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Demirgöınle lililer lptidai Maddeler 

Verailer Kalkınca 
Havat Ucuzlıvacak 

Fransızlar bunları 
tevkife başladılar 

ıstanbul 
Esham 
Borsası 
Komiseri 

Kanun hazırlandı, \1.vıuharriİ-i~iz ve Facia Kahraman:I 
Halayda bazı Araoiar gario 

bahanelerle 7 ürk/ere 
hücum ediyorlar 

Adana, 5 (Tan muhabirinden) - Müşahitlerin San
~tan ayrıldıkları gün, Türklere yapılmakta olan taz· 
ki. kler bir kat daha artırılmıştır. Türklerden bir çoğu dük
~larını kapamak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Çünkü, birçok Araplar, alış 
veriş etmek bahanesile Türk 
dükkanlarına uğrıyarak her
hangi bir mal istiyorlar ve gu
ya çürük olduğunu ileri süre

rek bunu esnafın suratına fır
latıyorlar. 

Çılgın 
Avrupa 

Ahmet Emin YALMAN D ünkü sayımızda çıkan 
Atina röportajında Yu

loılav gazetecisi B. Vinoverin 
IÜzel b" .. .. d B'l ·· .. ır ıozu var ı- ı mem go· 
ıunüze ilitti mi? 
•U ~~goslav arkadaşımız şu fikri ileri 
b' ruyordu: "Şimdiye kadar Avrupa 
ltıı.ıe, elinde yatağan tutan bir yara -
l{ a.ı çocuk muamelesi ediyordu. 
~Misi de sulhün hamisi, medeniye· 
l'Ql~bekçisi rolünü oynuyordu. Şimdi 
'·ıı r değişti. Avrupa çılgınca bir şe-

.:ı~.,ilnhla O\lllUVO • iz 0" cıılhlin 
de . ~nti oynıyaca!< bir mevki· 
~· Şımdı anlıyoruz ki böyle bir rol 
tık ~a~ pek tatlı bir şeymiş. Ya -
"el ~ı hız Balkanlılar bunu raha ev· 

a· ~fetmemişiz.,, 
tirn·ızırn de ibugün bu sütunda niye· 
tauız, Yugoslav arkadaşımızın çok 
ltik 1 bulduğu rolü oynamaktır. Ha· 
lbü a~n Avrupanın gitgide gözü dön 
tek! ur. Silahlanma yarışı çılgınca 

Uler almaktadır • 

Silôhlanma yar1Jı 

llalt>ptcn gelen itimat edilir bir 
ı.atm anlattığına ~öre, Sancağın 

Fransız delegesi Dür)·o'nun Paris. 
te bulunuşundan bfö•ük faydalar 
uman Vataniler, ha:\:al inkisarına 
uğramııJlardır. Dür~:odan Halepte
ki bir arkada..5ına gelen \'e derhal 
i,aa olunan bir mektupta, bütün 
bir ümitsizlik tebarüz ettirilmek
t.edir. Düryonun bu mektubu, Va
tanilerde de derin bir aksülamel 
yapmı~tır . 

vni mektup mıuh eviyatma göre, 
Fr:ı naa h:ı rioiycı:ıi gok rotın cnfhalaı:-

dan geçerek elde edilen Cenevre an
laşmasını Suriye tahrikçilerinin pro
pagandalarına feda etmcmiye karar 
vermiş bulunmaktadır. 

(Arkası Sa. 8 Sütün 2 efe) 

Başvekil 
A'man Elçisini 
Kabul etti 
Ankara, 5 (Tan muhabirinden) -

Başvekil İsmet İnönü, bugün Alman 
Büyük elçisi Von Kelleri kabul ede. 
rek kendisile bir müddet görüşmüş
tür. Gör~şme mevzuunun son gün
lerde efkarı u~umiyeyi işgal eden 
Türk, Alman tıcari münasebetleri ol
duğu tahmin edilmektedir. Büyük 
elçi, bu akşamki trenle !stanbula ha
reket etmişir. 

İ giltere silahlanma maksadi
n~ le bir buçuk milyar lngili2 
1tı1.ı· 1· Yani bizim bir senelik bütçe -
fet~~ 40 misline yakın bir para sar
l'ıs ıye hazırlanmıştır. Sovyet Rus . 
iniş~ hemen hemen yedisinden yet -
kird ne kadar bütün adamlarmı çe . 
llll ekten asker yetiştirmek için 
tid nla.r düşünmüştür. Almanya git
llU e kocaman bir askeri kampa dö . 
ta l'or. ltalya, Ingiltere ölçüsünde pa
ku 88.tfetmiye imkan görmediği için 
tiı""etı nUfusa veriyor, her İtalyan 
U.~n h~ç ol~azsa dört çocuk ye· 
-.ı1,, esinı temın edecek tedbirler ----=----------

,,or. LJ /"""' 
h:u~u.n bu çırpınmalar niçindir? F l G San ve b b a 7 e 
l'Of ıtdişle nereye varılacak? Zaha.-
lar ~n Yerini alan acaba hangi adam- Kimdir ? 
bu' k nsanları silahçılann hesabına 

'l'e ada;: çalışmıy~ sevkediyor? 
!in, ~avu.z emellen besliyen devletle· 
~ u sılilılanma saye.sinde elde 
~7ekleri hiç ibir netice tasavvur 
tııa:mez ki, bugünkü masrafları kar-

ın. 

tski lııa.di zamanlarda harplerde bir ik· 
~ak hesap yokmuş. Yeni arazi al
l'at • kudretini tanıtmak, şanını et
lı ha duyurmak gibi sebepler en kan
b~leri göze almıya kafi gelirmiş. 
<>ısuı insanların elinde iktısadi 
l~le e~ v~r. Bugünkü yıkıcı tesir -
ltırncİ gunkü masrafla iktısadi ba _ 
~k an karlı bir iş haline gelebile -

tecavuz harbi yoktur. 

fabrikacıların ~ ~ . ...--

1 
fikirlerini aldık 

' ' ! Hükumet, memlekette hayatı ucuzlatmak için 

! çalışıyor, ciddi tedbirler alıyor. Ankara muhabi
; rimizin dün bildirdiği: İptidai maddelerden güm

; rük resmi ve vergi almamak işi de, ucuzluğu te
: min için düşünülmüştür. Muhabirimiz bize yeni 

ı malUmat verdi: 
, Ankara, 5 ('l'an muhabirinden) - lptidai maddeler 
, hakkında dün verdiğim nao.:r taha.Vkı...k etti. Iktısat 

vekilleti, memleket sanayiinin dışarıdan getirmev 
, me<.burıyetinde olduğu iptidai maddelerden f?Ümrük ı 

B. Ihsan Rıfat 

Borsa 
muntazam 

haber 
alamıyor1 

! n:smi. ve ne ~sim altında olursa olsun 

1 hıç hır \'Crgt alın:naınak Kararını bh 
kanun layihası halinde tesiJit eL'llİŞ· 

tir. 

Projeye göre sanayide kullanılan 
külçe \'e mamul halde her ne\i de
mir, iplik imaline mahsus nebatı 

maddeler, hay\'ani ~ağlar, yağ a· 
sitleri, domuz kıh \'e d()kUntüJeri 
tırnak ,.e boynuzdan mamul eşya. 
jelatin, gomalaka, yaş deriler, ku· 
zu derileri, halı iıwkli, kakao, çam 
yağı, sellololt, galanit ,.e emsali. 

Bu Yüzden Karışık 
'f aziyetler Doğmakta 

eml etimiz( ,. , "fü•mt~ en ağaç 

lar, kauçuk, aJUmlnyom, salon tf>z. 
ylnatı ~uı, nikel, antimu\'8Jl, 
kobal, UZ\i ,.e sun'i boyalar, kükürt 
,.e mürekkebatı, sınai w: kimye,; 
müstahzarattan gümrüklerde w· 
memleket dahilinde hiç bir isim 
altında ,·ergi ,.e resim a!mmıya 

caktır. 

Sanayi Erbabile 
Dün bazı okuyucularımız mat

baamıza müracaat ettiler. Dedi
ler ki: "Paris borsası fiyatları 
~urdu~uzda günü gününe, saa- Konuştuk 
tı saatme lınamıyor. Halbuki en 'Muhabirimizın verdiği şu malfıma-
cok alınıp satılan tah ·ıı T .. k t h ~ vı er ur ın e emmiyeti meydandadır Biz dün 
Borçlarıdır. Bunları f · t d · .. . n ıya ı a sanayı muesseselerimizle temasa "'eç-
Pans borsasına tabid" tik H . 

0 

.. . ır. ançten girecek iptidai madde· 
Dun (yanı en-erk· ·· } p is 1 rd ·· ı gun ar - e en gumriik resmi \·e vergi almmı-

ten ne ~ılış, ne de kap..,uş fiyatı yacak olursa, bunun bayat uruzlugu· 
alınamadı. Bunun üze · b ,,_, · rıne azı mes.ıesındeki tesirini öğrenm<~k iste-
banka \'e acenteler p · t tele- d'k o • • ans en ı · nce şunu söyliyelim ki, herkes 
fonla hususı malumat aldıl Bun d' - · · • . . ar. - ver ıgımız haberi "güzel bir müjde" 
lardan birının aldığı haber, 280 olarak k r • franktı diö-r.ri 2:-.n f _..:ı •• • -~rşılamıştır. \ e umumıyetle 

• ,.. ,,, ranktı. Ara.ua soylendıgın ·· · 'd • dd ı 
SO frnnk gibi bir fark " Dl· . e gore, ıptı aı ma e er 
ıTer taraftan a. ardı. h den vergı ve resim almmıyacak olur· 
"' Jans bu saba sa hayat b" .k k .. 
( diiJJ} bir gün en:elk' f' . t 1 rak .. ır mı tar uouzlıyaca , c;un 
238 frank ,·enni«ti ı 11:\.1 a ko a kü. zaruri ihtiyaç maddeleri de .ipti-

,. r. er es ne daı madde! 1 k 1 
vapacafhnr sa!llınnı«t Bö" 1 bir ere uygun o ara ucuzu-
• ~· : • ,. ır. Y e yacaktrr. 
kanşık \'azıyet, borsanın havasa-
nı bozuyor. :M~huliyet içinde ha
zan bu, hazan şu istikamete gidi
liyor. Füzuli zararlar oluyor.,, 

Bu müracaat üzerine işi tahkik 

Hatta bazı alaka.darlar, hu ucuz- , 
lama nisbetinin yüzde rlrmiclen 
yüzde otuza kadar·,·aracağı müta. ' 
leaAmı ileri . ürüyorlar. 

HAYAT UCUZLUYACAK 
Muharririmiz önce bir deri fabrika

( Arkası Sa. 6. Sü. 4 te) 

ihtiyar Diruhi dert yan1yor •••• 

Yangın enkazı 
arasında albn 
araştlr1yorlar 

Tahkıkat henüz bitmedi yeni 
tafsııat topladık 

Bilinçoıunun ilk perdesi acıklı bir ölümle ve bir evin de yan. 
maaile kapanan Kadıköy yangını faciasmm tahkikatı henüz ta• 
mamlanmıt değildir. Adliye makamları, henüz tahkikatı derin
leştirmekle mefguldür. Ve sonunda belki de yeni bazı izler bulu· 
nacak veya bulunmıyacaktır. 

Biz devam etmekte olan tahkikatı gözönünde bulundurarak bu 
esrarlı facia hakkında yeni tetkikler yaptık ve bir rnuharririmiz 
dün de sabahtan başlıyark ge_ce geç vakte kadar yangın yerinde 

çalıştı, uğraştı, hayli yeni tafsilat elde etti. 
Şımdı sozü, gazetemiz namına tnh· 

kikat yapan munarrır arkadaşımız a.
lıyor: 

l l<'acıaya sahne olan evin önünde· 
yim. Sokak, karma.karışık, e~ya yı

gınlanyle dolu. Kalabalık bir merak· 
1ı kütlesi bu perışan eşya yığınlarınm 
etrafını çevirmış. Ve yangından ha.
tap bir halde kurtulan evden ıslak blı:: 
::luman tütüyor. 

Bu sırada korkulu sesler yükseldi 
ve: 

- Ev tekrar tutuşuyor! diye hafif 
~ığlıklar koptu. 

Fakat ortada yeni bir yangın olma
dığını görüyordum. Bu itimatla kapı· 
yı çaldım. lnliyen bir ses cevap ver• 
di: 

-Kim o? ... 
f - Açar mısınız madam? 

T ohkikofla me~gu/ olcın Madam Diruhi, Harputlu şivesiy,· 
Müddeiumumi Muv~ini Şekip le: 

ettik. Borsa komiserliği bize şu iza
hatı verdi: "Paris borsası için mem
baı:ınuz ajanstır. Ajans Paristen tel
sizle maltı.mat alıyor. Hava teşevvUş
lerl neticesinde telsiz.le haber gelme
yince zaruri olarak havadissiz kalı· 

- Buyur evlat, dedi. 

t' ""'""""""~~ ~""" """ ı ı """""'" """" "~ Enkaz Arasında 
~ F Şimdi içerideyim ve ihtiyar Diruhl 

yoruz.,. 
Diğer taraftan Anadolu Ajansmm 

borsaya verdiği malümat.zaten ücret 
siz bir hizmettir. Ajans telsiz yoluy. 
la havadis alıyor, çUnkü bu sayedr 
bir kaç dakika içinde malümat ele 
geçiyor, halbuki telgraf saatler eü
rebilir. Bundan başka telgrafla hu
susf bir borsa sen·isi almak epeyce 
paraya muhtaçtır. Borsanın bunu 
karşılıyacak tahsi~atı yoktur. 
Topladığımız malumat bize göster

di ki bu işte kimsenin suc;u yok. Fa
( Arkası Sa. 8 Sü 6 da) 

; ransada hu·· kuA metçı·ıer- inliyor. ~\'İ.~ mutfağın~a .. kırık bir 
~ mangal ustune ıslak komurler kon. 
~ muş, yanıyor. Facianın öteki felaket-

- de n ser m a d 1 zcdesi Madam Hayganoş elinde bir ye a r a r a ~ kürek parçasiyle enkazı kanştırıyor. 
~ ~ Ve belki de ölen kardeşinin enkaz &• 

~ h • • b 
1 

d I ~ rasına gömülen altınlarını arıyordu. 
; U C U m aş a 1 - Madam, dışarıda acı acı uluyan kö-

~ 
1 ~ peği göstererek: 

Poris 5 (R d ) . - , '- Kızım Mari, dedi, bu köpeği 

1 1 
• a yo - Muvhalıflerin, Blum kabinesinin mali me- çok severdi. Köpek te şimdi onu an• 

~ se e er .kor~ısında bocaladıgı yolundaki sözleri, halle cephesi, ga- ~ yor." 

~ı!alısflerc hucum eden bir yaımnda, hükumetin mil/efe olan.' Madam Hayganoşa gelince. o da 
~~m~dı suiistim_~~ edilirse .kambiyo kontrolüne avclef edileceğin1 - annesi gibi sinirleri gergin bir halde, 

D 
B!r forof lı hüsnü niyet 
o~rusunu aramak 18.zımge

lil-ans l~se Amerika, 1ngil.tere ve 
llıak .a. sılahlanma yarışını durdur -
~l'ln~ın ~üyük bir hüsnüniyet gös· 
llıe\'}f erdır. Amerika, pek faik bi 
~l 1d.~ olan harp malzemesi sana -
taın goz.göre baltalamıştır. Sulh ıtM•J• Maliye Vekili 
"-eaıa~nda Amerikadan harp2aıze· &t bll,{!! doğruca Cenevre-~§kah racatı kayıtlara tabi olluktan ·• çelr ı 'nderun ..Maliye Mü- Buraya Geliyor 

! 
ı~fel~rınde şi.~defli makalelere sebep oluyor. Ôvr gaıefesi, lca- ~ Boynuma Sarıldı! 

~~yor. Komuntsf Umontfe gazetesi de, muhaliflerin ı:mdiden - durmadan enkazı kanştmvor. 
- ıofer iddiasında bulunduk/arım ve Blumun Jcapifalisfler forşmn- ., lhtiyar madam, bir aralık boynuma 

; ,, d~ b~.yun e~d~ği~i söyl~diklerini yoıclıHon sonra ıöyl'- diy.:.r:.: <;anldı: 
t 811 boyle bır ıhf ımale ınonmok isfemiyoruı.,, lııı. "- Ah, dedi, sen benim kocamın 
' ' gençliğine ne kadar benziyol'8un. Şinı 
"'~"""'""'""~~"',.... " - ,~ di poliste onun resmi var. Bir defa 

(Arkası Sa! 8 Sii, 5 te), 

tarar arp zamanında heriki harip • bbare'ye aif alôka- Ankara, 5 (TAN) - Maliye Veki-
lçin ihracat kat'i bir ilde ..... ~-.-(Arkası Sa. 

8 
Sü. 

4 
racak malumat 8 in- li Fuat Ağralı, bu akşamki trenle ts-

tanbula. hareket et.nılstir, 
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Atla 1 Yeni salon 
• • 

CENUP 
UDUDUNDA 

da 
Nakliyat Yapmak 
Menedi lecek pro1esı 

seçiliyor 
G'alatada inşası kararlagtınlall ye

ni yolcu salonuna ait proje ve maket 

leri tetkik eden tali komisyonlar dUn 
Güzel San'atlar Akademisinde toP" 
lanmış ve projeler üzerinde vardJkla· 

rı netic<!leri bir elden gözden geÇlr
mişlerdir. Müsabakaya gönderilen 

kırka yakın projeden bir kaçı esas 

se.;im için ayrılmıştır. Salı günU ya· 
pılacai:< toplantıda bunların içinden 
1:.irincisi intihap edilecektir. 12 Ma17 
Cuma günü yapılacak umumi jü~ 
içtimaında da kazanan eserler heyeU 
umumiyeye ar7..olunacak ve tasdik e
dildikteı, sonra salonÜn insasına det· 
hal başlanacaktır. 

No. 39 Yazan : MÜMTAZ FAiK 

Minimini deve. yavru
su bile sehirliye 
karşı kin besliyor 

Şümullü 
bir karar 

bekleniyor 
Belediye, İstanbul nakliyat işiyle 

ehemmiyetli surette meşgul olı'nak

tadır. Bu işin bilhassa biitün medeni 
şehirlerde olduğu gibi motörleştiril. 

mesi ve asrileştirilmesi mukarrerdir. 
Ancak, lstanbulun coğrafi vaziyeti, 
halkrn ekseriyetinin orta halli olma. 

Bir Şilepten ihtilaf 

Kôydeki kadınların hemen 
hevsi dô.vmeLi .. 

sı, ve bilhassa seyyar esnafla bazı 1 

hamallaıın aza kanaat ederek çalış
mayı itiyat edinmiş ·olmaları dolayı. 

siyle belediye bu işt! ait projesini der. • 
Dikkat ettiın: Burada bütün ço -

C\lklar, şu babanın bana .gösterdiği 
çocuk gibi idi : 

Çıplak, çırılçıplak çocuklar .. Üzer. 
terinde elbise namına yalnız önü yır · 
tık bir entari var. Ayakları çıplak, 

bacakları çıplak, oylukları çıplak, ka
rınları çıplak ,memeleri, başlan çıp
lak çocuklar .. 
Koşarken bu palfı.spare entari ba -

caklarına dolaşmasın diye eteklerini 
dişlerinin arasına kıstırıyorlar ve 
büsbütün üryan oluyorlar .. 

- Bunlar böyle üşümezler mi? 
- Hayır ağam, alışıktırlar. 

Giindüzti:ı müthiş sıcağına. gecenin 
dondurma soğuğuna aJışık çocuklar .. 

- Neden bunların hepsinin karın. 
lan fiş böyle? 

- Dalak olmuşlar ! 
- Isrtma mı var?. 
- Eh olur. 
- Doktor filan uğramaz mı? 
Muhtar, "Doktor,, kelimesini ilk 

defa işitm.işe benziyordu. Yüzüme a. 
cayip acayip baktı .. Anlamadığını iş
rap ediyordu .. 

Ve "Doktor .. kelimesini ben an -
lateam da anlamıyacağını tahmin e. 
derci< sustu .. 

Köyün nüfusu elli kişi kadar 
var ... En çoğu da kadın ve çocuk .. 
Şimdi kadınlar da geldiler. Nedense 
bu kadmlann hepsi de dövmeli. Yüz. 
lerinde bin beş yüz türlü rtiyanın kor
kunç sayıklamanın izleri okunuyor. 
Ne burunlarının iizerinde, ne yanak
larında ve hatta ne de kulaklarının 

memelerinde boş yer kalmamış. A
kıllarından geçen şekiller, çizgiler, 
krvnmlar, böcekler, birer dövmP ha. 
llnde yüzlerini sannış. vücutlarını 

l a.rmL'] ... 

Ve kadınlar mezara kadar devam 
eden canlı birer resim sergisi haline 
gelmiş ... 

Bazılarının kulaklarında kırmızı 
mercan küpeler sallanıyor. Bir tanesi 
burun deliğinin kanadını delmiş ve 
buraya bir altın düğme takmış bir 
ta.nesinin dudağının üzerinde açtığı 

ll-1~.Alii ..... -'-~_....-...._.~ 
d elikten bir halka sallanıyor. An • 
La.şıla.n bu kadınların süslenmiye, gil
r.elliğe c;ok hevesleri var .. 

- Niçin bunları takıyorsun ? . diye 
10rdum 

Kırıttı, cilvelendi.. • 
- Yazık değil mi, ournunu, du

daklarını delmişin ?. dedim ... 

Blli!blitUn utandı. Başını çevirdi. 
Ve yanında bağh duran kUçUcük, se. 
vimli bir deve yavrusunun çenesini 
Okşadı ... 

Bu sefer, gözlerim ,etrafındaki eş. 
yalan henüz .tanımıya ba.c.;lıyan, yeni 
doğ:mU.'i bir çocuk gibi, deve yavrusu. 

11a tainlmıştı . 
Ne ~eker deve yavrusu idi bu! Göz 

teri okşıyan yumuşak tUyleri vardı. 
Kömür gibi siyah gözlerinin bebeği 
henUz kızgın Cenup gilneşini tama -
1niyle içmemişti. Eşine ancak bit be -
devi gür.elinde rat5tgelinecek kadar 
IUrmeli kirpiklerini büzerek ·etrafa 

. 
bu! Daha: ne "kıh,, deyince çökme-
sini, ne sağa dönmesini, ne sola dön
mesini biliyordu. J?iz kapakları, kar -
nının kaburgaları na.sırlaşnrnmıştı. 

Her tarafı ,taze bir incir dalı ıkadar 

hal tatbik edemiyecektir. Aksi tak. G • 
dirde. şehirde göze çirkin gözüken emıye 
hamallığın derhal kaldırılma5ı haya

tın ehemmiyetli surette pahalılaşma- Ne Bayrak 
smda nmil olacaktır. 

• 
/Milöfa mevzu olan Eremba gemisi 

nin bafmt§ vaziyette alınan bir re·mı 

Üc A vhklar Bu ün 
Dağı+~lmıya Başl:yor 

narindi.... Bu itibarla, bir taraftan hamalla. ç k ·ı k ı-
J1""akat mütemadiyen, durup dinlen - rın yerine geçecek tesisat yaptırtıla. e 1 ece ş t ö 1 

meden bağırıyordu. Meme istiyen cak. diğer yandan da umumi hayatın Q r e r 

Miltekaitlerle dul ve yetimlerin ii• 
çer aylık maaşları mal mUdürlilkle
rinde bugUn dağıtılmıya başlanacak· 
tır. Emlak ve Eytam Bankası da il9 

bU-
aç bir çocuk gibı bağınyqr, kafasını 1 pahalılasmaı::ına meydan verilmiye- Bundan üç dört ay evvelki fırtma-

sağa sola çeviriyôr, boynunu bir zil- cek tedbirler alınacak, ondtın sonra da Ereğli lim~nın~a .ba~~n bir vapur c em •ı yel ı• n de 
rafa gibi havaya kaldmyor. süt ...,.ibi da hamallr...'lt tamamile yasak edilecek yüzünden garıp hır ihtilaf çıkmış. 

aylıkların iskonto muamelesine 

gün başlıyacaıktır. 

Belediye Zat İşleri Müdürlüğün• beyaz dişlerinin '.irasından bir köpük tir. tır: Şoförler Cemiyeti yeni idare heye. 
salıveriyordu · Diğer taraftan e>şı-kle naklivnt ya. Erenula isminde 5200 tonluk olan ti, aralarından reis seçmek üzere ev. ' de Y eni Bir Şube 

Her halde çok h~şeri bir şeydi. pılmasının vasak edilmesi hakkında. hu büyük şilep, Yıınanistanda !mris- velki akşam bir toplantı yapmışlar
Ömrümde devenin bağırmasını. h~- ki karar, bir tecrübe devresi gecir. kos acentesine aittir. Gemi bundan dır. Fakat, seçim işleri henüz tasdiH 
le deve yavrusunun ağlamasını hıç dikten sonra belı>dive lı:;tıınhulda :ıt- bir müddet evvel Ereğlide fırtınaya edilmediği için bu intihap geri kal
duymamıştım. Hoşuma gitti. Yanına la n:ıkliyatı '<la vası:ıık edPcPktir. Bu ya~rnJanmış ve içindeki buğclay hamu mıştır. 

Belediye ve şubelerindeki memur· 

!arın maaş, harcırah, yevmiye ''8 

ücretlerine ait tahakkuk muamelesi 

ile Hazirandan itibaren zat işleri mil· 
dürlüğti meşgul olacaktır. Müdür!U1C 
te bunun için bir şube kurulacak bıJ 
ı:;;ubeye yeniden bir şef, bir baş ta
hakkuk memuru, iki taha&kuk me
muru ve bir katip alınacaktır. 

yaklaştım.. ya.sak. ba7J ~ahalarda e<:n'< hattfı ha- !esile batmıştır. Şilep ~ahibi acente• Bu toplantıya yeni idare heyetin. 
F..Jlerimle çenesini boynunu okşa • mal naklivatından d:ıha cijmullii ve bu vaziyette derhal sigortadan para· den altı kişi gelmiştir. Mustafa ve 

mıya başladım. O, büsbütiin köpür- daha miihim ''a?.iyPtler ihrt1R ede"e- yı almıştır. Kumpanya da g-emiyi Os- Hadi<len sonra Bebekten tsmaille E. 
dü. Biisbütün coştu .. Ve bağlı bulun· ğinden hC'le<live f'Sa~lr tetkikler va. man kaptanla Divagon Zade na.mm. .}'Üptcn Mehmet Ali de idnre hcye
duğu kazığın etrafında dört dönerek par:ık bir proje hazırlamıya başla- da, iki ortağa 600 İngiliz lir.a~a sııt 1 tindeki vazifelerine devam edemiye-
8.deta hıçkıra htçkıra. ağlamıya b~ - mıştır. mıştır. Osman kaptan. ~eı:mvı altlık. ceklerini bildirmişlerdir. 
la~. tan sonra de~al Ereiliye citm~ ve ~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Niçin bağırıyor, bu deve? de- TAKS · TLE uzun çnlışmalardan sonra şilebi bat· t • 
dim .. Karnı açsa biraz bir şey verse- 1 tı~ yC'rden çıkararak tamir ettirmiı; M 1s1 r u r u n a g 1 ren 
niz?. ve bir hnfta evveli limanımıza getir-

-- ~i;;i~~iler, yadırgadı.. • EM LAK :i~t~;· ~~\:~e~~u~i!ler~:~~~eı::le. Tayyare 1 er g c 1 d i c .-
- Sizi yabancı gördü de.... Emniyet Sandığı son günlerde tak· çrkrnuıtlr: 1-
Bir şehirli ra.c;gelince, burunh1.nna sitle emlak satınaga bıış1amıştır. Son Ciinkii sıemiyi ortak olarP~< işlete. --- -----

taş tık1yan kadınların yanında, şe • senelerde borcu ödeıımiyerek s~n~ı- cek olan Osman Türk olduğu halde 
hirliyi görünce hıçinra hıçkıra ağlı - ğın elinde kalmış oldukça muhım Diyaıron Zade tran tebaasıdır. Ve 
yan deve yavrusu! miktarda emlak vard~r. . her ikim de ~ilebe kendi bandıralan· 

=1 Geçen hafta Mısırda yaprlaJ1 
•------------ı 1 beynelmilel büyük hava müsaba-

Sen de ini deve yavrusu, şehirliden . !stanbulun muhle~ıf .semt~erın~e nı Çt>ktirmek istemişlerdir. 
bulunan bu emlaki Emnıyet :sandıgı 

bu kadar nefret ediyorsun? Sen de mi 
fZahiplerine çektin? · 

Yanı.mda şeker vardı . Bir tanesini 
devenin ağzma attım. Beğendi, se,·di 
ve kıpkınnızı dilini, Y\\Vru ağzı da · 
maıhnda şapırdatarak yedi. homur -
dan°ması ,ağlaması, biraz durdu. 

ve bir şeker daha istedi. Bir tane 

daha verdim. Gayet keyiflendi.. 
Hani şehirliyi görü,nce kızan. sinir

lenen deve yavrusu? Ne oldu ona?. 
Neden bu kadar şehirliye çabuk alış· 

tı? . 
üçüncü şekerde artık tamamiyle 

susm'l.lştu. Boynunu uzatıp yaltak • 

lannuya ,kendisini sevdirmiye b~ -

ladı .. 
Deve yavnısu, şehirli ile ahbap ol

muştu. Pakat insanlar arasında hiıla 
gizliden gizliye şehir!~ kokusu alma.. 

