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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN Y~LMAN 

YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu kuponlan toplaymrz. 1 O kupo 
na kartı Yeni ÇocUk Ansiklope
disini 7 tfı kunı,a alabilirsiniz. 

Iiatayda tetkikler yapan bitaraf · müşahitler bugün 
Cenevre komisy·onunda gördüklerini anlatacaklar 

Tiirk tezinin kabul 1 

edilmesi beklenivor 
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Cerıevredeki Heyetimizin Reisi 
B. Numan Rifat 

-----------
32,000 
Kişilik 
Ordı ' 

Ahmet Emin YALMAN a ütün bir köy halkının te
~· hirli kokusu duymamak 
d ~·burunlarına tat tıkamaaın
h' ı nıanayı dütününüz ! Cenubi 
L ~dudumuzda dolat•P bizim için 
uır r.. d '-1 oportaj hazırlıyan arka atı· 
h ıı M üıntaz Faik, bu manzarayı 
d~dut boyundaki bir köyde ken-

1 iÖılerile görmütlür. 
ı:~sillerce müddet kendisine yalnız 
g·· 8Udar, jandarma ve &şar<:ı eşraf 
lc?,nderen şehir ve kasabaya karşı 
"

0
Yde bu kuvvette bir kin ve huşu.... et g· 1 li, ı.z enmesine neden hayret etme. 

Jt·: }4eın1eket yakın vakitlere kadar 
,_

0Ye, bUtUn oradan aldıklarına. mu· 
"labu h' b' ~ ıç ır şey vermemekle kalma. 

Iştır. Kendi bindiği dalı ke.smekte 
:arla. çalışmış, müstahsili kırmış, 

llliştır. Böyle hareketlerle kendi 
::anıa ve refah imkanlarını kıstığı. 

farkına bile varmamıştır. 
cu~~ılap TUrkiyesinden evvel mev· 
~e . idarelerin köye karşı olan va.zi. 
le~· Monteskiyö'nUn bir tek tasviri
lçı:a~e edilebilir: Meyvayı toplamak 
~ 

1 
agacı kesmeği en kolay ve ameli 

~ .. ~deden ziyankar zihniyet ve gi. 

Büyük yarayı gördük. A. nadolunun göbeğinde kuru. 
'1a •• lan, köylünün halini yakın. 
~::a goren ve anlıyan yeni hükfimet, 

01 YI bUtUn dehşetiyle gördü. İlk iş 
..::rak aşarı kaldırdı. O zamanlar 
n ~ memleketin en büyük gelir kay
~ı olduğu için bunu kaldırmaktan 
~ a cesaretli bir hareket olamazdı. 
lJ.• Ye karşı daha !azla hüsnUniyet ve 
:\>~ka ifa.de edecek bir tedbir tasav. 

edilemezdL 

•U~ar.kalktıktan sonra da köy dü· 
tiy:Uld~. Fakat bin türlü gaile ve ih. 
la ç içınde muntazam bir program
kı~alışılmadı. Bugün sağlık işleri ba· 
tl llıdan köye eskisinden çok fazla 
~Ullzatuı:nıştır. Ziraat mekanizması 
lnı sta.hsüe eskisinden f a.zla yakla.ş. 
tn:tı?:· Bazı köyler mektep yüzü gör
W ŞtUr. Memleketin şu veya bu kö· 
ltıe~e giden öğretmenin kendi eliyle 
ten ~p binası yaptığına, muhitini 
blk~ır için sevgi ile çalıştığına .iair 
bıUt Yele: duyuyoruz. B'.!nlar bize 
CU. eva.zi, gizli bir kahramanlığın 

ıeı efsaneleri duygusunu veriyor. 

(Arkuı Sa. 10, su 4 te) 

Suriye posta idaresi 
"Hatay,, yazılı mektupları 
, geri gönderiyor 

Cenevre, 7 (TAN muhabirinden) - Hatay anayasasını ve 
müstakil Hatay yurdunun statüsünü tesbit edecek olan komis
yonun yarın (bugün) yeniden yapacağı toplantı ehemmiyetle 
bekleniyor. lçtimalarda çetin münakatalar olması beklenebilir. 
Fakat neticede Türk tezinin parlak bir muvaffakıyet kazanması 
ümitleri çok kuvvetlidir. Suriye heyetinin Pariste yaptığı te§eb. 
büslerin hiçbir müsbet netice vermediği de öğrenilmektedir. 

Y arm başhyacak olan ko- ı 
misyon toplantılarında bitaraf 
müşahitler şifahi raporlarını 
vereceklerdir. Toplantıların 

nekadar devam edeceğini şlın
diden kat'i olarak kestirmek j 
mümkün değildir. Bununla be
raber pek uzak olnuyan bir is
tikbalde Hatayın anayasasile 
statüsünün Türk tezine uy. 
gun olarak tesbit edileceğini 
gösteren işaret belirmiştir. 

"H ... . . OTOy,, tımı 

Antakya, 7 (Tan muhabirinden) -
Suriye posta idaresinin çok garip ha
reketlerine şaiht oluyoruz. lstiklalini 
kazanmış vaziyette bulunan Hataya 
Türkiyeden "Hatay,, adresiyle gönde
rilen mektuplar posta idaresi tarafın. 
dan kabul edilmemekte, geri görıdern· 
mektedir. Bu kabil :mektupların al· 
tına franszıca olarak "Suriyede böy
le bır mmtaka yoktur,, taı-lınd.ı ga 

r M. ŞUŞNIG 1 
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( Arkası Sa 10 Sil 3 te ) ı 
--------------...J . Avusturya Baıvekili Ve Dikfaförü 

Viyanada Kralhk 
için yan resmi bir 
nümayiş yapıldı 

Askeri bir toplantıda Hükumet 
erkanı da hazır bulundu 

Viyana, 7 (A.A.) - Avusturya askerleri tarafından teşkil edi· 
len Kralcılar Cemiyetinin himayesinde olarak Reuz sirkinde sal
tanatın geri gelmesi lehinde büyük bir nümayit yapılmı! ve bu 
ıırada lmparatorluk bayrakları çekilmittir. 

Almanya 
silah 
başında 
Londra, 7 (A.A.) - Sunday Time

sin hususi muhabiri, Almanyanm ye
niden dördüncü bir motörlü fırka ve 
iki topçu alayı teşkiline karar vermiş 
olduğunu bildirmektedir. 

Hıncahınç dolu olan sirkte 
hükumet erkanından Başvekil 
muavini Feld Mareşal Hulgerth 
ile müsteşar Roth hazır bulun

muşlardır. 

Cemiyetin reisi Steine Avus

turya halkı için saltanatın avdeti 

prensibi lehinde karar vennek 

hakkını istemiştir. 

Nümayişçiler Arşidük Ottoyu 

uzun uzadıya alkışlamışlar ve 

sonra sokakta bir alay teşkil ede-Bu muhabir, Almanyanın daha ev
velce 1500 tanklı altı alayı bulundu
ğunu hatırlatmaktadır. ikişer tank rek: 
alayı, motörlü fırkalara tahsis edil- "-Yaşasın Habsburg'lar!,, 
miştir. Bu fırkalarda, bundan başka, diye bağırmışlardır. 
;;,rhlı otomobillerle mücehhez bir is· Al b k dagw ılmıştı Nazi-

b. t•· 
1 

ay ça u r. 
tikşaf grupu, ır topçu ve' mo or erle 

1 
.. . . 'hl ... 

1 
w b-

.. h"'A b' u . al bul er numayışı ı a etmege tcşe 
muce uııı;Z ır s V8{1 ayı un •

1 

b" . 
1 

d b 1 . . 
makta.dır. Bu fırk-a.11,r saatte altı us etmış erse e ~n arın ıçın· 
kilometre D;le6afe ka~ ~at den fena kokulu fışekler atan 
te .bulwmı~ • ' "1 l dört tanesi tevkif edilmiştir. 

• - ... ... t 

Oün lsfanbul yine hararetli bir sopr günü yaıach. Fakat Güneı - Beıikfaı clostluk maçı, lı6kemin 
çok fena idaresine/en sonra 1 - 1 berabere neticelendi. Dün kü spor hareketlerinin 

büfün laf silafını. bugün spor sayfamııcla veriyoruz. 

Başvekil 

Seyahate 

Çıkıyor 
Ankara, 6 (T.A..'i Muhabirinden)

Ba.şvekilimiz İsmet !nönünün yakın. 
da Orta Anadoluda kısa bir tetkik 
seyahatine çıkması kuvvetle muhte. 
meldir. Baş vekilimizin bu arada Ereğ 
li dokuma fabrikasının açılma res· 
minde bulunmaları da muhtemeldir. 

Afgan Sefiri Memle· 
ketine Hareket Etti 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -

931 denberi memleketimizde bulunan 
ve kordiplomatiğin reisi olan Afğa 

nistan Elçisi Sultan Ahmet Han, me
zunen Yarın akşam memleketine git
mektedir. Sultan Ahmet Hanın Af 
ganistanda bir vezarete getirilmesi 
muhtemeldir. 

''"""-"-~~"t 
~ TAN'IN -

YENi -
ROMANI ~ 

t 

YAZAN: i 
SUAT ~ 

DERViŞi 
O k u y u c u 1 a r ı- ~ 

mıza müjdeliyoruz. -
Çok yakında gazete· -

- niz, değerini hepini· ~ 
zin takdir ettiği arka- ~ 

datımız Suat Derviıin 1 
özlü eserini, yine size ~ 
verecektir. ~ 

Suat Dervitin bu -
romanı kendisinin ve -

bu yılın bellibatlı töh· ~ 
reti olacaktır. -

~~"'~~ 

ispanyanın kontrol 
işi 13 Marttan 

itibaren başhyor 
Fakat 
koya 

ltalya O 
Yardıma 

Güne 
Fırsat 

Kadar Fran
Bulacakmıı 

Londra, 7 (TAN) - Ademi Müdahale Komitesinde timdilik 
bir anlafmıya varılmıf ve bu anlatma neticesinde bu ayın on üçün
den itibaren ispanyanın karadan ve denizden kontrolüne, komite
ye ittirak eden devletler tarafından karar verilmittir. Bu kara .. 
rın, denildiği gibi, bu ayın on üçünden itibaren tatbiki beklene
bilir. 

Ademi Müdahale Tali Ko
mitesi bu hususta şöyle bir 
kontrol formülü tesbit etmiş
tir: Komiteye dahil devletler 
13 Marttan itibaren kontro!e 
memur harp gemilerini tayin 
edilen ·hudutlara göndermiş 
olacaklardır. 

Sonra, Ispanyaya giden gemileri 
kontrol etmek için Avrupa limanla.. 
rmda faaliyete geçecek olan komis
yonlar yerlerine gidip işe başlıyabi· 
lecek hale geldikten sonra kontrol bil· 
fiil teossüs etmiş bulunacaktır. 

KO!\'TROL ŞEFLERi 
Komite kontrol servisi §eflerlnl 

kat'i surette aşağıda gösterilen rJe
\tilde tayin etmiştır: 

1 - Amiral Degraeff, Londra kon
trol merkez bürosu şefliğine. 

2 - Vis Amiral ~livier, deniz kon
trol şefliğine. 

Hükumet . kuvvetlerine/en munfa- 3 - Miralay Lunn, Pirene kontrol 
zam bir müfreze ileri haflarda şefliğine getirilmişlerdir. 

Cüzamlılar 
tedavi 
edilecek 
Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -

Sıhhat Vekaleti, 937 yılı içinde yur

dumuzdaki bütün cüzamlıları tedavi 
edecek müesseseler kurmayı karar-
1.a§tırmı§tır. Bu iş için en muvafık 

yerin Elaziz olduğu tesbit edilmiş • 
tir. 

IHTlLAF NOKTALARI 
Komite bu kararları resmen tasdik 

ettirmek için pazartesi günü heyeti 
umumiye halinde toplanacaktır. 

Bununla beraber bu vesikayı sure. 
ti kat'iyede kabul edilmiş addetme. 
melidir. Günkü Fransa, Almanya ve 

[ Arkası Sa 10 Sil 5 de l 

Maarif VekiD 
Şehrimizde 

Ankara, (TAN) - Maarif Vekili 
Saffet An kanla Talim ve Terbiye He 
yeti Reisi Ihsan ve YUkeek Tedrisat 
Umum Mlidürü Cevat bu akşamki 

ekspresle Istanbula hareket ettiler. 



-- 2 
,~~~~~~ .............. ,~ ....... ~~~ ....... ~~,.....,.....~~~~ 

~ HAFTADA BiR i 
' l'\I" ' " , , , ..., ............... ............... ....._ .......... ....._,,....., ...... .....,' ..... '""' -

DINLENE; 
DINLE1VE!. 

S öylene söylene eskimiş haki· 
katler vardır; hakikatin za

ten yenisi makbul değildir ki fer. 
sudesine rağbet eden .olsun. Hal. 
buki ayak altına alınınıya alışık 

olduğuna göre hakikatler de bi r 
Şıraz halısı gibi eskidikçe kıymet
lennıeli anıma dokuması bu işe 
gelmez. 

Uzatnııyalım. Size bir iki haki
katten bahsederken utandığımı 

anlatmak için bu nıukaddinıeyi 
yaptım. 

Halk tramvayların kalabalığın • 
dan şikayetçidir. Haksız da değil. 

Eminönünde, Karaköyde, Galata. 
flarayda, Taksimde şöyle bir tram· 
vay bekleyin Geçen arabı\ların ha
li , bu şikayetin ne kadar yerinde 
olduğunu gösterir. 

Ben de sizin gibi düşünüyorum. 
Lakin gösteriş aldatıcıdır, derler,. 
Ne kadar doğru imiş. 

Geçende bir tramvaya bindim. 
A rka sahanlıkta on dört kişiyiz. A. 
rabanın içinde kaç kişi olduğunu 

bilmem amma yalnız havada asılı 
ellerin adedi on beş kadar. Oturan. 
lar, oturanlara dayananlar. önde 
ve arkadaki koltukların aralıkları. 
na sığınanlar da ayrı. 

Tramvay değil, küfe. Lakin yol· 

cular ınemhun. lçkapının eşiğine 

tünemiş, şişman gözlüklü bu vazi

yetinden hiç şikayetçi görünınü. 

yor; ağzının içinde sessizce dönen 
diliyle muttası l avurdunda araş. 

tırmalar yapıyor .. OnlVI önündeki 
kıranta, zifirden bıyıkları ve elleri 
sararmış yolcu, öyle bir şehvetle 

ıigarasını çekiyor ki on lira verse
niz yerini size bırakmaz. Daha 
yandaki kaşkollü kim. Çıkılmaz ta 
rafın kapalı parmaklığına yeni ge
l in çiçek tutar gibi hahişle sarıl

mış, axağ ı yerden kesildiğinden 
dolayı bahtiyardır. Onun yanıba

•ındaki tombalak bakkal çırağı 
4<abasını ardındaki fren çarhına 
vermiş; muttasıl kabak çekirdeği 
yiyor. Daha beride çıkınlarını di
reksiyon makine dolabının üstüne 
yığını' yolcu yanındaki arkadaşi. 
te hangi rakının daha fazla neşe 
verdiğiı:ıi bir artist ruhiyle nıüna
k a,a ediyor. Kapı ağzındaki demir· 
lere jimnastik yapan bir trapezci 
ıayretile yapışmış olan sırıtkan 
ıenç te arkadan arabaya binenlere 
bağırıyor: 

- Oörınüyor musunuz yahu? 
Biz bile zor yer bulduk •• 

Ve bütün bunlara rağmen halk 
hala bu arabaya binmek istiyor. 
Artık bundan halkın şik!yetçi ol. 
duğuna kimi inandırabiliriz? 

L e 

V ayyy! Benim gözüm yıld ı . 
Dünya acaipleşti azizim. Ev 

velki gUn Balı kp a.zarına gittim. 
Ben Balıkpazarını severim. Orıı.sı 

herkesin m idesile açıktan açığa 
meşgul olduğu yerdir. Gizlisi ka· 

paklısı yoktur. Halbuki öyle yerler 
ve anlar oluyor ki kar,ımdakinin 

yeglne kaygusu midesi olduğunu 
tıissettlğim halde bunu ne ben açı. 
ıa vurabiliyorum, ne de o! 

Balıkpazarı gerçi midemizle en 
•• mimi mesuııl oldueumuz yerdir 

amma ne çare ki bir acayip yer Dl· 
muş. 

Oezgin bir elmacının yanına 

yaklaştım . Çember sakallı bir a. 
daıncağız. A l yanaklı elmaları kü· 
feye kale bedeni gibi dizmiş. Bir 
titiz müşteri geldi, Hangi el mayı 

eline aldıysa arkası çürük .. Müşte. 

ri: 
- Bunlar çürük! diyecek oldu. 

Elmacıda bir hiddetı bir gazap. 
Cürmü meşhut olur .da yakalarlar 
diye sıvıştım. 

Balıkçıya geldim. Kalkan balığı· 
nın mostrası mükemmel. i çeriden 
kestiği balık biraz geçkin i.nıiş . Ka. 
dın almak istemiyor. Blıkçıda 

heyecan! 
- Kokmuş sensin! Mostrayı mı 

ve;eyiın sana. diyor. 

Bir sarrafın önünde bir adaı;, al

tın satıyor. Alıcı, altın ı tarttı, 20 

kuruşluk eksik! diyecek oldu. 

Vay anam! Sen misin söyli yt-.n. 

''eksik senin katand ı r,, sözü, bu 

hiddetli müşterinin en mülayim hi

tabı idi. Dikkat ettim. Kimse fal. 
sosunun meydana ç ı kmasına, çü

rüğünün keşfoluıımasına. kokmuş 

malının reddedliınesine ve eksiği· 

nin t eraziye vurulmasına razı değil. 

R azı olmamak şöyle dursun, bun. 
tarı meydana çı karana, bunlara iti 
raz edenlere düşman oluyor. Balık 

pazarı bir acaip yer olmuş dediın 
ya! 

• 
A

kşam evde okuyorum. Mev-
llıt, maval, hariçten gazel 

değil gazete okuyorum. Okumala· 
rın en mütevazi ve iddiasızı . Başı. 

mın üsUndeki ampul ne kadar gü
zel ayd ı n lık veriyDr. 

Fen ilerledikçe -inanıyorum 

ki- darbımeseller de degişiyor. 
Eskiden : 

- Mum dibine ışık vermez! der· 
terdi. Halbuki şu ampulün nuruna 
bakın! Bunun la mumun dibini ay. 
dın l atmasına işaret ederken bir a
damın kt-ndi yak ınlarına hayrı 

dokunınıyacağını anlatmak ister· 
lerdi. Anıpü l çıktı çı kalı işte mum 
dibine mükemmel ış ı k veri yor, am. 
ma sebebi var: 

Baş aşağı olmuş, dibi havaya çık 
m ı ş ta ondan: 

B. FELEK 

l y o:cu sa~onu 
·Bu ay içinde 
ihale edilecek 
Galata.da yaP,ılacak yeni yolcu salo

nunun projeleri üzerindeki tetkikat 
bitmiştir. Yann toplanacak tali ko
misyonlar projeler içinden birinci, i
kinci ve üçüncüyü ~çeceklerdir. 
Birinciliği kazanan proje inşaata 

esas tutulacak ve diğer projeler ik
ramiye verilerek satın alınacaktır. 

Tali komisyonların karan, tasdik edil 
mek üzere cuma günü toplanacak o
lan umumi jüriye verilecektir. 

Salonun yapılacağı Merkez Rıhtım 
ve Çinili Rıhtım hanları arMındaki 

yerde bulunan dükkan ve hanların 

yıkılmasına başlanmıştır. lnşaatın 

ihalesi bu ay içinde yapılacak ve ge
lecek ay başında ::ışaata başlanmış 
olacaktır. Salonun ôu yıl sonlarında 
tamamlanması şarttır. .ınşaata esas 
olacak proje seçildikten sonra bina
nın önüne dikilecek büyük Atatürk 
heykelinin yapılmMt için de bir ,....:i. 
sa.baka açılacaktır. lstanbul nihayet 
1938 senesinde modern bir yolcu M• 

lonuna kavu§mUŞ olacaktır . 

I A .~ 

Cenazelerin gömülmesi 
Belediyeye • 

ışı 
• 

geçıyor 
• 

Bir senelik tecrübelrl · 
devresi tatbik KuY MEKTEPLERi 1 

edilecek 
Belediye, önümüzdeki Haziranın ilk gününden 

itibaren İstanbuldaki ölülerin techiz tekfin ve ~ , 
tedfin işlerini idare etmiye başhyacaktır. Bunun 
için Belediyenin yeni bütçesine tahsisat konul
muştur. Yalnız bu işle uğraşmak üzere Belediye 
Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı bir teşekkül 
meydana gelecektir. 

Cenaze .Merkez .\1emurluğu adını taşıyacak olan bu 
teşekkülün başında bir başmemur bulunacak maiyetin
de de gasil, techiz, tekfin için lüzum kadar memur ile 
on tane kadar da imam bulunacaktır. Cenaz~ merkez 
memuriyle diğer memurlar ve imamlar mayı~ta müsa
baka ile hariçten alınacaktır. 

Haziran birden itibaren evinde ölüsü olanlardan arzu 
edenler en yakın polis nokta veya karakolu vasıtasiyle 
cenaze merkez memurluğunu haberdar edecek ve bu ha
>er üzerine de Belediye derhal işe başhyacaktır. 

Ancak bir iş bir sene müddetle ihtiyari olarak &·le
diye tarafından idare edilecek ve bu müddet, bir tecrü
be devresi olacaktır. 

.,r---,,-~.,--.-,...~~~..c--~_,,.......,,,.....,....._,,.~~.,....,.,.~~~~ 

Şu resimde gördüğünüz binayı, orta bir mimar 
zevkiyle köy öğretmeni yapmıştır. Plan ve yapı 

kendisinindir. Burası tek dersaneli köy mektebidir. 
içinde muallim evi de vardır. Şimdi bu yeni köy 
nıektt·plerinin, her tarafta çoğaltılmasına çalışılı. 
yor. 

Belediye bir yıllık tecrübeden ala-ı 

~~ğı neticelere göre 938 hazir~nındaı· \ ı 1 • d " d d ı d 
~t~bare~ Istanbul B_elediyesi ~u~usları ptı aı ma e er en 
ıçınde olen herkesın cenazesının tcc-
hiz, tekfin ve tetfin i§ini doğrudan 

1 - . 
dogruya kendi üzerine alacaktır. O g 
tarihten sonra hususi surette ölü kal- ver 1 er 1 n ı n c e 
dırmak yasak olacaktır. 

Bu yasak tatbik edildiği zaman ~h- ne kadar ucuzlayacak? 
rimizde din ve milliyet farkı gözetil- • 

• • 

8 • 3 • 937, 

Vapur 
navlunları 
inecek 
Denizyoll. ıdaresirıln yolcıı.t '

99 

navlun tarifelerini tesbit edecek it<>" 

misyon bugün tekrar :>eniz TiCS.ret 
Direktörlüğünde toplanacaktır. !{<>" 
misyon azalan şimdiden tarifelerde 
tenzilat ile tüccar ve nakliyatçılar le
hine kolaylrklar yapmıya karar ver-

i miş bulunma 1•tadırlar. 
İ Tarife madd(ler' 1de yap11Mıı.k de
ğişiklik ve tenzilat bir senedir tat
bik edilen son tarifeden elde edilen 
neticelere gö. rlıt cr..!ttır. Denizyol -
ları Idaresi ' ~ geÇt>n sene zarfında 
bir miktar kar ettiğinden tenzilat 
mesele.sine itirazda oulunmamakta • 
dır. 

• 

Karabük 
İnşaatı 
Başlıyor 
Karabükte kurulacak demir ve ~e

lik fabrikaları üzerinde bazı tenıaW 
lar yapmak maksadiyle Ankaraya gi· 
den Brosseral firmasının umum ınU
dürü Ma.kenzi bugün şehrimize döne
cektir. 

Verilen malumata göre, Makenıl 
bu akşam Londraya gidecektir. Ma
kenzi ile birlikte gelen 4 lngiliz nıU
hendisi dün akşam Karabüke gitnıi§' 
lerdir. Fabrikaların inşaatı için 18-
zım olan işçi ve malzeme hazırlıklar1 
nihayet bulmuştur. Sümer Bank u
mum müdürü Nurullah Esat ta 20 

meden her ölüye ait işle Belediye uğ
raşacaktır. 

Esasen Belediyeler kanunu niha • 
yet on sene zarfında bu işin Beledıye 
tarafından yapılmasını emretmekte
dir ve bu müddetin yedi senesi bitmış. 

İptidai maddelerin memlekete girerken veya girdikten sonra martta şehrimize gelecek ve fabrika.
bütün vergi ve resimlerden istisna edilmeleri maksadile bir kanun ların tesisat işiyle meşgul olacaktır· 
layihası hazırlandığı haberi bütün piyasada 

karşılanmıştır. 

derin bir alaka ile 
YENi BiR 

HASTALIK 
tir. 

Ham maddelerden alınmakta olan '
resim ve vergiler kalkınca, mamul eş. ı r------------ Son günlerde tehlikPli bi .. has! 't• 

Türk Yunan 

Demiryolu 
Anlaşması 
Edime civarında 1 nan toprakla

rından geçen 33 kilometrelik demiryo. 
lunun hangi kanuni hükümler daire
sinde idare edileceği hakkındaki Yu
nan heyeti ilr Türk heyeti arasında 

ya fiyatlarının yüzde 25 ucuzlıyabi
leceği umuluyor. Bu ucuzlamanın di
ğer ~ye<:c.k ''e g1yecek macıtteıernıe 
ait fiyatlar üzerinde de müessir ola
cağı gayet tabiidir. 

