yerleştiği uzva göre, iş deği. 
şir, verem hastalığı kemiklerde ol
duğu vakit deniz kenarı iyi geldiği 
halde, akciğerde olduğu vakit ç.o. 
funa deniz zararlı olur. Bu kadar 
ehemmiyetli bir hastalıkta herke. 
sin kendi hekimine danışarak o
nun sözüne göre havatebdili yeri • 
ni seçmesi zaruridir. 

Boyunlarında bezleri şişmiş ço
cuklar deniz havasından istifade 

çocuklar .. bunların arkasında da, mız 
rakların üzerine geçirilmiş, gUnJerce 
güneşin altında kalmaktan kuı·umuş 
ve simsiyah kesilmiş başlar .. Y ı!Zİdin 
kalbine büyük bir ürküntü vermişti ... 
İradesini kaybederek : 

- Bunlar, kim?. 
Demişti... Arkasından biri, kısaca 

cevap vermişti : 
-. Ehlibeyt .. 

Yezidin çehresi ,bembeyaz kesil -
mişti. Ağır, ağır, geri çekilmişti. Bir 

anda, ne yapacağını kestirememişti. 
Dalgın ve düşünceli bir halde. Kaayi 

bir baştan öteki başa kadar geçmiş, 
odasına girmişti.. 

İkindi vakti gelmişti. O civarda 

bulunan minarelerden birinde, hazin 

\'e muhrik bir ezan sesi işitilmişti.. E
zan~ 

- Eşhedü Enne Muhammeden Re. 
sulullah .... 

"Artık bize acı ... ,, 
Cümlesine gelince; 11okakta feci bir 

feryadü figan yükselmişti.. Yezidin 

saraymm duvarlan dibinde bekleşen, 
sefalet ve yorgunluktan bitap bir 
hele gelen Ehlibeyt, çektikleri ıstı-
raba dayanamamışlar : 

(Arka.51 var)) 

Havatebdili 
ederler, fakat denizden gelen rüz. 
garlardan korunmak şartiyle. 

Kemikleri az çok çarpık raşitik 

çocuklar için de deniz havası, heff 
de kumlar üzerinde güneş banyost 
iyidir. 

Bunların aksine olarak, ekze. 
malı çocuklara deniz havası hiç iyı 
gelmez. Onları yüksek, rutubetsiz. 
mümkün olunca, bin metreden yük 
sek yerlere götürmek IAzımdır. 

Çocuklarda kansızlık ilerlemiş 
olursa havatebdilinden istifade et
meleri güç olur. Bereket versin 
ki böylesi çocuklukta az görülür. 
Hafif derecede olunca yüksek yer. 
lerin havası iyi gelir. 

Kalp hastalıklarında hem yük
sek yerden, hem de deniz havasın. 
dan sakınmak lft?ımdır. Kalp has. 
talığı romatizmadan ileri gelmişse 
rutubet te zarar verir. Onun için 
pek yüksek olmıyan. etrafı da ka
pRlı yaylRlık bir yere götürınek 

zaruri olur. 
Nefes l'ıutalıkları - Veremden 

ileri gelmiyenler - yine yaylaya 
lüzum gösterir. Hem yüksek yer. 
den, hem deniz kenarından sakın· 
mak lazımdır. Nefes darlıfına tu. 

tulmuş astmatik çocuklar için iş 
büsbütün karışır. Kimisi deniz ha. 
vasına. kimisi de yüksek yer hava
sına dayanamaz. Tecrübeden b&f. 
ka çare yoktur. 

Böbrek hastalığına deniz hava· 

sı iyi gelmez, yüksek yer havası 

lazmıdır. 

Sinirli çocuklar için münasip bir 
havatebdili yeri buhnllk güç olur. 
Deniz havası da, yüksek yer havası 
da sert gelir. Çocuğun uykusu 
kaçar. Çabuk öfkeci olur. Deniz. 
den uzakça. pek te yüksek olınıyan 
bir yer bulmalıdır. Yalnız, gecele. 
ri yatağına kaçıran çocukların de
niz kenarında güneş banyosundan 
istifade ettikleri çoktur. 

Çocuklarda kulak hastalıkları. 

na da deniz kenarı havasının zara
rı olur. Denizden gelen hüzgar 
hastalığı artırır. Halbuki yüksek 
bir yerde uzunca bir müddet ka. 
lınca hastalık hafifler. 

1 EIKONOM a 

o 1 

Eşya ve navlun naklinde 
Ergan1ter 
KılJmetLendı 
D ün borsa muamelele

ri istekli olarak geç
miştir. Merkez bankasında 

tahvillerin, senetlerin müba
delesi geniş mikyasta devanı 
etmiştir. Anadolu tahvil ve 
senetlerinin kıymetleri yine 
bir miktar yükselmiştir. Tah 
viller 41,35 lira, mümessiller 
43,60 lira. hisseler 24,50 lira 
ya çıkmıştır. Sivas • Erzu -
runı hisseleri 95 merkez ban 
kası 92, Aslan çilllentosu 
14,45 liradadır. Türk borcu 
Paristen 264 frank gelmiş ve 
borsamızda 19.60 liradan açı 
tarak 19,60 tirada kapanmı•. 
tır. 

Yortular nıünasebetile bu· 
~ünden itibaren gelecek pa -
zartesi akşamına kadar Pa 
ris borsası kapalı olacağın -
dan Türk borcu hisseleri içi• 
ancak lstanbul borsası fiyat· 
tarı takarrür etmiş buluna . 
caktır. 

Milli hisse senetleri.ınizden 
Ergani tahvilleri borsada ba 
şa baş olarak kıymetlenmiş -
tir. Yüz lira kıymeti olan bu 
tahvillerin dün alıcıları art· 
mış ve tam Y.Üz lira üzerin • 
den muamele görmüştür. 

Hem piyangosu hem kupon 
tevziatı yaklaşmış olan bu 
tahviller bugün piyasanın er. 
kuvvetli muamelelerine yer 
vermiştir. 

Piyasaya Taze Yumurta 
Geliyor 

Ha\'alarm günJerdenberi lodoslu 

•e sıcak gitmesi her tarafta tavukla

ın yumurtlamalarını tesri etmiştir. 

1imdiden piyasaya taze yumurta gel. 
ıiye bqlamıştır. Taze yumurtalar 

ir kuruşa kadar alınmakta olduğun. 
an yumurta piyasası da düşmiye baş 
ımıştır. 

LiMAN HAREKETLERi 

Bugün limanmuza gelecek npur
~r: Saat 12 de Güneysu Karaden.iz
ıen, 16,1:) te Uğur bınitt.en, 6 da 
ie)Ş&r Karabigadan, 6,30 da Analar 
a Bandırmadan, 9,30 da Erzurum 
il ersinden. 

Bugün limanımızdan gidec<'k \'& • 

>urlar: Saat 8,30 da Tayyar Mudan
·aya, 19 da Seyyar Kara.blgaya, 19 
la Bartın Ayvalığa. 

25 MART PERŞEMBE 

PARALAR 
Sterlin 
Dolar 
Franıı.ı Fr. 
Liret 

613.-
123.-
111.-
120.-

Belçika franıı 
Drahmi 

80.
ıa.-

İsviçre Fr. 
l,eva 
Şiline 

565.-
20.-

Florin 
Çekoılovu kro. 
Mark 

21.-
63.-
70.-
25.-

Zloti 
Pengo 
Le1 
Dinar 

20.-
21.-
12.-

f ..,eç kuronu 
Altm 
Banknot 

48.-
30.-

1040.-
247.-

Ç EKLER 

Londra 
Nevyorlr 
Pariı 
Milino 
Brukııel 
Atinı 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapeıte 
Bülueı 
Belcrat 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

WWW Nit 

617.-
0.7961 

17.2375 
15.0356 

4.7025 
81.5737 

• 3.4756 
64.5056 

1.4469 
22.71 

4.2337 
11.4667 

1.9696 
.. 

4 4.1734 
4.0113 
108.2651 

34.6840 
2.7786 

24.65 
3.1434 

618.-
126.-
114.-
125.-
84.-
22.-

!75.-
23.-
23.-
66.-
75.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1041.-
248.-

618.-
0.7905 

17.2075 
15.0162 

4.6945 
88.43 

3.47 
64.4012 

1.4442 
22.6740 

4.2265 
11.4482 

1.9664 
4.1666 
4.0050 
108.09 

34.6270 
2.774. 

24.69 
3.1383 

·Kolaylıklar 
Yeni talimatnamenin büf ün 

esaslarını neşrediyoruz 
Gümrük ve inhsarlar Vekallti Türkiye limanlarındaki eşya ve 

navlun nakliyatını muntazam bir şekle sokmak ve bilhassa güm
rüklerdeki muameleleri basitleştirerek gerek nakliyecilere ve ge

rekse mal sahiplerine kolaylıklar göstermek üzere mühim bir ta· 

limatname hazırlamış ve bunu gümrüklere bildirmiştir. Bir Nisan· 

dan itibaren tatbik ediİmiye başlanacak olan bu talimatname ile 
eşya ve navlun nakliyatında eskisine göre bir çok değişiklikler 
vardır. 

Bu talimatname, yalnız Türk liman C 
ları arasındaki yerli ve yahut güm. I Gümrük idareleri eşyalan kolcu neza
rük resmi verilmiş ecnebi eşyanın nak retı altında nakil \'asıtaJarma yükle-
linde tatbik edilecektir. Ecnebi liman-
1anna uğrayan, Türk vapurlarının eş. 
yalan için yine eski usul tatbik edi. 
leccktir. ayni zamanda da talimatna -
me Marmara havzası haricinde kalan 
iskelelerde muteber olacak, şimdilik 
.Marmara iskelelerindeki nakliyat eski 
si gibi devam edecektir. · 

Talimatnamenin değişen mühim e -
sasları şunlardır: -.-

VERİLECEK BEYANNM.1ELER 

1 - Mal sahıpleri veya namlarına 
hareket edenler nakledecekleri eşyala 
rı hareket limanlarındaki gümrük ida 
relerine bir beyanname ile bildirecek
ler ve bu beyannameler birisi ru>ıl di
ğeri gümrüklerin dahili muameleleri
ne mahsus olmak üzere iki nüsha o -
larak hazırlanacaktır. 