' mak için burunlarını tıkayanlar var

dı. 

Ankara • lstanbul 
Tayyare Seferleri 

Ankara ile lstanbul arn!'lmdaki 

gündelik hava seferlerine başlanıl

mıştır. Ankaradan saat 10 da hareket 

eden yolcu tayyareleri 11,50 de Ye

şilköye varmaktadır. Saat 15 de Ye

şilköyden kalkan tayyareler ise 16,50 

de Ankara<la bulunacaktır. 

Meydanlarla şehirler arasında oto

büs servisleri temin edilmiştir. Ank~
rayn gidiş ücreti 22 lira olarak tes· 

bit olunmuştur. Gidiş geliş ücretleri 

h:;e 36 liradır ve bunlara sigorta da 

dahildir. 
Hava yolları idaresi, yakında lz

mir ve A aya da tayyare seferleri· 
ne başlıyacaktır. Bu seferler, I.zmir · 
lstanbul • Anka.ra. • Adana. yolu ile 

kendi namına tapuya bağladıktan Şilebin en fazla hissesine sahip o-
sonra satışa çıkarmaktadır. Bu em· lan Osman kaptan. Diyagonun para
lak, kıymetinin dörtte biri peşin ve- sını vererek gemiyi almak isteğinde
rılmek ve geri kalanı 8 senede sekiz dir. 
müsavi taksitte ödenmek üzere sa· Osman, kantarı icraya da müraca
tılmaktadır. Bu taksitler için alınan at etmiş ve deni:r.den çıkarmak Uzere 
faiz de yüzde beştir. yantığı ma~rafları ileri siircrek gP.-

Sandık, bundan başka, ipotek edi. minin diğer şerik tarafından liman
len binalardan şimdiye kadar alınan dan habersizce hnrek!'t Pttirilmemesi 
komisyon mikta.rını da bir miktar in- icin cliin İstinyedeki şilebe haciz koy. 
dirmiştir. durmuştur. 

Havuzlar idaresi, 
bu yll 70 bin 
lira kar etti 

iktısat Vekaleti heyeti havuz ve fabrikaların 936 bilançoların
daki tetkikatını birinniş ve Akay biHinçosunu incelemiye başla-

mı~tır. 

Fabrika ve h&\'U7.lann geçen sene 1. 
içinde 60 - 70 bin lira kadar kiı.r et- ı o ;• . ' .. 
tiği anlaşılmıştır. .Ytay idaresinin , Ç U 
100 - 15Ö bin lira arasında Kazan-

ve 
mış olduğu .zannedilm~ktcdir. ta r r 1 

T arıfe Komısyonu · 

• 
resmı 

Top]andı 
Deni.zvollan idaresinİjl yolcu ve 

navlun tarifelerini teshil edecek ta. 
rife komisyonu. tktısat Vekaleti ta. 
rifeler müdürti :\1uhsinin riyasetinde 
dün deniz ticaret direktörlüğünde 
toplanmıştır. Komisyonda nakliyat
çılar namına mümessiJ olarak nakli· 
yat ambarı sahibi Mehmet bulun
muştur. Komisyon denizyollarmm 
bir sene zarfmdaki vaziyetini tetk;ık 
etmiş ve yeni tarif el erde değişiklik 
ynpmıya karar vermiştir. :Nakliyat. 
çılann fikirlerine göre. tarifede bil· 
ha.c;Ra eşya cinslerinin tasnifi ktsmın
da değişikli kolacak ve beş smrf üze. 
rinden tarifeye tfı.bi tutulan navlun
lar Uç sınıfa indirilecektir. Bundan 
ba~a komisyon yeni tarifelerde ten
zilat ta yapacaktır. İskenderun için 
de bir tarife hazrrlanmakta<lrr. Ve 
gelecek hafta i.rinde kat'i karar ve--

Her çeşit ölçil ve tartıların yıllrk 
muayenelerinden evvel belediye bu 
gibi ölçü ve tartı kullananlardan bir 
muayene rc!,imi almak istemiştir. Bu 
me1'ele üzerine çıkan ihtilaf Devlet 
Şfırasmca tetkik edilmiş ve belediye. 
nin belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 17 inci maddesine göre bu 
resmi almıya salahiyeti olduğuna 
dair karar verilmiştir. Bele<live bu 
resmi he.r sene peşin olarak tahsil e

decd<tir. 

Sovyet Konsolosu 
. Bir Kaza Atlattı 

Büyükdereden Şişliye gelmekte o. 
lan ve içinde Rus Sovyct konsolosu 
ne katibi bulunan 1239 numaralı o
tomobil. Zincirllkuyuda devrilmiştir. 
Fakat içindekilere hiç bir §ey olmıt-

Kilyosta bir 
• 

serserı mayın 

o ün sabah Kilyos açık-
larında serseri mayı 

görülmüş ve Kavak liman re· 
isliği ta rafından gönderil en 
tahlisiye, mayini bağl ayara k 
· • 'ıi l e c;ekm iştir. Akşam üzeri 
de motörle had ise yerine bir 
ma yin müfrezesi gönderilmiş 
tir. Yapılaca k tetkiklerden 
sonra mayinden istifade ed • 
lemiyeceği anl aşılırsa imha e
dilecekti r. 

Suriye için Hazırlanan 
Marş 

Müstakil Suriye için İstanbul kon 
serYatıuvannda kompozisyon mualli
mi Adnan tarafından bestelenen is -
tiklii.l marşı Maarif vekaleti vasıtasi 
le Suriycye gönderilmiştir 

kalarma iştirak eden Fransıı 
tayyarecilerinden Orizot ve Al
ber Robert , Alman tayyarecile
rinden Otto Tomson ve Polon" 
yalı tayyareci Zemlinski dür\ 
tayyarelerile Kahireden İstanbU'" 
la gelmişlerdir. 

Misafir t.ayyarecilerin verdikleri 
malumata göre, büyük Mısır turıJ 

müsabakalarına 72 millete ait 43 ta)'• 
yare iştirak etmiştir. Bunlardan 34U 
turu muvaffaıkıyetle bitirmişlerdir. 

Birincilik ve ikinciliği Almanıarı 

UçUncülüğü de bir Belçikalı almıştıt• 
Misafir tayyareciler bir iki gtln bura
da kaldıktan sonra memleketlerin" 
döneceklerdir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Maarif l\IUdiirü Tevfik , diindell 
itibaren ilk '\'C orta meld.epıert 

t.eftlşe başlamıştır. 

• 
Y t>ni ~·ıla ait yl)I '\'r:Tgisi mük PJ,, 

Ereğli Şirketi lefi~·et ceh'elleri Nisan sonun• 

Hissedarları Geldiler kada.r behemehaı hazırlanacak-tır. 
Hükumetçe satın almmıe olan E- • 

reğli Şirketinin hissedarlarından E mlrgi.n - Sirked arasmda (ti 

mürekkep bir Fransız grupu şehri- t obüs ı,ıetilme8i i~in yapıla' 
mize gelmi§tir. Fransız hissedarlar mtinl<'.aat yenilenmişt ir. Belediye , ,.. 
hükiımetimizle şirkete ait işler Uze· ziyf'ıti g(;zden grçirmektedir. 
'd b l k Ü • --ad rın e azı müzakere er yapma -, ~ .... -·--=~-• 

zere Ani{araya gitmiştir. ~ 

\TAkVi}t\il~HAVAJ 
6 ŞUBAT 

1
-

PAZARTESİ 
Bugünkü Ha va: DECIŞlK 

Bugün memlekette hava, sureti umumiye. 
de kapalı ve yağışlı gec;ecektır. Bilhassa 
Garbi ve Şimali Anadolu mıntakalarm~a 
çok bulutlu ve yaiışlı bir hava beklenebıhr 
Sark ve Ege mıntnkalan kısmen bulutlu O· 

lacaktır. • 
Rüzgar, şimal istikametinden Garbı ~n~· 

dolu ile Karadeniz sahillerinde kuvvetlı, dı
ğer mıntakaliırda mutedil bir sür'atl e eıe
e~ktir. 

3 üncü ay Gün:31 Kusım:ll9 
1355 Hicri 1353 Rurrıı 
Zilhicce: 22 21 Şubat 
Güneş: 6,27 - Oğle: 12,25 
Ik indi: 15,38 - Akşam: ıs,o5 
Yatsı: 19,36 - imsak: 4,48 

·-~------~--~----_____... 10' dılmietir. Ruulr y ldı.ı:da"' uıtle 20 "' 
Dıin barometre '76'7 milimetre, hararf't 

l!r" erle g ~n u 3 santiın• nlarak kayde- metre ııllr'atle esmi~tir. 

Diinkü h ava 

bakryordu. 
tcık acemi çok tov bir devecikti olacaktır. 

tll"!CPktir. mrştrr. 
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500 müsahit 
' 