Razırlanan proje, kimya maiideleri 
ithal eden ve satanlar, tarakçılar, yağ 
cılar, sabuncular, telciler ve deri ima
latiylc meşgul olanlar üzerinde çok 
müsait bir tesir yapmış ve bütün ala
kadarları sevindirmiştir. Bu tedbi
rin iktisadi kalkınma bakımından çok 
yerinde olduğu teyit edilmektedir. 1 

Bilhas.c;a bu muafiyet yüzünden, 
yapılmakta olan müzakereler netice- memlekette henüz teessüs etmemiş, 

lenmiş ve tam bir anlaşma hasıl ol- yahut yeni kurulmuş olan bazı sanayi 
muştur. Lı.ı hususta hazırlanan pro- de azami istifade edecek ve mesela, 
je ve rapor Nafıa Vek:.lctine gönde- bağa, fildişi, istiridya kab:.ığu, nebati 
rilmiştir. maddeler ve alüminyum mamulatı sa. 
Anlaşmıy .. göre, bundan sonra tren nayiine ait geniş bir endüstri planı 

Yunan topraklarından geçerken Yu- tatbik olunabilecektir. 
nan meınurl: bilet kontrolü yapabi- HARP SANAYll 
lecek. her hangi · ir hadise vukuunda, Ham maddeler hakkındaki projenin 
hadisenin vukua geldiğ; toprak sahi- hükümlerinden istifade edecek sana
bi devletin kanunları cari olacaktır. yiden birisi, harp malzemesi sanayii 
Biletsl7. seyahat eden yolcular. tren- olacı:ıktır. İngiltere ve Almanya gibı 
den indirilmiyerek tabi ?ulundukları harp mal1.emesine ait, ham maddeleri 
en yakın istasyona kadar götürüle. stok olarak tophyan devletler gibi 
cektir. Türkiyenin de bu nevi maddeleri ithal 

33 kilometrelik demiryolu hakkın- ederken yeni ve tam muafiyetler ih· 
da Lozan muahedesinde mevcut hü- das etmesi, kunılacak olan harp en
kümler, yukarıki anlaşma esaslarına düstrisinin inkişafında çok kuvvetli 
göre tadil edilecektir. 1 bir amil olacakt ır. 

LASTIKÇ1LER 

Üniversite Rasatha· 
nesi Genişletilecek 

Projenin ihtiva eetiği hUkümıer

den en çok memnun olanlar lastik fab 
rikalan müessisleridir. Şimdiye ka-

Geçen sene getirilen teleskopla dar ham kauçuğun bir kilosu için 22 
faaliye . rir.i arttıran Univerr1' e '\· buçuk kuruş gümrük resmi, 2,5 ku· 
~< whaneı:;inin •nişletiln' "Sİ etrafında ruş oktruva, 100 kuruş ta istihlak ver 
tetkiklere başlanmıştır. Bilhassa, gLc;i iti cem'an 125 kuruş ödernekte
bazı aletlerin de getir ·rnesi icap et- dirler. Buna, malın kıymeti ii1,erinden 
miş ve ayni fr • ·• "1'\ra sipari !>' er ve- kiloda yüzde on muamele vergisi de 
rilmiştir. ~ı· yeni al ' ler ; eldikt .. n ilave edilirse, bir kilo kauçuk fiyatı 
sonra Univcrı:ıte rasathanesi, daha üzerine açıktan 140 kuruş zammcdi· 
miisbct bir şekilde çalışmaı ~-·'lı art- liyor demektir. Yeni projeye göre, 
tıracak, faaliyet neticeleri büroşür- kauçuk kilo b~rnda 140 kuruş tutan 
!erle neşredilecektir. I bu resim ve ver.giden muaf tutulursa, 

evvelce 225 kuruşa satılan galoş 80 • 

Çifte Yaralanma 
Şoför Nihadın idaresindeki otomo

bil, Şişhaneden geçerken Beyoğlun
da Alyon sokağında 5 numarada O

turan Antıuvana çarpmış. başından, 

bacağından yaralamıştır. 

Antuvan, ayni otomobille hastane
ye götürülürken Nihat, bu 5efer de 
yolda 1930 numaralı otomobile çarp
mış, bu çarpıl'mada iki otomobil de 
paramparc:a olmuştur. 

85 kuruşa verilebilecektir. 

Kanalizasyon Kapak· 
larını Çahyorlar 

Şehrin bazı taraflarında yeni bir 
hırsızlık görülmiye başlamıştır. Bazı 
açıkgözler, tenha ve karanlık sokak
larda inşaatı henüz ikmal edilen ka
nalizasyon çukurlarmm büyük demir 
kapaklArmı sökerek götürmektedir
ler. 

BÜTÜN 
T UKUA 

IŞIK 

ğın Akdeniz sahil ımm+~kasında ya.
vıldım öı'Zr.Anilmiat~ x_-• .,._ 
manyoz adı ver ilen bu 'lı.. ... 1·<;a ment 
leketimizin bir i:.l yeWıde de tesaduf 
c ı.ııştir. 

Sıhhiye y,..ı .··~u ha .. ~aıığın maıü• 
yeti h ·~kında bUtün al ·.:.adarlara i• 
cap edeı. malumatı verıiş, meml~ 
ketimizde bilinmiyen bu hastalık '"'J
ku::.tınm ctinü gUnüne Vekalete bi1 ,.,i• 
rilmesini istemiştir. ıstanbulda has
talık üzerinde tetkikle.. yapılmakta. .. 
d·-. Haşevi I..eyşman: .. ·ız, ihhnr: _ . .. ç.. 

huri hastalıklar arasına alınmıştır. 

Ortodoksların Yortusu 
Ortodoksların Apokria yortuıırtt 

Nof'a Yekôleti, bütün A 
nadoluyu elektriğe kovuıtu
rocak olan bir teJebbüs Ü· 
zerindedir. . Bu te~ebbüse 
göre, Anadolu üç dört mm· 
takaya ayrılacak ve bir 
merkezden bütün bu mtn· 
falcalaro elektrik verilecek· 
tir. Merkezin tesis · masrafı, 
30 - 35 milyon lira olarak 
tahmin edil yor. Mütehas
sıslar, i~ üzerindeki tetkikle· 
·ine devam ediyorlar. münasebetiyle evvelki gece Beyoğıun

da eğlenceler tertip edilmiş ve dUJ1 
================ maskeli karnavallar caddelerde do

Süt işi 
yıne 

cani andı 
Şehirde halis, temiz ve katıksız .. ::.:t 

içilemediği yolunrtaki şikayetler ' ek
rar çoğ::o 1 :nıya başlamıştır. Süt müs
tahsillerinden bazıları, istihsal e -
di1€iı. sütün istihlak olunan sütten 
miktar itibari ·e çok az olduğunu söy 
lüyorlar. Süt satış. işini perakende
ciler elinde hil,ye müsait bir hal al
dığı da ileri 1!1Ürülüyor. Mahiyeti i
ti'··~-iyle ,. :. ğır olan ·nanda sütü
nün içine su karıştınldığt, bu yapıl
mazsa sütün lçilemiyece~i de ileri 1!1Ü· 
rülen iddialar arasmdaci.,.., öğrendi

ğimize göre, :., leCiye, süt t · •:m~~ -
namesinin tatbikatındaki gliçliikle -
rini ve tadili lüzumlu olan hüküm. 
lerini sıhhiye Vekaletine bildireccı:. 
tir. 

laşmışlardır. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

D Un saat 14 te llalke\1nde ya
pılacak olan Torosluland 

kongresi ekseriyet ohnadığında4 
gelecek pazara kalmıştır • 

• 
• s tanbul zabıta.111 kanrosnntıJI 
1 ta.ıo.-lyt-,sine karar , ·erilmls 

t ir. Yeniden polis a.lmara.ktır • 

• 
E '\'nlld gün şehrimi:ıe geJrnlŞ 

olan Polonyalı, Alman "' 
Franınz tayyareciler, dün sa.hah Ati• 
naya hareket etmlşlerdlr , 

G 
• Umriik ,.e İnhisarlar yekfll 

Ali Rana Tarhan, cfün sabah 
~hrimize gelmiştir • 

.............. _..._~ ..... ·"""' 
ITAkVilt\B~HAVAJ 

1
---, 8 MART 

PAZARTESİ 
Bugünkü Hava: DECIŞIK 

Bucünkü hava, ıureti umumiyede müte
havvil ve bulutlu olacaktır. Ruzc1r, milte
dil bir sür'atle ,imal istikametinden ete· 
cek, Orta Anadoluda hafif yalıt cörülecek
tir. Karadeniz sahil mıntakasınm da kapalı 
olması muhtemeldir. 

Dünkü hava 
Dün barometre 75!1 milimetre, hara ret en 

çok ıı.s; en az 9 aantiırat olarak kayde
dilmi~tir. Rüzglr umumiyetle timal istika
metinden Orta kuvvette esmiıtir._ 

3 üncü ay Gün:31 Kasım:l21 

1355 Hicrt 1353 Rumi 
Zilhicce : 24 23 Şubat 
Güneş : 6,24 - Oğle: 12,25 
ikindi: 15,39 - Akşam: 18,08 
Yatın: 19,38 - tm.sik: 4,45 
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1 SON HAB.ERL.ER 

F ransada yeni bir FRANSA 

MiLLi 

grev hareketi MÜDAFAA 

NAZiRi 

Amerika, Macaristan 
ve T unusta şiddetli 

~~evler devam halinde 
1 

~ arıs, 7 (TAN) - Yeni grev hareketleri kendini göstermiştir. 
la~ttlo l~an amelesinin grevi dolayısile Garon nehrinde vapur
Ptır: nuiteşekkil bir set çekil1:1iş, gece ~~rıs~ kaldırrlmış:r. Va
~lcr r, ge~c y~ısı_nd_an s~~ra limana getırılm~ş ve kar_a ile ırtibat 
ho.: ar tesııs edilmıştır. Murettebat sabahleyın gemıleri terket
.. ı.ı.şlcrdir. 

.~Unan işçileri federasyonu katibi Durand şunları söylemiştir: 
bu. - Bassens'in membaına do<Yru ,-------------
te~~raj ~urduk. İsteklerimiz yerlne 
~ ılnıedikçe hiç bir ecnebi veya Türkkuşu 

lzmirde 
alkışlandı 

ee::ız ~apuru buradan geçemiye • 
Uk h · Lıman hizmetleri için 40 saat
har aft~ kabul edildiği zaman grev 
llıiı eketıne nihayet verilecektir. Ge
lin ere Yaklaşmak istiyenlerin tize. 
te e tuıuınbalarla su sıkacağız. İşle. 
lı.uı~alnız ecnebi gemilerinin bağlı bu 
Cektı·Ukları kısımlarda devam edile· 

r.,, 
~:ordonun bilyük limanı 12 büyük 
~Ur~rkör tarafından kapatılmıştır. 
gr un gemiler, düdüklerini çalarak 
ett~~ .Y~p~n amelenin gemileri işgal 

ıgllti bildirmiştir. 

TUNUSTA. 
t>a . 

ttı.ı rıs, 7 (TAN) - Fransanın Tu-
h~ Dnıumi Valisi Armand Tunusa 
\u eket etmiştir. Orada Gafsa maden 
~~la:ındaki ihtilatı halledecektir. 

lll~ ~ku.n;ıet, patronlar ve amele mü. 
l'o sıUennden mürekkep bir komis. 
.... ~kurulmuştur. Hükumet mümes-. ~ · lııllrrl - -:a,.,.-..ll* S'-A~•.ı--•1- n ..... 1'>10'> 

11 essili Panissal de Umumi Vali 
e birl"kte ~ ı hareket etmişlerdir. 

tere~~en kuyularındaki ihtilaf, müş
deki 1~ ~~nturatnamesinin tatbikin. 1 

~ guçlukler neticesinde çıkmıştır. 
ille :ıe, direktörlüğün işleri tayin et. 
ltıi:ı.ne itiraz etmiştir, meselenin ko
)'o/0nda hallolunabileceği umulu-

G~EVCiLER VAZİYETE 
H.AK1MDİR 

~aris, 7 (A.A.) - Tunüste 

tı.ı 1Yette hiçbir değişiklik yok-
r. 

.ı :Metlaiui ve Dillanm cenubun
"'a k"· 

Izmir, 7 (A.A.) - Yurt turnesıne 
çıkarak şehrimize gelen Yüzbaşı Ze
kinin idaresindeki Türkkuşu filosu 
tarafından bugün Izmirlilerin davetli 
bulunduğu Gaziemir tayyare alanın· 
da, tren, otomobil, otobüs, araba ve 
yaya olarak bir sel gibi akın akın 
gelen altmış bin halkın huzurunda ve 
güzel bir havada yedekte planör uçuş
ları, akrabası hareketleri ve paraşüt 
atlamaları gibi cazip ve heyecanlı 

gösterişler yapmışlardır. Bu göı:ıteri~
leri vesait bulamadrklanndan dolayı 

birçok Izmirliler: de görmemişlerdir. 
Filomuzun manevra ve hareketlert 

candan gelen bir sevgi ile t~kdir edil-
miş, alkışlanmıştır. 

Yunan Krab 
Girit Adasında 

Atina, 7 (Hususi) - Dün akşam 
buradan refakatinde Başvekil ile bir
likte Giride hareket eden Kral, bu sa
bah Hanyaya varmıştır. Kralın ra 
kip olduğu Averof gemisi limandan 
geçerken sahilden atılan toplar ile St 

......ııanmıştrr. Giritliler Kral ve Baş. 
vekili çok parlak bir surette karşıla· 
mışlardır . 

Fransada Yeni /sf ikraz ile Milli 
M üdofaa /§/erini Tensik Edecek 

Olan M. Deladye 

· ı························ 
KÜÇÜK HARiCİ 

.HABF.Rt~R 

F ransızca Le Jour ga
zetesi, fiyatını 30 san

timden 40 santime çıkarmış

tır. Diğer gazetelerin Le 
J Jour'u takip edeceği söyleni-

t yor. * 
ı M ısır hükumeti, M~lle~l~r 
t Cemiyeti azalıgı ıçın 

• resmen müracaatta bulun • 

muştur. 

* 
F ilistinde ınühım bir 

hadise olmamıştır. 

Liman işçilerinin tezahüratı 
menedilmiştir. Bir Arap öl

f dürülmüştür • 
t •••••••••••••••••••••••• 
Erzurum un Kur+uluıu 
Ankara, 7 (TAN) - Onümliroeki 

çarşamba ve perşembe gecelerinde 
Ankaradaki Erzurumlu gençler, Hal· 
kevinde toplanarak memleketlerinin 
kurtuluş gününü tesit edeceklerdir. 

Münhal 
Yeni 

Meb'usluklara 
Namzetler 

Ankara, 7 (TAN Muhabirinden)
Açık bulunan iki meb'usluktan ·biri
ne merhum Nuri Conkerin eşi Bayan 
Conkerin namzet gösterileceği söyle· 
niyor. 

Fransada istikraz 
kararı müsait 

sekilde karszlandz , , 
Paris, 7 ( A.A.) - Matbuat, hükumetin aldığı mali tedbirlere 

uzun makaleler hasretmeğe ve bu tedbirleri müsait bir şekilde tef
sir etmeğe devam etmektedir. Bununla beraber müfrit fikirli 
gazetelCT dün bazı itirazlar serdetmişlerdir. 

Er Nuvel gazetesinde Abel Garde ----·---------
diyor ki: 

"Geniş bir ihtiyari ve emniyetli teş
riki mesai yolu açılmıştır. Biitün 
halk sınıfları mütesanit ve hinihacet
te umumun selameti· için yapılacak 

fedakarlıklara hazır olduğıu için va
tandaşların bu yolda yürümeleri la
zımdır.,, 

Paris, 7 (A.A.) - Maliye nezareti· 
nin muhtelif servisleri milli müda -
faa istikrazı şartlarını tesbit etmek 
için bütün gün çalışmışlardır. Bu şart 
lann neden ibaret olduğu ancak salı 
günü saba.hı anlaşılacaktır. 

AMER.İKANIN F1KR1 
Nevyork, 7 (A.A.) - Pazar gaze

teleri Blum hükUmeti tarafından alı
nan mali tedbirlere sayfalarında bir 
yer ayırmaktadırlar. 

Nevyork Times gazetesinde Edwin 
James istikrazın muvaffak olacağına 
şüphesi olmadığını söylemektedir. 

Nevyork Herald gazetesi bilhassa 
Johnson kanununun Fransız istikraz 
tahvillerinin Amer~kan piyasasında 
tedavülüne mani olacak şekilde tefsir 
edilip edilmiyeceğini tetkik ediyor. 

PARLAMENTODA 
Paris, 7 (TAN) - Istikraz müza

keresi Mebusan ve Ayan Meclislerin
de salı günü yapılacaktır. 

Habeş 
suikasdinde 

ölenler 
Londra, 7 (TAN) - Vaşing

tondan alınan haberlere göre, 
Adis-Ababada Mareşal Grazi
yani suikasdi esnasında yüzlerce 
Habeşli Amerikan Elçiliğine il
tica etmişlerdir. Bunlar, sabaha 
kadar Elçilik bahçesinde kalmış
lardır. 160 Habeşlinin öldürül
düğü haberi teeyyüt etmemiştir. 

Roma mahfilleri, suikast neti-

At inada 
Gizli 
Teşkilat 
Atina, 7 (Tan muhabirinden) -

Yunan zabıtası, burada Harilaos mın
takasında hükfımet aleyhine çalışan 

gizli bir teşkilat yakalamıştır. Teşki
lat resi Andronis ile kansı derhal 
tevkif edilmiştir. Teşkilata mensup 
daha birçok kimseler de yakalanmış
lardır. 

izmirde 
altın 

madeni 
İzmir, 6 (TAN muhabirinden) 

tzmire 12 kilometre mesafede çam 
ormanlarile tanınmış olan Yaman _ 
lar dağında Karakuyu mevkiinde 
külliyetli altın bulunduğu söyleni • 
yor. Bornuva civarındaki dağlarda 
da altın bulunduğu iddialan ileri sü. 
rülüyor. 

İzmir civarında bulunan bu mü • 
him altın madeni için Dalyan mü! • 
tezimi Faik, !ktısat Vekaletine mü • 
racaat etmiş ve Maden Araştırma 
Enstitüsü Direktörlüğü ile muha 
bereye başlamıştır. Faik, _şimdilik 

altın madenhıin sahasını söyleme. 
mektedir. 

İzmir Mezbahasına Haciz 
Konuldu 

İzmir, (TAN) - İzmir mezbaha 
şirketinin hususi muhasebeye bina 
vergisinden dolayı birikmiş olan sek
sen küsur bin lira borcu için varida
tına haciz konmuştur. 

cesinde 6 bin Habeşlinin katliam 
edildiğine ait habe~leri tekzip 
etmektedir. 

21.. aın madenler, jandarmaların 
"ıar . ~ ctı altındadır. 

" . . . . . 

:.1:3 U G UN is edeyet M ulares madenleri 
be grevcilerin elindedir. Maden 
li~as~ askeri kıt'alar gönde-

Ştir. 

AMER.il{ADA 

te~ndra, 7 (TAN) - Amerikadan 
teıtt n haıberlere göre, grev tehditled 
hı.ırga.r baş göstermiştir. Halen, Pits. 
teı,YiQ~l~~ik işçileri, yevmiyelerinin 
at eQ' ını istemektedirler. Bu talep is. 
leeek~~nıeıse Salı günü grev ilan edi-
~ ı.r. 

l'U.~~d~n başka, Şikagoda aldıkları 
lakı/ erı~ arttırılmasını istiyen 2000 
Ve~ fllOforü işlerini terketmişlerdir. 
leıın~n maıumata göre, sindika lider 
~lll trı en Levi, bir buçuk milyona. ya. 
ltuat ens~cat amelesinin kendi teş. 
~tıü~a ~esi için öbilTgün (Salı 
Ceı·t· lrlühım bir konferans vere-

ll ır. 

~ MACAR1STANDA 

ba lldapeşte, 7 (TAN) - Kömür 
\>ZcuJ • 
~~ 1 lŞçilerinin yilzde 75 i işe baş. 
bı.ı.ı txr. Bazı grevciler nümayişte 
taıb1::1a.k istemişlerdir. Bu teşebbüs 
~afından önlenmiştir. 

lıllıir Elektrik Şirketinin 
Borcu 

'1e~' ~TAN) - Elektrik şirketin 
l'eltJ.eı;~e sokaklardaki elektrik di. 
'ıı.ltk ıçın istenilen 90 bi nlira mu -
le h ~at 'Vergisinin tahsili maksadi
~ Q. 8.cız konulmasına karar verilmiş
,. !Slııket Şftrayı Devletçe kabul 
lta ~i bildirilen 95 bin liralık ban. 
~ tenunat mektubu verditinden icra 

edllm~~· <Qı.ır. 

ispanyayı 

konlrol arifesinde: 

I
• spanya işlerine karışmama

yı temin için hazırlanan 
kontrol planı, ihtimal ki buaün o 

tasdik edilecek ve daha sonra tat-
bikine geçilecektir • 

ispanyaya karışmamak mesele. 
sinin bu safhaya girdiği sırada Is. 
panya içinde vaziyet şu merkezde
dir: 

Dahil1 muharebe, bilhassa üç 
cephede devam ediyor: 

Birincisi, ispanyanın şimalinde
dir. Burada bir kaç ay önce, asi. 

ler, hükumet kuvvetlerini Oviedo'. 

dan çıkarıp atmışlar, bu defa hü

kumet kuvvetleri bunlara mukabe
le ederek şehri istirdat için uğraş. 
mıya başlamışlardır. Hükumet teb 
,Jiğlerine göre Cümhuriyetçiler 
şehrin mühim bir kısmını işgal et
miş bulunuyorlar. Asiler ise hüku
met kuvvetlerini ağır zayiata uğ. 
rattıklarını söylemektedirler. 

ikincisi Madrit cephesidir. Ce. 
çen hafta zarfında hükumet kuv
vetleri Madrit cephelerinde muka
bi I taarruza geçmiş ve asileri Oni. 
versite şehrinden atmak) Madrit 
Valensiya yolunu kurtarmak için 
uğraşmıştır. 

Fakat Cümhuriyet kuvvetlerinin 
Madridi kurtarmak için giriştikleri 
en mühim teşebbüs daha başka bir 
nıahlyettedir. Cenuptan hareket e.. 

den ve 30,000 den müteşekkil ol. 
duğu söylenen üç kol, asilerin en 
mühim sevkulceyşi noktalarından 
olan Toledo ile Talaveranrn birleş. 
me y.olu üzerinde vaziyet almışlar 
ve asileri Madridin cephe gerisin
den tehdide başlamışlardır. Bu 
kuvvet bir taraftan Madrit üzerin
deki tazyiki hafifletecek diğer ta 
raftan Toledovu tehdit ederek asi. 
leri sarsacaktır. 

Oçürıcü cephe Valeıısiyanın ~i
mal indedir. Burada asiler, Kata
Jonyayı, ispanya hükumetinden a
yırmak için çalışıyor ve bunun de. 
nize kadar uzanarak iki tarafın a
rasına girmiye uğraşıyorlar. Mu
vaffak oldukları takdirde ispanya 
hükumeti ile Katalonya arasındaki 
teması kesmiş ve hükumeti çok 
mühim ve çok kuvvetli bir mesnet
ten mahrum etmiş olacaklardır. 
Fakat hükumet kuvvetlerile Kata. 
lonya kuvvetlerinin buna mani ol. 
mak için ellerinden geleni yap.mak
ta tereddüt etnıiyecekleri şüphe gö
türmez. 

Kontrol planının tatbiki arife_ 
sinde ispanya dahili harbi bu va. 
ziyette bulunuyor. 

Avusturya İ§İnİn 

tehlikeleri: 

A lnıanya Dışbakanı Fon Nöy
ratın Viyanayı ziyaretinden 

sonra Avusturya Başvekili Şuş
nigin Romayı ziyaret edeceği ve 

bu ziyaretin yakında vuku bulaca.. 
ğı bildirilmişti. Çok geçmeden bu 
ziyaretin ileriye bırakıldığı söylendi, 
hatta ıiyaretten vaz geçildiği şayi 
oldu. Rivayete göre ziyaretten vaz 
geçilmesi, 1933 ten beri devam e. 
den ltalya - Avusturya dostluğu· 
na son verecek mahiyette bir hadi. 
sedir. Hatta bu yüzden bazı Viya. 
na gaıeteleri ltalyanın son tesl ihat 
programını tenkit ile karşılaşmış 
ve ltalyada iyi tesir bırakmıyan 
sözler söylemiş! lngiltere gazete. 
!erinden bazılarının anlatışına gö
re Avusturya Başvekili Şuşnig Ber 
lin ile Romanın ihtarlarına rağmen 
Habsburgları tahta iade için çalı
şacaktır. Hatta Şuşnig bu yoldaki 
teşebbüslerine başlıyarak Prag 
hükumetini kendi siyasetine mey. 
!ettirecek bir hattı hareket takip 
etmekte ve Çekoslovakya yolu ile 
Fransayı, hatta lngiltereyi kazan
mayı ummaktadır. Bu mehafilin 
anlatışına nazaran Habsburgları 

iade etmek Almanya ile ltalyaya 
meydan okuıııak mahiyetinde ol
duğu için bir tehlike, Avusturya 
içindeki Nazilerin bir darbei hüku
mete teşebbüs etmeleri ise ikinci 
bir tehlikedir. 

