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Yalnız muayyen 
şartları haiz 
milıf sanaqi 

himalJe görecek 

!Fakat Türklere Kartı 
lıkence Yapmaktan 

Yazgegemiyorlar 

1 

Llzkiye, 29 (Huıust) - İntihabat 
meselesinden ve Kınkh&!la mUşahit. 

Anlara Halk.uinde geçen- gece tertip edilen "Uludaf,, gec.aine lere kartı tezahürat yapmaktan g(l. 
Biiyiilt Şelim~ Atatürltün fetel verdiğini telelon ilahe? • olara!' ya ıuçlu olarak aylardanberi mevkuf 
hiUinniftilt. Bu ruimtle Atatürkü o gece ile BarMlılan iltilatlan- bulundurulan Türklerin ellerinde ke-
le NVİnJİrdiltlerine f(lltit oluyoruz. lepçeler ve boğazlarma zincirler vuııı 

ithalat sistemimizde geniılik husule ıete- larak süngü ve kamçı darbeleriyle 

ceg·i hakkındaki rivayet ler ticaret ve sanayi Frankoya Karşı Halebe aevkedilmiş olmalan Sancak 
halkı arasında büyük teessür uyan • alemimizde umumi bir alaka uyandınm•tır. dırmıttır. 

Yeni tedbirler hayatı ucuzlatmıya hiımet su·ıkast Hareke+·, Sancak Türklerinden mürekkep bir 
(TAN) a yeni vaziyet haltltında izahat veren edecektir. Bu sebeple bütün halk ta mesele heyet, AbdWgani Türkmenin reisliği 
llıtüat V eltilimi% lıömiir •erwm laaltlnntla tel altında l&kendenına g i t m i ı t f r. 

ltilılerile mefpl bulur/ten ile çok yakından a1'.kadardır. D Ed• Heyet, lskenderunda Mendup vekilini 
-----------·---------=--ı BtıtUn memleketi bu kadar IDetgul ev a m ıyo r ziyaret ederek bu gayri iruıani vaziye. - l 1 eden bir it hakkında t&m membam- . • • • ti protesto etmiıtir. Kafa Sporu 1 KOÇUK AN 1 AN ( ldan dUrUIJt haber almak mak~dlyle Londra, 29 (TAN) - Bir müddet önce ispanya asılennın eline Türltlült Aleyhinde 

dUn doğrudan dofruya Ekonomi Ba- düten Malaga bugün bir hükiimet z~hhsı ~r~f md~n ~mbardı- Propagandalar 
kanı Bay Celil Bayar'• müracaat ~ man edilmiştir. Diğer harp cephelerınde muhım bır faalıyet yok- Adana, 29 (TAN muhabirinden) _ Ve Ku•• ıt•u• r tik ve telefonla kıaa bir mWüat yap- tur. Asiler Madridi evveli tayyare ile bombardunan etmişler, Hataydaki bUtUn Alevilerin mfllıim 
tık. Sorduğumuz sualleri ve Ekonomi . d ( a. _.._ s 10 su de) 
Bakanmmm çok mühim cevaplanm daha sonra topçu at~şıne tutmuşlar ır. __ ---- .. --·· · ··-· ·-- -~-"W!.~~- -~:-... _: ...... __ B k 1 v apğıya yazıyoruz: Madrit müdafaa heyeti 24 ıaat~en-ı a a n 1g1 - ltbalit ıiıtemimiıdekJ kayıttı- beri hiç bir hareket vukubulmadıgıru 1 • 

A lamet Emin YALMAN 

S on Ankarada bulunclu
ium sırada kafa ıporu 

hakkında küçük bir anket yap
tım. Bilhuaa maarif ifhırimiHe 
111eYki •• aöz • • 1 
~ ...... r-1< 

.. t mealek aahiplerinc1ea 
hirçoklanmn dütüncelerini aor
dmn. 

Bunlardan bir lmmı kafa aponı 
hakkında yazdıklanmw dikkat ve a
Jlka ile ta.kip etmiılerc:ll. DilfUneeleri
ai derhal eöylediler. Diğerleri bu ba
hia ti7.erlııde durmamıtlardı. Fikirle
rini anl&mak için evveli. davayı an
latmak 1bmı geldi. Kendilerine mme- iti. Krolta 
leyt f(Sylece izah ettim: CKUçllk ltiW hariciye nuırlan tu 

11Angloeakaon memleketlerinde de- gi1nlerde Belgratta toplanacaklar. Çe
tı&tiııg adı ltmda kafa sporu çok f. koelovakya Hariciye Nazın M. Krofta 
lerilemit, ıı:yatta yer tutmuttur. Bu Hablburglar ~kmd~ld ~krini eöy
IDfllllleketlerde umumiyetle spor fik- lemlı bulunuyor. Tafaıli.t üçüncü ıay
rtne OQk kıymet veriliyor. ÇUııkU spor, faciadır.) 

hayattaki tabii çarpJIDlalan, oyun - --------- 
tekllne koymak demektir. Hayat mU- ı B k 
cadeleainin ılddetlerl ve acılıklan a;ra. s a n as 1 
anıda. Mr ttr&fa kartı teumüh ve ı 

•vgi beslemeyi öfretlr. On D 0. · rt MUnuara ve mUnakıp da bir. lpOr 
haline konulunca, beden aponmdan 

beklenen fayda ve neticeleri tlıkir -- Ya 51 n da 
balarmda tahakkuk ettirmi~ hizmet 

1 eder. Bundan b&fb öfrenmek ve tet-
kik etmek için oyun ve zevk teklinde 
bir ait huırlar. Nefal idare etmek, 
fikrine hlkim olmak, tarpmıdakini 
ikna etmek, bir fikri kolaylıkla ve 
tallkatle müdafaa etmek gibi huaua
larda gençliği techiz eder ve hazırlar. 
Aılgl01111k!IC)nlarm hayata k&1'll hl
klm görünmelerinin birçok sebepleri 
olabilir. Fakat kafa ıponınun orta 
mektepten başlı_yanıtk tedris usulleri 
Ye oyun ve eğlenceler aramna an. 
mumm da bu hususta çok tesiri ol-

rm kalkacağı ve buhrandan evvelki bildi~yor. ~p~e~ın her tar~fın~a ı 
1 nnal ve ı.erbeet ticari Vaziyete 41ö- mevzılerin tankımme devam ed lm~d-

1 
~ · doğru mu r tedir. H'Jkiimet tayyareleri .isılerın 

Nği al ..... _..·--'•.....,..ur. lıladrlt cepbPainde bbficlat yartıkla- onn ve ee,-._., ·-,, ...... uvn-
ek i · h f t ı---..a.-- ol- nnı görmllttllr. Guadalharada va-

' m c;ın er ına ve uaaauuuı . ..r,· · ti B •• n · ·ı ! bette llltıfade edilecelıtlr. J'aUı ba· 11y~t d7~11memıı . r,. ~ ... n .. og e ~-
stln alman tedbirleri, bu Wllllde sen ~luna.!' b~1:. teblı~-~Z:· ~u-

efl'& haldmıda bir llate ne birft k.""'v.i~~..;;; 
İ vardır. Bu lllte tlauinde tetlrikler ya- lllt•vıilai. lfpl ttmlttir. 
j pıyonız. Bir JcQım maddeler baltlrnt• Aıil• aıumcla auikut 
ı da t~klerlnds bltmlttlr. Bunlar Loncln.._ 29 (A.A.) - ""Manch~ 

1 
b kkmda ithal i tl d rhal ter Ou&rdian,, m diplomaai muhabın 

a memnu~ e bildiriyor: Geçenlerde Burgos bükü-
(Arkuı Sa. 10 SU. 3 de) met komiteılne kartı vücuda getiıil-

1 
mlt bir komplo meydana çıkanlmıf • 1 tır. Komplo, bilhaua Malagada çok 

(Arkası Sa. 10, SU 
Ankarada yapılan milli kUme maçlarında Bqvekilimlz vı dllw 

hUkOmet ricalimiz seyirciler arasında (Tafaillt ıpor sayfamızdadır). Müsellesat 
ıstılahları 

için •• 
Dil Kurumu 100 Lira 

Mükafat Veriyor 

Bir ihtivarı bo.cluo 
kuvuva atmıslar 

Anlara, J9 ( A.A.) -
Dil Kanıma Genel Selrre
terlifinJ •n: 

(Ceyb) ve (Tece76) 
ıözl.rinin türlıtelerini ni· 
..,. ilıi dtaniincı luıJar 
meltlrıp vqa tcl.,-alla bil 
Jir«elılere 100 lira hali -
" Jilecelıtir. 

Cinayet izini 
kendi kedisi 
haber verdi 
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CENUP 
1-1 UDUDUNDA 

No. 51 Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Akçakalenin Başlıca Eksi· 
ği Nedir Biliyor musunuz: 
Nişadır ve Ödağacı ! 

Şimdi size Urlanın iskelesi olan var ile bir de karakol kumandanı 
Akça.kalenin tam karşısındaki Te- varmış. Ancak son' zamanlarda gaze
lebyazda bulunan kaçak depolarını telerde okuduğuma göre, buraya Ha
sıralayım: Evvela Ermenilerden bas lepten 80 kişilik milis kuvveti gön -
lıyalım: • derilmiş. Bunlar orada askerlik ba-

Yakup Acı sermayesi: 1,200 altın, kınımdan ne yaparlar bilmem. Fa -
Gavur Haço, sermayesi: 850 altın, A- kat herhalde kaçakçılığı himaye et
ğaçı, sermayesi: 1900, altın, Anton mek hususunda büyük hizmetleri o -
C!tivori sermayesi: 3000 altın, Berber labilir ..• 
Yakup sermayesi: 4.000 altın, Danel 
lsteniyan sermayesi: 30,000 altın, 
Cençil sermayesi: 3,500 altın, Çerci 
sermayesi: 3,500 altın, Behtan Corci 
sermayesi: 2.900 altın, Demirci Atar: 
ya sermayesi: 350 altın, Emin Atar
ya sermayesl: 320 altın, Ayvaz o Kir 
kor sermayesi: 600 altın, Tataryau 
oğlu sermayesi: 450 altın, Hanna ser 
mayesi: 1700 altın, Behnen sermaye
si: 2,200 altın, Yusuf sermayesi: 
l,450 altın, Sait Zaza sermayesi. 
250 altın, Mıgırdıç sermayesi 450 al
tın. 

lsliimla.rsa fUnlardır: 
Hasan Mahmut sermayesi 1320 al

tın, Talip scnnayeı5i 1380 altın, Hacı 
Edip Enis gerınayesi 1600 altın, Ebu 
Abdu sermayesi 950 altın, llyas, ser
mayesi 500 altın, Hamit sermayesi 
2400 altın. 

Bunlardan başka bir tane de Ya
hudi vardır ki ismi Nesimcllr. Ve ser 
mayesi 1650 altındır. 

Eğer bUtUn bu sermayelerin hep -
sini toplarsQJt Telebyazda sırf kaçak
çılığa. yatırılan paranın 67.460 altın 

yani aşağı yukarı 670,460 lira oldu
ğunu görUrjlz. Telebyazın 2800 nü
rubU oıauguna gore aemeK aoam ıoa-
,ına 240 lira bir sermaye isabet edi
yor. Bu refah, zamanımızda ancak 
kaçakçılıkla uğraşan bir hudut şeh
rinde görUlebilir. Bu kadar sermaye
nin, halkın ihtiyaçları dar ola.n kU
<;UcUk bir kasabada toplanmasını 
başka ne şekilde izah etmek kabil -
dir? .. Şurasını da göz önünde bulun
durmak lazımdır ki. Suriye parası 

ile 240 liranın satın alma kabiliyeti 
bizim paramızla 240 Uranın satın al
ma kabiliyetinden çok, hem de pek 
<;ok UstUndUr. O halde bundan çıka
racağunız netice şudur: 

Telebyazda geniş bir kaçakçı şe
bekesi bize karşı iktısadi bir taarru
za geçmiştir. Nitekim oradan sevke
dilen mallar, bUtiln Urfa havalisine 
ve hatta Gaziantep mmtakasına da
ğılmaktadrr. Ve işln garibi şu ki, Te
lcbyazda kaçak transiti hizmetini 
gören biltUn depolann mallan ekse -
riya cenup treni vasıtasile bizim top 
raklarımızdan scvkolunmaktadır. 

Vaziyet şudur: 
Trene biz bekçilik ediyoruz. Onlar 

para kazanıyor. Ve bizim iktısadiya
tımız baltalanıyor .. 

İstasyon un üzerinden bir aaha Te
lebyaza bakıyorum: 

Karşıdan bir takım fesli maşliı.hlı 

·adamlar, çarşaflı kadınlar, burunla
rından akan mayii dudaklarının ü -
zerinde yalayıp tuzlanan çocuklar 
geliyor .. Kimisinin elinde bir desti, 
kimisinde heybe, kimisinde ibrik! .. 

• 
Kahve gibi bir yere uğradım. Pis, 

mundar ve ahırdan farksız bir kah
ve ... Dekor tamamile o dekor, fakat 
içinde bir garip tesadüfle insanlar 
oturuyor. 

- Bir çay!. 
- Çay? .. 
Burada çay yoktur. Herkes kahve 

içer. Çay da varmış amma bitmiş. 

Belki yakında gelirmiş ... 
- Peki, az şekerli bir kahve yap! .. 
Kahvede kahve de yoktu .. 
- Yarım saat beklersen ağam kah 

ve olur. Taze kavuruyoruz. 
- Peki mademki kahven bitecek-

ti. Niçin vaktiyle hesap etmedin, ni
~in kavurmadrn. 

- Kahve yoktu. Urfadan yeni 
geldi.. 

- Peki başka ne var içecek? .. 
- Murııra! .. 

- Getir bir Mursra !.. . 
Acı kahveyi kinin gibi yuttum. Ve 

kahveci ile konuşmıya başladım: Ah
baplık için ilk iş bir cigarayı rüşvet 
olarak sunmaktı ... 

- Nasıl, dedim, burada rahatın 

-ly. 
Galiba, '.'rahat,, kelimesinden ne 

demek istediğimi anlamamıştı. 

- Yani dedim, bir günde ne kadar 
para kazanırsın ? .. 

- Eh yirmi kuruş: yirmi beş ku
ruş ... On beş kuruş .. Gilnüne göre .. 

- Burada. her istediğinizi bulur 
musunuz? .. 

- Bulunur, bazan ... 

- Amma, mesela şimdi söylediği-
ne bakılırsa çay yokmuş!.. · 

- Çay ... Bugün yok amma, yarın 
öbürgün gelir .. Fakat asıl bundan 
başka çok eksiklerimiz var ... 

Kahveci akıllı bir adama benziyor

du: 
- Nedir bu eksiklikler dedim? .. 
Gözlerfrıi önüne dikti: 

- Nışadır! .. dedi. .. 
- Nışadır mı?.. "' 
- Evet nışadır, ödağacı ve patis-

ka!. 
Evvela nışadın lehim için lhım 

zannetmiştim. Kahveci nişadınn ar -
kasından ödağacı ve patiska dediği 
zaman afalladım! 

- Niçin lazım? diye sordum. 

- ölülerimizi kaldırmak için ... 
Dirisini kaldıramıyan Akça'Kaleli 

kahveci, ölUsünü düşünüyordu! .. 
Bu köylilyü ölü düşüncesinden di-

ri düşüncesine sevkedebildiğimtz 

gün bahtiyarız! 

İç Ticaret 
Eşyası İçin 

Yeni İskele 

. TA.~ 30 • 3 • 931 e_.:::::. 

Şehrimizde bulunan Gümrü'.< ve 
İnhisarlar mUsteşan Adli Okui1a§. 
dün yanında GümrUkler Başmü iürli 
Mustafa Nuri olduğu halde Haydar • T 
paşa gUmrüklerini gezmi§tir. Müste
şar, bilhassa burada yapılan servisle. 

<asmıpaşa 

Havuzundc 
Tamir 
Gören 

Bir 
Vapur 

Deniz kazalarına 
karşı Boğaza fener 
ve düdük konacak 

T ahlsiye Umum Müdürü B. Necmettin, 
dün Ankaradan şehrimize dönmüştür. 

B. Necmettin, İktısat Vekaletile beş senelik 
tah_lisiye programı üzerinde görüşmüş ve pr~ 
gramın bu senelik kısmı kararlaştırılmıştır. 

Vekaletin daveti üzerine tahlisiye mühendisle· 

rinden B. Hami de Ankaraya giderek prograırı 
tatbikatı hakkında Vekalete izahat vermiştir. 

ri ve yeni çalışma usullerini tetkik 
etmiş ve başmUdUrden izahat almış -
tır • 

Adil Okuldaş ,bugUn de GümrUklcr 
başmüdürü Mustafa Nuri ve Liman 
idaresi mUdUrU Raufi ile beraber li -
mandaki antrepoları gezecek ve bun
lar arasında yıHılacak olanlarla am -
bar olarak lrullanılacaklan tesbit e -
decektir. 

Bundan başka bir nisandan itiba -
ren tatbik edilecek olan yeni nakliyat 
talimatnamesinin tatbiki ve dahili 
ticaret eşyasının çıkarılması için yeni 
iskelenin yeri tesbit edilecetkir. Bu 
iskelenin Sarayburnunda olması kuv. 
vetle muhtemeldir • 

Tutiiniimiiz 
İçin Mühim 
Anl'asmalar , . 
1ngiltere, Çekoslovakya ve Avus -

turya reji ti.ittin fabrikalariyle te -
maslarda bulunmakta olan inhisarlar 
umum müdürü Mithat Yene!, bu haf
ta içinde şehrimize dönec~dir. Mit -
hat Yenel, bu temaslarında Uç mem
lekette tUtUncUJUğUmüz için mühim 
anlaşmalar yapmıştır . 

Tütün ihracatını kendi kotrolü al -
tında yapacak olan tütün limited şir. 
ketinin evvelce pek az ihracat yapa -
bildiğimiz bu üç memlekete şimden -
sonra kiilliyctli mal göndermesi temin 
edilmiştir . 

Bilhassa Çek ve Avusturya rejileri 
evvelce ihtiyaçlarının mühim kısım • 
larını başka yerlerden temin ettikleri 
halde bundan sonra Türkiyeden tü. 
tün aıacaKıar<ıır • 
Ayrıca tngilterede büyük tütün ve 

sigar,a fabrikaliıriyle yapılan yeni an 
!aşmalarla buradan g'>nderilecek 
Tilrk tütünleriyle lngilterede Tüı k si. 
garası yapılıp satılması kararl~tırıl

mıştır • 

Janet Makdonalt 

lstanbula Geliyor 
Sesli sinema yıldızlarından Janet 

Makdonald, 17 haziranda genç artist 
Con Reymond ile evlenecektir. Yıl • 
dız, mensup olduğu şirketten 4 aylık 
izin almış ve balayını geçirmek üzere 
seyahate çıkmıya karar vermiştir. 
Genç evliler, Japonya. Çin ve Rusya -
ya geçtikten sonra şehrimize de ge -
lecektir. lstanbulda bir hafta kadar 
kalacaktır • 

Tahsil Edilmiyen 

Belediye Resimleri 
Yapılan teftişlerden bazı semtler -

deki binaların temizlik ve ışık resim_ 
terinin hala tahakicuk ettirilmediği 
görUlmUştür. Belediye reisliğinden 
dün şubelere yapılan bir tamimde 
gerek bu resimlerin gerek numarataj 
resminin on beş glln içinde tahakkuk 
ettirilme.si aksi halde alA.kadarlann 
şiddetle cczalandıı ılacağı bildirilmiş . 

tir. 

Beş senelik programda bilhassa Çanakkale 
Boğazına çok ehemmiyet verilmektedir. Bu 
mıntakada sık sık deniz kazası olduğu için Ça· 
nakkale Boğazına yeniden fenerler tte bilhassa 

mühim miktarda sis düdlikleri yerleştirilmesi 
kararlaştırılınıştır. Bu iş için tahlisiye mühen· 
disleri yakında Çanakkaleye gidecekler ve ko· 

nacak vesaitin yerlerini tesbit edeceklerdir. 

Son günlerde, bir havuzsuzluk buhranı başlamıştır. Birçok şi
lep ve yolcu vapurları havuzlanmak ve tamir edilmek için Haliçte 
birikmişlerdir. Kasımpaşa havuzlan dolu olduğu için bilhassa 
Denizyolları idaresi çok müşkül bir vaziyette kalmıştır. 
İdarenin Ankara, Cilmhuri"/et, Ban -------

dırma, Mersin ve Konya v11.purlan 
havu1.lanmak ve tamir edilmek ic;in 
sıra beklemektedirler. KArndcn!z va. 
puru da dün tamir için Halice alın _ 
mıştır. Fa.kat havuzların di)İU olması 
ve sırada da başka ~·a;:>ur•11r bulun -
ması yü'ztlnden iaah sefer programın 
..;ı_ \....:- _, • .,,.,.,_,.,:. - . 
için havuzlar müdürlüğüne müracaat 
etri11a •e;i<inat va-PY,rlahr.tn tercihan 
havuza alınmasını istemii'ltlr. . 

Dün, bu münasebetıle De ~izyolları 
Müdürü Sadeddin işletme 'JCfi Zekeri. 
ya ve fen heyeti azalarından bir kaçı 
fabrika ve havuzlara ~derF!k havuz -
lar müdilrlüğiyle görüşnı;.islerdir. 

Fakat, gıra bekliyen ba.~ka vapur: 
sahipleri ,işlerinin geri kalmaması için 
sıralarmdan vazg~miye razı olma - • 
maktadırlar . : 

Diğer Denizyolla.n vapurl.trmın ha. 1 

vuzlanma mUddetleri yak1aştığı ic;in 
idarenin daha mUşkUI bır vaziyete 
düşeceğinden endişe edilm~ktedir. 

Urtısat :Vekruetinin işe el koyar..a -
ğını ve kabil olursa lstinye ha;;uz. 
lanndan istifade edileceği tahm'n e -
dilmektedir . 

Şimdi de 
Sivrisinek 

Akını 

\ 

Rıza Oaniı Hanın uki bir re•mi 

Rıza 

Han 
Daniş 

Öldü 
Sultan Hamit devrinde uzun mtid -

det lstanbulda İran sefirliği etmiş, e. 

debiyata olan mu~abbeti ile tanınmış 
ve o zaman Erfau • ddevle rütbesni 

ihraz etmiş olan .Miruı Prens Rıza 
Şehrin bazı semtlerinde bilhMsa, Daniş Hanın Fransada vefat ettiğini 

rakit sulann bol olduğu Yeştlköy ve Fransız gazeteleri haber vermekte -
dirler. 

Burtdan otuz üç aene evvelki res -
mini dercettiğimiz bu zat, İran diplo. 

matıarının en meşrurlarmdandı • 

Lind er 
Ati na 

Yvl 
J 

Bir İngiliz tayyaresiyle hava hat • 
lan hakkında araştırmalar yapmak· 

ta olan meşhur Amerllm tayyarecisi 

Albay Lindberg, Uk proğrama göre 
on gUn evvel şehrimize gelmiş bulu
nacaktı. 

Lindbarg Hindistnnda ikametini U· 

zatmıştır. Anca« cumartesi günil 
Bağdada varmıştır. Orada ne kad:ır 

kalacağı belli olmadığı için İstanbul· 

da bulunan Amerikalı dostları pamr 
günü Yeşilköye giderek kedisini bek· 
!emişlerdir. Dün de Yeşilköyde bcldi· 
yenler olmu§tur . 

Lindbergin bugün lstanbula gelme
sine ihtimal veriliyordu. Fakat son 
dakikada alınan bir haber, bu ihtima
li de zayıflatmıştır. Çünkü Halepten 
gelen bir telgrafta eu haber ve~·ili

yor: 
Halep, 29 (A.A.) - Lindberg, diln 

öğleden sonra bura.ya gelmiş ve rıehrl 
ziyaret etmiştir. Kendisi bu sabah Ra
dosa hareket etmiştir. Oradan Ati
naya gidecektir. 

BIRKAC 
SATIRLA 

V llayet taka." komisyonu dUJ 
toplanmış, birikmiş evrakı ka 

rara bağlamı::hr • 

• Ve düşünüyorum: İşte aşağı yuka
rı bunların hepsi 240 lira sermayeli 
birer adam demektir. Şu burnuna 
yaşmak takan kadını, şu yalmayak 
çocuk ... Şu akelli ihtiyar da bunların 

1 Ankarada Uludağ gecesinde 1 

Eyüp civarında sivrisinek akını gö -
rillmektedir. YeşilkByde Raifpa.cıa 
köşkünden Saadet sokağı boyunca de 
vam eden köşk ve evlerdeki halk. ge· 
ce ve gündüz sivrisineklerden biz.ar -
drrlar . 

Doktorlar, sivrisineklerin bu çoğa
lışını Yeşilköyde riı.kit su .açık kuyu 
ve bataklıkların çokluğuna atfedi -
yorlar. Hakikaten, Yeşilköy ile Ba -

kırköy arasında bataklık halinde saz 

Jıklar ve llğımlar vardır. 

LaheY Ali mahkemesine riyasef et

miş ve o mahkemenin ilk azasından 

bulunınuştu. Kendisinin Fargça ve 

Fransızca telifleri ve bu arada istan. 
bıılda basılmış fransızca <Perles d'O
rient - Şark incileri) adında bir e· 
seri vardır . 

Ş ehrlml1,de bulunmakta olan 
deniz nakliyat umum müdü • 

rü A:ret Altuğ, bu al<5aın Ankaraya 

dônecektir . 

iç.ine dahil... 
Ve bütün bu manifatura mağaza· 

Iarı top top ipeklileri, pa.muklulan, 
kumaşları bunlara değl1se, bile bun
lar için satıyor! .. 

• 
Telebyaz!.. 
Bilmem burasınm askerlik bakı -

nıından büyUk ehemmiyeti var mı? .. 
l.)i bilmiyorum amma, cenupta şim
diye kadar gezdiğim yerlerde asker - l 
lik bakımından ehe~ıniyeti ola~. ~ir ı 
nokta. pek göremedım. Yalnız butun 
noktaların kaçakçılık bakımından ! 
çok ehemmiyetli olduğu muhakkak! .. 

Doktor B. Süreyya Hidayet, son 

zamanlarda bir tehlike olmak istida -

dını .gösteren bu sivrisineklerde tropL 
ka hastalığı mikrobunun mevcut bu

lunduğunu ve portör vazifesini göre. 
rek kasabada umumi sıhhate zarar 
vermelerinin pek mümkün olduğunu 
söylemektedir • 

Tal ebenin Tramvay t'asoları 

............... --~ 
lfAI<V~il~HAVAI 

130 mart 1937 \ 
._f __ s_A_L_ı __ 

Bugünkü Hava: DECIŞIK 

Bugün hava, defişik ve memlekette umu 
mlyctle kapalı olacaktır. RUzairlar muh.te 
lif istikametlerden orta kuvvette esecektı:. 
Karadeniz ııahil mıntakasmda hafif yafış 
ihtimali mevcuttur. 