lspanyayz 
Kontrole başlıyor 

Fakat 
Gelen 

Bugün Başlaması Lazım 
Kontrol işi Gecikecek 

k Londra, 5 (TAN) - .Ademi müdahale komitesinin hazırladığı 
8 
ontrol planı tamamlanmıştır. 27 millete ait gemiler İspanya 
~~~a bir müşahidin kontrolünden geçmeden girerniyecektir. 
~bitler Manş denizinde 3, Biskayada 1, Akdenizde dört 

nda bulunacaklar ve sayıları 500 olacaktır. 

nu rnüşahltler lspanyaya gide
:. k her geminin yükünü tahliye. 
llıde hazır buhmacaklar \'e tahli

l·e oluna.o herşe:vi tetıkik edecek-
1eJ-dU-. Harp ge;.,ileri devriyeleri 
de rnüşahitıerln \'a7Jfelerinl kolay. 
1ll§tnııcaklardır. Rusya bu de\Ti-
felere iştirak etmiyc<'ektir. . 

le .seanyanm Şimal ve Cenup sahıl· 
~ ?'i. l.ie Madera adaları İngiliz, lspan. 
a F'ası ile Minorka adası Fransa, İs. 

l>aııyanm Cenubu Şarki sahilleri Al
lnanya, Şark sahillerile Majurka ada 
: İtalya harp gemileri tarafından 
ontroı edil<?cektir. 
r YENİ TARİH 

Part , 5 (TAN) - İspanyayı ka 
ta ve deniulen kontrol altına al. 
lnak işi, ayni 1.anuıncla tnthik e
dilecektir. 6 Martta (buı:;in) ya. 
l>tltnası beklenen bu işi bao;anna'k 
lnihnkfuı olmıvacağı için belki de 
httJ:ctin l·enl bl~ tarih tesbit edile
eektir. 

R0!\1TROL MASRAFI 
..,'Bundan bruıka 130 mücıahit Porte. 
rı.ıı kara hududunu. 130 müşahit 
l'ransa kara hududunu ve 5 mü!iahit 
~belUttarık ile tsnanya hududunu 
~0ntroı edecektir. Masraflar 900.000 

lr\..4 ı ı. 
L-c. .. ,.,.~,..-

11ADR1T GÖNÜLLÜ:LF.Rt 
GER! GÖNDER!YOR 

b Londra. (TAN) - lspanya Cüm .: 
~riYeti, kendi tarafında bulunan bu 
? Yabancr gönüllüleri geri gönder -

::UYe karar vermiştir. Hük\ımetin 
:ı. karan tatbik etmesi için flı:ıilerin 
~e al-ıli karan verip tatbik etmeleri 

tınıdır. 
liavaıann bozulmnst. A!'\torlas'ta 

hpılan asken harekat1 durdurmuq-
tu.r. :Buralarda kar. w i!tnrı.tr ve tuğ. 
~anıa.r hüküm sümıPktedir. 
ıı:tadridin Cenubu ŞarMsinde .?l:m 

tarna'da muharebe olmu~. huku
llıet. asilerin taarnızlarmı püskürt -
ttltlrrtur. 
liükfımetin Toledovu bomhnrrlrmn

tı~ devam ettiği 'Ve Madrit ve nnivPT. 
h te lllahallesinde asilerin elindeki 
~nevi '\,khğl hahr-r vf'rilivor. 

YARALT 1TALY>NLAR 
t !.onara, 5 (TAN) - Bir hastane 
le~1$inin !spanvıHfa Mn mnhnrehl'"
~:ıe 'Yaralanan 540 ltalyanı Napoli. 

<.:'lblVlr(rr hildirilivoı-. 
. °FRANKOl"lı~N ~nTAST 

FRANSANIN 
MALI 

SiYASETi 
Paris, 5 (TAN) - Nazırlar Mecli

si bu sabah toplanmış, bir tebliğ ncş. 
retmiştir. Geçen 25 Eyliilde yapılan 
İngiliz - Fransız - Amerikan pa
ra itilafının Fransanm mali siyaseti.· 
nin temeli olduğu bildirilmiştir. 

Bu ayın 8 inden itibaren Ba • k dö 
Frans. altını, günün fiyatı Uzerin
den satın alacaktır. 

Amerika Hariciyesi 
Almanya dan 
Özür Diledi 

Lon(~ra. (TAN) - Nevyork bele
diye reisinin Her Hitler aleyhindeki 
hücumu yüzünden Amerika bugün 
Almanya.dan resmi surette özür dile
miş, bunun Amerika hükfımetinin dü
şüncelerine mutabık olmadığını anlat
mıl'ltır. Fakat Amerikada söz hürri
!'0tirıin mutlak olduğu da ilavP. edil
mi~ir. 

BELGRAT 
VE ROMA 

MÜNASEBETLERi 
Roma, 5 (Radyo) - Yugoslavya 

Başvekilinin ttalya ile Yugoslavya a
rasında iyi münasebetler bulunduğu 

hakkındaki sözlerini gazeteler hara 
ret ve memnuniyetle kaydediyorlar. 
Bu arada Belgradrn Habsburglum 
tahta geçmesine muhalefetini de te
barüz ettiriyorlar. 

Bulqaristanda 
Tevkifler 

Belgrad. 5 (TAN) - Bulgar siya
si zabıtası, Filibede sabık partilerin 
ileri gelenleri arasında geniş mik
yasta tevkifat yapmıştır. 

" '})atis 5 (TAN) - FranMnm !cı -
.. arı,,a ,.,, . k ·~-..:ı·-· 
~ak l' aıı!':mı ele ~ec;ırme lM.•"l•tfTl 

~kında General Franko tarafmrla:rı Fransada para meselesi: 
l'ad llsa'Va ''erilPn rıot;ınrn bir marıev_ 
le ~n ibaret olrluı!ıı. Frankonun h(h~ 
~ r tnane,Ta ile lsnanva Faı:;mrlakı 
)e~an ~_:ı;hkimatmt ört bas Ptm~'~f' 
t lendıgı sövleniyor. Ba:r.t 1nl!ıh1 
~~teleri de bu notayı saç.ma telakki 
,t '"01'lar 
~~A~y !STANBTTLLU OL~~ 

. BtR YUNA,.""\ VAPURU 
Attna, 5 (Hususi) - Luld& k

bılndekt bir Yunan ~n:ı va.pnm, t-.
~anYa snlarmda hir torpile çarpa
l k hatnuı:;tır. Vamınm t1ahlpleri 

0~l\nbuldadır. Ek~erisi İr.;tRnhnlh1 
bl 11 \•anur tayfa.r.;mm akrbetleri 
~huldUr 
~. 

Mısırda 
Papazlar 

, 
4 
Ayaklandı 

C.a ~~a, 5 (A.A.} - Yukarı Mısır
~ aıut civarındaki çölde bulunan 
'trnı~tır .Papazları, başpapaz isyan 
hı 1ş1 erdir. Htikumet manastırı iş-
tle~~: Yilz kisilik bir kuvvet gön-

E vvelki gündenberi bir çok 
şayialara sebebiyet veren 

Fransız kabinesi toplantısı dün 
yapılmış ve hükumet mühim ka
rarlar vermiştir. Bu kararların bi
rincisi geçen eylCılde lngiltere, 
Fransa ve Amerika arasında yapı
lan para itilafının devarnıdır. Bu 
itilaf, Fransa mali siyasetinin esa
sını teşkil edecektir. Fransa Dev
let Bankası, bundan böyle altınt 

serbestçe alıp satacak ve ayın se
kizinden başlamak üzere altını, gü
nün fiati üzerinden alacaktır. Fran 
gın müdafaası için bir heyet teş
kil olunmuştur. Bu heyete kam
biyoları müsavileştirmek için tah
sis olunan sermayeyi idare vazife
si de verilmiştir. Yalnız milli mü
dafaayı temin için, pazartesi gü
nü bir istikraz yapılacaktır. Milli 
müdafaa istikrazı, herhangi bir 
Fransızın medeni mükellefiyetle -
rinden kaçınmasına imkan bırak
mıyacak şerait altında yapılacak

tır. 

Fransa hükômeti, bu tedbirlerle 
mi111, mali emniyetini sağlamlama
yı istihdaf etmektedir. 

Bir aralık hükumetin bir takım 

TAN 

................... ViNDSÖR ve SiMPSON 
KOÇUK 
SIMPSON 

Amerikada Şikago şehrin. 

de Ethel Ring isminde bir 

$ hastabakıcı g~en gün ~iz 

1 
doğurmuştur. Kadmcagız 

doğumdan sonra sabık İn
giliz Kralı Edvardın &Şkı-

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

• talya devlet nazırı Des. 
1 tefani, yarın yükselt 

rnüşa.vir olarak Nankine gi
decektir. 

~ 

A vusturya Başvekili ~u 
nig. Rcma seyahatıne 

nisanda çıkacaktır. Başveki ! 
dönüşte Budapeşteye gidecel • 
tir. 

* 
Ç ekoslovak elçisinin Le. 

histan aleyhinde yaz. 
dığı kitap, Başvekil Bek ta
rafından da.ima gözönünde 
tutulacaktır. 

• 
V atikan, Avusturyada • 

ki saltanat meselesinı 
ve Avusturyanın dahili siya. 
'Setine karışmıyacaktır. 

iç ve Sağlık 
Bakanları 
Ada nada 

' 

KOÇ 0 K 
VINDSOR 

nı hatırlamış ve ikizlerden 

birine Vallis Simpson, er-

kek olan ötekin~ ~e ~:İ 
vard Vindsor lSlmlennı f 
koymuştur. Anayı ve ikiz-• • !erini burada görüyoruz. ! 

ingiliz teslihatlna 
Almanya çok kızdı 

Rusya tenkit ediyor 
Londra, 5 (TAN) - İngilterenin genit mikyasta teslihat ka

ran, hariçte filiyata varan akisler uyandırmaktadır. Franaada 
bazı hareketler göze çarpmaktadır . Pariate Meb'uaan MecHai milii 
müdafaa komisyonu, timdiden ordu, donanma ve hava kuvvetle
rine tamil olmak üzere bir ba,kumandan tayini fikrinde ısrar et
mektedir. 

Harbiye Nazırı Daladye buna mu-ı lar halka yüklenecek vergiyi çoğalt
arızdır. Baş kumandanın harp vuku- maktadır. Bu fazlalık geçen yıla nis. 
unda tayini fikrindedir. Komisyon betle 80 milyon İngiliz lirasıdır ki 80 
harpte memleketin hava müdafaası milyon Sterling tutacak olan müda
işinin de Başvekil tarafından idaresi- dafaa istikrazı bundan hariçtir. 
ni istiyor. MUHALEFETLER 

Fransa, denizaltı gemileri sayı. Dün Avam Kamarasında muhalif. 
smm çoğaltılması içinde bir kanun lere cevap vereıı Maliye Nazın, müş· 
la);hası hazırlamı~, Parlamentoya terek emniyetin siliıhlan çoğaltmak. 
\'ermiştir. la mtimj(ün olduğunu, söylemiş, mu. 
Londra, 5 (TAN) - tngilterenin haJiflerinin müdafaa layihasınm red-

yeni hava bütçesi, geçen seneden 31 dini istemişler, fakat bu tekli! kabul 
milyon İngiliz lirası fazla olarak 88 edilmemiştir. 
milyon Ingıliz lirasıdır (tak::-iben 600 Londra, 5 (TAN) Alman gazetele. 
milyon Türk lirası). ri İngiliz teslihatma şiddetle hücum 

Gelecek Nisanın ı inde hava kuv- ediyorlar, hele bir gazete: "müstak. 
vetleri büyük Britanyada 100 tayya. bel bir harpten Almanya zarar eder. 

Adana, 5 (Tan muhabirinden) - re filosu ile, deniz kuvvetlerinde 20 fakat İngiltere İmparatorluğu da 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek- tayyare filosu ve denizaşm memle - mahvolur.,, diyor. Moskovada çıkan 
releri Şükrü Kaya, yann şehrimizde ketlerde 26 tayyare filosundan mil· tzve~tiya gazetesi de, İngiliz tesliha
bulunacaktır. teşekkil olacaktır Bu filolarr.1 zabit. tmı tenkit ederek, bu silahlanmanın 

Verilen malumata göre, Sıhhiye lerinin adedi 4.850 ye ve tayyareci- valnız lngiltereye faydası dokunaca. 
vekili doktor Refik Saydam da ya- leri 51.000 e çıkarılmıştır. <{mı, umumi bir istifade beklenemiye. 
kında buraya gelecektir. Vekil, tra. 6 tane motör fabrikası inşa edil "eğini, bilhas~a Alman;vanrn genişle· 
bom ve sıtma. mücadelesi işlerile 1 mektedir. ne kihtıraslarma engel olamıyacağı. 
göGmen iskanını tetkik edecektir. Yeni teslihattan mütevellit masraf nı yar.tyor. 

tebeddUllere uğrayacağı, hükômeti 
teşkil eden bazı zevatin değiştiri
leceği söylenmiş ise de bütün bun
lar tekzip edilmiş ve aslı olmadığı 
meydana çıkmıştır. 

Milli müdafaa istikrazının mu

vaffakıyet kazanması için M. Blum 
da, Cünıhurreisi de, Müdafaa Ba

kanı da, birer nutuk söyliyerek, 
Fransızların hükumete karşı itimat 
ve emniyetini coşturacRklardır. 

Alman müsl~mlek'lleri 

ve lngi/fere müdafaam 

Alnıanyanın Londra sefiri Von 

Ribentrop'un Laypzigte söylediği 

nutuk lngilterede fena bır tesir 

bırakmıştır. Verilen malOmata g8-
re, lngiltere hariciyesi, bu mesel&

nin şimdilik açılmamasını sefire 

ihsas ettiği halde sefir, meseleyi 
hem açmış, hem de şiddetli hattı 
hareket takip etmiştir. Bazı Lon
dra gazeteleri bu hareketi bir gaf 
saymakta. hatta sefirin bu hare
ketle nezdinde vazifesini ifa ettiği 
devlete karşı riayet edilmesi icap 
eden kavaide muhalif ağır bir ha
rekette bulunduğunu söylemekte, 

hatta bu münasebetle diplomasi 
meselelerini bu şekilde kurcalayan 
bir zatle iş yapmanın mümkün o
lamıyacağını ilave etrnektedir. 

Von Ribbentrop'un Londraya 
dönmiyeceğine dair intişar eden 
şayiaların sebebi de bu şekilde an
laşılmış oluyor. 

Fakat bu şekli alan mesele tevil 
edilmi~ ve Alınan sefirinin tehdit 
maksadile söz söylemediği izah O

lunmuştur. 

Diğer taraftan lngilterenin si
l!hlanma programı da Almanya da 
bir takım şiddetli neşriyat ile kar
şılanmaktadır. 

Bu neşriyatın en mühimlerin -

den biri Nazi Ekonomik adını ta
şıyan bir gazete tarafından yapıl
mıştır. Bu gazeteye göre, lngiltere 
silah kuvvetile başka milletlerin 
iktısadi istiklaline taarruz etmek
te ve inkişaflarına mani olmak is
temektedir. Bu çeşit silahlanma 
yüzünden bir harp kopacak olur • 
sa, Almanyanın büyUk zararlara 
uğrayacağı şüphe götürmez, fakat, 
Alman gazetesine göre, böyle bir 
harp Britanya imparatorluğunu 
yıkar ve parçalar. 

Bu Alman neşriyatının yapıldığı 

sırada lngilterenin eski nazırların
dan Sir Riben Horn bir nutuk söy
liyerek, müstemleke bahsinde Al
manya.n ın takip ettiği hattı hare
keti tenkit etmiş ve bu tarzı hare
ketin lngiltereye hitaP. etme.eliğini 
anlatmıştır. 

So~ef s:rliği 

ve ln~iliı ~ilahlanm<n: 

lngiliz müdafaa proprıı.mı Sov • 

yet Birliği matbuatı tarafından 

bazı tenkitleri davet etnıişir. iz -

vestia gazetesine göre lngilterenin 

silahlanması ve bütün müdafaa 

planı, yalnız kendi masuniyetini is
tihdaf etmektedir. Bu planın me
sela Orta Avrupa sulhü ve Orta 
Avrupadaki Alman ihtirasatı ile a
lakadar değildir. lngiltereye ge
rekleşen, dış siyasasını da, müda
faa planı ile birlikte tekemmül et
tirmek ve müşterek emniyete ha
dim bir hale getirmektir. Yani ln
giltere, her taarruza uğrayan yur
da yardım edeceğine söz verirse 
o za.nıan müdafaa planı uğurunda 
katlanılan fedakarlıklar yerini bul
muş olur. 

Ömer Rm:1 DOGROL 
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ELEK 
Eşek ve Köpek J 

Hakkında 
Dün se\·diklerimde.n biri beni zi

yaret etti. Bir tuhaf liifhr a.mma ha
kikaten hücuma uğrar gibi bir şey 
olduğu için kelimeyi böyle intihap 
ettim. Bu se,·cliğim arkadaş a\'cıdır. 
Hay\'anlara muhabbeti \'ardır. Beni 
de ıııe\·er ( ! ) 1\laamafih baş'lm se\'. 
dikleri de ,·ardır. l\lumaileyh har
,·anlnn e\·er amma bir kısmını bes
lemek için se\er, bir kısmım da öl
dürmek lc:in. Mesela örde~e, tavşana, 
bıldır<'ma ba\ıhr; nınnak l!:in. Kö. 
peği se,·er a\:lnnmnk için, koyuna ke. 
çiye muhabhı-ti ,·ardır. SaP;mak için. 
Bu arada bir miistesnası Yardır. E
~e~i sevmez. Kendi rivayetine göre 
münasf"hı-tsiz znmanlarlla anınr, in
"anı rahatsız edermiş. 

lştı- dün ziyaretimf" ~elen dostum 
bö.vle hir adnm<lır. Şöyle bir nefes 

aldıktan "onra: 
- Eyyy! Demek ı:;en P.<;;e~ sever. 

qin hnl 
- Seni de <'\·erim. 
- Tesf'kkür etlerim. Ru, cc:ek mn. 

hahhdinin cıentleki yeni bir tezahil
rüd\ir. Ri1irsin ki hen <Mı! hap·anlnn 
qev.-rim. O kadar sı-verim lii; eYim
de !{~l. ko~,ın "" köpekler aile efra· 
dnn knitar hukuka malildirter. 

_ Mirac;mn mı ithnl ettin1 
_ Onun ı:]hi hir <ıf"~·. Yalnrz eşfii 

cıevmem. F1\\'<lasTz. kn~ıtsız. manacıız 
hir ha~"·andır. Faknt sı-nde hn hay. 

'·a~T ısmr etti~in hir nuıhabhet 
vana~ . . 
ırörii~·on1m. Arnr.;ıra IJt>n k.-ndı ke~-
tlime ha,·Rlata cl:\tıır. mt>Scla tf':'l'la.ctti
he yani ın-.:m ölcliiktı-n cıonrn nıhu. 
nu~ · ha~ka hir ha~"'·nn şekli~? . ı?_i.rip 
,.n.,,!\mncımn inamr ~iM ~iinın~nım. 

Rir knr itrfa ıc;,nır ile yazllıgm e. 

.. ~cıı-verliC,ini ~öriinre ~ hlrma geldL 
Uay<ll •ıın•ll ~rayım . ., dedim. 

- "p")1! 
_ Trl!lcı PM'ıP, cıontc.'lı!nn c;~ "": 

V:<rer sıı-nin nılmn hir hnn1'n k•lıfrtna 
..... •. mit 

... innP1< rnnm sr.-1c:;P i<li. F~eı:ı er· 

,.ih eflPrclin. köllf>ıli mi~·· 
_ T,.rNl•füt hile ı-tnıPm .• 
- Hele te1a<:srı ol! E"'l"k malrım. 

f.,a:~iin cıf"l1 hi;nt>~in mPziyetl.-rinl hU-

1 .,. ..... ,ktır. ,.nhihini mUdafaa 
"1f'7CI n. :""" • , 

1 ,,.. .. ·· to'·tıır· ın-lnrlıc;tm sahıbt. 
N Pr. t •fl7.\1 " • "*' \'Prir , ... mnnl ... tir. c;ı:ılon hnyatma 
•{rı•l:tr 1n.-.1t111:na yakmr\ır. tnce nıh. 
ıııihır· <ıf'kPr \"f".r . yemis v<'r: nnın 
' ' ··ı~r yT,,.,.111 "hn<ll sÖ\'lf'! ovnnr ,.,. ....,, .- · · · 
· _ Dedim ya! ,.,. ... ,.,lı\iit bile et• 

mem. 
- 1\"PTPfif'? .• 
E.,,.1{ "ı"'"''l tı-rdh etmeile ! 
_ NNl.,n?. 
- ('\h-ıkii: könP~\ .-.:ulık clP~İl: 7,._ 

1·11· n· lnkmn f'ktn.P'k irin kuYntk 
ı ı ır. ır 

11 • nh~hinl ;ı .. <rit C1!'1hil1irı1,, 'Ç'tlnrn
q!'I nT. "' k 
,,.flkt Yı-rirıl nı\idafaa Mlrr. (fö7\i 1o 
"'"" ~, . .., ...,.1tn>,.7 ,·e nn~•,·n. hizmrttPn, 

' 

.ll"I .. 1 ,,:,,n '":trihm pf-rnPld.1>n 
(fi n "" {11 '"" r ·' • 

. ... "'< n tm:t"'. f nı;nrın , ... 1r.,, ıiPdlı!imİ7. 
tör,ei.t qr k<>lırsn .. :-hlhinl hilP. y~r. J,l\ 

'<in :C,.1, ödf' ml<lir 1. ~rlıl\tnn ölse 
.., .. tah:ıshnc; rılf'l'. nf' h:,·anrt. A\'a 
~tmn. "'n'"nn ırinn"7. Kim"cp• lmr"
'"''k ":tllamın'. Rir tııfn"l ot1n l!;tC'lnir. 
T."iJ070f ,.e cliisiinrP11 hlr hın°'·p,ndll'. 
l{im'llP\"P '7arı:ın ı'totmnnın7 hlr hı:ıv • 

•·Anrlır F'lhrt+n .-~r~• olma\, könekll. 
.';.n +n .. nlh ederim . 

Oeclinı, 
_ 1'Phrlk f' •lorlm iivte tcıe ! dPdl 

,.,. rı'ktı citti. Si'lltli hn vnnmt oku
,.n.,IAr ,.~cımıln hrınR "~f>k!., clrnırk 
flrTll"'nnn hicıo;;rtlrnlr.r hnlmuır. Nacal 
""" kPncli cınrnhmn toknt atanın cll\ 
lı:t"1<nc;.mtn llf'ni tolrnthnmıo;;ma mll
c;.n:Hlf' .-tmnsen. kPndi lcf'n<llme ~. 
~k1iı?i knhnl f'ttl~mt sö\'IPTk"'n ba"
kalarmm bu işe kanşmalanna <la 

razı olmam. 

Le>ndra Belediye 
se~iminde işçi 

·Partisi Kazanıyor 
Londra, 5 (Radyo) - L<mdra be

lediye intihabatının şimdiki neticele
ri şunlardır: lşçi partisi 54, belediye 
ıslahatçıları 40 azalık kazanmışlardır. 
30 azalığı hangi tarafın kazandığı 
bcnüz belli değildir. 

TUNUSTA 13 
KiSi ÖLDÜ 

Paris, 5 (Radyo) - Cenubt Tunus. 
ta kömUr madenlerinde çdmn hadise
ler esnumda 13 kişi ölmfiştllr. 3 jan• 
darına, 12 amele yaralanmıştır. 
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~abkemeı·er ·eıe 
~ . . . : .:~ 

Ağaç değil 
yaprak kesmiş! 

BUGÜN 

iPEK 
Sinemasında 

Aşk • Heyecan • İki düşman arasında kalan bir milletin istiklali mücadelesi. Muvaffak olmak, 
yahut ölmek emrini alan casuslar· Nefiı ve zenı:in sahneler, Ruı baletleri. Ruı muıikiıi • 
Muhteşem ve muazzam mizansen .• 

CASUSLAR 
RENATE MÜLLER - GEORG ALEXANDR • 

GRETE WEISER • W AL TER FRANCK 
Dün Üsküdar Asliye Ceza mahkemesinde bir ağaç kesme dava

sına b~kıldı. Suçlu Kadıköyünde Taşçıbayırmda Kahve sokağın
da oturan 16 yaşlarında Davit oğlu Yasef isminde bir çocuktu. 
İddia edildiğine göre, Yasef Kahvehane sokağında şehre ait kes
tane ağaçlarım destere ile kesmiştir. 

•••••ırıı. Aynca: Paramount dünya haberleri ve 2 kısımlık renkli komedi. Bugün saat 1 de talebe matines7 •-----' 

........................................................... YEN, NEŞRIYA1 ____ :..----
Bu suretle umuma ait olan ağaçla.. l-:: 

rm zarafetini ve intizamını bozmuş-! ı-------------. 
tur. M .. üddeiu~umilik ziraat fen me- 8 R 
murluguna müracaat ederek ağaçlar 1 

.. 
KOPEK 

DAVASI 

MARLENE 
Oi TRiCH 

Ve 

GARY 
COOPER 

Ayrıca Paramount dünya ha. 
berleri ve Serseri Kut; 

renkli komedi. 

.Sevişmek 
Arzusu 

Fransızca sözlü Paramount filmi 

sinemasında 

ANKARA 
BÜ KREŞ 

~!emleket gezmek, vatandan a)'l'l· 
lıp öteki memleketlerde dolaşmak ,.e 
vatan hasretini duymak... Çok tat!~ 
şey olsa gerek. Fakat bir seyabBU 
anlatmak ve ya.zma.Js ta hayli zor ,eY· 
Muharrir arkadaşımız Sadri ,Eteııt 
bu yaz Ankara.dan BUkre§e kadar 
yaptığı seyahati kUçük bir kitaP i• 

hakkında rapor istemi§ti. Mahıkeme
de fen memuııınun da raporu okun. 
du. Kestane ağacının yapraklarını 
hayvan yemediği ve dalları da hafif 
ve ıkof olduğu için kereste olarak kul 
lanılamıyacağı için bu dalların daha 
ziyade ağaçların önilndeki ev sahip. 
leri tarafından kesilmiş olması ihti
mali bulunduğu bildiriliyordu. Suçlu 
Yasef te kendisini şöyle müdafaa et
ti: 

A sliye UçtincU ceza mah
kemesi dün bir köpek 

.favasına başladı. Şişlide Ha 
laskar Gazi caddesinde 315 No 
lı evde oturan davacı Bayan A 
ııet Arkivoliti, davasında keli 
ınelerin üzerinde dura dura ŞÖ) 
le izah etti: 

1 
çinde o kadar candan anlatmış ki .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' Buna seyahat hikayeleri, seyaııst 
notları, ve bir scyyahm görüşleri dı· 
ye biliriz. Görüş ve anlatış çok gU• 
zcl. Siz de okuduğunuz za.man }}eğe• 
necek \'C düşüneceksiniz. - Ben elimle sal:ıtalrk satarak se. 

pete ko\mak için bir kaç vaprak ko
pardnn. Dal kesmedim. Dallan ev sa
hibi Hayri~ penceresinin önü açılsın 
diye başkasına destere ile kestirmiş. 

"- Madam Panora Şişi 

ANNELER 

BIRLIGININ 
MÜSAMERESi 

Anneler Birliğinin menfaatine ev
velki gece Saray sinemasında güzel 
bir müsamere verildi. Müsamere Dr. 

Bugün SOM E A S•nemasında ... 
Büyük Harbi tasvir eden Fransızca sözlü 

ZAFER YOLU 
şaheserini görünüz ve takdirlerle alkıflayınız. 

Ba, rollerde: 
FREDERIC MARCH - LIONEL BARRYMORE 

ve WARNER BAXTER ...................................... -
• 

Teorik ve Pratik Sabunculuk .,e 
~ Yağ Tasfiye UıuUeri 

Yazan: Turan yağ ve sab~ıı 
fabrikalan baş kimya.gcrı 

~fitat Onat 
Türk yurdu sanayileşiyor. Ti}r~ 

Bundan sonra müddeiumumi Or
han iddiasını sövledi Ve suçlunun be 
metini istedi. Hakim de beraet kara
n verdi ve suçluya: 

- Ağaçlar şehrin süsleridir Sıh. 
hatimiz için de faydalıdır. Haydi ba
kalım git. Bir daha ağaç kesmP. de
di. 

tramvay durağında yanıma gel 
di. Hemen başımdaki şapkam 
ıldığı gibi yırttı, yere attı. Son 
ra da bana yakışık alınıyacak 
,özler söyledi. Köpek te bir zin 
.:irle elimde idi. Köpeği iki so· 
ıa evvel Beşiktaşta bir akra 
)anı bana vermişti. Köpek bi· 
timdi. Sonra köpek hastalandı 
9aytarlara mUracaat ettl.m. 

j Ibrahim Zatinin hayır işlemiye, ve 

çocuklan korumıya ait bir hitabesiy
le başladı. Doktor Zati, yirmi dört .ııııııı••• KADIKÖY SOREYYA ·BU AKŞAM milleti yerli mahsulCı.tmı kendi nıcfll' 

Sinemanın 10 ncu yıldönümü şerefine leketinde işlemek için fabrikalar ı.ıı· 

Türklüğe 
Hakaret 
Postane varda odacılarmdan Zarif 

Feyzullah evvelki gün Pehlevi cad -
desinde sütçü ve yoğurtçu Petroya 
gitmiş ve yoğurt almak Uzere bir ta. 
bak istemi§tir. Petronun çrrağı Zari

Hasta iken polise gittim, gös· 
• erdim ve nihayet zavallı hay 
van da öldü. Madam Panort 
:>eni tahkir etti, şapkamı yırttı, 

<endisine ceza veriniz.,, 

Suçlu yerinde Madam Pano-
anın avukatı vardı. Müddei U· 

ııumi bu köpeğin belediyede 
<aydi olup olmadığını sordurdu 
Davacı belediye kayit numara 
;ını getireceğini söylediği içiı 
'tlahkeıne 24 nisana talik edildi 

fe bir tabalC vermiş, fakat Bulgar te- ~============= 
Bu da Ba,kası .• 

Diln asliye UçtincU ce1.a mahkeme. 
sincı~ de bir ağaç kesme davasına 
başlandı. Davacı Arnavutköyünde A 
yazma caddesinde 165 numaralı ev. 
de oturan Kosta ki idi. İddiasına gö-

baasmdan olan Petro Bulg-arca küfür 
edere.le tabağı elinden almıştır. Zarif 
bu küfürü protesto etmiş ve oradan 
ayrılmıştır. O sırada sUtçüde yemek 
yiyen iki müşteri Yenipostaneye gi
derek Zarifi bulmuşlar ve polise de 
miiracaat ederek hakaretin vaki ol-
c1uı?unu söylemişlerd " re, mahkemede suçlu olnrak bulunan 

Polis Petroyu yakırl. k h t Kil.mil arsasındaki saJdide ağaçlan 
a ıvara mes u ~. . . K. .1 b .. " 

SU('lar ml:ddeı· ·ı· ~ · . t' cnesmıştir. a.m1 u agaçlann çopçU-. u u:mumı ıgıne vermıs ır. . 
Müddeiumumilik, su~luyu Sultanah. ler tarafmdan ~esildiğini söylüyordu. 
met sulh birinci ceza mahkemesine Mahkeme bu. ~açların çöpçüler ta -
göndermistir. Mahkeme. iki snhit din rafından kesıhp .kesilmediğini sor -
l · Pet z ·r d ... 1 Tü" k nııya karar verdı ve muhakemeyi te-
emıs ve ronun ... an e egı r -

ı .. w .h karet tt' ... t" · hir etti. uge a e ıgı ne ıccc:me vannıs 
~ahsi hail<arett,.n bcrnct karan vere-
rek evrakl milddehımumilii!'E' inde eL Yeniden Mijbatir Alınacak 
miştir. Müddeiumumilik tak;hat ya. 

pı1.Tttası kin Büviik Millet Meclisin -
den izin istemiştir. 

İstanbul müba ~r kadrosunun yeni 
den arttınlması kararlaşmrş, ve bir 
müsnbalm tertip edilmiştir. 

saatte hiç olmazsa yirmi dakika iyi
lik düşünmek ve yapmak hususunda

'si kaideyi hatırlattı . 
Bundan sonra ritmik hareket ve 

dans dersleri veren Bayan Kürer ve 

talebesi, güzel musiki parçalarını ha
rekete çevirerek güzel daruılar, tablo

lar, oyunlar yaptılar. Hele en küçti
cli.klcrin bir oyunu çok beğenildi. Tek
rar ettirildi. Danslarda pöti parizi

yenin İstanbul muhabiri B. Spergo
nun küçUcUk klzı Kol <;ok is ida e. 

serleri gösterdi. Umumiyetle Spergo 
ailesi Anneler Birliği için çok alfı.ka 

ve faaliyetle çalışan bir ailedir. Bu 
ailenin üç kızı, müsamerede r0l oyna-

dığı gibi Bayan Spergo da Anneler 
Birliğinin en gayretli azasıdır. 

Müsamerenin sonunda mühendis A

dil Gayay'm küçüklerin oy.unlarına 

iştirak eden 7 yaşında.ki kızı Meralle 
konuştuk. PUrüzsüz bir türkçc ko
nuşuyordu. Eski hır İstanbul Tiirk 

ailesinin ayni yaşta kızından, teliı.f

fuz bakımından farksızdı. Babası L 
zahat verdi: 

- Küçük yaşında Tilrk dadı tut
tuk. Sonra Şişli Terakki mektebine 
gönderdik. Bozuk türkçemizi duyup 
ta lisanı bozulmasın diye yanında 
türkçe konuşınamıya itina ediyoruz. 

• • ruyor. Tanzim ettiği sanayi planl31" 
GALA eu·· ıbu·· ller Oterken MARTHA biribi-ri arkasından hayata geçirili• 
GECES!: J<XGERTH yor. Bütün bunları her gün ana,ytır• 

Bayanlara sürpriz ve aynca Şark Bazarmdan 25 kıymetli hediye - dun dört köşesnide gözUmUzle gorfl' 
1m••••••~•·a·nn-•J•>a11z•a•r•m•a•t•in•e•2•-4•-l>•. G• ec• e• 9•d•a•- ti yoruz. Bu ileri ntrlan hamleleri, JllO' 

'• •••• dem teknik ve bilgiyi tam mruıa!İf 

1 

ti •••• ' le hazmetmiş ilim ve teknik, s ' ,. ş i K ' da -~ Pek yakında damlarınuzm çoğalmasını zaruri kJ• 
lıyor. Bu yeni teknik ve ilim kadfO" 

Türk şecaati, Türk kahramanlığı s • • su ilerileme hareketimize bilmukabC" 
Türkün zafer dolu destanı um er le tesir ederek onu daha hızlandıtl' 
EHLİ SALİP J p ~t~~kr:1!7!t~-~~ yo;;te yeni çıkan ve ciddf bir etUt 

M 
L;. k. ... -il'----- ma.hsuıu-vı~ .,1 • ......... l:' . ıL'IWV!lA 1 

Uı ıareue erı üOnaUtu"u pratik sabunculuk ve yağ tasfiye tı• 

Tu .. rkçe 50 .. zl u·. K a d 1 n t ı 9..,,,, 1 n sulleri .. 500 sayfa, iyi cins kağıda b~· 
sılmış, kıymetli bir sanayi rehbel1' .---------~ s 1 rrı Yazan: Cilmhuriyetimizin yetiştirdiği 
genç sanaji kimya.gerlerimizdetJ 

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

ÖLÜM HABERLERi 

iRTiHAL 
Merhum Yusuf Behaettin oğlu ve 

Malatya saylavı Mihri .Bektaşın ağa-
beyisi mütekaid Bay Ziver Baha dü
çar olduğu rahatsızlıktan kurtulamı
yarak tedavi altında bulunduğu Şişli 
çocuk hastanesinde vefat etmiştir. 

Bugün öğleyin Bebek camiinde cena
ze namazı kılındıktan sonra Rumeli 
Hisarındaki kabristanına defnedile
cektir. Kendisine rahmet diler ve ai
lesine taziyetler ederiz. 

Fransrzca !IÖzlU filmi gör
meğe hazıı-layınız. 

Baş rollerde jön prenıiye 
ROBERT T A Y L O R 

ve dilber ve sevimli 
lRENE DUNNE 

Mtikemmel bir mevzu, dramatik 
- ve insani bir eser --# 

ŞEHiR TiYATROSU operet kısmı 
Gündüz 14 te 

Çocuk tiyatrosu 
DOCANLA SELMA 
Bu akşam 20,30 da 

DELtDOLU 
Yazan: Ekrem Reşit 

li\~i'.~\;;11i ı~ııııııı ıı~I~ 

Mitat Onat. 
Sabunculuğumuzun orta çağ usul• 

!erinden kurtulup modern teknik "~ 
ilme dayanarak inkişaf etmesi jçiJI 
gerekil olan usulleri gösteren bu 1<~' 
ttıp, teknik kütüphanemize yeni bit 
zenginlik vermiş bulunuyor . 

Rasyonel istihsal teknik ve fetl' 
den azami istfiadc ile olur. Mitat O' 
nat, yağ ve sabun sanayiinde en u• 
fak bir ziyan olmadan nasıl ça1ı,rna1' 
lazım geldiğini anlatıyor. "Sa.buncıJ• 
luk ve yağ' tasfiye usulleri" her şef 
den ziyade muhtaç olduğumuz ra91 

yonel istihsali öğreten bir kitap o~· 
mak itibariyle de ayrıca kıymet11' 
dir. 

./ 
Her Türkün 

görmesi ıa.zımgeien TÜRK iNKILABINDA TERAKKİ HAMLELERİ .. !ürkç.e sö~lü .• T'u•• RKSinemasmdagörü~ü•· 
buyuk Mılli fılmını Saat 1 de matın" 

Aytardanberi yerleştiğimiz cephe yerinden oyna • 
dı ve bir önline geçumez dalgıı. gıbi ausmau llıtt .. 

ları üzerine yığıldı. 
Derhal vazife başına koştum. 
Diln geceki işimizden dolayı verilen Uç gUnlük 

istira.ha.tı yapmıya imkan mı var .. Arkadaşlar he. 
yecan içinde. .. Benim dün gecedenberl bildiğim bü. 
yük taarruzu onlar şimdi kavramışlar. Hep neş'e 
ve zevkle hanl harıl giden emirleri, gelen haberleri 
kaydediyorlar • 

Gök yere indi. Yerler insan seli halinde kabardı, 
taşıyor. Uzaktan yüksek tepelerini gördüğümüz 
Afyon dağları bize yaklaşıyor. 

Hayır, biz hepimiz, düşmanın tel örglilerini bir 
çUrUk tente gibi parçalayıp ileri atılan ilk hatları

mızla beraber bUtün ordu menzil neferlerine kadar 
hepsi ileri gidiyor. 

Topçular mevzi almağa vakit bulms.dal'I mUtP.m~ 
diyen ileri gidip ateş açıyorlar. 

Düşman gafil avlanmıştır. 
Düşman pek alıştığı mevzilerinden sürülmüştür. 
İleri hatlardan gclcn haberleri kaydetmiye yetişe. 

miyoruz • 
Telefonlar an gibi ~liyor. 
Düşman kaçıyor. 
Panik var. 
Süvari fırkamızın dll..c,ımanm sağ cenahını çevirme 

hareketi tamam olmuştur . 
Bütün batla.n, bütün ihtiyat ve emniyet siperleri 

isl·ambil kAğıdı gibi sarsrlıp dökülüyor • 
Başkumandan ,tunçtan dökme bir fevkalbeşer gibi 

yanımızdan geçip her dakika değişen ve ileriliyen 
vaziyeti daha yakından takip etmek için gidiyor. Ve 
biz makinelerimizJe arkasından koşuyoruz. . .. . 

i i 

lHAKlK! 
Eseri lıaZ1rlıyan: 

İNKILAP 
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toparlanmak fırsatı vermiyorlar. 
Hücum emri vermiye vakit ve lilzum yok .. Anadan 

doğma asker olan Türk vazifesini biliyor. 
Biraz sonra kendimizi dün gcee aştığım düşman 

hatlarının ilerisinde bulduk. 
Düşman topçusu kendi piyadesine ric'atini kesmek 

ve bizim taarruzu kırmak niyeti ile rastgele ateş edi
yor. Fakat atışında karar ve istikamet yok .. O kadar 
ki piyadelerimiz düşman karargahlarını bastıktan 
zaman kilometrelerce gerilere serseri mermiler dü. 
şüyor. Dilşmanın şaşkınlığını gösteren bu atışlar 

mekkarl katırlarını ibne güldUriiyor. 
Güneş yükselirken düşmanın tamamiylc çevrildiği 

haberi geldi. Düşmanın daha gerilerden getirdiği ih
tiyat kuvvetlerinin mevzi almak üzere çabaladıkları 
söyleniyor. Bilmiyorlar ki bu çelik çembere giren ar
tık çıkamıyacaktı. Düşmanın istihbarat şebekesi ta
ma.miyle felce uğramış .•. 

Et.ra.fmda ne olduğundan haberi yok .. 
Akşam karanlık çöktüğü zaman yavaşlayan ateşi 

kendisi için bir kurtuluş alameti bilen düşman. da
ğılan cUzUtamları toplamak için çalışıyor. Keşif kol
larımızın getirdikleri haberler çok iyi .. Düşmanın sol 
cenahına sarkan iki fırkamız çemberin bu halkasını 
da tamamlamış bulunuyor. 
Yarın dü manın idam kararı yerine getirilecektir. 

Kalçasındaki yarayı tehlikesiz geçirmiş. Taarruz 
haberi üzerine dayanamamış, doktorun israrına rağ
men yerini yeni yaraJılara bırakmak için topallıya 
topallıya gelmiş .. 

Gece saat üç ..• 
Afyondayız ... 
Uzaktan hayal meyal gördüğilmilr. mor kayalıkla

rın dizlerindeki Afyonda.. Aylardanberi düşmana 
kararg8.h olan Afyonda ... 
İstihbarat emrindeki bizim bölükler şehre gecenin 

Uçünde girdiğimiz halde büttin halk sokaklarda idi. 
J>iyadeleıimiz buradan akşam üzeri geçmişler. Bu 

Türkoğlu Tilrk şehrln kadınlı. erkekli, bUytiklü, kü
çilklü bütün halkı mütemadiyen geçen milli orduyu 
ağırlamak, selamlamak için evlerini dükkanlarını aç
mışlar.l•.,akat gelen kahraman taburlar,alay alay akıp 
geçiyorlar. Düsman o kadar perişan kaçmış ki bütün 
malzemesi, ağırlığı sokaklarda, depolarda.. Kuman 
danların yatakları öylece kalmış. Bize tesadüf eden 
büyük bir bina auşman topçu kumanda.nınm dairesi 
imiş .•. Çantalan, bavullan, eilıiseleri bile olduğu gibi 
duruyor. Bu yabancı eşya arasında gözüme tesadUf 
eden yatak üzerindeki sırmalı örtü oldu .. 

Kimbilir, hangi Türk kızmm hilal parmaklariyle 
işlenmiş, belki de dilğUn gecesi için hazırlanmış, bu 
.sırmalı kılaptan işlemeli örtünün altında bu düşman 

altında Türk milletinin canına. kastetmek için planlar 
düşünmüş. 

Memleketinden getirdiği ba.vullannı bırakıp kaça.ıs 
düşman generalinin bir resmi masanın UaUlnde duru· 
yor. Kemal hıncından, tutunca açık pencereden dışarı 
fırlattı. 

- Merak etme, dedim. General cenaptan çabuk 
fayrap etmif amma, bizim süvariler yolunu kesmiş
lerdir. Kendisiyle tqerrüf ederiz elbet!. 

İki gündür ceketlerimizi bile çıkarmıyoruz .• Hep 
hareket halindeyiz. Tesisatımız seyyar halde.. tıeri 
hatl&rımızın nerede olduğunu anlamak için menı.kto.ıı 
telefon başmdan aynlamıyoruz.Bütün Afyon hayranı 
içinde ..•• 

Minimini yavrular ellerinde bardaklar, testiler 
gördükleri askere su veriyorlar. Kadınlar ve erkek• 
ler soruyorlar: 

- Aç munnız? Bir ~Y ister mi!infz?. 
Canlarını verecekler. Yirmi dört saat bir şey yedi' 

ğimiz yok .. Yemeğe vaktimiz olmadığı gibi canımız" 
da bir .,ey istemiyor. Zafere, birikmiş hınçlann inti • 
kamına o kadar susamışız ki aç bir gönUlle ezilip gİ" 
den düşmanın peşini bu·akmak istemiyoruz. 

Saat 5 ..... 
Gün ağarıyor .• 

Yeni emirle Afyonu geçiyoruz. 
DU,man tamamlyle çevrilmiştir. 
Çember daralıyor. DUşnıan krt'alan OçüncU. d15r -

dUncU hatlarında mukavemet etmek için toplandık "' 
la.nnı zannediyorlar. Halbuki dU,tUkleri çember ok&' 
dar dıı.ralmıfttr ki, ya krrılacıtkl&r, ya esir otacaklat• 

Uşakta.o hareket eden dUşman lhttyat tJrkaJarı 
kendi bozgun krt'alarmı karşılamak nlyetıyle ytırU ' 
yüşe çıkmışlar .. 

( Arknsı var) 
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ki~N'ın hedefi: Haberde, fi 
ti: e, her şeyde temiz dü-
-.at • ' 
tq~l s~ınııni olmak, kariin 
~ olınıya çalışn1aktır. 
~===== 

~ MESELELERII 

't aıaınak hakkı 
hitsrr ka "t .. A 

tor, ' pı ülas;yonlarclan kurtulu-

hitsrr is • A • l\a . tiklalıne kavuşuyor. 
b Pltuıa.., 
lr ltıenı l?nlar altında ya,am~ 

!lllJı illa leketin ı;oc.ıklan sıfatile hu. 
h.rtıaı. nasını bizden isi kimse anlı. 

da ~ka bir devletin kontrolü altm
de b~ kapitüı; yonlann çemberi için. 
~. tnUletin yaşamak hakkı yo~ 

lşte · · 
bQ. hb ~ıze bir mecmuadan aldığım 

"Q 1Sat parça ı: 
\>ay ; Y~z günüydü. İki katlı tram
~ ahıreden ehramlara doğru yoJ 
d~tdu. Gidenler ehramları tetkike 
~Ye' b~raz nefes almaya, serinle. 
~ıııaJ1diyorlardı. Nil kıyılarına ... 
~ ır sıla hasreti çeken nasıl, 
Oııtın llnun hava~mı almay.a başlayıp 
tl'a?n Ufkuna yaklaştıkça coşarsa 
heye vaydakilerde, böyle bir neşe ve 
beye can görünüyor. Araba bir kulü
lUbeQ YakJ~ırken hızını icesiyor. Ku
betçı en çıka:n sarhoş bir İngiliz nö. 
durı ;efeı; bir şeyler bağırıyor ve 
~or.' S 1Yor vatmana. Tramvay duru
~ arhoş bir şeyler daha söyleyip 
l"r?a~rak inin diyor. İniyorlar. Kim
~! ısırın Kahirenin münevver in-
ı. arı· nttih · • k" ı ıtauar ·. _ endısler, ha ım er, avu. 
ta.ıebeı 0~tmenler yül&ek mektep 
I~ llo erı .. Sonra atlıyor sarh~7 lngi
tllı ö ~tçı neferi tranvaya ve ust ka
\İ:ıin n~nc;- oturuyor, bir bacağını öte. 
tıa. b· Uzerıne atıp çek diyor vatma
taı:_, ır tUnkü tutturup yollanıyor eh
~~a~ Nil kı)'I anna ... Şimdi serin 
"<lJ"ı 

27 
un cıgcrıne üv1UYor ve 

\iatrıı tane münevver memleket a. 
ket arında ne bir ~~s. ne bir hare
bı.ı;tj BoyunJan bükük hayallerinde 
~or~en chramlann hasretiyle dönü-

kahıre'ye, kan ter içinde. -
1 • • * 
stanbu•u fethe 
aer 
• lst~ o larmış 
Şeh huıu fethe geliyorla.nnış. 

~l'inıiı<Je çıkan bir edebiyat 
leriıı· Uası Ankara ec:lip ve müne\"ver
~~n 1 tnnbulu fethe haz,ırlandık
lt l ' 'e Unbıfılide san'at için san. 
'ilih 'apan İstanbul münevverlerini 

ı• !itıı»· l\j Ur("C('lderlnl yazıyor. 
hİltııı llıdir lıu münc\'YeT ve edipler 

l<' 3 oruz. , 
~etııa'l<at Anknrru:la da bir inkılap e. 

~. 3~tı Yaratıldığına şahit olmuyo
\tı .• • erede o inkılabın eclip ve san'-

""'lll'J, 

llel:i· 
lt l'a Uz lstanbulun r.ıın'at için san'-
~~e Pan edip ve san 'atkfırlannı giil
~eb· 'bll'aktp memlf\'keıtt~ hir inkılap 
tti~ '~'atı yaratacak büyük deha.lan 

'

' llılyoruz a . 
l'sa gelsinler, hekliyo~ 

~ • • * 
~t.eriş u uşları 

"ar ~"tıka ve lngilterede hir adet 
~·~nede bir defa donanma bil
~~ b' .rosu ile ı;elip büyiik şehirler
~ ırınin önünde demirler. Hükiı. 
~;nıoteleri şö;rle bir ilan wrir: 

.ıı~nt'tnleketin miidnfa.ası için ''tt
~()ı-... ı Paranın nereye sarfNllldiğlni ··••t•'k • • l'tt ~li .1"lerseniz donanınanm ziya

'h tıız 
-.a'ı .,, 

'aııd~~ akın akm ahilIM'e dökülilr, 
del't'k lar 'e motörlerıe ~emUere gi. 

llı.ı d~nanmayı zi~ aret e<ler. 
~il ' hukfımetin , atanda..'i• tatmin 
ıı;:Ptığt bir gösteristir. 

>al>tı:<la, fzmirde göst.f'riş uçuşlan 
11la11 an sonra lstanlnıla gelecek 
~ cı91 ta~'l arelerimiz de hu maksat. 
~b tta aı 1~ Orlnr. Tnn nrc için vPrdiği
tıı~l( 1 ~rıın nereye sarfedildi~nl gör
laııbıı;tı~ orsunız, Pa1.artesı günU ı~. 
~il ,, a grlf'<'ek olan hn"'-·arelerimL 

.. tı l . ·' 
nrmı seyre gidiniz. 

V @} 
Dava~u 

Musevi cemaati Baskanı 
divor ki: ........................ ! 

Avruf)anın hasla adamını, hasla Avrupanın 

gef{<ine sağlam adamına çeviren Başbuğ-

larımızdan işaret bekliqoruz J ...... , ...•.•....•.........................•............... , .... , .................... . 
(Dil meselesine dair evvelki 