Avusturya meselesinin bugün 
arzettiği tehlikeler bunlardır. 

~a§İsf 

Konseyinin le.aran: 

Senyör Mussolininln başkan. 

lı~ında toplanan Fa..c:ist Kon 

seyiniıı verdiği en mühim karar, 
bütüıı ltalyayı daima hali harp e. 
sası üzerinde tutrnıya, ve memle
ketin bütün ihtiyaçlarını içerden 
tatmin etmiye ait olanı idi. Mem· 
leketin bütün ihiyaçlarını içerden 
tatmin etmek çok güç bir iştir. Bu. 
nun herşeyden evvel manası, mem
leketin kendisini, kendi mahsulle
riyle beslemesidir. ltalya buna güç
lükle muktedir olabilmekte ve 
memleket halkına yetecek buğday 
ve eti ki.fi derecede yetişti reme. 
mektedir. Sonra mühimmat için 

li.zırn olan iptidai maddeleri istih. 

sal etmek lazımdır. Bunların en 

mühimlerinden biri kömürdür. Kö 
nıürden müstağni olmak mümkün
se de çelik sanayiinde zaruridir. 1-
talyada ise aşağı yukarı kömür 
yoktur. Kömür tedariki mümkün 
olsa bile o zaman demir istihsa _ 
tindeki güçlük kendini gösterir. 
Fakat ltalyaya en yakın demir ma 
denleri, bugün General Frankonun 
idaresinde bulunan ispanya Fasın
dadır. ltalya, infilak maddeleri 
için lazım olan pamuğu istihsale 
çal ışıyorsa da kAfi derecede 
değildir. Çok mühim bir madde o
lan petrole gelince ltalya Arnavut. 
lukta yaptığı talıarrilerle bunu te
min etmek istemektedir. 

Faşist Konseyinin verdiği karar· 
dan, ltalyanın, Almanya gibi bü_ 
tün bu ihtiyaçlarını fenni vasıta

hırla tenılne çalışacağı anlaşılıyor. 
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Yoruldum 
Arkadaşlanmdan tahammülll çok, 

adamdan ka&an birisi vardır. Çamu.. 
ra, soğuğa, meşakkate, ~lığa., zü. 
ğürtlüğe, yorgunluğa, konforsuzluğa., 

hillasa yaşama şartlarının en fenası. 
na gözünü kırpmadan dayanır. 

Bu arkadaş dün b11:na geldi. GUJ_ 
mez yüzü, yorgun görünüyordu so
lud~ yüzüme değil göz ucuyla pen· 
cereden baktı ve: 

- Yonıldum, dedi. 
- Görüyorum. Merdiven ılikl 

- HaJ'ır merdiven değil. 
- Evet, ha\·a da ağır. 
- Ondan değil. 
- Canım, hepsi bertaraf. Ya<; me. 

selesi desene! 
- O da değil. gözüm, o da değil •• 
- Nedir ya? 
- Azizim, itimatsızlrktan, şüphe-

den, lşldlden yoruldum. 
Ekmek alıyorum sikletinden, yağ 

abyonım saflığından, süt ahyonım, 

sululuğundan, kuma.' alıyorum yü.. 
nündPn. bahk alıyorum tazeUğinden, 
et a.Jı)·onım cinsinden, su alryonım 

pınarından f"mİn olamryonım. Çünkü 
yüzde dokı:ıan bozuk çıkl)·or. Sade a. 
h~ veristı:- <leı'fil, dostluk, ahbaptrkta 
da böyle. Dmıt sam)·onım. ayağnna 
'kal'Jl\17. kahuC;tı koyuyor, ödün<: veri
yonım. iade ~tmiyor, ~venlyon1m, 

\"llM yerde bırakıyor. O hale ~eldim 
ki: hao;ıtT~ faqm ~ökmiyece~inden 

emin ıfı>ğilim. İf'tiğim suda, yediğim 
ekmektı•. sıktığım elde bu derPce 
Pmnh•Ptsi.,,lik clnymaktan, hu kr/'ar 
itimatsız bir hayat sürmekt.en yo. 
n1M11m. azliim yonıl<lum. 

Df"Cli ""'.e f'litni sıkmadan ~ıktt git. 
ti. Dünyada da neler var! ! 

B. FELEK 

Baıkanlarda 
7 ayyare 
Seferleri 
Balkan devletleri merkezleri ara .. 

smda muntazam hava seferleri ya
pılması için Yunan hava cemiyeti bir 
te§ebbüste bulunmu§tur. Bu teşebbü. 
se göre, Falero ile Yeşilköy arasında 
muayyen denjz tayyareleri servisi ya 
pacaklardır. Bu seferler. Balkan roilş 
terek hava servisine dokunmıyacak-

tır. 
Yunan hava cemiyeti, Balkan dev. 

letleri nezdindek, temaslarına devam 
ediyor. Esaslar kararlaştrrıldıktan 
sonra bir Yunan hava heyeti, Balkan 
dt..vlet merkezlerini ziyaret edecektir, 

Bir işçi 
içkiden 
can verdi 
Ankara, 7 {Tan muhabirinden)" -

Atpazarında bir fırında çalışan Kas. 
tamonulu Ibrahim adında biri, ha· 
mur teknesi başında ölü olarak 
bulunmuştur. Uzerinde hiç bir ya
ra eseri yoktur. Morga nakledilmiş
tir. Yalnız dün öğleyin çok içtiği, 
sarhoş olduğu ve ayrıca kokain kul· 
lan.dığı anlaşılmıştır. 

Artist 
tçin 

Kara kaş 
Jübile 

Türk sahnesine 45 sene eınek ve
ren artist Karakaş için 16 Mart akşa
m~ bir jiibile yapılacaktır. Azak sine• 
masmda yapılacak olan bu jiibileye 
Şehir Tiyatrosu artislerile Halk 

Opereti artistleri de iştirak eıiecekler
dir. "Aman canım, biraz sus" ve "Şi
rin teyze" temsil olunacaktır. 

Kadın Sayfamıza Ait 
Bir Tashih 

Diln çtkan kadm sayfamızdaki 

reıdmlerr bir yanlışlık yüzünden biri -
birine kanşmışbr. Sayfanın orta. 
smda.kl düz saçlı, yağlı yüzlü ka • 
dmla sayfanın sol sütunlarındaki 
giizellik yansında görünen kıvır .. 
cık saçlı güzelce kadın ayni insaa .. 
dır 

Bu kadın, çirkin diye ~«'lnJP A'I • 
derken yüzüne gözüne lhtl.nıam sa
yesinde o hale ı;relebibniştir .• 
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~ahkemelerde 

Ana kız bir olup 
çocuk mu kaçırmışlar ? 
Bu iddia ile başlı yan 

bir hadise nihayet 

Seksenlik 
ihtiyarın 

derdi 

# MAZURKA ve BİTMEMiŞ SENFONi rejisörü: WtLL Y FORST'un aon eseri 

RENATE MÜLLER 
ADOLF VOHL ,BRUK 

JENNY JUGO 

•• 
KOREBE· 

mahkemeye intikal etti Belki seksenlik var. İki elinde de #•-------• 
iki sopa .. Yalpa vura vura adliyenin 

Pek yakında 

SAVOY 

T Ü R K sinemasında 

OTELi 217 
: .. E~~lki ~kşam Beyoğlunda hayli meraklı bir hadise olmuş, ve 
dW: nobetç.1 Meşhut Suçlar mahkemesine intikal etmiştir. Hadi
s~nın .. es~.sı bir şüpheden doğmuş, sonra karışık bir vaziyete bü
~uştur. Muhakemenin cereyanına ve iddialara göre hadise 
şoyle olmuştur: 

merdivenlerini tmnanmıya çalışıyor. 
Ve tırmanırken de her önli.'le gelene 
soruyor : 

- Evlatçığım .. Mamkeme neresi. 
dir? Bana gösteriver. 

Öyle bir sual ki binbir mahkeme • 

1 
den hangisine taalluk ettiğini bUl -
mak, keramete bağlı bir şey .. İş güç 
sahiplerinden hiç birisi de ihtiyar 
kadıncağızın derdini dinlemiyorlar 

Beyoğl~da Rumeli hanında otu •

1 

ran ve dış doktorluğu yapmakta o _ 
lan Aram, 16 yaşlarındaki oğlunun 
son günlerde akşamlan eve geç gel -
mesinden ~phelenmiye ve oğlunu 1 
takip ~tmiye başlamıştır. Aram niha
yet oglunun Angiliki isminde bir ka. 
dmın 14 yaşındaki kıziyle görüştü -
ğünü ve bu yüzden eve geç geldiği
ni öğrenmiştir. Mütemadiyen takip. 
te bulunan baba nihayet evvelki ak
şam saat 8,5 raddelerinde oğlunu 

Beyoğlunda Angiliki ve kızı ile bir -
ilkte görmüş ve kendisini heyecana 
kaptırara& Angilikinin önüne geç • 
miş : 

"- Vay, diye bağırmış. kızınla 

birlik olup oğlumu zapettin ha!., 

Angiliki : 
"- Siz kimsiniz? Sizi tanmuyo -

nım,, diyerek savuşmak istemişse de 
'.Aram tekrar önlerini kesmiş ve ağır 

sözler söylemekte devam etmiştir. 
Hadise !stikru cddesinin tam orta -

smda olduğundan gürilltil üzerine 
büyük bir kalabalık toplanmış ve ge. 

len polislere şikayette bulunan An -
gilikinin müracaatı üzerine hadise 

cürmümeşhut mahkemesine intikal 

etmiştir. -

Karşılıklı 
hakaret 

efmışler 
Evvelki gün Fatihte Şemseddin so

dmğnu altüst eden ve iki kadın ara. 
smda geçen kıtvgalı bir hakaret da
va.sına dün cilrmümeşhut mahkeme
sinde bakılmıştır . 

Hadise, o semtte ayni s~akta o. 
turan 30 yaşlarında Adalet ve 55 
ya.5larmda Aliye arasında geçmiş -
tir. 

Evvelki gün saat 14 sularında iki 
kadm Adaletin Uç ya.şmdaki kızı yti
zilnden biribirlerine gir.mişlerdir. Ço. 
ook sokakta oynarken elin<leki topu 
birkaç defa Aliyenin evine vurmuş, 

iddiaya göre, bundan hiddetlenen 

bile. 
Nihayet mesele anlaşıldı. Kadınca. 

ğız bundan çok evvel, 315 yılında 
bir dava açmış. Onun neticesini öğ • 
renmiye gelmiş. Meraklı bir dava bu. 
Komşusu bilmem kimin evi çökmek 
üzere imiş.. Kadının evine zarar ve -
riyormuş, bu vaziyet. bu zararın iza. 
lesini istemiş mahkemeden. 

Zavallı kadın da anlaştlan ihtiyar -
lık haliyle olacak, bugün unutkan • 
lığının cezasını çekiyor. 

Bir tanıdık fısıldadı : 
- Bu, böyledir. Buraya srk sık ge. 

lir. O eı:;ki davayı sorar. Vaktiyle tist -

üste iki oğlu öldükten sonra kadın 

aklını şaşırmış. Bugün bir ev dava.sı

nın, yarın bir para davasmm masa. 

hm. anlatır, durur . 

Aliye de dışarı fırlayarak çocuğu ko- ============== 
valamıya ve küfretmiye başlamış _ Aliyenin aleyhinde bulunan şahitler 
tır. Bu sırada evinden çıkan Adalet arasında sütannqliğipi yapt~ yedi 

te çocuğunu kapmış ve Aliyeye ağız yaşlarında küçük Zeki de vardır. Bu 

dolusu söylenerek çıkışmıştır. da sütannesinin 8.lejhinde fahaaet -
etmiştir. Bu vaziyet karşısında Aliye 
ye ne diyeceği sorulmuş, o da: 

Buna son derece kızan Aliye de 
derhal evine dalmış ve eline geçir -

"- Bu şahitleri kabul etmiyorum, 
diği koskocaman bir sopa ile Ada -

1 benim kendi şahitlerim var.,, demiş • 
letin ilstüne hücum ederek : 

tir. 

• 
Meıhur artist H A N S A L B E R T ' in 

En ıon ve büyük filmi. 

Evliler 

Bayan Samiye ile Yerlimallar pa
zarında memur ve Halkevi muallim
lerinden bay Rauf Fatih evlenme 
memurluğunda evlenmişlerdir. Yu
karıki resim, genç evlileri evlenme 
memurunun önünde ve dostları ara
sında gösteriyor. Kendilerine saa -
detler temenni ederiz. 

Bugünkü prognmı 
lstanhul: 
Öğle neşriyatı: 12.30 Plakla Türk musi· 

kisi;. 12.50 Havadis ; 13.05 Muhtelif plak 
neşnyatı ; l 4 Son. 
Akşam ncşrıyau: 17 İnkılap dersleri: u. 

niversiteden naklen Mahmut Esat Bozkurt; 
18.30 PUikla drı.ı musikisi; 19.30 Çocuklara 
masal: 1. Galip Arcan: 20 Rıfat ve arkada$· 
tarı tarafından Türk musikisi ve halk ıar. 
kıları ; 20.30 Ömer Rıza tarafından arapça 
s8ylev; 20.15 Safiye ve arkadaşları tarafın. 
dan Turk musikisi ve halk prkıları, saat 
ayarı: 21.15 Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
(Verter) : 22.15 Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı ; 22.35 Plakla ıo 
!olar, opera ve operet parçaları; 23 Son. 

• 
Günün program özü 

1 St>ııtonik konserler: 

17.30 Varşova: Yarnn saatlik senfonik 
musiki (Chopin) : 21 Belgrat: Senfonik kon· 
ser: 23 Varşova : Fitelberg idaresinde (Gi
oacchino, Brahms, Casella). 
Hafif konserler: 

13.10 Bukres: Plik konseri• 16.15 Varso· 
" • ı'l.•N;ırt . uıa'Dfltı ı;yıA1t.7, ~ll .;:nrnruı>n.vtıı. 
Konser nakli; 18.40 Viyaruı: Konser saati 
(Şubert, Pfitzner, Reger): 19 Stutgrat: Or
kestra. piyano, h3tp, balalayka ; 19.30 Mos
kova: Karışık m-:ısiki ; 20 Hamburg: Leo 
Eysold orkestrası: 20 Milano: Karışık kon· 
ser; 20.10 Llypzig: Solist konseri; 20.20 
Bükreş : Mandolin orkestrası: Varşova: 
Küçük orkestra; 20.45 Budapeşte: Koro 
musikisi: 21.10 Bükreş: Radyo orkestrası : 

Önümüzdeki Çarşamba 
matinelerden itibaren 

MiLLİ Sinemasında 

RUS JAPON 
MUHAREBESi 

PORT-ARTHUR 

Türkçe sözlü büyük fill11 - hatlıyacak. 

MÜNiR ,. 
NUREDDiN 
KONSERİ 

13 Mart Cumartesi 

' FERAH Sine· • mada 

Onyon Fransez Salonlarınd• 

Şan konseri, Celile Enis Oza. K~ 
ıcı:uyu Konservatuarırıuan -me-zun. 
3. 937 cuma saat 21 de. Piyanodt 
Karl Mally. Bileti~~ Süreyya fotot 
rafhanesi, Davit ve Motola nıUes.-" 
satında satılmaktadır. 

Adana da Kurban Deritİ 
Hasılatı 

Aram mahkemede oğlunun madam 
ve kızı tarafından kandrnldığm ıileri 
sürmüş ve hakaret iddiasını redde -
rek yalnız oğlu hakkında bazı sual. 
ter sorduğunu iddia etmiştir • 

"- Senin başım bu sopa ile eze -
ceği.m, Ölümün benim yüzümden ola. 
caktır!.,, diye kovalamıya başlamıştır. 
Bunun üzerine evde bulunan Adale
tin kocası Nuri sokağa fırlayarak 
kansını kurtarmış, evlerinden dışarı 
uğrayan .malıalleli de Aliyeyi elindeki 
sopa ile gUçbela evine sokabilmiş -

Müdafaa şahidi olarak dinlenen !!'!"!!~"""'!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!~~~~~ 
YEN, NEŞRIYA 1 

Altan - Elaziz Halkevi tarafından 
neşredilen (Altan) ın 23 üncü sayısı 
çıkmıştır. 

21.40 Stokholm: Org konseri ; 21.55 Bu· 
da peşte: Çigan musikisi ; 22 Kolonya: Şerı 
sarkılar : 22 Viyana: Radyo orkestrası: 22 
Paris P .T.T. : Leon Moreau'nun eserlerin· 
den: 22.40 Milano : Koro konseri : 22.45 
Liyon - La - Dou;ı: Büyük konser (Wit 
kovski idarf'sinde); 23 Rudapeste: Opera 
orkf'strnsı (Wagner. Brahms, Mozart): 23 
Stokholın : A~keri bando: 23.20 Belgrat: 

Adana, (TAN) - Şehrimiz 'J'{iry 
Hava Kurumu mensupları Kurba.JI 
Bayramında evleri dolaşarak 835 ıctı1 
ban derisi toplamışlardır. 

Diğer taraftan da kadına tar. 
ziye vererek barışmak istemiştir. 
Fakat Angiliki banşmağı kabul et -
memiş, davasında israr etmiştir. Bu 
nun üzerine şahit olarak hadiseyi gö. 
ren Anastas ve Tanaş dinlenmişler, 

bunlar da Aramın Angiliye hakaret
te bulunduğunu söylemişlerdir. 

Mahkeme hakareti sa.bit gördU -
ğünden kısa bir müzakere yapmış 

ve Ara.mı Uç gUn hapee ve bir lira 
para cezasına mahkum etmiştir. Yal. 
nız Aramın hiç mahkumiyeti olma
dığından cezası tecil edilmiştir . 

lerdir • 
Mahkemede Aliye suçunu baştan 

başa inkar etmiş ve kendisinin de • 
ğil, Adaletin küfrederek ölUmle teh
ditte bulunduğunu iddia etmiştir. 

Dinlenen şahitlerin hepsi Aliyenin 
hakarette bulunduğunu, Adaleti ö
lümle tehdit ettiğin{ söylemişlerdir. 

- Fırkadan geliyorum, binb~ım. 
Birdenbire başını kaldırdı. 
Sesimden tanımıştı beni. 
- Vay benim evladım, yavrum. 
Diye kollarını açtı. 

Ferdane de önce hakarette bulunan 
Adalet olduğunu söylemiştir. 

Adalet sıksık itirazlarda bulundu
ğundan haklın kendisine ihtar etmiş 
ve şahitlerin şahadetiyle her iki ka • 
dınm biribirlerine hakarette bulun -
auklannı sabit görerek her iki kadı
nı da üçer gün hapse mahküm etmiş. 
tir 

Kararı duyan Adalet: 
"- Bir buçuk Ya§mda oğlum var. 

Acıyın bana.. diyerek ağlamıya baş
lamıştır. Hakim kadnıı dışarı çıkar
dıktan sonra ikisinin de cezalarmm 
tecil edildiğini bildirmiştir . 

• 
YENİ ADAM - Bu fikir ve sanat 

mecmuasrnın 166 ncı sayısı dolgun 
mündericatla çıkmıştır. 
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Ya.zan: Ekrem Reşit l ı 

nıııını 1 

Orkes!r~ nakli : 23.25 'I'orino: Orkestra 
(Rossını, Bcethoven, Müle vesaire) . 
Onna !n r . Optı:retler: 

Koyun derileri 135 er, diğerleri 
90 ar kuruştan satılmıştır. Böyleci 
800 liradan fazla hasılat elde oluıı' 

20.30 Jirak'ın eserlerinden "Allah ve ka-
dın .. operası. muştur. 
Oda Musikisi: Aynca ufak para yardımları da ti!" 

18.35 Prag: Piyano triyosu (Novak); 23 min edilmiştir. 
Roma: Oda musikisi. --------------"""""' . ~PSlfallttr: ton): 22.10 Bükre~: Şarkılı düet; 2Z·

1
' 

18.15 Varşova: Şarkılı solist konseri; 19. Prac: Gitar musikisi; 22,15 Stokholm: ş,r 
40 Budapeşte : Piyano resitali; 19.45 .N'is _ kılar; 22,30 Belırat: Sırp ıarkıları. 
Kot - Dazür: Harp resitali ; 22 Nis - ,. ' " ""'"'"'' : ) 
Kot - Dazür: Şarkr resitali ; 22Berlin ve 18.30: Budape$te: 23,45 Belgrat {plik il' 
Roma: Sesli sekstet kon,eri (Sopran, bari. 24.15: Roma. Ş 

--
diyoruz. 

Biribirin.den habersiz kalmış düşman kıtalan u· 
mulmadık yerde sıkıştırılıyor. Bunlar arasında bazı 
tam mevcutlu alaylar bile var. Keşif kollarımız bun· 
lan yerlerinden oynatınca hemen tertibat alınıyor, 

çevriliyorlar. 
Alnımdan öptü. 
Çok neş'eliydi ... 
Derhal zarfı açtı. Okudu. Ve derhal batarya ku -

aıandanlanna lizımgelen emirleri verip bana dön -
dü: 

[HAKlKI 
Es~ri lıaıtrlıyan: 

iNKILAP 
40-

ROM ANI] 
Mahmud Afil/ô AYKUT 

Uşak istikametinde ilerlerken kuvvei külliyesiyle 
irtibatı kalmamış büyük bir düşman kıt.asının mev• 

cudiyeti haberi gelince sol cenahtan ilerliyen piyade 
fırkasına derhal talimat vermek icap etti. Emri beD 
aldım . Afyondanberi bana arkadaş olan beyaz auına 
atladım. Ya.nımiia karargah emirberlerindcn Sıvasll 
Ömer de var. 

- Çok şlikUr, bugünü de gördük evlA.t... Üç gece
dir şu karadayılarla düşmanın içini dışına çıkardık. 
Şimdi artık yürüyüş yapıyoruz. 

Onun karadayılar dediği pek sevdiği toplan idi. 
Ömrü bataryaların başında geçen bu yürekli adam 

toplarını bir çocuk sever gibi seviyordu. 
- Bana izin verin binbaşım. dedim, vazifem bitti. 
Gülümsedi: 
- Peki, dedi, haydi git, lzmire kadar elbet konu-

tıuruz. 

Ve biraz durup tam döneceğim zaman tekrar söze 
başladı: 

- Bu sabah Ferihadan haber aldım. Bir tesadüf. 
Bizim üç numaralı bataryanın zabiti yaralanmıştı. 
Hastaneye gönderdik. Pansuman yapmı~lar, dayana
madı, bu sabah geldi. Ve bana Ferihadan selam ge 
tirdi. Bizim erklnıharp, seyyar hastaneyle 'imdi A! 
yonun içinde. 

Onun bu kadar yakınımızda olduğunu. hemen he
men ordu ile beraber yUrildilğünU tahmin etmiyor -
dum. Habere ben de sevindim. 

Ben de gülerek binbaşıya onun verdiği cevabı 

verdim: 
- O l•alde Izmire kadar elbet ~örüsürüz, binba-

,ım. 

- İnşaallah, inşaallah !. , 

Hayvana atlayıp onu bir daha selimlarken eaıılen· 
di: 

- Tam ona liyik bir kahraman oluyorsun, evllt! 
Önümüzde ezik ve bozuk düşman safları silahlan· 

mıza boyun eğerken. sevgimiz, aşkımız bizi takip e. 
diyor. lçlındcn kabaran ifade edilmez bir heyecanla 
hayvanı mahmuzladım. Şimdi başımda; silahının 
kıudretiyle ülkeleri az gören Cengiz evlatlannı hare
ket ettiren bir aşk ve zafer rilzgan esiyor. 

- Ordular, hedefiniz Akdenizdir, ileri .. 
İleri, daima ileri. Onun, Büyük Başbuğun kuman

dası yerini bulacaktır. .. ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularına; 

"Afyonkarahisar ve Dumlupınar meydan muha.re· 
belerinde mağrur bir istila ordusunun anaaır asliye. 
sini inarulmıyacak kadar az bir za.ma.nda imha ede
rek büyük ve necip milletimizin feda.klrlıkla.rma lA.yik 
olduğ\ınuzu isbat ettiniz. 

Sahibimiz olan büyük Türk milleti istikbalinden 
emin olmakta haklıdır. 

Muharebe meydanındaki maharet ve fedakarlığı· 
nızı yakından müşahade ve takip ediyorum. Milleti
mizin hakkınızdaki takdiratma delalet etmek vazife
L"ıi mUtemadiyen ve mütcvaliyen ifa edeceğim. 
Bnşkumandnnlı~a teklifatta bulumıllllasım cephe 

kumandanına emrettim. 
Bütün a.rkacfaşlanmın Anadoluda daha başka 

meydan muharebeleri verileceğini nazarı dikkate a
larak ilerlemesini ve herkesin kuvvai akliyesini, 
metanetini, celadet ve himmeti sabıka ile ibzale de
vam eylemesini talep ederim. 

İlk hedefiniz Akdenizdir. tıeri ! 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

Başkumandan 

Mustafa Kemal 

Fec1r sokerken bütün kıtalara yayılan bu tarihi 
emir, aylardanberi Anadolunun göbeğinde yerleşip 
kalan iki yüz bin kişilik düşman ordusunun son dö
küntülerini kırıp geçmek için kafi geldi. 