Dünkü Hava 

3 UncU ay Gün :31 Kasın · · 43 

1355 Hicri 
Muharrem 17 

1353: tm 
:Mnh 17 

12,18 
18,31 

4,06 

GUneş: 5,48 - Oğle: 
lkindl: 15,51 - A~şarn: 

Yatsı: 20,02 - lmsAk: 
Söylendiğine göre, burada bir is

tihbarat subayı, 12 istihbarat memu
ru, 8 jandarma, 33 milis, 20 hecin sil- 1 

Ankaradaki Uludağ gecesinde milli kıyafetler~~ zey
bek oynı yan Bursalılar 

Talebe, tramvay pasolarının mek. 
teplerin tatil zamanında da muteber 
tutulması için litzımgelcn yerlere mü
racaat etmiştir . 

Dün, barometre 764 milimetre. harar~t 
en çok 17, en ız 4 ıantlırat olarak tesbıt 
edılmittir. Rüı:glrlar, 1imalden saatte 15 
kilometre süratle esmistir. Hava kısmen 
bulutlu ıcçmiıtlr. 



TAN 

Sovyetler konıünist partisinde 

I 

Stalin Yoldaş 
Kundakçllık
lar1 Anlat.yor 
Moskova, 29 (A.A.) - "Tas,, ajansı, Sov

yetler Birliği komünist partisinin 3 Martta 
heyeti umumiye halinde toplanan Merkez icra 
Komitesinde B. Stalin tarafından partının 

mesaisinde görülen gevşeklikler ve Troçki 
taraftarları ile sair kundakçtlar tarafından alı

nan tasfiye tedbirleri hakkında okunan rapo
run metnini dercetmektedir. 

Sovyet Ruıya Komünist partiıi umumi katibi 
Stalin Y oldaf, M are,al Voroıilol ile beraber 

Stalin, evvela bazı ecnebi devletltrin ajanları ta -
rafından vücuda getirilen kunda1tç1lık ve ca.eusluk fa. 
aliyetinden bahsederek bu hareketlere Troçki taraf _ 
tarlarının da iştiralı: edip faal bir rol oynadılclarmı 

-ı kaydetmiş ve bu faaliyetin, iktısadi 
ve idari t.e.şekküllerle partinin muh-

K u• • ç u• • k Antant Har·ıc·ıye telif teşekküllerine sirayet etmiş ol. 
duğunu tebarüz ettirmiştir . 

Sonra ecne'bi devletleri ajanlan ile 

N a Z 1 a r T 1 n 1 Y 
Troçki taraftarlarının, yalnız e«all te_ 

1 r 1 o p a o r şekküllert değil, bazı meıı'ul makam-
lara bile nüfuz etmiş olduğunu kay • 

Çekoslovakya, 

Geçmesine 

Habsburgların Tahta 

Taraftar Değil 
Belgrat, 29 (TAN) - Küçük İtilaf Hariciye Nazırlan burada 

l ve 2 Nisanda toplanacaklardır. Bu toplantıya İtalya - Yugos
lavya paktının akdinden sonra büyük bir ehemmiyet veriliyor. 

Toplantıyı .müteakip Romanya Ha-' 
riciye nazırı Bükreşe dönecek, Çe • Mısırda Grev 
koslovakya Hariciye Nazın Krofta 
ile Kral Naibi Prens Polu ziyaret ede 

cektir. 
Çekoslovak Relsiciimhunı B. Be. 

nesin Bel~rada yapa<-.ağı ilk ziyaret 
..-:: __ __ .... _....... • • •• ..ı.• • ' --' · ' ·' - -
yaıNhyor. Ziyaret, l'ugosla\'- Çek 
dostluk tezahürü addedilmektedir. 
Matbuat, Yugoslavya, ltalya paktı 

hakkında tefsirlerine devam ediyor
lar. Bir gazete, Başvekil M. Stoyadi
noviçin Yugoslavyaya bir yılbaşı he
diyesi olarak Bulgar - Yugoslav pak
tını, paskalya münasebetiyle de İtal
yan • Yugoslav anlaşmasını hediye 
ettiğini yazıyor. Anlaşmanın Avrupa
nm hassas bir noktasında ihtilatlar 
\'ukuu tehlikesini ortadan kaldıracağı 
hakkındaki kanaatler umumidir. 

Çek Basvekili diyor ki: 
Paris, 29 CTANl - Çekoslovakya 

Başvekili B. Hodza, Habsburgların 
her hangi bir suretle tahta çıkanlışı
nm sulhe ve Orta Avrupa istikranna 
hizmet etmiyeceğini, binaenaleyh Çe
koelovakyanın Habsburgların tıthta 
getirilmelerine muhalefette bulunaca 
ğını söylemiştir. 

Kahire, 29 (A.A.} - Mısırın en bil
yük şeker fabrikası olan Komoınbo 

fabrikasının amelesi ücret ve iş saat
leri yüzünden grev ilan ve fabrikayı 
;.,~'ll ı-vlııtnislerdir 

Komomooya müAım polıs kuvvetle· 
ri tahı:Jit edilmiştir. Şehre elektrik ce
reyanını getiren kablo ile telefon kab. 
losu kesilmiştir. 

Cezairde Kanh 

Kavgalar 
Paris. 29 CA.A.) - Cezairde Tlem

sendcn bildirildiğine göre, halkçı cep
he taraftarlan ile nasyonalist parti 
mensupları arasında kavgalar olmuş 
ve bir kaçı polis memuru olmak üzere 
birçok kişi yaralanmıştır. 

Hind;standa 3000 lıçi 

Grev Yaptı 
Londra, 20 (A.A.) - Delhi'den bil

diriliyor: Jamdoba madenlerinde ça· 
lışan üç bin işçi reislerinin ve diğer 
bir kısım işçinin tevkif edilmesi üzeri
ne grev ilan etmişlerdir. 

detmiştir . 
Stalin ,bazı ricalin, bu kundaJ<çıla • 

rm hakiki mahiyetini anJamıyarak on 
lara ka~ı tayanı ~kbih bir kaygu • 
ıuzluk göstermiş olduklarını ili.ve ey 
)emiştir. 

Hicaz Veliahdi Bağdada 
Geldi 

Londra, 29 (TAN) - Suudi A;a • 
bistan veliahti, bugün Bağdada rr.u -
\'asalat etmU,tir. Ziyaret, bir dostluk 
tezahüründen ibarettir • 

Filistinde 
Kanlı Kavga 

Bitmedi 
Kudüs, 23 (A.A.) - Filistinin şi • 

malinde karışıklık devam etmektıe<lir. 
Hayfa civarında Jeninde haydutlar 4 
arabayı tev~if ederek içindeki yolcu
ları tıJoymuşlardır . 

Secerada '• •hişçiler bir Yahpdi kö_ 
yünü hasmı._ .ırsa da polisin müdaha_ 
lesi üzerine kaçmağa mecbur olmuş -
!ardır . 

Kudüs, 29 (A.A.) - Camiler. 
Fransız gemilerinin Arap limanı olan 
Yafaya uğra.mryarak muhtelit liman 
olan Hayfaya uğramakta olmalarmı 
protesto etmek maksadyle kapılarını 
sistematik surette Fransız seyyahla
rma kapamışlardır. 

Müslüman makamatr, bu teıııebbü
sU Araplar aleyhine bir boykotaj ma
hiyetinde telakki etmektedirler. 

1 llı AJAM ~ıMP~UN 1 

Viyana, 29 (TAN) - Fransada bır 
şatoya yerleşmiş bulunan Madam 
Simpsonun yakında buraya gelerek 
Dük de Vindsorun misafiri olacağı 
söyleniyor • 

Amerika 
Grevi 

Büyüyor 
Nevyork, 29 {TAN) - Hafta tslti

linden mezunen dönen Cümhurreisı 
M. Ruzvelt Maliye Nazın Mis Perkins 
ile görüşmüştür. Nazır Mis Perkins, 
r-;;-.-ı.··--"-'-""' t:T- .... .;_ • ., criiınlArile 

daha geniş bir mahiyet alacağını ı:l\J. 
lem iştir. 

Kral Faruk Montröde 

Cene,Te, 29 (TAN} - Kral Faruk 

bugün Milletler Cemiyeti sarayını 
gezdi ve umumi katip M. A vcnol tara_ 
fından karşılandı. 

Kral daha sonra Montröyc ~itmiş 

ve Mısır kapitülasyonlan konferan
sının toplanacağı yeri gezmiştir . 

iki Kişi 
Diri Diri 
Yandılar 

Sofya, 29 (A.A.} - 16 yolcu ile Fi
Iibeden Sofyaya gelmekte olan bir O

tobüs ateş almış bir çocuk ile yolcu 
!ardan biri diridiri yanmış. 7 kişi de 
de ağır surette yaralanmıştır. 

Millet 
Meclisinde 

j Müzakereler 
; Ankara, 29 (TAN muhabirinden) 
- Millet Meclisinin toplantısında jan 
darma kanununun bu maddesinin ta
dili hakkındaki proje müzakere edil-

1 dikten sonra Dahiliye \'ekili Şükrü 
Kaya bu projenin istisnai vaziyetler 
için teklif edildiğini söyledi ve proje 
aynen kabul edildi. 

Bundan sonra siyasi müsteşarlık • 
lara tayin edilenler hakkında Maliye 
Vekaleti tezkeresi okundu ve tayin

. ler tasvip edildi. 
1 Yeni memurin kanununun müzake 
1 resi esnasında memurin kanunu mu-

1 
vakkat encümenin aza sayısının arttı 
nlması hakkındaki mazbata aynen 

1 kabul edildi. Meclis çarşamba günü 
1 toplanacaktır • 

Bulgaristanda 

ye Seçimi 

Beledi· 

Bitti 
Sofya, 29 (A.A.} - Belediye se<;i. 

mi, dün Sofya ve civarında yapılan 

seçimle nihayet bulmuştur • 
Dünkil seçim neticesi ,Sofya şeh -

rinde reylerin yüzde 60 ının ve civa
rında da yüı.de 78 inin, Sofya şehri 

için mer'i seçim kanununa uygun ola 
rak nemzetliğini koymuş olanlar ve
rildiğini göstermektedir. 

BiR 
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BATINDA 

ÇOCUK 
Londra, 29 (A.A.) - Bir kadın, U

çü kız, biri erkek olmak üzere dört 
coculr dofurmustur. Kızlardan biri 
doğururken , erkek çocuk t a doğduk- -
tan 12 saat sonra ölmüştür, Diğer 
iki çocuk sağdır. 

- ---
Japon - Sovyet T emaaları 

Tokyo, 29 (A.A.) - Vladivostok· 
taki Japon konsolosu Sugishita ile 
Japonyanın }ioskova elçilik katibi 
Kemeyane'yi hariciye nazın Sato, ka
bul etmiştir. 

Sato, bunu müteakip harbiye ve 
bahriye nazırlariyle uzun bir mtil!ı. kat 

ta bulunmıuştur. Bundan maksat Sov
yet Rusya ile sulh ve uzlaşmıya müs
tenit yeni bir siyaset esaslarını kur
maktır. 

İzmir Musevilerinin ~aran 
İzmir, 29 (TAN) - lzmir Musevi • 

Jeri dün ibadethanelerinde toplandı • 
lar. Bundan sonra hep birden yalnız 
Türkçe konuşmıya, ba.'}ka yerlerdeki 
Museviler arasında da TUTkçeyi ta -
mim etmiye karar verdiler . 

Hodza, Tuna memleketleri işbirliği 
çerçevesi içinde müstakil bir A vus
turya b<!klenildiğiJli. Çekıslovaky:ı 
Ue Almanya arasında bir pakt imza
larıacağı hakkında bir şey bilmcJ iğini 
lliı.• e etmiş ve Fransa hakkırıda. da dc
miroir ki: 

"- Bizim için Fran!!a dost, mUtte
fik ve kardeş bir cUmhuriyettir. Ona 
olan hissiyatımız tarihin mahsulüdür 
ve çok kuvvetlidir.,, 

Ingiltere • ve Akdeniz 
Viyanada. kral taraftan bir hatip, 

Balta.nat iade edildiği takdirde A vus
turyada derhal paranın kıyınetlenece 
ğini, Amerika bankerlerinden müte
~kkil bir grupun derhal 100 mil;·on 
dolar vermiye hazır bulundu~nu söy
lemiş, diğer bir hatip te imparator 
dönerse Yugoslavyanın derhal Istir. 
yonun cenubunu ve ltalyanların da 
Tirolün cenubunu Avusturyaye. iade 
edeceğini ileri sürmüştür. 

Kont Ciano Belgraddan 
ayrılırken 

Belgrat, 29 <TAN) - Kont Cinno-
nun buradan Romaya harc:keti sıı-a

mnda tayyare meydanında heyecanlı 
bir hadise olmıuştur. lki gün evvel 
lsveçli bir sosyalist a.V'.ycatın z~vresi 
Madam Daisy Helckius'ün çoruğu 
Madamın erkek karde~ıyle annesi ta
r:ıfından ks çtrılmıştı. 
K:ıdın tayyare meydanına gt-!fliği 

ı:aman , tayyare içinde gördüğü karde-
151yJe annP.S !'lin tı:ıy~·arec'len indırikıe

lini istedi. Arzwm polis tarafından 

~rine getirildi. 

A kdenizi alA.kadar eden her 
buhran sırasında, lnıiltere 

nin Akdenizden çekilmesi ihtim&
linde.n bahsedilir. Halbuki lnrıilte • 
renin en salahiyetli devlet adam • 
ları, Akdenizin lngiltere ve impa· 
ratorluğu için bir şahdamarı oldu 
ğunu ilan ettiler. ispanya mesele
sinin aldığı son şekil üzerine ayni · 
mesele bir daha mevzuu bahsoldu 
ve lngilterenin Akdenizdeki üsleri 
nin kifayetsizliği yüzünden bu de
nizden çekilerek imparatorluk mu 
vasalasını Atlas ve Hint Okyanos 
ları yolu ile yapmak şıkkı ile karşı
landığı söylendi. Creat Britain and 
the East gazetesi bu iddiaları ten 
kit eden bir yazısında bütün bu 
iddiaların boş olduğunu ve harbin 
üs meselesi olmadığını anlatarak 
"harp donanma işidir, üs mesele
si değildir .. dedikten sonra vaziye
ti anlatarak diyor ki: 

"ltalya, taarruza çok müsait bir 
memlekettir. Onun en belli başlı 

deıniryolu Şark ve Grap sahil 
!erinden bir yarda öteden uzanır. 
ltalya ötedenberi şimali şark, şi • 
mal ve şimali garp tarafından is-

f ... •. ~ ~~:·· ·; ~·~~ .. ;I; .. ·~ ~~;~·~· ..... , 
! ........................................................ i 

tilA.ya uirar ve bu ist i lllar kalp • 
rıA.hın ı eşki l eden Lombardiya o
vasını istihdaf ederdi. Eski Yu -
nanlılarla Kartacalılar Sicilyaya 
hakim olmuşlar, Napoli, Yunanlılar 

tarafından kurulmuştu. Nelson da 
sıras ı ıeldiğl zaman, Sicilyeyi, ltal 
yan yarımadasına kar•• üs olarak 
kul lanmıştı. ltalyan ın ıüzel kasa
balarından birçokları denize pek 
yak ı ndır, bunlara karşı hava ta

arruzları yapmak çok mümkün ve 

çok kolaydır. ltalyanın başka bi r 

yerde m8'gul olmasından istifade 

ederek A lto Adige, lstria, yahut on 

iki adayı ltalyadan almıya teşeb • 
bUs edecek olan hasımlar ekstk 
değil dir. Libyan ın müdafaa edile
cek iki kara hududu ve deniı mu
vasalası vardır .• , 

Bütlin bu mül!hazaların anlat
mak istediği bir nokta vardır o da 
lnıi ltereye A kdenizden çekilme
yi dü,ündürecek hiçbir korkusu 

bulunmadığıdır. 

Orta A vrupada 

Y eni bir iatikamet: 

A vusturyanın Almanya ile 
birleşmemesi bir aralık 1-

talyanın en büyük tasası idi. Bu 
yüzden ltalya, birkaç sane evvel 
buna mani olmak için ordularını 
Brenner geçidine sevketıniş, ve A
vusturya istiklaline karşı her ha
reketi si llhla karşılıyacağını söy • 

!emişti. Habe' harbinin açılına • 

sından sonra ltalya Almanya ile 
an l aşmış ve Avusturyayı da A l • 

manya ile barıştırmıştı. Avustur
ya bu vaziyet karşısında yarı Al -
manya, yarı ltalya nüfuzu altın

da bulunduğunu hissederek Avus 
turya istiklalini korumak niyeti -
le Habsburgları iadeye uğraştı. 

Fakat Almanya da. ltalya da buna 
muhalefet ettiler. Çünkü ltalya, 

Avusturyanın hatırı için Alman 
dostluğunu feda edecek vaziyette 
değil. H • bsburgları ise harici yar 
dıma güvenmeden tahta getirmiye 
imkAn yok. 

Buna karşı Avusturya yeni bir 
hattıhareket takibine karar verdi. 
Ve Budapeşte ile, Prağla anlaşarak 
Carbl Avrupanın yardımını ka -
zanmayı düşündü. Ve bir taraftan 
Peşte, diğer taraftan Prağ ile gö
rüşmiye başladı. Bu görüşme ve 
yaklafmadan eski Avusturya-Maca 

ristan imparatorluğunun bugünkü 
müstakil parçalarını bir araya ge

tirerek iktisadi bir genişleıniye a
mil olmaktır. 

Çünkü eski iktısadi bağların can 

lanınasile iktısadi refahın sağlam

lanacağına ve bu sayede orta Av

rupada isttkrarın teessüs edece • 
ğine muhakkak nazarile bakıl
maktadır. 

Çekoslovakya Başbakanı M. Mi
lan Hodzanın Avusturya Başveki

li doktor Şuşniğe vuku bulan zi
yareti bu yolda atılan mühim bir 
adım sayılıyor. 

3 ~-

Bedava Çalgı! 
Cömert adam Ç(lğaldı. Fakir ha.Jkm 

belki musiki ze\'kini tatmıya paruı 

yoktur diye, Mkaklarda gazel dinleti. 
yorlar. Bi7.İın mahallede de böyle biri 
var . Şehrin bazı meydanlan da bu 
nimete mazhar. Gündüz saat on birde 
bqlıyan Süzlnik gazeller gece yan -
smdan sonra bire kadar de\"am eder. 
Eskiden gramofonlann 8e81eri benim. 
ki gibi çıok yükselemezdi. Şimdi her 
birine birer elektrikli dalanra ilan 
ettiler ,düğme)i ~e,irdikı:e feryat ar
tıyor • 

tn~a.n istese huradaıki radyolu gro. 
mofon, Alimallah Ankara.dan 1 itile • 
cek. Onun iç.in, hani, kapalı yerde • 
dlr; işitilmez falan gibi kuruntulara 
d~mlJe de lmkin yok. Mübarek ma
kinenin \idasmı ge,·şettiler mi; değil 
uyuyanlar, &habı•kehf hile uyanıyor. 

Gf!rçf gecenin onundan sahahm se.. 
kizine kadar gürültü etmek kanunen 
~·asaık. l'a..-ıak ammıı. musiki hakalnn 
a:tiriiltüden ~yıhr mı? Bana bir dos
tmn, dffli ki : 

- Radyo ile ~ uira.,anlann im • 
la~ radyo parazitlerini işitmiyor .. 
muş. 

Zannedf-ıim, giiriiltii llP. uğraşan 
polisin de gürültüyü kanıksıyor \"e 
lşitml~·orlar. Çünkü fşit.~ler .:ece ya. 
n~r bir çatlak kadm seıılnln Karcığtu' 
makamından "söylrtme beni!,, ı:aze. 
lini dı,arı a.-.ılmrş bir kuvntli hopar
lörle mahalleye ha~i<ırmıısına müsa. 
ade etmM:lt"r • 

L8tife bura~·a kadar! Şimdi ciddi 
~örüşelim. Ben Awnpanın bir c;:ok 
~ehlrlerini gördüm. m~ birisinde böy. 
lf' fer~·at feryada M1kab musiki hay
krnldı~ı işitmedim. Gramofona, rad 
yoyu n fenni onlardan alıyoruz. Ne. 
den bunlann idabmı da birlikte almı
yoruz! 

Bu adamlar her makine Ue tıpla 
na.'lıl kullanıldığını gösteren tarifna.. 
meler gibi bir de hanjti saatlerde "e 
nerelerde çalındığmı gÖ!ıterir mrulü 
mna.o:eret kA.ğttlanmı ,·ersinler! 

Bizde eskiden saygı denilen \'e kar· 
şrlrkh hürmet e:'!Mına müstenit olan 
c:ok iyi bir adet \ardı. Komşumurun 
bir elemi, kederi~ srkıntı4'ı olursa ken. 
;u --.ı-ı-d .. --'•il hlr ,...,.,. vanmamık 

Düşünün bir kere! Böyle beda\"a caJ. 
g1h bir meydana )'lkm bir apartt • 
manda sevdiği bir ~·akını ai'Jr hMta 
olan yahut bir 8e\·diği ölmüş bulunan 
adam bu saygısız, çalgılarm, densiz 
feryadiyle ne kadar muazzep olur! 

Falan ''eya filan dükkan kendine 
reklam yapa<'ak dip~ dinç veya ha.-ıta 
hiç -kimse istemMliği bir par~a~, - ,.e_ 
le\·ki dün~·amn en gi.i7.el eM>ri de ol· 
sa • clinlemiye icbar edilemez. HaJbu. 
ki hu sokak mu'likisinden o civar hal· 
kının ,.e mahallelilerin sığınM'aklan 

bir yer yoktur. O cırlak ses her yere 
girer. 

Ben hn satrrlan yazmakla, taham. 
mülleri son haddine nrmr; yüzlerre 
kişinin fikrine tercüman olduğumdan 
eminim. Aı• ık polisin de benlm gibi 
düşündüğünden emin olmaık lstlyo • 
nım 

B. FELEK 

Süvarilerimiz 5 Nisanda 
Hareket Edecekler 

A vrupanm muhtelif şehirlerinde 

yapılacak olan atlı mani rnilsabakala. 
nna iştirak edeoric olan süvari eki· 
bimiz 5 nisanda lstanbuldan Romaya 
gidecektir • 

Ekip, önümüzdeki cumartesi gilntl 
öğleden sonra Sipahi ocağı sahasın • 
da bir tecrübe yapacaktır. Bu göste.. 
ri§ atlamalarını halk ta. görebilecek : 

tir • 

Bir Mühimmat Depoıu 
İnfilak Etti 

Şankhay, 29 (A.A.) - Lançau'da 
bir mühimmat deposu infilak etmiş. 
tir. Şimdiye kadar altı ölü ve 23 ya• 
ralı bulunmuştur. Deponun bin bet 
yüz metre çevresinde bulunan biltiin 
evler ~,kılmıştır. 120 aile açıkta kal. 
mıştır. 

T enekeden Bıçakla Arkadatmı 
Y aralıyan MahkUın 

Bir hırsızlıktan suçlu olarak tev • 
kif anede bulunan Osman, bir mangal 
yüzünden arkadaşı mevkuf Süleyman 
la kavga etmiş ve ten~eden yapıl • 
mış bir bıçakla Süleymanın kulağını 
kesmiştir. 

Sulh birinci ceza hakimi dün suç-
luyu 16 gün hapse mahkumetmitşir 
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1\1.lahkemelerde 

ı·········· Kıymetli bir köpeğin .......... 1 
ı • nasll zehirlendiği araştln ıyor 

Eyüpta CünıUşsuyunda Yeniyolda 6 numarada - Bu benim briclk köpeğimdi.. Ona 150, 200 lirayı 
oturan Terzi Hakkı, sahibi bulunduğu kıy - çok defa teklif ettiler. Fakat, ben onu adeta aile ef

metli bir köpeği zehirlediği iddiasile komşusu hakkın radı arasına sokmuştum. O kadar çok severdim. Bu, 
da takibat yapılması için zabıtaya müracaatta bu - emsaline az rastlanan Boldok cinsi idi. Evvelisi gün 
lunmuştur. Köpeğin ölüsü, dün bir muşambaya sarı- koınşunıuz Salih bir keçi kesmiş. Ertesi gün köpeği 
lı olarak müddeiumumiliğe getirilmiş ve tabibi adil- bahçede ölü bulduk. Ağzında da keçinin bağırsağı 
ler tarafından görüldükten sonra adli tıp işleri mü - vardı. Köpeği Salih zehirlemişti. Polise müracaat et
dürlUğUne gönderilmiştir. tim. Salih aleyhine dava açtım. Poliste köpeğin ze -

Terzi Hakkı, dün kandisile görüşen bir nıuharfiri- hirlenip zehirlenmediğini anlamak için morga gönde· 
nıize evlAt acısı görmüş bir baba gibi şunları anlat - rlınesine karar verdi. Şimdi oraya göürüyoruz. Veri-

: mıştır: lecek rapordan sonra ceza mahkemesine gideceğim ... J 
........................................................................................ 

, YARIN ~KŞAM SAAT TAM 9 DAM ELEK SINEMASIN DA memleketimizde birinci defa oıa"'!' 
rak senenin en GÜZEL ve en MUHTEŞEM filminin ilk gösterilmesi şa refina 

BÜYÜK VE RESMi SiNEMA MÜSAMERESi /-'\.. 
40 SENELiK FiLM SANAYllNIN YAPTICI 10.000 FiLM ARASINDA Rv' 
PIRLANTA CIBI PARLAYAN TEK VE RAKiPSiZ ŞAHESER, fi · 

1936 senesi beynelmilel VENEDlK film müsabakasında p ..,. 
DÜNYA BiRiNCiLiK MÜKAFATINI KAZANAN ~,-

SHAKESPEAR'in ölmez eseri, baş rollerde: 
NORMA SHEARER • LESLIE HOWARD JOHN BARRYMORE 

RC>1\11EC> 
veJULiET 

DiKKAT: Yann geceki mlisamere için loca kalmamıştır. BlitUn koltuklar 1 lira ve numaralıdır. 1 nci ve 2 
nci mevki bilet satılmıyacaktır. Halka hoş bir vakit geçirtmek için başta ve antrakta CAZBAND temin 
edildiği gibi sinemaya gelenlerin FİLMLERİ de çekilecektir. YAL.ı~IZ YARIN GECEKl MÜSAMERE 1ÇlN 
SMOKlNG VEYA FRAK MECBURİDİR. 

MF:T.ET\: Pic:e.si hııl"'ibı ı:uı hA htRn itibarC'n acıktrr. Telefon: 4MR8 

Üfürükçü 
Mahkum 

Oldu 

ı GENÇ KADINI TAM 
YİRMİ YERİNDEN 

ı • Biltün İstanbul halkı: Yarın akşam mevsimin en fazla musikili 4 
• 11 Yeni Evtenenler1 

A sliye dördüncü ceza mahkeme. 
si, dün Kasırnpa,Jjada Çeşme

meydanında oturan Canan isminde 
bir kadını 3ay hapse ve (50) lira pa. 
ra cezasına mahkum etti. Canana. is
nat edilen suç şuydu : 

1 HER YERDE ŞEN 
filmine iştirak eden ve meşhur Maestro ve mümessil HARRY ROY 

• • idaresinde bulunan şayanı hayret Londra orkestrasını dinlemek Uzere 

DISLEMIS, y ARALAMIS! su· MERs·ıne · · • masına 
Kumkapıda Saraç ishak ıokağında 3 numaralı evde oturan 

Hatice is.minde genç bir kadın, dün Müddeiumumiliğe koşacaktır. Sahne arkadaşları bulunan PRENSES PEARL emsalsiz 
müracat ederek Mahmutpa,ada kunduracılık eden Muıtafa aley- oyunu ile seyirciler cezp edecektir. Bu filmde: Baş döndürilcü tango-
hine dava açmıtlır. lar, mükemmel valslar, cazip rumbalar, şayanı hayret sahneler ve ne

Kadının vücudunda yirmiye yakın 
diş yarası vardrr. Yaranın birisi gırt. 
lağındadır. Tabibiadiller kendisini mu 

fis musikisi ile mevsimin en fe\'kalade filmi olacaktır. 
'• Yerlerin lütfen evvelden aldırılması rica olunur. Tel. 42851 

I" 

Canan, büyü yapar, tütsü yakar, 
ve evlenemiyen kızlara kısmet bulur. 
muş. 