gün çıkan başmekalemiı üzerine 
Hahamhane li ik meclisi ve 
musevi cemaati başkanı Marsel) 
imzasile çok iyi ve açı k yaıılmış, 
çok dikkate değer bir mektup al
dık. Bir vesika kıymetini haiı olan 
bu mektubu, bu sütunlarda aynen 
okuyacaksınıı.J 

B ayrın.. Dünkü makale
nizde, Türk kültürü

nün umumileşmesi meselesini 
öyle ince ve realist bir tahlile 
tabi tuttunuz ki yazdıklarınıza 

eklenecek tek bir ke1ime, saç· 
tığınız aydınlığa ilave edilecek 
en hafif bir ışrk bile yoktur. 
Aklı selim namına teşekkür 

ederim. 
Maahaza, hastalık böyle 

ustaca teşhis edildikten sonra, 
işaret ettiginiz derde deva 
~ .. ..,.,:ık. eli k:ılP.m tutan her 
yurttaşnı vazıtesıdır 

D il meselesinin oısa olsa in
tibak davasının bir safha

sından ibaret olduğu keyfiyeti 
Yahudi mesC'lcsini yakından ve 
soğuk kanlılıkla tetkik edenlerce 
teslim edilen bir hakikattir. Asıl 

olan Türkçe konuşmak değil, Türk 
gibi düşünmek ve hissetmektir. Ef 
kan umumiyenin bu vadidedeki 
hassasiyetinin derecesi ve aksüla -
melleri ne olursa olsun, halli lazım 
gelen biricik davanın Türkiyedeki 
80.000 Musevinin Türk killtürüne 
intibakının zamanı, şekli. ve şart -
ları hangileridir diye akla gelen 
birkaç suale müsaadenizle kısaca 
cevap vermiye çalışacağım. 

lntıbak mümkün müdür? 

M imkündlir. B~na engel ara
mak abestır. Türkiyeye 

hicret eden Yahudilerin diğer bir 
kısmı lngilterede ve l<~elemenkte 
yerleşmiştir. Bunlar yerli ahali ile 
o derece kaynaşmışlardır ki bu
gün biribirinden tefrik edilmeleri
ne imkan yoktur. 

Hatta Şark vilayetlerimizde a
sırlardan beri bir Tiırk muhitinde 
yaşıyan ve simaları bile tamamen 
Türkleşmiş bir avuç Yahudi var 
dır. Bunlar intiıbak meselesini fil
len halletmişlerdir. 

Yahudi haddizatinde muhite in
tibak istidatlarına malik bir mah 
hiktur. 

lntibaka, mmevf bir engel de 
yoktur. Yahudiler ötedenberi bu 
memlekette rahat yaşamışlardır. 
Yani kendilerinin rahat yaşama 
larma müsaade edildiği gibi ken • 
dileri de hiç bir zaman siyasi bir 
imtiyaz veya benlik iddiasında bu
lunmuş değildirler. Yahudi kütle
sile yutdun unsuru asfüıi arasında 
tarihten bugüne devredilmiJ hiçbir 
siyasi ve paslı mücadelenin acı ve 
ya kanlı hatırası .Yoktur. 

İntibak yolumuz açık, engelsız, 
ve dümdüzdür. 

Musevi Cemaati Baıkan1 Marse/ 

!arla ilan etmişlerdir. Dünya ef • 
karı umumiyesini vakar, samimi -
yet ve ciddiyetleriyle fethetmiş o
lan devlet adamlarımızın bu yol
daki sözleri karşısında en sathi 
bir vehim manasızdır. İntibakın 
devletin döktrin ve siyasetine uy
gun olduğunu kabul etmek lazım
dır . 

Yurdun menfaatine de mutlak 
surette uygun olduğunu ayrıca is 
bata bilmem lüzum var mıdır? 
Milli birliğe aykırı düşen esaslı bir 
ahenksizliğin ortadan kaldırılması 
keyfiyeti mUnakaşaya tahammill 
eder bir dava det';ildir. 

Asırlardanberi memlekette yaşı
yan 80.000 Tiirkün milli camiaya 
maledilmesi hem mantıki, hem ta
biidir . 

lntıbak Yahudilerce matlup mudur? 

U mumi ve şamil olan bu has
ret ve iştiyaka bir menfa

at kagti atfedenler yok değildir. 
Yahudinin iman ve ü1kü denilen 
nesneler için de yaşamağı ve ölme 
ği bilen bir mahliık olduğu tarihi 
kanştıranlarca meçhul olmasa ge
rektir. 

layı .. Bu sebeplerden biri mutlak
tır: Gençliklerin kaynaşması. mck· 
tep, kı§la ve spor meselesidir. Ya 
rm öbür gün hu memleketin ida 
resini ehne alacak olan nesil bu -
giln Yahudi yurttaşından ayrı ye
tişiyor ve terbiye görüyor. Yarın 
biribirine kardeş ve arkadaş mu -
amelesi değil, ecnebi muamelesi 
yapmaları muhtemel ve tabiidir. 

Gençlikler arasıtıd., "~~slı ve da
imi bir te~,,., temin etmek müsta
cel bir vazifedir. 

l.kinci sebep şudur- Ruh ve ta
biat ikisi de boşluğa mütehammil 

değildir. Lame ahcrreurduvide, 
Milli iilküden uzak tutulan Yahu
di Türkü, kendine sun'i idealler a
ramağa mahkfım ediliyor. Milli 
birlik noktasından bu temayültin 
vahim neticeleri izahtan müstağ
nidir. 

Üçüncü sebep şudur: Bugün Mu 
sevi cemaati teşkilatı ve ya teski· 
latsızhğı başında bilhassa intibak 
hareketini neticelendirmek proğ
ramiyle ve bu hususta mes'ul baş
buğlarımızın mukadder teşebbüs -
terini kolavlaştırmıya hazır bir 
kaç milnevver vardır. 

Bunlar Uç senedcnberi metodik 
bir surette cfkan umumiycyi ha
zırlamakla mesguldürler. Bugün 
bu hareketin piştarlığıncla bulun
muş olmAnın verıii~ sRIR}ıiw•tle 

temin ederim ki; vaziyet olgun. 
dur!. 

beti böylece tesbit ettikten eonra 
birer birer sayahm: 

l - İlk §art itin zor tara.flarmdan 
tecahül etmemelidir. Yahudi Türk
lerinin çoğu Galata ve Beyoğlunda 
oturur. O muhitteki hava malum . 
dur. Oralarda öyle öztürklere rast
larsınız ki Türkçe hitabınıza Fran 
sızca cevap vermeyi hüner sayar
lar. 

Bundan maada Türk Musevileri 
meyanında ve onlarla dostluk ve 
sıhriyet bağlariyle bağlı ecnebi ta
biiyetinde Yahudiler vardır ki on
lara yerJi kültlirU kabul ettirmiye 
kalkışmak, yerine masruf bir gay
ret telakki edilemez. 

2 - İkinci şart bu işi devlet işi 
telakki etmektir. Yeni rejimin te-
1!5süsUndenberi bu m~mleket':e ne 
olmuşsa - sanayilnden, kıyafetine. 
alfabesinden, şimendiferine kadar
biltün biiyük ve küçük inkılaplar, 
hep devlet otoritesinin ciddi ve 
~istematik müdahalesiyle olmuş • 
tur. 

intibak meseleshinde devlet a
çık açık alakasını ilin etmez ve 
bu alii.Kasını fiiliyat ve icraatıyle 
tci<ıt etmezse muvaffakıyet.sızlik 

mulmdderdir. Kaldı kı sıyasetle 
iştiğal etmeği bir ·ıaziie değil, bir 
kauahat teıank· eden korKaklarm 
az oımadığı bu zamanlarda zayıf 

bır kütlenin - zaafın tabii ona çe. 
kingenliği yenerek - böyle nazik bir 
\•adıde şuurlu ve esaslı bir teşeb
büsünü beklemek, hayale kapılmak 
dcmektır. 

3 - OçüncU şart, Yahudi Türk 
]erinin intibakını diğer azlıkların 
intibakına talik etmemektir. Siya
set realiteler üzerine işler, hayal
ler üzerine değil. .. Her bir akallı • 
yetin hususiyetlerinden tecahül 
etmek do~ru bir hareket olamaz. 
Bu nokta hem mühim. hem "a.zik· 
tir • 

4 - n,.v]c.t mi'rlnhe'"~;.,,., c:ek· 
tini tı\7·./1 1{ s•JrE'ti11de tasavvur et· 
mek vanlıştJr 

Devl~tten b,.ı.J,.t/il./erlmiı Je ıun

lordtr: 

A devlet, intibak etmit 
fertlere h a k 1 k i 

T il r k muamelesini yapma
lıdır. Ti. ki müteredditler anlasm 
ki necat yolu, doğru yol, TürklU
ğe giden yoldur . 

b) cemaat denilen ve köhne 
nizamnamelere. çüriimUş ana 'ne • 
lere istinat eden hukukJ ucubele
rin bugün ti.bi tutulduklan idaret 
mıı.ııdahat rejimine nihayet «::ekile-

rek, ilik, cüzr.huriyetimizin pren
siplerine uygun yeni bir statU ha
zırlanmalıdır. Bu statü cemaatlerin 
faaliyetin! din ve hayra hasrederek 
bu faaliyetlerini objektif bir ll· 
kaydile tanzim ve teshil \'e bu 
çerçeve dairesinde münasip bir 
kontrole tabi tutmnlrdır. 

İhracat Mallannız Milli 

~k Damga Ta,ıyacak 
lnfıbak matlup mudur? 

İçimizde yurda olan bağlılıkla • 
nnı münakaşa mevzuu yapmağı 

zillet telakki edenler ve bu yoldaki 
iddialan derin bir kalb acısiyle 
karşı!ıyanlar tasavvur edildiğin • 
den daha çoktur. Manen siirgün
lük hissine kapılarak sessiz. sa. 
dasız ruhlan sızhyan bu yurttaş
lar yarım vatandaşlıktan, misafir
likten, kanunu medeni Türklüğün
den, manevi yurttaşlığa ulaşmağı 
rejimin normal bir tecellisi olarak 
beklemekte haklıdırlar. 

lnfıbakm tahakkukunun JC!rflcm 

c) mektepler meselesi makul ve 
cezr; bir sureti halle baf:lanmah
dır Bu husmıta devlet cemaati 
idare edenlerin büsnUnivetine gü
venebilir. buna eminim. 

~~ ara, 5 (TAN) - ihracat mal-
t. . ıtın b . 
~ıll Ya anM pazarlarda kolayca 
~~:asını temin maksadiyle milU 

Yı taşımalan i~in bir formül 
~ . ......._ 

Jv1·, 

Bu milletin başbuğları reji • 
min umdeleri meyanında 

''devlet antiseminizmi,, diye bır 
prensip bulunmadığını ve Türk 
ktiltUrilnü benimseyenlerin Türk 
camia.sın!' girebileceklerini vak'a-

lntıbak hareketinin sırası qe/di m ·7 

G eldi de geçmek üzeredir. 
Muhtelif sebeplerden do 

hangileridir? 

E vvela şunu tasrih edelim 
ki, şart derken tabii şart

lan kastediyorum. Yoksa bir pa
urlı)?ın kayrtlannı değil... Bu c;. 

d) devlet genelik teskilAtmm 
!<apılannı Yahudi c;ocuklanna a 
çık bulundurmalıdır. 

D UşUnce1erimizin bir kut 
teşkil eden ana hattan 

bu"l\la1'dan iha.rPtti"r. Ancııtlr bu fi-

G ünün Fıluosı: 

Milli Marı 
Bizim Mllli Marştan bahsedecek 

değillm. Gtift.esi biraz ağır, bar uıkı
lip Marşı değil amma, bizim miist.ev .. 
Were kartı duyduğunnız lsl anı te.. 
rennttm ettiği için bizimdir ve i)idir. 
General Fruıkonun kabul ettiği 
Krallık m&111Ddan bahsediyorum. 
General Fraııko ttalyan sefirini k&.. 
bqJ etmlt ve şerefine K.raUık r11arşıru 
r.alnut.. 8eflıta nutkuna verdiği oe
vapt.a da~ yalnız ispanyanın mllli ha. 
lisı için dettJ, Rlrlstiyanlıtl medenl
yetlnJn halaaı için çarp~tığıru anJat
DlJltır. 

• 
bpanyanm mlllf halası dl)ince, a... 

kıllara şu geliyor, ispanya CUmhu. 
riyetf, ecnebi bir de"·ıetin taamııu. 
na uğramış, İspanyol mllletl tek bir 
vücut ballnde bu müstevlileri topra.. 
ğrnclaa kovmak için c:arprşıyor. Ga
yeleri milli \'arlığı kurtarmakhr. Bir 
de harp meydanlanna baln~·o~unuz, 
İspanya hUkt\metf bir tarafta, yine 
lspanyol mUJetfne mensup bir krsnn 
generaller, malikaneleri devlet t.ara.. 
fmdan halka tak41im edilm derebey_ 
lerl, lspan:vol m llJPttnJ sülük ,;hı e
men bilyttk şövalyelf'r. 11'aıııb nderler, 
ltalyan, Alman, PorteıJdz, muhtf'lif 
millet u kerlerf bir eerıhede, t41nan. 
yol hUku"1Ptlne !'&.lılr"'·nrlar. Bu "e 
biçim mllli! Rlr mllJi tAhfrfnf. dilş_ 

mlln k.'~ o'n1"!1Ul n1tmn, ton"'~ra 
mA.ltdi m,.nfaat P-mPlh·1p chrnh·en her 
ordo,'1l. her mfüıtıw1f,•p, canftt'lt7la, 
hft~mtnla karcı kovmak tll"e hnlr'z-

flıt'1llf kın•ı:nl:ın""'n hn '""'"· "H"
fTlnn1a P.lf'IP VPrı1iı?imiz dakikadan 
itibaren mllli yoldur. 

• 
Gf'neral Frnn1mmm Mnrşr ynbnz 

mllH df' df'ğffdlr. hirfstiyanlık mooe .. 

niyetini ktırtarmak için açılan f"lha.. 

dm mnr;ıdır... Şu hlrl41ti~·anhk me

denlw!ti ılcclifi şeyi hiz ~k iyi hmriz. 

Daha Ortaçağıta. )iik~rJrn Arap me

deniyetini da~. EndUIUııı hıui. 

nelerini, Şarktaki altm membalan. 

nı, kıymetli servetlerf k"ndt iitkP.lerf. 

ne nakletmek k,-ln ~trklan Ehli Sa. 
llp, bir din kavn.-ııı de~ildl. Din hey. 

ra~ alhnda 7.Pn~n Arap. Mü"Himıuı. 
Şarklı, Çinli, Aııı~'8.h mll1f'lf servPtle

rinin ratnuun idi. Ti bos:fine kadar, 
Çin mabetlerinin yanında kunılan ki, 

ll!ieler A~yanm her köşesine ya~"''an 
misyoner mektepleri, lncil propa.. 

ı.,randı>..cılan. bu ba~ ordu unun ilk 

pişdarlanclır. Evvell bunlar, arka

smdan mUstemlet<e mtfsmarcılan ~e. 

Ur. Daha dün ı~tanbula, Anadolunnn 

~öhe~lne kadAr yayılan mttstevlUerln 

önünde bu rahipler ellerinde haçlarfle 

ytlrti~·erek vurdumurun l~lne girdi
ler. Bu h irlstlyan medenl~·etlnl ,.e 

bunu neşir için çarpt~n ordulan bb 

ço'4: iyi billrtz. Gecıeral Frankomm 

MiUf Ma.rşmı, ayni gayelerle harp e. 

denler dlnllyebillrler. hlz, biitiin ezlL 

mf~ ll!kf'llf'l't' l ıdfkr!l her mlllP.t.e hür. 

rt,·et, ebf>di sulh ıtetl1'811 bir mart 

dinlemek l!llterlz, bızlm için miUi mart 
bu demdrtlr. 

• 
Ölme. ~. ölme ... Vat: 1teflr ('&. 

),rıar ,çimenler Ye!tUlenlr, otlar .. ır. 
ma pUıiküller gibi ~rplllr, sen de ot
lanır, büyür, semlzle"'ln·-

l;panyayı eşek yerine knymayo.. 
mm. H8..,A !.. Fakat Na. .. rettln Hora 
bu bayat tarih~inl olmıJ&ydı. ~eğL 
ne yaptığı nasihati hahrhya<-aktı. 

ADSIZ YAZICI 

kirleri hakikate çevirmiye a.zmet. 
miş olan bizler, milll disipline uy 
mağa da azmetmi.şizdir. 

Avrupanm hasta adamını 
hasta Avrupanm yegane 
sağlam adamına çeviren 
başbuğlarmıızın her şeye bir 
sıra ayırdıklan ve sırası ge. 
lince her şeyi başardrklannı 
biliyoruz. 
Onların sarih işaret ve irşadı 

bclirmeyince kımıldamak bizce 
manasızdır. Biz, bugUn. efkAn u
mumlveye> m"!'!elev1 ar•k •. .,,,- ı

lu ve samimi bit surı tte arr e 
bUvUk1crlmldn dıkkl'ti f CPlhı ı • 
mekle yurda karşı bir vazlf P ifa 
ettiğlmtze ve manevf bir mee'ull 
yetten kurtulduğumuza kanUz. Söz 
artık devletindir. 

~ahamhan• ilik meclisi ve 
başkanı Marsel 

Musevi cemaati 
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Günes - Besiktas , , , 

'Anfrenör Donelli acaba Güneıin 
merkez muhacimine kimi getirecek? 

Zam ora 
Fransada 

Macz Yarın 
' 

Bu sefer Güneşliler 
galip gelebilir mi? 

Bayramda devam edilen dostluk kupası maçlarının iki galibi 
olan Beşiktaşla Güneş yarın karşılaşıyorlar. Bu müsabakanın 
tahminini yapmadan evvel, takımların vaziytlerini tetkik etmemiz 
lazrmdır. Çünkü dostluk kupası maçlarından evvel Beşiktaşla 
yaptığı maçı 1 • 2 kazanmış olan Güneşin kadrosunda bu hafta 
epey değişiklik yapılacaktır. Bu itibarla hesaplarımızı Beşiktaşı 
mağlup etmiş olan Güneş takımı üzerinden yürütemeyiz. 
Güneşin kadrosunda yapılacak değişikliş te takımın bünyesini 

hayli değiştirecek kadar ehemmiyetli olduğundan çok dikkate 
değer bir meseledir. 

tstanhulun en iyi merkez muha
cimlerinden biri olduğu herkesçe 
kabul edilen Rasih Güneşte bu se
fer oyruya.ınıyacaktır Tahsilini ik
mal için Parise giden Rasihin ye
r ine konacak Güneşlinin oynıya.. 
bileceği rol ma.çm t.a.llin.J t.a.mamen 
değiştirebilir. 

Yarının 

Oyuncuları 

1 -I 

• van Ivaniç Lapkin isminde 
1 genç ve yakışıklı bir deli-

kanlı ile Anna Semonovna Zamblit-

skoya adında hafif rötrose burunlu 
genç bir kız nehir kenarına indiler 

ve oradaki sıralar -
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RUS 
Edebiyatından 

rinde bir cep saati lstemıye bıışlS• 
dı. Ne yapsınlar?. Kolanın ıı.ğıtııl 
kapatmak için bunu da vadetIJlİ)1l 
mecbur oldular. 

~ Fransız gazeteleri, bir zamanlar 
hakkında "kurşuna dizildi", "harpte 
öldü,, gibi rivayetler çıkmış olan İs
panyol milli takımı kalecisi meşhur 

Zamoranın mart başında Hucuman 
ismindeki Arjantin kruvazörile Mar. 
sllyaya çıktığını yazıyorlar. 

KİM! GET!RMEL! ? 
Hesaplanmrza, oyun un verebilece

ği neticelere girişmeden, Rasihin ye
rine konabilecek Güneş muhacimle. 
rini ele alacağım: Fenerbahçe, Gü· 
neşin Rebiisi hariç, her muhaciJtlı or
taya konabilir vaziyettedir. Her biri 
için ayn ayrı düşünceler ve hesaplar 
ileri sürülürse, o hesapların yanlış 
olabileceği maçtan evvel pek iddia 
götürmez. MeMla, sol açık Melihi Gü
neşin merkezine getirmek fikrini a. 
lahm. Sol açığın süratinden kaybe· 
decek Güneş takrmı merkezde iki 
ayağı ile şüt atabilen ve yırtıcı oyna 
yan bir orta muha.cime malik olur. 

' ~:ıa:..i~~=. h~~~~va ram az hemen tamamen 
suyun içinde; genç 
ve geniş bir sö-

1 ğüt ağacının koyu 
1 dalları arasında 

Bir gün öğlen yemeği yiyorıard1• 
Sofraya çörek gelmişti. Kola arısı· 
zm gülmiye başladı. Kurnaz kurJl,ı 
bir gözünü kırparak Lapkin'e ,,or
du: 

- Nasıl, söyliyeyim mi?. 
Lapkin mosmor kesildi. yaııJıŞ' 

lıkla çörek yerine peçeteyi ağı1111 
soktu. Anna Semonovna sof rad~ 
fırladı ve başka bir odaya kendi• 

Zamora, kendi.sile görüşenlere ö
teden beri kendisinin politikadan ka -
çındığını söylemiş ve hiçbir angaj
manı olmadığını, Pa,.rlse gitmek ni. 

yetinde bulunduğunu ilave etmiştir. 

' Kuleli • Maltepe 
Yarın Karşllaııyor 
'Askeri Liseler arasında fut. 

bol şampiyonluğu maçlarının fi
n al müsabakası yarm T aksim 
s tadyomunda Güneş • Beşiktaş 

dostluk karşılaşmasından evvel 

saat 12,30 da yapılacaktır. 
İki aydanberi devam eden bu mü

eabakalarda Kuleli ve Maltepe bli • 
tün hasımlarını mağlup ederek mü

savi puvanlarla finale kalmışlardı. 
Bu pazar, final maçı askeri mektep

lerin şampiyonunu tayin edecektir. 

:Askeri mekteplerin Fener - Gala
tasarayı olan bu maçın fazla heye. 
canlı ve alakalı olacağı şimdiden 

aöylenmekte ve her iki mektep maça 
azami ehemmiyeti verdiği cihetle bü 
tUn askeri Webelerin Kimbriç • Oks 
f ord maçlarındaki samimi ve iddialı 
havayı yaşatacakları tahmin edilmek 

tedir. 
Karşılaşmanın ehemmiyetini dil· 

fUnen askeri mektepler spor komite. 
si, maçın hakemliği için federasyona 
mUracaat ederek bir hakem istemiş

lerdir. 
Federasyon, bu vazifeyi Şazi Tez· 

cana tevdi etmiştir. 

Askeri Liseler 
Boks Müsabakaları 

'.Askeri liseler arasmda yapılmak

ta olan boks müsabakalarına bugUn 

Deniz ~isesi salonlarında devam edi
lecek ve Kuleli, Maltepe, Deniz Iise
ei, Gedikli boksörleri biribirile elmi. 

n a.tuar maçları yapacaklardır. 

Haftaym Tatili 
Nekadar Sürebilir? 
Fransada Rouen - Sochaux maçının 

yan tatilinde vukua gelen bir hadise 
yüzünden ikinci haft:~ymm ancak 55 

dakika sonra başlatılması Paris spor 

matbuatın ıişgal etmektedir. 
Bu arada L'Auto gazetesi böyle 55 

dakikalık bir temdide maruz olan ya
rı tatilini iki saat uzama.sına bugün
kil şartlar altında mani olacak bir 
kuvvet olmadığını ileri sürerek işin. 
~reye kadar varacağını soruşturmak 
tdır. Fakat haftaym işlıJ tamamen 
h a.kemin takdirine kalmış bir mesele 
olduğu ileri sürülıntiştür, 

1 
yapılmıştı. Sevda_ 

. hlar için bundan 

ı 
güzel bir yer ola. 
mazdı. İnsan bura 

oçuk ni dar attı. 
Gençler, tA ı\~ 

Sağ iç Salahaddin, ayni mevki için 
düşünülürse, onun da. kıymetleri i
çin merkez muhacim mevkiinde ta. 
kımına temin edebileceği faydalan 
seçip sıralamak mümkündür. 

Fakat, kağıt üstünde muvafık gö· 
rünen bu gibi intihapların, bir de 
Beşiktaş karşısında ne gibi tesirler 
yapabileceğini akıldan geçirmek icap 
eder. 

MEL!HE GELİNCE .. 
Şahsi kanaatimce, merkezde oyna

trlması takımı için diğerlerinden da
ha faydalı olacağı zannını veren Me. 
lihin açık ınevkiinden alınarak orta
ya getirilmesi "Beşiktaşa karşı,, pek 
doğru olmaz. Çünkü, Beşiktaşlılar e
sasen Melihi fazla gözliyen bir şekil
de oynuyorlar, genç futbolcü ise ka. 
rakteri itibarile kendini sakınarak 
oynuyor. Fırsatı gördüğli zaman can 
la başla atılıyor. Böyle gözü pek bir 
hücum tarzında mütemadi atılan bir 
beki yetişgene Beşiktaş müdafaası 
sert beş altı maras tatbik ederse, ço· 
cuk hayli ezilir. Ve mütemadi kırıcı 
çıkışlar önünde gol yapacak fırsatla· 
rı kaçırabilir. 

FAKAT ..• 
Salahaddine gelince, bilhassa son 

zamanlarda ayağına geçirdiği topla
rı fazla kullanan Güneş sağ içinin 
idmanı hem hücum hattını sürükli. 
yecek, hem de kendine fırsat araya
cak kadar krvamma gelmemiştir 
zanındayım. Salahaddini hesaptan 
çıkarınca, Melih üstüne tekrar avdet 
etmek mecburiyeti hasıl oluyor. Me

Hüsnü (Be1ikfoş) 

Faruk (Güneş} 

Rebii (Güneş) 

lihin ortada oynatılmasının mahzur - ----=-======--==-~ 
Ben de derim ki; bir takımın gol 

çıkaracağı beklenen elemanı yarıya 
indirdirildikten sonra karşı taraftan 
bir oyuncunun çıkması pek avantaj
lı bir netice değild ;;,. Bcşiktaşa kar
şı hep aksi ihti~.dıeri dikkate ala
rak bir takım çıkarmak, oyunun is. 
tikrarı ve tehlikelerin asgariye indi
rilmesi bakımından Güneş için daha 
hayırlı olur. 

lanru )ııkarda saydım. Şimdi de muh 
temel faydalarını sırala.yayım: 

Bazı oyunların lnklsafmda ve 
cereyanında gol fırsatlan llk da
kikalarda biribiri arkMma bir ta
lmna gülebilir. E~er Pazar günkü 
maçta böyle, müsait saniyelerin 
ilk defa. Güneşe açılacağını ke,
f etmek gibi, bir kehanette bulu. 
nabUirsek, ~lelih'in ortada oyn~ 

masım gözü kapab kabul etmemiz 
elzemdir. 
Bir de şanslı ve fırsatlı dakikaların 

geçikmesi ihtimalini düşünelim. O 
zaman zarlında pek kabildır ki, Be
şiktaş müdafileri Melihi şarjlarile ya. 
rıya indirmiş olsunlar. Bu takdirde 
Güneş hattı koltuk deyneği ile to
pallıyarak yürüyen bir adam haline 
gelebilir. 

Bu korkuma mukabil şöyle birce
vap verilebilir: Hakem İngiliz oldu
ğundan hatalı çıkışları hiç affetmez 
ve hemen favul yapan oyuncuyu o. 
yundan <;ıkanr, 

Bana, ortaya seri çrkışh veya çar
pışmalarda kendinden ziyade rakibi
ni zedeleyebilecek gibi bir muhacim 
seçmek ve takımın diğer mevkilerini 
aynen muhafaza etmek daha müna. 
siptir gibi geliyor. 

Bu takdirde Melih, solda sürati sa
yesinde kaçarak şarjlardan kurtula. 
bileceği gibi, onu kovahyacak Be • 
şiktaş müdafiini de Güneşin kazan. 
dığı maçtaki veçhile solutur. Bu tarz 
belki Melihin ortada oynadığı 
kadar büyük farklı bir netice ver -
mez. Fakat daha emin ve dAfıa mu· 
hatarasız olur. 

ya oturduğu zaman kendisini bütün 
dünyadan gizlenmiş sayabilirdi. Su 
yun çinde yıldırım gibi kayan ba
lıklardan ve su örümceklerinden 
başka burada kimse göremez. 
di. 

Gençler balık tutmak için her ne 
1ll umıu• ı ol o.lnrınx, balrh ~ıoml•rh.\ 

hep yanlanna almıştılar. Hemen 
balık tutmıya koyuldular .. Lapkin, 
etrafına bakınarak söze başladı : 

Nihayet böyle haşhaşa kalabildi
ğimize, bilsen, ne kadar memnu. 
num! .. Ben size ,çok, pek çok şeyler 
söylemek istiyorum. Daha sizi ilk 
gördüğüm dakika .. (sizin yemi ye
miye başladılar .. ) Niçin dünyaya 
geldiğimi, niçin yaşadığımı, haya
tum uğruna feda edeceğim mabude 
nin kim olduğunu derhal anladım .. 
(Galiba büyük bir balık yemi yi. 
yor .. ) Sizi ilk görüşte sevdim, çıldı· 
rasıya 8.şık oldum .• (Aman oynat
mayınız ,bırakın oltaya gelsin!) 
Sevgilim size çok yalvarırım bana 
söyleyiniz -mütekabil demiyece
ğim çünkü ben bunu hayatımda um 
madım- aşkınıza ... (Aman çeki
niz!) 

A nna Semonovna oltalı elini 
yukan kaldırdı ve çekti .• 

Çekmesile bağırması da bir oldu: 
Oltanın ucunda gümüşi - yeşil bir 
balık çırpınıp duruyordu. 

- Aman Allahrm hani balığı .. A 
man aman çabuk .. koparıyor.. Ol
tayı koparıyor. 

Balık oltadan sıyrılmış, otların 
üzerine fırlamıştı .. Oradan da tek
rar suya atıldı. Balığın peşinden ko 
şan Lapkin balık yerine, istemiye-
rek, Anna Semonovnanın elini ya -
kalamıştı .. Ve yine istemiyerek du

daklarına götürmüştü. Anna elini 
çekmek istedi. Fakat artık iş işten 
geçmişti: Dudaklar birleşmiş, öp. 
meler, öpüşmeler biribirini kovala
mıya başlamıştı. Bütün bunlar, a
deta istemiyerek farkına varmadan 
olup bitmişti. öpüşmeleri, söz ver
meler, yeminler, mes'ut dakikalar 
takip etti. 

Fakat bu fani dünyada mutlak bir 
bahtiyarlık yoktur. Her bahtiyar. 
lık, bizzat kendi içinde, bu bahti
yarlığı bozacak bir takım tohumlar 
taşır. Hatta bunlar mevout değilse 
dışardan gelen bozucu bir takım 
müessirlerle bu bahtiyarlık ihlal e
dilebilir .. Nitekim bu defa da böyle 
oldu: Gençler öpüşürlerken bir gü
lüşme işittiler. Dereye, gülüşmenin 
geldiği tarafa baktıkları zaman iki. 
el de birden afalladılar: Derede, 
beline kadar suyun içine girıni§ çıp-

1
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dar artık biribifıe-
VQZ Gn • rini hiç görıııt ~ 
J 4 • diler. Nihayet VBı 

1 A ç 1 f ::::,,!;;,,. ~ 
i 

nton ev..o j ~n~~j~~~.~., ~1111 
dakika idi. V~ 
k" k ebeve/ 

•••••••••••••••••••••••• •• •••• •·---- ın ·ızm ,,cj' ni ile koO .. r 
lak bir çocuk duruyordu. Çocuk, 
Anna Semonovnanın kardeşi, idad.i 
talebesinden Kola idi. Kola suda 
duruyor, gençlere bakarak hain ha
in gülüyordu. 

- Demek ki siz öpüşüyordunuz, 
ha? .. Durun öyleyse anneme söyli
yeyim de görürsünüz. 

Lapkin, kıpkırmızı bir halde ke. 
kelemi ye başladı: 

- Siz namuslu bir insan sıfati

le .. Şunu bunu gözetlemek büyük blr 
adiliktir. Ona buna söylemek ise 
bundan da beter bir alçaklıktır. 
Namuslu ve faziletli bir insan sıfa
tile sizin böyle şeylere ... 

Faziletli çocuk Lapkin'in sö. 
zünü yarıda bıraktı: 

- Bana bir ruble verirseniz g<k
düklerimi kimseye söylemem. Aksi 
takdirde söylerim. 

Lapkin cebinden bir ruble çıkardı 
ve Kolaya verdi. Kola rubleyi ıı:;lak 
avuçları içinde sıkıştırarak ve ıslık 
çalarak yüzmiye başladı. 

Gençler bu dafalık, daha fazla 
öpüşmediler. 

Lapkin ertesi gün şehirden Kola
ya resim boya.sile bir top getirdi. 
Ablası da ona bütün hap kutularını 
hediye etti. Daha sonra köpek başlı 
kol diiğmelerini de hediye etmek i. 
cap etti. Bütün bunlar, herhalde, ya
rama? çocuğun pek hoşuna gitmiş 
olacaktı. Çünkü daha başka hediye
ler koparmak düşUncesile Kola 
gençleri gözetlemiye başladı . Lap. 
kin Anna Semonovna ile nereye git 
se, o da bir gölge gibi peşlerinden 

ayrılmazdı. Onları bir dakika ol
sun yalnız bırakmıyordu. 

Lapkin buna fena halde içerliyor 

kendi kendine mırıldanıyordu: 
- lt! .. Küçüklüğüne rağmen ne 

büyük bir alGak! .. ~Ya büyüdüğü za
man ne olacak? .. 

K oca Haziran ayı hep böyle 
geçti. Kola, zavallı sevdalı

lara nefes bile aldırmıyordu .. Mü. 
temadiyen onlan gözetliyor. ikide 
bir annesine söylemekle tehdit edi
yordu. Kendisine ne verilse az ge-. 
liyor, mütemadiyen yeni yeni he-
diyeler istiyordu. Nihayet günün bi 

rak onlann muvafakatini aldıktıJI 
sonra hemen bahçeye koştu ve J{O' 
layı aramıya başladı. Kolayı buld~· 
ğu zaman az kalsın sevincinden ss; 
lıyacaktı. Derhal yaramaz çocuğ~I 
kulağına yapıştı. Bu sırada, a~ 
hırsla , Kolayı aramakta olan ı\ ., 
Semonovna da yetişmiş o da J{ollt 
nm diğer kulağına sarılmıştı. l{~ 
la ağ'hyarak onlara yalvardıM~ .fil' 
sevgilinin yüzü sevinçlerin en bil~ 
ğüne delalet eden ifadelerle dol 
dolup taşıyordu. 

- Sevgili güvercinler ... YapJtl~ 
v~llahi bir daha yapmam ... Ay .. M 
Ay .. Bu defalık affedin! .. Ne oltJf' 

sunuz?.. • t• 
Sonradan biribirlerine itiraf e ~ 

tiklerine göre iki sevdalı (biribirl , 
rine aşık oldukhın müddetçe) ' );, 
ramaz Kolımm lrulakJarmı cekti Jı' 
leri bugünkü kadar büviik bir b' 
Uyarlık asla duymamıştılar. ___./ 

1 Belediye T ahsildarld~ 
Ücret Alacakld 

Maliye teşkilat kanunun bete<i1>:: 
de de tatbikine İcra Vekilleri fle)rf 

tince karar verilmiştir. Bu karat~~ 
rine belediye 937 mali yılı baŞ~ 
itibaren bütün tahsildarları ma ır 

ücrete çevirmektedir. Yine bu ıc;d6 
na göre belediye tahsil şubelc r"" 
yapılacak diğer işlere ait te bir p 

je hazırlanmaktadır. 

Konservatuvar Konser• ~ 
Konservatuvar muallimleri 16 fi{~ 

. \,cı· 

ta büylik bir orkestra konserı ~ 
tıı' ceklerdir. Orkestrayı konserva ·d~' 

muallimlerinden Seyfeddin Asaf 
1 

,,, 
}>Ô" 

re edecektir. Bu konseri talebe 
serleri takip edecektir. 

h··şti 
Uyuşturucu M addeler lıı 1 

Liman Hanına Ta,ınıyor tıı1' 
Dördüncü Vakıf hanının alt lt;eıef 

da bulunan Uyuşturucu Mad ıı'' 
inhisar iJares~. merkezini Llırt'~ 11 

nma nakletme-ğe karar verrrıışt ~'' 
darenin afyon deposu Per~eJtlbtltttfl' 
zarında bir depoya naklolunacs 
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Yedikçe iştahı 
Açılan Almanya 

HITLER MÜSTEMLEKE İSTiYOR 

Ve bu istek Almanyanın bugün 
üzerinde ısrarla durduğu bir Av· 
rupa meselesi olmuştur. Almanya· 
nın Londradaki Elçisi bu iş için 
çok uğraştı. Şu sahrlar sizi bu 
hususta tenvir edecektir, 

1 
YALAN: 

ry, rakamlara istinaden verdiği bir 
konferansta işin bu tarafını iyice 
aydınlatmıştır. Konferansının söz. 
lerinden bir kısmını alıyoruz. 

Harbi Umumiden ev'\·el Alman
ya geniş ve muazzam mUstemleke
lere sahip olmasına rağmen muh
taç olduğu iptidai maddelerin an
cak yüzde beşini müstemlekelerin
den tedarik ederdi. MüstemlekeJe. 
rinden getirdiği mevaddı gıdaiye 

ise. yüzde bir buçuğu geçemezdi. 
Filhakika bu hal, Almanya poli· 

tikasmın de.vam edegelen karakte
ridir. Her pazarlıkta Almanya kur
tarabileceği kadarını alır ve "İştah, 
yedikçe açılır .. darbımeselini hatır
latan bir tarzda hemen daha faz
lasını ister. 

BE:VO -~LUNUN 

A lmanyanın mütemadi bir 
ısrarla müstemleke talep e

dişi, Alman - İngiliz münaseba.. 
tının düzelmesi!le ciddi bir mani 
teşkil ettiği gibi, istikrar ve sulh 
için lazım olan beynelmilel eko -
nomik inkişafı da sarsan bir vazi
yet doğurmaktadır. Almanlar her 
isteklerinde olduğu gibi, müstem
leke taleplerinde de muğlak ve 
hemen tefsire elverişli, elastiki bir 
lisan kullanmaktadırlar. 

AUSTEN 
CHEMBERLE iN 
lngilterenın eski 
Hariciye Nazın 

Sir Edvard Grey, ayni mektu • 
bunda, Lord Salivriye; Alman ya
nın bir şey istediği zaman daima 
elde ettiğini anlattıktan sonra nok
tai nazanna şöyle devam ediyor
du: Bodrum pencereleri .. İçlerin. 

de kırmızı ampullar yanan 
b.odrum pencereleri... Rezeleri üs· 
tUnde gıcırdayarak açılan bir ka
p~·· Sonra birkaç ayak dar taş mer. 
dıven, sanki eski zaman zindanla· 
tının karanlık hUcrtlerine doğru 
iniyor. Kuvvetli bir balık kokusu, 

Bco<dlrum 
Panasnaro 

yada çok moda 
olan bir şarkı :iliy 
lüyor: 

- 1m Berlin an 
der Ecke vonder 
Kaiserablee ... Ve 
sesi perde perde 

S ir Edvard Grey. 1933 sene
si kanunusanisinde Remag 

Rodd'a yazdığı bir mektupta şun
ları söylüyordu: 

B ununla beraber şu yu~a~· 
daki satırlarla meseleyı sı· 

lip atmak istemiyordum. Alman· 
yanın talepleri tetkike değer bir 
şeydir. Fakat evvela, meselenin ne 
şekilde meydana geldiğını. politi -
ka ve iktısadi bakımlardan ne hal· 
de olduğunu incelemeliyiz. 

"Yalnız kalmak ve kendi içimi
ze çekilmek zamanı değişmiştir. 

Kendi dostluğumuzu vermeğe har 
zırsak başka dostluklar buluruz.,,. 

kuvvetli bir rakı ve sigara kokusu 
heınen, hemen göz gözü görmiye· 
Cek gibi bir duman. 
~ Güler yüzlü, şişman bir adam: 

- O .. Buyurunuz efendim .. Bu. 
l'lırunuz, diye bizi karşılıyor. 

YAZAN 
Suat 
Derviş 

d~n çalmağa başlıyor. Masadaki 
arkadaşlar da pek keyifli.. Onlar 
da bazı havalar isteyip zurnacıya 
rakılar ısmarlıyorlar. Zavallı zurna 

sönerek yanımızdan uzaklaşıyor. 
Onlar bizden ayrılıyorlar. Biz 

iki k~i evimize doğru yürüyoruz .. 
Ve çok ilerlemeden bir köşenin ba 
~unda, karanlıkta iki gölge seçiyo
ruz .. Bunlar iki düşman gibi birL 
birlerinin karşısına dikilmişler, ba
gıru;nyorlar. Bunlardan birisi kav
gadan, kandan bahsediyor. Ben 
kan lakırdısını duyar duymaz kav- • 
gayı dinlemek için yavaşlattığım. 
adımlarımı o kadar sıklaştırıyo. 
rum.. Kocam bile beni takip et • 
mekte güçlük çekiyor. 

"Şu son senelerde duçar oldu • 
ğumuz en büyük mUşkülatın Al· 
manyanm hakikaten ne istediğini 
hiç bilmediğimizden çıktığını söy
lemekte pek haklıymışsınız." 

Kısmi tavizat gibi bir hal çare
sine başvurmak bugünkü vaziyete 
muvakkat bir sUkfın verebilecek 
dakikaları pek pahalıya satın al .. 
mak olacaktır. Çünkü bu takdirde 
Almanya yine yeni isteklerini ileri 
sürmek üzere vesileler aramakta 
devam edecektir. 

Hitlere göre, Almanyanın mlls
temlekelerini geri istemesi siyasi 
bir zarurettir. Çünkü Almanya 
müstemlekelerini cebirle elde et • 
mcmiştir Halbuki kendi müstem
lekl"lr>ri cebrf'n zaptolunmuştur. 

Alman liderlerinden diğerlerinin 
sözlerine göre de, Almanyanm 
müstemlekelerine yeniden sahip ol 
ması iktısadi bir zarurettir. 

Evvela işin iktısadi cephesi· 
nf tetkik edelim: M. Ame-

H itler, Rayştağda son verdi
ği nutkunda ''Almanyanın 

kendinden bir şey almamış olan 
milletlerden hiçbir talebi olmadı • 
ğını,, ehemmiyetle zikretmişti. Fa.
kat diğer nutklarda da, kendi top· 
raklarımızdan bir santim feda et
meden, diğer milletlerin zararına 
olarak Alman metalibini tatmm 
edebileceğimiz ihsas ediliyordu. 

lçerde hareket ve neşe yapmak 
için olacak, bir çingene zurnası çif
teteıu çalmıya başlıyor. tık salon· 
da!. (Eni bir metre, boyu 2 .. ) Bir 
tna.sada şişman bir adam oturmuş. 
Ceketinin, yeleğinin önU açık, kra. 
'Vatı bollaştırılmış yakasının düğ
~:Si çözülmüş .. Saçları dağınık .. 
J.JU dirseği masaya dayalı ve ylizü 
iki avucunun içinde, gözleri sımsıkı 
kapalı .. 

cmm her içtiği kadehten sonra göz .---------------------------------------------, 
lerinin akı biraz daha fazla görü· 
nüyor. Çünkü siyahları süzüle SÜ· 

züle şiş, kapaklar altında hemen, 
hemen kayboluyorlar. Dört eri 

Hakikatleri tenvir için tekrar 
maziden misaller getirelim: Umu
mi Harbin başlangıcından biraz 
evvel 1914 senesi martında Von 
Jagon, Fransanın Paris sefirine 
Almanlarm, İngiltere, Fransa ile 
müştereken Afrika mlistemlekele· 
rlnin taksimi hakkında bir anlaş
ma yapabileceğini bıldırmışu .. ~ç 
devletin Afrika milstemlekelennın 
taksim tarzı, Belçikanın zararına 
yapılacaktı. Ve şunu, bilhassa na
zarı dikkate almalıdır ki, bu tek· 
lif Almanyanın bugün geriye is· 
tediği bUtUn mUstcmlekelerine sa 
hip olmadığı bir zamanda yapılı· 
yordu. Her halde İngiltere için en 
fena politika. Almanlara karşı par 
ça parça ta vizat vermcği kabul et
mek olacaktır. 

Yan salona geçiyoruz .. Bura· 
sı biraz daha geniş bir bod

?'urn. Yani dört bir taraf ta, dört 
k4ıilik mMalardan şöyle yedi se
kiz tane var. Bunlardan ancak ü
çU işgal edilmiş.. Birinde ellilik 
bir kadm oturmuş, saçları kına 
rengı boyanmış ama .. Diplerinden 
ll~arnış, beyaz, beyaz çıkıyor .. Yü. 
t U katmer, katmer boyalı .. Üzerin
de Pars taklidi bir kadifeden man
to var. Onu omuzlarına almış .. 
l>.örsUk, şişman kollan, iki torba 
gibi nıasanın iki tarafından salla. 
111Yor .. Karşısında yirmi beş otuz 
l'aşlarında esmer bir genç var .. 
Saçlan briyantinle sımsıkı taran -
tıış .. Renardaki masada ise üstü ba_ 
tı Yırtık, pırtık bir çingene otur • 
lnUş. Önündeki masada bir kadeh 
takı, biraz piyaz ve ciğer kızarL 
tnaaı., Zayıf yanaklarım şişirerek 
turnasını ilflUyor.. Ve hakikaten 
t urnadan gayet kıvrak notalar çı
karıyor .• 

Biz de kenardaki pikelerden bi. 
rine yerleşiyoruz ve masaları bir
leştiriyoruz .. 

Yandaki bir perdenin arkasından 
baıık kokulu dumanlar sızıyor. 0 -
!'ası da mutfak olacak. 

te umumi neşeye iştirak etmişlt:r, 
onlar da iyi bir Türkçe ile söyle. 
nien havaları tekrarlıyorlar. 

B en göreceğimi gördüm, git
mek istiyordum. Çünkü si

gara dumanları gözümü pek ra -
hat.sız ediyor, Burası pek havasız 
bir yer .. Fakat bu arzuya benden 
başka iştirak eden kimse yok .. 

Ve eğer birdenbire dışarda bil. 
yük bir tarraka ile bir şey kırıl • 
masa içlerinden hiçbir kimse çıkıp 
gitmeği düşünmiyecekti.. Allah 
bana! .. Daha doğrusu gözlerime a· 
cıyor. Çünkü demindenberi ma _ 
sasında oturup kötü, kötü düşü • 
nen adam önündeki şişeyi kavra
yıp küttedek yere atıyor, ayağa 
kakıyor. Gözleri kıpkırmızı .. 

Mal sahibi ve garsonlar ona doğ. 
ru koşuyorlar. O, sanki hiçbir şey 
yapmamış gibi sakin bir sesle: 

- Hesap, diyor. 
Ayakta dururken sallanıyor .. 

Hesa.bı görüyorlar. Hiç münakaşa 
etmeden ve hiç söz söylemeden he
sabı ödüyor. Sonra omuzlarına pal 
tosunu koyuyorlar ve koltuğundan 
tutarak onu kapıdan dışarı bıra -
kıyorlar. Z unıa, şimdi sustu .. Duman

dan gözlerim yanıyor .. Ya· 
llıalı elbiseli çingenenin elinde bir G ece çok ilerlemiş, sinemadan 
tabak masaları dolaşıyor.. Bizim çıkıp buraya girmiştik .. Bir 
lkıasadan sonra karşıki masaya gi. kaç saat oturmuş olacağız. Cadde 
dince, ihtiyar kadın altın bilezikli tenha .. Yalnız karşıdan siyah bir 
kolunu siyah ve oldukça eski bir manto giyen. siyah şapkalı sapsan 
Çantanın içine daldırıp iki gümüş saçlı bir kadın geliyor .. Sallanıyor. 
li~a çıkarıyor ve tabağın içine gü- Aman ne müth4ı, müthiş sallanı. 
!'UltU ile atıyor .. Sonra yanındaki- yor .. Ve tenha caddede tek başına 
lle dönerek sarhoşluğun yayvanlaş. olduğu halde küfür ediyor .. 
ltrdığı bir ifade ile: - Zum Donnervatter mahmal 

:N s l · verfluchter schinveinerhund!. 
?-\ - a pasamu.. oy e, emır yap. İstanbul kaldırımlarına bu ka -

e istersin ki çalsin .. 
Öteki gönlünden gelen isteği dm, bu talihsiz biçare nereden düş 

~Urnacya söylUyor, zurnacı aldığı mUş? Ortamızdan sallana, sallana 
~şlerin zevkile zurnasını yeni- geçiyor, birkaç sene evvel Alman. 

-~~-..... ~ .... ~ ..... Al" ..... "&; ~ ... ~ ..... ~ _,.,._~-: ~ 

KUPON\ 
Numaralı resmin ait 
oldu da 1 
No. w .• • • ! 