Bütün hatlar, yayından kurtulmuş ok gibi fırladı-

lar. 
Piyade kıta.lan, bir ko~ müsabakasına çıkmış gi

bi, biribirleriyle yanş ederek saf, sa! akıyorlar. 
Topçular mevzi almadan gök gürültüsüne benzi. 

yen tarakalarla geçip gidiyorlar. 
Süvarilerlmiz rn~ydanda yoklar. Onlar, lzmire 

düşmandan evvel varacaklar. 
Artık telefon tesisatı yapmıya lüzum yok. 
Yürüyüş halindeyiz. 
Vazifemizi posta servisiyle yapıyoruz. 
Si'Ytdi esir düşman alavları geriye, biz ileriye gı. 

Ömer; büyük harpte yetişmiş, pişmiş bir Türk 
çocuğu. 

Piyade fırkasının kumandanını bulmak için yıldı• 

rıın gibi gidiyoruz. 
Sarp, kayalık bir vadiden sonra suyıu çekilmiş bir 

dere b~ından karşı sırtta fırkanın kollarım görUyo
ruz. 

Bir an evvel vazifemizi yapmak için hayvanlarımı· 
zı sürilyoruz. 

Tam kar§ı yamaca f ırlıyaca.ğmıız sırada hayvan• 
lar sürçtü. O kadar boş bulundum ki bir bohça gibl 
üzerinden kayıp yanüstü yuvarlandım. Kolum teııa 

halde acımıştı. 

Ömer yetişti. 
Yere atladı ve beni kucakladı .. 
Fakat acım fazla idi. 
Ömer, matarasından çıkardığı su ile yilzUmll uğut" 

tunıyordu. 

Kendime geldim. Oo~Vlum. 
Ömer: 

'(Arkası varJ 
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, BAŞMUHARRiRi 
l' 4~hrnet Emin YALMAN 

kitt1 h hedefi: Haberde, Ei
l'iiat e, er. §eyde temiz, dü-
hı~t •~numi olmak, kariin 
-.......:.: eaı olnuya çalışmaktır. 

ClJNUN MESELELER 1 

~· --!!. hazırlıklar 
11 Cltdı la \'e İtalya smırlannda içe

' ihniı \akit, U>pyekfm harbin 
ltt- tbıttdekorunu görmekteyiz: genç. 
~l'Jnalannuştır; küçilk yaşta 
~ tüfekle oynamaktadırlar; 
' er1n l atı kısınılannm dolap • 
lliııcteıı çiınıeıer sıralanmıştu. Yedi • 

' Y~~ine kadar eli silih tu -
~ ' tabıri, eski zamanlarda, en 
bfr edllılIU cehitleri anlatmağa ynrar 
lltbıe1 ebıyaı sozü idi. Şimdi ise, lir -
~ asrın teşklfatlanma kudreti 
~ haJdkat olma'ktadır. General 
'1° bite, dalı.a şimdiden, Balila 

~. arı kunnağa baslamı tır. 
~"'8ıJ • 

' bir harp programı gerçek -
". dine olduğunu bildiğimiz tn~lte-
' etno'krasilerin dahi :a~nl hnzır -
~ bu~.unrna1annm imkansız olma. 
llrt • gosterecek, tedbirler almakta. 

? ""'1 etbiye Bakanı Olh er St:anley A. 
~ llarnarasında fizik eğitim plıi -
~ \'e onun ga~·elerinden 
~ er&<en d i , o r ki: "Di!<
dııa de\'letlerin hütiin meltanik fs.y
~ .... l'tıtı, memlekette ferdi hiirrivet 
"·~natb · kl.ıı lnı !koruyarak elde etmek im. 
~ 1 olduğunu i pat etmeğe mee -
h~,. Olimpiyat komit<'sinin meş -
~ ~ Lord Aherclal'~ fizik e
~ )fuu Mecli inin başına geçlri • 

g r • 
2 ._:r teşkllatıanna ilk Uç sene için 
.. Yon İl\giliz lirası yardan edilme
~ ka.rarıaştınlmıstır. Plandan 
l\lı t, Büyük BritR.11yay1 1 numa. 
~ nılUet haline getirmek olduğunu 
~bir Lon<lra ~azetesl de, ln~il -
~' ( }lorc:u tn~iltere)1 dii~Unli -
~ l•ZJK 9 UJU lJa.t 1:,U1Ut. ~111' • 

hı .. .;.,."etlertlen ve bilhassa dBda.tor 
dıt~ geride kaldığını :rn7.makta. 
"~rİ.lt lla.rp zamanında aS:{ef1iğe el -
~ 01nv)·a.n gençler sa),sı miim -
dıt 01duğu kadar azalhlmak lfi:r.mı
~ hundan hru ka tngiltt>re hiUiu -
~bi dofum azlığına karşı da knt'i 
t~r almak yolundatlır. F.j1;er 
9taıe Vaziyet de\'am etseydi, ür 
ft...... '<>nra İngilterede irk defa i!o -
t;-ııat olUmlerden daha az olacak. 

~kU l71us'ta Romadan gelen 
ıııı111 flar Fa.5ist Kf'nse~·lnin ltall·ada 
llctı !IQ arttırmak için nasıl tedbirler 
~ ~1 bildiriyordu. lmparntorltı -
·~ lrul'tnak \'e )·enf sömitrgeler f Pt
"'1~k için toprağının darhjhnı n 
'il hun artısmr ,:ıehfan o•arnk ileri 
'-ı~ ltalyada,' hakikatte bir zaman 
''fı.t 11 doğum azalmakta idi. Son 
bt) kon8f'~ine hu hususta m111i ter. 

' ~anı t.arafın<lan mlihim htr 
da. ~ Verilmi tir. Birçok nuhıklann-
bıt d '18()Jininin parolası su idi: Aza. 
\'~ 0~rn ! Ona ~öre milletlerin ku\'-
~ sayııarın<ladır • 

~)(~ ~h'l azlığına karsı hiçbir mem. 
tthh.,.~ ~tal~·ada olduğu kadar sna
~ ~ beraber, hemen bütün 
~ ~blrier ifl&.A etmiştir. l'enilerl 
'"'11.;!"" dört ~ocuklu aileyi bir tip 
' Olarak kabul etmek. ve on. 
11l ..:•raa ve sair meselelerdf' bir AÜ 

'1t 'Yazlar ,·ermek ,.e daha bir 
\\l'dq. lbaddi menfaatler ve rii~hanlar 
~ur. 

~le. tıtnı &rttmna.k ,.e Mken1eştlr-
d~ fetihlerde bulunmak lstt~·en 
'~ de\•letıerinin hn proJ!ra,mmı, 
~"- kendilerini müdafaa etmekten 
de taıd;ir şey düsiinml~·en de\•letler 
,, t etmek zaruretinde kal~ -
~ ... 

~ ;::uıc artışı bahsinde dalma reko
da"l tacıaıc olan yeni Türkiye, bu 
~, ~ ;fizik eğitim meselesine bil -
dJı. elıenunıyet vermek me\'ldlnde. 

• 

i"-- fatih Rıfkı ATAY 

1"
19aristanda Mason· 
~~ Yüzünden ihtilaf 

~hitı ~· 7 (TAN) - Bulgar ihtiyat 
\t" lh~rı cemiyetinde balar arasında 
bı, ilaf çıkmışur. Ihtilifın sebe
~ ~ Ioca.ıanna mensup 40 zabi
'ı~~iYetten ihraç edilmek isten • 

r. 
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ESKi BiR NAZIRIN 
SiYASi HA7/RALARJ 

Günün Fıluost: 

ASRI 
FETVA ... 

(DİLENCİLER 
TOPLANIYOR) 

E ski muhalcfoetin ıimalanndan bahıedeı-· 
ken Balıkesir Meb'usu Hoca Vasfi 

üzerinde durmak lazımdır. Kartal Kadısı 
Vasfi Hocanın 
Ma nahnü fih'i 

Metnıtlyet hUkiımeti zamaıımcla 
ikide bir f et\'a ~ıkardı: Kadınlar u _ 
zun ~arşaf giyecek, kollar meydanda 
ka.lmıyacak.. Kadınlar peçelerini ör
tecekler ... Bu tesettüre riayet feh'ası 
bfJ§ on gün hüküm sürer, tesiri unu. 
tuJurdu. Bir müddet sonra hocaJann 
yine bqı döner, ayni mealde ~ine bir 
fet\ a !:lkanrlardı. Kadının medeni 
bir Jnsan gibi yaşamak ihtiyaciyJe, 
tausubun !ka\'ga.sı Cümhuriyet dev. 
rine kadar sürdü. 

Hoca Vasfi Nevvap mektebinden çrkmı,ttr. 
Meşrutiyetin ilanından evvel bir iki kazada 
hakimlikte bulunmuştur. Bu da arkadaşı Sabri 
Hoca derecesinde memleket için muztr düşünce
li, ademdi. Hatta vakit vakit husumet ve kin 
hususunda ondan ziyade ifrata vanr, her tara· 
fa saldırırdı. Kürsüye çrktığr zaman zavallı 
"Şeriat,, bunun elinde de düşmanlarına karşı 
bir tclldit silahı olurdu. • Me,nıti~·et hükumeti zamanınd~ 

B u adamm hakiki hüviyetini 
anlatmak külfetine ihtiyaç 

yok. Aşağıdaki vakıa tam karak
terini gösterir: 

Umumi harbin üçUncU senesi o
luyordu, memleket iaşe noktasın
dan çok büyük bir buhran içine gir 
.nişti. Bu sayfalarda içyüzlerlııi 

tahlil eylediğim bu hocalar da, ma· 
işet yoksulluğu içinde kıvranıyor
lardı 

Bu sırada meşihat makamı ile 
evkaf nezaretinde merhum Hayri 
Bey bulunuyordu. 

Bu vesile ıle yüksek ismini hür
met ve rahmetle yadeylediğim Hay 
ri Beyin mü.ntaz şahsiyeti ve pü
rlizsüz geçen memuriyet havatr ile 
siyasi hayatı çok uzun tetkik ve 
tetebbüe değer. Hatıralanmda sı
rası geldikçe ve vak'alar taalluk 
ettikçe bu pek kıymetli ve nezih 
arkad~nna ait şahidi olduğum bir 
takıır. hadiseleri kaydedeceğim. 

H ayri Bey merhum, bir gün 
bana, çok düşkün ve peri

şan bir halde kendisine dehalet e
den bu hocalardan bahsttti ve bun
ların geçen hareketlerine nedclmet 
gösterdiklerini a.ılattı. EzcUmle 
bunlardan hoca Vasfiye acıdığım 

ve fırsat düşünce düşmandan inti· 
kam almaktansa milrlivvet göeter
meyi muvafık ,gördüğilnil ifade et. 
ti. Bu düşünce ile kendisini Kartal 
l!)t!l lJ t:: U1C1.JlK~u~1 Hd.ljJllgıut.: t.a.J lu 

etmiş olduğunu söyledi. Vasfi ho
canın meclisteki muhalefet hayatı. 
nm hatırrmda kalan çok acı safha
ları o srrada gözümün önüne geldi. 
Fakat aradan hayli sene ~r.miş
ti. Memleket cihan harbinin do~r
duğu istıranlar içinde çalkanıyor • 
du. Ne denirse densin. bir vatanda 
şm ve ailesinir. hayatını kurtannı
ya bedel olan bu knrant itirazdan 
çekinmiş ve sükut etmiştim. 

A rast çok geçmedi. Sadrazam 
Talat Pasa merhumdan ay 

nen şu sözleri işittim: 

"- Kartaıda, Kadı Vasfi hoca 
ile diğer bir zat, iaşe işlerinde hal
km ekmeğinden para kazanmayı 

kararlaştırmışlar, gönderilen un -

dan çuval başına fırmda çıka.nlma 
sı mutat olan okkalık ekmek adedi 

nl heme suretle olursa olsun ve içi

ne ne • karıştınlırsa kanştınlsm, 

arttırmakta. ve bu fazladan hasıl 
olacaık menfaati arada paylaşmak
ta mutabık kalmışlar. 

Bu gayrimeşru ticaret bir müd

det devam etmiş, ancak hoca, his. 

sesine dUşen ki.rm miktannı anla

yıp ne olur olmaz bir an evvel el
de etmek için daima sabırsızlık 

gösterirmiş; her idare meclili iç~ 
timamda. müzakere mevzuunu teş
kil eden kazaya ait i•ler üzerinde 

fikirler teati edilirken a.rkadatlarma 
hitaben, baş parmağını geriye doğ 
nı alarak, (gelelim ma nahnU fihi

mize) der ve aralarında "parola,. 
gibi kullanılan bu cümle ile o gUn
kU hissesi miktarını öğrenir, rahat 
edermiş. 

K aza,dakl bu re7.llet, hUkfı • 
metle sıkı teb.aı olanların 

diline dil§müş, ve hocanın her ida
re meclisinde "gelelim ma nahntı.. 
fihimize,. sözü de herkeain anam
da do~mıya başlam1'. 

Bu müessif hldiaeyi haber alan 
Tali.t merhum, itin reemt aurette 
tahkikini emretmekle beraber erte
si günü sabahleyin Babıllide ıken
disini ziyaret etmesi için mUl'l'Uip 
suretle hoca V asliye haber gönde
rir. 

Hoca Vasfi, muhalefet hayatm
da vatanına karşı yaptığı fenalık. 

.wteı. utıyet deYıiııcle fykaf 
Na11rltğı n Şehis/Sm/ık 
yapmıı olan Hayri Bey 

merlıum 

lan unutaraık bu sefer de Kartal 
kazaıımda aciz ve fakir vatand&1-

larınm ekmeğinden elde ettiği gay 
rınıeşru para ile kendisirıe çeki dü
zen vererek ve kibirli bir vaziyet te 

takınarak Babıaliye gelir, eski 

meb'us arkadaşı Talatın, odasına 

güler yüzle ve et~ öpmiye mühey. 

ya bir hareketle gırer. 

Talat merhum, masasmm ba 
şmda, hoca Vasfinin kapı -

dan içeri girdigıni görür görmez, 
tamamen hocanın Kartal idare 
meclisindeki hal ve tavrını takınır, 
baş parmağını geri doğru kaldıra· 
rak yüksek sesle "gelelim ma nah. 
nU fihimize,, der. Müteakıben ken-1 

dine mahsus hiddet ve şiddetle ho
caya çok ağır sözler söylediği sıra. 
da Türk edebiyatında darbımesel 
hilkmUne giren meşhur buyrultu. 
da olduğu gibi "seni mahkeme ka
pısına asarım,, diye bağırır ... 

Hoca bütün rezaletin meydana 
~ıktığı korkusu ile bulunduğu yer· 
de dimdik dona l.alır. Talat, buzu. 
nında yerlerdt: sUrilnmiye başlı. 
yan bu hocaya biraz daha ders ver 
dikten sonra defeder. 

M ütareke devri hüllıl ettiği za 
man Allaha şü«ür ben ls

tan bulda değildim. Keşke hayatta 
da olmasa idim. 

Elime geçen İstanbul gazetele • 
rindP gördüm: 

Halkın ekmeğinden çalan, vata. 
nına, vatandaşlarına ihanette ecne 
bilerle birleşen, vicdanın. karala -
yan, bu "sözde şeriat adamı" lstan 
bulda mahut Damat Feridin sada
reti hengamında diğer arkad~lari 
le kurdukları (Hocalar Saltanatı) 
devTinde "Adliye Nazın,, olmuş. 

Buna ne dersiniz?. 

~ : . 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Çok Haklı Bir 

bir Kısıkb tram,·a;n \"ardı. Kısıklıda 
tranl\"ay i letmeyl üzerine alan Ev
kaf mukavelesine rağmen sözünü tut 
mamı~, ba..,ladığı hattı yanda bırak
mıştı. Ht>r Nafia Vekili değiştikçe. 

Kısıklı hattı me\·zuu bahsolur. Biı' 
iki ray dösenir, ~ine hali üzere kalır
dı. Kısıklı tramva~,nın yapılması, Kı. 
srkh hattmm belediyenin eline geç
mesine kadar sürdU. 

• Ta Osmanlı tarihinden bugtine ka. 
dar gelen ,.e bir tUrJil halledilemiyen 
bir de dilen<'iler meAelesi \'ardır. Sal· 
tanat de\'rlnde karar \'erdiler, polls 
ler dilencileri küfelere doldunıp top. 
!adılar ... Biraz sonra sokaklar yfne 
dilenci doldu.. Meşnıtl~·et de,·rlnde 
iddetll bir kararname ile tekrar top
landılar, ~ine çalı otu gibi l erden fır. 
la~,p serpildllPr .. Cümhuriyet denin· 
de de ayba..,ı, ay sonu bir defa dilen. 
ciler toplanır, fakat a~-m ikisinden 
~inni dokuzuna kadar cami evlulan, 
sokak kö eleri, işlek caddeler, ~·angın 
harabeleri dilencilerle doludur. 

• 
Tesettür fetnlannın kafkmMı 

Cümhuriyete, Kısıklı tram\'ay:mın iş
lemesi ~ine CUmhuriyete kadar sUr. 
dü. Dil('!ndlerln kalkması acaba ne 
zaman mü~ esser olacak.. Dilenciler, 
içtimai sefaletin doğurduğu tufeyli 
otlardır. Srnelerdenberl yapılan tec
rübeler dilt'!ncllerin bö) le pors kuv. 
\'Mile sokaktan toplanmasında, bu 
tohumu kurutmadığını ispat etm't -
tir. Demek ki daha radikal tedb1rler 
ıa.mn. Dilencilik, zaruretin doğur • 
duğu bir şey olmakla beraber buau 
ticaret haline getirenler \'ardır, bun-
lan sokaktan tamamen kurtaracak, 
bunlara iş nrecek, polisin nezareti 
altında bunlan çalıştırarak mürsse. 
seler lazım. Tıı>kı lmrall adasında 

Leyli Tıp Talebe yurdunun ta.şra- ı ve ormanlık halinde olan yerde ker-ı tavsif edebilir. katillere yapılan muhafaza e\leri gi-
dan gelmif olan talebeleri bize yazı· piç kesip birer oda yapmışlardı . Ha- Çöpçülerin uğramadıkları bu şe. bi. Zaruret yüzünden çalışanlara iş 
yorlar: len, burası meyva fidanlığı ve güllük hir sokaklarındaki vaziyet, yer yer bulmak, organize bir şekilde bunlan 

"- Biz taşradan İstanbula gelen haline getirilmektedir. köşelerde, bucaklarda toplaşan kar- işe yerleştirmek, kadın poll terin ne.. 
ve Tıp Talebe yurdunda tahsile de - Ancak mahallen bağlı olduğunuz galarla cidden fecidir . zaretl altında içtimai bir mücadele 
vam eden Üniveraitelileriz. Mektepte bir makam, yetiştirilen fidanların Hele San'at Mektebinin duvarnın a ile bunları sokaktan kurtarmak, me
ikamet ediyoruz. Yeni bir karar ile derhal yıkılması, aksi takdirde ya - şağısındaki stad yolu, çingenelerin deni memleketlerin tatbik ettikleri 
biltiln talebeye tenzilatlı tramvay kılacağı haberini her gün bir polisle sigara iz.ınariti ve ekmek kırıntısı usullerdir. }'oksa ilerde yeni hlr ka. 
pUO.tlU verildiği halde, bize verilmi - tebliğ ettirmektedir. topladıkları bir yer olmuştur. Anla- rar ile d!Jenclleri topla~-ıp, Uç RÜD 
yor. Bu göçmenler Varnada cam ve şi· şıldığına göre, belediye çavuşları ya ~nra okaia saln·ermdc. M~rntiyet 

Bunun sebebi, mektep haricinde şe fabrikalannda çalışmış. burada da zın sıcak günlerini bekliyorlar ki bu I cle\rinı'lekl e,yhislim fehalanna ben 
bir ikametgi.h gösteremeyi,imizdir. P&f&bahçe fabrikasında çalışmak sokaklara çanıura batmadan girebil · zer, ve sonu gelmez. 
Puo alma.k için •irkete verilen be - için iskana tabi olmayıp yersiz kal- sinler.,, Adsız Yaııeı 
yannameleri doldurduğumuz halde, mışlardır. Bir orman haline getirilen 
ne tudik. ne de kabul ediliyor. Şir· taşlığın Mlah edilmesi böyle mi mü· 
kete ve mekteplere gönderilen emir - kifatlandırılacaktır?. ,. 
de taşralı olup ta ikametgih göste . Beykoz kaymakamlğının işe 
remeyen talebeye paso verilmiyecek müdahalesini rica ederiz. Bu göç -
tin diye bir kayıt yoktur. menlerin vaziyetleri ve orada yerleş-

Fakat bir kırtui formali~e yüzün- meleri kanuni mevzuata aykırı de -
den. hala mağdur ediliyoruz. Emir, iilıe mesele yok, demektir • 
bütün talebeye ,amildir. Her talebe e 
gibi, bizim de hakkrmız olıtn t .. ,,~; - S ebepsiz ltinden Çıkarlmıt 
lA.th ta.rifeden lstif ade etmekliğimiz 

wil 'd" ., Heybelia.da S?"latoryomunda has-lizım deg mı ır .. ,, 
• tabakıeı Hatice t:;onuvar, dün matba-

H u kukunu z Elbette amır.a gelerek bize şunlan söyledi: 
Korunacaktır "- Bundan Uç ay evvel Heybeli 

?.onguldakta, 10 Temmuz mahalle 
sinde Yefiltepe eokağında 8 numara
da Ş. Bozcahya: 
"- Mektubunuzu aldık. Gazete • 

mizde dercine imkan göremedik. 

Müfteki bulunduğunuz kimseler hak 
kında alakadar makamlara baş vur

mu9 olmaklığınız klfidir. Hukuku • 
nuzun korunacağından emin olunuz,, 

• 
Beykoa Kaymakamlıimdan 

Bir Dilek 
Pa.tabah~ede okuyucula.nm:rzdan 

Bekir Türkay, bize ıönderdiii mek
tupta funlan yazıyor: 
"- P&f&bahçe ile Beykoz arasmda 

15-20 metre kadar yükaekliği olan 
bir tepede Bulgaristandan gelen göç 
menlerin ev yapma.lan için yer ver • 
mitlerdi. Bu yeri, mahalle milmea -
&illeri ~menlere taksim ettiler. 

Göçmen1er de, geçen yaz bu t.qhk 

ada sanatoryomuna hasta bakıcı o
larak alındım. Ayda 15 lira ücret 

vereceklerdi. iki gün evveline kadar 
tam 3 ay çalıştım. Evvelki gün bana 
tebliğat yaptılar. Vazifeme nihayet 
verildiğini söylediler. Çıkarılmamın 

sebebini öirenemed~m. Sefil bir hal
de 90kakt a kaldım. Yapılan muamele 
haksızdır. Majduriyetimln tellfisi 

için allkalı ların nazarı dikkatini cel
bet menlzi rica ederim.,, 

• 
Kaıtamonu Caddelerinde 

Gürültüler 
Kut&monu.la bulunan okuyucula,. 

mnudın Y. O.·Altmkalem yazıyor: 
"- Çayboyu, Olukbqı, Kıtla ve 

Safa caddeleri şehrin ana yollarını 
tetkil eder. Bu yollarda temizliğe 
hiç dikkat edilmez. Kuvvetli bir ka -
lem sahibi, bu çöplü yolları, ancak, 
T ürkiyenin ikinci Hayırsızadası diye 

~-~········~~~-~~····~~~~~···········~ 

• • • I mlihanın cevaJJları • 
MEMLEKET VE DONYA MESELELERi 

1 - 1'iirkiyenin 937 bütçe.si 
esu olarak 229 milyon, fe\'ka. 
iade tahsisat ile birlikte 255 
mUyon liradır. 

2 - Kamutay Reisi Abdili • 
ı halik Rendadır. 
t 8 - Jlatal,n anayasası mU-
• zakeresi Cene\ rede müt~hassıs

lar komisyonunda bugünden 
itibaren yeniden de\'am etmek. 
tedlr • 

4 - Anaya....a komisyonun -
da TUr'ld~ e murahhas heyeti -
nln reisi Hariciye Umumi kL 
tlbl Numan Rifattrr • 

5 - BUkreıt - Ankara Meri 
muharrir Sadri Etemlndir • 

6 - Londradaıkl ademi mti -
da.hale komitMi lApanyaya gii. 
nWIU gönderilmesini menet
miştir • 

'1 - Romanya.da faşistler 
Yaş üniversitesi rektörtbıtl ya. 
raladılar . 

8 -lnglltere hükflmett bet 

!k".nelik silahlanma proPamı

na 1500 milyon lste.rlin tahsis 
~tmlştlr. 

9 - FranN Hariciye Nazı
n Delbos'dur. 

10 - Madrit hUkfunett Va • 
lansiyaya nakletmiştir • 

SPOR IÇlN 
ı • : 

1 - Finli.rıdi)·aya ağır sik- İ 
letten giden güreşçi Çobu t 
Mehmettir . ı 

2 - 935 - 936 Tiir'kh e fut. ı 
• • bol şampiyonu Fenerbahçedir. t 

8 - Berlin olimpl~ adında t 
Türk futbol talamınm karşı - ı • =~ğı taıkım Non·eç taklmı-ı• 

4 - Dünya boks pmptyonu 
Tuneydir, 

S - Balkan 4x100 bayrak 
koşusu rekorunu ilk kıran 

Türk takmudır • 
6 - Tiirkh'Pcle ilk asri stad-

yom Ankara.da yapılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••• 
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1 
Günes - Besiktas 
- 1 Berabere kaldı 

D ün dostluk kupası mü
sabakalamın final ma

çım Güneşle Beşiktaş oynadı. 
İki takımın berabere kalma· 
srnda talihli tarafın Beşiktaş 

olduğunu kaydettikten sonra, 
Güneşlilerin de Fener antre
nörünün idare ettiği şekildeki 
O!•undan kazasız belasız kur
tulduklarına dua etmelerini 
tavsiye edelim. 