Geçenlerde yine evine iki genç kız 
gitmiş, onlara büyü yapmış ve kendi 
saçından teller vererek: "Bunları 

mangala atınız .. Tütsüleyiniz .. Sevdi
ğiniz gençten alacağınız mektubu ba. 
na getiriniz. Mutlaka o genele evle -
neceksiniz.,, demiştir • 

Şahsi Hürriyeti 

Tat.dl+ Etmiş! ayene etmişlerdir. Hatice şikayetini • .. MASKELi 
şöyle anlatmL5tır: ı 

KADIN,, filminde takdir nazarlarile seyredilen ve 
candan alkışlanan büyük yr1dız 

"- MusWa, istediğini yapmadı -
ğım için bana muğber oldu. Birdenbi. 
re üstüme atıldı. Her tarafımı ısırmı
ya başladı. Bir aralık d~lerini gırtla. 
ğıma geçirdi. "Seni boğayım da kur
tulayım,, diyordu. 

Edirne Zirai 
Hapisanesinde 

Asliye ikinci ceza mahkemesi, dün 

Üniversite edebiyat fakültesi ameo. 
loji profesörii Baszerd tarafından Ci
hangir apartımanının kapıcısı An • 
deryagoni aleyhine açılan bir şahsi 

hürriyeti tahdit davasına. başladı. 
Profesörün iddiası şu idi: 

Profesörle apartıman sahibi ara • 
smda bir alacak meselesinden doğma 

ihtilaf varmış. Kapıcı Anderyagoni, 
profesöri.i odasmdan çıkartmamış ve 
eşyasını da naklettirmemiştir. 

Ben can acısi)ıle dişlerini gırtlağım. 
dan kurtardım. Omuzlanm, kollarım 

ve kalçalarım diş izleriyle doludur. 
Burnumu da ısırdı. Üstümdeki kanlar 
hep burnumdan aktı . ., 

Müddeiumumilik, tahkikata devam 
etmektedir • 

Üç gUndenberl İstanbul hapisane • 
sinde tetkikat yapan hapisaneler u. 
mum müdürü Bedri, dün Edimeye git 
miştir • 

Bav RPrlri l!P<'Pn RPTIP Rr.ılRn JriHr
ne hapisanesinde de tetkikat yapacak 

Mahkemede suçlunun avukatı var
dı O da pro!esörtin And~rv&ı::oniyi 

bastonla başından dövdilğü için Bey • Han odasını 

7 uf uşf urmuş ! 
tır. Tamamen zirai bir hapisane olan 
Edirne hapisanesinde geçen sene çok 
iyi süpürge mahsulü almmıştır. Bu 
sene A vrupada yabani fasulyeye çok 
rağbet gösterildiği için hapisanenin e 
kin sahası genişletilerek yeniden ba
zı mahl<umlar dş.ha gönderilecektir. 

oğlu sulh ceza mahkemesine dava aç. 
tıklarım söyledi. Muhakeme, iki dava
nm birleştirilmesi için talik edildi. 

Çocuğun Cesedi Morga 

Kaldırıldı 
Bu mahkumlar Ankara, Konya ve 

İstanbul hapisanelerindcn ayrılacak. Bcyoğlunda Asmalımesçitte oturan 
Hüseyinin ka:ruıı Hatice çocuğunu dü

şürmüş, polis çocuğun dUşUrülmesini 
şilpheli gördüğü için cesedini müddei. 
umumiliğe .göndcnniştir. Tabibiadil -
ler, düşme şeklinin tesbitl için cese • 
din morga nakledilmesine lüzum gös
termişlerdir. Morgun vereceği rapora 
göre, tahkikata devam edilec~ir. 

Polis, dün müddeiumumiliğe Letter 

isminde bir genç verdi. Sultanahmet 

sulh üçüncii ceza hakiminin sorguya 
çektiği bu genç kasten yangın çıkar • 
maktan suçlu idi . 

tır • 

Çay Hırsızı 

Çaycı Nurinin dükkanından muh -
telü zamanlarda 500 liralrk çay çalan 
çırağı Osman. dün Sultanahmet bi • 
rinci ceza mahkemesi tarafından bir 
ay 22 gün hapse mahkUın olmuştur. 

- Açsanıza be ..• 
- Patlıyor musunuz, geliyoruz ... 
Nazlı istemiye, istemiye büyük bir hiddetle bağır

dı. 

Şimdi lambayı yaktl. Ve küçük lambanın kulpuna. 
par~aklarını geçiren genç kız, çıplak ayaklarla top. 
raklara basarak sokağın tahta kapısına yaklaşıyor. 

Eski kapı gıcırdıyarak açılıyor. Karanlığın bir kıs
mını petrol liı.mbasının ışığı kızıl sarı bir buğu ile sar. 
dı. 

Bu ışık çerçevesinin içinde iki erkek var .. 
Bunlardan biri uzun boylu, amma çok uzun boylu 

ve çok iri. Uzun beyaz bıyıklan, kabartma bir harita 
gibi çizgili yUzüne bir yeniçeri ağasının heybetini ve
riyor. 

Arkaya atılmış kasketinin iki yanından ve alnın
dan görülen saç'lan kırlaşmış amma, kaşları hiç a· 
ğarmamış ve bu simsiyah kaşlar içleri içkiden kızar
mış cevval gözlerinin üstüne doğru darmadağnık 
düşUyorlar. 

Bacaklarında yeşil ketenden kilot bir pantalon, a
yaklarında; bu sıcağa rağmen, kilotunun üstüne çe
kilmiş ytin çoraplar var .. Ceketinin arkası tokalı ve 
nefti renkte bir avcı ceketi .. 

Bu adam iri gövdesini sağa doğru bilkmUş ve sağ 
kolunu zayıf, kısa boylu bir erkeğin ko1una geçir
miş. Bu suretle onun yere düşmemesine, ayak
ta durmasına gayret ediyor. 

Koluna girdiği adam .. Pek zayıf pek küçük bir 
şey .. Yüzünün derisi çok kullanıldıktan ve çok dol
durulduktan sonra birdenbire içi boş bırakılmış bir 
torba gibi kellesinin altına. doğru toplanmış ve aşa
ğıya doğru sarkıyor. Yalnız bu da değil traşları uza
mış krllan sivri, sivri olan bu deriler çenenenin tam 
ortasında olduğu gibi iki yanağın altından da sütleri 
çekilmiş keçi memeleri gibi sallanıyorlar. 

Yüzünün tam ortasında derisi iyi haşlanmış bir 
fstakoz derisi gibi kıpkızıl ve bir portakal kabuğu 
gibi girintili çıkıntılı. Bu burunun altında seyrek kıl
lı düşilk bıyıklan var .. Sarhoşluktan yan inik şiş 

No. 19 

Haçopulo hanında oda başıhk eden 
I..efter, evvelisi gün lüzumsuz kağıt -
ları yaıkarken hanın bir odasını tutuş. 
turmuştur. 

Mahkeme, tahkikatın serbest ya • 
pılmasma karar vermiştir. Müddiu • 
mumilfk tahkikatı derinleştirmekte -
dir • 

göı kapaklan maaaı ve maİleVl bltklnliğin en açık 
ifadesini vermekte ve bu göz kapaklarının üstündeki 
uzun kıllı seyrek kaşlan darmadağınık. Boyu bilmem 
göründüğü kadar kısa mı? Belki dizleri kıvnlmıştır, 
bu menhus sarhoşluktan. Onun için bu sarhoş adam 
bu kadar küçük göri.inüyor. 

Nazlı, iyi görebilmek için; kulpundan tuttuğu lam
bayı biraz daha başının ilstilne doğru kaldırıyor. 

Ve ateş gibi yanan gözlerle karşısındaki insanlara 
bakıyor: 

- Hayrola Ali Çavuş! .. 
- Çekil öteye .. Babanı içeri kadar E:Ötürlip yata-

• ğına yatırayım. 
-Nesi var? ... 
Derken onlara biraz daha sokuluyor. Ve onlara 

biraz daha sokulunca içinin bütün endişeleri, bütün 
korkulan ve bu korku, bu endişenin verdiği bUtün 
müşfik duygular bir anda büyük bir hiddete münka
lip oluveriyor: 

- Ooof ... Leş gibi rakı lçokuyor ... Moruk yine kör
kütük sarhoş .. Öyle değil mi?. 

Afi Çavuş, bir koluyla Osman dayıyı tutarken di· 
ğer kolunun ucunda sallanan kocaman ve nuırlı 

eliyle Nazlının kolunu kavrıya.rak onu evin içine doğ
ru itiyor: 

- Haydi önUme düş .•. Eğlenme ... 
Nazlı bu sert parmakların arasında incinen kolunu 

bu sert cendereden kurtardıktan sonra. hışımla Ali 
Çavuşa doğru dönüyor fakat: 

- Sana yUrU .. Düş önüme eğlenme dedim anlama
dın mı? .. 

Diye daha sert konuşan Ali Çavuşun emir verme· 
yi itiyat edinmiş sesinin ikinci bir ihtarı önünde is-

PAULA VESSELY 
Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren Bayan Ventura 

Sinemasında Ş i5lide Halaskar GazJ cadd~fn· 
de J.Uiko aparhmnnmda otu. 

ran bayan Ventura ile elbise taciri B. 
Hayim dün Beyoğlu evlenme memur • 
ıugunda e\'lenrnişlerdir. Kendilerini 
tebrik ederiz • 

gösterilecek olan emsalsiz ve çok güzel 

MACARiSTAN 
GECELERİ Dama Müaabakaaı 

\ .... filminde bütlin muvaffakıyetlerin fevkinde temayüz edecektir. ~; Dama müsabakası devam ediyor. 
Pazar günü yapılan müsabakada lz.. 
mirli Sabri Muğlalı Mustafayı, ikinci 

Halkevinde Konferans 
.&mmonu Halkevinden: 30-3-937 

sah .günü saat (17,30) da Evimizin 
Cağaloğlundak,i merkez salonunda 
Bay Dr. Hüseyin Kenan tarafından 
(Keyif verici zehirlerle mUcadele 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

26--3--;937 tarihinde cuma günU 
G'Ulhane Trbbi mUsamerelerine Prof. 
Dr. Lutfi Aksunun riyaseti altında 

devam edilmiştir • 

~JIJ~L~~fl~SUM!~u.~ı:?~ Emrulla~ı! 
mağlup ettiler. İzmirli Orhanla Şe • 
rafeddin ild§er sayıyla berabere kal• 
dılar • I ---- \ 

T epebafında Bugünkü - ı 

Bu konferans bütün yurttaşlara a. 
çrktır • 

1 - Ree Sifilizi Dr, Sedat. Konferans 
1 

2 - Pellagraf vak'ası Dr. Esat. Beyoğlu Halkevinden: Bugün saat 
18 de evimizin Tepebaşmdaki merne • 
zinde profesör Rıza İzzet Güner ta • 
rafından 1stanbulun fethi mevzuunda 
bir konferans verilecektir. Herkes ge
lebilir • 

Bergl'l.mlll Akrepolünde 
3 - Demaus Prekosm insülin ile 

tedavisi Dr. Mevlüt. 

Temsil Verilecek 

Bergamada tertip edilen yedi gün, 
yedi gece eğlenceleri münaebetiyle 
şehir tiyatrosu Bergama Akrepolü • 
nUn 15000 kişilik açık tiyatrosur.da 3 
temsil verecektir. Aynca, eğlence -
lerde kalkan, cirit oyunları ve diğer 
milli sporlar da yapılacaktır. 

4 - Mezanteri sipesifik olmayan 
iltihabı bir tümör Dr. Operatör Mus. 
tafa. ŞEHiR TiYATROSU 

Bu akşam 
Operet kısmı 

Prof. Dr. Abdülkadir Noyan, Na • 
zım Şakir, Zeki Burhan, Burhanettin 
Osman, Murat münakaşalara iştirak 
etmişlerdir • 

20.30 da 
BÜYÜK HALA 

4 perde 
Komedi 

Yazan: SUAT DEK V I!;> 
yankar karakterine rağmen itiraz etmiye cesaret et
medeQ yürüyor: 

- Odası işte burası. 
Kuvvetli bir içki kokusu, taşlığın esasen taham -

rnUl edilmez bir derecede olan, küf ve çöp kokusuna 
karıştı. 

Nazlı burnunu elinin iki parmağiyle bu kokuyu al
mamak için kıstmrken odalarının yarı aralık kapı
.emı arkaya kadar açtı. 

- İşte odası.. Buyursun sarayına .. 
Ali Çavuşun kolunda ilerliyen Osman dayının bır 

eomnanbuldan farkı yok .. Yahut ta ipnotize olmuş 
gibi... 

Adeta uyuyarak ytirüyor. 
Ne konuşuyor, ne de etrafına bakınıyor: 
- Yatağı neresi? .. 
Kendi yattığı kereveti gösteriyor: 
- Orada zıbarsın ... 
Yataktaki genç kız başını kaldırmış, endişe ve Sl!v

gi dolu gözlerle babasına bakıyor: 
- Baba .. Babacığım .. Nesi var babamın? 
Ali Çavuş, Meleğin sesini biç duymamış gibl cevap 

bile vermiyor. Büyük bir ciddiyetle kimbilir, belki de 
sarhoşluğunu belli etmemek için bu kadar ciddidir, 
kerevete kadar yUrUyor. 

Ve Osman dayınm kolunu bırakır bırakmaz Os
man dayı içi boşanmış bir çuval gibi adeta incelerek

1 

kendi Ustünde kıvrılıyor, ve sonra bir kUlçe gibi kel' 
revetin üstüne düşüyor: 

- Baba!.. Baba! .. 
Kerevetin üstüne yUzüstU yuvarlanmış olan ihtı~ 

yar sarhoş, yarı anfaşılır yarı anlaşılmaz bir sesle: 
- :Melek! .. Melek ..• 

Diye ona cevap vermek istiyor. Fakat dili o kadar 
dola~ıyor ki, onun "Melek,, dediğini ancak bütün en
dişesile onun cevabını bekliyen kızı "Meleği,, a.nlıya-
biliyor.. ' 

Sakat kız, bUtiln hasta ve sakalların hassasiyeU 
ile yine ağlıyor: 

- Niçin içtin? .. Niçin bu kadar içtin? .. Yazık de
ğil mi sana? .. Yazık değil bize? ... 

Ali Çavuş, arkadaşının ayaklarını da kerevetin üs
tüne koyup yerleştirdikten sonra: 

- Onu şimdi rahat bırakınız, diyor, onunla k0-
nuşmayınız. İçki beynine sıçramış! 

Nazlı odaya, gaz sandığının üstüne lambayı bırak
mış, kollarını göğsil Ustünde çaprastıamış. Gece yaı
tarken üstUnden çıkarmıya lüzum görmediği, gUndüı 
işinin başında giydıği siyah önlüğü ile, çıplak ayak
lariyle, başının etrafında dağılmış, siyah. gür saçla.
riyle bir yangın, bir zelzeleden kaçarken yarı giyine
bilmiş, başını kapının pervazına dayamış gözleri ateı 
gibi yanıyor ve yüzü dibine kadar kızarmış. 

Haftada altı buçuk gün alın terleri döktüğü, her 
yirmi dört saatin on üçünü çalışarak kazandığı pa
ra ilikleri, caru eriyerek kazandığı para ... lşte şura.
da, şu kerevetin üstünde kendini bilmez bir sarho~ 
luk gibi kıvrılmış yatıyor. 

Gözleri, babasına karşı duyduğu hiddetin biltün 
parlayışını taşıyan bakışlarla Meleği arıyor. Daha 
bugUn, bu mel'un, mendebur·ona: 
"Babamız fena adam değil •.. Siz onu tanımıyorsu

nuz, onun efkarı var.,, 
Diyordu. Meleğin yumu§ak bir ahengi olan sesi ye

niden &anki ona: 
"Babana moruk deme abla! .. Günah! .. ,, demi§ gibi 

bUtUn vüoudu hırsla titredi. 
* • ~ 

Günah! ... 
Asıl, gUnah bu değil mi? 
Asıl bu! ..• 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin Y ALMA"-
l AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her ıeyde temiz, dü· 
riiıt, ıamimi olmak, kariin 
razeteai olmıya çalıımaktır. 

[cuNuN MESELELERıj 
Kıyamet 

Akşam lokantada yemek yiyo • 
l'tun, garson geliyor : 

- Efendim ,telefonla sizi İstan • 
buıdan anyorlar ••• 

Orkestra sesleri al'88mda telef on 
bı8.8&8ına yaklaşıyorum: 

- Burası xxx. (gazetelerimlzden 
birinin adı) . 

- E\'et ,bir şey mJ istiyorsunuz!. 
- Cihan harbi arifesinde lnılşiz, 

doğru mu! 
Hani tıpkı "Ankarada yafmur 

tağıyor muf,, gibi bir sual: 
- Ben ne reci en bilirim?. 
- Bugün gazeteler birinci sayta. 

lannda, büyük harflerle, hep bundan 
bahsediyorlar • 

- llk defa sizden işitiyorum. 
- Fakat fikriniz nedir?. 
- Hiç bir !feY ••• 
- Gazete sayfalanm bir l{örsenlz. 

hem biz Yunus Nadiye sorduk, o ce. 
\'ap \'erdi •. 

- Olabilir ..•• 
Posta ile dün gelen gazetelere ba • 

kıyorum. Hele bir tanesi 1914 tem • 
bluzunun bütün harareti lle harp 
haykınyor ! 

Basit silrilm da\'ası: Mesele olmaz. 
la icat etmeli ! 

Sonra bunun mes'ullyett de yok: 
De\'Jetin ne mali, ne de ekonomik itJ
bannı kınyor. :Fakat dUn~·ayı bir ce. 
hennem buhranı arlf esinde gfflıter • 
inek memleket için ha)ırlı mıdır? OL 
ıetectlik san'atının müstesna incelik . 
lerlni bllmlyen milyonlarca \•atandıı.ş:, 
bu.(iinden yanna ne olaealtını tahmin 
edilmez korku içinde ~aşırtmak 
doğru mudur! Biz Hoca Na8rettinin 

• ~ _. .... _..._ • .,......,.. ft'-rıllUt 

tahst ve mlle$Sf'.Se buhranlanmızı dUn 
)'aya maletmcğe kalkışmak daha h·i 
olur, - Fatay • ~ 

• 
Maskeler 

Bir \"Bkanü,·is, on sekizlnel aıur 
Osmanlı \'alilerinden birinin port. 
l'eAlne şöyle bftl}lar: "Ekseri en·am 
da saim \'e salatı teheccüd lti)·adı ı 
le gecder kaim olup meşa~ihl kira. 
hla dalma 1)1iba.rü hürmet n her 
birinden ha.5ka başka P.\'J'MIU ze'kar 
ahzU telakkisine rağbet etmekle 
kesbi !t()hret etmişken ••. ,, 

Ve şöyle tamamlar: "Zulmü i~"tl. 
Mfı i.lemgir ,.e \•ali olduğu memle
ketlerde gani olanlar fakir ve katli 
nefs maddesi indinde zeı-rMen ha. 
ktr olmakla (Be31 : Batıl hemişe 
batılU be~ hudedlr \'ell • Müşkil hu. 
dur ki ~mreti haktan zuhur ede.) 
mdhumuna ma ftdak idi. ~· 

Bu riyakarlrk. yaJnrz, Mkl ~rlat 
f-1' d*"irlere hM değildir; her ileri 
hareketin dahi, mf"nfaat \'e lhtlraııı 
tüccarlannın ~;izüne yarar dema. 
gojt ma!!lkelerl nrchr. 

Biz Kemalizmin ha~·at, tefekkür 
,.e \icclan hilrrf~·t"tlerlni mUdafaa 
etmekle ve hu~u!!lf \'e umnmi hayat 
ta bu hUrrl~·etlertn ahl!\k'ınr kur • 
malda şark alemi hareketlerinden 
ayrılıyoruz. Gf'rek milli~·etpen·er -
llk, hatta ıgerek ileri inkıl:i~ılrk ta 
assublanna bürünen bozı.nınculuk • 
lara n tedhişlere ancak bu hürri • 
yetlerln ahlak \'e kültürü ile karşı 
koyabiliriz. 

Bl7.de hakiki ta..,nif şarkhlrk ve 
garplılık olmakla beraber şarkçı ,.~ 
garpçının hakiki \'asınan da adet 
leri, kültiir ,.e ahlaklarile ölçiile. 
bilir. Bir Alman eliyor ıki: "Berlin . 
de oturan hlr Şaridı ile benim aram. 
da fark, odur ki, onun, Garplıya 
benzemek için sokakta kadına gM. 
t.erdiği hürmeti, hen e\;mde kan. 
ma k~ı da gösteririm. Onun tak. 
ildi, benim ahlôık ve kWtürüm
dilr ! ,, . Fatay 

Çöpler Kaç Mil 
Açığa Dökülmeli? 

Çöplerin denize atılması için bele -
diye hazırlığını bitiremediği için bu iş 
)'inni, otuz gün daha ge<;ikece:fctir. Be 
ltdiye, çöplerin lstanbuldan kaç mil 
UM.ğa dökülmesi icap edeceği hakkın 
6a fenni teüdkat yaptrnnaktadır . 

G azeteler güzel bir hava. 
dis verdiler: Konyada 

eski kütüphaneler birle,tirile
rek bir kitap sarayı ve ıehrin 
muhtelif semtlerinde de bef 
okuma salonu yapılacalanış. 

İşte, umumi kültür için çok 
faydalı bir teşebbüs. Halkımı· 
zın okumıya rağbet etmedi
ğinden şikayet edip duruyo
ruz. Memleketimizde gazete, 
mecmua ve kitap okuyucuları
nın sayısı mektep görmüşle

rin sayısına nisbctle hayli düş
kün. Öyle zannediyorum oku
mıya karşı bu hevessizlik, çok 
defalar, vasıta ve vesile nok
sanından doğuyor ve zamanla 
kökleşiyor. Halkımıza, bilhas
sa ilk ve ortamekteplerden 
çıkarak hayata atılanlara 

okumak kolaylıkları hazırla
mıyoruz. 

Gençleri mekteplerden, sıkıntı -
lı bir angaryadan kurtulmu9 ol • 
mak duygusile değil, okumak he
vesile çıkarmak meselesi de başka. 
Burada, sathice olsun izah edilemi
yecek kadar mudil bir iş, o bahsi 
başka bir milsaha.beye bırakalım. 

Her okumak isteklisi kendisine 
uygun kitabı, mecmuayı kolaylık
la seçemez, tedarik edemez. Hatta, 
ekseriya, okumak için münasip 
yer ve müsait vakit bulamaz. 

E skiden kütüphaneler y~lnız 
bir sınıfa, az çok dedn te

tobbillerde bulunacaklara mahsus 
gibi idi. Yarım asırdanberi bu te
lakki değişmiş, umumi kütüpha • 
neler açmakla istihdaf edilen ga
yeler çok genişletilmiştir. 

Okumak yalnız mukabil bir fey 
öğrenmek için değil, fikri dinlendir 
mPk v~ eR:l_epdirmek icin de lazım
aır. :t;ıeaen ct!Illıyenercıe buyuı: 

ekseriy~tin bu medeni ihtiyacı en 
evvel Anglosaksonlar tarafından 

sezilmiş ve tatmin edilmiye çalışıl 
mıştır. Bu hususta bilhassa Ame
rikalılar önayak olmuşlardır. Kü
tüphanesiz bir kasaba bırakma -
dıkları gibi kalabalık şehirlerin 
hemen her semtinde, büyük kütUp 
hanelerden başka, birçok küçUk 
halk kütüphaneleri vücuda getir
mişlerdir. 

Eskiden kalma kütüphanclerl • 
mize bakılırsa o devirlerde mem -
leketimiz başka memleketlerden 
geri değil hatta birçoklarından da
ha ileri imiş: fakat bugün fstanbu 
lumuzda medeni bir cemiyetin ih
tiyaçlarını karşılıyacak modern 
bir kütüphanemiz yoktur. Halbu • 
ki dUnyanın en zengin kütupha • 
nelerinden birini kurmak için elde 
ne kıymetli sermayeler var!.. Yal
nıı bir hayli paraya ve ondan da
ha ziyade himmete mühtacız. 

D ünyanın e~ muazzam kütUp 
hane!i Bırleşik Amerika 

devletlerinin federal merkezi olan 
Vaşington şehrindedir. Bu devlet 
merkezinin nüfusu ancak son za. 
mantarda yarım milyonu bulmuş
tur. Yirmi yedi, yirmi sekiz sene 
evvel ben orada bulunduğum va -
kit üç yüz bin kişilik bir •ehirdi. 
Böyle olmakla beraber bUyUk kU. 
tüphaneden başka, meşhur milyar 
der Garnegie tarafından Amerika 
şehirlerine hediye edilen yUzlerce 
kütüphanelerden biri de sefaretlıa 
nemizin civarında bulunuyordu. 

Vakit buldukça gündüzleri ve 

hattA akşamlan oraya uğnyarak 
istifadeli vakitler geçirmek mum. 
kün oluyordu. Halbuki böyle kısa 
zamanlar için şehrin öoür ucun • 
daki bUytik kütüphaneye gitmiye 
imkan bulunamazdı. 

M emleketimizin büyük şehir
leri gibi İstanbul için de 

muhtelif semtlerde, mesela ts . 
tanbulun iki kalabalık semtinde, 
Şişli • Nişantaşında, Beşiktaşta, 
Kadıköyünde ve ÜskUdarda böy -
le halk kiitUphanelerine, buit kı
raat salonlarına değil, şiddetle ih
tiyaç bulunduğu kanaatindeyim. 
Vakıa Halkevlerinde de kUtUpha
ne olarak a.yrılmı~ !'!alonlar bulu· 
nuvorsa da bunlar ihtiyaca kifi 

TA~ 

Çünkü okumak 
·Kolaylzğznz 
Bulamıyor 

Yalnız onda eskilik ualeti ve e. 
kiliğinln mirası olan bazı hususi 
zenginlikler vardır. Bu kUtUpha
nenin, tabir caiue, şeceresini tl 
Şarleman zamanına kadar çıka • 
ranlar mUbalaga etseler bile her
halde paha biçilmez servetinin pek 
eskiden toplanmıya başladığı mu
hakkaktır. Halbuki Londra kil • 
tilphanesi kurulalı henüz iki asrr 
bile olmamıştır. 
Yukarıda işaret ettiğim gibi Av

nıpada bövle bilvUk kütüphaneler 
grupta • evve! knpa· ır. Bununla be

defildir . Gaıp 
memleketlerin • 
deki modeller 
gibi, bilhMsa or
ta tahsil! bitir
miş sınıfların is
tifade edebıl<'· 

cckleri mcdern 
ilmi kitapl:ırı. 