Beyannamelerde eşyanın cinsi, ne
vi, miktarı, safi veya gayrisafı sıkle
ti, kıymetı, kapların nevi. markası, nu 
marası ve miktarı ile gönderenin ve 
alacak olanın adresleri bulnacaktır. 

Mahreç gümrüğünde bu beyan • 
nameler tetkik edildikten sonra mü
hürlenecek sahibine verilecektir. 

Mahreç gümrüğiınde kuvvetli bir 
şüphe uyanmadıkça dahili ticaret eş
yası hiçbir zaman açılıp muayene edi 
lemiyecektir. Ayni zamanda eşyalar 
gümrük ambarlarından da geçirilme. 
den tüccarın mağazasından doğruca 

nakil vasıtalarına yükletilmesi ser • 
best bırakılacaktır. Bu suretle evvelce 
bütün eşyalar üzerinde istisnasız ola
rak yapılan kontroller kaldırılmıştır. 
Yalnız gümrük idaresi kuvvetli şüphe 
halinde eşyaları bulundukları mahal
lerde kapların dışından muaye'le ede. 
cek ve lüzum görürse açarak ambar -
lara nakledecektir. 

Vapur kaptanlan dahili ticaret eş. 
yalarını gümrükten tasdikli birincı 

nüsha beyannamesi ile alarak eşyanın 

çtkacağı gUmrük idaresine manifesto 

lariyle birlikte teslim edecektir. 

BEYA?-."NAMEDEKl EŞYA 
VAPURA YÜKLEl\rıtEZSE 

Beyanname muhteviyatı eşyanın 

bir kısmı vapura yükletildiği ve di • 

ğer kısmı da makul ve mücbir se -
bepler dolayisile yükletilemiyerek ge 

ri kaldığı takdirde beyanname sahip

leri gümrükte kalan ikinci nüsha be. 

yannameye meşruhat verilmek ve ih

racat manifestosu ile mütabakatı te 

min edilmek üzere vapura yüklPtilen 
ve yükletilmeyen eşyanın cinsi, mik. 

tar ve nev'ini ve mücbir sebeple. 

ri mahreç gümrüğüne bildirecekler ve 

geri kalan eşyayı hangi vapurla sev

kedeceklerse bu hususta yeni bir eş

ya gönderiyorlarmış gibi tekrar be • 

yanname tanzim edeceklerdir. 

Kaptanlar çıkış iskelelerinde eşyanın 

manifestosu ile birinci nüsha beyan -

namesini gümrük idare.sine verdikten 
sonra eşyaları doğrudan doğruya sa • 
hiplerine vereceklerdir. Bu suretle da
hili ticaret eşyası çıkış gümrüğünde 
dahi ne kontrol edilecek ve ne de güm 
rük ambarlanna uğratılacaktır. 

Denizyollan vapurlanndan gayrimr 
rakiple yapılacak nakliyatta da eşya 
sahipleri veya namlanna hareket e • 
denler de eşyaları diğer nakliyatta ol 
duğu gibi iki nüsha beyanname ile 
mahreç gümrüğüne bildireceklerdir. 

tilmelerme mlısaade edecektir. 

BEYA..'\'NAME ALINMIYACAK 
MALLAR 

Beyannamelerden birı kaptana veri 
lecektir. Kaptanlar çıkış ıskelelcrinde 
~mrük idarelerine manifesto ve be
yannameleri verecekler ve idare de 
eşyanın çıkarılma.sına müsaade ede • 
ce.ktır. Kuvvetli şüphe olmadıkça bu. 
rada da muayene edilmiyccek ve güm
rük ambarlarına konulmadan serbest 
bırakılacaktır. Hacmi istiabisi 20 ton 
dan aşağı gemilerden manifcslo aran 
mıyacaktır. 

Yolcu beraberinde ve el biletile nak 

!edilen ticaret eşyası beyannameden 

müstesna tutulacaktır. Halbuki eski. 

den en ufak bir eşya için muhakkak 
beyanname almak lazımdı. Bu tali • 

matname ahkamına aykın hareket 

eden iş sahipleri, vapur ve gemi sahip 
ve lmptanları hakkında gümrük ka • 
nunun 109 uncu maddesine göre ceza. 
tatbik edilecektir. 

Bomonti firketi umumi heyeti 
toplandı 

Bomonti ve Nektar müskirat firke 
ti, dUn senelik umumi toplantısını yap 
mıştır. Toplantıda şirketin idare heye 
ti ve mürakip raporları okunarak ka. 
bul edilmiş, heyeti idare ibra edilerek 
faaliyetine devam eylemesi knrtu taş· 
tırılm1ştır. Bomonti hisse senP.tlerme 
bu sene verilecek temettü birkaç gün 
sonra tesbit edilmiş buluna<'aktır. 

ZAHıRE 
BORSASI 

2S. 8. 937 

FIATLAP-
C J S S l Aşajh ''ukan 

Buğday yumuşak 6 15 
Buğday sert 6 ı6,5 6 2 
Buğday Kızılca 6 -
Arpa 4 12,5 4 1 

5 3 Çavdar 4 25 
Mısır sarı 4 30 
Afyon ince ~O 
Zeytin yağı E . &. 66 
Zeytin ydı E. 63 20 
Zeytin yatı 2. Y. 55 -
Zeytin yafı Sabu. 51 20 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Fasulye 
Un 
Kepek 
Yapak 
Zeytin yai 

G t. LEN 

G 1 DEN 

67 

56 2 
52 

408 Ton 
105 " 
ıs ,, 
3 .. 

81 .. 
7 " 
s " 
2 .. 

Arpa 

DIŞ 

250 Ton 

FIATLAR 

Buiday: Liverpul 
Bufday: Silcaıo 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anverıı 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londrı 
Fmdrlc G. Hıamburı 
Fmdık L.: Hamburc 

• 

6.56 Kr. 
6,45 " 
6,63 " 
5,53 .. 
3,77 .. 
7.90 .. 

79.32 .. 
79,32 .. 

Borsa muameleleri i tekli 
Dün şehrimize 24 vagon buğday, 6 

vagon arpa. bir vagon çavdar gelmiş 

ve istekli olarak satılmıştır. thratcat. 

çılar sert buğday, çavdar, biralık ar
pa almakta devam ediyorlar .. İhracat 
için 3 - 4 çavdarlı sertler 6,25 kuruş. 
tan satılmıştır. Arpalar 4.12 - 4,18 kıu 
ruşa kadar verilmiştir. Mu~ır fiyatla. 
rı 4,30 kuruştur. 
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italya - Yugoslav Siyasi 
Edildi Anlaşması 

• 
ımza 

(Başı 1 incide) 
sı:s olarak ; iki memleket arasında de. 
vamlı bir sulhun idamesi ve tarsini ay 
ni zamanda Avrupa sulhunun da. mü
hinı bir şartı olduğuna kani buluna • 
rak, bir anlaşma akdini kararlaşt1r • 
mışlar ve bu hususta fevkalade mu • 
rahhas olmak üzere, Majeste Yugos. 
lavya kralı namına niyabet meclisi: 
Başvekil ve hariciye Bakanı ekselens 
Doktor Bay Milan Stoyadinoviçi, Ma 
jeste ltalya kralı ve Habeşistan im. 
paratoru: Hariciye nazın ekselans 
Kont Bay Galea.zzo Ciano diCurteles
soyu tayin etmişlerdir. 

Bu murahhaslar selahiyetnameleri
ni teati ettikten sonra aşağıdaki hu • 
susatı kararlaştırmışlardır: 

Madde l, - lki yüksek akit ta.raf 
müşterek hudutlarına ve iki memleke
tin Adriyatikteki deniz. hudutlarına ri 
ayet etmeyi taahhüt eder. Her iki ta
taftan birisi hiç bir sebebiyet verme
diği halde bir veya bir çok devletlerin 
bir taarıt'..ızuna uğradığı takdirde di • 
ğer taraf, mütearnzın istifadesini mu 
cip olacak her türlü harekattan is. 
tinklf etmeyi taahhUt eyler. 

Madde 2 - Beynelmilel ihtilaflar 
halınde ve yüksek akit taraflar müşte 
rek menfaatlannm tehdit edildiği ve. 
ya edilebileceği bW!usunda mutabık 
kalırlarsa, bu menfaatlan korumak 
için alacaklr•ı tedbirler üzerinde an
la.şmayı taahhüt ederler. 

ya, Küçük itilafı, ve binnetice Fran
sa • İngiltere emniyet sistemini za 
yıflatmak, merkezi Avrupa ile Bal • 
kanlarda kendisine kıymetli bir mu
z.ahir bulmak arzusundadır. 

İngiliz gazeteleri memnun 
görünüyor 

Londra, 25 (TA...~) - Londra gaze 
telcri Ciyanonun Belgrat seyahatini 
memnuniyetle karşılamakta ve bu sa 
yede Orta Avrupada sulhün takviye 
edileceğini söylemektedir. Taymis iki 
ta.rafı da tebrike şayan görüyor ve 
iki taraf anlaşmasının İngiltere - İ 
talya anlaşmasını takviye edeceğini 
ve bunun lngiltcrenin Akdeniz siya
setine muvafık olduğunu söylüyor. 
Mancester Gardiyana göre, Belgrat 
anlaşması, İngiltere - İtalya anlaş -
masını model sayacak ve Türkiye ve 
Yunanistan ile ayni şekilde yapılacak 
anlaşmalarla itmam olunacak, bu da 
Londrada memnuniyetle karsılana 
caktır. 

Almanlara göre 
Bertin matbuatından Volktşe Beo

bahter yapılacak anlaşmayı mahdut 
ka.1acak sanarak imzalanacak olan 
yeni paktın küçük itil8..f a dokunmıya 
cağını, Balkan Antantına ve Yugos
lıtv - Bulgar anlaşmasına ilişmiyece
ğini ilave ediyor. Doyçe Algemanye 
Zeytung gazetesi. Fransa siyas~tinin 
ilk defa bozulmadığını anlatıyor. 