Fenerin 
A ntrenô.rü 
Oquncuiarı 

Boğuşturdu 

siyahlı formasını görünce "Canım 

sana emanet,, tarziyle topu hemen 
ayağından defedip kandil gibi ha
vaya çrkararak bıçkıdan kurf ulu
yorlardı. 

Güneşliler dünkü hakemle Be • 
şikta.şa karşı bir ma<: daha oynar. 
larsa kanatsız uçmağı bihakkın öğ. 
reneceklerdir . 

Fena hakemliğin en kötü nilmu. 
nesini yaratan antrenör Helyot o

H ıer halde 
çocukla • 

nn verilmiş sada 
kalan \·amuş ki, 

antrenör Helyo • 
1 Yazan : Eşref Şefik 1 

yunun nihayet dü

duğunu öttürdU -
ğU aam an iki ta.. 
kım 1 -1 be. 

tun müsaade et. 
tiği boğazlama, ~elrneleme \·e küs. 
killeme tarzındaki futbol boğu!) -
rnasından toptan .fevt olmadan 

· kurtulnblldiler. 
llcr adam biriblrine benzemedi

ği gibi her İngilizin biribirine ben. 
zer hakem olamıyac.ağmı dünkü 
hi.kemliğinde Helyot cenap1an 
bütün se~ircilere gösterdi. Top 
ortada iken kenarda kasti olarak 
\'Unılan kala darbelerine göz yu· 
man ,tekmelere arka çe,·iren Hel
~·ot b~ antrenör Buts'u heıi<ese 
yanarak arathrtlı • 

Ç ünkU maçta GUneşliler Be
şiktaş takrmmdan evvel, 

kalenin üç direği ve bir de ortada. 
ki hakemi yenmek mecburiyetin
deydiler. Muhakkak gol olacak 
§Ütleri kale direklerinin üçü ve 
kaleci çeliyorlardı. Bu şansızlık 

yetişmiyormuş gibi bir de Helyot 
gibi gözil kararmış bir tarafgirlik. 
teki hakemin idaresine duçar ol • 
nıak betbahthğında idiler. İngiliz 
antrenörün bu şekildeki idaresini 
Güneş aleyhine icat ettiği penaltı
dan sonra bırakacağını umanlar 
aldandılar • 

Koca Helyot berbat bir hakemin 
fenalıkta en yükselmiş numunesini 
bütün sevircilere sem dakikava ka. 
dar gös~rrnekte azmetmiş haliyle 
futbolUn on birer kişilik .bokR ma
cı vaziyetine düşmesine göz yum • 
du • 

Fenerin anfrenörü keneli kalıbına 

göre oynaftı ,., 

• nsana benziyen herkesi ze -
1 deliyecek, kıracak gibi 

şarjlara aldırış etmiyen Helyot ta 
ihtimal mazurdur. Oyunun şiddet 
ayarını kendi kalıbından pay biçe
rek hesaplıyordu belki ... Hakika -
ten bizim çocuklann kaburgalarını 
deşebilecek gibi şarjlar Fenerin 
antrenörünün o koskoca vücudunu 
ancak gıdıklıyabilirdi. 

1 Her halde kalıbından biçtiği kı • 
yasla olacak, mideleri, kaburgala..
n altüst olan çocuklar yere yuvar
landıkça iki elini açarak "binıey 
yok, bu dahmeler benim bedenimi 
ancak gidiştirir, ,makamında işa • 
retlerle oyuna devam ettiriyordu. 

ı öyle zamanlar oldu ki, muhalif 
tiribün'deıki bazı insaflılar "bu ha- • 
kem faul dildüğünU bir oyuncunun 
öldüğü vakit çalacak,, eliyorlardı. 

:>yunun tafsilôtı 

Y ukarıda anlattığım gibi bir 
ha.kemin idaresinde oyuna 

başlamak kadersizliğiyle karşılık
lı dizilen iki takım şu şekillerde 
idi : 

1 Güneş taknnr: Cihat • Reşat, 
Faruk - İbrahim, Riza, Daniş - Re. 
bil, Necdet, Melih, Salahaddin, Re 
fii. 

Beşiktaş ta.kı:nu: Mehmet '.Ali • 
Hüsnü, Faruk • Feyzi, Enver, Fu
at _ Hayati, Hakkı, Muzaffer, ~e • 
ref, Eşref 

Görültiyor ki, Güneşliler solaçık 
Melihi Parise giden Rasihin yeri • 
ne .koymuştular. Bir gün evvelki 
yazımda işaret ettiğim gibi, bu 
tarzda iyi çalışamıyan Güneş hü
cum hattını ikinci devrede değiştir. 
diler. Ve Melihi ortadan açığa ala· 
rnk Necdeti ortaya koydular . 

Oyun başlar başlamaz Güneş

liler uzun paslarla hemen Beşik • 
taş kalesinin önlerini buldular. Nec 
detin çok gUzel bir şütü az farkla 
kalenin kenarından gitti • 

Birinci devre iki tarafm gayreti 
w yukarıda anlattığmuz şekilde 

sert bir oyun içinde sıfır, sıfır be
raberlikle neticelendi 

Güne~in fa/isir devresi 

G üneşliler ortada tam rand
manını veremiyen Melihi 

açığa almak suretile yaptıkları şu
urlu tadilatla başladıkları ikinci 
devrenin ilk dakikalarında çok ta. ... 
lihsiz olduklarını gördüler . 

Beşiktaş muhacimlerinin bir a
kını esnasında penaltıltk vaziyeti 
yok iken en taraf gir bir hakemin 
dahi veremiyeceği bir kararla Hel. 
yot Güneş aleyhine penaltı verdi. 

Hakkının gole çevirdiği penaltı -
dan sonra Güneşin şansızlık serisi 
açılmış oldu. Beraberliği temin 
için keskin bir enerji ile ileri atı-

lan Güneş muhacimleı-i Beşiktaş 

kalesinin ağzında çektikleri tutul • 
maz beş şütiln kalenin direkleri ta
rafından iade edildiğini gördüler. 
Aralan beşer dakika fasıla ile; 
Necdctin iki, Salahaddinin iki, Re
bünin kaleye doğrulttukları beş 

şilt asgari dört gol çıkaracak iken 
hiç bir sayı kaza."ldıramadı. 

B eşiktaş kalecisi Mehmet Ali 
ile beraber çalışan üç .kale 

direğinden maada, bir de hakem 
Helyotu bir türlü mağlup edemi • 
yen Gilneşliler, nihayet bir akın • 
da, Melihin nasdsa bı~ıdan kur
tulup çektiği bir şütle beraberliği 
temin edebildiler 

O beraberlik sayısmdan sonra 
daha oandan bir sertlikle oyuna 
koyulan bazı Beşiktaş futbolcüleri 
Güneşlilere cambaz sıçramaları ta· 
lim ettirdiler • 

Oyunun son on dakikaErnda a
yağına top geçen Güneş muhacim. 
leri Beşiktaşlı rakibinin beyazlı, 

rabcre idiler . 

Vaktin temdide müsaid olma. 
ması şampiyonluğu başka bir gü
ne bıraktırdı . 

Kul eli 
Şamp;yon 
oldu 

Dün Askeri Liseler futbol şam. 
piyonası için çarpışan K'llleli ile 
Maltepe Lisesinin gürbüz evlatları 
canlı, fakat hiç fa vullü olmıyan 

bir oyun oynadılar. K'lllelinin mu -
hacimleri daha isabetli hücumlar 
yapttklarmdan ~ şiltleri de daha 
iyi çektiklerinden müsabakayı 4 -
1 kazandılar . 

Askeri Liseler şampiyonasını 

kazanan Kulelileri tebrik ederiz. 
İçlerinde güzel muhacimler var. BL 
raz haf hatlarım. daha şuurlu bes
liyen çocuklardan te~kil edebilir
lerse, birinci 6mıf bir futbol takı. 
mma malik olmuş olurlar 

TENiS 
Nevyork, 7 (A.A) - Y.'-ıpalı 

kort üzerinde beyneımneı t enle 
şampiyonlarının finalleri şunlar • 
dır : 

Fransız Madam Heurolin Ame • 
rikah Mis Hirch'e 10 - 8, 1 - 6, 6 -
2 galip gelmiştir . . 

ikinci bir 

Milll 
Küme mi? 
Ankara, 7 (TAN) - Ankarada 

Milli Kümenin Haricinde kalan Çan

kaya, Muhafızgücü ve Demirspor 

klüpleri lstanbuldan Vefa, lstanbul

spor, Süleymaniye ve Beykoz, lzmir· 
den Altınordu, Izmirspor, Karşıyaka 

klüplerinin iştirakiyle 'diğer bir küme 

teşkili için teşebbüsata girişilmiştir. 

Bunun için !stanbul ve 1zmire bugün 
davetiyeler yazılarak salahiyettar 

birer murahhasın içtima günü olarak 

tesbit edilen 14 ntart tarihinde A:n 
karada bulunmaları rica edilmiştir. 

Bu klUpler, teşkilata yük olmadan 

ve daha müsait ve pratik şartlar da

iresinde güzel bir spor hareketi uyan

dıracaklarını ve Milli Kümeden daha 
ziyade muvaffak olacaklanru iddia et
mektedirler. 

Askeri Liseler T alctm 7art 'Sa1ıaya Çıkıyo;/ar 

ht 
. ı .. 

1 l ~,--ı!t--~ 

n rı i ı 

Dün Askeri Liseler Arastncla Ya ptlan ve Kuleli Askeri Lisesinin Şam piyonluğiyle Neticelenen Futbol 
Ma<;tn dan Çok Cazip Bir Ensfanfa ne 

Lig Maçlarından 
Sonra 
Seyahatler 
Şehrimiz lig maçlan tamamlandı· 

ğı için bazı klüplerimiz memleket da

hilinde spor seyahatleri yapmak arzu

sunu göstermişlerdir. lstanbul klüp

lerinden bazılarının önümüzdeki haf

talar zarfında Trakya ve Anadolu şe

hirlerine gidecekleri, oralarda maçlar 

yapacakları haber alınmaktadır. 

Galatasaray dün 
Is tan bulsporu 
2 -1 magh1p etti 
Güneş Beşiktaş maçından evvel İstanbulsporla hususi bit 

oyun oynıyan Galatasaraylılar 2 - 1 galip geldiler. Galatasa• 
raylılar gelecek hafta başlıyacak milli küme maçları için taknn1' 
rındaki çocukların yerlerini tecrübe etmek üzere bazı tadili' 

yapmışlardı. 
Müdafi Lütfiyi sol hafa aınıJŞ ' 

lardı. Sağaçrk Necdeti de merıce$ .., .. 
muhacim yerine koymuşlardı. J30. 
le bir şekildeki Galatasaray taJCl' 
mmm iyi işlemiyeceğini ilk kıs~ 
talebeleri dahi görüyorlardı. Ga1" 
tasaray tri"Jünündeki kUçUltlet 
bile oyun başlar başlamaz ta.1<1 • 
mm fena teşkil edildiğim mırıld~ 
mıya başlamışlardı • 

Nitekim öyle bir hücum hatt!11$ 
aokemıy ceğin1 taımnı-yapanıc:ı.ı 

anladılar da Necdeti saği<:e. ~; 
lendi ortaya aldılar. Bu tadilitt 
yapmadan evvel Galatasaray b ' 
oum hattı bir parça işliyebildi~ 
Haşimle Eşfağm şuurlu oyunl 
le biraz tutunabildi . 

Güne1le Berabere Ka lan Be~ikfa§ takımı Birinci devre Galatasarayaın lt' 
hine 1 - O bitmişti. İkinci devre: 
İstanbulsopr da Galatasaray da 
rcr gol yaptılar. Maç 1-2 Gale.tt' 
sarayın lehine bitti. 

Uşakta 

gençlik 
ve spor 
Uşak,• (Hususi) - Uşakta genr! 

ve ~por hareketleri heı gWl bır ~ 
Dün Çarpı~an Askeri Liselerin Genç Ve Dinç Futbolcüleri Bir Aracla ça cıaha. hızlawnukta ve vtrun o 
============================ ~~artmtl~fu. ~~~u~d~ 

An ad O 1 U h ·ısa r ,· k ı· n c ı· zin gerek gençlık \'e spor aıanınciJ" 
gerekse sosyal yaşayışta oynadıltl , 
roller bir kazanç olarli ifade ol~ 

ku .. me şampiyonu bil~~sporyuvamız,yıldönümleri~ 
nascbetıyle müsamere ve balo te 1 . yıl' 

Dün Şeref stadında ikinci kümenin tehir edilen maçlarına 
devam edildi ve ilk oyun Davutpaşa ile Galata Gençler Birliği 
arasında yapıldı. 

Müsavi bi.r oyundan sonra Ga
lata Gençler Birliği 2 - 1 galip 
geldi. İkinci oyunda Beylerbeyi ile 
Doğanspor karşıla.ştrlar. Ve bu 
maçta da 2 - 1 Beylerbeyi galip 
geldi . 

Üçüncü karşılaşma Anadoluhi • 

sar • Feneryılmaz arasında oldu. 

Ve Hisarhlar 2 - 1 Feneryılmazr 
mağlup ettiler. Son maçlarını ga-

libiyetle nihayetlendiren Hisarlr • 

lar 23 puanla ikinci küme şampi. 
yonluğuııu almış oldular1 l{ilmenin 
ikinciliği Altmordu ve Kasnnpaşa

nm gelecek hafta yapacakları 

maçlarda taayyün edecektir . 
Dördüncü ve son maç Kasrmpaşa 

ve Karagümrük arasında oldu. Mü
savi bir oyundan sonra her iki 
takım ikişer gol yaparak berabere. 
kaldılar. 

Güneı - Se§iktaş Maçmda 
Kalecinin Bir Kurfart§ı 

edertk kaynaşan ve alışan bırer ı,11 
olduklarını bir d~fa daha ve canlı ,fı 
şekilde göstermişlerdir. ~ış sp0r~~ 
na gereği kadar önem venlmek~e, ~ 
sait havalarda, açık sahalarda ıdlJl 
hareketlerine devam olunmaktadJ!~ 

Klüplerimiz mevsimin yaklaşJl'l? 
münasebetiyle çalışma programlıı! , 

··1 l · 1 1 karı:ılll ve komşu bo geve şe ur er.e "" 
ma zamanlarını düzenleınektedirle!~ 

Şehir stadyomumuz bir ay svıl • 
çok esaslı ameliyelere sahne ola~f 
tır. Koşu pisti tamamlanacak ._ıeısJ 
mayısta Uşakta yapılması ıt.ırar 11' 
tırılan beş şehir a Uctizm ya rışl:J.r~. 
hazır bulundurulacaktır. FutbOlıtP'. 
hası ve diğer eksiklikler taman1l 11 
cak, gençliğin bu yerden layilt1> 
faydalanması sağlanacaktır. iıf 

Türk Spor Kurumu genel merl<C1tıf, 
ce bu iş için 1000 lira yollnnnıJŞ ~ 
Bu mevsim sarfolunacak para. ye)~~ 
nu 5000 liradır. Gelecek sene yıııe 6 
miktar bir para sarfolunacak ve ııt1111 
yomumuz Garbi Anadolunun sa) 

stadları arasına girecektir. 
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Yunanistan Politika 
.. General Halil 

Y azmt& açık itiraflarla başlı· 
yacağmı: Yunanistana bu 

son seyahati yapn..ızdan evvel ma
zinin tesirlerinden tamamile kur
tulmuş değildim. Hadiselerin sev
kiyle Yunanistan hakkında bir ya,.. 
zı yazmak 18.zmı gelince: "Mütte. 
fikiz. Ortada Balkan Birliği var. 
Okşayıcı bir lisan kullaamak la-

ihtirasından sif a 
' 

bulmak yolunda 
Büyük Harbi =~~:.:::. r .. ~~~~~:·~~;;; .. ;~i~··;~~~-;:;·ı ;;~-; :~ 

den Yunanistana i • • • • •' ' • • • ' ~· • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • ••• • • • • • • • .ı olan General 

Anlatıyor dair alınmış yazılar, Yunan dostla- Metaksasa günde on sekiz saate 
runızr kızdıracak serlavhalarla kadar memleketi için durup din· 
(TAN) sütunlarında çıkardı. Yu- lenmeden çalışmak imkanını ve-

Emekli ge. 
neral H~ 

lllden, büyük har-

Neferler, tuzsuz et yemeqense aç 
kalmayı tercih ediyorlardı. 

nanistanı hakkiyle tanıyan ve se • ren, kenaisini azimli, idealli, nik. 

Yazan: 
ven zavallı Atina muhaıbirimiz Şa- bin bir genç halinde bulunduran 

SalCihaddin GÜNGÖR 
kir Çeçen, hususi mektuplarla bize kuvvet, yurt sevgisinden b~ka bir 

be ait hatıraları • 
ıu, Arnavutkö 
l'ündeki ya.lısI -
~ geniş bir sa. 

E tten hepimize tiksihti gel
mişti. Tuzsuzluk yüzünden 

pek eziyet çekerek ilerlemiye çalı. 
şıyorduk. Bari, yol olsaydı. Ne ge. 
zer? .. Eşkiyanın k.ılavuzlıuğuyla a
şılmaz dağlardan aşarak, güçhal ile 
Bitlise ulaştık. Hele şükür, Rus
lardan evvel, kasabaya girebilıni~
tik. 

meram anlatmıya, hakiki ve dost şey değildir. 

onun.da dinle • 
din:ı. Emekli ge -
heraı ,bana bun • 
~ anlatırken., 
\i~tüste, belki yüz 
l!ıgara içti. ö -
tıüınde açık du -
ran paketten, bir 
0 kadar da sigara 
bana ikram etti. 
buma.na boğulan 
Balonda, general, 
111.tılatıyor ve ben 
onun söyledikle • 
l"ini not ediyo • 
l'uın: 

1 -Harp b~. 
ladığı zaman, İs
lanbuı merirez 
kUınandanı idim. 
C:Phe için yetiş. 
~ bir zabit, ta
d 11 cephe gerisin • 
, e kalamazdı. 
'liaıu Bey kuv -

\>ei seferiyesi a.. 
diyle bir f~ka 
teşkil edilerek 

'

tln.rime verildi. ~ 
Umumi ka -

targahça bu kuv. " . eı seferiye ye 
te..,di olunan v a z i f e, çok 
geniş ve şumüllü idi. Doğruca 
~atka hareket edecek, İran ve Hint 
lçlenne kadar gidecek, lngiliz ve 
Çarirk Rusyası menafiine darbeler 
hıdirerek her iki devletin başına 
~~im gaileler açacak, onları mü.ş 
1 ül vaziyetlere düşürecektim. 
~ Fırkamı, Urfada topladığım sıra.
eli.' Sarıkamış hezimeti vukıua gel-

\ B unu Enver paşanın bir tel-
grafından öğrendim. Aldı· 

lını. telgrafın hül8.sası şuydu! 
;.ıı .. ~~rkayı itimat ettiğin bir arka
~ kunıandasiyle Diyarbekir tize. 
tinden üçüncü ordu emrine gön
der! Ve sen de Ulukışlada. bana 
iltihak et!,, 

1 li'ırkayı, Miralay Bekir Sami Bey 
kunıan.dasma vererek Diyarbekir 
)~liyle Erzuruma gönderdim. ü
~Uncü ordu mevcudunun mühim 
bir ksmu, Sarıkamışta eridiğini ve 
henlın yeni fırkanın üçüncU orduyu 
~lı surette takviye ettiğini öğ
teııd· un. 

1 Aldığım emir üzerine Ulıukrşlada 
~kunıandan vekiline mülaki ol

UJ:n. Beraberce Istan~a geldik. 
~ver paşa, ikinci bir kuvvei sefe
tiye teşekkülüne karar vermiş, bu
l bu.n başına yine beni geçirmişti. 

İkinci kuvvetle bu sefer, Urfa U
~rinden Musula gittim. Ve orada 
~kanu toplıyarak, Revandiz üze. 
l'inden Irana geçtim. Bu esna.da, 

Fırkamla Van gölü garbına iler
ledim. Benim adımı ~ıyan birinci 
"kuvvei seferiye,. de orada idi. Bu 
iki kuvvei scferiyeyi : · ribirinden 
ayırdetmek i...'.,. benim kuman
da ettiğimi fırkaya (51) inci, Bekir 
Sami bey rmandasmr· ı evvelce 
gönderilmiş ln.vvei seferiyeye (52) 

nci fırka adı verildi. 
Mirala •· Kazrm Bey (Milli Mü. 

dafaa Vehlli General Kazım Özalp) 
kumanc'ı.smdaki jandarma fırkasi
le 36 ncı fırka birleştirilerek 18 in
ci kolordu namiyle yeni bir kolordu 
teşkil edildi. Bu kolordunun kuman 
danlığı bana verilmişti. 

(Arkası var) 

Yunanistanı tanıtmıya çalışrrdL 
Fakat pek çok muvaffak olamaz
dı. 

Bu defa Atinaya, Balkan Basın 
Konferansına giderken tereddüt 
içinde idim. Seyahatten sonra Yu
nanistanı memlekete tanıtacak ya
zılar yazmak lazım gelecekti. Yu
goslavyaya seyahatimde çok can
lı ve programlı bir çalışmanın 

müsbet eserlerini görmüş ve dost 
memleket hesabına derin bir ifti
har ve sevgi duyarak yazılar yaz
mıştım. Fakat Yunanistanda buna 
benzer bir vaziyet bulabilecek 
miydim? 

Y unanistandan açık ve tered· 
dütsüz hislerle döndüm. Se· 

ya.hatimde iki kanaate vardım: 
ı - Yunanistanda Türk dost

luğu derindir. Hem duygulara, 
hem esaslı menfaat telakkilerine 
dayanıyor. Bu dostluk için güzel 
mecralar hazırlamazsak kabaha... 
tin büyüğü bize ait olacaktır. 

Liralık 
1 

Yeni rejimin . muvaffakıyet ine ômil 
olan Yunan Kra/, S. M. Georges 

2 - Yunan rejimi siyasi ihtıras
lara dayanır bir rejim değildir. Yu
nan milletinin bütün Balkan mil
letleri gibi bir müddet için muhtaç 
olduğu bir milli sükim, birleştirme 
ve kalkınma rejimidir. 

Yeni 
. Biiyük Müsabakamız 

1 
Genereı Halil Büyük Harp- ı 60 darbımesei 

teki ünilormasiyle ş • h • d b ı _ Aç tavuk kendını aJ:pa ambarında 

Rusların General Nazarbegof ku- u resım angı ar ıme- ~ = ~dvvıyuka1~~ karusrin:arı~a~-~ç~::r~nlamıyanaı ma.n.dasmda bir fırka kuvvetleri, - ~ • 

1 
• • ? 4 - Au alan Uskı.idarı geçti 

Hoy kasabasmm cenup sırtlarında. s e aıttır s - Balık baştan kokar . 
toplanmış bulunuyordu. e e 6 - Bal tutan parmak yalar. 

7 - Bedava sırke baldan tatlıdxr. 
Ilk iş olarak bu fırkayı Irandan 8 - Beş parmak bu olmaz. 

şimale doğru atmak, ve Rus ordu- 9 - Bır tutd.Jll ot deveye hendek atlatır. 
ahı 10 - Bulbuhm çekuğı dili belasıdır. 

sunun sol cen gerilerine yürü. 11 - Dalmasını bılmıyen ordek başını 
mek kara.rmı verdim. bırakıp kıçından dalar. 

12 - Damdan diı~en halden bilir. 

Yaptığım taarruz üzerine bu
nun tam mevcutlu bir Rus 

fırkası olduğurıu tesbit etmiştim. 
Fakat harekatı ilerletmiye imkan 
bula.madan umumi karargahtan şu 
emri aldım: 

''Bir Rus kolu, V anı işgal etti. 
Bitlis istikametinde ilerliyor. ü

çüncü ordunun açlk kalan sağ ce
nahmI takviye için en kısa yoldan 
Bitlise yetişiniz ! .,. 

Bu emir üzerine, Irandaki düş

manı terk ile Bitlise hareket ettim. 
14 gün süren bir yürüyüş için yeti
şecek kadar erzakmuz vardı. Fakat 
yürüyüşün dördüncü günü tuzumuz 
bitti. 

tık defa olarak ''tuz., un insan 
gıdası balrnnmdan ne kadar mühim 
bir unsur olduğunu görüyorduk. 

Tuzsuz, hiç bir şey yenmiyordu. 
Binlerce koyunumuz olduğu halde 
et yiyemiyorduk. Kesilen koyun~ 
lan, askere tuzsuz yedirmeği tecrli
be ettik. Fakat, mUmkUn olmadı. 

Resim Numarası 
-8-

BUTacla her gün böyle bir ruim görecek.iniz veba re
.imler otuz tane olacak. 