/,nııııklopedileri . 

knmutdarı. aeas
Jr.rı, gayet dik· 

kııtle seçilmiş e
debi eser !eri ve 
hır t etebbU !a!o. 
mı ile blr •e hat-

ta ıki ga.lete Vtı 

n•ecmua salonu
nu ihtiva eden 
nıfüııtakil miles
ı:1es~ıer rn.zımrlı ... 

I.föyle halli Kil· 
t:iphanell'rı !cu. 

raber gePele~. 

:hık kalan ikin· 
c; derecede kü 
tUrhaneler ycık 

dP~ildir. ~,.oe.e 

{'ar, ste bii \'lİh 

nıPkteplerin bu

luııduğu I{artier 

J~at•n'deki ~:ıin

te ı~enevieve kü-

Uiphnnesi gece 

saat ona kadar 

açık kalır. 

SözU tatlı bi

tirmek için et

raflı tetebbtiler 

yapan okuyu

culara bir iyi 

haber verelim: 

rnbilmek i ' i n 
t-ayıı parayıı. itı· 

tıyııc bulunri.ığl~ 
Şehirlerimizde yeni yeni kurulan halk kütüphanelerinden biri: 

Pariste milzele

re ve kUtUpha

nelere •nuavenet 

etmek ilzere ku-

1 YAZAN 
Rauf A. 

HOTJNLI 1 

Sam unda Ata türk kütüphanai 

gruptan evvel kapandıkları halde 
bu kitap sarayı sabahtan akşa -
mın onuna kadar açık kalır. Gece
leyin tenvir edildiği vakit hakika
ten bir peri sarayı halini alır. üst 
katında temiz ve ucuz bir lokanta
sı da vardır, öyle ki sabahtan ak
şamın onuna kadar orada kalıp ra 
n .. ın :ıt Çüıışmatc mUmkiumll.ı·. 

rulmuş bırtakım 

dostlar cemiyetleri vardır ki, nadir 
tabloların, el yazılarının, vesika • 
larıp satın alınması hususunda bu 
mUescselere nakden yardım temi
ni ile meşgul olurlar. Son zaman • 
larda "milli kütüphane dostları ce 
miyeti,, nin deUiletile bu irfan mil 
essesinde yeni bir servis vücuda 
getirilmiş. KütUphanede bulunan 
nerbangı uır metnın rvtugraıı, ta· 

v e ı> e e a ı y e m ı z i n elela- lep Uzerine, ancak masrafa ka~ı· 

B ununla beraber, muhtevi • 
de bütçesile böyle bir işin başarı • lık olabilecek ufak bir ücretle, bu 

yatı itibarile dünyanın en 
lamıyacağı aşikardır. Amerika be- servis tarafından çekiler~k dün • 

zengin kütüphanesi altı milyon cilt lediyelcri zengin oldukları gibi ba yunın herhangi bir tarafına gön • 
hus~ zengin yurttaşları bu gibi iç- kitabı ve sayısız koleksiyonları ile, derilecektir. Artık ufak tefek tet. 
timai işlerde çok cömerttirler. A- Londradaki Britlsh Museumdur. kikler için Parise kadar gitmiye 
ca.ba bizim zenginlerimizin him - Parisin milli klitUphanesi, beş ve ynhut başka vasıtalar aramıya 
metlerinden medet bekliyebilir mi- milyon ciltle, ondan sonra gelir. hacet kalmamıştır. 

yiz? F'lk:ı• bunun \irı de bcled.)cını. --------- ------------------
zin önayak olması, devamlı bir teş 
kilat yapması lazım olsa gerektir. 
Herhalde Konyadşn ibret almak 
artık içtimai bir farıza olmuştur. 

lngilterenin birçok şehirlerinde 

belediyeler böyle kütüphaneleri 
hayır sahiplerinin teberrülerindcn 
başka belediye vergilerine ve re -
simlerine cüz'i bir zam yaparak vü 
cude getirmişler: fakat şehriml2-
de munzam belediye vergilerine, 
bilmem, takat kaldı mı? Yanılmı
yorsam Gazi köprüsünün yaptınl
masr için kafi para toplanmış. Na. 
kil vasıtalarına o maksatla konul
muş bulunan zam, şehre ait köprü 
paras'!" ::>crab2!'. ~ı lk kütUphP.nc.
leri inş1 ,mu tıı hs\s ve bir mUdde+
daha idame edilemez mi? 

K onyada yapılma.er kararla,
tınlan kütüphaneye (Ki

tap sarayı) adı verileceğini oku • 
duğum vakit gözümün önünde Va. 
'ingtonun o me9hur kütüphanesi 
teceaaUm etti. Kırk sene evvel on 
dört bin metre mural.ıbaı bir ar•a 
Ustüne kurulmuş olan bu bina dün 
ya kütüphanelerinin en büyüğü • 
dUr. Zinet itibarile o kadar muh
teşem saraylar, eğer varsa, pek az 
olsa gerektir. O vakit yedi milyon 
altın dolar, bizim şimdiki para ile 
on beş milyon lira masraf gitmiş, 
bugün otuz milyona güç çıkar. 

Ba~tan aşağı beyaz mermerden ve 
işlenmiş tunçtan yapılmıştır. Dı -
va.rlarına maruf ressamlar tara • 
fından mitolojiye, güzel san 'atıere, 
ilimltre v~ fönlere dair alcgonK 
tablolar nakşedilmiştir. Cephesi, 
kö,esi ve bucağı kıymetli heykel
lerle bezenmiştir. 

Okuma salonu yüksek kubbeli 
büyU!cçe • 1500 tn.?trf' murab"'cıı -
bir camii andırır; fakat bundan 
başka yevmi gazeteler, mecmua -
lar, haritalar. muhtelif koleksi -
yonlar ve saire için ayn ayrı ge -
niş salonları vardır. 

Avrupada bUvük kütliohaneler 

1 PA.Rı~ MODELLt~ 

"Kızarmış ekmek rengi,, ismini taşıyan yeni bir renk bu sene çok mo
dadır. Kızarmış ekmeğin tatlı ve sıcak renginde olan bu küçük sabah el
bisesi ne kadar hoştur. Kemeri, eldivenleri ve ppkası siyah intihap edi
lirse: resimde görüldüğü gibi pek zarif bir kıyafet olur. Elbise yaknsızdır. 
Boynunda muhtelif renkli bir ipekli mendil bağ-lanmıştır. 

Ecnebi blr memleke1te gazeteler 
lçttınai ıef aletl ortadan kaldırmak 
için, hllkftmetin derhal tatbikine ka • 
n.r verdiği SOfl~·aı yardım tedbirlerin. 
den slta)işle bahsedi) orlar 

• 
içtimai yardım, içtimai yardım teş-

kllib ve bu f aaJlyetlerin ilmi metod • 
tarla yapılması cidden çok fa:rdalı bir 
iştir. içtimai yardım keUme 1 o knda.r 
geniştir ki, but.un roouk teşkilatlan -
nı, doğrun evleri, sıhhat ista..ctyonlan, 
hutanelerl ,hM111e kadınlan mua~·e. 
ne kılrnlklerinl, dlmaği hıfzıl!ll!lıhha 

teşkilitlarile beraher umum hami~·eti 

nıiless~eleri, amele teşkilatlarını. a
meleye yardım müessesplerini, ha~,r 
cemiyetlerini, ailo yard:m me.:"krzle. 
rinl, haplsanelerf, fahi l'lf'ri ısıa;h "\'· 
lerini. komtinite tN;kilfıtmı komiinite 
merkPzini, içtimai merkPZIP.ri, köy 
ictimai tesekküllerlni, kırınma~., ye • 
şilay, hiilasa cemi)·et mı-k~nizmn"ını 
i!"lf't~n hütiin i(•fimai faaliyetleri itine 
alan bir kelimedir . 

• 
içtimai yanlımı en geni mlkyu -

ta tatbik eden memleket Amerika • 
dır. İçtimai yardımı hlr efkat 1 1 ol. 
maktan çıkaran, bunun ilmi esaslara 
dayandıran )ine Amerikadır. Hatta 
içtimai yardı \:ı Umi bir şekilde tee • 
klli.tıandırmak \'e yUrUtmek için Ko • 
lomblya Vnlven11teslne merbut bir de 
"t~ttmai Say,, mektebi ,·ardır Bu 
mektepten yetişen profesyonel "Socl. 
al Warken,, lçtfınai amP.leler mPm
l('ı.kettn her tarafına ya\,lır, ve yUk • 
sek licretlerle çalı~ırlar • 

• 
Bunlann hepgl hasta bir cemlyPtln 

l~lndekJ iktıssdi, içtimai, huzursuz • 
luklan tedavi için alınmış tedbirler • 
dir. Amerlkada servet ve refah yük. 
l!lek olduğu nlsbette içtimai bir sefa • 
let \'anlır. Şehrin garp ıusmını (West 
side) sen·et ve haşmeti şark ktsnu 
(Eutslde) içtimai sefaleti temsil e • 
der. 

Aıuıcıllunlıa rı;tıu141f ;,-ıaı\11111 (c..,hf•~t. 

lan, şehrin bu iki kısmı arasıncll\ld 

farkı doldurmak hayaliyle, büyük 
~enginler, milyonerler tarafından ku. 
rulmuş teşktıa.tlardır. Belediyenin, \'i
layetin, devletin ~·ardım teşkilatlan 
\'llrdrr, fakat hunlar bu hu~u i teskt • 
li.tların )·anında pek ehemmlyet..4'1.z 
kalrr. 

GörU~·oruz ki, l~tlmai sefaletle mU. 
cadele eden en bUyUk ku\'\'et. bU~11k 
mll)·onlardır. Faıkat iktisadi buhran 

biitUn cemi~·etıerl ~arsrnca, milyoner. 
lerin de but.çıelerl sannlmıs, içtimai 
yardım teı:;klliltlan Amerlkada bfü;lk 
bir buhran geçirmiştir. Bir çok'an 
kapanmış, bir çok profcs)·onel içtio ai 
amele işsiz kalmıştır, Amerikanın 

h;sizlf'ri, miJ~·onlan aşını , c;ef:ı!et 

bir kat daha artmrs, delik büvlidiikçe 
yama kü!;ülmii~tür. lliilüsa "unu rle. 
mf'k istiyorum ki içtimai yardım, blr 
memleketten l<:timai sefaleti kaldır • 
maz, an<'ak derin i~Jiyen bir yaraya, 
panswnan .raı>ar • 

ADSIZ l' AZl<'f 

Valin·~ Beykozda 

Yaptığı Tetkikler 
Vali ve belediye reisi Muhiddin f's. 

tUndağ ,Pazar gUnU yanında Dağcılık 

klübü azaları bulunduğu halde Bey • 
ko:>..a gitmi§, Karakulak \"e Akbabada 

gezintiler yapmışlardır. Vali, ayni za. 
manda Be)icozdaki meyvasız ağaçlar 

fidanlığını ve çayır önündeki bozuk 

yolu gözden gc<'irmiştir. Çayır civa. 

nndakilerin kışın çamur \'e yazın toz. 

dan oturamadıklan valiye anlatılmrf 
ve (250) metreli~ bu bozuk kısmın 
yaptırılma111 istenr'l!ştir. Vali, kayma
kam İhsana yolun derhal tamlr ettiril 
rnesi için emirler vermi§tir. 

Gaz Kuıı-sları 

Nisanda Açdocc: k 
Halk için her mahallede ac;ılma11ma 

karar verilen r.ehirli gazlardan ko • 
runma kurslanndtt ders verecek mu • 
allimler vilayetçe seçilm1ye ba,ıanıl • 
mıştır. Diğer taraftan bu denılerin 

verileceği binalar da ayrılmaktadır. 

Kurslar nisanda açılacaktır . 
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Milli Küme Maçları 
Karşısında Düşünceler _J 

Oyuncuların iZin 
meselesini hal 

PATRiYOT 
yo!una koymalı 

YAZAN : Eşref ŞEFiK 

S is İngilizler, pek o kadar 
dar vatanperver bil" mil 

let dej'ilıiniz!,, diyen küçük pin· 
pon yapılı, KCS.yöntln yüzüne hay
retle baktım. "Belki tyice tanımı -
yonunuz.,, diye cevap verebildim. 

- lnıiJtereye ilk gelifimdir. de
, di. 

- Londrada bir tanıdığınız mı 
var! Milli küme maçlan halkın allkumı yalnız kümeye 

ayrılan klüplerin üstüne çekmekle beraber, memleket
te futbol seyircisini arttıracak sebeplerden biri oldu. - Elbette .•• Oğlum orada!. Lon-

Jlnlrara •taJını Joltluran eeyird kalabalıfınclan 

ğunu gösterdi. ~kara maçlarının sekiz bini qan bil drada koca bir dükklnı var. Hem 
kalabalık topladıgını, Izmir karşılqmalarmm da 0 feriki falan yok. Beni düğününe 
derece meraklıyı atada doldurduğunu memnuniyetle davet ediyor. Haberim olmadan 
okuduk. Mmt~k.alar arası futbol rekabetinin, klUpler ifi pifirmitler, artık ıelinimi biç 
arası rekaLetını de azaltmıyacağmı latanbul maçla. beğenmesem de bu ifl bozmıya
nndan sonraki alametler gösteriyor Milli küme çark· cağımı biliyorlar da hupalar onun 
larmı iyice işletmeğe al11Jtıktan aon;a, hız alan allkL için beni it itten pç~ten sonra 
nm yeni yeni bul\14larla her Hile fazl&lqmumı t~ çağınyorlu. 
ede'1iiraek. fimdiye kl#I.. l!ııf~ yW Ko~anm ötedeki kö,ele-bir lıöfe 

":L_O_n_d--:-r-a-d·--ak-i--S-Fr_..:0~-2-_: __ ~=;;;. ~~~-~~~ 
lartna ~tgtf ç ~ DJkllS ...U. •u Peıı 

Gu•• ı ı e c·ı rf an yolculuk ve ınac;lar dahil atdUfi~ ~e döaUp keadl memleketleri· 
de, ti:aybedileee*, tatil mfıdd~ h~. ..at Hyrecleceklerine burunlarmı p 

Bundan bir hafta kadar evvel ajanslar Kembriç'te Türk tale
besinden irfanın 49 kadem 3 o/4 parmak gülle atmak ıuretile üni
versite rekorunu kırdığını yazmışlardı. ingilterenin en maruf 
mecmualarına geçecek kadar ehemmiyetli bir hadise sayılan bu 
münasebetle irfanın resimli London N ewı mecmuasının son nüs
hasında çrkmış resmini neşrediyoruz. 

za.manm bir günü geçmiyeceWr. zetelerine ıömmüf)er. Siz bile dı • 
Bu bir gUnltık fark ta herhangi bir fUIY& bir ıös ataymı demiyoreu

yerde c;alqan bir futbolcuya verile • nuz. 
miyeceok kadar uzun bir mezuniyet 88 - Buralannı meyrecle ~ esber 
yılamaz. ledik, artık IHl8lne bakalım? 

Millt kUme maçlariyfe futbolumu • A dam kttplere bindi. ÖfkMin 
zun daha kaWnnacağma ait ali.metler den ellerini havaya fırlattt : 
belirm~tir. Gayelerinden biri de Tllrk - 1nAn '1berledili jçln vatanı-
futbolUnün dahilde ve hariete kuvvet nı daha u mı aever ! Ben bir Pat
lenmeei olan t~killt ta mtm kilme o. riyotum. Çtlnktl o duygu itte bu -
yunlarmda kltıplere asam! müzahereti ramda var. Fruaa topraklan kan 
g&termektlr • damarlarımın içindedir. Babamın 

Türklük namma en güzel propa. 
pndalardan birini yapDlJI olıw İrfan 
aten memleketin en temiz yetifmiş 

eocuklarmdandır. lstaııbulda yapılan 
Jedinci Balkan oyunlarında apandi· 
ait ameliyatı olmuma rağmen gülle 
atmada ikinci gelmiftl. O sene Bal· 
kan oyunlarına iftirak etmif blan 
Tt1rk takımmm kaptanlığını büyük 
bir muvaffakıyetle ba
farmıf olan İrfan ge
ten sene Atinada yapılan müsabaka • 
lara yol parası vaktinde gönderilme. 
dilinden dolayı geç kalmıt ve trend~n 
tıktığı giln mUsa.bakaya girdiğinden 
ancak Uçtlnctı olmuttu • 

Kembriç Üniveriateainde gösterdiği 
'bu • muvatfakıyetten bqka 1rf a • 
mn tam bir sportmen oluşu orada 

t::.ndisine kart ıbilyitk bir muhabbet 
dırDlJltır. 

İrfanı yeni muvaffakıyetinden do
bir kere daha tebrik ederken 

ee.ııruu, bu mefer tamire mezuniyet kanında idi. Anamın kanında idi. 
ve aakatlıklar dolayısiyle thtivatlan V elhbd bizim çlftllk bizim çiftlik 
tam ve kuvvetll kadro ile cidemedl. olalı, FraD1&, bUtlln eoyumun Q· 

lzmir ldüpleri de tatanbula treHr • nınm içindeydi. 
~en avni dertle ka,..ıluaeaklvdır -Fakat Köeyö, PJtriyotluk ma 

Hudut dış meyahatlere alman ·Ud. Uldyet ve aahlplik duycusundan 
•avlık mf!mniyetler :verine bizi t~ biraz da daha öte bir ,ey dejil ml
rlde d~anda kuvvetlendirebileeel1'1r dir! Vataııdqlara lldakat, dotlt • 
hareket ic:in aened iki defaya mah • lan. mevgi! Ne ı,neyim? Bira& ela 
su• btttr haftalık mezuniyet almak bu ,eyler delil ..Udir! 
t~killta ~k mr ~lmeı zanmdayım.. ••- Bakın ıize anlatayım, belki 

Mmtaka rekabetinin mantıimJ ve aöyliyeceklerim hotunuza chmi • 
MUJD ne.idi eden bu tneeeleyl ırpor yecek. Harblumum1 patlü verdi • 
lmmumun llril oldufu ciddiyetle ta il Z&lll&n, kmm Kelbl on yediy-
ldn etmflfrinl belderls • dl. Onun ufajı Jak krem çalar, ve 
F-.rH'!f'J.nJ.,.-.nl,. wınl IHıJ"°"" gider aıtu" aıpaya aataflrdı. Bizim 

llöyle hakikt aporcularpı adedinin ço. lrlanın ln,.Uiz •metelerincle 

Fenerliler AnJcaraya göttlrdtıklerl çiftlik hududa yaknıdır. Almanlar 
talmnlarmda bazı tadlllt yıa1'tllar. Bu bizim tarafJ!-" itpl edip Parile 
rada 10D haftalar 1mm' Mtieeler al • yllrtlrler. Almanlar dtıpwıımwtı. 
makta olan 1&n tlcivertlilerln An • Fa.kat harman muıydı. görüle • 
kara muvaffaınvetıerl taraftarlarm' cek ifler baflm.ıZdan afIYOl"du. Or
~ok ~vtndirdl. Bftcum battma Sabar du olduktan aonra. biz ne onlarm· 
la, Billendl almakla muavin hattm1" kini ne de bqkummklnl lateml
vanlarmt deiiş, tokuf ettirmekle eldfo yorduk. Zabitlerine, yedirecek ye. 
edilen AMara maçlarmm neticelerin,. metımiz. yatıracak yerimiz olma
hakara.k. Fener talammm ,.ı bir dıtmt anlattım. Aldırmadılar. Za • 
canla ve veni bir tarzla bundan .mntl bltıler eve, neferler de uman an • 
1'\'lac;lannda da bUyftk farlilar elde e. barına yerlettner. 

jalmumı temenni ederiz • gılran en )'eni rami 

Baıkan 
kupası 

Bükreıte Bir 
Toplan+. Yapalacak 

Ankara, 29 (TAN)- Geçen Tetrf
atevvelde Sofyada toplanan Balkan 
llupası komitesinin kongresinde veri. 
len kararlara göre, Yunan federas • 
)'ODU tarafmdan itiraz edildiği tc;in 

yısm ikisinde Bükreşte yeni bir 
antı yapılac&ktır. Futbol f ederas
umuı bu kongreye çağınlmıttır. 

Toplantıdan IO!lra Balkan kupası 
armm tarihi ve nerede yapılacağı 
olaclkbr, 

Herkes 
Çalışıyor 

,t~ifnt heeaf)lıyanlar c;oktur. A damlar dojruau uslu teYler-
Çek mi1ll talmnm bu aene yapacağı Ankara mac;larnu ~m. Bf1 dl. Bktıı devtfrmede eni ku· 

maçlar federuyon tarafından kat'I lt:lbrla atılan «01lerin 'klfıda W nu yardunlan bl1e dokundu. Onlar 
tekilde teebit olunmllftur. MillJ takı. tfe}miyen tahlillerini ketıdlme jö1" gittl, ~an geldi, bize klnle 
mm beynelmilel takvimi ili tekilde vapm111 ~m. lhtimil ti, g6M hi~ bakm!)'Ortardı tila de hot görüyor 
tanı.im edilmiltir • ~ ufak tadilltla Fener takı - duk. 

18 Niaaıı: Çekoelovakya - Ro- mmm netlce alı~ tamStDen dettf f Derken -10nralan mtnldleıie bl 
manya (Bilkrefte), 15 Maym: Çekoe. "'1.ur. ıdmkller el ele verdiler ve J&vaf 
lovakya - lakoc;ya (~da), 23 Ma- l'lb\ slbnlllldela ~ !httmaller Y'-Vlf' Uerlemiye koyuldular. f.tte o 
yıa: Çekoalovakya - halya (Praj. arumda tptı da var : vült Almanlarm baklflarma 9tlp-
da), 19 EylUl: Çekoelovakya - Mac& Fenerin ilk ırtınlril Uc; 9f()I farklı ra he girdi. Yan bt.kmıya bqladılar. 
riatan (Peştede), 3 Tetrinlevvel Çe- libiyetinde Ankara oyunculannm Pe'· Öyle ya, b'r dllJmanlan değil miy 
koalovakya- Yugoalavya (Pragda), ner futbolcularmı lBt.anbuDular b • dik! Llkin yine bi.r.e dokunmadı· 
24 Te.erinievvel: Çekoalovakya - A· da rtammamıt olnWiıın ü 91)8Y tlıldt' lu.; C}üütl biz onlara tarlatan -
vwıturya , etmiftlr. nmda yiyecekler yetfttirlvordut. 

lnıilizceden 

çeviren: 

Halikarnas 
Balıkçısı 

Fakat it bu kadarla bitmedi, 
derken ötemize berimize gülleler 
yağdı. Bunlar Almanlan öldür
mek içindi, İngiliz gülleleri killae
mlzi delik dqik etti, sığır aıpamı
zı öz malımızı yerlere serdi. Niha
yet lngilizler geldiler. 

Memnun oldum. Çünkü bir ta 
rafın ifpll altında iken ra· 

hat yüzft t8rilyorduk. Birlai git • 
--- JUı.,_. .. , !.ti. .l.h... ...,,..._ .... ,_, __ _ 
halim.is yaman oluyordu. Artık de
llDil uyku qyunız dedim. Ne ge
ı!r ! G6ya bilim uğurumuzda 
harp ediyorlardı. Bizimkilerin de 
ıUrU .tırtı kamyonlan tarlalarımı 
zı çiğneyip geçiyorlardı. 

lngillz zabitlerine fiki.yet et • 
tim. Çiçek yeti9tirmiye değil, Alla 
hm belbı muharebeyi kazanmıya 
uğraftıklannı aöylediler. Yaptık • 
lan ziyanın ödenmesini istedim. 
Bana kulak verecek vakitleri yok
tu. ÇOCukluğumdanberi bilip tanı 
dıpnlD evcefizimin her t&t dü9 • 
tükçe, eabnmm bir parçumı da 
beraberinde alıp götürüyordu. 

S ir llhana tarlam vardı. Bir 
cUn bir de ne göreyim. lkl 

tn,Ulz neferi babalarının öz malıy 
mıt sibi, oraaını kazıp duruyorlar, 
b&fla"Da dikildim. Ve onlara: 

- Ne yapıyonunuz? dedim. 
l)UJ'dular. Ba.na ba1'tılar. Biribir 

leril"- konu,tular, gtilrlUler, yine 
kS1'.JlllYa devam ettiler. Onlara yi
ne: 

- Tarlamı niye kıu:ıyorsunw: ! 
Diye aordum: 

- Biz franaızca arJamaz ! dedi· 
ter 

- Eier 11tmdJ kazmaktan vaı 

ı~me°";.ılz, sizi buracık+.a ld'lJ"-~ 
gibi vururum. dedım, donuıı ev• 
gırdim. 

Melini mutfaktaydı: 
- Şu tUfeğigıj getir! dedim. 
l'enceremden nam.ıuyı.a \&Zatt1nı. 

B:ıbamdan kalma tüfek elimd~ydt. 
l>auıanmda akan babamın kaıll. 

kendi öz toprağımızın intikammı 
a!maklığım.ı bana emrediyordu. 
Tam ate9 edeceğim mraJa nPf .!f • 

ler bqlannı kaldınp lıavays bak• 
Ular. 

A 
lçaktan bir Almarı tayyareıl 

uçuyordu. Sizin tayyare 
~oplannız çatırdamıya başladı. 1 J. 
ban.Juımı kazan iki nefer kah • 
kabalarla güldüler. Tayyareye İn• 
gilizce bir ,eyler bağırdtıaı. AJaY 
ettil-=r. Neferin biri bir lahana 
kaptı. Tayyareye doğr.ı fırlattı. 

bir u~an--&ldım. "Ateş ettım. Rı'ffl 
devrllltken, irt~ı A:man tay • 
yareı1ine bir ,eyler bayklrdı, ve ö
~en herifin imdadıdıı koftu. 

Melini, bof kovanı namhıdaa 
çıkardı. Dolu bir fişek sürdü. Til· 
fPği kapadı ve yerine koydu. Son
ra bana döndü: 

- Gidelim de, ldnıin vuruldu • 
ğuna bakalım. dedi. 

Sonra benden tüphelendiler. Çün 
kil Alman tayyaresi ate>ı, açm&mJ4 
tı. Fal.at heriflerin bir ihtiyar çift 
çıle uğrqacak vakrtl ~ri yoktu. 
Rı!m de aleyhimde bir ı:ey iabat e
dcmfdiler ki ... Ölen nefui tarlama 
gömtiüler; O, hill ora'iadır. 
KUçUk Mösyö mendilini çıkan] 

tüysüz bqmm terini alldi 
"- Size tefekkür ederim ma.t

mazel.. Sabırla dinlediniz. Benim 
gibi buit ve mütevazi bir lnaaJI 
için patriyotizmin ne demek oldu
ğunu öğrettiniz.,, dedi 

Tren istasyona giriyordu. Pin• 
pori mösyö pencereden bakıyord1L 
Bana döndü: 

"-Hah oğlumu kalabalık ara
emda gördtlm, gelinim de çok fll· 
ıel.. Adiyö matmazel, deyince, ~ 
vulunu kapı dı.-n atladı. 

laliht kumanda etmek ve insanın kendi atmislnl lstedltf hedefe ytlrlttblt 
,meldir. Sail•m sinirler müthit hıyıt mucadeleıinde muvaHıkıyctin ca ıı 
lcminılıdu. Bınaenaleyh ıinirleriniıi 

Bromural -Knoll· 

ftt 1ıuvvettendirinlı, bunun müsekkin ve mukavvi tesiri her itte atrllk• 
Hıç bu Uliıtrı JOktur ve alıtıklık vermu. 