~~~~ 

Liralık Yeni 
Büyilk M ··saba kamız 

. 60 darbımeseı 
Şu resim hangi darbıme-

sele aittir ? 

Resim Numarası 
-6-

Burada her gün böyle bir ruim göreceksiniz ve bu re-
.imler otuz. tane olacak. • · • • 

Siz. 60 darbımesellik liıtedebu reımın darbımeaelını bulu!' 
numarasını o günkü kuponun ( tlarbımeıel numara8ı) hanen· 
ne yazacakıınız. • 

Otuz. reıim bitince bu kuponları aynca renm numaralan 
ile darbımeıel numaralannı karıılıklı göıteren bir li.te yapıp 
•arih iıminiz ve adreıinizle ve mümkünıe bir de lotoğra
lnır.la birlikte 20 Niıana kadar idarehanemizde müıabaka 
bürosuna göndereceksiniz. · 

[Nasreddin Hoca müaabakalan iç!n gönder~lmit ~~ki f~toğ
rafların muteber olmadığını ve yemden fotograf gonderılme 
ai muvafık olacağını hatırlatrrız.l 

l - Aı; tavuk kendını aı pa dIDl>.ı.rında 
ıanır. 

2 - Ak akçe kara ıun ıçındir. 
3 - Anlıyana iiıvrısınck ı;.u, anlamıyana 

davul ıurna aı. 
4 - Au alan Uııkudan ıeçti 
ş - Balık baljtan kokar. 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava &ırlr.e baldan tatlıdır. 
8 - Beş parmak bıı olmaz. 
9 - Bır tut.ını ot deveye bendelr. atlatır. 
10 - Bulbillun çelr.ugı dilı belasıdır. 
11 - Dalmasını bılmıyen ordck başını 

bırakıp kıı;ından dalar. 
12 - Damdan du~en halden bilir. . 
13 - Davulun 11sı uzaktan bo~ ıelır. 
14 - Demır tavında &erek. 
15 - Demze du~en yılana sarllır. 
16 - Do,ru ıoy!iyeDJ doktu koyden 

kovarlar. 
17 - El elden üstündür. 
18 - Eı;kı tarak eı.kı tas. 
19 - Evdekı pazar çar§ıya uymaz. 
20 - Eyretı ata bınen çabuk ıner. 
21 - Gulme lı:omşunil gelıı ba~ına. 
22 - Gulunu seven dikenını de sever. 
23 - Hamama gıren terler. 
24 - Her horoz kendı çoplutiınde ôteı. 
25 - Her eun papa. pıliv yemez. 
26 - Her koyun kendı bacatından asılır. 
27 - Horoı olur gozu çoplukte lr.alu. 
28 - Horoz çok olan yerde sabah ıec 

olur. 
29 - İl urür . kervan yürür. 
30 - İtle dalaşmadan, ı;alıyı dolaşmak 

evladır. 
31 - Kel başa ıimşir tarak. 
32 - Kendı duşen ağlamaz. 
33 - Keskin &ırke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıyL-n yerde keçiye 

Abdurrahman Çelebi derler. 
35 - Mahkeme kadıya mülk olmaz. 
36 - Mart ıçeri , pire dışarL 
37 - Minareyi çalan kılıhnı hazırlar. 
38 - Mızrak çuvala sığmaz. 
S9 - Mum dibine ışık vermez. 
40 - Ölke ile kalkan zararla oturur. 
41 - Parayı veren düdüiü çalar. 
42 - Perşembenin gelişi çarşambadan 

bellidır. 
43 - Sel ~der. kum kalrr • 
44 - Serc;eye çubuk heredir. 
45 - Su tutisi ıu yolunda kıntrr. _ . 
46 - Sütten ağzı ya~ yoı;urdu ufliye

rek yer. 
47 - Tas yerinde atrrdrr. 
48 - Tencere yuvarlanmıe, kııpafmı bul· 

muş. • 
49 - Testiyi kıran dı bir. so:ı g~ttren_ .de" 
50 - Tilkinin donüp dolaşıp ııdecegı yer 

kürkcü dükkanıdır. 
51 - Ummadık tıış baş yarar. 
52 - Ürümesini bilmiyen it sürüye kurt 

Nüfusuna ·kafi gelmediği söyle
necek Avrupa kıtasmdan o muaz
zam mUstemleke1erine otuz sene 
içinde gösterdiği Alman tebaasının 
adedi. en fazla seneleri nazarı d~~: 
kate alsak bile, 20 bini geçmedıgı 
sabittir. Hele son ı:;eneler bu adet 
senede yüz adedini dolduramıya • 
cak kadar kUçillmUştü. 