Siz 60 clarbımeıellik li•teJebu rumin clarbımuelini bulup 
numarasını o günkü kuponun ( Jarbımeael numaran) hanai· 

13 - Davulun sesı uzaktan boş gelir. 
14 - Demır tavında gerek. 
15 - Deruze dl.işen yılana sarllır. 
16 - Doğru soyliyenı dokuz koyden 

kovarlar. 
17 - El elden üstundür. 
18 - Eski tarak eski tas. 
19 - Evdeki pazar çarşıya ayma:ı:. 
20 - Eyreu ata bınen çabuk iner. 
21 - Gtilme komşuna gelir başına. 
22 - Gulunu seven dıkenını de ıever. 
23 - Hamama gıren terler. 
24 - Her horoz kendi ı;oplüğünde öter. 
25 - Her gıin papas pilav yemez. 
26 - Her koyun kendi bacağından asılır-
27 - Horoz olür. gozıi ı;oplı.ikte kalır. 
28 - Horoz çok olan yerde sabah ııeç 

olur. 
29 - İt ıirür, kervan yürür. 
30 - İtle dalaşmadan, çalıyı dolaşmak 

evladır. 
31 - Kel başa şimşir tarak. 
32 - Kendi düşen ağlamaz. 
33 - Keskın sirke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıyr..n yerde keçiye 

Abdürrahman Çelebi derler. 
35 - Mahkeme kadrya mülk olmaz. 
36 - Mart içeri . pire dışarı. 
37 - Minareyi çalan kılıfını haztrlar. 
38 - Mızrak çuvala sıj:maz. 
39 - Mum dibine ışık vermez. 
.ıo - Öfke ile kalkan zararla oturur. 
.ıı - Parayı veren düdüiü çalar. 
42 - Perşembenin gelişi çar5ambadan 

bellidır. 
43 - Sel gider, kum kalır. 
44 - Serçeye çubuk beredir. 
45 - Su testisi su yolunda kırılır. 
46 - Sütten ağzı yanan yoğurdu ilfliye. 

relr yer. 

r~~"""'-~~:''°"""~,.., 

: 'FC·lJ·ı:>O~ ~ı 
ne yazacakıını.z. . 

Otuz ruim bitince bu kuponları ayrıca resim numaralan 
üe darbımesel numCJTalannı karşılıklı gösteren bir li.te yapıp 
•arih iaminiz ve adreainizle ve mümkünse bir de lotoğra· 
lnızla birlikte 20 Ni11ana katlar iJarehanemizde müaabaka 
bürosuna göncl ereceksiniz. 

47 - Taş yerinde ağlrdır. 
48 - Tencere yuvarlanmış. kapağını bul. 

muş. 