•• " • ·-prlıHyl ....... 
...-. eciutlerd• '""' ile Ntıltr. 

Knoll A.·O., kimvivt maddeler fabrikaları, Ludwlgshıfen •/Rhin. 



E mekli Korgeneral Eminin ha.. 
tırasma yine devam ediyo

ruz: 
Mehmetçik, yalan söylemiyor • 

lu. Sırmalı Rus zabit kaputunun 
bir soğuk iklimde; paha biçilmez 
bir ısıtma kabiliyeti vardı. Meh -
metçik anlaşılan bir ölünün kapu 
ta ihtiyacı olmıyacağını düşüne _ 
rek, onun kaputunu, sırtına geçir· 
m.iş, fakat bu işi yaparken, onu da 
çıplak bırakmıya gönlü razı olmı
yarak, kendi kaputunu Rus zabi. 
tinin cesedi üzerine örtmüştü. 

- Rusların yaptığı bu taarruza 
karşı koyan fırkamın piyade mev
cudu. takriben (2000) neferdi. 
Rus generallerinden birinin neşret 
tiği bir eser, o cephede geçen harp 
lerden çok heyecanlı surette bahse 
der. 

Harp tarihi dairesinin tercüme 
ettirdiği bu eseri okurken fır 

ka cephesine taarruz eden Rus 
kuvvetlerinin beşer bin mevcutlu 
iki alaydan ibaret olduğunu gö -
rünce, hayret etmekten kendimi a
lamamıştım. (2000) neferin on 
bin kişiyi kanlı bir harp vererek, 
durdurabilmesi, ancak "mucize,, 
kelimesile ifade edilebilir. 

Rusların bir yılba.ı;u gece.si, fır

ka mıntakasmın sağ cenahına yap 
tığı bir gece hücumu vardır ki, ha 
la hatırladıkça tüylerimin ürperdi 
ğini duyarım. (30) şu kadar sene
lik askerlik hayatımda, o geceki 
kadar kanlı bir hücum görmedim. 

aTp sahası, adeta bir mah • 
§er yerine dönmüştü. T!!. • 

e.rruza uğrıyan alay, bin başı Ce -
mil Cahit beyin (şimdi korgene -
ral Cemil Cahit) alayı idi. 

Rus piyadeleri müthiş bir sürat 
le müdafaa hatlarımıza yaklaşmış 
lardı. Düşman saflarından yükse -
len "hurra .. ,, sesleri, bizim Meh -
nıetçiklerin, "Allah .. Allah,, sesle· 
rine karışıyor, her iki tarafın za -
bit ve mangabaşılarmm sert ve 
çoğu tek heceli emirler} ortalığa 
dehşet salıyordu. Bir yandan tü -
fekler, toplar, §>trapneller patlıyor, 
bir yandan savrulan kılıçların şa
kırtıları, yaralıların iniltilerine ka 
rışryordu. Sanki, bu bir kıyametli. 
Saflar arasında kütleler halinde, 
boşluklar hasıl olmakta idi. 

Ruslar, o gece sabaha ve erte
si günü akşama kadar, ta.

e.rruzlanna devam ettiler. 
Fakat, alayımızın mevzii, gayet 

kuvvetli, atış sahası son derecede 
açıktı. Düşman, çelikten daha sert 
olan bu sağlam müdafaa hattı ö -
nünde saplanıp &aldı. Kırıla kı

rda mevcudu sıfıra inen bu küçük 
alayımızı yerinden lbir türlü sök
türemediler. 

Fakat sonradan, büyük imdat 
kuvvetleri alarak üzerimize tekrar 
yüklendiler. Bu nisbetsiz faikiyet 
karşısında, ric'at etmekten başka 
çaremiz yoktu. Ağır ağır, ve harp 
ede ede, Erzurum müstahkem mev 
kilne kadar çekilmiye mecbur ol • 
duk. Erzuru.ma girdiğimiz gün, 
yaptırdığım yoklamada, fırkamın 
mevcudunun (~50) nefere indiğini 
dehşetle gördüm. Erzurumda, bu 
bitap fırkaya, yeniden çekidüzen 
vermekle meşgul olduğum bir sı
rada, bir emir aldım: Beni, Rus
ların zaptettikleri bir tabiyenin ge 
ti alınmasına memur ettiler 

M aiyetime verdikleri zayif bir 
alayla, bu tabiyeye taarruz 

ettik. Tam mevcutlu bir Rus ta,. 
buru, tabiyeyi, cidden kahraman
ca mildafaa ediyordu. Askerleri -
nıin, tam on iki defa, tabiyeye alin 
gU hücumu yaptıklarını hatırla -
rım. Bu hlicumların her birinde, 
tabiyeye giriyor, sonra Rusların 

mukabil şiddetli taarruzları Uz:e • 
rlııe tekrar çekiliyorduk. Böylelik 
le ayni tabiye on iki defa, Rwıla -

YAZAN . 
Saıahaddin 

Güngör 

Korgeneral Emin bir te f ti~ 

rın ve bizim elimize geçmışti. 
Yukarda, söylediğim Rus gene -

rali eserinde, bizim askerlerin se
kiz defa tabiyeye girdiklerini ya 
zıyor. Fakat bu doğru değildir. Ben 
pek yakından ve gözlerimle gör -
düm: Askerlerim on iki süngü hü 
cumu yaparak her defasında tabi
yeye girmiye muvaffak oldular. 

B u hücum ve mukabil hücum 
lar o kadar kanlı olmuştu 

lü, düşman generali, yazdığı lü -
tapta, "tabiyede yaralanmıyan tek 
Rus askeri kalmadığı içln, yaralı
lara zabitlerin silah doldurup ver 
diklerini,, yazar. Bütün gün devam 
eden bu harp sonunda, nihayet yi 
ne çekilmiye mecbur olduk. 

Harpte düşman, düşmanın ha -
lini bilmez derler. Gerçekten bu 
böyledir. Ruslar, bizim vaziyeti -
mizi, kendi zaviyelerinden müta-

lea ederek, rbizi olduğumuzdan faz 
la görüyorlardı. Biz de onlar hak
kında, yanlış kanaatler ve tahmin 
ler besliyorduk. 

Erzurum kalesini, epeyce bir za 
:ı:nan, müdafaa ettik,. Fakat dur -
madan imdat alan Rus ordusu, ye
niden büyük bir taarruza geçince 
hiçbir taraftan yardım göremiyen 
ordumuz, kaleyi de terkederek çe 
kilmiye mecbur oldu. 

H arbin bundan sonra ki saf -
halarında kayda değer bir 

şey yoktur. Ben, daha bir buçuk 
sene kadar cephede kaldım. Sonra 
da, ordu teşkilatında yaptıkları ye 

nilikleri görmek üzere Almanyaya 
gittim. Almanya ve A vusturyada 
muhtelif harp sahalarını dolaşa -
rak lstanbula döndüm. 

Yalnız bir aralık Bağdadın is -
tirdadına memur edilen yılldırım 

ordusuna mensup bir fırka ile Ha
lebe kadar gittim. Ve oradan, tek 
rar lstanbula dönerek umumi ka
rargahta vazife aldrm. Bir müddet 

sonra da Çanakkale cephesine me 
mur edildim. 

B u sırada, İngiliz ve Fran • 
sızlar Gelibolu yarımada

sını boşaltmış bulunuyorlardı. 

Mütarekeye kadar, Çanakkale -
de ordu erkaniharp reisliği yap

tım. 

Mütareke icaplarına göre, ya -
rımadada bulunan kıtaları:mızm 

sila.h. cephane, ve malzemesinin A

nadoluya nakline nezaret ettim. 
Bu vazifeyi sonuna erdirdiğim 

gün, ordu karargahım lağvedildi. 

Kendim de 1stanbula. geldim. 
- Mütareke sıralarında, bir 

müddet umumi erkanı harbiye da
iresinde çalıştıktan sonra, Karade-

TAN 

niz Boğazı müstahkem mevkii ve 
mürettep birinci fırka kumandan
lıklarmda bulundum. İtilaf kuvvet 
!erinin lstanbulu fiilen işgal al!ina 
aldıkları meş'um 16 Marttan bir 
gün sonra idi. Bir torpido ve bir 
uf ak nakliye gemisi içinde getiri
len bir bölük İngiliz askeri, Boya-

cıköyne çıkarak 

müstahkem mev 
ki karargahına 

girdiler. Ve o 
gece sabaha ka
dar, karar.:;-l.h 
binasının altını 
üstüne getirir"e
sine her yanını 
inceden inceye 
aradılar. Hiç bir 
harp kıymeti ol
mıyan kırık, dö
kük birtakım si
lah, bomha, ve 
cephaneyi ele g~ 
çirdiklerine meın 
nun olarak, çıkıp 
gittiler. Halbuki 

1937 Güzellik Kra
liçesire konuştuk 

esnasıncl a böyle bir araş-
tırma y a p ı: l a c a ğ ı n d a n biz 
gafil değildik. Müstahkem mevki 
karargahında; işe yarar ne kadar 
silah ve malzeme varsa, hepsini bi
rer vasıta ile, çok daha evvelinden, 
Anadoluya geçirmiştik. 

(Arkası var) 

Ankara, 25 CT AN) - Geçenler
de "TAN.. da bu sene AnkaranJD 
seçtiği güzellik kraliçesinden söz 
arasında bahsedilmişti. Hadise pek 
zarif ve hoştur. Bu bahsin derinleş
tirmiye değeri olduğunu düşün

düm. Ankaranın bu seneki güzellik 
kraliçesi Bayan Nevber Sebüktekin 
den doğrudan doğruya bir mülakat 
istedim. Bayan Nevberi çocuklan, 
torunları arasında ev işlerine neza
retle meşgul buldum. Zarif Bayan, 
ricamı iyi karşıladı. Güzellik krali
çeliği meselesinin nasıl çıktığını 

şöylece anattı: 

- Ankara Palasta yılb~ı balo
sundayız. Ortalığı neşelendirmek i
çin bir şeyler yapmak lazım ... Yal
nız dansların biribirini takip edip 
gitmesi bu neticeyi veremiyecek .. 
Ortalığı canlandrımak için türlü 
türlü fikirler ileri sürüldü. Bunlar
dan biri de balonun güzellik krali
çesini seçmekti. Kraliçelik alameti 
ve mükafatı olarak çok güzel bir 

Bayan 
Nevber 

Anlatıyor: 
biblo bulundu. Işte şu biblo .. 

B ayan Nevber bir etajer üze
rinden bir porslen biblo alıp 

gösterdi. Çok güzel bir kadın hey
kelciği, garip bir kıyafeti, macera 
hevesleri uyandıran esrarlı bir ba
kışı var. Bayan Nevber sözüne şöy
le devam etti: 

- tık fikir, herkesten rey top
lamaktı. Bundan vazgeçtik. Çünkü 
herkes hatır ve gönülle kendi lehi
ne rey toplryacak, balo biribirine 
girecek, ortaya bir zıddiyet ve so
ğukluk çökeeckti. Bana dediler ki: 

ıra ı enı 

Biiviik Miisabakamız 
Bu resim hangi darbımesele aittir? 

Resim W "~oroSI 
-30-

Burada her gün böyle bir ruim görecekıinız. ue bur• 
.ünler otuz tane olacalt.. 

Siz 60 darbımeıellilı liıtetlebu reımin tlarbemeıelini bulup 
numaraınr o günkü kuponun (tlarbımuel numaraıı) hanui· 
ne yazacakıınız. 

Otuz reıim bitince brı krıponlan aynca resim numaralan 
ile clarbımeıel numaralann1 karfı/ıklı göıteren bir liıte yapıp 
ıarilı iıminiz ve otlreıinizle ve mümkünse bir ele lotoğra
lnızla birlikte 20 Niıana iratlar itlarehanemizde müıııbakcı 
büro!una t!ÖnJ erecek•iniz. 
rNaıreddin Hoca müıabalc:alan için gönderi1mit eıki fotoğ. 

rafların muteber olmadıjmı •e Yeniden fotoğraf gönderilme 
.; muvafık olacafını hatrrlahnz.l 

resmin ait 
darbımesel 

Numarah 

30 olduğu 

~ No. ----
~..........,...-4'~ .... .._._.,. 

60 Darbımesel 
1 - A~ tavuk ııeodını .u pa ıUDb.U-ıodd 

ıan.ı.r. 

'2 - Ak aıu;r kara ııun ıcındır. 
! - Anlıyana 11vrısınek aa.z. aıılaml)'a.ıı.o 

davul ~urna az 
4 - Au alan Uskudan seçti. 
S - Balık ba~ta.o kokar . 
6 - Bal tutan parma.k yalar. 
7 - Bedava ıııırke b,lldan tathdır. 
8 - Beş parmak bıı olmaz 
9 - Bu tut..m ot deveye nendek atlaur 
10 - BulbıiJun cektıiı dı.lı belaıoıdır 
11 - Da.lmdlııu bılmıycn ordelı başm.ı 

bll'akıp luçındaD dalar 
12 - Damda.n diıeeo tıaldcn bıhr. 
13 - Davulun se11 uzaktan boe ııelir. 
14 - Dcınır Lavanda ııerelr. 
ıs - Dcnıze duşcn yılanı ııarllu. 
16 - Doiru aoyliyeni dolııız koydeıı 

kovarlar. 
17 - El elden üıtundur. 
18 - Esk:ı 1.ALraJı C51D taı. 
19 - Evdekı pazar çarııya aymaz. 
20 - Eyretı ita bıneıı çabulı ıner. 
21 - Gülme komşuna eclır batına. 
22 - Gtilunu seven dilccnım de aever. 
23 - Hamama ııreo terler 
24 - Heı boroz kendi çoplütünde oter 
25 - Her ııün papu piliv vema. 
26 - Her ko~n kendı bacaiından aaı.lır 
27 - Horoı olür ıozü çoplükte kalır. 
28 - Horoz çok olao yerde aabab &C\ 

olur. 
29 - lt t.irür . kervan ririlr. 
SO - ltle dala~madau. çalı71 dol.asmak 

evladır. 
31 - Kel ba~ eımelr tarak. 
S2 - Kendı dü,eo ailamu. 
S3 - Keskin ıirkl' kabına zant •• 
34 - Koyun bulunmıyuı verde keçiye 

Abdürrahı:nao Çelebi derler. 
SS - Mahlreme kadıya mülk olma.L 
S6 - Mart ıçeri . pire dıoŞan. 
37 - Minareyi cııları lnlıftru buırl.u. 

38 - M 1%ralr cuvala ııimas. 
39 - Mun:ı dibınc ışık veruıea. 
40 - Ofke i.le kalka.o urarla oturur. 
41 - Parayı Yeren düdiitü çalar 
42 - Perıembenin ııeliti ça.rpmbadaıı 

bellidır. 
43 - Sel ıt"irler, kum lı:ahr. 
44 - Serc;eyl' eubuk heredir • 
4S - Su testiıri ıu ynlundı lrlnln-. 
46 - Süttf'n afzl nn&D yoturdu ilfliy& 

rek yer. 
47 - Tas Yerinde ııfrrdl'f. 
48 - Tencere nınrlanmıı. lcapafuu bal 

muı. 

49 - T~tivi lnran da bfr. n cetfrC'ft de.. 
50 - Tilkinin dönllp dolıırp aidcc:ei:i yer 

lrürkcO dilkklnıdrr. 
51 - Ummadık tae tıae nnr. ' 
5Z - Ürümesini b\lmiyerı lt ıfirilye lnın 

f_etirir. 
53 - U,..ümilnft J'e c!e bafan ıonaa. 
54 - 01!üm llrilme tıaka balra lrara.nr. 
55 - V11lancmm mumo ntarya ac!aı 

,ar.u 
5(!1 - Vapı tHt ,-apıdan blmu. 
S7 - Vavıe atm tekmeıl pelr olar. 
~8 - Vi;r{ik at y~inJ arttınr. 
59 - Zenı-inin ııaraaı zilj'firdiln çl!nesln• 

ynrar 
150 - 7Htil rt oluıı ~lhıf!nmelrten. 

olup lı:11mmak evlldır. 

'l 

1937 kraliçesini burada gö-ı 
rüyorsunuz: ( :ıc) işaretli Ba-

yan N evber Sebuhtekin • 
................ ---....... -....... 1 

"Güzellik kraliçesini sen seç ... ,, Et
rafıma bakındım. Çok güzeller var
dı. Kımi genç kız, kimi evli... B-Oyle 
teklifsiz, sanıimi bir muhitte kra
liçe seçilmek bir genç kız içın fena 
bir şey değildi. 

Güzelliğe bir kat daha dik
kat celbedilmiş olacaktı. Fakat 
hangisini sl!çmeli, bu üstünı:ık mu
vaffakıyetini kıml! vel'meli? Güzel
liğin kantarlara vurulur bir öl~üsU 
yok. Gönül kimi severse güzel o
dur. Zevkler biribirindt'D çok b:ı..)ka 
olabilir. 

S onra üzerimize hücum ede
cek kız annelerini düşün

düm: "Neden falanı seçtin? Benim 
kızımın nesi var? Ondan çok güzel 
değil mi?,, diyeceklerdi. 

Evli bir genç kadın seçsem, iş 

berbattı. Bütün kıskanç kol"alann 
hücumuna uğruyacaktım: ''Benim 
karımı seçerek herkesin dikkatini 
celbetm~k. evli bır kadını teşhir et. 
mek ne mılnaseb .• tsizlik, bunun ne 
manası var'!,, dıyeceklerdi. 
Düşündüm ki işi şakaya bozmak

tan iyisi yok: 
- Baylar, bayanlar ... dedim. gü

zellik kraliçesini seçmeyi bana bı
raktılar. Düşünctü:n, taşındım. Ben 
.d ... n.n ..... aı..:. ~'.alr T:'.o.ndi lr--onAı-mi 

kraliçe seçtim. 

B u sözler vel\'eleli bir n~e 
dalgası uyandırd.:. Hele 

Sağlık Bakanı, fikrL'l'li çok beğen
di. Büyük bir ne§e içinde beni dan
sa davet etti. Fakat kraliçe ile dans 
şerefinden ba§kalan da mahrum 
kalmıya razı olmuyordu. Kava!y~ 
ler beni cebren birfüirinden kaptı· 
lar. Cazbant, bir tek valz çalarken 
ben hiç olmazsa on kavalye: dc~iş
tirdim. Neşem mükemmeldi. Bir 
genç kız canlılığiyle dönüyor, d6nil
yordum. Kocam ha.r§ıdan bu neşe
me ve bu mu\·affakiyetime güıüyor. 
Yalnız: "Dikkat et, başın dönecek!,, 
diye bir taraftan da bana hayalle 
hakikat arasındaki farla hatıılat
mıya çalışıyordu. 

Danstan sonra bu güzel bibloyu 
elimde buldum. Kraliçeliğimin ala
meti diye eJime sıkıştırmışlardı, 

lşte kraliçelik rekabeti, asıl ondan 
sonra başladı. Kendilerini kıcı.liçe

liğe layik gören ve biblonun tabii 
sahibi addeden güzel bayanlar bi. 
rer birer yanıma sokuldular. Ya
vaşça kulağıma şöyle fısıldadılar: 

- Ne olur, Unvan sizin cılsun 

amma, bibloyu bana verseniz ... 
Bu bir uzlaşma teklifiydi. Elbet

te reddettim: 
- Kraliçeliğımin alameti elim

den giderse kraliçelik nerroe kalır?. 
Olmaz. Veremem. 

Y ılbaıJı balosu, bu 'kraliçelik 
münakaşası sayesinde sene

ninen eğlenceli baloı:;u oldu. Sabah
lara kadar neşe devam etti. Böyle
ce yeni seneye tatlı bir surette b3.§· 
landı.,, 

- Bayan Sebüktekin. sizin gU. 
zellik kraliçesinden başka ordu mü
teahhidi de olduğunuz söykniyor. 
Sizi Milli Müdafaa Vekaletinde, le
vazı: mve satın alma dairelerinde 
görmüşler. 

- Elbette, ben ordunun çorap 
müteahhitlerindenim. Kadın Esir
geme Derneğinin reisi sıiıtiyle sık 
sık çorap mukaveleleri yapıycınl'n. 
Cemiyetimize bir nümune veriyor. 
lor, biz de ona göre fakir kadınlara 
~orap yaptırıyoruz. Her defasın-

(Arkası 10 uncuda) 
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Bir Şapka ve 
Tek Kundura 
İçin Cinayet 
Eskişehir, (TAN> - Burada ser

hoşluk yüzünden bir şapka ile bir 
tek ayakkabı için feci bir cinayet 
işlenmiştir. 
Arabacı ustası Rasim, Küçük Meh 

met, Şaban, Fethi, Tevfik isminde 
beş arkadaş istasyonda içtikten son
ra umumi bir eve gitmeğe karar ver
mişler ve sarı lsmailin arabasına 
binmişlcrdir. Bu esnada Şaban ken
dilerinden ayrılmış, araba giderken 

içindekilerden Rasimle .Fethi kavga- ~--•••••••••• 
ya başlamışlardır. Fethi arabadan 
düşmüş. lakin şapkası ile kundura
sının bir teki arabanın içinde kal
mıştır. 

Kanzuk Pastilleri 
KULLANINIZ! 

Havsada yeni yapılan göçmen evleri ve &u doldurmak için Çe~me ye giden göçmen kızlan 
Diğer Uç arkadaş bir müddet do

laşmışlar, en nihayet tekrar içmek 
üzere küçük Meh~edin evine git
mişlerdir. Bu esnatla Fethi, Şabanı 
bulmuş ve ikisi birden, arabada ka
lan tek kundura ile şapkayı istemek 
lizere küçük Mehmedin evine git

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

1----1 , ___ ... 

Havsa 
Kaza 
D~UlJOY 

H avsa, (TAN) - Edir
ne vilayeti içinde bu 

sene yeniden tesis edilecek 
kazalardan biri olan Havsa. 
son senelerde ~öze çarpan 
büyük bir imar ve inkişafa 
doğru hız almıştır. lstanbul -
Edirne şosesi üzerinde ve E
dirneye 29 kilometre mesafe
de bulunan kasabamız, çok 
eski tarihlerdenberi haiz Dldu 
ğu eheınıniyeti daima muha
faza edegelmiştir. 

769 da Birinci Murat zanıf' 
nında Türkler tarafından 

zaptolunan Havsada Mimar 
Sinan tarafından SokuJlu 
Mohmct Ptı94 cdıntı ytıpıltın 

bir cami, bir hamam ve bir 
karvansaray vardır. Bunlar 
halen harap bir haldedir. Va 
kıflar umum müdürlüğü bu 
'>ene Sokullu Mehmet Paşa 

camiinin tanıirine karar ver
ıl)iş, bu maksatla umum mü
~ürlük mimarının Havsaya 
1eleceğini bildirmiştir. 

Kazada yani göçmen ma -
halleleri teşkil edilmiş, bu 
mahallelerde bir ve iki aileye 
mahsus, önleri geniş bahçeli 
veni göçmen evleri yapılmış- ' 
tır. 

Kasabada yeniden tesis e
::lilen fidanlıktan bu sene çok 
')nemli neticeler alınmıştır. 

Yine bu sene getirtilen se
lektör makinesi, Havsa ile ci
var köyler halkının tohumlu' 
'lıahsullerini parasız tasfiye' 
etmektedir. 

Selektör makinesinin mu -
hafazası için yapılan yeni bi
nanın yanında fenni tavuk 
yetiştirme örnek kümesleri 
meydana getirilmiştir. 

BİR KÖY 
YANDI 

Bozöylik (TAN) -Kuyu Puna kö. 

yil ouma günil tamamen yanmıştır. 
Köylülerin ekserisi buradaki cuma 

pazarına gelmiş olduğu içln yangın 

söndürülememiştir • 

Ateş, ihtiyar bir kadmm yaktığı 

talaşlardan çıkmış, eve sirayet ede -

r ek rüzgann tesiriyle biltün mahalle. 
yi tutu~turmuştur • 

General Hilmi Öldü 
Adana, - 38 sene ordumuzda ça -

lışan ve on senede Filibe konsolos -
luğumuzu ifa eden milteicait general 
Hilmi kalb ısektesinden ölmUştür. 

ferhum, Adana orta mektebinde ve 
lisesinde Fransızca okutuyordu 

• şke ekliler 
Yol, Eczane ve 
öprü · İstiyorlar 

Çemişkezek, (TAN) - Kasabamızın belediye bütçes i 2000 
liradır. Halbuki 200 yıl önce gelişi güzel kurulmuş olan Çemişke· 
zekte bayındırlık işlerinin başarılması büyük bir paraya muh taç 

tır. Ancak masraflarım karşılıyabilecek bir halde bulunan beledi-

mişlerdir. 

Fethi ve Şaban, kapıyı açan kilçük 
Mehmetle döğüşmeğe başlamışlar, 

evde ulunanlardan Tevfik kaçmış, 

Rasim ise Mehmede imdada koş. 
müştür. Kapı önünde yarım saat 
kadar stiren taş ve sopa kavgasın

dan sonra, Rasim bir bıçak darbeslle 
yere yuvarlanmıştır. 

Küçük Mehmet bunun farkında 

değilmiş gibi evine girerek rakıya 

devam etmiş, Fehmi ve Şaban da ev
lerine dönmüşlerdir. 

yeye vilayetçe yardım edilmesi laznndır. Sokak ortasında kalan yaralı Ra-

Ağız kokusunu giderir. Ses 
kısıklığını açar, yolculukta, toz
lu ve mikroplu yerlerde, yağ

murlu, rüzgarlı, sisli havalarda 

KANZUK PASTlLLERl 
KULLANINIZ 

lngiliz K anzuk Eczanesi 

Beyoğlu • latanbu) 
Belediye., kasabanın çok güzel olan suyunun yollarını islah ve J sim aradan saatler geçtikten sonra 

tamir etmektedir. En mühim yerlere kaldırım yapılmış, lağam ve l tesadüfen görü~~re~ ~.astaneye kal-
tenvirat işleri tanzim edilmiş ve bir park vücude getirilmiştir. dırılmış, fakat 0_l_m_u_ş_tu_r. ____ _ 

Bir spor klilbü açılması için çalı- 1--------------
şılmaktad·ır. Umumi nüfus 25,000 
kadardır. Kazada yol ve lföprü olma 
mnsı yüzünden ticaret inkişaf ede -
ınemışur. 

Köyler halkı ziraatle ye hayvan 
beslemekle uğraşmaktadır. Son yıl -
lar içinde topraktan alınan mahsul· 
ler, köylünün yüzünü· güldürecek 

ı derecededir. 

1 
Kültür vaziyeti 

Merkezde tam teşkilatlı bir, köy-
lerde (9) ilkmektep vardır. Merkez-
de tahsi~ çağında ( 400) kadar çocuk 

1 
mevcut olduğu halde mektep binası 

1 
çok küçük olduğu için bunlardan an
cak 200 kndan okuyabilmektedir. 
Yeni bir ilkmektep binası yaptırıl-

ması için lazım gelen teşebbüslere 
girişilmiştir. 