5 iyasi cepheden i.s~; Al~an 
müstemlekelerının gen a

lınması, Alman ricalinin bağırdık· 
\arı gibi . öyle bir muahedeyi ım· 
zalayan Ka~rzerin asılmasını icap 
ettirecek bır şey olmadığı da ma
lumdur. Bitaraf ve sivil halkın ha· 
yatlarını daima tehlikeye düşUre· 
cek tahtelbahirlcrin v a z i · 
fesini görmesi muhtemel olan müs 
temlekelerin geri alınmasını sulh 
masasında Loyd Corç değil, Cenu
bi Afrika Başvekili General Smuts 
teklif etmişti. 

Şimali Afrika ve sair Alm~n mUs 
temlekelerinin iadesinin dogrudan 
doğruya bir İngiliz meselesi olma· 
dığmı da hatırlamak gerektir. Bu 
iş domlnyonları da yakından ala
kadar eder ve onların reyleri mev
zuubahistir. Nitekim evvelce ayni 
mevzu bahsolduğu zaman Avus
tralya başvekili Londraya gelip i
tirazlannı bildirmişti. 

Hakikat şudur ki; dominyonlar 
yeni Alman t~lepleri . karşısında 
kendilerini tehlıkede hıssetmekte-

dir. 

YUNANlSTAND 
MÜTHIS FIRTI A J_edrir. 

53 - UzümilnD ye de bafmı sorma. Atina, 5 (Hususi) - Açık denir-
54 - thüm üzüme baka baka kararır. lerde mu"thı'ı:ı fırtınalar oluyor. Seyıü 
SS - Vılıncaım mumu yatsıya kadar "' 

yanar. sefer ve münakalat durmuştur. Kimi· 
56 _ Vapı taşı yapıdan kalmaz. h t 
57 _ Yavaş atın tekmesi pek olur. den çıkan bir fırtına bUyilk asara 
~8 - Yörük at yemıni arttırır. yapmıştır. Şehirde stlrakli yağmur S9 - Zen~nin paraın zilğürdün çenesini 

yorar. yağıyor, birçok evlerin çatılan uç-
150 - Züğürt olup düşünmekten, UY'UZ mnshır. 

nlno lr.ıısm.mll evUdrr. 
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70 Vilayette zeytin 
mıntakas kuruluyor 

Hakkaride 

BAŞ.MAKALEDEN MABAAT Yangın ankazı arasında 
altın araştırıyorlar 

2 metro kar 
(Başı l incid"') 

menedilmiştir. Yani Amerıkan mille· 
ti silah satışından para kazanmaktan 

(Başı 1 ınc1de > 
bak.. Sana ne kadar benzediğini an
larsın." 

Mukaddimeden Sonra ... H kk .. · (TAN l 
6
. d b . imtina ediyor. Bir taraftan da Ameri· 

. a a r ı , - ı r .~Y .. an erı kanın dahilinde askeri hudutlar git· Madam, bu mukaddimeden sonra, 
anlatmıya başladı. 20 sene evvel 
Rusyadan buraya nasıl geldiğini, son
ra kızların nasıl evde kaldığını, evle
nemediklerini saydı ,döktü. Bu ara
da, evi satıp Rusyaya gitmeyi karar
laştırdıklannı, Rus konsolos \'ekili 
Azerbaycanlı Bay Mehmetten beyan
name aldığını da anlattı ve cebinden 
hir gazete cıkararak: 

Balıkesir, zeyti.n ist i hsalatımızın 
yüzde 6 7 sini veriyor 

~arıç le muvasala pek g uçl ukle t e- 1 tikç k Ik lk' k d · b"· t· · 
• 1 kt d d h. ·ı e a ıvor. ı oca enız, u un 

mın o unma a ır. Bura a şe ı r ' Amerika m~mlc.keUerini birden harici 
çinde 2 metre ka r vardı r. Sokaklar
da yürümek ço k müşküldür. Ça rşı da
ki dü kkanl a rdan ç oğu ka rl a örtülmüş 
evler, binalar ade ta g ö rünmez o l
muş, her t araf da lgalı be yaz örtü
lerle kapanmıştır. 

tecavüze karşı koruyor. Amerikanın 
Avrupada silah yarışını durdurmak 
için hazırladığı tavassut faaliyeti cid
den samimi ve esaslıdır. Balıkesir, (TAN) - Geçenlerde Ankarada toplanan zeytinci

lik kongresi zeytinyağı istihsalatırn 11 milyon kilodan 25 milyon 
k iloya çıkartmak için lazım gelen tedbirleri almış ve bu hususta 
hazırlanan kanun layihası Ziraat Vekalet ine verilmiş bulunducru . b 

cihetle, şimdiden burada da zeytinciliğin inkişafı etrafıpda çalış-
m alara başlanılmıştır. · 

""""'=---~~--.~~ ....... ,......,_._ __ ...., 

Şehir d ışın da , b ilhassa dağlarda
ki ka rın irtifaı 15 metreyi b ulmuştur. 

Niğde izcileri 
Adana da 

İngiltere ve Fransa da silahlanma 
yarışına nihayet vermek için hüsnü · 
niyet!e ortaya atılmışlardır. Ne çare 
ki şimdiye kadar diğer taraf esaslı 

bir konuşmıyn yanaşmış, silahlan -
mıya devamda kendince lüzum gör· 
müştiir . 

"- lşte. Bay Mehmet budur. Dün 
'.le karakolda bana si~ara vermişti." 
dedi. 

Zeytincilik kongresi raportörü 
ve italyadan zeytincilik diplo
ması almış bulunan mütehassıs 

Nizamettinle, zeytinciliğimizin 
inkişafı etrafında konuştum. 

Aldığım malumata göre, 10 vila
r ette zentincilik mıntakası kurula
cak, Ziraat Vekaleti bütün zentinci
lik işlerini mürakabe altına alacak 
tır. Zentınliklerin ıslah ve çoğalması 
için Zi?"aat Bankasının köylüye geniş 
miktarda kredi açması temin olun • 
muştur. Bu sene Balıkesir ve İzmir • 
qe birer zentindlik istasyonu kuru
lacakl!... · 

Adana - Niğde orta okulu izcile-

1 

ri direktörleri Seyfi ile beraber bura
ya gelerek tctkikatta bulunmuşlar • 

l dır. Atatü rk parkını ziyaret edip anıta 

Bunun iizerine İngiltere, hem ken
dinin, hem de dünyanın emniyet ve a
sayişi namına öyle bir silahlanma ha. 
reketine atılmıştır ki bununla bos öl· 
çüşmek imkansızdır. Netice şunu 
gösterecektir ki dünyanın müdafaa 
silahları d a hoş durmıvacak, daima 
tecavüz siliihlarındari fazla artabile-

Halbuki karlmın gös~erdiği re~im, 

frskUdar müddeiumumisi Tahsinin fo. 
•oirrafıydı. • 
Kadın bu felaketin ba~Jangıcını şöy 

'e hülasıı Ptti: 

Yirmi Yıl Önce 
• 

"- Bu felaket 20 sene evvelinnen 
haşlar. Bu evi alınca alt o<layı rlük-
1<nn vaptım. Fakat nansmıancı :\feh
"'l<'f dive anılan bir komşumuz vardı. 

'), bazı ~igar::ı kfıV'ıtlan ve tütiinler 
~!:l tıvnrdu. Bizimle ııifra~ıva bae· 
lcı<l.1 . H$1ttft evimizi satın almayı bilı

-tii cıiinrlil . 

1 

çelenk koyan izciler Niğdeye dönmüş 
lerdir . 

ı Bahkesirde Kır Koşuları 

Yine Bay .Nizamettinden aldığım 

mallımata göre, Ziraat Vekaletinde 
bir zeytincilik ve bağcılık bürosu 
ihdas edilmiştir. Fidanlıklar ,.e is
tasyonlar tesis için 60.000 liralık tah

1 Balrkesir - AUetfam federasyon~ 
~ turafmdan tertip edilen kırkoşula
.,rınm üçüncüsü de yapılmış, Ovaköy. 
j le şehrimiz arasındaki 7 kilometrel1k 
J mesafede yapılan bu koşuda birinci • 

1 
liği Turğut, ikinciliği Todor. üçün -

1 cülüı;'ii Kemal, dördüncülüğü de Sü. 

r
eyman kazanmışlardır. Bunların 
hepsi yurtludur . 

s isat konmuştur. 
Zeytinciliğin müstakil ziraat ha- 3 müsaba&ada kazanılan puvanla. 

. . rın tasnifi neticesinde idman yurdu 
N ızameffın birinci olmuştur . 

linde bulunduğu en kesif mıntaka 

Balıkesirdir. Bu m ı takada eski ta- leyfincililc müfehassm 
pu kayitlanna göre 5, halihazırd ı i-
se 8 milyon kadar zeytin ağacı var· ı
dır. Bunlardan asgari 10 milyon ki
lo yağ alınmaktadır. Yeni teşkilat 

bu miktarı asgari 20 milyon kiloya 
çıkaracaktır. 

Yağ kalitesi itibariyle de Balıkeı:1ir 
b irinci gelmektedir. Bunun sebebi 
d e toprağın, nev'in, iklimin müsait 

Dem·İ rgöm lekli 'er 

Fransızlar bunlan 
oımMıaır. 

Balıkesir, Türkiye istihsaliitının 

yüzde 57 - 62 sini vermekte, bundan 
! onra İzmir, Manisa, Bursa ve Ça

vkif ed·yorla 
n akkale gelmektedir. 

Nizamettin, birkaç güne kadar Ed
r emit, İzmir, Manisa, Milas, ve An
talyaya gidecek, oradan Ankarava 

dönerek yeni kurulan Büro şe.{liğin. 
de çalışacaktır. 

Balıkes!ri de ayni zamanda şimdi· 
tik idare edecektir. 

(Başı 1 incide) 
Halep, 5 !Hususi) - Elcczire mın

t.akasında Vatn.nilerl.:ı yerli halk ara
sındaki ihtiliıflat gittikçe artıyor .. 
Bilhassa, son ·,zamanlarda Araplar 
arasındaki muhalefet, yeni şekillerde 
tebellür etmiye başladığı gibi, Vata
nilerin fazln taşkın harektlerin<len 
dolayı Arap olmıyan unsurlar da A
raplarla iş birliği etmekten çekinmek 

Eskişe h i rd e tedir. Büyük hülya • • k Lazkiye, 5 (Hususi> - Usbet Ula-
$ u re av 1 melül kavmi partisi mensupları gizli 
. . . ~zli beyannameler . dağıtmıya başla-

Esldşehır - Zıı-aat fen memuru mışlardır. Bu beyannamelerde bil -
Necati Bardanın idaresi altında ola- vük Arap imparatorluğu kurmak hül 
r ak, Yarımca ~a1:iyesine bağlı Küp. ~ası beslenmektedir. 
JU, Mayıslar, Laçın, Tandır, Yarım • Şam, 5 (Hususi) _ Suriyede Fran
ca köyleri halkından 185 kişinin işti- sız taraftarlal'iyle Vatanilerin arası 
r akiyle bUyük bir sür~k .. a\:_ ~ap:~ - gitgide soı;umaktaıl ır. Hatta bu ikı 
mrş, 5 domuz ve 1 gc~k oldurulmuş. ziimre arasında yer yer kavgalar olu
tilr. 4 domuz ve 2 geyık yaralı olarak yor. Nitekim, Araµpınarıncla iki ta. 
kaçmışlardır • raf, sopalarla ve bıÇaklarla biribirle

Hamallara Maske ve 
Eldiven Verilecek 

Mersin - Burada da sırt hamallı
ğmm kaldırılması için tetkikat icra 
edılmektedir . 

Vali Rü\ neddin Nasuhi oğlu, ha-
rnallann toz maskesi ve bazı eşyay11 
göre de eldiven kullanmaları için a.. 
liı.kadarlnra tebliğntta bulunmutşur. 

rine hücum etmişlerdir. Bu vaziyet 
neticesinde Araplar silahlandıkları 
gibi Fransız taraftarları da silahlan
mak hususunda rakiplerinden aşağı 

kalmıyorlar. 

Mü~ahitler ~ehrimi1den Cenevreye 
ayrıldı lar 

!ki gün evvel Toros ekspresile şeh
rimize geldiğini yazdığımız bitaraf 
müşahit heyeti aıaları. dün tstırnbu. 

'Müreftede Petrol Aramaları 

MLJ reftede yap ılan pet rol araştırma la. rı son a y içerisinde çok ümit li ne
t celer vermişti r. Sondaj işi ile meşgul olan heyet , yakında buradaki 
tetkiklerini bit irecektir. Yukarı ki re sim, arama faaliyetini gösteriyor. 

!un tarıhi yerlerini ziyaret etmişler

dir. 
Heyet, dün gece saat 21,45 te kal· 

kan semplon eksprcsile Cenevreye 
gitmiştir. 

Hasan 
dir, 

Cebbare K·m· 
Sıfatı Nedir? 

Coşkun bir Hatay vatanperveri ol
ması dolayısile Uç ay evvel l<'ransız. 

Tar tarafından hudut haricine çıka
rılan Memduh Şakir Alıkaya, • dün 
matbaamıza uğradı. Görüştük. Ha
tayın en eski bir Alevi ailesine men
sup olan Bay Memduh, Sancak ma. 
!iye mudür üHasan Cebbarenin, !stan 
buldan geçmesi münasebetile bazı 
gazetelerde çıkan yazılar hakkında 

şu sözler i söyledi: 
- (Tan), Hasan Cebbare, İsken

derun maliye müdürü olduğunu doğ
ru olarak yazmıştır. Bazı arkadaş • 
larınız kendisinden Suriye veziri ve 
maliye nazırı diye bahsetmişlerdir 

bu yanlıştır. 
Sonra bir arkadaşınız, Hasan Ceb

bare. iyi Türkçe söylemesinden hay
retle bahsetmiştir. Halbuki Hasan 
Ccbbare .Pir Alevi Türktür. Ana dili 
zaten Türkçedir. 

Kendisinin bir mütehassıs sıfatile 
Milletler Cemiyeti tarafından davet 
edildibri yazılmıştır. Bu da yanlış ol
sa gerektir. Hasan Cebbare, mevkiı 
uolay ısile Fransızlara hizmet etmeğt: 
mecburdu. Bu cihetle ortaya koya • 
cağı fikir, ancak Fransız noktai na
zarı olabilir. Eğer kendisi Alevilerin 
bir miimessili diye Cenevrede ileri 
sürü!Urse yanlış bir şey yapılmış o
lur. Çünkü resmi mevkiinin mucip 
olduğu tardgirlik, hakiki Alevi fi. 
ıtirlerini tahlil edebilmesine manidir 
Nitekim, buradaki gazetelere verdiğı 
mülakatta Hataylıların bugün mev. 
cut idareden memnun olduklarını söy 
!emiştir. Hakikat buna tamamile zıt
tır. Tazyiklere eski ölçiide devam e
tlen bir idareden halkın memnun ol
masına nasıl ihlimnl olur?,, 

Adana, 5 (Tan muhabirinden) -
~uriye askeri tahkik komisyonu, Ha 
lepte ve Lazkiyede hadiseler çıkara

rak demir gömleklilerin reisi Rıza i
le bunların bando şefi Ahmet rüstemi 
ve diğer müsebbiplerden bir çokları
nı tevkif etmiştir. 27 kişi isticvap o. 
lunmuştur. I..iı.zkiyede çarşılar kıpa

ltdır. Mesuller t evkif edildikten son
ra greve son verilmiştir. 

cektir . 
lngiltcrenin bu kadar bUyük bir 

ölçüde atıldığı Ril:ihlnnma hareketi. 
mücadelenin faydnsızlığını bütiin a -
lakadarlara anlatabilecek mi?. Har . 
bin karsız bir iş olduğunu isbat e -
rlecek mi? . 

Bu huc;usta biisbiitun bedbin olmı · 
ya sebep yoktur. Ingiltercnin 
si l a h 1 an m a sahasındaki bU
viik t aarruz harr>kcti. bPlki de Av
rupadaki <:ılırınl•ğa cidden bir ilfı<' 
olacak. anlaı::ıma voluna doğru gidil 
mesini kolaylaştıracaktır. 

A'1mP# f,.,;" VAH...(.d,l\J 

ipti ai· 
Madde:er 

<Başı 1 ir."ir1e) 
cısiyle görüşmüş, ondan şu mütal~ayı 
almıştır: 

"- Tan'ın verdiği haberi memleket 
Eanayii hesabına sevinçle okudum. 
Iptidai maddelerden resim, ve vergi 
alınnuyacağı gün sanayi erbabı bay· 
ram yapmalıdır. Çünkü resinı ve ver
gi kalkınca mamul eşya fiyatlarının 

yüzde 25 ucuzlaması lfı:r.ım gelir. Deri 
ve deriden mamul eşyanın ucuzlama. 
~ı diğer maddeleri de ucuzlatacaktır 

ve netice itibariyle yiyecek, icecck fi. 
yatlaxı da o nisbettc düşecektir." 

LASTiK lHRACATil\UZ 
Bir lastik fabrikacısı da şöyle de

mektedir· 
" - Kmıçuk fiyatları. dünyanın 

her tarafında yükseliyor. Sebep, harp 
sanayiinin hararetlenmesidir. Bu va· 
ziyet bizi endişeye düşürüyordu. Fa
ktıt gazetenizin verdiği haber b!:.:i çok 
sevfndirdi. Hüklımetin karan tatbik 
edilince memleektte hem hayat ucuzlı 
yacak, hem ele yerli malların istihliıki 
c:oğalacaktır. Ayni zamanda mamul 
lastik ihracatımız da artacaktır. Çün· 
kU bize komşu memleketlerde lastik 
~anayıi henüz yoktur. Halbuki biz. 
otomobil lastiği bile ynmyonız." 

KAKAOYA GELlNCE 
Bir çikolata fabrikacısı ise söze 

şöyle baslamıştır: 

"- Kimin aklına gelirdi ki kakao 
da harp sanayiinde kullanılsm. Evet.. 
bugün kakao harp kimyası sanayiin
de mühim bir maddedir ve bu yii:ıden 
fiyatlar günden güne arttıyor. Eğer 
kakaonun giimrüğü ve '\'ergileri kal
karsa çikolata fiyatları ucuzlıyacak , 
umumi hayat ta o nisbette ucuzlamış 
olacaktır." 

KUÇUK SANA Yt 
Hükfımetin kararından en çok is

tifade edecPk ohn küçük sanayidir. 
Esasen hiiki'ımet dahi bu t edbiri kü 
c;ük sanatların inkişafını temm ed"bı 
Iecek olan iptidai maddeler i<:in al 
mıştır. Bu arada teneke. demir. çin· 
ko, bakır gibi madeni iptidai macirle· 
!ere muhtaç olan madeni eşya fahri · 
kalarımız da faydalanacaktır. 

Amerika da Habe~+ek· 
MümessiUerini Geri 

Ce ivor 
Va~ington, 5 (A.A.) - Hariciye 

Nezareti, Habeşistandaki siyasi ve 
konsolosluk mümessillerini geri çek 
miye karar vermiştir. Habeşistanın 

Italyaya ilhakının tanınması mesele· 
siyle bunun h iç bir al..~lrası yoktur. 

~f,ı'lıi tte altınbah:ulT dive ımtltyor -
rluk. B<>r-ı sen(' ('VVel eve hir hTnıız gfr
ti. Bundnn sonra korktıık. v, .. ~eN 
.,öbet beklcmive b::ır-ıladık. Bu, 15 
·ene bö1 •lo nf'vam ('t i " 

P olisler Gelince •.. 
Diruhi, evvelki günkü yant::"ın hiı.di

c:esini de i1.ah etmiye Galışarak, pol:c:. 
ıerin gelme~ind<>n evvel aşa~ı katta 
lamba temizlediğini, şaşkınlıkla gaz
' ı bezi cebine soktuğlınu ve evin na· 

•1 tutnstuğumı anlattı. 
Müddciumumilikteki paralan ala · 

·ağınn ı:ıevincn kadınlar. yine ayni e
vi tamir ettirip oturmak fikrindeler. 

Ara, tırmalar 
Dün bir heyetin vaka mahallinde 

yaptığı araştırmada konserve tene
kesi içinde 1 - " ı,.utu kibrit yanmış o

larak bulunmu§lur. 
Ilk sorguya çağırıldıkları ,;aman, 

Hayganoşun üzerinde üç altın bilezik. 
22 mo;hmudiye altını. 81 kağıt lira 
rıkmış Ye bunlar dün kendilerin1.. tes
lim olunmuştur. 

Yapılan araştırmada, Reji devrin~ 
ait Donanma, Mebdei Servet ve di
ğer muhtelif cins sigara kağıtlarına 

ait birçok çeşitler meydana çıkarıl
mış ve hatta. ermenice yazılmış mek
tuplar, fotoğraflar, vesikalar bulun
muştur. 

Eaki Resimler 
Madam Hayga.noş, üstünde çıkan 

yazılı bir kağıt hakkında da şunları 
söylemiştir: 

"- Bu, bir faturadır. Duvarlarda 
gördüğünüz Niyazi bey ile Enver ve 
raıat paşaların resimleridir . Bunlar 
Rıusyadan gelmiş kitaplardır. Hepsi 
Emniyet Direktörlüğüne teslim edil
mıştir." 

Oğrendiğiıne göre, kadınların, ka
çak tUttinleri satışa çıkarmadıkları 

anlaşılırsa haklannda kaçakçılık ta
kibatı yapılmıyacak, yalnız kaçak 
mallar istirdat edilecektir. 

Miiddciumumilik ile inhisarlar mü
hendisinden henüz bir rapor gelme
miştir. Raporlar okunduktan sonra 
tahkikatın iki

0

nci safhasını göreceğiz. 
Asıl esrar perdesi bakalım ne zaman 
çöztilebilecek ? ... 

Fon Rıbbenlrop 
7 ehdit mi 

Savurmuş? 
Londra, 6 (Tan) - Almanyanın 

Londra sefiri Von Ribbentropun La) 
pzigte söylediği sözler bugün resmen 
tefsir edilmiş ve sefirin "Almanya 
bu hususta kendi kuvvetine güven. 

melidir.,, demekten maksadının teh
dit olmıyarak, dört senelik plana ve 
sair tedbirlere güvenmek manasında 
'>lduğu anlatılmıştır. Halbuki Alman 
sefirinin beyanatı tehdit mahiyetin 
de telakki edilmiş ve bu bakımdarı 
çok fena tesir yaparak mukabeleler 
vukuuna sebebiyet vermişti. Bunun
•a beraber bazı mahafilde "İngiltere 
:ı.rtık bu adamla iş yapamaz! .. deni 
liyor. Von Ribbentrop şu duikada 
Bitlerle görüşmek Uzer e Bavyerada 
bulunuyor. 

Dün hastaneden çıkan yaralı 
polis Fethi 

Borsa 
muntazam 

haber a lamıyor 
I •ı ı,ı t:11 (Başı 1 incide) 

kat ayni zamanda şuna kani oldtılt 
Ki ortada bir boşluk ve çaresi bult.Ul' 
ması lilzı:m gelen bir dert vardır. 

Türkiyede bir tek esham borsası 
vardır. Hükumet burasını maksad& 
uygun kayıtlar altına almıştır. ÇiiıY 
kil burası devlet itibarına taalluk e
den mUhim işler için bir nevi bafOJ 
metre vazifesini görüyor, devlet ,·e 
milli müesseseler namına çıkan talı' 
\illerin kıymeti buradaki muamele-
1er neticesinde tekarrür ediyor. Bö;'• 
le bir müessesenin harfctPn munt.ıı.-
1.a.m surette rcı:ımi ve kat'f malfttJ'l'lt 
alamTvıı,.ıık bir halde bırakılması en' 
iz dı>ğHdir. 

Paris Bor~"' 1ı,.,ı..Mıprİ günü 
gününe alınmalı 

KnMiılırrı nererlPn ve nP suretll' te
darik edilirse edilsin. t~tanbul bor!I~ 
st Paris horsasmı dinti gününe 111• 
ma.ltrlır. Ortada daima rPsmi ve kat'l 
maliımnt bulunmalı ve hnsusf nıetıı' 
hahı.rdan nesrcrli!Pn maliımatm pivıY 
eavı tı-sir altında bulunrlurmasfllJ 
imkan hrrakılmamahdTT'. Türk be>t'• 
r.unun a<:rlrs, kananış fiyatile berabet' 
Ô!;manlı Bankası eshammm fivııtf 
vP Paris borsııRmd ::ıki ~disi ~&:tere' 
diğer ktvmetler saati saatine ha.bet' 
alınmalıdır. 

Merkeı Banka~ı b11 İş: yaprrmaımı? 
Ajans ve borsa bunu yanmak iJ'!ı' 

kanını bulamıyorlarsa de\•letin nııJl 
itibarına a.it bir c;ok vazifeler göre1l 

'ft.. .-İ~ Merkez Ctimhurivet Ban kast, rcı.> • 

borı:asındaki Türk kıymetlerin~ 
son fiyatını alıp günü gününe me1l'l; 

lekete bildirmiye vasıta olamaz rrıı! 
Telgrafla biraz geç maliimat aırns& 
da zaran yoktur. Çünkü borsanıI~ 
saat 4 te kapanıyor. O vakte lcadııf 
Paris borsasının kapanış fiyatı nrSI' 
da.ki iki saatlik zaman farkı dola.)1-

ı 
siyle zaten yetişmiyor. 

Öyle ümit ederiz ki Maliye Vck~ 
!eti ve Merkez Cümhuriyet Banktı~ 
bu vaziyeti ehemmiyetle ele aıacıı.W 
!ar '\'e ne sebeple olursa olsun tstatl' 
bul borsasıncia bir emniyetsiilik 113' 
vası esmesinin önüne geçeceklerdit· 

Paris, 5 ( A.A) - Fas umunıf •:IJ.' 
lisi General Nogues, bugün Cezn).ıt' 
umumi valisi ile mülakatta bulun ' 
muştur. Bu mülakatta Fas ve eeıııı.• 
yir hududuna ait teknik meseleler te~ 
kik edilmiştir. Tunus umumi \'11li
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de Pazar günU Panse gelec~ ,.e tte~ 
tic; umumt vali Salı gUnO toplanacıı 
olan Akdeniz komisyonunun içtirnııl 
na iştirak edecektir. 



==================================================~--;;:TA ı~ 9 

YAZAN: ZIYA ŞAKJR 

Hüseyin, felaketin yaklaştığına Kaniydi. Fakat 
müteessir değildi. Dostlarına son bir teklifte 

bulundu. Bu teklif cidden acı idi 
ştlrij- bilş\l.neyim, yarın tekrar görü. 

z. 
bernişti. 

llle~nıenn sözleri ve tbni Ziyadın 
ateş tubu; Hüseyinin kalbine bir avuç 
ıst se~mişti. Vicdanında, acı bir 
lığ~~ hıssetmişti. Hayalinde yaşat. 
hay ÜyUk gaye uğrunda, kendi aziz 
.... d atını feda edecekti. Fakat bu a.. 
·a. a· rn h. 
çokı' u ıtinde bulunanlardan bir 
lup a~ da, hiç şüphesiz ki, tebah o· 

11 gıdeceklerdi. Takip ettiği gaye; 
t~ kadar yüksek ve ne kadar muaz· 
dis' 0•1ursa olsun; başkalarını da ken. 
b .. 