~ . . Numarah. reSmin ıit \ 
ıi. 8 oı~uğu . da~ımeseı . 
) No . ...~------------~..,.._ 
- "' ~ :f j 

~~~':":!!'~~,...,,,.44,...,. .. ...,~ 

[Nureddin Hoca müsabakalan için gönderilmit eıki fotof• 
raflann muteber olmadığını ve yeniden fotoğraf gönderilme 
8i muvaf :ık olacaimı hatırlabrız.l 

49 - Te'<tİyİ kıran da bir, su getiren de_ 
50 - Tilkinin dönüp dolaşıp (ideceii yer 

kürkçü dükkinıdrr. 
51 - Ummadık taş baş yarar. 
52 - Urümesini bilrniyen it sürüye kun 

,.etirlr. 
53 - U:ı:ümünll ye de bağını ıorma. 
54 - U:ı:üm U:ı:üme baka baka karanr. 
55 - Yatancmm mumu yafsıya kadar 

J&nar. 
56 - Vapı taısı yapıdan kalmaz. 
57 - Yavaş atın tekmesi pelr olur. 
58 - Yörük at yemini arttırır. 
59 - Zenginin ı>arası zUiürdiln çenesini 

yorar. 
eo - Züğürt olup dilsllnmekten. u:vuz 

olu~ kAll't\t?l'lt -v1td1". 

G eneral Metaksas bütün çalış. 
ma arkadaşlarını, politika 

hastalığından uzak kalmış unsur • 
lar arasından seçmiştir. Bu rejim 
devam ettikçe eski politikacılar da 
bugünkü sanatoryom havası için
de şifa bulacaklardır. Yunanistanı 
yıkan ve ecnebilerin aleti haline 
düşüren politikacılık ihtirasları ya.. 
vaş yavaş sönerek yerine müsbet 
çalışma usulleri geçecektir. 

Bu bakımdan eski Yunanistanm 
hali cidden korkunçtu, Halkın bil. 
yük bir kısmı Jimnasta klasik tah
sil görmüştü. Hayat mücadelesi 
için mücehhez değildi. Siyasi ha
yat içinde başkalarını ezerek mev. 
ki yapmaktan başka emel beslemL 
yordu. 

Mer muhite hakim olan bu emel. 
Ier, Yunanlılar arasında biribirle
rine karşı kin ve düşmanlık duy. 
guları uyandırıyordu. Harici tehli. 
ke karşısında herkes az, çok birle. 
şiyordu. Fakat dahilde başbaşa 

kalınca her Yunanlının emeli diğe
rini ezmekten ibaretti. 

M emlekete ait her mesele, mOs.. 
bet surette halle muhtaç bir 

dava değil, başka fırkalarla çar. 
pışmada kullanılacak, şahsi tarafı 
ileri sürülecek bir mücadele bay
rağı idi. Ortada siyasi sergerdeler 
vardı. Bunların bir kısmı hiç şüp
hesiz mükemmel insanlardı, fakat 
siyasi ihtıras hepsinin gözünü bağ. 
Iamıştr. Her Yunan vatandaşı, ken. 
dini bunlardan birinin adamı mev
kiinde görüyordu. Başkasının ada
mını dost bilemezdi. 

Hastalık orduyu sarmıştır. Ya. 
rma emniyet etmek imkanı yoktu. 
Yarınki kuvvet müvazenesine ait 
tereddüt, umumi hayatta devamlı 
bir akamet uyandırıyordu. üniver. 
siteye devam eden binlerce talebe 
siyasi fırkaların yemi rolünü oy· 
nuyorlardı. Siyasi talebe grevleri, 
karışıklıklar; zihinleri derslerden, 
ilmi araştırmalardan çok ziyade iş
gal ediyordu. 
Fırka hastalığının bu kadar ileri 

gittiği bir muhitte ecnebi tesirle
rinin her türlü fırıldaklar çevirme. 
leri, Yunanistanı kendi mukadde
ratına hakim bir kili halinde bırak
mıyarak, kendi emellerine filet e.. 
dinmeleri işten bile değildi. 

4 Ağustosta General Metak. 
sas bir milli sükfın ve kal· 

kınına rejimi kurunca müvaıeneli 
fikirli Yunan vatandaşlan, böyle 
bir rejimin zaruri bir ihtiyacı kar
şıladığını takdir ettiler ve yeni ida. 
re ile iş birliği yapmakta tereddüt 
etmediler. Hiç şüphesiz bu idarey\ 
benimsiyen, eski hudutsuz hüjri. 
yeti arayan Yunanlılar eksik değil
dir. Bunun hayret edilecek bir ta
rafı yoktur. Hürriyet insanların 

daima en yüksek tutacağı bir kıy
mettir. Ne gibi bir bedele mukabil 
olursa olsun hürriyetin muvakkat 
bir tahdide uğraması elbette istı. 
rap duygusu uyandırır. Bundan 
başka nesillerce devam eden siyasi 
fırka ihtıraslarmm zihinlerde u
yandırdığı itiyatlar ve izler elbette 
birdenbire silinemez. 

Bununla beraber 4 Ağustostan
beri geçen kısa zaman zarfında ya. 
pılan işler, yeni rejimin memleket 
hesabına verimli olduğunu ve zL 
ruri ve muvakkat hürriyet tahdit· 
lerine bedel müsbet bir çok netice
lere varıldığını bUtUn Yunanlr1ara 
yavaş ya.vq ispat edecektir. 

< ı\rlra.sr Sa 10 Sü 1 nel 



&drumdan 
RÖporfai:2 
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mcttme~ .,. bol bol Jdlfretmüte 
lblnt o14u. Şlm4i bullu oınıymıca 
her Jaa14e lılr mUll'bete cattıtnna 
httkmecJ ....... nh. Biç te 4et1Lt O 
kadnl cıiblmcluı IOnr& ne .. _.. 
filmi yumamı,a and lcUm. G&'
dqtlm IDUllU'&1I a.Dnçblrla 
ayı koymıy& bru' Yerdim. 

Buma ahlrm pek ıeaa ı.a
dlt .,. IÖJ'ÜD,eD f8Yler, 

t&,,are btl11k lkraml)'eli pbi 9'1· 

der flabet eden talih cilftleri olu
yor. G&d8llm abnealn gbelll
tını. dehfetinl, ~ atllata
rak onu beyu ~ve kara Jra. 
ra mtlrekkeplerle tahkir etmlyece
ğim. Bu ancak bir çift ptın IÖNo 
bilecell ,eydlr. Tevekkeli delil. 
'l'heocrite (Jevorjlk) leıtnl bu it· 
Umde dlfllamOf. OINJuculara ,.. 
lince, nuıl arzu ederlene, öyle fa. 
fa.siye yllrlltdaJer. Yalım muhaJ
ylWeri qm tuvwtte olaıılara 111 

n .... da lmluupn: Şu,........ bu 
yam, an yuıtq llY' yı1an abWD· 
elen. bir .,.na~~ ıa.ve. 
aine cfiltenler VUN\ w hlklyelerl-
ne bl aGsel yer, ~ mbulp cevelen_., &ftJGdu' da~ 

ameun, (Tan Muhabirin-
den) - Burada umumi 

•v•ln bulund n~ 
k8'tnda bir dlna a,ielnit 
tir. Yaka' f61'• ol.-.Wırr~ .. ,,_ 

Bafra tapu dalnel mea.tah· 
dimterlnden lsmaJİ ... Mett
met, Sunauna pleNk Unye 
101cacıqc1aJd OUllUnUn evi 
11tmı,tır. O ..-1rTo1cat11 a. 
adet ilminde bir kadınla be. 
raber pc;lren Mehmet, erteai 
akpm arkadAflartnl \OpllJL 
rak ttlcrar ayni eve 11tmı., 

fakat, bu_., parat*I kaf. 
mak immlttfr. Bu Jllzdtft 91. 
kan mOnazaa netlotslnde 
Mehmet tabanOUIN 99kerek 
...... UcJ .. ... 9brilftlr. 
Kuf'fU"lar, kadına ilabet ecte
rek .......... IStOmUnU lfttlMJAt • 
mlttfr. Mehmet. yakalanarak 
ac11ı,.,. verllmlftir. 

O maniye
de Elektrik 

p,~IDJer••' ...... '*Gök 
=ı~w·. Y~~=~=lll~~~~~~ 
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No. 57 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Kuru üzüm 
kongresinde .. 

Hüseyinin hasta yavrusu "Su ... ,, 
zavallı baba ağlıyordu. Koca 

diye inliyor, 
kafile susuz 
edilmişti 

Çekirdeksiz kuru üzümlerimizin standardizasyonu için alına
cak tedbirler hakkında alakadarların mütaleasmı almak maksa
dile Şu günlerde Ankarada iktısat Vekaletinde bir toplantı yapı
lacaktır. 

Toplantrya: 

1 a.) Çe-kirdeksiz kunı üzUm ihra

Piyasa 
haberleri 

. bırakı 'mış, ölüme mahkum 
· nıu · 

catçılan , 
b.) İzmir borsasının üç murah-

kadı seyı.n) ; bunları dinlerken, 
nlar ve çocuklar etraflarını al • 

llıışlar.. Boş kırbalara sarılmışlar: 
-l:Iani su?. 

"o- lia.raretten, dudaklarımız çatlı-
" r .• 

bi n Ye ~IZJ.anmıya başlamışlardı. 
ıcııg': ~zler; (Hüseyin) iıt kalbine, 
ıu n bırer ok gibi saplanmıştı. Çö
~ Yanrp tutuşan derin ufuklarında 
on Up eden kızıl güneşin karşısında 
~n kirpiklerinin ucunda, birer 

li' la Yaş parlamıştı. 
ıarı:kat (Hüseyin) ; gerek düşman
tek ın bu zalimane kararını, ve ge· 
Bak kalbinin acı istırabmı onlardan 

laınış: 
k - Vakit geç olduğu için, Firat 
d~arına kadar gidememişler, geri 
~nınUşıer., Siz, şimdilik benim ab
r ~ suyumu alınız. Bununla, hara -
ketinizi def'e çalışınız. Yarın sabah, 
ana kan . . . lY a su ıçersınız. 

1 
1Ye nıırıldanmıştr. 

"S o u, su ... ,, 
k geceden itibaren, (Ehlibeyt) in 
h atargahı üzerinde, hazin bir matem 
av~ı dalgalanmrya başlamıştı. 

8e S~SUzluğun ıstırabını biribirine his. 
httirtnemek için, herkes erkenden 
~ bnı~. Fakat, çölün hararetine da-
Cirıaınıyan çocukla mı: 
~Su ... 

da ıye feryat ederek ağlaşmaların-

(Muhammed) in ve (Ali) nln en ta. karşılarına dikilmişti. Mukadderat ve hası, 
bil varisi olan ( tmamı Hasan), bu ,ııesuliyetlerini omuzlarında taşıdığı c.) İzmir \.'e Manisa \·iliyetlerin. 
uğurda sefil bir ihanete kurban ol - masum yavrularla kadınlar, bu kız- deki üzüm istihsal mınta.kalann • YUMURTA 
muş .. yürekler parçalıyan bir azap ve gın çölde, :::-.,,uzluktan inliye, inliye dan toplantıya gelmek is!ıyeoek Istanbul yumurta piyasası durgun 
ıstırap içinde c.an vermişti. Lakin; ôlüme mahkfım edilmişti. bütün alaka.darlar, sayılmaktadır. Alman firmaları G2 
bu ihtiras ve rekabet ateşi, (Ha - Bu düşünce, (Hüseyin) in tüylerini d .) İzmir ve Manl~a meb'mdan sınıfından mallara 60 mark'a kadar 
san) m zehirle parçalanan ciğelerin. ürpertmişti. Asasına dayanarak dur- ile üzüm ticareti ile alakadar \'e~·a fiyat teklif etmişlerdir. 
den taşan al kanlarla bile sönmemişti. muş .. gecenin bu derin zülmet .ve sil- ,·azifedar diğer zevat, da\·et edil- Izmir yumurta piyasa.!!ına az mal 
Senelerce, o tehditkar kuvvetini mu· kiıneti içinde bir daha etrafını dinle mislerdir • gelmesi dolayısiyle son hafta içinde 
hafaza etmişti. Ve nihayet; zülüm mişti. - lhr;catçı firmaların toplantıya mü- işler hararetli olmuştur. Pek yakın-
ve ihanetle ölmek sırası; işte şimdi, içi yanan çocuk . . . cehhez olarak iştirakleri bilhass:-~r~ da tam ta7.e yumurtaların piyasaya 
kendisine gelmişti. Aylardanberi sıtma ateşlerı ıçınd zu edildiğinden kendilerine ve a e geleceği ümit edilmektedir. Muame· 

Emevi saltanatı yanıp kavrulan ortanca oğlu (Zeynee standardizasyon mütehııssısının stan· leler iç ihtiyaçlar içindir. Tazelerin 
Artık Hüseyin, şuna hükmetmişti labidin); yine bir humma nöbetiyl~ dardizasyon imkanları hakkındaki 100 tanesi 160 • 170, konservelerin i· 

ki; şurada, etrafını kuşatan bu za- inim inim inliyor .. melfıl bir yalvarış. raporu gönderilerek me~lenin şu- se 130 - 135 ku~ştur. 
la mullü bir tarzda tetkik ve mütale-lim düşman kuvvetleri, kendisine a- Samsun mmta.kasında bütün yu • 

man vermiyeceklc.rdi. (Muhammedin - Su .. su, yok ı:nu? .. Ne olur; bir asının •mini düşüntilmüştür. murta piyasaJan durgun ve muamele. 
dini) nd~n ziyade (Emevi saltanatı) yudum su... Çekirdeksiz kuru üzümlerimizin ler yalnız mahalli ihtiyaçlara münha· 
nı yaşatmak istiyen bu adamlar, (E- Diye söyleniyordu ... Bir başka ça. standardizasyonuna, diğer bütün ih· sırdır. Mart ortalarına kadar piya
mevi kin ve hırsı) nı; ancak ve ancak dırdan, hazin bir çocuk ağlaması geli- racat maddelerine tercihan ilk olarak salann bu vaziyeti muhafaza edeceği 
kendi ölümüyle dindireceklerdi. yordu ... Ciğerleri parçalıyan bir ana- başlanmak istenilmesinin mühim se- bildirilmektedir. 
Eğer bu ölüm, oklardan ve kılıçlar- nm, hıçkırır gibi bir sesle: hepleri vardır. Rakip memleketler TUTUN 

dan mürekkep kahir bir sel halinde - Sabret, yavrum .. işte, sabah o- cihan piyasalarına sabit kalite stan
gelseydi, (Hüseyin), buna zerre ka- luyor ... Şimdi, su gelecek .. kana, ka- dardlanna dayanan üzüm tipleri ar· 
dar ehemmiyet venniyecekti. Çün _ na içersin. zederek kaliU: farklannd2 mütevel
kü o; (Emevi saltanatı) nrn göçme • Diye, o zavallı yavruyu oyalamıya lit her türlü ihtilafları bertaraf et
sini tacil edecek olan bu ölümü, bile çalıştığı işitiliyordu. mekte ve bu suretle müstehlik pazar. 
bile buraya gelmiş .. ve ayni maksat- (Hüseyin), daha fazla dayanama lan tatmin edebilmektedirler. Çlin· 
la, muhitindekileri de bu ölüme sü • mıştı. Omuzlarını sarsan bir bıçkı • kü standardize tipler büyük bir k0-
rüklemişti. nkla, ağlıya ağlıya oradan uzaklaş • la)1ıkla sürülebilmektedir. 

Fakaaat.. görüyordu ki; beklediği mış .. karanlıklara dalarak, artık bu Bundan başka cihan piyasaların<la-
ölüm darbesi, merdane bir hücum cıeslcri isitemiyeceği kadar uzaklara ki rekabet şartları gün geçtikçe ağır. 
şeklinde degil .. insan mertliğinin ik- kaçmıştı. !aşmaktadır. İngiltere ve Kanada gi-
rah edeceği iğrenç bir ihanet şeklinde ( Ark::ı!;T var) bi mahreçler Ottawa konferansını mü 

lstanbul mıntakasında tütün pi -
yasası henüz t.amamiyle açılmamış -
tır. Yalnız Trakyada Saray mın • 
takasında bazı mübayaalar yapıldığı 

haber verilmektedir. Piyasanın e -
sa.slı bir şekilde açılabilmesi köylü 
denklerinin işlenmesinin sona erme -
sine bağlıdır. 

Çekoslovakya tütün monopolunun 
mübayaa etmiş olduğu tütünlerin 
Pragda teslim muamelesine başlan -
mıştır. ~'. hiç kimse uyuyamamıştı. 

bi ılha.asa. (lrna.mı Hüseyin), o gece 
\'a~·8aniye bile gözlerini yummamış .. 
l'ak ıt va.kit seaWc& çadınndan çıka- • 
de ' gecenin zifiri kara.nlıklan için· 
~ dalgın ve dUşUnoell bir halde ça-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~akip impara~rluk m~sullerin~ 
... ......_ ................... ___.. ......... .-..... ---. himayesi maksadiyle Avusturya kuru 

üzümleri lehine mevzu himaye resmi
nin bir kat artırılması neticesi ola

~ rak A vustralyadan başka memlek~t-SAGLIK ÖGÜTLERi 
~~tın etrafında dolaşmıştı. LO KM AN HEKiM lerin üzüm ihracatı için eski ehem • 

Izmir mıntaka.sında yeni rekolte ta
mamen satılmış olduğundan piyasa • 
da hiç bir faaliyet yoktur. Ihracata 
devam olunmaktadır. Son hafta i -
çinde dış ülkelere gönderilen tütün 
miktarı 256.861 kilodur. 

,.. ır aralık (Şehribano) onu karşıla
~!§: 

t\ııı- 'Ya, sevgilim! .• Bu kadar mah
istı Ve nıUkedder olma... Gel, biraz 

})r_ahat et. 
~ 1Ye yalvarmıştı.. Fakat; (Hüse· 
k ll.) in kendisine karşı beslediği o 
na~ bUyUk sevgiye rağmen, onu ik
'" nıuvaifak olamamı.ştı. (Hüse
"ill): 

kı ":""°Beni düşündüğüne, çok müteşek
b l'inı; sevgilim ... Beni, kendi halime 
tı ltak. Bu gece, ceddim (Muhammed) 
~ 'ba:ba.m (Ali) nin hayat ve men ki· 
te\>etini d~~Une düşüne gezmekten 
})~alıyorum. 
t 1Yerek; uzaklaşmıştı. 
(~~, cefa ve ölüme rağmen ... 

ı . ol.llla.mı Hüseyin) in bu düşünce-

~~ _.__._.__. .... miyetlerini nisbeten kaybetmişler· 

• dir. 

Tırnaklarınızı Fırça lar mısı nız? Serbest rekıtbet cari 01an diğer pi-

En son moda tırnak boyası ren
ginin yakut kırmızısı olduğunu el. 
bette görmüş, henüz göremediniz· 
se bile işitmişsinizdir. Vakıa kibar 
bir elin ince ve uzunca parmakla
rının ucunda yakut rengile par. 
maklardan birinin üzerinde hakiki 
yakuttan bir yüzük pek zarif bir 
ahenk teşkil ediyor. 

yasalarda da rakip müstahsil m~· 
banı dersiniz, halbuki sizin kendi leketlerin teşkilatlanmış olan mus
tı rnaklarınızla yaptığınız bir çı- tahsilleri ve ihracatçılan tarafından 
bandır . Tırnaklarınızın arasında tatbik edilen sistematik ve muvaffa. 
kalmış olan ıstafilokok mikropları, kiyetli satış propagandası, bu usule 
yine tırnaklarınızın kaşınırken hu ba.şvurmıyan memleketler için sürüm 
sule getirdikleri çizikten derinizin hususunda ciddi müşki. i.t ihdas et • 
içerisine girmişler ve orada bu ıs- mektedir. 

Büyük bir kısım, nemleketlerin 

kliring sistemini kabul etmiş olmala-

tıraplı kirletmeyi meydana getir
mişlerdir. Tırnakların arasındaki 
mikroplar burnun kenarında, üst 
dudakta böyle kaşınma neticesile rı. bugün her ne kadar fl'~er ihracat 
çıban husule getirdikleri vakit bu maddelerimiz gibi kur" Uzümlerimi
nun akıbeti tehlikeli bile olabilir. zin de büyük bir kısım itibariyle kli· 

Samsun piyasasında dizi dengi tü
tün satışları gitgide hararetlenmek -
tedir. Bu vaziyet karşısında fiyatlar 
biraz daha yükselmiştir. Canik mah. 
sulU tütünler 104-140 kuruşa kadar 
satılmıştır. Görmezler ise 13-20 
kuruştur. 

The Amerikan kumpanyası Çar -
şambadan kilosu 97 kuruştan mal al. 
maya başlamıştır. 

Bary Tabako kl\lmpanyası da Baf -
radaki mübayaatına hız vererek par
lak görmezleri mahsule katarak 88-
91 kuruş kadar fiyat vermiştir. 

Bafradaki satışların iki milyon ki· 
loyu tecavüz etti~ tahmin edilmek • 
tedir. 

Bu ay nihayetinde Samsun demet 
dengi piyasa.sının açılmwn beklen
mektedir. ' 

ZEYT1NYAGI 

Köstence Transiti ile 
Orta Avrupaya Yapı

lan Sevkiyat 
1935 senl!Si son aylarında tic.areti

mize açılmıg olan Köstence transit 
yolu ile şimdiye kadar yapılan sevki
yattan alman neticelere göre bu yol, 
k1 1i o. ve mevrii' .1e • ·, , a ile 
gitmesi lazım gelen maddeler için fay 
dalı olmaktadır. Almanyanm Türki
yeden ithal ettiği barsak ve yumur
tanın yüzde 50 sinden fr zlasıınn bu 
yol ile sevkedilişi buna bir delildir. 
Bir tecrübe senesi olan 1936 yılı zar. 
fında yapılan sevkiyattan alınan rnüs
bet neticelere göre 1937 senesinde bu 
yoldan daha büyük mikvasta istifa
de edileceği ümit edilmektedir. 1935, 
1936 ve 1937 seneleri içinde yapılın 
sevkiyntı gösteren mukayeseli rr
kamlar aşağıya dercedilmiştir: 

( TON OLARAK ) 

1936 1937 
Maddeler 

Yumurta 
ı inci ay 1 inci aY, 

122,2 
Susam 
Halı 

Barsak 
Fındık 

Tütün 
Deri 
Kestane 
Balık havyar 
Tiftik 
Elma 
incir 
Kuşyemi 

Yün 
Portakal 
Ceviz 
Buğday 

Fıstık 

Uzüm 
Mekulat 
Pirinç 
Muhtelif 
Yekfın 

1,8 

10,4 

10 

144,4 

24 ,4 
13, .1: 

5,4 
3,7 
3,9 

13,6 
46 

20 

32,9 
70 

0,8 

7,5 
200,2 

Niksarda Tütün Piyasası 
Gev tek 

Niksar, (TAN) - Bir kısım tUtiln 
tacirleri geldiği için burada tütün pi
yasası açılmış ise de, ttitlin yetişti • 
renlerin yüzünü güldürecek ~e1<ilde 

bir canlılık piyasada henüz görülme
miştir. 

NÖBETÇi 

ECZANELER: 
Buıiın nöbetçi olan eczaneler ıunlardır: 

1STANBUL CiHETİ 
Eminönü: Bensason, Alemdar: Eşref Ne

ıet, Beyazıt: Haydar, Kiıc,;tikpazar: Hikmet 
Cemil, Karagi.ımruk: Anf, Samatya: Teo
filos, Sehzadebaşı: Asaf, Aksaray: Nurı, 
Şehremini: Hamdi, Fener: Vitali , Eyuptc 
Defterdar eczaneleri. 

BEYOGLU C1HET1 
Beyoilu: Matkovic,; ve Vinkopulo, Tak

sim: Kemal Rebul, Galata: Yiçopulo, Şişli: 
Pertev, Halıcıoilu: Barbut, Kasmıpaşa: Va. 
sıf eczaneleri. 

BEŞİKTAŞ CiHETİ 
Beşiktaş : Nail Halit, Ortakoyde Ortaköy 

Arnavutköyde Miltiyadi, Bebek: Merkez ec
zaneleri. 

SARIYER CİHETİ 
BUyükdere: Asaf, Tarabya, Yeniköy, Bo

yacıköy ve Rumelihisarı eczaneleri. 
ÜSKÜDAR - KADIKÖY CİHETİ 

d~e hakkı vardı. Hiç şüphesiz ki 
diÜWndUkçe, gözlerinin önünde, ced· 
~tfuhammed) ile babası (Ali) nin 
rıı.~ ıı. Ve nıustarip hayatları canlan
~ı. 

Böyle güzel bir eli meydana ge
tirmek için tanı yirmi iki türlü alet 
lazımdır, diyorlar, bunun ne dere
ceye kadar doğru olduğunu bilemi 
yorum, fakat bir elin -sağlık ba 
kımından- gerçekten temiz ola
bilmesi için tırnak makasile bir. 
likte tırnak fırçası mutlaka lazım 
dır. Halbuki bir çok kimseler diş 
fırçası kullanmasalar bile onun lü· 
zumunu teslim ederler de tırnak 

fırçasının lüzumu hatırlarına gel
mez, kullananları da belki lüzu. 
mundan fazla derecede tuvalete 
meraklı sayarlar. 

Tırnakların arasındaki mikroplar ringli memleketlere ihracını temin e
yalnız çıban mikroplarından ibaret debilmekte ise de üzüm rekoltemizin 
te değildir.Koli basilı denilen ve in- son senelerdeki devamlı inkişafı ile 
sanın barsaklarında, böbreklerin- ayni zamanda dünva kuru üzüm istih· 
de, mesanesinde inatçı bir iltihap salatırun umuİni harpten evvelki mik 
hasıl eden mikroplar da~ çıok defa, tarını bir nıi3li tecavüz etmiş bulun
dikkatsizlekle parmağımızı yiye. ması, kuru üzümlerimizin cihan piya
cek şeylere dokundurmakla yemek saıarmda rakip memleketler mahsul· 
ıere karışırlar. Sonra onların mey· ıeriyle müsav; şartlar al ... da sürü -
dana getirdikleri hastalıkla aylar· münü temine matuf tedbirlerin lüzum 
ca uğraşılır. ve ehemmiyetini ortaya koymakta. 

Izmir mıntakası zeytin yağı piya-
• Kadıköyde, Modada: Moda, Alıyolda: 

sası saglam ve ca.nlıd•r. ltalyadan 1 Merkez, Üsküdarda: Selimiye eczaneleri. 
~larmda, medeni (Hitit) nes
'8ail kanları kaynıyan ceddi (Mu 
ele ed), asırlardan beri dalalet için
l>ut.ı~Ytın; cıgerpare evlatlarını, 
laına &:- önUnde (kurban) diye boğaz
tu bu"!I ibadet sanan Arabistan halkı. 
!çın. Vahşet ve cehaletten kurtarmak 
th...:_ hayatın aziz varlığını ortaya 
~ .. nıuhitinin bütün eza ve cefa
l~ katlanmış.. nice ölüm tehlike
' ne rağınen, muhitin bütün itiraz 
lıa: lrıuhaıefetıerine galebe çalmıştı ... 
la hası (Ali) iee; bu kadar zorluklar
t~l'ta;ya konan bu yeni (din) in in
deıet ve bakası için; sevgili amcaza
~f (Muhammed) in merurur ve mu
tar!ı~ kuvvetlerinin daima en ön saf
bıa da Yer almış.. şecaat ve kahnır 
l'ııı. lllığı ile Muhammedin düşmanla
~ kalbine dehşetler salmış .. daya
lliıı ka.ı. hamleleriyle (Hayber) kalesi. 
\>e ~Pılarnu parçalıyarak, dostlarını 
l'a.~lişınanlaı-1.ıı hayretler içinde bı
~""'.'"'lUŞ .. (lsia.m Cüınhuriyeti) ni ya
da~ak için, emsalsiz ferağat ve fe
btr irlıklara katlammş .. ve nihayet, 
tl?ıd &erserinin hain lnlıç darbeleri al
lta a, hayata karşı ebediyen gözlerini 

:aırı.ıştı. 
~ akat .. İslamiyetin varlığım kemi
lı 0 ~liın ihtiras, durmamıştı. (Ml\l
"1 ~ed) in kanından gelenlere kar
~ <>tkunç bir husumet ve rekabet a-

l>arlaın.ıştı. 

Tırnak fırçasının lüzumunu an
lamak için hergün ellerimizle ne. 
relere dokunduğumuzu düşünmek 
yetişir. Odamıza girerken kapı

nın tokmağına dokunuruz, merdi
venden çıkarken -hele biraz yaş 
ıanınca- merdivenin tırabzanını 
tutarız, elimize türlü türlü şeyler 
alırız. Bunların her biri az çok bir 
toz yuvasıdır. Tozların arasında 
da -bilirsiniz ki- daima mikrop. 
lar bulunur. Bu mikroplar tırnak· 
larımızın arasına girerler. 

Sonra da herhangi bir tarafımız 
kaşınır. Kaşınmıya mukavemet et 
mek güçtür. O kadar ki muharrir
ler yazı yazmak ihtiyacını duyduk
ları zaman bunu kaşınmıya benze· 
tirler. insan kaşınma ihtiyacı duy
duğu vakit kaşınmadan duramıya. 
cağı gibi, bir muharrir yazı yaz -
mak ihtiyacını duyduğu zaman 
yaz.madan duramaz, derler. 
Kaşınmak insana pek tatlı gelir. 

Fakat -bereket versin ki herva
kit değil- bazan kaşınmanın er. 
tesi günü tırnakların dokunduğu 
yerde bir kızartı peyda olur, deri· 
nin o noktası gerilir, ortası beyaz, 
kenarı kırmızı küçücük bir şişkin
lik hasıl olur. Buna belki kan çı .. 

Solucanların da bazıları toprak. dır. Cihan piyasalarındaki şerait bu 
tan insan karnına -hele çocuk· hususta ancak zamanla ve tedricen 
larda- yine parmaklar vasıtasile alır.abilecek olan muhtelif tedbirleri 
girerler. bir an evvel tayin etmeyi ve tatbik

Hekimler parmakların böyle kir- lerine şimdiden geçmeyi amirdir. 
letınek vasıtası olduklarını pek iyi 
bildikleri için ameliyat yapacakları 
vakit -lastik eldiven giyseler bi
l&- önceden parmak larının ucunu 
uzun uzadıya sert bir fırçayla fır· 
çalarlar. Bu iş dakikalarca sürer 
ve hekim olmıyanların adeta içini 
sıkacak kadar uzun olur. 

Herkesten bu kadarı tabii iste
nilemez, fakat tırnakların arası, ne 
kadar kirli ve mikrop yuvası oldu 
ğuna kanaat getirmiş olan bir nıe. 
deni adam tırnaklarını daima kısa 
kestikten başka her defa yemeğe 
oturacağı vakit, her akşam yatağı
na gireceği vakit ellerini sabunla 
yıkıyarak tırnaklarının arasını 
sertçe bir fırçayla temizlemelidir. 
Bu lüzumlu işi kendiniz yapmakla 
beraber çocuklarınıza da öğretme
lisiniz, onları da tırnaklarının a
rasını fırçalamıya alıştırmalısı· 

nız. 

ÇiÇEK PIY ASASI 
Bu haftanın çiçek piyasası canlı 

geçmiştir. Ankara için pek çok çiçek 
alınmıştır. Karanfillerin adedi 7, 
güllerin 3 - 5, turlanda Türk lalesi 10, 
kreziyanın yüzU 10-12, beyaz simin 
yüzü 35-40, zerenlerin yüzil 50-60. 
menekşelerin demeti 2-3 kuruştan sa
tılmıştır. 

Yurttaş 
Yarın yabancıya el açmak iste 
mezsen har vurup harman 
savurma. Her gün kazancından 
artır ve bankada hesabı na yatır. 

Ülusal Ekonomi 
ve 

"Artırma Kurumu 

müsait fiyatlarla talepler gelmekte • D1CiER SEMTLERDE 
· 5 ·u· ·ı lt l 'f 56 Büyiikadada Halk, Bakırköyde Merkcı: dir. a.sı ı yag ar a yaya sı ecıaneleri. 

kuruştan satılmaktadır. ~,,,.....,,=======--==== 

f\on hafta 
Beş asitliler 50 
Yem eklikler 52 - 55 
Ekstra .. !55 - 60 
Italya piyasalannda mal azlığı do-

la vısivle zeytinyağı fiyatları çok sağ
l~~l~mıştır. Hazır mal üzerine fi -
yatlar litre başına 7 - 7,50 lirettir. 

Cezairden alınan malümata göre, 
ora piyasalarında da zeytinyağı üze
rine pek az muamele yapılmaktadır. 
Yeni mahsulün 24 bin hektolitreyi 
geçmlyeceği tahmin olunuyor. 

Yunanistan piyasalarında. narlıa 
tabi olmak itibariyle fiyatlarda res • 
men değişiklik yok i.se de piyaRada 
zeytinyağı buluı;amamalrtadır. 

Filiıtine Gönderilece~ 
Patateıler 

Filistine Türkiyeden ihraç edilecek 
patateslerin evsaf ve şeraiti hakkm· 
da Filistin hükümetince hazırlanan 
bir talimatname Ticaret Odalanmıza 
gönderilmiştir. Bu talimatnameye 
nazaran Türk ihracatçılarının gönde
recekleri patatesler hakkında nazan 
dikkate almaları ilzım gelen noktalar 

Bütün neşesile gülüyor 
Çünkü ağzında f İİr kadar 

güzel di,leri var! 

En kısa zanıanda size de ayni parlak 

neticeyi kazandırabilir. 

RADYOLiN 
Bu iş için geçireceğiniz bir kaç 

dakika sizi haftalarca hastalıktan 
ve istıraptan muhafaza eder. 

._ ____________ .. kayıt ve tesbit olunmaktadır. 
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SAGLI K iÇiN: 

:Her sabah biraz 
masaj vaDınız 

H~"\ 

l 

K admlarm son zamanlarda 
yüz güzelliğine olduğu ka-

dar, vücut güzelliğine de ehemmi
yet verdikleri malumdur. Bu hu. 
susta hastalanacak kadar perhiz 
tutanlardan ba§layıp, bütün günü
nü jimnastikhanelerde geçiren ka
dınlara kadar zihnimizde bir res
mi geçit yaptırabilir.iz. 
Şunu itiraf etmeli ki, bugünün 

yaşayış şartlan, en rengin kadın
lara bile vücut gilzelliklcrini mu
hafaza edecek ekzersizlcre mtisx-a. 
de vermiyor. Yukarıda bütün gli· 
nünü jinuıastikhanelerde geçirdik
lerini işaret ettiğimiz kadınlar pek 
azdır. 

Biz bu yaZinU2Xla eheriyete hi. 
tap ediyoruz. 

Ne gariptir ki, kadınların ekse
r iyeti güzelliği kolay yollardan te-
min etmek üzere, boyaya ve kolay 
yapılacak perhıze diğer imkanlar. 
dan daha çok ehemmiyet vermek
tedirler. Halbuki masajm tazeliğe 
ve sıhhate yardmınıı unutmakta
dırlar 

Şunu bilmelidir ki, masaj zanne
dildiği kadar gUç değildir. Parası 

yerinde kadınlar masajcı tutabi· 
lirler, fakat vasat bütçelilerin ma
sajlarını kendileri yapmaları lazım 
dır. 

Bunun için de her sabah beş da
kikalık zahmet kafi gelir. 

Sabahlan banyo veya dilş yap· 
trktan sonra vUcudunuru havlu ile 
silerek kurulryacağmıza avu~lan
nızı biraz çukurlatarak hafif tokat. 
larla kurununuz. Vücudunuza vur
duğunuz tokatlarla hem ıslaklığı
nız kurumuş olur. hem de kanınız 

. tazeliğinizi muhafaza edecek bir 

l~ 
ı1Sf'~ -.: ,"' ~ f/ ~" 
~ \ ~~ ,_- ,Vı f- ;f~ ~ 
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tarzda harekete gelmiş olur. 
Eğer viloudunuzda fazla yumu. 

şak gördüğünüz yerler varsa "gö. 
ğiis haricinde,, oraları da ellerini· 
zin Jreskinlemesine tokatlaymız. E· 
lin keskin kısnnile vurulan dar-

belerin hasıl edeceği sarsmb ile 
vücudunuzun gevşek kısımlarının, 

bir ay içinde, sıklaştığını görür
sünüz. 

Kendi kendinize yapacağınız ma· 
sajdan sonra, kollarınız omuz hL 
zalarmda gergin kaldırılmış olarak 

parmaklarmızm ucu ayaklarınıza 

değecek şekilde eğilip, doğrulun . 

Bu hareketlerle barsak ve midenin 
vazifelerini kolaylaştırmrş olursu
nuz, barsakla mide ivi işlediği za. 
manlarda cildin glizelliği daha ar. 
tar. 

Bütün bu hareketler beş dakika 

C(_(J_ ~ 
(~~--:;:::ı:ı.. 

----/. ~~ 

~·~~ 
frJ 1 ı<firJf 
~ ılt---

,. \ \!~ I ı • 
-.......:: } ., r r 

içind<. olur. Ve beş dakikalrk zah· 
metle güzelliğinizi kazanırsınız. 

Atina Röpor+ciiların • 

dan Mabaat 
Hariçteki 
Memur:ar 

(Başı 7 incpideo> - Ta!ebeler 
Yunanistan 

} Türk tezinin 
kabul edilmesi 
bekleniyor 

(Başı 1 in <!lclP) 
rip l11r ibare, damga clarak basılınak· 
taJı.. SoP birkaç g1in içiw.le bu Şc.;· 

kılde yiizlu ce mektup Tür'.t=yedP.ki 
mürsillerine geri gönderilmiştir 
Kulhnılan fransızca ibare şud u: 

litika sahasında Yevmiyeler için Yeni 
. f b Bir Karar Verildi 

Ş 1 a U 1 m ak Ankara, 7 (Tan muhabirimizden)-
Muhtelif sebeplerle yabancı memle-

YQ 1 u n da kellere gönde~ilcn memur, ve talebe
lere orada verılen ücretlerin kafi gel-

"Region Hatay n'existan pas en Sy 
rie" 

B u neticelere varılmanın baş. 
lıca teşebbüs ve hareketi 

'kuvveti General Mctaksastan gel. 
.,. miştir. Fakat Kralın, vatanını se

ver bir insan sıfatile oynadığı dU
rUst rolü unutmamak lazımdır. 

Yugoslavya Krallık Naibi Prens 
Pol nasıl hiç göze görUnmiyerek 
Yugoslavyada kurtarıcı bir ruh ro. 
lünU oynamışsa Yunan Kralının 

da bugünkü sük\ln ve çalışma re. 
jimi Uzerinde ayni yolda tesiri var
dır. 

Yunanistanda bulunduğum sıra
da General Metaksasla kısaca ko. 
nuştum. Milli iktısat ve maarü na 
zırlarile ve bir de maliye müsteşa. 
n ile mUlakatlar yaptım. Gerek 
bunlar ve gerek propaganda mlis· 
teşan, basın genel direktörü gibi 
diğer görüştüğüm Yunan devlet 
adamları, bana bugünkü Yunanis. 
tanın umumi hayatındaki vazüele. 