Kazada ağaç yetiştirme işine çok 
önem verilmekte. istifadeli fidanlar -
getirilerek yeni bahçele; yapılmakta 

Çemifkezek köylerindenbiri 

dır. Şimdi dut ve meyvırsız ağaçlar
la dolu olan bahçeler, bir kaç yıl son 

Sapanca ve izmitte 
ra faydalı meyve ağaçlarile bezene -
cektir. Vilayetle kaza arasında ya -
rım bir şose· vardır. Bu şosede yazın 
otomobil işlemekte ise de kışın an -

Yaz Hazırlıkları 
cak hayvan geçebilmektedir. Murat 
suyu üzerinde bir köprü bulunmanın 
sı da gidiş ve gelişi bir kat daha güç
leştirmektedir. Kazanın sağlık ve e -
konomi vaziyetiyle içtimai hayatının 
canlanması için bu yol ve köprünün 
yapılması lazımdır. Halkın da ileri 
sürdüğü en büyük ihtiya~ budur. 

İzmit, (TAN) - Y az eyiden eyiye gelmişe benziyor. Hava lar 
tekrar bozmazsa, yakında sayfiyelerin , kır gazinalarınm açılma 
sına intizar etmek lazımdır. 

Birkaç senedenberi halkın Sapancaya rağbeti vardır. F a kat 
Sapanca, bu alakaya ve rağbete karşı iyi hazırlanmış değildir. 

Kazanın bir kısım köyferinde "Köy 
Kanunu., tatbik edilmektedir. Köy
lerin yolları yapılmış, su birikintile
ri kurutulmuş ve telefon tesisatı vü
cude getirilmiştir. 

Eczane yok! 
Çemişkczekte hava ve su çok sağ-

lamdır. Sıtma yoktur. ZUhrevi hasta 
lıklnra ve trahom gibi hastalıklara 
asla rnstgelinmemektedir. Mevcut 
bir Dispnnser, bir doktor, bir de sağ
lık işyarına mukabil maalesef ecza
ne yoktur. Tehlikeli hastalar Elazize 
gönderilmektedir. Vilayetle kaza a -
raeındaki Murat suyundan geç:~ adi 
bir kayıkla temin olunduğuna ve kı

Sıvas 
Meclisi 
. Dağılqı 

Sivas, (TAN) - Vilayet umumi 
meclisi içtimalarmı bitirmiştir. Yeni 
varidat bütçesi 677500 lira ·olarak 
kabul edilmiştir. Masraf ta ayni mik
tardadır. Bunun 426978 lirası adi ve 
250422 lirası f evkaladc masarif ola
rak tesbit edilmiştir. Yol parası bu 
sene de altı liradan tahsil edilecek-

şm otomobil işlemediğine göre, ağır tir. 
hastaların ve yaralıların derhal te - Daimi encümen azalıklarına Kamil 
davisi mUmkUn olamamaktadır. Kitapçl (Hafik), Şakir Uma <Gü-

Murat suyu ilzerinde bir köprü in- rün), Nuri Cankaya (Zara), Azmi 
şası çok şayanı temenni ise de ahşap Ünyakmaz (Kavilhisar) seçilmişler

• 
bir köprüniln bile 40 - 50 bin lira - dir. 
dan aşağı yapılamıyacağı anlaşılmak 
tadır. Bu sebeple hiç olmazsa şimdi Arapkir, (TAN) - Vilayet mecli-
lik bu su üzerinden geçişi temin ede
cek sağlam ve geniş bir kayık yapıla
rak işletilmesi, · kazanın en liizum ı u 
i1'\tivaclarındarıdır. 

si azasından Mehmet Kulu, Şevket 

Çobanlı, Besim Bala içtimalara işti
rak etmek üzere buradan Malatyaya 
J?itmislcrdir. 

1 Oraya gidenlerin şikayeti çoktur. 
Bunu nazarı dikkate alan vilayet, 
Sapancanın imarı için idarei hususi
ye, Halk Bankası ve 8apanca beledi
yesinin iştiraki ile bir şirket vücude 
getirmiştir. Şirket, güzel bir otel, lo
kanta, gazino ve elektrik yapmakla. 
işe b~lıyacaktır • 

Bundan başka satılacak meyvalar 
daimi bir mürakabeye tabi tutula
cak bunların hilesiz ve ucuz olmala· 
nna azami dikkat gösterilecektir. 

Sapanca gölünde rahatça sandalla 
gezilebilmesi imkanı da temin edile
cektir, 

Adapazarındaki meşhur Çark me-
stresinin bu sene yeni eller tarafın
dan güzel bir şekilde idare edileceği 
haber verilmektedir. Bu takdirde A-
dapnzarına karşı olan rağbet daha 
artmış bulunacaktır. 1zmitin değir-

mendere, GölcUk, Tavşan cıl, Bahçe
cik. gibi, tabİatin bin bir güzellikleri 

ile dolu semtleri de yazın geniş bir 
alaka uvandırmaktadır. 

Sapa'nca tenezi üh trenl~rinin Ni-
san ortalarında başlıvacağı umıılu -
yor. 

BÜ.,TÔN 
DUN YADA 

HER KES 

TRAS 
81ÇAGINll 

ALI YOR 

A-------sOTON KIŞ 
CEBlNlZDE 

Bir kut u 

AKRiDOL 
B ulundurunuz. Bu sayede 

Soğuk algınlığından 

Grip, Nezle ve 
· Boğaz 

olmaktan kurtulursunuz. 
AKRi DOL boğaz ve ba
demcik iltihaplarını da pek 
çabuk geçir ir. Her eczanede 
bulunur. 

Ufak kutu 35, bUyük kutu 70 ku. 
~ştur. , ______ _ 

llühim Neşriya ~< 
Baş~adı 

Bugünün 

Büyük 

Devf etleri 
Bugünkü dUnya devletleri 

arasında içtimai, siyasi ve as
keri bakımdan birçok yenilik
ler ve hamleler yaratanları 

yakından tanıtmak için vticu
de getirilen bu serinin ilk ki
tabı ~ıktı. Bu ki~r en yeni 
vesaik ve fotoğraflara iStina-
den profesör Bay Faik Sabri 
Duran tarafından büyilk bir 
itina ile hazırlanmıştır. Bu se 
i, dünya politikasını ellerinde 
tutan bellibaşlı sekiz bilylik 
devlete inhisar edecek ve se -
kiz kitaptan ibaret bir tek cilt 
olacaktır. Seriyi teşkil edecek 
kitapları sırası ile bildiriyo -
ruz: 

Bugünkü Almany a 

Bugünkü İngiltere 

Bugün kü Ruıya 

Bugünkü ltalya 

Bugünkü J aponya 

Bugünkü Fransa 
Bugünkü Amerika 

Bugünkü T ürkiye 

lçindeki ma!Umatı hiçbir lU 
-gatta, hiçbir Ansiklopedide 
hatta hiçbir mecmuada toplu 
olarak bulmanıza imkan olmı
yan bu küçük seriyi itina ile 
toplamanızı hararetle tavsiye 
ederiz. Bugünün büyük dev -
letlerini yakından tanımak 
için bu neşriyattan daha mü -
kemmel bir memba mevcut dr 
ğildir. Bu itibarla bu seri, her 
evin, her mektebin kütüpha -
nesinde en mühim bir köşeyi 
işgal etmiye layiktir. Tab'ın . 
daki nefruıete rağmen yalnız 
25 kuruş oluşu kolleksiyon 
meraklılarının bilhassa takdi
rini celbedecektir. 

ilk l<itao 

Bugünkü 
Almanya 

Bütün bayilerden isteyiniz. 
lstan bul da perakende vt: 

toptan satış yeri Ankara cad
desinde Y edigün satış mağa 
zasındadır. Dışardan 25 ku 
ruşluk posta pulu gönderen . 

lere derhal gönderilir. 
Adres: lstanbulda, Ankara 

caddesinde YEDICUN idare -
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Yumurta ihracatımız 

Mervan Şöyle Bagırd.';İ7QŞUİ; Demirvemadenieşyafiat
" •• Alçak Ne Cesaretle Benim larında yük-

Gözdeme selme var ! Ş ubat ayında felarimizden ihraç etti -
ğimi:z yumurta milıtan 1'100 aandılc -

fır. Bunun bin bq yü:z ıanJıfı Almanyaya 200 
sandığı da Çekcnlovakyayadır. Ayni ayda Al 
manya, Ç ekoılovalcya, Ruıya 11e F ranıaya ya 
nm mÜyon lcüo tiltilc ihraç olunmuftur. .Şu , 
bat ayında fehrimizden yapdan ihracatın yü:z 
ele altuı ltalyaya, yüzde 5,5 Amerikaya, yüzde 
5 Çekoılovalcyaya, yüzde 3 1/ 4 Franaaya 6it 
mİftİr. 

Tecavuz 
Ettin ! 11 

M ervan, günlerce odasına ka. 
panmış : 

- Hayatımın son aşk güneşi 
eönüp gitti. Bundan sonra benim 
karanlık kalbime kim nur vere -
cek ?. Diye şiirler söylemiş. Fer
yat ve figan etmişti. 

Birkaç gUn sonra, Mervana şöy
le kısa bir mektup gelmişti. 

(Ya, Emirilmüminin? .. Senin aş 
kma ihanet etmemek için, seni ter 
kettim. Eğer terketmeseydim, ü
Biliyorum; ilk aşkın, ben oldum. 
Eğer aon aşkın da ben olursam, 
ııe bahtiy:rım.,) 

Bu mektup; Mervanm üzerinde 
bir kırbaç darbesinden daha acı bir 
tesir husule getirmişti... Sarayın 

mermer dehlizlerini koşa koşa ge
çerek zevcesinin dairesine girmiş .. 
lık rutgeldiği cariyenin boğazına 
aanlarak: 

- Halit nerede? .• 
Demişti... Korkusundan bayıl -

ma derecesine gelen cariye, parma 
ğmm ucu ile bir kapı göstermişti. 
Mervan, bu sedef işlemeli kapı -
yı itmiş, içeri girmişti. Halitle kar 
fi kutıya gelmişti. Derhal bu na 
rin gencin yakasından yakala -
Jruş: 

- Alçak.. Sen, ne cesaretle be 
ııim gözdeme tecavüz ettin .. Onun 
firanna sebebiyet verdin. Seni, bir 
.köpek-gibi ayalelanmın altınaa çiğ 
memeliyim, diye ,bağırmış.. çılgın 
bir asabiyetin verdiği kuvvetle, bir 
hamelede yere yuvarlam1'tı. Fakat 
o anda, yandaki kapılardan biri a
çrlm1f; içeri bir kadın atılmr,tı. 

V e, Mervanın önUne dikile
rek: 

- Çıldırdın mı, Mervan?.. Ne 
hak ile benim oğlumun üstüne hü 
cum ediyorsun ? Hele ona par
mağının ucu ile dokun. Seni, mah 
vederim. Biliyor musun ki, sen o
nun sayesinde (Emirilmüminin )liıe 
makamına geçtin .. Ve sarayda ya
pmak hakkını ihraz ettin. 

Diye haykırmıştı. 
Mervan, bu acı hitap ka.rşıam

da kendini toplamı,tt. Hınnndan 

titrlye titriye, odayı terketmeğe 
mecbur kalm1'tı. 

Bu kadın, bet ay evvel vefat e
den (Yezid)in zevcesi idi. Yezid, 
içki ve aefahata kurban olarak 
genç y&fında terki hayat ettikten 
eonra, Mervan birçok entrikalar 
çevirerek onu elde etmişti. Mu
kaddea, onun vasıta.aile hilafet ma 
kanımı ele geçirmekti... Yezid'in 
vefatı üzerine, yerine oğlu (İkin
ci Muaviye) geçmifti. Fakat; bu 
gayet dUriist ve hakpereet adam, 
Uç ay sonra bir gün camide mimbe 
re çıkarak: 

- Ey ahali! .. Ben; babamın ve 
dedemin elyaaetlni takip edemi
yeceğim. Edemiyeceğim için de, 
hUkO.met işlerini llyıkile çevire
miyeceğim ... Ben, kendimi hilafet
ten 18kat ediyorum. Kendinize, 
bir ha.1ife bulunuz, demişti ... İkin
ci Muaviyeyi bu feragate eevke • 
den, (lbni Ziya.t) idi. Bu haris 
ve tq kalpli adam, de88aa ve hile
klr Mervan ile birletmişti. Mer
vanm, hillf et makamına geçmesi
ne yardım ettiği takdirde, bütün 
Irak krt'aıımı kendisine vereceğini 
vadetmişti. Bunun üzerine, İıbni 
Ziyat ta Şama gelmiş; bir takım 
manevi tehditlerle, İkinci Muavi
yeyi bu feragate teovik eY.lemiş • 
ti. 

M uaviyenln hili.fetten çekii- ' 
meei üzerine, yerine diğer 

eğlu (Halit) in geçmesi icap eder
e. Halbuki; ıbni Ziyat Yezid'in 
zevcesine m~aa.t etmiş: 

"" .. - Halit, daha kilçüktUr. Hali .... 
di veliaht tayin etmek ,artile, 
Mervanı hil~et makamına geçiıre
lim. 

Demişti... Bu kadın, euaen Mer
van tarafından elde edilmişti. O
n un için ttmi Ziyadın bu tekli • 
fini reddetmemişti. Fazla olarak, 
kendisi de Mervanın zevceliğini 

kabul etmişti. 
Mervan'm, gerek bu kadma ve 

gerek Halid'e karşı kalbinde bir 
minnet ve sadakat beslemesi ica1' 
ederdi. Halbuki; onun harla kalbi 
insanlığın en küçük faziletini bile, 
bir kere olsun hissetmemişti.. Bi
lakis; ihtiras damarlan, büsbütün 
harekete gelmişti. Tıpkı (İmamı 
Hasan) a yaptiğı gibi, zavallı (İ

kinci Muaviye)yi gözdelerinden bi 
rine zehirletmişti. Sonradan, ken
di tarafta.rlarınm galebesi sa.ye
~inde. vefüilifil •· CHalita .. t•.gas • 
pederek, kendi oğlu (Abdülme
lik) e vermişti. 

H Midin anası, bu darbe kar· 
,ıaında sersemlemişti. Fa

kat, hain ve cUretkar Mervanın, 
tek oğlu <Halit) e de bir suikast • 
te bulunmasından korkarak, bu 
kahpelik karşısında sükut etmi1-
ti. ... İşte böylece aradan iki ay geç 
miş.. sonra da ,yukarda naklet • 
tiğimiz hadise zuhftr eylemişti. 

Mervan, açıktan açığa bir reza
lete meydan vermemek için zahi
ri bir sükunet içinde odasına çe
kilmişti. Fakat; verdiği karar, 
müthişti. Hem bu kadını ve hem 
de Halldi, mahirane bir tertip ile 
öldürecekti ... Halbuki o, bu bük -
mü verirken, kendi hakkmda daha 
kuvvetli bir hUkUm ve~lmi,ti. 

O gece, sarayın en dilber kadın
lan, Mervanın etrafına birikmiş • 
ti: 

- Yi., EmirilmUminin!. Sen, 
(Din) in direğisin. Niçin olur ol • 
maz şeylerle kendini üzüyorsun .. 
Mübarek hayatını yıpratıyorsun .. 
Iç, eğlen, zevk et.. Ne bu hayat, 
ne de bu makam; bir daha ele geç 
mez, diye, ona mütemadiyen fi.
rap içirmişler .. bitap kalmcıya ka
dar sarhoş etmişler .. sonra, bir ha. 
lınm Ustüne yatırarak oda.ama gö 
tUrmUşlerdi. 

O zaman. yan kapmm perde 
si açılmış.. Zevcesi, elin

de uzun bir yastıkla içeri girmi.t
ti .. Arka üstU yatan Mervan, ur-

h°'luğun verdiği derin bir uyku 
içinde idi. Zevcesi, elindeki yu • 

tığı Mervanın yüzüne yerle,tir -
mişti. Derhal kendiai çıkıp bu yaa 
tığın Uzerine oturduktan IC>llra, 
saray kadınla.rma da: 

- Siz de, kollarını tutun .. Ayak 
larma oturun. 

Diye emir vermişti. Mervan, la
pırdamıya bile vakit bu1amadan, 

boğulup gitmiş.. Hile, fesat ve ci
nayetlerle mali.mal olan mel'un ha 
yatı, hitama ermişti. Ve kaderin,. 
çok garip bir cilveııi eseridir ki; 
(İmamı Hüseyin) i zevcesine ze
hirleten bu adam, ayni cezaya uğ 

ramı,.. Kansmm elinde. can ver -
mi,ti. 

Bu cinayet haberi; ertesi gün 
(Şam) ın dört kö,eıine aksetmif .. 
heyecanlı bir dedikodu 'bafgös. 
termişti. Ve bu dedikodular mu -
biti sarsarken, ku, gibi uçan bir 
hecin, çölleri geçmiş.. (Kiıfe) ye 
girmiş .. Doğruca (Muhtar) m e -
vinin önünde durarak: 

- Selime .. Yi., Selime, diye aes 
len mitti. 

(Arkası var) 

iki sıra beyaz ve temiz di,, ır
makta temizlenerek yeni çı-kmıt 

-hım de tüyleri kırpılmıt- bir 
kuzu sUrü.Une benzermif ••• Bu tef
bih Süleyman Peyıamberin ol
makla beraber belki sizin hotunu
za ıitmez. Zaten sadece otuz iki 
kuzusu olan bir sürü bu zamanda 
ehenvniyetli bir servet olmadıiın
dan tetbih !>'k te zencin sayıla
maz. 

Fakat ıüzel ditler, kırmızı kadi 
feden bir mahfaza içerisinde iki 
sıra iri iri inciye benzetildili vakit 
bu tetbihe elbette bir diyeceğiniz 
kalmaL iki sıra iri iri inci kuzu 
sürüsünden fÜphesiz daha ıüzel 
ve daha kıymetlidir. 

Zaten ıüztl ditler, neye benze
tilirse benzetilsin, insanın siması· 
na bir ıüzellik verirler. Hele ken -
dilerinden güzel olan simaların te 
bessümündeki revnakı artırırlar. 

Bir sima ne kadar ıüzel olsa. dit
ler çirkin olunca az çok sönük ka
lır. 

Ancak ditlırin hizmeti yalnız 

ıüzellik için delildir. Onların bes
lenme itinde mühim hizmetleri 
vardır. Yıdiiimiz yemekleri parça
lamak, kesmek ezmek, qzımııda 
ıslatmak, ıonra da mideye doiru 
ıitmelerini kolaylqtırmak itlerini 
hep ditler ıörUrler. 

Ditl•r az qok bozuk olup ta bu 
itler kolaylıkla ıörUlmeyince, ha
zım bozulur, insan iıtediii ıibi bes
lenemez. Mideleri bozulmu" za. 
yıflamıt nice kimselerin rahatsız
lıkları ancak ditlerinin ıqlam ol
madıiından ileri ııldilini bilirsi
niz. Ditlır düzeltilince hazım dü
zelir, bnlınme iti de yoluna ıi· 
rır. 

Halbuki bozuk ditlırin zararı 

bu kadardan da ibaret kalmaz. Bo 
zuk dit bir: iltihap merkezi olur. 
Oradan çıkan zehirler bütün vü
cude yayılır. Kansızlık yapar, ka· 
nı kirletir, türlü tUrlU rahatsızlık· 
lara sebep olur. Amerikalı hekim
lerin kavlince romatizma hut•· 
lığının en mühim Mbebi ditlerin . 
çürümesidir, çUrUk ditlerden çı • 
kan zehf rlır qrılar husule ııtirir 
de bunlar romatizma sanılır, diye 
iddia ederler. iddiaları yalnız na
zari olarak ta kalmaz. Romatiz
ma qrılarından tiklyet eden has-

Demir fiyatlarının gittikçe yükselmesi de
mirden mamulatm, tellerin, dökme boruların, 
çivi, tel, ziraat aletleri, makine aksam ve yedek 
parçalarının fiyatlanmasına sebep olmuştur. 
Umumiyetle madeni eşya fiyatları şehrimizde 
de yükselmiştir. Piyasada çivi kalmamıştır. 
Fakat fabrikatörlerin elinde stok olarak mal 

boldur. 
Bunları piyasaya çıkarmayı arzu e-I 

den fabrikatörler, Iktısat Vekaletinin 

teabit edeceği f iyatlan beklemekte-
Borsada 
Satışlar 

ithal 
dir. Avrupada da yükseliş te! fiyat

ları il.zerine Vekiletçe tetkikat yapıl

maktadır. Evvelce 4,15 İngiliz lira!ı Z ahire borsasında jstekli aatıt-
Ettiğimiz 

Çaylar .ıar oluyot". Cwnarte.ıiııden 
olan demir fiyatlarının son günlerde düne kadar gelen 22 vagon buğ ! ~y, 

8,15 Ingiliz lirasına kadar yük~ldiği alıcılan tatmin edememiştir. Müvari-
1ıoylenmektedir. Çivi fa.brikatö-:.·leri datm azlığı ve Ana.doluda yağmursuz Bu sene memle!cetimize ya!nız Hfn .. 

luğun devamı yüzünden piyasalardaki dista.n, Seylan adası ve Çinden çaY, 
T1caret Odasına müracaatla yükseliş fiyatlar oynaklık göstermiye başla _ ithal olunmuştur. Bu ela Mersi.n tüc· 
nisbcti hakkında izahat vermişler - mıştır. Buğdayların cinsine nazat"an carlarmın takas suretiyie ihraç ettik• 
dir. kiloda 5 - 10 para Y.ilkseli§ görUhnllt- leri pamuklara mukabil ithal ~dil· 

Kurfun da yükseldi 
tür. miştir. Mersin füccarlannın tnkaslJ 

Çavdarsız ekstra ekstra buğ1ia ıla- çaylan sekiz bin kilo kadardır. Bu 
J{;ı;ş•ın .Dyıdan do yükselnıı~t!r • ra talip çıktığı halde piyasada bu mal Mersinden lstanbula getiriln.i~ 

Kilot!U on beş k J!'J~ toplanan bur- cins buğday bulnumamış ve A.ıado- tir. , 
:fa kurşun borular anr·~k 24. kurup ludan da bu dns mal gelmemh•tir. :?I) Gum" .... el ali ___ , . - ruge g en m ar cucuıyor 
alınabılmekt~dir. P:niçten k.'1-,uıı ~avdarlıh.r 6,20. Polatlı ma1!an 21) - Istanbul gümrükleriı·e gelmekte o-
ith:.1 edilmedi~i için fiyatlar yükeel- 22 ça.vdarlı~a.r ~ ·~ • 6;5 kur~t.-ın lan ecnebi mallan gittikçe azalmak• 
meKıe devamlıdır. muam?.le ~orınuştur. .. .. ~ra *"·~tra tadır. Bunun sebebi yerli fabrikaJa. 

Polatlı 1:\-.ıs-aaylarma geıesıye yE"dı ku- nn ihtiyaca kifayet edecek n•iktarda 

taların ditlerin - yerlerine tak -
ma dit yaptırmak üzere- söktü
türürlır. 

Şimdiki haldı, Amırikadan ba•
ka memleketlerde romatizmadan 
dolayı dişlerin söktürüldüğü pek 
tı ititilmez. Fakat her yerde bili
nir ki, çürük dişlerden yüzde şid
detli sinir ağrıları gelir, çürük diş 
ıöılere de dokunur, çene kemiğin 
de iltihap hasıl olur, kemiklerin a
rasındaki büyücek boşluklara ilti
hap sirayet edince sinüyit denilen 
fena bir hastalık meydana çıkar, 

çürük dit ağız içinde iltihap yapar. 
Dit kırılıp ta yalnız kökü kalınca 
ağzın içerisini tahri' eder. Böyle 
tahriften kanser hasıl olacağını 

söylemek mübalAğalı olsa bile, ve
reme istidadı olanlarda hastalığın 
orada yerıe,mesine sebep olacağı 
kabul edilebilir. Bunlar olmasa da 
QUrük dif boyundaki bezleri şişir
diği vakit güzelliğe halel verir. 

Difleri çürük olan insanın ağzı
nın kokması, söz söylerken etra -
fına tükürük saçması, arada sıra
da -mesell bir kitap yaprağı çe
virirken- parmağını ağzına gö
türdüğü vakit parmRğını ağzında
ki mikroplara bulaştırması, etra -
fındakilerı de dokunacak içtimai 
bir zarardır. 

BütUn bu mahzurlara meydan 

vermemenin çaresi ditlırinizi da
lma satlam ve temiz tutmak oldu
tunu tahmin edersiniz. Oifleri sağ

lam tutmak hemen herkesin kendi 

elindedir. Dişleri temiz tutmanın 
yolunu bilmiyen artık hiç yok ıi
bidir. Fakat arada sırada diflerini 
mütehassısına muayene ettirmek, 
bir dif hutalığı daha başlarken 

önünü almak ihtiyatlı iyi bir tıd -
bir olur. Pek te sık sık değil, yılda 
iki defa. dişlerini muayene ettir -
mık büyük bir zahmet olmaz. 

Hele çocukların diflerini böyle 
yılda iki defa muayene ettirmek a
ile için adeta bir borçtur. Çocu -
iun ditleri zaten düşecek, yerleri
ne yenileri ıılecek diye ihmal et -
miye hak yoktur. Çünkü çocuğun 
ditlıri sonradan gelecek dişlerin 

de kıymetini haber verirler. Ço -
cuklukta di,ııri çürük olanların, 

pek çok defa, sonra da ditlıri çü
rük olur. 

ruştan talip. çıkt~ğı :~lde aat?cılar ve kalite itibariyle i~;ı u.amulatı piya.. 
7,20 kur..ış ısk .ıı§!•;. aır. Çavdıır dıı.- saya çıkarmalarıdır. 
ha biraz iatekii sranmıştır. lki ı.:,"iın 
içinde çavdar dı.hi :,'llkselmiş 5,lu . ~eni bir ~abri~a 
kuruşa çıkmıştır. Ar..alar cinsinP. gi:- Şehnmızde muhtelıf §ekılde \'e de.o 
ıe 4,10 - 4,25 kur1~ur. Çuvallı oi:t.· riden yapılmakta olun çnntaların ka· 
rak ge en mısırlar 4,55 kuru!it&n sa- patılması için bir (l<.,ı::rınoir) fabrlka4 
tılmıştı~. Dün ş•:l" rimize on vagon sı tesis edilmi§tir. Fabrika faaliY,e-
arpa geltrj~tjr. te başlamıştır. 

.. Anacloluda Bol Yağmurlar 
Gaziantep, ?.hııtya, El&ziz, Urfa, 

:>lyarbekirde y:ığmu :1ar kuraklık 
tehlikesini izale etn·i§tır. Eniişede 

bulunan çıftçi:ıin yüzü gülmiışt.iir. 

r ' I BORSA 
29 MART SALI 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika francı 
Drahmi 
lıviçre Fr. 
Leva 
Siline 
Florın 
Cekoılovak kro. 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Le1 
Dinar 
t~ve( kuronu 
Altm 

Banknot 

613.-
123,-
111.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
21.-
63.-
70.-
25-
20.-
21-
12.-
48.-
30.-

1040.-
247.-

Ç EKLER 
Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milino 
Bruksel 
Atina 
Cenevı:e 
Sof ya 
Amıterdam 
Prai 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Var,ova 
Budape,ıe 
Bıikrq 
Belırad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

617,-
0.7919 
ı7.2375 
15.0437 
4.7025 

88.5737 
3.4758 

64.5055 
1.4464 
22.71 
4.2334 
ıt.4667 
1.9692 
4.ı 734 
4.0113 

108.2658 
34.6840 

2.7786 
24.65 
3.1434 

618.-
126,-
115.-
125.-
84.-
22.-

:75.-
23.-
23.
tıb.