1 ıle beraber ölüme sürüklemek; 
c.ıuse • • U. Ymın kalbine çok giran gelmiş· 

}l · . Çadırın önünde 
bu Use~n, kalbini cayır cayır yakan 
lll :~e?ın ıstıraplarını biraz hafiflet. 
t'a~ lÇ.~n çadırının önüne c;ıkmış .. Et. 
haz~ goz gezdirmişti. Gözüne çarpan 
hftrtın ~ahne, Hüseyinin vücudünü tir 
~ trıışti. 

G" 
01 Unlerdenberi sıtmadan mustarip 
b~n °rtanca oğlu (Ali Zeynelabidin ı 

Çadınn gölgesinde yatıyor .. Sa -
~1~. çehresinde hazin ve tatlı bir 
ko essurnle, annesi ((Şehribanfı) ile 
d~uşuyordu. lranın meşhur hüküm
\'e CNu~ Re\·anı Adil)in hafidesi 
lla'l<Yezdı Cerd)in kerimesi olan bu 
en~ lr~n kızı; olgun vücudü ve levent 
dı aı_nue sevgili oğlunun başucunda 
tU~~ık duruyor; elindeki rengarenk 
Ele~ ~ Yelpazeyi hafif hafif salhyor .. 
lıı: \'gül evladına, serinlik vermiye ça. 

>'1Yordu. 

23~ira.z ötede, iki çadınn arasında 
ed' kale al renkli 'bir küheylanı Umar 
t'a 1Yor; büyük oğlu Ali Ekber, kah
ta lllan bir duruşla atmın timarına ne 

ret ediyordu. 
l'o~vcelerinden (Rübab), hamur 
li guran bir cariyeye un veriyordu. 
aiıtrlşiresi (Zeynep); hazin hazin 
da ıyan kliçük bir çocuğu, kucağın • 

gezdiriyor ve: 
'io-Ya, Rübap! .. (Ali Asgar) ağlı. 
za:· Seni istiyor ... (Hüseyin) in kalbi 
Si ~n lllahzun. Belki, yavrusunun se
s~ duyar da, bütün bütün mütees . 
be Olur. Gel! •. Sen çocuğu al. İşini 

n gör · b· eyım ... 
~·ıye sesleniyordu. 

tın ıra.z uzaktaki büyük çadırın , al -
dıkda, Ehlibeytin bazı erkanı ile sa -
de dostların, büyük bir grup halin • 
du_ oturarak konuştukları görülüyor-

. F ela.ket yaklaşıyor 
tU (liUseyin), dalgın nazarlarla bU -
'iall. bunları seyretmiş; sonra, yavaş 
rn~~aş o lbüyük çadıra doğru ilerle • 
~ıtL 

h~dırdakiler, ayağa kalkarak ona 
ltı b"et göstermişlerdi. Fakşat; - tıp· 
lll~t) Uyük babası (Hazreti Muham . 
baıt e benziyen - sevimli çehresine 
bir arlarken; (Hüseyin) in ne derin 
i; nıeıaı ve ıstırap içinde bulundu -
~unu h' .. 1ssetmişlerdi. 
ti~liuseyin), bir müddet sükut et -
geze~ s~nra, nemli gözlerini etrafa 

dirnı1ş: 1 

ı :- Ey benim sadık dostlarım!. His
~e kat'iyyen yanılmadığıma e • 
lce~ olarak size söylüyorum ki; fela
~ ı.n. ıneş'um kanatları, artık başı -
ıa: Ustüne gerilmiştir. Çok yakın bir 
ise· anda, ezeli takdirin hükmü ne 
b~ artık o, zühura gelecektir .•.. Ben; 
Sir :a~ ~olayı, zerre kadar mütees . 
lun cguım. Çünkü, kendimi hak yo • 
bUt a feda edeceğime kaniim ... Şimdi 
hudaya, sizden bir ricaya geldim. Bey 
de e Yere, benim korkunç mukad • 
de:atıına iştirak etmeyin. Beni, sa· 
der~ Ehlibeytim ile burada bırakarak 
tı.lllı aı Medineye avdet edin. Ve be • 
tin ~ınuzıanma, manevi mes'uliye -
dinı ağır Ytikünü ylikletmeyin .. Ced
li) .<Resuıu Ekrem), ve babam (A· 
nı ~n ha~kı için söylüyorum ki; be
•uçU{k~dıp gidenler hakkında, en 
~· bır infial bile hissetmiyece -
lriıtn ın· lun' ı a~~s; d~ha sakin, daha m~m-

Demişti. 

(Hüseyin) in bu sözleri; onun as
habı ve sadık dostları arasında, şid· 
detli bir galeyan husule getirmişti. 
Derin heyecanlar içinde: 

- Ya, lmam. ! Burada, seni ter . 
kedecek bir fert yoktur .. Ölümü bile, 
seninle beraber bekliyeceğiz . 

Diye bir itiraz feryadı yükselmiş · 
ti. 

Yeni bir fikir 
(Hüseyin), bu itiraz cereyanını 

yenemiyeceğini hissetmişti. Bunun ü 
zerine, kendisine yeni bir fikir gel

mişti: - Kendisini feda etmek mu· 
kabilinde, muhitindekileri kurtar • 
mak ... 

Ertesi gün: Ömer tekrar (Hüse . 
yin) in karargahına gelmiş .. cevap 
istemişti. (Hüseyin), düşüncesini şu 
sözlerle hülasa etmişti: 

- Ya, Ömer!.. Ehlibeyt.imi ve ya· 
nımda bulunan sadık dostlarımı, em· 
niyet ve selamet içinde (:Mekke) ye 
göndermemi taahhüt edersen; bura • 
dan kalkar, doğruca Şama criderim ... 

. . o 
Ora.da, Yczıt ıle mürafaa olunını ... 
Eğer o beni ilzam ederse, itaati ka · 
bul ederim .• Edemezse, beni serbest 
bırakmasını isterim , 

Demişti.. . 
Ömer, (İmamı Hüseyin) in bu söz 

lerine çok sevinmişti. Ve, derhal bu 
tekliften kendisine bir şeref ve men-

faat hissesi çıkarmak istemişti. E • 
ğer Imamı Hüseyini, kendi vasıtasi
le Şama gönderecek olursa, hiç şüp
hesiz ki, Yezittcn büyük mükafat 
görecekti. Onun için (Hüseyin~ in 
bu teklifini memnuniyetle dinlemiş: 

- Ya, Hüseyin!.. Sözlerin bence 
makul ve makbuldür. Ancak şu var 
ki: şimdi burada amiri mutlak, lbni 
Ziyat olduğu için, bir kere kendisin-
den istizan edeyim. 

Diye mukabele etmişti.. Ve; bu yol 
da bir mektup yazarak, en yürük 
bir hicinli ile Küfeye göndermişti. 

"Hüseyin buraya gelmelidir, 
lbni Ziyat; bu mektubu okur ok~

maz, öfkelenmiş ... ömerin, ne kadar 
haris ve menfaatperest bir adam ol . 
duğ'unu bildiği için. maksadını der • 
hal keşfetmişti. Büyük bir telaş ile 
şu kısa cevabı vermişti: 

(Hüsevin, doğruca buraya gelme. 
lidir. Ancak, Emirülmümininden isti
zan edildikten sonra Şama gönderi . 
lebilir. Bunun hilafına hareket, ge • 
rek senin ve gerek Hüseyin için, mu. 
cibi f eliıkettir.) 

!bni Ziyadın bu sert ve muhkirane 
cevabı, Ömerin kalbine bir ok gibi 
işlemişti. Fakat: Yezit tnrafrndan 
büyük bir sa!Rhiyct verilmiş olan lb 
ni Ziyadın. kendisine yapabileceği fe
nalıkları düı:ıünerek. derhal mülaye. 
metle mukabele etmiş : 

(Arkası var) ............ .__...._ 
SAGLIK ÖGÜTLERi 

LOKMAN HEKiM --..., 
Yemeklerden Zehirlenme 

Yemekler ya -mantarların bazı fer, insan etrafındakini ayırt ede· 
nevileri gibi- kendileri zehirli o- mez. Bununla beraber kendisini 
~urlar, yahut -kalayı bozulmuş kaybetmez. Bir de kalb hiç bozul. 
kaplarda olduğu gibi- zehirli bir maz, nefes tutulduğu halde kalb yi. 
maddeyle bulaşırlar da insanı ze. ı ne vurnıukta devam eder. 
hirliyebilirler, fakat yemeklerle ze Bütün bu marifetleri yapan Ba· 
hirlenmenin iki türlüsü vardır ki cillus bakulinıus denilen bir nıik-
bunlarda sebep pek zehirli nıik- roptur. Hem de bu mikrop heınen 
ropların yemeklere karışmasıdır. her yerde, toprak içinde, ağaçların 
Bu iki türlü zehirlenmeyi herkesin üzerinde, en sağlam ve taze dediği-
bilmesi lazımdır. nıiz meyvaların üzerinde bile bu-

Bir türlüsü taze fakat bulaşık lunur. Bereket versin ki bu mik-
etlerle, yumurtayla, pastalarla, su- rop havalı yerde yaşıyanıadığın-
cuklarla olur. Bunda insanın ze. dan, marifetlerini meydana çıkar· 
hirlendiği midesinde ve barsakla- ması yani insanı zehirl€nıesi için 
rında alametlerle belli olur. Yukar mutlaka bir konserve kutusu için. 
da ve aşağıda sancılardan sonra deki havasız muhit, yahut sucukla. 
yukardan ve aşağıdan boşanmalar rın içerisine kadar girmesi l azım-
gelir. Eller ve ayaklar buz gibi 0 • dır. Ondan dolayıdır ki bu kötü ze. 
tur. Ateş yükselir 39, hatta 40 de- hirlenıııe ancak konserve yemekler 
receye çıkar. insanın yüzü küçü· le yahut konserve yemişlerle, bir 
lür, suyu boşalır. Ateşin yüksekli- de sucuklarla olur. 
ği ve bu hallerin şiddetile beraber Fabrikalarda yapılan konserve-
bu türlü zehirlenme daha çabuk ler daha dikkatli yapıldığından on. 
tedavi edilir. Bu işleri yapan mik- !ardan bu türlü zehirlenme daha az 
robun adı Ge. tner basilidir. dır. En ziyade evlerde yapılan ve 

öteki türlü zehirlenme daha fe- iyice kaynatmadan kapatılan kon-
nadır. Zehirlenme yemekten he· serve kutuları zehirlenmiye sebep 
men az sıonra da meydana çık- olurlar. Onun içindir ki konserve 
maz. On sekiz saat, otuz saat, ba- yemekler zaten tavsiye edilmiye pek 
zan dört gün bile, hiç bir şey yok- değerli olm adıkları gibi evlerde kon 
tur, ateş te ne başında, ne sonra. serve yapmak hiç te arzu edilecek 
dan hiç yükselmez. • bir şey değildir. 

insan zehirlendiğinin hiç farkın Konserve yemeğe düşkün menı-
da değilken, birden bire· gözleri leketlerde bir çok acıklı vaka'lara 
dumanlı görmiye başlar ve bunu sebep olan bu türlü zehirlenmenin 
sadece bir göz işi sanarak göz he- ilacı çoktanberi aran ılıııakta iken, 
kimine yahut gözlükçüye gider. Pariste Pasteur Enstitüsünden dok· 
Ancak biraz sonra tarif edilemez, tor Weinberg pek yakında bu mik-
fakat çok şiddetli bir yorgunluk robun zehirlerine karşı seroın bul-
zehirlennıeyi haber verir. Boyun- muş ve bununla büyük bir hizmet 
daki adeleler tutulur, insan başı. görmüştür. 
nın ağırlığını artmış sanır. Mide- Bununla beraber, evde konserve 
de ve barsaklarda rahatsızlık, sancı yapılırsa en aşağı 120 hararet de 
da yoktur; aksine inkıbaz olur. Yal- recesinde kaynatmak, tuzlu balık 
nız biraz bulantı bulunabilir. yenilirse en aşağı yüzde on derece-

Bunlardan sonra idrar tutuklu. sinde tuzlu olmasına dikkat etmek, 
ğu işin çok ciddi olduğunu anlatır hele biraz koku çıkaran, kutusu-
Çünkü böbrekler işlemez olur. Bu nun kapağı şişkin olan, açı ldığı va 
alametlerin hepsi sinirlerin felce kit te gazlar çıkan konserve kutu· 
tutulduğunu gösterirler. Felç gittik- ! arından, sardalye kutularından 
çe ilerlediğinden insan yatağa . dü. büsbiitün vazgeçmek o türlü zehir-
şer, ağzı kuruduğu, içi yandığı hal lenmeden korunmak için elbette da 
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Türk borcu Borsada 
tahavvüller gecirdi 

Türk Borcu tahvilleri üzerine evvelki gün r-= 
ve dün borsada çok heyecanlı satışlar olmuş-\ ı--------------------

tur. cı·1·n u· ·n Çarşamba günü Pari.s borsasının kapanış fiyatı 

247 frank üzerine gelmişti. Perşembe günü İstanbul 
borsası bu malü mat üzerine 18,60 tan açılmış, sonra 
19 olmuştur. Öğleden sonra Ajans haberi gelmemiş
tir. Hususi surette alınan haberler, Paris borsasının 
280 frank üzerinden açrldığını gösterince borsada da 
büyük bir tereddüt ba.sgöştermiştir. Bu kadar büyük 
bir fark, mevcut vaziyete göre sebep görülemiyordu. 
Fakat diğer tar ııftan memba emin göründüğü için 
fiyat borsa harici fırlamış, 19,90 lirayı bulmuştur. 

• 
pzya~asz 

Dün Zahire borsasında umumi şekilde gevşekli 
devam etmiştir. 1-2 çavdarlı ekstra buğdayla 

5.29, 13 çavdarlı Polatlı malları 6,14 ve beyaz sıra 
malları 6,10 kuruştan satılmıştır. Çavdar alıcıs 

yoktur. Fiyat 4,30 kuruştur. 
Dün sabah ajans, 238 frank diye bir fiyat verince 

ortalıkta bir şaşkınlık olmuş, fiyat 19,20 liraya in· 
miştir. ALMANY ADAN MAL GETİRENLER 

280 frank hakkındaki haber hususi membalardan 
teyit edilince fiyat yeniden 20.20 liraya çıkmıştır. 

Fakat ajansın Paristen suali üzerine 238 haberi te
yit edilince fiyat tekrar 19,40 liraya düşmüştür. Bu. 
nun üzerine bir takım borsacılar birleşerek Paristen 
telefonla malumat almışlardır. Malumat 280 haberini 
teyit edince Türk borcu 20.20 lira üzerinden kapan· 
mıştır. Haber aldığımıza göre, bu hu susta yanlışlık 

Almanyadan mal ithal eden ithalatıçılarıımz son 
klering vaziyeti üzerine ithalat hususunda tered
düde düşmüşler ve Alınanyadaki fiyat yi.iksekliğı 

sebebile başka memleketlerde ithalat için çareler a
ramağa başlamışlardır. 

SANSAR DERİLER! 
Dün sansar derileri üzerinde muamele olmuştur 

Kütahya malı sansarların çifti 32-34 lira arasın
da satılmıştır. 

vardır. Borsamız umumiyetle 1933 tahvilleri üzerin· 
den muamele yapar. Bundan başka memleketimizde 
hiç muamele görmiyen 1934 tahvilleri vardır ki, a
jansa verilen malumat bu son tahvillere aittir. Sui
tefehhüm bu yanlışktan ileri gelmiştir. 

iNGiLTERE ARPA ALIYOR 
lngiltere için Mersinden vapura yüklenmek Uze. 

re vapur tesellümü altı yüz ton arpa satılmıştır. 

Bu arpaların satış fiyatı 4.35 kuruştur. Mayıstaki faiz tediyesinin frankla mı, dolarla mı 
olacağı hakkında ortada bir ihtilaf bulunduğu için 

böyle 30 küsur franklık bir fırlayış----·-----------------------
beklenmiyordu. Buna sebep, Pariste ı 
Fransanın mali işleri hakkında Blum 
kabinesinin aldığı yeni kararların 

Borsada husule getirdiği umumi mü
sait tesirdir. 

BORSA 
Diğer tahviller üzerinde büyük bir 5 l\IART CU~IA 

değişiklik olmamış ve bunlar Borsa- P a r a 1 a r 
da az muamele görmüştür. 

Alı t 
6ı8.50 
123.-
114.-
120.-

Satı' 
618.50 
126.-
117.
lL!ı .-

Gıüten 
nisbetinde 
değışme .... 

ZAHiRE 
BORSASI 

FiYATLAR 

Cinsi 
Buğday yumuşak 

,, sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 

Susam 
Yapak 
Peynir beyaz 
Zerdeva derisi 
Sansar 

" Kunduz ., 
Tilki 

" 

~ağı 
6 2,5 
6 5 
4 27,5 
4 27,5 
5 5 

Yukarı 

6 14 
6 12,5 
4 31 
4 30 

17 20 
60 -
41 7 

4900 
3300 
1500 
500 

18 5 
64 -
42 3 

5100 

1800 
950 

GELEN 
Buğday 

Çavdar 
Arpa 
Çakal derisj 
Kuduz ,, 
Sansar ,, 
Tilki ,, 
Zerdeva 

" 
Tavşan 

" 

240 Ton 
90 ,, 
60 .. 

1959 Adet 

98 " 
1577 " 

11807 " 
313 ,, 

L03089 ,, 

G 1 DEN 
Yapak 
Razmol 
Tilki derisi 
Zerdeva ,, 
Tavşan ,, 

DIŞ 

Buğday 

" .. 
Arpa 
Mısır 

Keten T. 
FmdıkG. 

" L. 

59 Ton 
149 .. 

10809 Adet 

241 " 
136000 ,, 

FiYATLAR 
: Liverpul 
Şikago 

: Vinipek 
: Anvers 
: Londra 

5,86 K. 
6,17 ,, 
5,88 " 
5,47 " 
3.51 .. 
7,27 " 

: Hamburg 78.57 ,, 
" 78.57 " 

HAREKETLER~ 
Bugün Limanımıza gelecek vapur

lar: Saat 15,40 ta Tayyar Mudanya. 

dan; 630 da Saadet Bandırma.dan, 10 

da Anafarta Bartmdan. 
Bugün limanımızdan gidecek va· 

purlar: Saat 18 de Antalya Bartma, 

20 de Saadet Bandırmıya, 15 de lzınir 

Sterlin 
l Dolar 

20 Fransız Fr. 
ZO Lire• 
20 Belçika Fr. 
ZO Urahmı 

20 İsviçre Fr. 
20 Leva 

l Florin 
20 Çekoslovak lrro. 

2 Siline 
1 Muk 
1 Zloti 

Penco 
20 Ley 

Dinar 
lsvl'ç kuron11 
Altın 

B..lnknot 
Çekler 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Brükse' 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var,ova 
Budape~te 
BükreşŞ 
Belcrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

82.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
11.-
48-
30.-

1035.
l47.-

117.-
0.7909 

17.045 
15.0275 

4.6920 
88.575 

3.4660 
64.505 

1.445 
22.71 

4.2382 
11.41 

1.9667 
4.1825 
4.3760 

108.265 
34.5225 

2.7786 
24.94 

3.1435 

84.
u.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1036.-
248.-

619.-
0.7915 

16.9875 
14.9790 

4.6680 
88.2875 

3.4550 
64.2975 

I.4412 
22.6775 

4.2265 
11.3712 

1.96 
4.1680 
4.3618 

107.91~0 
34.41 
2.7696 

25.02 
3.ı332 

iplikler 
kaç kuruşa 
satılacak? 

Taşra.da.ki iplik fabrikalarnm ma· 
mulatı fabrikadan şehirlerdeki tica· 

Ekmeklerin ötedcnberi kabul eclil· 
miş olan glüten nisbetinin indirilme· 
si ve muhtelif buğdayların glüten de
recesine göre, yeni bir glütcu uiobe 

ti kabulü düşünülmektedir. 
Buğday işleriyle yakından alaka • 

dar olanlar böyle bir rnütalcaya iş • 
tirak etmemekte ve hükumetin ek • 
mek için kabul etmiş olduğu çavdar . 
buğday harmanının içinde vasati do
kuz glüten bulunduğunu söylemekte· 
dirler. Dün, bir tecrübe tahlili ya
pılmıştır. Neticede 25 çavdarlı buğ
day ununda tamam dokuz glüten bu
lunmuştur. Sert buğdaylarda cinsle· 
rine göre. 9-10 glüten bulunduğu i· 
çin yapılacak hannanlarda bunun da 
nazarı dikkate alınması lazım gelece
ği ileri sürülüyor. 

Istanb'1la gelen buğdaylardan dai· 
ma dokuz glüten temin olunabilee<?ği
ne göre, her vakit Istanbul için do
kuz glütenli ekmek yapılabileceği id
dia edilmektedir. 

Bu sene SarayönU buğdaylarında 

11 ve Konya buğdaylarında 12 glüten 
tesbit edilmiştir. 

Konyanm çavdarlannda bile sekiz 
glüten bulunmakta.dır. Memleketi • 
mizde her çeşit buğday yetişiyor. Bu 
buğday cinsleri arasından seçtlecek 
tiplerden glüten nisbetini daima do
kuz derecesinde tutmıya imkan oldu· 
ğu iddia edilmektedir. Hatta, çav
darı az tiplerin kullanılması sayesin
de hastalara bile iyi ve kuv\'etli ek
mek temin olunabileceği kanaati var
dır. 

rethanelere getirilinciye kadar nakli· Nöbe+~i 
ye, ambalaj gibi masraflarının hesap ~ 

edilmesi lazım gelmiştir. Her mües-
sesenin piyasaya çıkaracağı iplikle . Eczaneler: 
rin fiyatı üzerine bütün masraflar i · Bu cece nobetı;;i olan eczaneler ıunlar-

la ve edildikten sonra ticarethanelerce dır: İSTANBUL ctHETl 
yüzde Uç karla satılması muvafık gö- Eminömi: Mehmet Kizun. Alemdar: Ab
rülmüştür. Bunun için fabrikaların diılkadir, Bayazıt: Cemıl, Kiıçukpa:ı:ar: Yor-

ci, Fener: Ayılyadi, .Karacumruk: Fuat, 
esas fiyatlariyle nakliye ve ambalaj Samatya: Rıdvan, Sehzadebaşı 1. Halil, Ak-
masrafları ayrı ayr1 tesbit olunmuş · saray: Sarm, Sehremıni: Hamdi, Eyup: 

Defterdar. 
tur. Her ticarethane bu fiyatları Tic~ BEYOCiLU ClHETl 
ret Odalarından tasdik ettirecekler Beyo&-lu: Delli Suda, Kınoli. Taksim: 

Limonciyan. Galata: Huseyin Husnıi. Si~lı: 
ve mağazalarında görülebilecek bir Narcileciyan. Halicioğlu : Barbut. 
yere asrmya mecbur tutulacaklardır. BESlKTAS ClHETl 

'dd b Beşiktaş: Ali Rı:ı:a. Ortakoy: Ortakoy. Ar
Bu hususta tayin olunan mu et U· navutkoy: Miltiyadi. Bebek : Merkez. 
gün bitecektir. Istanbul fabrikaları· ÜSKÜDAR - KADIKÖY CİHETİ 

b i l'kl Kadıköy İskele caddesinde: BUyiık. Yel-
nm ipliklerine gelince; u P 1 er an· deiinneninde: Üçler. Üsküdar: Ahmediyc. 
cak yüzde bir klrla satılacaktır. Is- SARIYER CİHETi 
tanbul ipliklerinin paketi başına beş BüyÜkderede: Osman, Trabya, Yenikoy, 

Boyacıköy, Rumelihiııan eczaneleri. 
kuruş masraf tahmin olun.maktadır. ntCER SEMTLERDE 
Her paketten ticarethaneler 5--6 ku- Büyükadrıda Sinasi, Bakırköyde !stipan 

ec7.aneleri. 
nış ·kadar bir kar almış olacaklardır. _"!!"!!"-~~~-.......... -----~ 
lplikler 5 ili 2·1 numaralı olarak imal ti 360 ve 24 numaralıların kıymeti 
olunmaktadır. 4 numaralıların kıyme- 620 kuru~tur. 

ltaı-ş 'Ve nıusterıh bir halde, nefsıme 
fi.Ilı I l'nUkadder akibeti bekliyece • 

· mez. Qöz bebekleri büyür ha iyidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~_J 
tzmire. 
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1 Gö"zierimize her gün Darünafakaya Kurban ''SAZ MAŞ 
Darüşşafakaya, Harbiyede Dersa. 

7 7 ne sokağında Tavşancıyan apartı - • • 

Görünen 
manzaralar 

'rasmda 

manında Yüzbaşı Bay Hasan kızı & Sanayı ve Zıraat 
yan Macide tarafından 1, Temyiz Makinaları 

• 

amallık 
tari e 1 

Homollığm ma-
zi olacağı günleı 
yoklo§ıyor. Bazı 
ıehir ve kasoboloı 
bu çirkin manza· 
radon, orolorcloki 
insanların sırtlan 
ela hayvan yükle
r"nden kurtuldu. 
/sfonbul Belediye· 
si de, homolltğı 
ıehrin medeni bün 
yesinden uzokloı· 
tırmıya çolıııyor. 
Belki pek yakında 
gözlerimiz iki bük ı 
lüm insanlar gör· 
mekten büsbütün 

kurtulacak. Fakat bugün henüz ıu 
vozivefler, bokııforımm tırmala· 
makta devnm Pdivor. 

mahkemesi azasından Bay Cevat Ab 

dürrahim tarafından 1, Bay Küçük 
Nazım tarafından 1, mahkeme reisi 
Bay İsmail Hakkı tarafından l, Oa. 
riişşef aka mezunlarından Hisarlı 
P~ ·· Avni tarafından l, Kefefü.ade 
ı-;:clYusuf ve Sabri tarafından 2 
rurban hediye edilmiştir. Darli.,şafa. 

ka Müdüriyetinden kendilerıine tc -
şeki<Ur olunuyor . 

-YEMEK 

DEGİl 

Karşırken ... 
Taymis gazetesinin memleketimizde hamallığın kalkması me

selesine verdiği ehemmiyetten bir iki gün evvel Londradan tele
fonla aldığnnız malfunat üzerine bahsetmiştik. Dün Taymis ga
zetesinin bu yazılan ihtiva eden nüshası geleli. Bu nüshada İs
tanbul muhabirinin uzun bir telgrafı ile gazete ağzından yazılmış 
bir makale vardır. Muhabir diyor ki: 

'· ~ ~--

Di~lerini 

adyoin 
İstanbul 1 Mart .-Türkiye hfikiı- -----------

ile tem:zlememenin 
cezasını çekiyor 

meti insan sırtında yilk taşımayı me- yordu. Şimdi medeniyet araya gi • 
neder yolda bir kanun neşretmiştir. riyor ve hamala diyor ki: "Sen in • 
Kanunun hUkmü bu.3'ÜJ1den başlıya • sansın, yük hayvanı vazifesini göre • 
tak caridir. Fakat tecrllbe g&teriyor mezsin." 

Dişleri hiç temizlememek ne ka
dar muzırsa gelişi güzel bir macunla 
temizlemek te o kadar muzırdır. Diş· 
lcrlnizin minasını bozacak macun 
larcları sakınınız. Minası bozulan diş
ler çilrümeğe mahkumdurlar. Yemek 
yedirmezler, su içinnezler ve sıze 

iri bu kanunun tatbiki çetin bir iştir. Haniya bazan ağir yükü taşıyanlan 
Türkiyede hamal denilen insan yere yıkmak için bir saman çöpü ka

geklinde yük hayvanı burada bir an'· fi gelirmiş. işte hazırlanan kanun. 
nne halini almıştır. Buna sebep. Uc- Türkiye hamalları icin bu saman çö
retinin araba ve hayvan ücretinden pil vazifesini görecektir." 