Belgrat mülakatı mesut bir 
hadisedir 

Ankara, 25 (A.A.) - Ulus gazete
si yarın( Belgrad mülakatı) başlığı 

altında aşağıdaki başmakaleyi neşre 

decektir: 

a.\ldde 3 - Yüksek akit ta.raflar, 
karşılıklı münıuııebetlerinde harbe, mil 
1i siyasetlerinin bir aleti olarak, mü
racaat etmemek ve aralarında çıkabi 
lecek bütün anlaşamamazlık veya ih. 
tiliflan sulh vasıtalarile halleylemek 
hususundaki azimlerini yeniden teyit "İtalya Drşbakaru Kont Cianonun 
ederler. Belgrat seyahati yalnız iki komşu dev 

Madde 4 _ Yüksek akit taraflar, let arasındaki münasebetler değil . 
kendi topraklannda diğer akit tara • şarkt Akdeniz, Orta A vnıpa ve Bal

kanlarda barış ve sükO.n durluğu ba
fın mülki tamamiyetine veya mües • 

krmmdan mesut bir hadise tf'~kil e-8es nizamına karşı müteveccih veya 
iki memleket arasındaki dostluk mü der. Bclgradda imza olunacağını bil

diğimiz politik ve ekonomik iki an -
nasebet1erine zarar verecek hiçbir 

lflSnıRnm hicbil' ınr W! fi.iphP. ciheti 
ıaaliyete musaacıe etmemeyl veya 
böyle bir faaliyete yardımçla bulun- olmadığTnı biliyoruz: 
mamayı taahhüt eylerler. "Kaydetmiye blle lUzutn yoktur ki. 

aMdde 5 - Yüksek akit taraflar, İtalya - Yugoslavya yakmlığı ile 
aralarında mevcut ekonomik mUna- Tuna havzasında ve Balkanlarda tat
Mbata, iki memleket arasında mües bik edilecek politika, A vrupanm bu 
ses dostluk milna.sebetlerine daha uy bölgesinde hiçbir devlete karşı bir 
gun yeni bir hamle vermek maksadiy çevirme maksadı gütmemektedir. İlk 
le şimdiki ticari mübadelelerini tak- hedef, herkesle iyi komşuluk müna
viye ve genişletmek ve keza daha va sebetleri kurmaktır . ., Giornale d'1ta
lii bir teşriki mesai şartlarını tetkik lia'nm bu hükümlerine Prag ve Bük· 
etmek hususlarinda mut~bık kalmı,. reş politika muhitlerinin iştirak et • 
lardrr. Bu bapta en kıs& bir müddet mekte olduğunu gelen tclgraflrdan 
içinde hususi bir anl~m& yapılacak ttnlıyonı.z. Aldığımız mahim&ta ~öre. 
tır. Belgrad mü',,i.katı İngiliz basın ale • 

Madde 6 - Yilk!!ek !kit taraflar,
1 

minde dahi pek iyi akisler bırakmış
fUrasını kararlaştırmışlardır ki, bu tır. 

anlaşmada hiçbir şey iki memleketin Etyopya hadisesinin şarki Akd~niz 
esasen aleni olan mevcut beynelmi- vaziyeti üzerindeki menfi tesirleri ne 
ıe: taahh~tlerine muhalü telakki edil kadar ağır olduğunu biliyoruz. Bu 
mıyecektır. t hal ne Balkanlı müttefiklerimiz, ne de 

Madde 7 - Bu an1aşma beş een;- Türkiye üe ltalya arasındaki menfa. 
müddetle aktedilm4;tir •. Eğer. inkıza at tezatları veya politika a.nlaşınaz-
ınndan altı ay evvel fesıh edılmezse 1 kl d degı-·1 M'll ti · u 
bir ··da 1 k dili- · d ı ann an • ı e er cemıyeı..ı 

er sene mu et e en gın en u- ·r mesuliyetl · d d -
ZaVTn ·d kti vazı e ve enn en ogmuş 

J ·r- gı ece r. . 
Madde s _ Bu anlaşma tasdik 0 • olduğu içın, ıe~p zail olduğu zaman. 

lunacaktır. Meriyete tasdiknamelerin kolaylıkla ta~fıy~ edileceğine ı;ü~he 
teatisi günü girecektir. Bu teati Bel- ı yoktu. Vazıyetın normalleşmesıne 
gradda mümkün mertebe en kısa .za. c e n t i 1 m e n A g r e m a n esas 
manda vuku bulacaktır. teşkil etti. Tabii münasebetlere dön-

lşbu anlaşma Belgradda 25 marl mek bakımından. mühim bir merhale 
1937 de iki nüsha olarak aktedilmiş de Milano mülakatı olmuştur. H--.nr
ve yüksek akit taraflardan her birine lardadtr ki, Dışbakarumrz. Tevfik 
birer nüsha verilmiştir. Rüştü Ara.s Milanoya gittiği zaman 
İtalya gazeteleri neler yazıyor, ~~.ık.an antantı ~o~se~inin ~e reis-

Mil!no 25 (TA.'l) _ Koriyera lıgını yapmakta ıdi. İkı vazıfe ve sı-
Dellasera gazetesi Kont Ciyanonun fa.ttan istifade eden Tevfik Rüştü A
seyahati müna.sebetile iki tarafın rwa, Şefinin dış politika davasmı 
hüsnüniyet ve iyi anlaynş eayesinde büyilk salA.hiyetle temsil eden Kont 
müsbet bir teşriki mesai :r-eunda te- Ciano &rasmda TUri<iye ve Balkanlar 
mel atmış olduklarını ve iki memle- la İtalyan münasebetlerine ait konuı:ı
ket münasebetlerinin yeni bir safha mıı pek sa.mimi olmuştur. MilA.no mti
ya girdiğini anlattıktan sonra Yugos likatmda, centilmen Agreman'm e
lavyanm Bolşevikliğe karşı açıkça hemmivetini takdir eden bu miJietlc
vaziyet aldığını, bu yolda hareket serı rin, tabii temayulleri ter.ahür etti. E 
bestliğini muhafaza ettiğini söylü - sasen Balkan Antantı devletlerinden 
yor ve İtalya - Yugoslavya anlaşma Türkiye ve Y n an i s t a n 1 a 1 
sı tahakkuk ettikten sonra Küçül: talya dootluk muahedelerile biribirle
Antantın tadilata uğl-ıyacağını ilave rine bP:-i ' idiler. Müttefik Yu!!o~lav
cdiyor. ya ile dostluğumuzu yenilediğimiz 1-
ltalyanm hareketi Fransa ve talya münasebetlerinin ayni surette 

ve lngiltereye mi kaJ"fr tanzim edilmiş olduğunu görmek. bu 
Pariste çıkan Eko dö Pari gazete. nun ~erçekleşmesine çalı~an Türkiv'" 

sine göre, İtalya - Yugoslavya ara • icin hmrust bir s~vinç sebebi otmmı · 
smda siya.si konsültasyon muahedesi tur. Bel~d mUJAkatmm C'Törlngi'" 
imzalanacak ve iki taraf biribirine Roma zivaretinde Balkanlara ait me 
mütekabil taahhUtlerde bulunmıya selcler konuşulduı?u hakkında heve
caklardır. Çünkü başka bir hareket canlı haberler neareden bazı Fran'"r 
Fransa ile Cenubu şarki Avrupa ara- ~azeteleri neşriyatı arife.sine tesadü' 
mndaki münasebetler ile kabili telif etmiş olması da d;iık11t edilmesi lazım 
olmaz. Figaro gazetesine ~öre 1tal ı:relen hir nokt.adrr. 

Kont Ciyanonun Belııratta 
beyanatı 

Belgrat 25 (A.A.) - İtalyan - Yu-
goslav anlaşmasının imzasından son 
ra İtalya hariciye nazırı Kont Ciyano 
matbuata şu beyanatta bulunmu~tur: 

B~vekil Stoyadinoviç ile benim 
aramda imzalanan ve bu akpm neş
redilecek olan anlaşma, onu müza • 
kere ve aktettiğimiz. ayni zihniyet 
dairesinde, okunup tefsir edilmelidir. 
Size, bu zihniyetin ne olduğunu ve 
anla~malann imzasına bizi ne gibi 
sebeplerin sevkettiğini ve keza bu an 
!aşmalardan faşist hükumetinin ne • 
ler beklediğini açıkça anlatayım. 

Bu anlaşmalar İtalya ile Yugo!'lav 
ya arasında sulh ve emniyet demek 
tir. Bu anlaşmaların manası şudur 
ki, 1taı1ya ve Yugoslavya iyi komşu
luk siyasetini ele almak ve takip et
mek azmindedir. Bu siyaset, yalnız 
aralarında her türlü ihtilif sebeple
rini ortadan kaldırmakla kalmıyacak 
fakat ayni zamanda iki memleketin 
kendi aralarında her türlü ahvalde de 
sulbü muhafaza etmek hususundaki 
kati emeh'ierini tahakkuk ettirecek -
tir. 

Munhedenin metninde bu emelin 
nasıl bir hukuki şekilde beyan olun 
duğunu bu akşam okuyacaksınız. Yu 
goslavya ve İtalya aralarındaki siya 
si münasebetlerde yeni bir devir aç
mıya ve Romada Passiç ile Mussolini 
arasında vukubulmuş olan mülakat
ta krokisi çizilmiş olan itimat içinde 
dostluk ve teşriki mesai programı • 
nın gerçekl1e~irilmesine karar ver -
mişlerdir. Böyle bir program iki mem 
leketin hem müşterek menfaatlerine 
hem coğrafi vaziyetlerine hem de Yu 
goslavya ve İtalya ekonomileri ara· 
sında mevcut hayati derin bağlara 
uygundur. Münasebetlerimizde tahak 
kuk ettirmek istediğimiz nokta işte 
budur. Ve ilerde iki memleketin ara
larmdaki iyi komşuluk münasebetle
rini istinat ettirecekleri esaslar bun 
lar olacaktır. 