?S.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1041.-
248.-

6ı8.-
0.7910 

l 7.2075 
IS.Ol 94 
4.6950 

88.43 
3.47 

64.4012 
1.4440 

22.6730 
4.2265 

11.4482 
1.9660 
4.1666 
4.0050 

108.09 
34.6275 
2.7740 

24.69 
3.ı383 

Borsadaki. Muameleler 
Borsa muameleleri canlılığını mu • 

hafaza etmekte ve hararetli tşler ya
pılmaktadır. Anadolu tahvilltm:ıin 

mübadelesi devnm e~mPktedir. M~rkez 
Bankası hisseleri 93 liradır. Sıvs.s -
Erzurum 95 lira ve Ergani tah~l!eri 
başabaş yUz lirad:ın muamel~ ~ör:nell 
tedir. Türk bon.'U sat-ahJeyin yirmi 
liradan açılarak 20,25 lirayı bulmuş 
ve akşam 20,15 l!rada kapanmıştır. 
Türk borcunun daha fazla yüksefece
ği söylenmektedir. Aslan çımel!tl)SU 
14,65 liraya çıkmı.stır. Piy&Mda alıcı 
vardır. 

Londrada Şeker Kongresi 
Onümüzdeki ay zarfında Londrö.da 

bir beynelmilel §eker kongresi top. 
lanacaktır. Bu kong'rt!ye hUkü:ueti· 
miz narmn:ı. Türkiye ~eker fabri'tala· 
n anonım şırketindcu bazı mürnecıaı: .. 
ler iştiı ak <:aecektir. Kongre için 
memleketlnıizın şel:er istihsal~tı ve 
pancar ziraati hakkında geni§ bir ra· 
por tanzim edilnır•kte•lir. 

LiMAN HAREKETLERi 

Bugün limanımıza gelecek vapur. 
lar : 

Sa.at 11 de Aksu Kara.denizden 
14,80 Anafarta Barlından, 6,30 Saa

det Bandırmadan, 17 Tayyar trnros -

dan, 16 İzmir \'apuru lzmlrden. 

Bugün limanımızdan gidecek '' • 
purlar: 

Saat 12 de Günf'yl'iu Karadenlze, 
9,80 da Doğu lzmite, 8,SO da Kocaeli 
Mudanyaya, 20 Saadet Bandırmaya, 

19 da Sen·ar Karablgaya, 19 da Ke -
mal Aynb~, 1 O da Dumlupmar 
Mersine • 

ZAHiRE 
BORSASI 

29-S-1987 

Fi ATLA/?, 

C 1 N S t Agfı l"okıt" 
Yumu,ak bulday 6,1 7.50 6,20 
Sert buiday 6,12 
Arpa 4,7.50 
Çavdar 5.7,50 
Mııır sarı 4,27 

4.20 
.5,10 
4,35 

Yulaf 4,30 -.-
Keçi kılı tabak 31.- 33.20 
Tiftik deri ıoo --
Yapak Anadol '58,-
Sanaar deriıi 2500 
Tilki deriıi 550 
Ponuk derisi .500 

Bufda:r 
Çavdar 
Nohut 
Arpa 
M11ır 
Un 
Ke~k 
Yulaf 
Yapak 

G l LEN 

GIDE:N 
Buiday Sikaıo 
Buiday Vmipek 

--r-
3000 
2200 
600 

6,63 kr. 
6,17Kr. 
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Bir ihtiyarı boğup 
kuyuya atmışlar 

<Bqı l incide) 
fşitml§ ve kiracısmı aramış, bula.ma
yınca jandarmaya haber vennittir. Kafa Sporu 

ve Kultur 
Bakanlığı 

(Başı 1 incide) 
dahalesiyle ceset kuyudll1' çıkarılmış dı. Anglosaksonlar ayni usulü bir 
ve adliye İ!Jt. el koyınuttur. spor şeklinde kaidelendirerek haya

Bu ihbar üzerine jandarma civan 
aramış, Nikoliyi bulmak için çok uğ
ııt§mış, fakat hiç bir iz bulamamıştır. 
Nıhayet kulübenin sahibi Müslim şiıp
he üzerine civardaki bo.!~ kuyusu
na bakmış ve su tu.erinde bir cesedın 
y"lzdUğilnU görmüş, jandarmanm mü-

Biraz sıyıra gelen adlıye doktoru, ta aokml1$1&rdır. Bunlardan ne kadar 
~redi musye:ıe etmiş, ölümür. nasıl çok iatifade ettiklerini yakından ta
vuku buld.ığuna dair ilk hamlede kip ettim. Bia de yeni tnua.llim mek
kat"i bir katıaat edinemedıği için ce- tepletinde bu usu!:l tatbik ctmiye sa• 
sedi morga ~ôndermiştir. ten hazırlanıyo11uz.,, 

Yalnız şurası iyice anlaşılmıştll' ki, Meuaılıır iyi •eqilmeli 
re st 67 YfA~tndakf Bulg.ır Nikollye a- D iğer bir maarifçi fikrini şöylece 
ittir ve he:. :ıun.da da l)azt tazyik izle- anlattı. "Jyi kullanılmak §~T-
ri \"ardır. IJ•ler taraftan ceset su ü- tiyle bu u.1tılden edileı.-e4 istifadey•. 
zerinde yüzmekte oldufu için, Niko- hı.dut yok•ur. t.ıevıuhr talebenin se
linin öldürüldükten sonra kuyuya a- \'Lyesine ~ô .. ~ seçilmel:dt"'. V<>sela or
tılmış olması da kuvvetle muhtemel ta mektt•p t.ıt .-08,nin t>ll'le ağır bir 
görülmektedir. mevzu \"eril •rek uka:iı ıığ:ı yol a~ıl· 

ihtiyar Nikoli, bu kulUbeye bun- nıamalı'h,·. Orta mektepte ::dııakq.-:, 
dan bir buçuk aene evvel yerleşmiş- ı .. ,.. progtı .ıın.ı dahil mevzu.ar el::ı
tir. Kazancı iyidir. Hattl ara sıra eş fmda olmalıdır. YUkaek mektepler
dost arasında içkili eğlenceler bile ter de de kafa sporu, ham taılkat mus
tip etmektedir. H!diseye el koyan luklarıru açmak yoluna sa.parsa fay
mUddelumumi muavini B. Fehmi ta- dalı olmaz. Talebe bu vesile ile mU&
ra.fından kulUbede araıtırmalar ya- takil dUtUnmiye, okumıya, ııornuya, 
pılmış, bulgarca yazılmış klğrtlar bu- arqtırmıya alışmalıdır.,, 
lunmuştur. Bunlardan birinde §U cUm- Pren•İplere uy~n 
leler vardır: B ir üçüncü maarifcinin fikri: 

"Cuma gUnU seni aradım, bulılmıı- "Yeni ilk n·ektop programla. 
dun. On buçuğa ka.dar bekledim. Yat- larunızı gözden geçiriı-,enh görecek
tim .. Sabahleyin de erkenden gittim.,, aJıiz ki zaten hed~fimtz, talE>beyl d~rs 

Bu sözlerden, Nikotinin, kulUbeeine litabmm darlığı ıçindP. ?ıapsolmaktan 
buı arka.dqlar kabul ettiği tahmin kurtarm:ık, mevzular hakkında ken1l 
olunuyor. başına hıı.~ka şeylc?r olrumıya ah~tır

Zabrta, civarda oturan ve Nikoli ile mak, yazılan dürilıtt, temiz ve fayda
mUnuebetleri bulunan bazı khruıele- 1ı olan gazeteleri okutmaktır. Kafa 
ri eorguya çekmiıtir. Tahkikata de • r,ponı yoliyle de eenc;Ukt.e bilgi, alaka 
vam edilmektedir. ve r.evki uyanchrrnak, umumi pıenslp. 

iş Bankası on 
dört yaşında 

f(Ba.,r 1 incide) 
ltıt meclislnln geçen devre lçtimamda 
kabul ettiği bankaln hnununa tev
fikan esas ni~nnamed~ yar>lmuı 

lüzumlu tadiller görütUldU ve ilçüncU 
maddeye taallük ed~n bu tadJllct' it
tif&kla ka b t1 edildi. 

lerimize ııygun 'lir harekettir.,, 

Dertlere Jeua 

B lr meb'u5,ın111z şu mUtaleat!a 
bulundu: ''BUytik bir derdi

mizi orta.ya koydunuz. Bir kısmı genç
likte bilgiye kar,r çok alakasızlık var. 
rjddi bir bah~ !;i•":nce eUylc L'"aŞ i
"4Nti yap:ın ve anca < sınt>ma ile spo
ru cazip bulan bir tipin nümunele
rine her tarafta rastgeliyoruz. Bun
dan bqka çotumuz tutuk ve sıkılga
nız. icabında iki sözü bir araya geti
remeyiz. Karşımızdakini ikna edecek 

Bankanın girifti.ti bütün yeni te- yolda söa IÖylemiye alıflDIŞ değiliz, 
tebbUslerde müsbet hir inkişa{ var- bahsettiğimiz kafa aporu bilgı alaka
dır. Bu inkişaf, geçen~ 11 çalıtmalann- ıını bir zevk haline koymakla. bütün 
da daha ger11 ve olg1Jn neticeler ver-

bu dert ve noksanl.ııa iyi bir deva o
miştir. Memleket mahsullerinin sür'· 
ti . . r· 1 1 1 k labilir ... a eve ıyı ıyat ara satı ması, oan a 

muamele hacmini gen.f1etmiştir. lrlıi- 1, hirlili fer6iyai 

T anınmı, bir avukat ta fıkıinl 
re heyeti t"tporuna gO"t', bankamn his şöylece anlattı: "Hayat bizi 
aedan bulunduğu Türkiye Şeker Fab 1 birliğ"yle çalrtınıya altttıramıyor. rikalan Anonim Şirketi, alman hima 
)-e tedbirl~r' sayesinde, yüzde 6.:s kar Çok ferdiyiz. Bir mUnakqa biraz §ld. 

detlenince asıl bahsi bırak'lrak biri· temin etmiştir. Bankanın Ziraat Ban 
kası ve Sün.crbankla M.ı!atya meruıu birimjzin kusurlarını ortaya dökmlye 
c1.t k~"ımhinası kuı mak hususund.ı batlaıu. Kafa aporu yoliyle pipn"9 
mUtterekı:!n teşkil ettikleri şirket facı.- bir hale gelmiye ve biıibirimlznı fi
Uyete bqlııınıştır. K•.wUr ve sigorta kirlerine karşı tahammüı ve lelamUh 
itlerin""" ınüebet r:ı1;;Uceler alınmııtır. sahibi olmıya muhtacız.,, 
Ergani Bakır, tş Limit.et, T'Jtiln Li- Kafa sporu hakkında tekrar edilen 
mitet ve An!rara Sigorta şirketl~rl de fikirler hep bu yoldadır. Cereyanın 
936 yılı çalu~ınalarını muvaffakiyetle 'bn dE:fa başladıktan sonra kendi kuv
lkma1 etmişierdir. veliyle yUrüyec-"~'ône kimse şUphe et~ 
Bankanın pasifte fhtiyatla11 3 mil- miyor. 

JOD 40 bin liradır. fl36 billnçoau-ıda Bu baılangıc '..;in bizim elimizde 
ayırdtğı 2.ı.0.000 lira ile bu ihtiyat ye- Doktor Temonun hediye ettifi iki ku
ktnu 1 1 937 tarihinde 3.250.000 pa bekliyor. Bunun kullanılmam için 
Uraya c;ıkm•ştll'. B!lhaua, ta .. ..aYTUf muhtelif irfan mUeeseselerimize baş
heaaplıt .. mda büyilk l.ir lnklpf var· vurduk. Mesele)i ~tkik -.?ttiler. Fay .. 
dır. dalannm mahzurlarından çok fula 

Suriyede çaroışmalar 
başladı 

fasla olduiuna kanaat getirdiler. Fa
:ta t ite başlamak içfn Maarif Veklle
tinln mllaaadestne ihtiyaç duydular. 

e,mdf Maarif Vekal•·tinde'l temen-
11:>1m, meeelenin te:'l'ıt edilmesi ve 

<Başı 1 incide) bu gllzel \'e faydaiı çığırın mektt-ı.:· 
bir ekseriyeti, öz Tllrk kardeşleriyle lente ve yüksek bu~ müessteelerind~ 
her hususta ahenkli bir anlaşma vü • ac;.ıınasma izin verflme3 idir. 
eude getirtniflerdir. 

hkenderunda her cuma gUnU, TUrk ____ A_lam_e.ı ... E .. m.•.·n .. Y._A.L.M._A.,.N 

J A N ================================================== .1U • 3. 93'/ = 

ithalat 
Sistemimiz 

<Batı 1 incide) 

kııldırı'a··aktır. Bundan tonra da tet
kilderic. sonuna gelmes·ııı bekleme 
den, tetk~Ki biten her !us:m derhal i -
lan edilt:cck ve bunları.ı itaalini me • 
nedP.n 14 .lyıtlar kaldın!H.caltt11. Bun • 
dan son"a rtımrtık tarife~inde bUı 
tadiller nazırlıyoruz. Bu buırlık bit -
tikten so?!ra bütün 11.ıenmu listeyi 
kaldıracağız. Yani takarrür eden gli!lı 
rtlk resmini öcliyen her nevi eşya mem 
tokete ,;i: ebil~cek demektır. 

Sanayiin Himayesi 
- Memlekette kur.ıh ıı;anayiin hi

mayesı bakımından vazıyet nasıl ola
caktır-; 

- Jthal!t memnufyet!eri veya gilrn 
rUk taı ittleri ianesiyle himaye edil&
cck, nn.-ylde kat'i vuıllar aramak 
zaıı;ridir. Bu nevi saııtıyi n b!.inyemiz
de yeri olması, iptidai maddelerini 
memleket dahilind :3 t• daı·~ir edılmesi 
ve genış bir lstih•iLkf <ılrna::;ı ıazım • 
dır. Bu vuıflan b1lz (ilan nıilıı sana· 
yii haricin dumping tarafındaki gay. 
ri tabii rekabetlerine kt.111 biınaye et 
mekte elbette aaruret vardır. .. 

- 1'.a tufeyli B.ı.n:.lyi? 
- Y·ıkarıda sö;1ıedig m vasıfları 

l•aı7. olıntyan sa.nay·ı !Un'f bir suret. 
te hıma~re etmekte tnP,Jf'ket naınına 
Aıç bir tayda görmjy...ruı. Bu tak· 
dirde kendi kendin~ nayat \'e rekabet 
kabiliyeti <'lmıyan b!'" t.uum işler, hu
susi :rıcrıf.ıat sahip!~r.ı:::ı lP.hine \•e 
ıniıstl!hlıAin aleyhine olarak himaye 
edilmiı o!ur ki au ll'lıf •cnayU ıur. "t 
aurette yqatar&k maitet masrafı· 
nı bot yere ytikleltmek doğru adde
dilemez. 

1937 Güzellik Jandarma Satına.ma Komisyonundan 
Miktarı .. Cinsi Tahmin bedeli tık teminatı 

Kralil!esile ııra Ku. Ura Kr. 

3' 250 Kilo Çiriş 87 50 6 56 
• 1,250,000 Adet Kapsul 500 00 37 50 Konuctuk 11~"'"' Ki10 ea1mumu ·,. !~~ 00

00 3
9
9 

00
38 3' uvv Kilo Monta çivisi u., 

<Başı 7 .nclde) 

da bin liralığı geçmemek ,artiyle 
Milli Müdafaaya satışlar yapıyo-

ruz. Bin lirayı geçerse uzun usuller 
ve muameleler var. Bunlarla uğraş. 
mağı göze alamadığımız için bin li
ralık siparişte duruyor-.ız. 

- Hayır cemiyetlerinde seneler
den beri çalıgıyoraunuz. Sizin 6ibi 
hayır cemiyeti leleri için Vekllet 
koridorlannda it takip edenler ve 
vuifeyt kendi kendilerine devreden 
ler çok mu? 

- Blsim cemiyette tam manasty
le çalıpnlar Uç kiıidir. Esefle söy
lerim ki bayır cemiyetlerı için ça
lıpnak memleekUmiıde zevklı bir 

vazife h&llnl alamamıttU'. 

H ayır cemiyetlerinin ıenellk 

toplantılarına bakmıa. nıı 
toplantıda ekseriyet bulan bir se
nelik kongre gördünüz mi\? Mutla
ka ikinci bir toplantı.d.!l mevcut ya
n buçuk ekseriyetle iktifa etmek 
llzım gelir. Bakın 4'iıe açık eöyli
yeyim: Siz gazeteciliğinizi benim 
gll.zellik kraliçeliğini yapt!ğrm ka
dar ctddly~tle tellkkt et.seydlniz, 
memleketteki bu içtimai alakasız
lıkla mücadele ederdiniz ve yeni bir 
ruh uyandırmıya muvaffa.lt olurdu-
nuz.,, 

Güzellik kraliçesinden bir resim 
latedim. Birçok aradıktan sonra ba

loda ~km.ış bir resim buMık. Gör
düfUnUz resim, Anakranın yılbaşı 
balosunu neşeye boğan ve hayır it
lerine ait vazifesi hususunda da bır 
örnek olan u.rlt ve seki bayanı size 
tanıtacaktır. 

• • • 

200,000 Çift Sustalı kapsul 3l50 00 26 25 
750 Adet Çivi kangaıl 450 00 33 75 
250 Kilo Çelik Çenber ıcso 00 11 25 

26 Kilo Ağ ipliği 80 00 6 00 
200-300 Kllo 9. Katlı keten 16M 00 '.23 75 

400-500 
5000 
100 
250 
500 

1000 
12 

150 

100 
50,000 
l~O 

Kilo 
Kilo 
Kilo 
Metre 
Kilo 

Kilo 
Kutu 
Kilo 

Kilo 
Çift 
Adet 

ipliği 

3. " " " Kabara Çivisi 
Çam sakızı 
Zımpara kağıdı 

Ökçe takviye 
çivisi 

Ökçe perçin ,, 
Tel raptiye 
İnce Tnrbin 

yatı 
Makine yatı 
Nalça 
40. numara 

makara 

2875 00 .215 63 
!850 00 138 75 

40 00 3 00 
ı~ 00 11 25 
UM> 00 11 25 

310 00 28 25 
18 00 1 35 
37 50 2 81 

25 00 1 88 
17CSO 00 • 131 25 

15 00 l 1' 

11133 00 83• 99 
1 - Ctnsl, mlktan, tahmın bedelı ve ilk teminatı yukanda yazılı 20 

kalem kundura malzemeal kapalı sarf ekliltmeelle 14-f-937 çar,amba 
günü saat 15 de Gedikpaf&da Jandarma Dikimevi blnasmdaki jandarma 
u.tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu 20 kalem malzemenlnetıepsinin bir istekliye ihalesi caiz oldufu 
gibi hepsinin ayn ayn veya birkaçkaleminin bir istekliye ihalesi de c&• 

izdir. 
3 - Teklif mektuplannın 2490 sayılı kanunda yuılı evrak ile eksiltme 

gUnU saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 
4 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. (176') 

latanbul Delterdarlılmdan: 

Yeniköyde Köyba,ı Cd. de eskf 151, 153 Yeni 175 &&yılı 
arsanın 2797560/4792320 payı: 

Dlvanyolu Tavukpaıan sokağında eski ve yeni 40 sayılı 

Lira Kunat 

108 70 

ve 66 metre murabbaı arsanın tamamı: 198 00 
Balatta A,yvansaray caddesinde 29 sayılı dUkklnm tamamı: 750 00 
Kandillide Yeni Kuyu sokağında eaki 44 yeni 6 aayılı evin 

tama.mı: 

Kalçacı Hasan ağa mahallesinin makascılar sokafmda es
ki 1, 3, 7, yeni 1, 5 sayılı ev ve dükkanın 1/120 payı: 

Aksaray KUçUk Langa ıokağtnda eski 19, 19 sayılı ve 40 
mette 90 santimetre aırsanın tamamı: 

60 00 

66 67 

245 40 

Ekonomi Bakanımızın verdiği bu 
tza.hat, halkımız tanfından memnuni
yetle karşılanacaktır. Buhran baş

layınca bir takını kayıtlar konulma• 
ıı bir zarurettir. Yavq yavaı kayıt
larm kalkmuı bir taraftan lktuıaclt 

sistemimiz lçin bir sağlık ve if ak at 
allmetl41r. Dlfer taraftan da lktıs&· 
dt ıf yasetimilin dUrilst ve cesur btr 
göı11fle id&re edlldlfine delilet eder. ..,._ ... _______ ..... Mercanda Uzunçarşı caddesinde eski 327 yeni 82 sayılı 

dükklnm 1/4 payı: 223 00 

Frankoya karşı 
suikast hareketi 

<Başı 1 incide) 

ıiddetli olmuıtur. Birçok tehirlere 
de §&mil olan fesat tertibatının en al 
yade Malagada hararetli olduğu zan
nedilmektedir. 

Bu feaadın gayesi, bilerin ellerın
de bulunan eairleri kurtanh"k ve hat. 
lann gerisinde mü1ellf.h bir isyan ç1<
karmak idi. 
Zannolunduğuna göre General Fran 

konun emri altında ça. 
lıımakta olan ıabit.. 

ler bu işte methaldar bulunmaktadır. 
lar. Bu komployu idare etrnı, olma· 
tarından tUphe edilen 18 kiti hemen 
idam edilmiştir. 

Denizde harekat 
Bayonne, 29 (A.A.> - lıpanyol l

ıilerinin iki balıkçı gemlai, aaat 2,30 
da Fransız kara sulannda Marcuplo 
adındaki bir İspanyol gemisine hUoum 
etmittir. 

Asilerin gemileri, Britanyanın La.n
des hı.ımuna doğru 15 kadar obüs at
mışlardır. Bu obüaler, Marcuplonun 
eu k"8imi hattmm yukarısına isabet 
etmişlir. Iepanyol gemiai, Adourun 
timal scddinin yukarısında karaya o
turmqtur. 

Sır 
iğnenin 

m knatıs 
üzerınde 
yapıştığı 

gıbı 

Cildde Yapış ı 

KUçOkpazarda Sarı Demir mahallesinin Ali p&f& lianı 
Içmae 38 sayılı Manm Uma ı: 
Beyoğlunda Kurtul\19t& örtme aobğında eeki 3, C5 yeni 

7, 9 sayılı evin 2/3 payı: 
Beyoğlu Tatavla Punççu Hiristo soka.imdi. eaki ve yeni 

220 M 

214 00 

~7 sayılı 34 metre murabbaı 47 Delimetrelik arsanm tamamı: 103 41 
Yukarıda yazılı mallar 16-4-937 cuma gUntl eaat 14 de peşin para ve 

açık arttırma ile ıatılacaktır. Sat19 bedeline istikrazı dahili ve yüzde bet 
faizli haıine tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey ak• 
çalannı vakti muayyeninden evvel yatırarak defterdarlık milli eml&k 
mUdUrlUğünde müte9ekkil 1atıt komisyonuna mtlracaatlan F. (1766) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüiü İlanlan 
Semti ıne,ıturu ve 
mahallesi 

T<oca Mustafapaşa, 
Arabacı Ba\'zrt 
Eyüp, Camii kebir 

Çarşrda 

Cadde veya 
So. 

Vidin 

Kalend~r • 
hane 
Muhafuoı

larda 
Çarşıda Kazazlar 

No. Clnet 

63 ökıUıce Hatip 
camil 

62/80 Cami mi.hali 

22 Cameklnlı 
dUkkln 

M-62 DUkkl.n 

MuhammeA 
Klrall 
L. K. 

15 00 
2 00 

8 00 
3 00 

Pudranın icadındanberi en ta· Orta 
yanı hayret pudradır. Cilde ıon Sultan Hl'mam Saka çeşmesi 4/36 Baraka 8 00 
derece tevafuku haaebile ilimle- Yukarda yazıh mahaller 938 senesi mayıı nihayetine kadar kiraya ve
rin °Lektro • Statique,, tabir et- tilmek Uzere arttırmalan uzatdmıstır. lateklller pey paralarile beraber 
tikleri bu pudra tıpkı bit iinen"n 1 nl.Ban 937 petfembe gUnU saat 15 şe kadar htanbul Vakıflar bq mtl
m.iknatıı üzerinde yapıfbğı ıibi dürlUğU blnaamda Akarat kalemine gelmeleri. 29-3·937 (1756) 

cildde t•mamen ve bupne ka • -------•-•••••••••••••••••
dar tanıdıjnmz herhanıi b"r pud ı 1 
raclan claba kuvvetli yapıfır ve' _ Beyoğlu Vakıflar Direktörlüiü llinlan 
claba uzun zaman taıbit kalır. Bu 1 -
pudranın tene verdiii "fini mat,, KIRALIK EMLAK 

İstanbul beşinci icra memurlufun· tüzellik ne rü•ıirdan, ne yai • 
dan: Mahcuz olup satılmaama karar murclan, batti ııcak bir aalonda Mahallesi Sokağı No. Cinıl 

verilen şarapçılığa alt muhtelif boy- aaatlerce elanı edild" ii halde ter ~-----
den kat'iyen müteeuir olmaz. Beyoğlu Kamer hatun Papatya 

da fıçı ve saire 31-3-937 tarihine mU Hi9bir vakit burunda ve yüzde Kasınıp~a Gazi Ha-
aadif Ç&l'f&mba gUnU saat 10 dan 12 parlaklık izleri bırakmu. He • san paşa 

2 DUkkaıı 

Bili. 

lt1k aleyhinde viz veren ve Cennette. 
ki Hurilerin bile Arapça konuştuğunu 
.Syltyen Adanalı Mahmut Celll, ge .. 
cen °1 '\ftalri \tazı esnasında Tilrlllerin 
amil terkettiklerini g-3rnnUş ve meL 
UD&ne propagandasını yapamamıttır. 

ye k•dar Beyoğlu Kumbaracı soka - men buıünclen bu yeni Tokalon Kasıınpaşa Bedrettln 
fı 14.7 No. lu depo önUnde açık art· pudruını tecrübe eclin=s. Diler Kaaımp&fl Bedrettin 
tırına sureti ile satılacağından talip pudralardan tamamen farklı ola- Kaaımpaşa Bedrettln 

dirmiştir • lerln mahalli mezk\irde hazır buluna rak mükemmelen yapıfbjını gö- Kasımpqa Bedrettin 
Sariyeı/e Kanlı IC.auıalar Var cak memuruna mllracaatlan ilan o- receık ve çok memnun kalacakıı- Kasımpqa Bedrettin 

Dere boyu 
Mezarlık 

Meıarlık 
Meıarlık 
.Mezarlık 

Bili 
Bili 
Bili 
BUl 
394/386 

Araa 
Oda 

Oda 
Oda 
Oda 
DUkkA.n 
Dükkan 

Adalı Mehmedin oltu Yahya zade 
Ratim, tehrimir.e gelmlftir_ Ruim, 
b&bumm tuttuğu fena yolu takin et.. 
trdyen ve temiz ruh taşıyan bir TUrt. 