'".,~ ...... ,... ucuz olması değildir. Bazı sokaklar Taymis gazetesi. bundan sonra es-
ncak insan geçecek halde 01 • ki tarihlerde ve efS!lneleı-de ağır ylik 
ğu ve mihaniki vasıtalar when~ ip~i
dal bir vaziyette bulundug-..ı içın yUk 
taşım.ak için daha ameli bir çare yol<· 

tur. 
Nazarl olarritc 

yeni kanun bUytik 
takdirlere 13.yık.

tır. Bir adam 
"'Türk gıöi kuvvet 
li., bile olsa bu mi. 
haniki devirde 4, 
5 yüz librelik yilk• 
lerl sırtında taşı. 

mamalıdır. Bu iş 

yalnız muka vem~t 
meselesi değildir. 
Unutmamalı ki u -
zun ömür şampi .. 
yonu Zaro ağa bir 
hamaldı. Fakat i- .... 
şin içinde modern 
TürJdyenin şeref 

ve haysiyeti mese. Bu ela küçül: bir 
lesi vardır. İşte a- hamal 
mi bundan dolayı Türkiye hUkilmeti 
hamallığı ilga edeı . yoldaki kanunu 
hazırlamıştır. 

Tatbikat bakrmmdan kanı-;, biraz 
mevsimsizdir. Ancak tedrici surette 
tatbik edi1ebllecektir. Yalnız lstan -
bulda 10.000 miktarmı bulan hamal
lara mukabil dahı. evvel diğer nakil 
vasıtaları hazırlamak fca p eder. 

MAKAI. .. EDEN SATffiLAR 
Taymis makalesinde diyor ki: 
"Ağır işler yapan insanların hali 

baza.n gözümüzden kaçar. Kocaman 
bir insanı bir çocuk kaldırır gibi ya. 
tağmdan doğrultan hastabakıcıya. 

kendinden iki defa ağır yükleri kal
dıran Kanada orman anıelesine, Ok
yanus vapurundan çıkan bir AmerL 
kalı bayanm ağır sandığnu l!lırtlryan 
bir İngiliz hama.ima gözlerimiz alış. 
mıştır. Türk medeniyetinin yeni pren 
Bip ve düşünceleri başka memleketle 
re de sirayet edince bu hallerin uy
gunsuzluğunu farkedecek ve men'i 
için elbette biz de kanun hazırhya • 
cağız. 

Ağır yük taşıya:bilmekle iftihar e
den Türk hamalını bu yüklerden der
hal kurtarmak çok basit bir iş değil
dir. Muhabirimizin izah ettiği gibi. 
bir takım para ve tatbikat meseleleri
ni halletmek lA.zım gelecektir. 

tı;;tn ic;inde medeni ~arU~le beraber 
işin bir de spor tara.ft vardır. Koca
man piyanoları, inanılmaz yilkleri 
sırtlanan Kürt ve Uız hamallanna 
'J'ilrkiyeyi ziyaret eden her ecnebi 
'2nyran hayran bakıp kalıyordu. Bu 

da n i 

hepsini çektirerek genç yaşta dişsiz 

taşımıya dair görülen misallerden 
kalırsınız 

bahsediyor ve Tilrkiyedeki kanun, 

dünyanın her tarafında tatbik edilir-
se, tngilteredc de mesela ağır yükler Dişleri. mina ta bakasını çizmeden, 

hırpalamadan temizler ve parlatır. 
mikroplan öldürür, diş etl...rini kuv. 

taşıyan gazete müvezzilerinin halini 

düşüll1?1ek icap edeceğini ileri sürü-
yor. 

Manifaturacılar Cemiyetinin 
Suvaresi 

Manifatura ve tuhafiyeciler Kuru. 
munun yıldönümil münasebetile bu 
akşam saat 21 de Beler otelinde bir 
süvare verilecektir. 

Bir Yanhşlığı Tashih 

Izmit kağıt fabrikasından mühen
dis Naci Tamann nişan töreni hak
kında yaı.:dığımız fıkrada Naci Tama
rın Unvanı yanlışlıkla (fabrika kim
yageri) diye gösterilmiştir. 

Izmit kağıt fabrikası kimyageri 
Cefa.l Evin imzasiyle aldığımız bir 
mektupta bu hususta deniliyor ki: 

"Fabrikada bu adda bir kimyager 
yoktur. Fabrikanm kimyageri be . 
nim. Adrm da Celal Evin'dir. Bu ni -
";an benim değildir!' 

Yanlıelığı tashih eder, özür dile -
riz. 

SAÇ 
BAKiMi 

en 
Güzelliğin 

birinci şart•dır. 

Pe rol Nizam 
istanbuı Liman ış'etme ıdaresinden 

1 - Galata Rıhtımmm 150 metrelik kısmının terfi ameliyesi
nin açık pazarlığı 8 Mart 937 Pazartesi günü saat 10 da Şefler En
cümeninde tekrarlanacaktır. 

2 - Teminatı ( 1000) lira olan bu işe ait her izahat için Mer
kez Rıhtım hanında Rıhtım Tamirat Bürosuna müracaat edil
mesi. (1157) 

ist~nbul Li 1manı Sahıl Sıhhıye Mer
kezi Eksiltme komisyonundan 
ı - ·Tuzla Tahaffüzhanesi makine aksamı, iskele ve saire 

tamiri ile iki adet su tankı inşası açık eksiltmeve konulmuştur. 
Keşif bedeli 2984 lira 7 5 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler şunlardır 
A - idari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - istekliler bu şartnameleri 15 kuruş mukabilinde Istanbul 

Limanı Sahil Stl;."liye merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 Mart 937 Salı günü saat 15 de Galatada Ka

ra Mustafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme Komisyonun
da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 224 lira muvakkat teminat para-

Türk Anonim Şirketinden 
1937 yılı mart ayının 26 ıncı gi.inü 

saat onda şirketin Bahçekapı, Taş 

handaki merkezinde adi surette topla 
nacak olan heyeti umumiye içtimaına 
şirketin hissedarları davet olunurlar. 
İşbu jçtimaa iştirak etmek için gerek 
asaleten ve gerek vekaleten şirketin 
en az on hissesine sahip hissedarla
rın mezk\ır senedatı veya bunu müs
bit vesaiki yevmi içtimadan bir hafta 
evvel şirket merkezine tevdi ile mu-

ı kabilinde dühuliye varakası almaları 
rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
ı - 19a6 iş yılı muamelat ve he

sabatına ait idare meclisi ve murakıp 
raporlarının okunması. 

2 - 1936 iş yılı bilanço ve kar ve 
zarar hesaplarının okunması, kabul 
ve tnsdikile idare meclisinin ibrası ve 
temetttiatın tayini, zaman ve sureti 
tevzii hakkında karar verilmesi. 

3 - Müddeti1biten idare meclisi a
za.1arı yerine yeniden aza intihabile 
hakkı huzurlannm ve 1937 yılı için 
murakrbın intihabile tahsisatının ta-

Mermertaş 
Türk Anonim Şirketinden: 
5 Mart 937 tarihinde akdi mukar

rer olan umumiyet heyet toplantısı 
ekseriyet hasıl olmadığından 29 mart 
937 paı:nrtesi gUnü saat 15 şe bıra
kılmıştır. 

Hissedarların bugünde şirket mer
kezinde toplanmaları ilan olunur. 

Müzakerat Ruznamesi 
ı - 1936 hesap ytlma ait idare 

meclisi ve murakıp raporlarının o
kunması, 

2 - Bu yıla ait bilanço ve kar ve 
zarar hesaplarının tetkik ve kabulü 
ile idare meclisinin ibrası, 

3 - İdare meclisine aza seçilmesi. 
4 - 1937 yılı için murakıp intiha

bı ve ücretinin tesbiti. 
5 - Ticaret kanununun 323 Uncu 

maddesine göre şirketle ticaret mu
amelelerinde bulunmak Uzere idare 
meclisi azası ve •a müdürü sıfatile 

muamele yapabilmelerine salahiyet 
VPrilmesi. 

I .. __ ıvetli varhklar 

En bllyük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var

lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 

müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, bş.şkasını taklide 
özenmemesinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme
sindedir. 

Dikkat ediniz ki: TAKLlD 
daima (benzer) idir, hic bir 
vakit asıl ohunu-

Bursa Cer, Tenvir 
ve Kuvvei Muharrike 

Türk Anonim Şirketinden: 
Hisedarlar, 30 mart 1937 sah gü

nü saat 17,30 da Bursada şirketin i
dare merkezinde, inikat edecek olan 
alelade genel heyet toplantısına da· 
vet olunurlar. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - İdare meclisi raporunun okun· 

ması, 

2 - Murakıp raporunun okunma
sı, 

8 - Şirket bilaçosu, mevcudat ve 
kar ve zarar hesabının tasdiki ve bu
na müteallik kararlar, 

4 - İdare meclisi azalarının seçil
mesi, 

5 - İdare meclisi azaların hakkı 
huzurlnrmın tesbiti, 

6 - 1937 hesap dewcsi için mura
kıp seçilmesi ve" ücretinin tesbitL 

7 - Ticaret kanununun 233 ,.e nı4 
üncU maddelerinde yazılı ealahiyet
lerln idare meclisi a.zalarma verilme
si. 

ZAYİ - Galata it.halat gUınrüğti
nUn 9. 5. 1936 günlü 19536 numaralı 
beyannameye ait 265049 sayılı gtlm
rllk makbuzunu zayi etmiş olduğum
dan hükmü yoktur. 

Tasfiye halinde bulunan 

Türkiye Tütünleri 
Mütterekülmenfaa 

Reji Şirketi 

1 L A · N 
Tasfiye halinde bulunan Türkiye 

Tütünleri Reji Şirketi hissedarlan 
26 mart 1937 tarihinde öğleden evvel 
sant on birde lstanbulda, Beyoğlun· 
da, Tünel meydanında Metro hanın
da toplanncak olan umumi heyete 
ta::;fiye memurları tarafından davet 
olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - 1936 senesi içindeki ta.afiye iş

leri hakkında tasfiyedarlar tarafın

dan verilen raporla murakıp raporu
n un okunması. 31 birincikanun 1936 
tarihinde kesilen hesaplarla biliı.nço-1 
n un takdim ve tasdiki 

2 - İngiltere hükumetine yapılan ' 
müracaatin vaziyeti hakkında M 
Weyl ve Salem tarafından vuku bu
lan tebligat. 

3 - 31 birincikanun 1936 tarihine 
kadar olan zamana ait idarelerinden 
dolayı tasfiyedarların ve ıt Weyl ve 
Salcmin ibrası .. 

Umumi heyette bulunabilmek için 
en az 30 hissesi olan hls!ledarlann ni
hayet 15 mart 1937 tarihine kadar 
hisse senetlerini: 

lstan'bulda: Osmanlı Bankrun mer
kezine. 

Londrada: 26, Throgmorton soka. 
ğındn Osmanlı Bankası şubesine. 

Pariste: 7, Meyerbeer sokağında 
Osmanlı Bankası şubesine 6 ve 8 
Haussmann bulvarında ünlon Pari· 
sienne Bankasına. 

Berlinde: Behrenstr, 63 sokağında 
~r. S. Bleichrödere. 

Viyanada: 1. Schottengasse 6 soka· 
ğmda Öesterrieichiı;che Credit Ans
talt Wiener Bankvereinde. 

Tevdi etmeleri lazım gelen lstan
buldnki hissedarlar için hisse senet
lerinin tevdi mühleti Türkiye kanunu 
mucibınce nihayet 18 mart 1937 la· 
rihine kadar uzatrlmıştır. 

Hisse senetlerini tevdi edenlere 
bir makbuz verilecek ve bu makbu-
7.Un t?"fü:ti>rllmesile umumi heyete gi
rilebilecektir. 

B.eşlJLtaşJcrn memurluğundan: Sa· 
hipleri aral'!ında 'kabili taksim olma
mnsından ma.h1temece şüyuun iznlesi 
suretile satışa. karar verilen · Beşik
taşta Teşvikiye mahallesinde Birinci 
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Bay (Suat Tenik), IstanbU· 
lun en güzel manzaralarındntı 
mürekkep bir albüm vücude ge· 
tirmiştir. (YEDİGÜN) ta~~; 
dan neşredilen b\.ı albilm gUZ 
fotog· raf meraklılarını cidden a-

··ıı IS.kadar edecektir. Bu slbilın~. 
fiyatı yalnız ( 15") kuruştur. su· 
tün bayilerden ve lstanbul~8 
Ankara caddesinde Yedigilniltl 
satış mağazasındar iste~iniz. 

(15) kuruşluk posta puJ.u 
gönderenlere bu albümden bU' 
adet derhal gönderilir. d 

Adres; İstanbul, Ankara ca · 
desi CYedigün) Mecmuası idS-

-ı-hanesl. :;>' 

BÖTÔN 
OÜNYAD,A

5 HERKE 

Karakol sokağında eski 4 yeni 130 ~ •••••••••••• 
numaralı evin tamamı açık artırrnı-
ya çıkarılmış olup 4. 3. 937 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik edile-

1 
rek 6. 4. 937 tarihine mUsadif pazar- ı 

tesl glinU saat on dörtten on altrya 
'<adar Beşiktaş İcra d:ıiresinde satı· 
laca kır. 

Artırmrya iştfrak için yUzde yedi 
buçuk teminat akçesi alınır. Artırma 
bcde1i muhammin kıymetinin ytizdc 
vetmiş be~i bulduğu takdirde ihalesi 
vapılacaktır. Aksi halde en son artı
ranın taahhUdU baki kalmak Uzere 
artırma on beş gi.ln da.ha temdit edi· 
terek 20. 4. 937 tarihine müsadif salı 
~nü ayni saatte en son artırana i· 
hale edilecektir. 

Evsafı: Sokaktan ahtıar kapı ile 

içeri girildikte zemini mermer dÖşeli : 
oir aralık, bir sarnıç, natamam, iki 
ayak merdivenle bir sofa üzerinde 
oir hela, birisı yüklU ve dolaplı ikl 

1 
uda, bodrum katına inildikte k~mür· 
lUk, bir odunluk bir kiler beton ze
minli sabit ocaklı bir kuyulu mutbak, 
bir küçük bahçeye methali olup bah· 
çede bir miktar eşçarı müsmire var· 
dır. Birinci kat: Bir oofa üzerinde 
biri yüklü ve dolaplı bir oda. bir hela, 
bir sandık odası yine bir odadan iba· 
rettir. Kıymeti: 1950 liradır. 2004 nu 
maralı icra kanununun 126 ıncı mad· 
desine tevfikan ipotek sahibi alacak· 
lılar ile diğer alakadarlann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin dahi gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve makbuzla fa· 
iz ve masrafa dair olan iddialannı ev· ı' 
rakı müsbitelerile yirmi glin içinde 
icra dairesine bildirmeleri lazımdn ı 
Aksi halde haklan tapu l'!icillerile sa · I 
bit olmadıkça satış bedelinin paylaş· 1 

masından hariç kalırlar. İşbu maddei 
kanuna göre hareket eylemek ve da· 
ha fazla maJ\ımat almak istiyenlerin 
de 937 / 197 dosya numnrn~Ue mcmu
riyetimize mü~catları IUzumu ilan 
o1unur. 

İstanbul yedinci icra memurluğun· 
dan: Bir bo~tan dolayı paraya çev
rilmC15lne karar verilen muhtell! oda 
takımları, tuvalet. gardrop, konsol. 
muhtelif yerli ve Acem haldan 9. 3. 
937 salı günü saat 9 dan 10 na ka· 
dar Kuzguncuk Nakkaştepe lzzet pa.· 
şa ya.lısmm önünde hazır bulunacak 
memur tarafından açık artırma. ıu

ı .ıtWA.caVı ilQ.n nlunur. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

\ocnteleri: Karaköy KöprUb3~1 

reı. 42362 - Sirkeci MUhUrdJJI 
- zade Han. Tel 22740-

4 rabzon postaları 
Pazar, Salı 12 de. Perşembe 

16 da. 
(Yalnız bu hafta pazar posta· 

sı yapılmıyacaktır). 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
dalı, Perşembe 10 da kalkarlar 

Diğer postalar 
BARTIN - Cumartesi, çaı 

lZM!T 
şanba 18de 

- Pazar, Salt· 
Perşembe 9,30 

da 
MUDANYA - Pazar, So.Jı. 

Perşembe, Cu · 
ma 8,30 da 

B~'\"DffiMA - Pazartesi, Sall 
Çarşanba.. Per 
şenbe, Cuma.rtc· 
ili 20 de 

KARAB!CA - Sa.lı, Cuma 10 
da 

ı\YVALIK - Salı, Cuma 19 
da. 

tMROZ - Pazu 9 da 

rrabzon ve Mersin postnlarııııı 
<alkış gUnleri yük alınmaz. 

(1228) ) _____ _.Y, 

İstanbul ikinci lem memurıuğıJ (. 
dan Bir bo~tan dolayı mahcuı.1tl paraya çevrilmesine karar verı ~ 
bir adet demir kus. ile dört glSz:lfl eS 
katlı lld adet dosya dolabı 9. s. rl 
salı günU saat 10 dan 12 ye ~s ~ 
11alatada yolcu ealon k~ 

1 
Frenkyan hanı annnde ikinci a.rıırtı' .. 
suretile satılacaktır. Taliplerin ~.e 
m.l mezk!tr ve 111.att muayyende ~ 
hallinde bulunacak memura mur:ı' 
atlerf UAn otunur (30765) 
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Bahçe 
kapıda S A L .1 

H N E c A T • den alınız. Reçeteleriniz 1 büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlanır. Asri Saç Boyası Leke bırakmaz, tabii sabit, 

bir renk temin eder. 

fi 

r~~-,-.~.mıı:Clllml ......................... I. 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
5 ~irndiye 

· cı keşide 
kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
1 1 /Mart/937 dedir. 

ikramiye 
. 00 Liradır 

~Yrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahk 
•ltrarniyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

hk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
~.\1et. alan herkes 7 Mart 937 günü aksa?1ma kadar 
b~ıelıni değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarıhten sonra 

1 et Üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

M mur~n Kanunu 
lstan 1 v·ı "'yeti Daire Müdürlüğünden: 

1 
''t1ern ' · b 1 b ·· ·· file' fne ur un,, kitabı unvanı altında neşrıne aş anan ve utun 

il ıf '·~ l'llurı~rı alakadar eden kanunlar serisinin birinci kitabı olan 

~ tıt. ~unn kanunu,, gördüğü rağbet üzerine ikinci defa basılmış
,:~ ~İt t1e u ki~apta 788 numaralı M.emurin kanunu ile V ~k~letle~e 
~ı ~t t1 rn~~n kanunları ve tadillerıle bunlar hakkında Buyuk ~ıl
~ t'Ost e.:lısınce ittihaz edilmiş kararlar ve tefsirler yazılıdır· Fıatı 

3 ıı1 l\ıta. a. Uc~etile beraber 30 kuruştur. Tevzi yeri Edimede Meriç 
rllcf p CVldiri. (1233) 

inhisar ar ·stanbu; 
müdür:üğünden: 

aş-

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

Sofra tuzları ( 64) ve ( 128) zer paketi havi sandrklara ko 
narak ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilo· 
su Kabataş ambarında (9,50) ve mutfak tuzlarının beher 
kilosu (5,25) kuruş fiat]a satılacaktır. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az satrlamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz 
fiatına dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya 
çuval bedeli aranmıyacaktrr. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü 
merkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan 

( 1184) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilanı: 

Çocuk Es~rgeme Kurumu 
GeneJ Merkezinden; 
Ankarada Çocuk Sarayx caddesinde yaptırılacak apartıman, 

tiyatro, yüzme havuzu, gazino ve garaj binaları inşaatı; proje ve 
keşfinde bazı tadilat yapılmak suretile yeniden eksiltmeye çıka
rılmıştır. ihale 22/3/93 7 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. Yeniden 
tanzim edilmiş olan münakasa dosyaları 15 lira mukabilinde Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez Hesap işleri Direktörlüğün. 

1 den verilecektir. (1204) 

Erkekler nezdinde 
Nasll muvaffak o~dum ? 

Güzelliğim, asri zamanın bir mucizesile 
o/o 50 nisbetinde artmlştır. 

Cildim, hemen yan öl 
m üş bir halde idi. 
uruşmuş, solmuş ve 

ihtiyarlamıştı. Maa
mafih karakterim he
nliz gençti. Dansı se
viyordum, fakat hiç 
kimse beni dansa da
vet etmiyordu. Bugünün 
erkekleri, gençliği arıyor
lar. Nihayet bir cild mü
tehassıs i1e istişare ettim. 

Dedi ki: Cildimin "Biocel,,i -cil
di terli taze tutan kıymetli cev
heri- azalmıştır. Fen. son zaman 
!arda "Biocel.,i genç hayvanlar
da gizlenmiş cild hüceyrelerin
den istihsal çaresini bulmağa 
muvaffak olmuştur. Fen son 
zamanlarda "Biocel,.i giıbidir. 

Bu cevher; şimdi cildinizi bes
lemek \•e gençleştirmek için mat 
lup nisbet dairesinde Tokalon 
kreminin terkibinde mevcuttur. 
Vakit kaybetmeden bunu tecril· 
be ettim ve resimlerde görüldü
ğü gibi memiunlyetbahş netice
ler elde ettim. Sonra, bir mik
natisin çeliği cezbettiği gibi cil
de son derece yapışma hassasını 

2 

\'eren hususi ,.e kıymetli mad· 
deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
in<'e bir pudra kullandım. He . 
men hemen gayri mer'i olup 
sudan. yağmurdan ve tagayyU· 
ratı havaiyeden kat'iyyen mU· 
tessir olmaciı~ı için banyonuzu 
alırken veya sıcak bir salonda 
dans ederek terlerseniz bile yli· 
zünüzde sabit kalır. Bu yeni 
pudranın şayanı hayret ve ori
jinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek büyük ve mali feda
ktırhkla Tokalon müessesesi ta· 
rafı dan temin edilmiştir. Ve 
Tokalon pudrasına knrıştınl· 

mıştır. Her yerde Tokalon krem 
ve pudrasını ara),nız. 

Binlerce T okalon mü terisinden müessesemize 
mektup yazanların müşahedeleri, kendiliğinden gelen 
ve kıymetli delillerdir: 

(Krem ve pudraJarmzı ku1lanmak suretile yüzümün 
düz ve pürüzsüz hale geldiğini gördüm. Bu hal ar· 

kadaşlarımm bile nazarı dikkatini celbctti.) 
M. F. S. M. Bursa 

(Tokalon Kreminin yüzd~ki kabarcıklar icin çok 
istifadesini görrlüm. Bu krem ve eşsiz pudraJarm11 
sayesinde düzgün ve beyaz bir cilde malik oldum). 

Z. B. M. H. O .... Fatsa 
Mektupların asıllan dosva1anmızda saklıdır. , ___________________________ J 

-
istanbul Limanı Sahıl Sıhhıye Mer· 

kezi Eksiltme komisyonundan; 
1 - Tuzla tahaffuzhanesinde yapılacak yüz tonluk su depo~u 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2736 liradır. 
2 - Bu tşc aıt şartnameıeı şunlardır. 
A - idari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri 14 kuruş mukabilinde İstanbul 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezı levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 Mart 1937 Salı günü saat 14 te Galatada 

Kara Mustafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 205 lira 20 kuruş muvakkat 
teminat parası ile en az (5000) liralık bu gibi işler yaptığına dair 
bir ehliyet vesikası göstermesi şarttır. ( 1038) 

İstanbul Liman Sahil Sıhhıye 
Merkezi Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Tuzla Tahaffuzhanesinde çamaşırhane. kayıkhane. kö
mürlük ve duşlar inşaatı açık eksiltmeye konulmu\itur. Hepsinın 
keşif bedeli 3697 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
• A - 1 dari şartname 

B - Fenni şartname 
3 - istekliler bu şartnameleri 18 kuruş mukahilindf" fstanhııl 

Limanı Sahi1 Sıhhiye merkezı levazımrr:dan a1ahilir1er. 
4 - Eksiltme 9 Mart 1937 Sah günü saat 14,5 da Gal :- t~rf2 

Kara Mustafa paşa sokağında is tan bul Limanı Sahil Sıhhıye • er. 
kezi eksiltme komisyonunda yapı1acaktır 

5 - EksiJtmeye gireceklerin 277 lira 50 kuruş muvakkat te· 
minat vermeleri şarttrr. ( 1039) 

Sahibi: Ahmet Emin \'ALJ\IAN. Um umı neşriyatı idare eden: S. SAUM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limttet Şirketi. BuıldığJ yer TAN metbn:ıısı 
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deı•si laı-ihe 

Devlet Oemlryollır1 ·ve limanlan işletme U. idaresi ilinlart 

Muhammen bedeli (16675) lira olan bir adet kar küreme ma
kinesi 15/ 4/ 1937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1250 lira 63 kuruşluk muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 / 5/ 
1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri laznndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakta
dır. (1097) 

• • • 
Talibi çıkmadığından dolayı ilk eksiltmesi feshedilmiş olan ve 

muhmmen bedeli (16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif eb'atta 
çam azman ve tomruk 19/ 3/ 193 7 Cuma günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1249.56) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 / 5/ 1936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 aka. 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

Harice~ kullanılır. Eski ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soğuk 

algınhğından ileri 
gelen şi~detli 
ağrdarı teskin 
ve izale eder. 

Her eczaneden 
arayınız. 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir ve İzmir- #·-----------------------~ 
de İdare mağazalarından dağıtılmaktadır. (1168) 

* .. • 
Muhammen bedeli 750 lira olan 1500 adet kalo pil kavanozu 

lS/ 3/ 37 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası da
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5625 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar koni.isyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1230) 

iKTiSAT VEKALET! iÇ TiCARET UMUM 
MODüRLOCONDEN: 

25 haziran 1927 tarihli, sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi 
hakkındaki kanuna tevfikan Türki yede iş yapmağa izinli ecnebi sigorta 
şirketlerinden (Danüb Sigorta Şirketi) nin Türkiye umumi vekili bu kere 
müracaatla 21. 6. 1936 tarihli müzeyyel ruhsatname ile çalıştığı kaza 

ibranşmI 20. 11. 1936 tarihinden iti haren tatil ile bu branşa ait bilcümle 
taahhüdatmı lttihadı Milli Sigorta şirketine devreylediğini bildirmiştir. 
İttihadı Milli sigorta şirketi de Danüb şirketinin akdettiği kaza sigor
talarına. karşı bütün taahhüdatmı aynen ve tamamın tekabül ettiğini bil
dirmiştir. Danüb Sigorta şirketinin kaza sigortaaile alakası olanların ls
tanbulda Gala.tada Voyvoda caddesinde Onyon hanında İttihadı Milli 
Sigorta şirketine ve icabında İktisat Veka.Ietine müracaat etmeleri ilin 
olunur_ 

SOMER BANK 
Umumi Müdürlüğünd~n: ! 

DOKTOR ARANIYOR 
Karabükte tesis edilecek demir ve çelik fabrikaları için Da- 1 

hiliye mütehassısı bir doktor alınacak ve kendisine (250) 
iki yüz elli lira ücret ve ayrıca ikametgah verilecektir. 

İsteklilerin atağıda yazılı veaaikle 15/ 3/ 937 tarihine kadar 
Umumi Müdürlüğümüze müracaatları. 

1 - Hal tercemesi 
2 - Hüviyet cüzd 
3 - Diploma ve ih as vesikaları 
4 - lki vesika fotoğrafı. 

1/ 6/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 
evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kruşluklarla bronz 10 kuruşluk 
larm 1 Kanunuevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kal
masının takarrür etmiş oldue-u ilan olunur. ( 443) (1108) 

.. 
Erkekler ise 

güzel bir radyo· 

nun keyfini bayan· 

!arının piyanıstliğin& 

tercih ediyorlar. Şu halde 

Radyonun tekAmülü her iki 

tarafı da memnun bırakmış 

oldu. Yalnız Radyo deyip 
geçmeyin; daima R. C . A. 
Radyosunu tercih edin. 

Musiki ihtiyacınızı yalnız ; 

ama yalnız R. C. A. tatmin 

edebilir. • 

Ayda 12 liralık küçük bir 

taksitle hakiki bir R. C. A. 
Radyosuna sahip 
olabilirsiniz 

iSTiKLAL CADDESi 

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı def eder. Mide, Bat' 
sak, Karaciğerden mütevellit rahatsızlıkları önlet· 
Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 

INGILIZ KANZ~K ECZANESi 
, ___ BEYOGLU - ISTANBUL ___ _,....,. 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Evvelce ilan edilmiş olan Kimya Doçentliği imtiha.ll! Jdaı1 

15 inci Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

İsteklilerin Rektörlüğe müracaatları. (1235)' 