• Ru nokta.da Yugoslavya hükumeti 
nin noktainazarını da ifade ettiğime 
eminim. Yıkmak istediğimiz her tür 
lü itimatsızhktı. Gerçekleştirmek is
tediğimiz de iki memleket arasında 
devamlı bir dostluktur. Şundan da 
eminim ki, bütün bunlar iki memle
ketin hudutlannda bulunan halk ü~e 
rinde çok f aydah tesirler yapacaktır. 
Ve bu halk Yugoslavya ile İtrulya ara 
sında aktolunan anlaşmadan çok iyi 
neticeler alacaklardır. İtalya tarafın 
dan, salahiyettar makamata Sırp • 
Hırvat . Sloven lisanlarında tedrisat 
ta bulunulması ve bu lisanlarda ru
hani ayinler yapılmMI hususunda 
verilecek talimatı BIL§Vekil Stoyadi
noviçe bildirdim. 

Bu anl~manm müzakeresini ve ak 
dini takip ederken yalnız karşılıklı 

istif adelerimizi istihdaf etmedik. Bi
lakis, Avrupanın ve her şeyden ev -
vel Adriyatik havzasının ve bize en 
sıkı müna.ııebetıerle bağlı bulunan 
memleketlerin emniyetine ha.ki.ki bir 
yardımda bu1unmak istedik. 

Fa..'}ist hükumeti şuna derin tarzda 
kanidir ki, Avrupaya muhtaç olduğu 
uzun sükunet çalışma ve kurma dev
resini temin etmek için her şeyden 
ziyade aralarında müşterek hududlar 
olan devletlerin kendi aralarında an
laşması, itimatlar münasebetler tesis 
etmesi, her türlü ihtilaf sebeplerini 
izaleye çalışması ve fili teşriki' me
sai şartlarını yaratmalan zaruridir. 
Beşeri her te,kilatta olduğu gibi mil 
!etler camiasında da ilk vazife kom
şusu ile iyi geçinmektir. 

Faşist hükumeti, İtalya ile Yugos 
lavya arasında iyi ve emin münase 
betlerin inkişafından bütün Avrupa
nın istifade edeceğine ve Yugoslav
ya ile İtalyanın Avrupa emniyeti me 
selesine en ameli ve en müsbet bir 
sekilde hizmet etmiş alacaklarına ka ., 

ildir. 
Her iki hükumetin ı~ bu ayni fi • 

kir etrafında azimlerini toplamış ol
malarmdan ve benim de ve bu gaye 
uğurunda. mümtaz. Başvekiliniz Sto
yadinoviç ile bu derece ameli ve fili 
bir eserde teşriki mesaide bulunmuş 
olmamdan dolayı çok bahtiyardır. 
l3aşvekiliniz. ile ~si dostluk ta tesis 
ettiğimden dolayı bahtiyanm. 

Yugoslavya ile Ttalya bugünden iti 
haren iyi komşuluk münasebetleri ve 
teşriki mesai yolunda yilrümeğe ba§l.a 
mışlardır. Bu yola kanaat ve itimadla 
giriyoruz ki, bıı A .Jrurada sulhu haki 

Müzik gecesi J Asiler hesabına harp 
yapan Italyanlardan 

G alatasaray klübü tarafından 
hazırlanan müzik gecesi, ev

velki akşam Fransız tiyatrosunda 
verilmiştir. San'atk!r Ömer Refik 
Ya.ltkaya, büyük muvaffakıyet ka -
zanmış ve çok alkışlanmıştır. Yuka -
riki resimde genç sanatkarı görüyor
sunuz. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Yalnız 
Kendi 
Ölçümüz 

(Başı 1 incide) 

dmr. Ba.zan sureti haktan görünen 
bir haberle endişeler uyandırmıya uğ 
raşılır. Radyonuzun düğmesini han
gi tarafa çevirirseniz sizi bir miktar 
musiki, bir miktar tatlı laf ile mas
kelenmiş bir propaganda karşılar. 

İnsanların teneffüs ettiği ha va bile 
propaganda ile üsat edilmiştir. 

Az zamanda çok tecrübeler geçir. 
miş, dünyanın içyüzünü tanımış bir 
millet sıfatile bizim bu mikroba karşı 
epeyce muafiyetimiz vardır. Müdafaa 
kuvvetlerimizin çok noksan olması -
na rağmen ecnebi propagandalarının 
muhitimizde çok az tesir yapabilme
sinin hikmeti buradadır. 

Bununla beraber gittikçe silahları
nı keskinleştiren propagandanın tel
kin kudretini istihkar etmemeliyiz. 
En evvel gazetelerimiz.den ba..'}lıya -
rak hepimizin daimi bir tayakküz 
göstermemiz lazımdır. 

Başka mllletlerin kendi hesapları
na bir takım görüşleri vardır. Bun • 
!ar bizi alakadar etmez, çünkü bizim 
kendimize mahsus hedefimiz ve öl -
çümüz vudır. Bu hedef te dünyanın 
sulh, huzur ve emniyet dolu bir yer 
haline gelmesi ve kendimizin azami 
sür'atle iktisadi ve içtimai inkişaf te 
min edebilmemizdir. 

Son moda gidiş halinde karşımıza 
çıkanlan müfrit sağ ve sol cereyan 
lanna karşı Türk gençliği mücehhez 
dir. Çünkü Türk genel taklitçi değil
dir. Yabancı bir cereyanı, bunu do • 
ğuran muhitin zaruri bir gidişi adde
der, fakat bunun başka bir muhitin 
kendine mahsus ihtiyaçlarile hiçbir 
alakası olmadığına kaildir. 

Memleketimizle yabancı bir muhit 
arasında siyasi veya iktisadi menfa· 
at bakımından ihtilaf bulununca bi -
zim için bir tek ölçü vardır ki, o da 
memleketin kendine mailsus ölçüsü · 
dür. 

Memleketin propagandaya karşı 
esaslı müdafaa teşkilatı kuruluncıya 
kadar her Türk vatandaşına vazife -
ler düşüyor. Bunlar da daima gözünü 
açık tutmak, akıl süzgeçinden geçir· 
meden hiçbir telkine kapılmamak ve 
Türkiyede yalnız bir Türk ölçüsü 
bulunduğunu harici alemdeki bUtün 
alakadarlara anlatmak hususunda pa 
ymn düşen vazifeyi yapmaktır. 

AlımPI fmi,. VAI µAN 

katen ve samimi olarak seven herkes 
tarafından sevinçle kar§ılanacağından 
hiç gilphem yoktur. Bizler kararları 
mızın ve anlaşmalarımızın, Italya ve 
Yugoelavyaya aralarında anlaşarak 
sağlam ve devamlı olmasını istediği -
miz bağlan kurmalarına imkan veren 
hüsnUniyet, realizm. karşılıklı anlayış 
zihniyeti ve tesanüt hususlarında di • 
~er milletlere de bir örnek olmasını 
temenni erleriz. 

, 1300 Ü esir edildi 
İ (Başı 1 incide) 1 ! saymamaktadır. Deyli Meyil, bir lngi 
1 liz-ltalyan yaklaşmasını mümkün gö
l rüyor ve Akdeniule manasız bir reka 
' i bete yol açılmamasını tavsiye ediyor. i Mancestcr Gardyan lngiltere • İtalya 
i buhranının henüz geçmediğini söyle
r ıneictedir. Kronikle gazetesi Fran
' ~eız hükumetinin hattı hareketini ! kayıtsız ve şartsız. tasvip ediyor. Fa • 
ı kat Deyli Herald bedbindir. Bu gazete 
~y~ göre vaziyet ağır ve kötüdür. Ka • 
i rar vermek lazımdır. Karar verilemez. 
j se tehlike istikametinde sürüklenme 
1 muhakkaktır. . 
1 Fransa için tehlike mi var? 

Paris, 25 (ATN) - Gazeteler !s -
panyadaki gönüllülerin geri alınması 
nm Grandi tarafından serdolunması 
ve Delbosun Almanya ile İngiltere se 
firleri ile görüşmesi hadiselerinden 
uzun uzadıya bahsediyor. Ekselsyor 
Alman hükumetinin son derece dil -
rüst hareket ettiğini anlattıktan son 
ra ''ltalyan kuvvetlerinin İspanya 
yarımadasında · yerleşmesi, Fransız 

hudutları ve rnüvasale emniyeti için 
bir tehlike teşkil eder.,, diyor. 

Maten gazetesi İngiltere ile Fran
sanm bir deniz nümayişi yapmıya 
mecbur kalmaları ihtimalinden bah· 
setmcktedir. 

Jurnal de ayni ihtimalden ku\-vetle 
bahis ve Almanyanm İtalyayı yola 
getirmesi imkanını kaydetmektedir. 

Gizli bir veıika 
Paris, 25 CA.A.) - Le Populaire, 

İspanyol harbiye nezareti tarafından 
ne~redilmiş ve ltalyan ~irlerinin üze
rinde bulunmuş olan gizli bir vesikayı 
neşretmektedir. 

Menşei Roma, tarihi 19 ikincikinun 
olan ve Florensa, Napoli, Cagliari or
du kumandanları ile topçu umumi mil 
dürlüğüne hitap eden bu vesikada §Oy 
le denilmektedir: 

"İspanyada harekatta bulunan kı
taatın ihtiyacat ve metalebatına göre 
cüzütamlar teşkili. Bundan sonra le
vazım itasına müteallik talimat gel -
mcktedir. Her tabura 30 makineli tü. 
fek ve 10 mitralyöz verilecektir. 

Vesikada 6 milyon kurşun ile 
120.000 kumbaranın 21 ikincikinun
den evvel Napolide vapurlara yUkletil 
mesi 18.zımgelmekte olduğu ilave edil
mektedir. 