Halep, 29 (Hususi) - ll5 Martta lunur. (31372) nız. Topane Cavuşbatı 

Dinora 10 kifüik bir Vatanı polla -------------------------- Kasımpqa Seyit 

Mezarlık 

Topçular 

mtlfreııeei ıönderilmittir. MUtre1e latanbul Nafıa MUdürliiilinden: Ali Çelebi 
efradı, tehirde d<!vriye pmıefe bat· Beşlktat dlklll Camı altında 
la.r bqlamu etraftan birisini yakala. 12.4.937 Pazartesi saat 16 da ı.t&nbulda Natia MUdUrltlftınde (7000) Mesidiye köyU ve catteal 
nu,ıar ve adamı döverek k~ lira keşif bedelli J.tanbul Hazinel evrak tuıı1t heyeti çalıfma binaaı in - latinye Mlhmut Çavuf oarrıt h&.ri-
aevketmitlerdtr. Dayak hldı.e.tndeın f&&lı açık ekailtmeye konulmu,tur. mlnde 
mUteeuir olan ahali karakol" bu • Mukavele: Ekalltme Bayındırlık lflerl Genel, huaual ve fenni prtna • Galata Yenlcaml Perşembe 

19/21 
4 
2 

2 

DUkkh 
Dükkan 
Od& 

~ahçe 

mrştır. fftıcum edenlerin uyw 300- melerl, proje, ketlf hUllsaaile buna mUteferri dijer evrak dairesinde gö-
dUr. tUlecektir. 

pazan 1 DUkklnm hls.teld 

Bu hUcum illerine halk ile polis L Muvakkat teminat (525) liradır. 
rumda cfddt mUsademeler olmuı, İlteklllerin en az (5000) liralık bu ite benzer it yaptıiına dair röıte -
2 polis ölmilfttb-. Halktan müteaddit recefi vHika Uzerlne Nafia MUdUrH1ğUnden almış olduju müteahhitlik 
)'al'ahlar ve ölenler vardır. ve Ticaret odası veaikalarile gelmeleri. (1845) 

Beyoğlu Hüseyin ağa Hava 8 OUkkln 
Yukarda yazılı vakıf mallar 31-mayıs-9a8 sonuna kadar kiraya veril -

mek üzere arttırmalan uaatılmıftır. İsteklilerin 1 nlaan 937 peı,ıembe 
,UnU saat 14,30 da Beyoğlu vakıflar direktörli\fU.ıacle Akarat kaleminıııl 
gelmeJeri (1760) 
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TÜRKiYE 

KIZILAY CEMiYETi 
Beyoğlu 4 eti sulh hukuk mahk .. 

••••••-~ mesinden: Terekesine mahkemece el 

G enel Merkezinden 
Kızılay Gene] meclisi, 1937 senesi Nisanının yirmi dördün

cü Cumartesi günü saat onda Ankara'da Yenitehir'de Cemi· 

yetin Genel merkez binasında alelade içfmaını yapacağından 

mürahhasların yukarda yazılı gün ve saatte Kızılay Gene] 

merkezine gelmeleri rica olunur. 

GöROŞüLECEK iŞLER: 

konulan ölü Ohannes Giragosyan 
uhtesiııde bulunan Pangaltı Saksı so 
kak 17, 17/1 No. lu apartımanın nıs
fı ve Haci Mansur namı diğer Nigar 
sokağında 79 No. lu arsa üzerindeki 
enkazı ile birlikte açık artırma sure
tile 3.5.937 pazaı-tesi günü saat 14 de 
satılacaktır. Apartımanın tamamının 
kıymeti 13989 lira 60 kuruştur. AT
sanın tamamının kıymeti 858 lira • 
dır. Dellfı.liye resmi ve ihale pulu müş 
teriye aittir. Artırmaya girebilmek 
için kıymetin yüzde yedibuçuk nis -
betinde pey akçesi yatırmak lazım
dır. 

l 
2 1 

Apartımanın tafsilatı: Zemin kat 
Ba,kan ve ikinci Ba,kanlarla katiplerin seçilmesi, bir mağaza, ve apartımana ait çam.a-
Genel Meclis Tetkik Komisyonu ve Genel Merkez şırhane ve kömürlüklerden ibarettır. 
raporlarının tetkilcile kabulü halinde G enel mer· Bahçe kısmını mağaza kullanmakta-
kez zimmetinin ibrası. dır. Üstü çinko ile örtülü bir sundur-

3 1937 • 1938 bütçesinin tasdiki ma vardır. 
1 No. lu daire sokak cihetinde bir 

4 Çıkacak üyelerin yerine diğerlerinin seçilmesi. oda ve odaya muttasıl antişambr bir 
5 Tetkik komisyonu üyelerinin yeniden seçilmesi, koridor, mutbah, banyo, hala, bir kU-
6 Genel merkez teklifleri. elik oda, arkasında iki oda daraçalı. 

~--•••••• • •••••••••••••••••• ' 2 No. lu daire sokak cihetinde biri 

Kömür Satın Alınması 

balkonlu iki oda, antişambr koridor, 
mutbah, banyo, hala, küçük oda, ve 
arkada daraçalı iki oda, 3, 4, 5 No. lu 
daireler 2 'Xo. hı dairenin aynıdır. 

6 No lu son kat sokak cihetinde 
Ankara Elektrik ve Havagazi Türk Anonim Şirketlerinin bir senelik darac:ah bir oda, bir antişambr ve 

kömürü (~kanmış O 10 ve 10 18) aylık 1000 tonluk partilerle toptan koridor, mutbah. banyo, bir küçült 
oda ve arkada iki oda ve camekanlı satın alınacaktır. 
kapalı daraça ve dairelerin hepsinde 12 ili 15000 ton miktnnnda olan ihtiyacımızı temin etmek istiyenle-

1 elektrik, havagazi. su tesisntı mev -
rin şeraiti anlamak üzere Ankarada şirket merkezimize müraca:ıtları ı • cuttur. Ahsap aksam vağlıboyadır. 

• ilan olunur. Arsıınııı tııfsWı.b: Üz('rindeki dört 

•••ı.-•••••••••••••••••••••••• ~ duvar ~u~Jadan ibaret ve ÜZC'rinde o-· 25 Mart 1937 tarihine müsadif Perşembe günü 

Adapazarında toplanan 

Adapazarı Emniyet Bankası 
Alelade Genel Heyetinin verdiği kararlar: 

Birinci karar: - Ruznamenin birinci ve ikinci maddelerinde gösteril -
diği \·eçhile 1936 senesi hesap yılı içindeki çalışma durumu ve hesaplar 
hakkında idare meclisi ve mürakip tarafından yazılan raporlar ve 31 Bi

rincikiı.nun 1936 tarihli bilanço ve kô.r ve zarar hesapları bugünkü genel 
heyetimiz önünde okunarak tetkik edildi. Bilanço ve kar ve zarar hesap

larının tasdiki ile idare meclisi üyelerinin ve mürakibin 1936 senesi iş ve 

hesaplarından dolayı ibralarına karar verildi. 

İkinci karar: - Genel Heyetimiz 1936 yılı temettü payı olarak on lira 

luklu saçla kapanmış 74 metre mu
rabbaı sahada hir haraka vardır. Ar
sanın baraka ile mesahai sathiyesi 
122 metre murabba~dır. Satış bedeli 
kıvmctinin \i.izde vetmis beşini bul -
d~rru takdirde ih"'lc edilecektir. ls -
teklilerin \rttk:ırıda. gösterilen gün ve 
saatte Bevoğlu 4 cii sulh hukuk 
mnhkemesine gelmeleri ve gezmek 
istiyenlcr me7kıir :ınartıman kapıcı
sına ve ııltmdalti diikkı'l...,ıı. müracaat 
etmeleri ilan olunur. (31371) 

İstanbul ikinci ifliı.s memurluğun -
dan: Mliflis Adapazarı ahş:ıp ve de . 
mir malzeme imal:ithancsi Türk A

nonim şirketi masasına gelen alacak 
h ziraat bankasının istediği 24056 li

itibari kıymetindeki beher hisse senedine yüzde dokuz hesabile 90 kuruş ;ra 80 kuruş üzerine iflas idaresince 

Y- ü is hissesin d~ 17,46 lir vrilmesini " ip ile em t Ü~· ı ·;;~kikat yapılarak bu Alacak kıl~km 
paylarının kanuni vergilerinin tevkifinden sonra 9 numaralı kuponlar da evvelce 6 sıra No. sı ile karar ve
muka.bilinde 1 Nisan 1937 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verdi. rilerek reddedilmiş ve bu red keyfi

Üçüncü karar: - Ruznamenin dördüncü maddesinde yazılı olduğu 
veçhile genel heyetimiz müddetleri biten idare meclisi azasından Bay Ca

fer Diyanbekirli oğlu ile Bay Yusuf Alcan Zekeriya oğlunun esas muka

vclenamenin 34 üiıcü maddesine tevfikan üç sene müddetle ipkaen inti -
haplarına karar verdi. 

Dördüncü karar: - Ruznamenin beşinci maddesinde yazılı olduğu \·eç 

hile Genel heyetimiz müddeti biten mürakip emlak ve eytam bankası 

umum müdür muavini ve umum müfettiş Yekill Bay Ziya Tahsin Aygü -
nün esas mukavclcnamenin 49 uncu maddesine tevfikan iiç sene müd -
detle ipkaen seçilmesine karar verdi. 

Satılık Otomobil Yedek Aksamı. 

Feriköy Maliye Şubesi Şefliğin dan: 
Fiat garajı müsteciri Delpiyanonun kazanç vergisi borcunu vermedi -

ğinden dolayı haciz altına alınıp taksimde Takızafer caddesinde 35 No. 
lu Milli Garajda mahfuz bulunan otomobil yedek aksamı alenen bilmü . 
zayede satılacağından İsteklilerin bugünden itibaren orada bulunacak 
satış heyetine müracaatları ilan ofonur. (1763) 

Ereğli Kömür Havzası Sağhk Komisyonu 

Baıkanhğından: 

yeti aleyhinde alacaklı banka tara • 
fından kayıt ve kabulu hakkında ma 
sa alevhine iflasa karar veren mah
kemede dava ikame edilmiş oldu~un
dan yeniden kayıt icin vaki bu talep 
hakkında ittihazı karara mahal olma 
dığına karar verilmiş ve sıra defteri
ne bu suretle iı;aret edilmis olduğu 
bilinmek iizcre ilan olunur. (31375) 

İstanbul ikinci iflas memurluğun • 

dan: Müflis Adapazan ahşap ve de -
mir mnlzcme imalathanesi Türk A-
nonim şirketi masasına müracaat e

den tş Bankası İstanbul şubesinin is
tediği 17821 lira 51 kuruş hakkında 

ifliı..s idaresince tetkikat yapılarak 

son ibraz edilen vesaika nazaran tş 

bankasının 25058 lira 83 kuruştan 

cvelce kabul edilen 7237 lira 32 ku -
ruşun tenzilinden sonra bakiye 
17821 lira 51 kuruş alacağı olduğu 
anlaşıldığından mezkur paranın da 
altıncı sıraya kayd ve kabulüne ve 
sıra defterinin bu suretle düzeltilme 
sine karar \·erilmiş olmakla ilan olu
nur. (31375) 

tsfanbul üçüncü icra memurlugun 
dan: Tamamına 21150 lira kıymet tak 
clir olunan Fenerde Tahtaminare ma 
hallesinde Kiremit sokağında yeni ·ı 

sayılı ev. Ve tamamına 3255 lira kıy 

met takdir olunan Eclirnekapıda Ka
sımağa mahallesinde Cami sokağın
da Sena yokuşunda 32, 31, 31 numa· 
ralı üç ev. Ve tamamına 2894 lira kıy 
met takdir olunup Kara.gümrükte 

Atik Alipaşa mahallesinde Nurettin 
tekkesi sokağında yeni 10-12 numa
raya kayıtlı maa garaj hanelerinin 
dörtte üç hissesi açık artırmaya kon 
muş olup birinci açık artırma 3-5-937 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
14-16 arasında dairede yapılacak mu 
hammen kıymetinin ';o 75 ni bulma
dığı takdirde ikinci açık artırması 

18-5-937 tarihine müsadif Salı güni.ı 
avni saat ve mahalde yapılacaktır. 

ı;bu artırmada dahi muhammen kıy 
metinin % 75 ini bulmadığı takdirde 
artırma beş sene müddetle tehir e
dilecektir. Tapu harçlariyle 20 sene
lik taviz bedeli müşteriye aittir. Ta • 
lip olanların yüzde yedi buçuğu nis· 
petindc pey akçesi veya milli bir ban 
ka mektubunu ibraz etmeleri lazım
dır. Hakları tapu sicilleriyle sabit ol-

1 - Zonguldak kömür havzası sağlık teşkilatına lüzumu olan (267) 
kalem cezayı tıbbiyenin muhammen kıymeti ( 4988) lira (35) kuruştan 
ibarettir. 

2 - lhtiyacatın listesi ve şartname~i lstanbulda 4 neli Vakıf han ma,.. 
den irtibat memurluğunda ve Zonguldakta sağlık teşkilatı baş hekimli -
ğinden parasız alınır. 

3 - Eksiltme 8-4-1937 tarihinde perşembe günü saat 15 de Zonguldak. 
ta Maden Müdürlüğünde sağlık komisyonu tarafından yapılır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (375) liradır. (1744) 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden : 

GUmrUk satışından: Bu yıl _:-.asanın 2, 5, 7. 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23. 26, 
28, 30 uncu günleri Sirkecideki satış salonunda pazarlıkla müteferrik eş
ya satışları vardır. İlan listeleri sa.1on ve gümrüklerin kapılarında ve san
dal bedesteninde mezat yerinde asılıdır. Satışlara saat on üç buçukta 
başlanacağı ilan olunur. (1375) 

mıyan ipotekli alacaklılarla diğer s-
!stan bul Asliye 3 neti hukuk mah lacaklıların ve irtifak hakkı sahiple

kemesiııden: Hasköy Atnalıkavak 12 rinin bu haklarını ve hususiyle faı:r. 
No. Ju hanede mukim Mordohay kızı ve masarife dair olan iddialarım ilan 
Tudu vekili avukat .Mustafa Tunalı tarihinden 20 gün zarfında evrakı 
tarafından Beyoğlu Furun sokak 26 müspitcleriyle birlikte dairemize bil
No. da oturan Yako Firoz aleyhine dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak 
936/ 540 No. ile açtığı ihtar davasın ları tapu sicilleriyle sabit almıyanla 
dan dolayı gıyaben icra kılınan malı rın satış bedelinin paylaşmasından 
keme neticesinde: MUddealeyhin ka- hariç kıılacaklan ve daha fazla ma
nunun tahmil ettiği vazifeleri ifa et- lumat istiyenlere bu işe ait olan 
memek maksadiyle bila sebebi mu - 936/ 1172 numaralı dosya ile ve taf -
hik hanei zevciyeti terkeylediğinden silatı verileceği gibi bu hususta 
kanunu medeninin 132 nci maddesi ı 5-4-937 tarihinde daire divanhanesi -
mucibince bir ay zarfında hanei zev- ne asılan açık artırma ilanını okuya
ciyete dönmesi lüzumunu mumaileyh bilecekleri ilan olunur. (31358) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

6.4.937 Salı günU saat 15 de lstanbulda Nafia müdürlüğünde (24.68) 
lira keşif bedelli Üsküdar ceza evinde yaptırılacak csa.Slı tamirat işleri 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje keşif hüJasasile buna mütefcrri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (186) liradır. 
İsteklilerin en az "1500,, liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstere

ceği vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik 
9e Ticaret Odaııı vesikalarile gelmeleri. <1524) 

Yako F'uruza ihtarına mütedair 
1-3-937 tarihinde verilen hükmü ha
vi 937 / 250 sayılı ilti.m miiddealeyh 
Yako Furuzun ikametgahı meçhul 
olmasına mebni hukuk usulu mnhke 
meleri kanununun 141 nci maddesine 
tevfikan ilanen tebliği tensip kılın -
mış ve bir sureti de mahkeme divan
hanesine talik edilmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren (15) gün zar
fında Yako Furuzinin temyizi dava 
edebileceği tebliğ makamına kaioı ol-
mak üzere ilan olunur • 

İstanbul 6 cı icra memurluğun -
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen ya 

zihane için maruken koltuk ve etejer 
ve saire 1-4-37 perşembe günü saat 
on ikiden itibaren Galatada Nazlı 

handa birinci açık arttırma surctilc 
satılacağından isteklilerin mezkür 
gün ve Hatte yerinde hazır buluna -
cak memuruna müracaatları illı.rı o
lunur. (31376) 
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IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyo r , 

ONA KARŞI 

Hazırh kll oavranı nız ı 

Kapah ~arf Usuli le Eksiltme ilan! 

Nafıa Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Erzuru~ vilayetinde yapılacak Uçüncll 

Umumi Müfettişlik gurup inşaatının 720 000 liralık kısmıdır. 

2. - Eksiltme 12 4 1937 Pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekti.leti ya 
pı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u. 

sulilc yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 36 lira bedel mu

kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltıneye girebilmek için taliplerin 32550 liralık muvakkat te

minat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış bir teahhUdde asgari 

400 000 liralık iş yapmış bulunduğuna dair müteahhitlik vesikası ibra. 
raz etmesi lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muKta. 
zidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1475) 

Istanbul liman işletme idaresinden: 
idaremizin Kasımpaşadaki arsasına atölye binaları ve malzeme anbar

ları yaptırılacaktır. 

1 - Teminatı "15,000,-., lira olan bu işe aid teklifler kapalı zarfla 
2 Nisan Cuma ~nü saat 9,30 da şefler encümeninde yapılacaktır. 

2 -Taliplerin "100,000,-,, liralık bir bina inşaatını yapmış oldukları
nı tevsik etmeleri lazımdır. 

3 - Tekliflerin tetkikinde teklif sahiplerinin bu gibi işlerdeki tecrübe 
ve ihtisaslanna aid tercih sebepleri araştırılarak en ucuz fiat ,.~rene 
ihale mecburiyeti olmıyacaktır. 

4 - Milli bir banka teminatı mukabilinde idare yüzde 25 nisbctinde 
avans verebilır. 

5 - Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler "10,-,, lira mu
kabilinde Galatada Haydar Hanında Fen Servisi Şefliğinden alınacaktır. 

Yüksek Mühendis Mekt ebi Arthrma ve 
Eksiltme Komisyonun dan: 

Yatak çarşafı 400 Adet 
Yorgan çarşafı 400 Adet 
Yastık Yüzü 600 Adet 
Mektep talebesi için lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı ya

takhane levazımı 12-4-937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14.30 
da Mektep dahilindeki Romısyon marifet ile ve açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli (1619.60) ve ilk teminatı 122 liradır. f.,•,.• in 
şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracaatları. ı l i:ı58 I 

Devlet Basımevi Dir ektörlüğünden: 
Pazarlıkla satın alınacak iki devirli tipo makinesı için şartnamede 

bazı maddelerde değişiklik yapılmadıkça iştirak edilmiyeceği birkaç fir· 
ma tarafından ileri sürülmüş olmasından ötürü istenilen tadilat icra edi
lerek pazarlığın 8 Nisan 1937 perşembe günü saat 15 e bırakıldığı iliı.tJ 
olunur. (1772) 
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HASA Gaz ÖZ • •• ozu 
' Meyvalardan ve meyvaların özünden yapı]mı,tır. Şekersiz mey. 

va tuzu tertibi ve tekerli limonlu §ampanya tertibi enfesi nefais 

nevileri vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve 

limonata yerine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertipler kullanıl 

maktadır. Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve 

daha nefis olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz 

icabıdır. Kavanoz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruş. 
tur. Hasan deposu. Ankara, İstanbul, Beyoğlu, Eskitehir, Beşik
taş. 

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

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmiştir. 6. cı keşide 
11 ~ Nisan / 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır· 
Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye
lerle ( 50.CJ()O ve 200.000) liralık 

iki adet mükafat va. dır, 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 / Nisan / 937 günü akfa.mına kadar hi· 

letini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

'--=-----mm.,.. ..... .,. ............. ._._ .... 

T A N -~===================:::::!!:=======ıc=-=-:==== ~u • 3 • 937 =-==:;== 

KUVVET ARTIVOR ••• MASRAF AZALIVOR 

-. . . .. 
TAMAMILE YENi. DAHA KUVVETLi MOTOR 

YÜK SAliASININ, VEZNiN TEVZiİ YENi USULÜ SAYESiNDE TAŞIMA KABiLiYETi ARTIRILOI 

TAM-SERBEST DİFERANSİYEL • HİDROLh< FRENLER 

TAMAMİLE YENİ BİR MOTÖR. - Şevroleoin her ci· 
hetce tecrübe edilmit altı silindirli. yüksek kompresyör· 
lü ve tepeden· supaplı motörü, yeni 1937 Şev role Kam· 
yoouna, yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni bir 
raodman ve hatta eskieioden daha yüksek bir kabiliyet 
vermek için tekemmül ettirilmiştir . Beygir kuvveti art· 
tırılmıştır. Bu arttmlmı~ kuvvet, idareden hiç bir fe· 
dakirlıkta l>ulunmadao elde edilmittir, zira 1937 ŞeY• 
r_olc Kamyonu e~kisioden daba ida· 
relidir. Y ~ni motör zaman ve pa· 
radan tasarruf ettirmek ''e daima em• 
niyetle çallımak için yapılmı~ı ır; uzun 
zamandaoberi sağlamlık ''e dayanık· 
hğile me§bur eski Şevrole motör· 
leriodcn daha sağlam ve daha ıa· 
yanı itimatdır. 

D1CER MÜHİM MEZIY-ETLER. - 1937 ŞevroJe Kam• 

yoolarında. kamyon kullananlara şimıliye kadar asla 

arzedilmemio bir bayii yenilikler ve islahat vardır. 

Düzeltilmiş yük tak&imi yükün taşıorna kabili)elioi art• 

tırdı. Şevrolenin tam · l!lerbest arka diferaosyeli yeni ve 

daha kuvvetli arka aks kovanı. şaftı bütün yüklerden 

kurtarır. Yeni şasi daha kuvvetli 

ve daha metindir. Tekemmül et• 

mi§ ve bilhassa kamyon için imal 

edilmiş bidrolik frenler mütevazin 

ve emin lıir freoaj kabiliyetini te• 

mın eder .. 

1937 İCİN 
.~ 

Ş EV R 0 LE l( A M Y O~ L ~ı\ R l' 
Qeneral Motors Mamulatındandır. 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilam 

Nafıa Vekaleti Sekizinci Daire 
Samsun Su işleri Müdürlüğünden: 

1 - Çarşamba ovasının kurutulma ameliyatından olmak üzere Aptal 
ırmağının ıslahı için projesine göre yapılacak ameliyat ve inşaat 
25. 3. 937 tarihinden itibaren 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 
ı - Hareket ve Münakalat servisimiz için musabaka ile en az orta 

tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 
2 - Musabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, Adana, 

Malatya, Afyon, Balıkesir, İzmir, Mudanya, Erzurum İşletme merkezle
rinde yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 32421 lira 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcut evrak 
••••••••-•••••••••

1
••••••' • şunlardır: 

3 - Musa baka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket coğ
rafyası ve yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise derece
sindeki tahsil ayni no'Jardan kazanılması halinde tercih hakkını verir. 

4 - Musabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları işletme. 
mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı şartlara ait vesaiki 
ve altışar vesika fotoğraf ile beraber pulsuz bir istida ile müracaat etme· 
[eri gerektir. ALFA-LAV 

Krema Makinaları 
Dünyada mevcut makinelerden en emniyetle 

kullanabileceğiniz yegane markadır. 

Satış Yeri: 
Camcan Ticaret evi, Mahmudiye caddesi 61 

GALATA - ISTANBUL 
...... Mım .................. ımm .............. . 

Devlet Demlryollır1 ve limanlar1 işletme U. idaresi ilanlar. 

Haydarpaşa limanı arazisinde kain eski Rıhtım binasındaki 5 No.lı ya
zıhane aylığı muhammen 2500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddetle 
nçık artırma suretile kiraya verilecektir. Açık artırma tarihi 8. 4. 1937 
ve saat 15 te Haydarpaşa Devlet Demiryolları Birinci İşletme :Müdürlü
itlnde icra edilecektir. Taliplerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçe.sile gereken kanuni vesaik ile beraber mezkiır 
gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur. (1695) 

A) Ameliyat ve inşaat resimleri. 
B) Keşü ve hulasai keşü cedvellerl. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Hususi şartnamei fenni. 

3 - İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde su ışlerl müdür
lüğünden tedarik edilebilir. 

4. - Eksiltmeye girmek için Nafıa Veka.Ietinden bu gibi işler yapabile· 

ceğine dair ehliyet varakasına malik olmak lazımdır. 
5 - Eksiltme 26. 4. 1937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te 

Samsunda su işleri müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurun
da yapılacaktır. Talipler ihale saatinden bir saat evveline kadar 
2490 sayılı kanunun hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlan
mış ve mühürlenmiş olan zarfları su işleri müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde verilmiş bulunmalıdır. Bu saatten sonra gelen teklü
ler kabul edilmez ve postaca vaki olacak teahhurlar nazarı itibara 
alınmaz. 

6 - Bu ameliyatın muvakkat teminat miktarı 2431 lira 50 kuruştur. 
7 - İşi üzerine alan müteahhit Yilksek vekaletçe ihalenin tasdik olun

duğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itbaren 15 ~n için
de nuvakkat teminatını kat'i teminata iblağa ve a.ynj milddet için· 
de mukaveleyi noterlikten tescıle mecburdur. (HH). 

Sahibi: Ahmet Emin Y ALMA....V. Um umt neşriys.tı ida.re ~den: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Ti.irk Limitet Şirketi. Ba.ıııldığı yer TAN matbaası 

şa.rtlar: 

A) Türk olmak, 
B) Yaşı 18 den aşağı ve 28 den (dahil) yukarı olmamak, 
C) En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair askerlik şu

besinden vesikası olmak. 
Ç) İyi hal eshabından Ôlduğuna ve devlet hizmetinde çalıştırılmasına 

mani bulunmadığına dair alakadar makamatın musaddak vesikası bu· 
lunnıak, 

D) Musabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz merkez sıhhat heyet
leri tarafından muayene edilerek faal serviste çalışmağa mani bir glın.a. 
sıhhi arızası ve hastalığı olmamak, lazımdır. 

5 - Sıhhi muayene vesikası istifüı verildikten sonra idaremizce temin 
edilir (Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek suretile muayenele· 
ri yaptırılır). 

6 - Ayni şartları haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilenler yalnız 
telgraftan imtihan edilirler. 

7 - En son müracaat tarihi 10 nisan 937 ye kadardır. Bundan sonra 
vaki olacak müracaatlar muameleye konulmaz. 

8 - Musabaka imtihanı 17 nisan 937 cumartesi günü saat on dörtte 
yapılacaktır. 

9 - Kazananlara şehri 57 Ura ücret verilecektir. !simleri de gazete· 
lerle ilan edileceği gibi kendilerine aynca tebligat yapılacaktır. (1540). 

UMUM'MODÜRLOK 