Türkiye, Cebellüttankı kontrol 
edecek 

Londra 25 CA.A.) - Reutcr ajan • 
sından: 

l{ontrolun idai vazifelerinin kimle
re tahsis olunacağı noktasında zuhıur 
etmiş olan noktai nazar ihtilafları bu 
ayın 29 unda ~eriyet mevkiine girme 
si ümit edilen kontrol planının tş.tbi
kini geciktirmiştir. 
Ademi müdahele komitesi ispanyada 

kontrole tnemur edilen muavinleri ta. 
yin etmiştir. Muavinlerden deniz Alba 
yı Safiyeddin Türkiye namma Cebelü
tarıkta kontrol vazifesini deruhte ede 
cektir. , 

TAN - Albay aSfiyeddin en tecrU 
beli ve yüks~ seviyeli deniz zabitle 
rimizden biri olup deniz harp filosu 
:ırurmay başkanıdır. İngilizce, fransız 
ca. almanca ve rumcayı çok ivi bilen 
Safiyeddin uzun zaman deniz harp 
mektebinde profesörlük etmiş ve bu 
günkü deniz z.abitlerimizden birçoğu 
nun yetişmesinde büyük hizmeti gö 
rülmüştür. 

IT AL YA YEN! KUVVETLER 
HAZIRLIYORMUŞ 

Moskova 25 (TAN) - Italyadan ls 
panyaya scvkedilmek üzere yeni fırka 
lar hazırlanmaktadır. Siyah gömlekli 
!er fırkası bunlar arasındadır. Alp 

kıtalannın lspanyadaki dağİık arazi 

ye daha elverişli olduktan kanaati ha 
sıl olmuştur. Prağda çıkan Prago gaze 

tesine göre MiUınodan toplanan ltal

yanlar İspanyaya gitmek istemedikle. 
rini söylemişlerdir. 

FAKAT LONDRA BUNA 
İNANMIYOR 

Londra. 25 (TAN) Hariciye mUıs • 
teşan Lord Kranborn, avam kamara
~ında Loit Corca cevaben, ttalyanrn 
tspanyaya yeni askeri fırkalar gön . 
aerdiği takdirde vaziyetin vahimleşe· 
ceğlni, fakat bu gazete şayialarma 1-
>ııı .,mıı'lığrrı.ı Eıöylem iştir. 

Asker 
Yığma 

Gayreti! 
(Başı ı incide) 

Fransız zabitinin halka şapka al~!,b: 
de müslümanca nasihatler verdıgı 
halk arasında gülünç bir misal oıs.· 
rak yadolunmaktadır. 

Halep şehrinde de Türkler ve şa~ 
ka aleyhinde tahrikaı- yapmak içın 
halkı camilere toplama usuiüne eheill 
miyetle riayet edilmektedir. Bu bU • 
susta mühim masraflar yapılmakta· 
dır. Halkı camilere toplıyan yo?~~ 
lara yüz altın kadar Ucret verildi 
vakidir. Çünkü bu çirkin vazifeyi l<ll' 
bul edenleri bulmak gün geÇtikçe 
müşkülleşmektedir. 

Kardetlerimize işkence de•e.111 

ediyor 
Şam, 25 (Hususi) - Gerek tntUıa• 

bat, .gerek müşahitlere yapılan nU • 
mayişler yüzünden, uzun zamandıtı 
Antakya ve Kırıkhanda mevkuf bU· 
lunmakta olan 25 Türk, elleri keleP" 
çeli ve boğazlan zincire vurulu old~· 
ğu halde, süngü tehdidi ve katnÇI ile 
dövülerelc Halebe sevkedilmiştir. 

Halk, bu facia karşısında çok ıııU• 
teessir olmu§tur. 

Fransanın 

Açığı Çok 
M··+h· 1 u ış. 

Paris, 25 (A.A.) - Kapital gatc ~ 
tesi, Fransanm altı ay zarfında ıcot 
kunç bir nisbette açık vermekte ol• 
duğunu yazarak diyor ki: 

Bu açık eylülde 672 milyon, te~rlrıi 
evvelde 788 milyon, teşrinisanfde 
988 milyon, Kfınunuevvelde bir ıni!• 
yar 372 milyon, Kanunusanide b~r 
milyar 546 milyon ve şubatta da bit 
milyar 486 milyon franga baliğ <fi •• 

muştur. 

Sular Müdürlüğü 
Ankara, 25 (TAN) - Nafıa ~el\~ 

le ti sular fen heyetinde çalışmakt3 
olan Bay Salahaddin, 500 lira Ucre~· 
le Sular umum müdürlüğüne tayi1l 
edilmiştir. 

r-;;•••u•-•••u••·-ı 

!. ... ~:~~~~~~~-~~~~~- ' .. , 
Kc:dJn Şairler Gecesi 

Eminönü halkevinden: 
26. 3. 937 cuma günü gecesi sast 

20,30da evimizin Cağaloğlundaki ınef 
kez salonunda evimiz kitapsa.ray .,"' 
yayın şubesi tarafından tertip edilell 
<Kadın §airleri gecesi) programı aşs:· 
ğıya çıkanlmıştır. 

Bu gece için davetiye yoktur. flef" 
kes gelebilir. 

1 - 'Nirk cdebivatı:ıda kadın ~ir• 
leri: M. Turhan Tan. 

2 - Şiir: Yahya Salim. 
3 - Şair Zerrin Taç: ŞUk\ıfe Nitı 111 

Başar. 

4 - Şiir: Bedriye Yeğinsay. 

5 - Divan şairi iki ka.riın . M. Halit 
Bayrı. 

6 - Tanınmış kadın şairleı inıu e
serleri: Muvaffak Benderli. 

• 
içtimai konferanslar 

Evimizde tertip edilen felsefi ve i~ 
timai konferansların on beşincisi \'~ 
sonuncusu bugün saat (17,30) da zı 
yaeddin Fahri tarafından verileccit~ 
tir. Mevzuu (Türklerde felsefi. ilrtl 
hukuki bilgilerin inkişafı tarihçesi ve 
şartları) dır. Davetiye yoktur. Her • 
kes gelebilir. 

• 
Kadıköv Halkevi,,r1en 

Kadıköy halkevinden : 
26 Mart C37 cuma akşamı saat ~~ 

de evimiz salonunda Dr. Bay SUhC)' 
Ünver tarafından (Bundan otuz asıf 
evvel ruhi tedavt, epidolf sıhhat rrııJ' 
bedi) adlı bir konferans veri1PrPktil'• 
ı{('rl{eı: 1?P1°bilir. 
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!t!,!kayeden Mabaat J .. 
BRiÇ 

MESELE Si 

Beyoğlu Halkevinde 
Beyoğlu halkevinden: 

Gönül 
MücadPlesi 

<Bo.şı 6 ncıda) 
r Belki şimdi "okadar çirkin bir 
adamı ha!,, diye hayret ediyorsu. 
lltız ... Fakat onun ne ince, ne yilk· 
Bek bir insan olduğunu siz de iti. 
taf ettiğinizi unutmazsınız değil 

llıi ?. 
Hele konuşması... Onun bah

Bedemiyeccği bir mevzu bulunsun 
tannetmiyorum ve sesini o insanı 
teshir eden ahengini nereden almış. 
tır, bilmiyorum. 
Yalnız bildiğim bir şey varsa. o

:nu bir çılgın gibi seviyorvm. Eğer 
bu iki adamı bir anda tanımasay. 
drın, yalnız biri bana en büyük sa
adeti vermiye yeterdi. Halbuki şim. 
di ne ömeri ona, ne onu Ömere 
tercih edebiliyorum .. Sen belki bu 
garip kalb mücadelesine gülersin, 
fakat ben bu yüzden okadar ağla
dnn ki .. Başım Ömerin geniş göğ. 
EıUnün üzerinde !~en onun kulağı
:rtıa eğilip, Ahmet gibi konuşabil -
ltıesini, onun kadar beni anlayabil
tnesini istiyordum 

Ahmetli dinlerken karşımda ö. 
llleti görmek arzusu ile içim ve 
göz.ıerim yanıyordu. Ah bu iki er
kek, mevcudiyetlerinin benim için 
ne felaket olduğunu biliyorlar mıy. 
dı acaba.? 

Zannediyorum ki Ahmet bunu 
ince zekası ile sezdi. Bu son za -
lnanlarda zn valhnın elinde olmıya. 
tak gözleri gözlerimin içine öyle 
dalıyordu ki.. Bu, kararımı yerine 
~etirmek için daha acele etmeme 
Eıebep oldu. Ömerle evlensem Ah
ll'ıedin varlığı benim için hem azap 
hem de daimi bir tehlike olacaktı. 
$onra daima kocamda Ahmedin 
inceliğini, sesinden, sözlerine kadar 
her şe)i arayacak ve bulamayınca 
<:ok mustarip olacaktını. Hem za. 
ten ömeri feda etmeme de imkan 
l'oktu. 

Çünkil Ahmet kadar da onu se
\iyordum. O. oitadar iyi idi. Oka. 
dar hayalimde yaşattığım erkekti 
ki... . .Ahmetle evlensem bile onun 
l'Üzüne bakarken hep Ömeri arıya 
tak, ıstıraptan mahvolacaktım. Ni
hayet en iyi hareketin, onlann iki. 
gini birden feda etmek, hııvatlarm
dan c;ekilmek olduğunu anladım ve 
böyle yapıyorum. 

Onlar kısa bir zamanda belki be
lli unutacaklar. Fakat ben hayatı. 
nı.ı perişan eden bu iki erkeği hiç 

bir zaman unutamıyacağmu sanı
l'orum . 

İşte şimdilik seni uzun bir mUd. 
det için yalnız bırakmamın sebebi 
hudur. Bu gönül mücadelesinden 

bir an evvel kurtulmak için kaçı -

~orum.. Dualarım esirgeme ... 

Allaha ısmarladık teyze.,. 

~ 7.3 
"I D.5.2 
+R.8.6.3 
+ A.4.3.2 

• R.V.10.9.2 l-.. -"( • . ., 
• 9.8 W El + 
• s .4.2 s__J + 
+ D.9.8 -

~ A.D.4 
V A.10.3 
'4 D.V.10.9 
+ R.6.5 

8.6.5 
R.V.7.6.4 
A.7 
v.10.1 

{S) kağıt verip 1 kozsuz, (N) 2 
kozsuz ve (S) 3 kozsuz. (W - E) 
müzayedeye karışmazlar. (W) pik 
(V) si ile oyuna başlar. (S) yan ta
rafların kağıtlarını görmiyerek bu 
eli nasıl oynamalı? 

• Bu meselenin halli 28 Mart Pa
zar sayımızda çıkacaktır. 

21 Mart sayunu.da ~ıkan mesele -
nin haJli : 

• 8.7.4. 

• D.10.9.3 

• V.10.7 

+ V.7.2 

• A.2 
• R.S.5 

• R.8.5.3 
+ 10.9.8.6. 

D 
• R.Vl0.9.5.3 

• A.6.4.2 

• 4 
,!ft A.S 

• D.6 

• V.7 

+ A.D.9.6.2 

+ R.D.4.3 

{S) 4 pik taahüt etmiştir. {E) ve 
(W) mlizayedeye karışmamışlardır 
ve kağıtları görülmüyor. (W) karo 
(V) si ile oyuna başlar. 

(S) nasıl oynamalı? 
· Leveler: 

1 - Yerden karo (R) si konulur 
ve (E) (A) ile alır. 

2 - (E) karo (D) ni oynar, (S) 
keser. 

S görür ki bir trefl vermek zaruri. 
Keza hiç olmazsa bir de kör verile
cek. O halde koz (D) ni çatala dü
şürmek lazım. 

İlk evvel birden fazla kör verme
mek için onları yoklar. Koz oyna
maz. 

3, 4, 5 - Kör (A) ı (R) i ve bir 
küçüç kör oynar. Bu küçük körü 
(W) alır; fakat (E) kör vermeyince 

bunların 3 - 3 değil 2 - 4 taksim 
edildikleri anlaşılır. O halde bir kör 

kesmek lazım. Binaenaleyh: 

6 - Üçüncü körü alan (W) karo 

oynar, (S) keser. 

7 - (S) elindeki son körü oyna -
yıp yerden koz ( R) si ile keser. 

8, 9 - Yerden koz ikilisini oynar 
ve (D) i çatala düşürmeyi tecrübe 
ederek muvaffak olur. (D) dokuzun 
cu lcvcde (R) üstüne düşer. 

10, 11 - Koz oynanır. 
12 - Trefl (A) mı alır ve niha

yet: 
13 - Bir trefl verir. 

27. 3. 937 cumartesi günü saat 20,30 
da evimizin Şeyoğlu Nurziye sokağın-

da parti binasındaki temsil salonunda K d 1 
bir toplantı yapılacnktır. 

1 - Laiklik mevzuunda konferans a 1 n a r 1 
(B. Ihsan Arif Gökpınar tarafından)· I 

2 - Temsil: Evimizin gösterit kolu • ht • 1 t 
t•;~'i;;;oplantsya herkes gelebilir. l l yar a ır 
ZAYi RUHSATNAME 
7. 4. 936 tarih ve 8-:> sa3, ile sıhhat 

vekaletinden nlclığnn OJLhydrol müs-1 
tahzanma ait nıhsatname3i kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eski inin 
hükmü yoktur. - Miinir Şahin 

İstanbul beşinci icra memurlu&'Un
dan: Mahcuz olup satılmasına karar 
verilen sandalya, masa. ayna, karyo
la, dolap ve sair muhtelif cins otel ve 
gazino eşyalan 27 .3. 937 cumartesi 
saat 10 dan 12 ye kadar Galata Neca-

tibey caddesi No. 181 - 183 numara
da açrk artırma ile satılacağından 

26 · yaşında, 
fakat; 

müşterilerin muayyen saatte ve ma- Cildinızdeki Biocel cevherini uyan-

hallinde hazır bulunan memura mil- dırmız ve her ne yaşta olsanrz gü
racaatlan ilan olunur. {31283) 

zel ve genç bir ten temin ediniz. 

İstanbul ikinci Noterliğine Cildinizi terütaze tutan bu kıymetli 

lstanbulda Eminönünde Eminönü Biocel cevheridir. Fakat, kedereler 

namı diğer Karakaş hanında 15 nu- ve düşünceler, Biocel'i kuruttukları 

maralı odanın ibraz olunan 14 mart cihetle 10 kadında 7 si mevcut yaşl&. . 
937 tarihli 3268 not numaralı kontra- nndan daha yaşlı görünürler. Cildi-

itibaren Kagirlerde 

% 9 faiz 
% 1 kumüsyoıı 
Ahşaplard~ 

% 9 faiz 
% 2 kumüsyou 

alındığı muhterem halkımıza ııan olunur. 

Beled:ye Sular idaresinden: 
Buşakle 

Buşakle borusu 
Buşakle tamponu 

1500 Adet 

1000 " 
250 .. 

Ana musluğu şapkıuıı 15 m/m 900 ,, 
Musluk çarkı 30 ,, 10 ,, 
Manşon 40 ,, 260 ,, 
Manşon 60 ,. 110 ,, 
Manşon 80 ,, 35 ,, • Manşon 100 ,, 20 ,, 
Düz plaka 80 .. 70 .. 
Düz pHika 100 ,, 10 ,, 

(1535) 

Yukarda cins ve ebadı ve miktarı gösterilen adi döküm parçalan kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. ( 

1 - Bu iş için hazırlanan şartname levazım servisinden parasız verilir. 
2 - İhale 19 Nisan 937 pazartesi g nU saat 16 da Taksimde idare 

merkezi binasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnameye göre hazırlayacakları 

teklif zarflarını yukarda yazılı gün ve saatten evvel müdilrlUğe 
vermeleri. {1607). 

Kapah Zarf Usuli le Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
toya nazaran müsteciri olduğu anla-

. nizi: genç hayvanlarda gizlenmiş cilt 1. - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum vilavetindc vapılacak UçUncü 
şılan Arif paşa oğlu Fuat Engıne ev- .; .; 
velce icar eylemiş olduğum me7.ıkfır hüceyratı merkezinden istihsal edil. Umumi Müfettişlik gurup inşaatınm 720 000 liralık kısmıdır. 
odada mevcut bilumum eşyayı bedeli miş taze ve saf Biocel ile besleyiniz. 2. - Eksiltme 12 4/ 1937 Pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti ya • mal{buzum bulunan 150 lira mukııhi- Bu şayanı hayret cilt unsuru tabü pı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u. 
tinde mumaileyh Bay Fuade be·"-'\ ihtiyat Biocelinızi uyandıracak ve suhle yapılacaktır. 
m a k b u z u m m u k a b i 1 i n d e • buruşukluklar, çizgiler, siyah ben. 3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferıi e\Tak 36 lira bedel mu-
satarak kendisine tamamen t'!s -

37 tarl
.. ler • gibi yaşlılığın alametlerinden kabilinde yapı işleri umum müdürlUğünden alınabilir. 

lim eyledim. Artık 20 mart 9 
hinden itibaren benim me?.kflr eşyada kendi kendine kurtaracak, hakiki \"e 4. - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 32550 liralık muvakkat te. 
hiçbir hak ve alakam kalmadığından devamlı bir gençlik temin edecktir. minat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış bir teahhüdde asgari 

benden bir ~ina metalibe,si bulunan- Biocel cevherini haiz yalmz bir cilt 400 000 liralık iş yapmış bulundu3una dair mütea)lhitlik vesikası ibra. 
larm tarihi ilıl~dan itibaren '>n ~irı raz etmesi lazımdır. 
zarfında mezkur 15 numaralı odanıı unsuru vardır. O da, penbe rengin. lsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
bana miiracaatlan nksi takdirde vaki deki Tokalan kremidir. Hemen bu ak evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesi mukta. 
olacak iddiaların hükfımsüz olduğu şam yatmazdan evvel tatbik ediniz, zidir. 
alakadaranın malfımu olmak üzere sabah da beyaz rengindeki Tokalon Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1475) 

keyfiyetin neşir ve ilanını dilerim. 
Adres, tstanbul Eminönü Emin<>· 

nü namı diğer Karakaş hanında 15 
numarada sabık müstecir Behçet. 

kremini kullanınız. 72 ynşlanndaki 

kadınlarda bile b:.ıruşukuklar zail 

olmuş, 40 yaşlanndaki kadınlar an· 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlan lan ~ ·--

cak 25 yaşında görünmüş ve genç Cinsi 

ZA 11 - 25 haziran 1936 tarihinde kızlar ise hiç bir vakit göremedikleri 
"THEOPHILE GAUTİER., vapurile cazip bir güzellikte bir tene malik 

___ ...._. 
Miktarı Muhamnıe:ı 

bedeli . .. -----

İlk teminatı 

ve 129 gümrük beyannamesi numa- olmuş, olurlar, siz de Tokalon kremi- 11 - kalem 11700- 6543 - Lira 490 - lira 

İhale günü 

2-4-937-Cuma 
rasile I<'ransaya se\•.k ettiğimiz 20 ni kullanınız. Binlerce kadınlar gibi bez ve - metre 50- kuruş 
sandık konserveye ait menşe şeha . kumaş 76,5- kuruş saat 15 - de memnun kalacaksınız. 
detnamesinin A nüshası Fransada is- Gureba Hastanesine lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
timal edilmiş olup B nüshası za)i ol- bez ve kumaş kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. !halesi yukar-
duğundan bunun artık hükmü kalma Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah da yazılı gün ve saatte baş müdüriyet binasında toplanan komisyonda 
dığını ilan ederiz. kemesinden: Beyoğlunda Cihangirde vapılacaktır. Nümune ve şartnameler her gün levazım kaleminde görUle-

Müttehit Ermis Emniyet Kartal Susam sokak 17 sayıda oturan Elmas bilir. istekliler tcklü mektuplarını (2490) sayılı kanunun tarifatı veç
Konserve Fabrikalan Tün< Anonim tarafından Galatada Necatibey cad- hile hazırlandıktan sonra ihale saatinden bir saat evveline kadar mak
Şirketi. desinde Rıza otelinde oturan ve Top- buz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri mecburidir. Posta ile 

hanede otomobil tevakkuf mahallin- gönderilecek mektuplar vine ihale saatinden bir saat ev~el gelmis bu -
de 2014 No. lı otoda kocası şoför Ce. lunmaları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1490) 

• Ankara El'ışleri aergiıinde • nıil aleyhine açı.an sulh teşebbüsü 
.nükafat h:azanan kadın terzisi davnsrnda muhakeme günil davacı 

Bayan ERGUN 
Merkez 

Beıiktaı Kızılay kongresi 
Kızılay Beşiktaş ilçesinin yıllık top Eczacı l{urumu Konıgresi 

lantısı 20. 3. 937 cumartesi C. H. P. Türkiye Emgen (Eczacı) kurumun
~iktaş ilçesi binasında toplanmıştır. dan: Kummumuzun senelik kongresi 
ltongre başkanlığına Etem Akif, sek- 20 nisan 1937 salı günü saat H te 
l'eterliklere öğretmen Ali Rıza, Bayan Eminönü halkevin<le yapılacaktır. Bii
).ıueyyet, seçilerek yönetim kurulu se- tün arkadaşların gelmelerini saygıla

Paristen, en güzel mevı,.mlik 
modellerini getirmi~f r. 

gelip dava edilenin ikametgahının 

meçhul olduğu mübaşirin me~ruhatın 
dan anlaşılmakla ilanen tebligat icra· 
sına karar verilmiş olduğundan dava 
edilen Cemilin muhakeme Q'Ünü ol:ın 
13 nisan 937 sair günü saat 11 de Be 
yoğlu döndüncü sulh hukuk tr J,. . . 
kemesinde hazır bulunması. aksı tak 
dirde gıyabında görüleceği lüzumu 
tebli.<:rat makamına kaim oı ..... n k il~e-

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasından : 

Dikiş F ıatlarında T enzi .at 
Roplar 10 - 12 liraya dikilir. 
Beyo;:.1•1, Parmakkapı P•1meli 

ıııı- Han No. 1 ~---tleJik çalışma raporu okunmuş, yeni rrmızla rica ederiz. 
~a~heyetine~zevatse~lmi~erdir: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

re ilan olunur. 25.3.931 
'l'evfik Ayışık, Dr. Halil Karamızrak, # • M O J DE ' 
l<ıYınetPekdeğer.zuhttiçublıkçu . ıh- Yeni Ankara Lokanta ve I3irahanesi 
~n Ozkaya. Baha Kamil Gözüm. Dr. 
~in Şükrü Kunt, Fiak Sayar, Pakize 
"-rkurt. 

Askerlik işleri 

Kıta hizmet=ne davet 
l. - Eminönü askerlik şubesinde 

~aYıtıı 313 (dahil) : 326 (dahil) ve
dek istihkam yarsubayları 20-4-937de 
knasmda bulunmak üzere teslim için 
~lbedilcceklerdir. Bu sınıfa rnensub 
\Yılı doğumlu yarsubaylardan şube 
ll'ıtntakasında olup la kayıtlarmı yap
tlrınıyanların hemen şubeye mUraca
lltJan · 

1 • 

2. - Bu sınıflara mensup olan 1. 
btaddedeki doğumlu yarsubaylardan 
~mrük teşkilatında üniformalı ola
l'a.k çalışanlarla, ecnebi illerdeki hari 
Ciye memurları, ticaret ve tahsilde 
b\JJunanlar ve stajlan üzerinden iki 
't:ne geçmemiş olanlar bu davete gel 
lttiyeceklerdir. 

Tamirat bitf ği cihetle yeniden açıldı 
Sahibinin Sesi ve Odeon plaklarının sevimli okuyucularından beş 

bayanın iştirakile her akşam mükemmel incesaz. Fevkalade program 

İstanbul İkinci Noterliğine 

tstanbulda Eminönünde Eminönü 

namı diğer Karakaş hanında 14 mart 

937 tarihli ve 3218 numaralı konturat 
ucuz ve nefis içki ve mezeler - _ ile milsteciri bulunduğum 15 numara-

~ ---- İHALE TARıHi TASH Hi 
Dünkü nüshamızda ne~redilen 

İstanbul Gayrimübadil~er ~ omisyonundan 
llanmdaki gayrimenkullerin iha le tarihi 7 Nisan 937 Çarşamba oldu 

lı odada mevcut ve sabık müstecir 

Bay Behçete ait bilümum eşyayı 150 

lira bedel mukabilinde mupıailevhim

den satın olarak tamamen teslim al

dım. 20 Mart 937 tarihinden itibaren 
ğu yazılacak iken sehven (5 Nisan Pazartesi gösterilmiştir. Tashihi 

' keyfiyet olunur. W 1 mumaileyhin bu eşyalarda bir g(ına 

Beled:ye Sular ldar esinden: 
Kursun boru iç kutru 15 m/m 20000 kilo. 
F;bat ve miktarı yukarda yazılı kurşun boru kapalı zarfla münakasaya 

hak ve aliikası kalmadığını ve mu -
maileyhimin de gerek bu hesaptan ve 
gerekse başka hesaptan hiçbir gfına 

matlubatım ve düyunatım olmadığını 

konmuştur. alft.kadaranın malfımu olmak üzere 
1 - Bu iş için hazırlanan şartname levazım servisinden parasız verilir. keyfiyetin neşir ve ilanını ta.lep ede-
2 - lhale 12 Nisan 937 pazartesi günü saat 15 te Taksimdeki idare rim. 

merkezi binasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenletin şartnameye göre hazırlayacaklan 

teklif zarflarını yukarda yazılı gün ve saatten evvel direktörlüğe ver
meleri. (1608). 

Adres, tstanbulda Eminönilnde E
minönü hanında 15 numaralı odanın 

müsteciri Fuat Engin. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban kası idare meclisi hissedarlar umum 
heyetini 29 Nisan 1937 perşembe günü saat on beşte Ankarada Banka 
idare merkezinde alelade toplanmaya davet etmiyc karar vermiştir. 
Hissedarların Bankadan gönderilmekte olan davet varakalarile bir • 

tikte toplanma saatinden evvel bankaya gelmeleri rica olunur. 
.Aleiade Umumi heyetin miizakerc ruznamesi : 

1 - Bnnkanın 19::i6 yılı idare mechsi raporunun tetkiki, 
2 - .MUrakabc komisyonu raporu üzerine bilançonun tasdiki ve temet-

tUatın teklif veçhile tevziinin tasvibi, 
3 - ldare Meclisinin ibrası, 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azasından: 
Il B ve C sınıfı hisselerine sahip bankalar ile şirketler tarafından fki 

aza intihabı. 
il) D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından bir aza intihabı, 
5 - Müddetleri biten mürakiplerden: • 
1) B ve C sınıfı hisselerine sahip bankalar ile şirketl~r tarafından 

bir mürakip intihabı. 
Il) D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından bir mürakip inti· 

habı. (1671) 

Akay işletmesinden : 
1 - Yalova Kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte olan otelin ahşap 

mobilyasiyle perdeleri için kapalı zarf ile yapılan münakasa neticesinde 
alman son fiat (26.800) lira haddi ı idalde görülmediğinden bu işin iha
lesi aç.ık eksiltme suretiyle yapılmasına karar verilmiş ve eksiltmeye 
iştirak şartı tahfif edilmiştir. 

2 - Muvakkat teminat yukarıda yazılı miktardan ~ağı olarak her 
talibin teklif edeceği fiatın vüzde yedi buçuğudur. 

3 - Eksiltme. l Nisan 1937 tarihli perşembe günü saat 16 da hıışlı

yarak 17 de bittiği takdirde 17 de karar verilecektir. Eksiltme Kara . 
köyde idare merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartname. keşif 'ile resimleri görmek ve mütemmim malOmat 
almak istiycnlcrin idare levazım sefliğ'ine mUraeaatlan '1655) 

ilaçlarınızı Bah~e 

kapıda S A L • H N E c A T • den alınız. Reçeteleriniz 

1 1 bUyUk bir dikkat. ciddi 
bir istikametle hazırlanır. 

Asri Saç Boyası L_eke brrakmaz,_tabii sabit, 
hır renk temın eder. 
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Hasan acı badem yağı kremi ve Hasan gece kremi ile 

H s vaasız kar kremi 
Çilleri ve s ·vilcel ri ve 1 ekeleri kat'iyye.n izale eder 

Dün;rada me,·cut k-remlerin en nefisleri, en 8ıhhlleridlr. Xazlk cildlf ka.dınlnrm hayat arkadaşıdır. İhtiyarlan gençleştirir Te gençleri güzelleştirir. İn!llana ebedi bir ta111,·et ' 'eren ~A. 
SAN aabadem ya.ğile ya.i8ız gündüz ve yanın yağlı gtte kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta Al·nıpa etiketi ~apıştınlan ve halkı aldatan kremlere "e
sair ıtrh"a.ta atd&nmunnz. HASA..11\l ismine n marka.tıma dikkat edfnlz. 

• • H A S A N D E P O S U : İSTANBUL, A~KARA, .ESKİŞEHİR, BEl'OGLUı BEŞİKTAŞ. 

----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------~-----------, ................................. . 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 6. cı ketide 

11/ Nisan / 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye
lerle ( 50.C<JO ve 200.000) lirahk 

iki adet müklfat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 9'.rl günü aktamına lcidar bi

letini değittirmit bulunmalıdır. 

btanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Ehlivukuf tarafından tama
mına 714 lira kıymet takdir edilmiş 
olan Beyoğlunda Tat.avla mahallesin
de Tat.avla caddesınde eski 112, 114, 
116 mükerrer, yeni 14.8 tapu numara
lı arsanın evsafı, arsanın öu ve arka 
cepheleri tahta perde ile örtülü ve 
içinde altı adet meyve ağacı vardır. 

Hudut: Sağ tarafı ifrazen Katina 
arsası, sol tarafı Sineson apartmanı 

ve arkası Tanaşaki arsası ,önü Tatav. 
la caddesi ile mahduttur. 

Saha111: 119 metre murabbatdrr. 
Yukarda evsafı ve hudut ve mesa

hası gösterilen gayri menkulün tama
mı açık artırmaya vazedilmiştir. Ar
tırma peşindir. Artırmaya iştirak e
decek müşterilen kıymeti muhamme. 
nenin yüzde yetmiş ~i nisbetinde 
p~y akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil olmaları i
cap eder. Müterakim vergi, td.nzifat, 
tenviriye ve vakıf borçlan borçluya 
aittir. Artrrma şartnamesi 26. 3. 937 
tanhine müsadif cuma günü dairede 

> nıahalli mahsusuna talik edilecektir . 
~--••••••••••••••••••••••••• Birinci artırması 3. 5. 937 tarihine 

Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• • 

Oewlıt Demlryollırt va limanlar1 1$1elme U. idaresi ilanlara 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı (7) 
\grup malzeme ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere hi
zalarında yazılı tarihlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe 
girmek istiycnlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat verme· 
leri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati. 
ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartname
ler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 800 adet takoz badana fırçası muhammen bedeli 640 lira 
ve muvakkat teminau 48 lira olup açık eksiltme 29/ 3/37 Pazartesi 
günü saat 1 O da yapılacaktır. 

2 - 3500 metre sinek teli, 100 metre kıvılcnn kafes teli, 210 
metre pirinç kafes teli muhammen bedeli 3409 lira 20 kuruş ve 
muvakkat teminatı 255 lira 69 kuruş olup açık eksiltmesi 29/ 3/ 
37 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 -- 200 adet karpit lambası, 2000 adet karpit lamba memesi, 
75 adet çift meme muhammen Ledeli 468 lira 7S kuruş ve muvak
kat teminatı 3518 kuruş olup açık eksiltme 29/ 3/37 Pazartesi 
günü saat 1 O da yapılacktır. 

4 -- 1000 kilo karbon ve 300 kilo tipo mürekkebi muhammen 
bedeli 2800 lira ve muvakkat teminatı 21 O lira olup açık eksiltme 
29/ 3/ 37 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

5 - 650 adet muhtelif eb'atta kontrplak muhammen bedeli 
1686 lira ve muvakkat teminatı 126 lira 45 kuruş olup açık eksilt
me 2/ 4/ 37 Cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

6 - 6000 kilo çinko levha, 2000 kilo külçe çinko, 4200 kilo 
muhtelif eb'atta kurşun levha, 700 kilo adi kurşun boru muham
men bedeli 4809 lira ve muvakkat teminatı 360 lira 68 kuruş olup 
açık eksiltme 2/ 4/ 37 Cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

7 - 14500 adet muhtelif numara bezli zımpara kağıdı, 10 000 
adet muhtelif numara cam kağıdı muhammen bedeli 1800 lira ve 
muvakkat teminatı 135 lira olup açık eksiltme 2/ 4/ 3 7 Cuma günü 
yapılacaktır. ( 13 71) 

• * ıı; 
Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu tak

dırde 28116 lira olan 450.000 tane galvanize tirfon 4 Mayıs 937 21alı günü 
saat 15,30 da kapalı zarfla Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 3863,60 ve ecnebi ol
duğu takdirde de 2108,70 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reiıl
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler.140 kuruşa Ankarada ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (1560) 

Beled:ye Sular idaresinden: 
Münakasa ilanı. 

'.Ana musluk 15 m/ m 1300 Adet 
Ana musluk 40 m/n~ 40 ,, 
Tcfkif mu<::luğu 15 m/ m 1200 .. 
Basma çeşme 10 .. 
Çeşme musluğu ve 11.yna.sı 1 kiloluk 50 " 
Çeşme musluğu ve aynası 1/ 2 kiloluk 100 " 
Zarp musluğu 15 mi m 10 ,. 
Zarp musluğu 20 m/ m 20 ,, 
Tazyikli su musluğu için rakor 50 ,. 

Cins. ebat ve miktarı yukarda gösterilen bronz musluklar ve teferrUatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu iş için hazırlanan şartname levazım -servisinde parasız verilir. 
2 - lhale 12 Nisan 937 pazartesi günü saat 16 da Taksimdeki idıu.'e 

merkezi binasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek jstiycnlerin şartnameye göre h4zırlıyacaklan 

teklif zarflarını yukarda yar.ılı gUn ve saatten evvel direktörlüğe verme
leri <1fl01l). 

müsadif pazartesi glinU da.ireın;zde 
saat 14 t~n 16 ya kadar icra edilecek 
birinci r.rtrrmada bedel kıymeti mu
hamıne ırr. in yüzde yetmiş b~ini bul
duğu takdirde üste brrakıhr. Ak~i tak 
dirde son a~anm taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş gün da 
ha temdit edilerek 18.5.37tarihine mü 
s~dif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar llairede yapılacak ikinci artır-
ma neti~sinde en çok artıranın i.is • 
tündP. l-:ırakılacaktrr. 204 numaralı ic-

ra ve ifln~ kanununun 126 mcı mad

desine tevfikan haklan tapu sicılteri-
' le sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 

diğer alakadaranm ve irtifak hakkı 
sahlplt:rinin bu haklarını ve hususlle 
faız ve masıı.rife dair olan lddialarmı 
ilan tarihinden itibaren 20 giin ıar
fmda enakı mUsbitelerile birlikte 
daire.>nize. bildirmeleri lazımdır. Aks: 
takdirde hakları tapu sidller~lc sabit 
olrnıyanlar satış bedelinin paylaşma
smd:ı.n hariç kalırlar. Mütıır.:ıkim ver
~. tf'nviriye ve tanzifiyed!'n ih?.ret O· 

lan bc'e'.liye rilsumu ve vakıf icariye
~i ~deli müzavededen ter•zil olunur. 
Daha fa:rla mal\ımat almak iııtiyenle· 
rin fl~Hi-2340 numaralr dosy ıda mev
cut evrak ve mahallen hadz ve t.-ık -
diri kıymet raponınu J?örüp okuy-.s.
C!.klan ilan olunur. (31280) 

Uıtanbul Aıııliye birinci ticaret mah· 
kemesinden: Doviçe Lavant Layin 
kumpanyasınm Andiros vapurunun 
69 No. lı seferile Hamburgdan namı
na yüklenen J. A· N. rnarkalı ve 

34110-139 No. lı 30 çuval mavi toz 
boyanın konşimentosu Galata ltha
lat gümrüğünde 9939 No. lı beyanna· 
me ile muamelesi ikmal edilirken za

yi olduğundan iptaline karar verilme
sini t~tanbulda Tiitün gümrüğünde3ô 
No. da mukim Jak Halkusi tar.-ıiın· 
dan talep olunmakla ticaret kıtnunu
nun 638 inci maddesi mucibince mcz 
kur 1<onsimento her kimin yedd •ııdr. 
i~e 45 giin zarfında mahkemeye ibraz 
etmesini ve ibraz edilmediği takdirde 
bu :niiddcrin hitamında iptaline karar 
verileceği ilan olunur. (31278) 

lstanbul altıncı icra memurluğun
dan: Bir borÇtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesine karar verilen 40 
top muhtelif desende gömleklik Japon 
mıılı ve her topun 36 metre 40 san • 
timde birinci açrk artırma ile 1. 4. 37 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at 12 den 14 e kadar Çakmakçılarda 

36 'No. lı dükkinm önünde satılaca· 
ğrndan talip olanların yevmi mezkür
da satış mahallinde hazır bulunacak 

memurumuza müracaatlar rllan olu
nur. (31279) 

Sahibi: Ahmet Emin \'AI.:\IAN 
Umunıl Neşriyatı ldare Eden: 

S. SALl!\I 
Gar.etecilik \'e Neşriyat l'Urk Limitet 
~ir~Pti R"c:•lrl•,ı;., VPr T \ '' -. ... n,,..,.,, 

Oksürenlere:Katran Ha k Ekrem 
Maliye Veka etinden: 

Cinsi 

Yazıldıktan sonra 
siyah olan mürekkep. 

Miktarı 

14000 şişesi bir litrelik 
10000 ,, Yarnn 

" 
4000 " Çeyrek ,, 

olmak üzere "20000,, Kilo 

) 
) 
) 

Zamk, 1500 şişesi 500 gramlık, 2500 şişesi 250 gramlık, 4000 ) 
şişesi 125 gramlık, 15000 şişesi 75 gramlık olmak üzere "23000,, ) 
Şişe ) 

Ağaç Tampon, 2020 numara penkale rnamUlatt sisteminde 
) "3000,, Adet 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları l{ontraplak ve ) 
bez kaplı "1000,, adet ) 
Fersude kağıt sepeti No. 1 " 500,, ) 

Tamin 
olunan bedeli 

L. Kr. 

8560 00 

3400 00 

1470 00 

Muvakt:at 
Teminatı 

L. Kr. 

642 00 

255 00 

110 25 

" " " ,, 2 "1000,, ) 3315 00 248 63 
" " " " 3, 4 1000 ) 

Olmak üzere Cem'an 3500 adet ) 
~~ ) 
Cilalı ağaç kağtlık üç gözlü " 200,, adet ) 168 00 12 60 

İstarnpa mürekkebi 35 gram "15000,, Şişe ) 1050 00 78 75 

Dolma Kalem mürekkebi 100 gramlık '' 8000,, Şişe ) 960 00 72 00 
1 - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usuliyle ayn ayrı ek

siltmeye konulmuştur. Bunlara ait Şartnameler Ankara'da Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbul· 
da Dolmabahçe Kırtasiye deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29 /3/937 tarihine müsadif Pazartes1 günü saat 14 de Ankara'da Yenişehir 
Lozan meydanında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen 
kıymette teminat mektupları ve istekli şirket olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını 
mecburi kıldığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektupları yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Kırta· 
siye Müdürlüğüne getirilecek eksiltme Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilec~k ~~ktupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıŞ 
zarfın mühür mumu ıle ıyıce kapatılmış olması taznndır. Postada vaki olacak gecikmeler ka· 
"-··1 .. rtilmf'?. r1ı~O) r47q 