re adam seçilmesinin çok iyi ölçü. 
lere göre cereyan ettiği kanaatini 
verdL 

Muhtelif nazITlarla mülakatla· 
rımdan ve Yunanistanda 4 Ağus
tos inkılabından beri varılan mUs. 
bet neticelerden gelecek yazımda 

bahsedeceğim. 

Bilecikte Tayyare 

mediği anl~ılmış ve yeni bir karar 
verilmiştir. ücretlerin değiştirilme
sinden hasıl olan hadise, Fransız fı'Jln 
gının kıymetten düşürülmüş olması. 

1 

d:r. Yeni kararnamede gündelikler, 
Fransız frangının düşük kıymeti üze
rinden hesap edilmiştir. Bu vaziyete 
göre, Büyük ~lillet lr~lisi\Reisi, Baş. 
vekil, Vekiller ve Meb'uslar dahil ol
duğu halde baremin l, 2 ve 3 üncü 
derecelerindeki memurlardan murah
has olarak gideceklere günde 50 Türk 
lirası verilecek ve reislerine de 10 li
ra zam olunacaktır .. 

Y.ukarıdaki memurlardan müşavir 
olarak veya siyasi müzakerat dışında 

l kongre içtimalarrna iştırak edenlere, 
muvakkat memuriyet ve tetkikler gi. 
bi vazifelerle gideceklere günde 40 
TUrk lirası verilecektir. 

4 - 6 derecedeki memurlara 35, 7 . 
19 dere~ arasındaki vazifedarlara da 
yevmiye 30 lira verilmesi mukar.t"~r
dir. 

Müjahitlerin izahatı heyecanla 
bekleniyor 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) -
Hatay davasının safhalarını tcsbit e
derken, hala ilk günlerin heyecanını 
duyan Ankaralılar, 3 glin evvel şeh
rimizden geçen müşahitlerin Cenevre
de verecekleri şif ahi izaha ti merakla 
beklemektedirler. Hatay Türklerinin 
dertlerini dinliyen bitarap Avrupalı
ların vereceği izahatin nihai karar Ü· 

zerinde çok müessir olacağı zannedil
mektedir. 

Burada hissedildiğine gö~. Hatay. 
daki karışıklıklar, Türklerin aleyhi
ne olmak üzere ve bilhassa ınüşahit
ler ayrıldıktan sonra genişlemiş bu· 
lunmaktadır. Once Sancak Türkleri 
aleyhindeki propagandadan ortaya a 
tılan Vatanilerin Fransız taraftarla
riyle aralarının açılmış olmaeı karı§rk 
lıklann artma!lma sebep olmuştur. 

Yine Hatay davumm alevlendirdi 
ği meselelerden biri de, Arapların 

Şaphanede Temsil benliklerini kazanarak bir imparator-

KUtahva _ Buraya bağlı ş h 1 luk etrafındaki hülyalarıdır. 

nede '-'e~i tt>-cekkUl d lap b~ · 1 Ne kadar gülünç olursa olsun bu 
J "Y e en genç er ır- . h .. 1 . . - · ımparatorluk u yası son günlerde 

lıgı azası tarafından yatı mektebi A 1 k.. 1 t• b' d rap an ume eş ıren ır ava hali. 
salonunda "Ümit Mektebi,, piyesi ni almıştır. 
temsil edilmiştir. 

Gençler temsilde çok muvaffakı - Gülünç fahrikôt 

BAŞHAKALEDEN l\IABAAT 

32,000 
Kişilik 
Ordu 

(Başı 1 incide) 

HoZ1rlanan ileri hareketi 

ispanyanın kontroı 
işi 13 Marttan 

itibaren 
(Başı 1 incide) 

Sovyetler Birliği hUkUmetleri, şu ba
h isler üzerinde henüz muvafakatleri
ni bildirmemişlerdir: 

başhyor 
bu taarruzun hedefleri ağlebi ihtfDlal 
şunlardır: 

YolU 
1 - Cenupta Yalansfya 

istikametinde bir taarruz, 
1 

1 - Kanarya adalarmm kontrolU. 
2 - Kontrole tabi tutulan gemile

makta en geriye kalan Maarif Veka. 
!etinin çalışma yeridir. rin liman ücretlerinin mücehhezler 

A nkarada Ulus Meydanı civa. 
rında eski, çökük bir bina 

var. Bir vakitler bir vilayet merke· 
zinin sanayi mektebi diye yapılmış. 

BurUI muntazam bir bina sahibi ol. 
2 - Las Rozas ,.e ElpaJııııt 0 

mevzilerinden itibaren şimnle ,,·e 
ve şimali garbiye doğru bir taŞ • 

nın teşebbilsü • . e 
İşte bu binada bir müddetten beri tarafından d_eğil, .merkez bürosu ta. 

sessizce bir takım işler hazırlanıyor. , rafından verılmesı. 
Bu işlerde gaye, medeni esas ve va. 

1 
3 - Mali yardım hissesinin mark· 

sıtalann köye çet e mücadelesi şek. tan ga)Ti bir dövizle ödenmesi. 

Bilhassa Morata de Tajuna önUnd. 
mühim miktarda asker tahşit edildi· 
ği haber verilmektedir. 

linde azar azar sızmasına nihayet Bunlardan ilk ihtirazi kayıt Sovyet 
vermektir. Muntazam bir ordu halin. murahhası, ikincisi Fransız murah
de köye gidilecek, bilgi, istihsal, sağ· hası, üçüncüsü de Alman murahhası 
lık, refah bakımından tam bir kalkın. tarafından yapılmıştır. 

TOPÇU DUELLOSU ~ 
Hükumet topçu kuvvetleri dün ı;g· 

leden evvel asi kıtalarmm hareketle• 
rini güçleştirmek maksadiyle mutc • 
nia.diyen ateş etmiş ve iki taraf artı • 
sında öğleden sonraya kadar devııtıl 
eden bir topçu düellosu olmuştur. 

matemin olunacaktır. HALLEDILDl 
Türk ordusunda çavuş olarak ye. 

tişen, türlü tlirlü tecrübelerden ge
çen köy münevverini, yeni yeni atem· 
!eri fethe giden bir Anglosakson a. 
kıncısmın vasıflarile techiz etmek ve 
memleketin kalkınma hareketile köy 
a lemi arasında bir bağlantı sıfatile 

köye göndermek çok verir:nli bir bu -
luştur. Bu yoldan giderek yalnız 
memlekette çok kuvvetli bir ha. 
reket uyandırmakla kalmıyacağız. 

Hazırlanan ileri hlreketi dünyanın 

her t a r a f ı n d a alaka ve 
dikkati celbedecektir. 32,000 kişilik 

4 
bir münevver ordunun egitmen, yani 
yetiştirici namı altında on sene için
de Türk köylülerine yayılacağı hak· 
kındaki malllmat, ecnebi muhabirle. 
rinin ~imdiden dikkatini davet etmiş 
ve bütün dünya için yeni bir çığır a. 
çıldığını üade eder bir haber diye 
dünyanın dört tarafına bildirilmiştir. 

1 ilk nümuneler 

H er;ıeyi istihfaf etmeyi, her ta
rafta kusur aramayı marifet 

sayanlar: "Dört, beş ay içinde yetiş· 

tirilen hocadan ne hayır gelir?,, diye. 
ceklerdir. Eğer bu sınıf menfi mU • 
nekkitler, geçen Sonbaharda yeni u
sullerle yetiştirilen 79 kişilik kafile. 
yi görselerdi ve ~bilhassa Ankara 
Halkevinde kendi tertip ettikleri v
yun u .seyretselerdi tenkitleri dudak
larında donup kalırdı. Yeni köy C.o. 
calannın köy hayatı hakkında oyna. 

Sovyet gemilerinin Lizbon ve :\fa. 
dera limanlarına girmeleri meselesin
den dolayı Sovyetler ile Portekizliler 
arasında ~ıkan ihti18.ftan doğan baş
lıca müşklilfıt iki tarafın itirazların-
dan vazgeçmesi, Lizbon ve Madera 
limanlarının komitenin otoritesi altın 
da kontrol limanları olamk kullanıl· 
masını derpiş eden ilk plana avdet e
dilmesi suretiyle halledilmiştir. 

FIRSATTAN ISTIFADE Ml 

EDiLECEK? 

Paris, 7 (A.A.) - Ademi müdaha· 
le komitesinin kontrol planının tat· 
bikinin 13 marta tehiri hakkındaki 

kararı dolayısiyle deniz kontrolü te
essüs etmeden dolgun mevcutlu ltal
yan kıt.alarmın lspanyaya gönderil· 
mesi ihtimali bazı gazeteleri endişeye 
sevketmektedir. 

Ovre gazetesi diyor ki: 

" General Frankoya yapılması der
piş edilen yardım şimdiye kadar ya
pılan yardımdan fazladır. Söylendi
ğine göre beheri üç fırkalı dört ko
lordu Tspanyaya gönderilmek üzere 
hazırlanmaktadır. Ayni membadan 
haber alarak üç ay evvel ispanyaya 
60.000 muharip gönderileceğini yaz
mıştık ki, halen bu haber yüzde yüz 
teeyyüt etmiştir.,, 

HARP CEPHELERINDE 

Uç motörlU on iki tane asi ta~ 
si dün hüki'ımetçilerin mevzileritı 
bombardıman etmiş ise de ıayyııtE' 
toplarının ateşi ve avcı tayyareleri • 
nin takibi neticesinde kaçmrya ıne<: • 
bur olmuşlardır. 

DUMDUM KURŞU!\T'{J 

Paris, 7 (A.A.} - Havas muhs.bl• 
rinin bildirdiğine göre, hükOmetçilerı 
Talavera cephesinde mütcmadi}'('11 

dumdum kurşunu kullanmaktadırlııt'• 
PARA MESELES1 

Salamanka, 7 (A.A.) - Para tol"' 
lamak hırsında bulunan kimseler~ 
bu hareketlerine 9 teşrinisani ı93 
tarihli kanun ahkamı tatbik olunacı.ıJ; 
ve bu bapta kabahatli olp..n kiJnSelet'ı 
isyana yardon etmiş olmakla şiddet· 
le tecziye edilecektir. Dün AlJtlall 
radyosu ile neşredilmiş olan tebliğ bıl 
merkezdedir. 

Frankist hUkiımet, bu münasebetle 
damgalanmış banknotların bütün J<ıı: 
nuni kuvvetini muhafaza edeceği111 

ve para biriktirmiye mahal 01.ro.;.dığJ• 
ru ihtar etmektedir. 

--'Balıksir Havalisinae Uyuı 

dıkları ba11it oyunlarında son dere<:e- Madrit, 7 (A.A.) - Havas ajan-

Balıkesir - Vilayet baytar ınil· 
dürlüğii hayvanlarda çıkan uyuz hıı.J! 
talığı ile mücadele etmektedir. Şiı1l' 
diye kadar, merkeze bağlı 38 Jcöyde 
40 binden fazla muhtelif cins haY'1111 
muayene edilmiş, münferit bir Jt!lç 
vak'adan maada hastalığa tesadüf o
lunmamıştır . 

de canlılık ve hareket vardı. Her nok. sının muhabirinden: 
tada ince görüşlere hoş bir nevi za. Jarama ve El Pardo mıntakaların
rafetle tesadüf ediliyordu. Bu oyunu da yapılan tahşidattan asi)Prin dol • 
tertip eden, köydeki hergünkü ha· gun mevcutlu kıtalar ve mühim mik • 
yatlarrnı bir oyun halinde hiç sıkıl. tarda harp mal;r.cmesiyle yakında şid 
madan, tam bir tabiilikle yüzlerce ki. detli bir taarruza geçecekleri anlaşıl
şi karşısında oynıyan bu yeni köy maktadır. 

Erdeğin kaza merkezle Korucu rııı.· 
hiye merkezi k~ilerinde uyuz h~ 
lığı çıktığından, orada da lazım geletJ 
tedbirler almnuştır. mürşitleri karşısında ben kendi he- Asiler tarafından yapılacak olan 

sabıma hayranlık duymakla kalma. 
dım, umulmaz bir alemi uzaktan u
zağa sezen bir insanın duyabileceği 
hisleri duydum. 

Benim kanaatim "udur ki köye 
gönderdiğimiz yeni fikir ve usuller 
sayesinde yalnız oralardaki bilgi, 
sağlık ve istihsal seviyesini yükselt· 
mekle kalmıyacağız. Köyden düşü. 
nüş, bilgi ve san'at cereyanlarımız 
için kısa bir zamanda pek çok ilham 
ve hareket gelecektir. Türk köyünün 
kapalı bir kutu, hiç tanımadığımız 

bir alem olduğunu, nesillerce istihfa. 
fa uğrıyan bir çok Türk kültür kıy

metlerinin oralara sığındığını, oralar. 
da melce bulduğunu hepimiz az za
manda göreceğiz ve keşfedeceğiz. 

Ahmet Emin YA LMAN 

r.P.'\, eye gitmiştir. 

P.eyet rei~i. ke:ndısıyı:! göriişen ga· 
zeucilere şunları ı;ı ·:y.::miştir: 

"- Hatayda tam iki ay çahşarak 

her ıınıf halkla t~mas ettik. Müşahe· 
c!(•n ;zi tam yapttk. hıerkesi dinledik. 

Htr tarafta halk bize karşı bilyük bır 
!emı:ati gösterdiftındcn, vazıtenıızi 
kc.19.ylıkla bitirdi'<. Bılhassa Hatay 
TUrıderi bize _!{arşı fevkalade bır 

S!!mpati göstcrdilt:t'. 

Cencvrede verıl~·1 karar Hatayda
ki 'J'ürkler taraf:ndan büyük bir se-
vwc le karşılan mı i .ır . Karardan 

Betonarme Köprü inşaatı Eksiltme ilanı. 

Nafia Vekaletinden: 
25/ 3/1937 tarihli Perşembe günü saat 15 de Nefıa V eka.Ietinde 

Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 68.000 
lira keşif bedelli Sivas Vilayeti _9ahilinde ve Sivas - Koyulhisar 
ve Koyulhisar - Reşadiye yolları üzerinde Yt:karıkale ve Aşağı· 
kale betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

Muvakkat teminat 4650 liradır. Eksiltmeye girebilmek için is• 
teklilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir taahhüdde en aı 
30.000 liralık köprü ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptık• 
tarını isbat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 25/3/1937 Perşembe günü saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri laznndır. ( 498) (1192) . __,, 

Türk Hava Kurumu 
cabey Şubesinden : 

Kara-

Kurban Bayramında Şubemiz bölgesinden toplanan 1076 tane 
koyun derisile 118 tane tuzsuz kurutulmuş keçi derisi açık arttır• 
maya konmuştur. 16/3/ 937 Salı günü saat ı6 da ihalesi yapı· 
lacaktır. 

isteklilerin şubeye müracaatları. (1264) 

lanesi yet göstermişlerdir . Vatanilerin. tahrikleri, çok çirkin 
şekiller almaktadır. Hatta bunlar 

0 
nı~rıınun olmıyanl:ı.r da vardır. Fa-

Bil~ik (TAN) - Bilecikt.e bu kat wnu,!lliyetle sempaW~ olan Ha- Akay işf etmesinden : 
eene kutba.n fiyatıa.rmm reçe.n yrl. Konferanslar kadar nen gitme.kt:P.dirler ki. ayni t•}'ııar arasında <;tkı bir teşrıki :ne-

d 
ırktan ola.nlar bile onlarm bu h~ket. 

!arda.kin en pahalı olduğu görül • Em.il?6nü Halkevinden: sai \.Ücuda getlrn,P.it kabil olacaktır. 
müştür. Bu sebeple kurban kese.nler ~leri karşısında büyük bir tiksinti duy. Fıül!sa Milleti~: Cemiyeti tara-
az olduğu gibi kurban ıkesimi ve de- Evim.izde tertip edilen Felsefi ve makta.dırlar. . trnöan bize verileo v.ızH~do hiç bir 
ri fiyatları da pahalı olmuştur. Içtimat konferanslarm on l:ırincisi Müıahiflerden Holşfad da ku<:tur etmemek tc:;:u elimizden gele • 

Tayyare Cemiyeti şubesi 1050 ka _ bugün saat (17,30) da Istanbul Erkek Cenevrede nl yaptık. Bu ka11:ıatl6 Cenevreye, 
dar kurban derisi toplamıştır. Bun- Lisesi Felsefe Hocası Bay Hatemi Milletler Cemiyeti tarafından Hata vazifemizin hc~abı:ıı yapmıya gider . 
Iardan }'Ünlüleri 150, yünsUzleri 75. Senih tarafından Evimiz konferans ya gönderilmiş olan müşahit heyeti- k t.:n, Milletler Cetfliy~tin:n <le Hutny • 
§er kuruştan satılmış ve böylece bin salonunda verilecektir. Mevzuu (Fel- nin reisi Norveçli Holştat, beraberin- lılara saadet ve refaha kavu~turac3;c 
Jrllsur lira varidat temin olunmuş - sefi düşünUşUn karakterleri) dir. Da- de heyet katibi olduğu halde evvelki tetltirler almasını ve bu işte muvaf . 
tur vetiye yoktur. Herkes gelebilir. min şehrimize gelmiş ... e doğruca Ce- fak <•lmasmı candm dileriz . ., 

1 - Akay işletmesinin bir sene zarfında getirteceği kömürle> 
rinin İstanbul'a nakli açrk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 31 Mart 937 Çarşamba günü saat 15 de :tdart 
Merkezinde Şefler Encümeninde yaprlacaktır. 

3 - İstekli1er 2250 lira muvakkat t eminat getirecekler ve ihS· 
lenin kesbi kat'iyet etmesini müteakip bu miktar, bedeli ihale 
üzerinden yüzde ıs şe iblağ edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek ve tamamlayıcı malumat almak istl' 
yt>nlerin her gün İdare Levaznn Şefliğine müracaatları. ( 1167) 
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inhisarlar istanbui Baş
fllüdür;üğünden: 
tu Çaınaıtı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince 

z değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan in
~e sofra tuzlan yarımşar ve birer kiloluk paketler ve mutfak 
Uzları da (50) şer kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde 
satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları ( 64) ve ( 128) zer paketi havi sandıklara ko
narak aınbalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilo
~~ Kabataş ambarında (9,50) ve mutfak tuzlarının beher 
ılosu (5,25) kuruş fiatla satılacaktır. 
Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir 

j~Valdan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz 
ıatına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya 
Çuvaı bedeli aranmıyacaktır. 
Tuz satıcılarının inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü 

lllerkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan 
Olunur. ( 1184) 

-
~Ylet Demiryollan ve limanları f şletme U. idaresi ilin tarı 

ki~~haınmen bedeli ( 166 7 5) lira olan bir adet kar küreme ma
ile ~ı lS/ 4/ 1937 Perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 

:S nkarada İdare binasında satın alınacaktır. 
tıı.i u işe girmek istiyenlerin 1250 lira 63 kuruşluk muvakkat te
lg;at ~~e kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 / 51 
~ gun ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimat-
14 e dairesinde alııımış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
~O a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdrr. 

lJ artnaıneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
d:.Ydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmakta-

. (1097) 

l'llu~alibi çıkmadığından dola.yı iİk ;ksiltmesi feshedilmiş olan ve 
çanı tllrrıen bedeli '(16660,81) lira olan 1550 adet muhtelif eb'atta 
l>alı azman ve tomruk 19 3/ 1937 Cuma günü saat 15,30 da ka-
n Zarf usulü ile Ankardda İdare binasında satın altnacaktır. 

İic ku işe girmek istiyenlerin ( 1249.56) liralık muvakkat teminat 
~Un anunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7/5/ 1936 
daj "~ 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
<la t~ınde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka-

t ~o . 
Ş mısyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

lia artnaıneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
~ ~darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir ve İzmir. 
~e mağazaların a ·ıttlmaktadır. (1168) 

Eksiltme ilanı 

Türk Hava Kurumu Genel 
~erkezinden: 

l 
da. - Bir tayyare hangarı ile bir yatakhane binasının M:erzifon-

21nşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
l\tlk -, Bu işe ait proje, keşif ve şartnameler o~ lira mu~abilinde 
<la "I'a:a da Türk Hava Kurumu Genel Merkezınde ve Istanbul-

3 llrk Bava Kurumu şubesinden alınacaktır. • 
lCtj - İnşa edilecek hangar ve yatakhane binasının keşif bedel. 
~tutan (109.200) lira (32) kuruştur. 
~ - Eksiltme 20 Mart 193 7 günü saat 11 de Ankara'da Ku

s Genel Merkezinde yapılacaktır. 
l - Eksiltmeye girebilecekler: 

irış Steklilerin diplomalı mimar veya mühendis olması ve halen 
llttı~at mUteahhidi olduğuna dair kayıtlı bul~nd~ğu Ticaret Oda
fad an alınmış resmi vesika göstermesi ve şımdıye kadar bir de
~1 a en az yüz bin lira kıymetinde bir bina inşaatı işini muvaffa-
~etle başarmış olduğunu vesaikle isbat etı:11esi şarttır. 

tıcı - İstekliler (8.190) lira muvakkat temınatlarını Kurum Ge .. 
Q~ tierkez veznesine yatırarak alacakları makbuz ve beşinci mad. 
~O ~talep edilen vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 
tı art 1937 günü saat ona kadar Türk Hava Kurumu Genel 
~Başkanlığına teslim etmelidirler. (1219) 

Doktor Aranıyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden; 
~aden Tetkik ve Arama Enstitüsü Bolkardağ kampında otur
ll\ ' burada ve civarın madende çalışan memur ve ameleleri 
bi:a>'ene ve tedavi ile meşgul olmak üzere diplomalı ve tecrübeli 
ı:0ktora ihtiyaç vardır. 

tc a?netgah, hademe, tenvir ve teshin Enstitüye ait olmak üze
~e 200 lira aylık ücret verilecektir. Talip olanların diploma ve di
~ Vesaiki ile Martın onuncu Çarşamba günü akşamına kadar 
la. karada Çocuk Sarayı caddesinde Enstitüye müracaat-

tı. (1056) 
~ ' 

~lJŞtüvo KULLANMANIZI TAVSiYE EDERiZ 
~Oo ~eın Bıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. Kuştüyü yastık 
~ \' Uruş, kuşt.üyü ve yatak takımla n da çok ucuzdur. Kuştilyü kuma,· 
~'it 'I'~rr. Fabrika ve deposu: !stan bul, Çakmakçılar Sandalyacılar 80· 

\>~rli ~- 23027. Satış yerleri : Al\1XA RA, 1ZM1R, BEYOCLU, Sümer Bank 
allar Pazarları. 

16-60 yaşlarında 

12.000.000 
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Kadının 

1

. Ciltleri çirkindir ve kurtulma 
çaresini bilmiyor. 

Emlak alıcılarına sekiz 
taksitte satış 

! 

Hemen bu aktam, bu tecrübeyi 
yapınız neticesini bize telgrafla 

ADRESİ VASIFLARI 

bildiriniz. ---------------------

tlsküdar Ayazma Değirmen 
sokak eski 3 yeni 5 No. 

Üsküdar Hacehesnahatun ma
hallesi Camiişerif sokak eski 7 
Mü. yeni 13/ l No.lı 

Üsküdar Rum Mehmetpaşa 
mahallesi Uncular sokak eski 
57 yeni 73, 75 No.lı 

Üsküdar Kazasker Ahmetc
f endi mahallesi Sahtekkesi so
kak eski 13, 13, 13 yeni 19, 21. 
19/ 21/ 1, 19/ 21 / 2 No. 

Ahşap üç katlı 6 oda 1 taşlık 
2 sofa elektrik ve terkosu havi 

Ahşap iki buçuk katlı 6 oda ve 
bir kuyulu 

Ahşap biri iki kat diğeri bir 
buçuk kat ikişer odalı 

Ahşap iki katlı 6 odalı 

Gayrimenkulün Muhammen 
cinsi kıymeti 

Bir ev 1370 

Bir ev i60 

Ev 706 

Dükkanlı bir ev 526 

Üsküdar Arakiyeci Hacımeh- Bahçeli ahşap iki buçuk kat 8 
met mahallesi Nuhkuyusu oda ve terkosu havi 
caddesi eski 81 yeni 107 No.lı 

Kadıköy Caferağa mahallesi 
Bahçe sokağı eski 48 yeni 54 
No.lı 

tlsküdar Açıktürbe Ahmetçe
lebi mahallesi U zunyol sokak 
eski 10 yeni 16, 22 No.lı 

Yenikapı eski Katipkasım ye· 
ni Yalı mahallesi Katipçeşme· 
si sokağı eski 5 yeni 5 N o.lı 

Kadıköy Caferağa mahallesi 
Tevfik sokak eski 1, 3 Mü. ye
ni 14 No.lı 

Erenköy Sahrayıcedit mahal
lesi Kayşdağı caddesi eski 15, 
15 Mü. yeni 158, 158 No.lı 

Kargir bahçeli 3 kat 6 oda 3 
sofa elektrik ve terkosu havi 

Ahşap iki buçuk kat 13 oda 2 
sofa ve elektrik!: 

Kargir iki kat 6 oda kuyu sar 
nıç ve elektriği havi 

Ahşap iki kat 4 oda iki sandık 
odası 2 sofa ve elektriği havi 

Ahşap bir buçuk kat bir dain 
8 oda bir sofayı havi bahçeli 

Bir ev 784 
... 

Rır ev 1572 

Bir ev 2056 

l:sir ev 1921 

Bır ev 884 

Bir ev 1856 

Yalnız Franıada -anne, zevce, 
genç, kız· 12 milyon kadın; cilt. 
lerini, açlıktan öldürüyorlar. 
Beılenmeğe muhtaç bir cildin 
batlıca alametleri burutukluklar, 
çirkin ten, siyah benler, açık me. 
aameler, zayıf yüz adaleleri. .. Cil. 
dinizi besleyiniz, onu; genç hay
vanlarda gizlenmit cilt hüceyra. 
tından iıtihaal edilen ve cildi 
besleyici bir unsur olan Biocel ile 
belleyiniz. Hemen mesamattan 
nüfuz ile cilde hulul eder. Zira 
Biocel, cildinizle ayni tabiatta. 
dır. Bu unıur, •imdi, penbe ren· 
gindeki T okalon kremine cildini. 
zin beyaz, taze ve genç olması 
için matlup miktarda karı,tırıl

mıttır. Hemen bu gece yatmaz. 
dan evvel tecrübe ediniz. Y arır. 
sabah, yüzünüze dikkatle bakı. 
nız, , ... mayınız! Sizin yüzünüz· 
dür.l,te iyi bir beılenmen:n mem 
nuniyet baht neticesi. Gece pen
be rengindeki T okalon kremini 
kullanınız. Ve aabah ta beyaz 
rengindeki yağıız T okalon kre
.mini kullanınız. Beyaz renginde

ki T okalon kreminde cildinizi bir 
kaç gün zarfında biribirinden da. 
ha beyaz üç levin üzere değif tİ· 
recek "Beyaz okzijen., cevheri 
vardır. Bu iki kremi kullandıiı· 
nız t&kdirde ıon derece mem· ' 
nun kalacaksınız. 

1 - Arttınna 23 Mart 937 tarihine düşen salı günü saat 14 te yaprlacak ve gayrimenkul 
en çok bedel verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin o/o 10 u nisbetinde pey akçesi yatınnak 
lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede sekiz müsavi taksitte ödenir. 
Taksitler o/o 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciyc kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 
5 - Fazla izahat için Binalar Servisimize müracaat lazımdır. ( 1122) 

Akay işletmesinden : 
1 - Yalova kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte olan ote. 

lin ahşap mobilyasile perdeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait evrak şunlardır. 

A - Münakasa Şartnamesi 
B - Ahşap mobilya listesi 
C - Perde listesi 
D - Ahşap mobilya fenni tarif listesi 
E - Fenni şartname 
F - Müfredatı münakasa şartnamesinde yazılı planlar. 
3 - Eksiltme Karaköyde İdare Merliezinde şefler encümenin· 

de 22 Mart 937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - İkinci maddede yazdı evrak ve planlar iki lira mukabilin

de idare veznesinden alınabilir. 

5 - Taliplerin yazılı günde nihayet saat 15 şe kadar teklif
lerini Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri 
lazımdır. (1049) 

Jandarma genel komutan
hğı Ankara satınalma kom·s

yonundan: 
ı - Aşağıda miktar, tahmin, şartname bedelleri ve ilk temi

nat miktarları yazılı battaniye ve kilim hizalarında gösterilen 
gün ve saatte kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu eksiltmelere 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminat makbuz 
ve mektuplan içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme gü. 
nü belli vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

Cinai Miktarı Tahmin Şartname ilk teminat İhale tarihi 

Battani 
ye 

4600 

Kilim (bey- 4000 
lik) 

bedeli bedeli 
L. K. 
g 00 207 Kr. 3105 Lira 17/ 3/ 1937 

Perşembe saat 1 O 
3 30 00 990 ,. " .. 15 

(1053) 

rstanbul Jandarma Satınal
ma Komisyonundan : 

1 - Jandarma ihtiyacı için evsaf ve nümunesine göre "35000-

38000,, metre astarlık bez kapalı zarf eksiltmesile satın alınacak.. 
tır. 

2 - Bir metre bez için tahmin edilen bedel (25) kuruş ve ilk 

teminat miktarı (712) lira (50) kuruştur. 

3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 

4 - Eksiltme 19/ 31937 tarihinde Cuma günü saat 15 de Ge
dikpaşadaki.Jandarma Dikim evi binasında bulunan Jandarma 

Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme sa

atinden bir saat evveline kadar teklif mekt\lplarınr ve şartnamede 

yazılı evrakı komisyona tevdi etmeleri lazımdır. (1145) 

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ mar-· 
kasına dikkat ediniz.· 



GRiPıN 
Bütün acı, ağrı sızı 
ve ıstırab l arda ye~ I 

gane cankurtaran: 

-----

Hakkı var! 
Soğuk algınlığından mütevellit 

nezle, grip ve brontiti hem 

önler, hem tedavi eder. Bat, diş, 

mafsal, adale ve sinir 

ağrılarını geçirir. 

Günde üç kaıeye kadar allnabilir. 

Gripini tercih ediniz. 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi • 
rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bü -

yüme kabiliyetini artırarak saç -
fara yeniden hayat verir. Koku -

su latif, kullanışı kolay bir saç 

B • 3 • 937 

icin bütün kıs 
kalorifer ocaklarında, 
salamandra ve kol< 

1 

sobalarında l<ullandıgınız ı · ·..........:; ~~ 
l ~A.-..lllC,~cz;...:;...:::-;;;;....--

ısınmak 

T u .. rk Antras·ıı·ı'n·ı ıu!a~n(~~:!ı T;:~k!~r!::; milrekkep bir albüm vücude ge-
tirmiştir. (YED!GÜN) tarafı~ 
dan neşredilen bu albüm gUZ 

Yemeklerinizi pişirmek için mul fak soba
larında ve maltız/arda da l}akmalısınız. 

Jiğermahrukattari,lkat üstün olar 
(ahili istifade kal o- TÜRK ANl RASil i1 

ri, kolayyanma,çokbunlara nisbetle 
dayanmavezayiatın en ucuz ve en ida· 
az!ı.ığı itibarile kat reli kömürdür. 

Isınmak için oldu~u ~ibi yemeklerinizi 
pişirmek için de 

TÜRK ANTRASİTİNİ Kullanınız! 

Oksürenlere:Kalran Hakkı Ekrem 

fotoğraf merakhlannı cidd.~n ~ıı 
lakadar edecektir. Bu albuıtı U· 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. Bd 
tün bayilerden ve İstanbul a 
Ankara caddesinde YedigUııUll 
satış mağazası;;dar isteyiniz. 

(15) kuruşluk posta pllı.u 
gönderenlere bu albümden bil 
adet derhal gönderilir. d 

Adres: İstanbul, Ankara es · 
desi (Yedigün) Mecmuası tdS-

~--•"ehanesl. --~ 
.~--------------~-

ahtbi: Ahmet Emin yALM.Aı' 
Umumi Neşriyatı ldare EdeO: 

8. SALİM .,ı 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Li~~ 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbV 

--------------------------------~~------ -~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~______.-/ 

Maliye Vekaletinden: 
1/ 6/ 1937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce ~lan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşluk 
ların 1 Kanunuevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kal
masının takarrür etmiş olduğu ilan olunur. (443) (1108) 

_. ................................. ... 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

S. ci keşide 11 / Mart/ 937 dedir. 

BUyUk ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira

hk iki adet müklfat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkea 7 Mart 937 günü aksamına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten aonra 
bilet üzerindeki hakkı aakıt olur ... 

NERVıN 
Sinir ağrıları, asabi öksürükler, asabf 
zayıfhk, uykusuzluk, baı ve yarım baf 
ağrısı, baı dönmesi, bay9ınhk, çarpıntı. 
ve sinirden ileri 9elen bütün rahatsız· 

hkları 9iderir. 

Bilumum "Esnaf", "Kücük tacir,. ve "Kücük 
San'atkarların" nazarı dikkatine. 

lstanbu1 Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

1 - 1561 numara ve 29 Şubat 1932 tarihli Sicilli 'fi: 
caret gazetesile ilan edilen Oda Umumi kararına uyııl~ 
rak İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası mıntakasında bııl a' 
nan bilumum esnaf, dükkanı bulunan küçük san'at ve 1' 
çük tacirlerin Odaya kayıt ve tescilleri yapılacaktır. ·r 

2 - Bilumum esnaf, küçük san'atkar ve küçük taC1
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, 

lerden, Odalar kanununun onuncu ve Odalar nizam11 d 
mesinin 135 inci maddeleri mucibince tanzim edilmiş , 
lan esnaf cemiyetleri talimatnamesi veçhile cemiyeti t~. 
şekkül etmiş olanlar, mensup oldukları cemiyet vasıt•,c 
le ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemiş olanl 
doğrudan doğruya Ticaret ve Sanayi Odası esnaf şıı~ 
sine müracaat ederek kayıt ve tescil ve yoklama işini ıJ 
sulü dairesinde ifa ettireceklerdir. at' 

3 - Tescil ve yoklamanın Oda Umumi kararına g 
193 7 yılının ilk üç ayı içinde ikmali lazımdır. . er 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescıl O' 
tirmiyen ve muamelesini ikmil etmiyenler hakkında , 
dalar kanununun beşinci maddesi veçhile İstanbul Ti~.ı 
ret ve Sanayi Odası tarafından hükmolunacak ceıŞT 
nakdi, doğrudan doğruya İcra dairesi marifetile ve tel 
cil ücretile beraber tahsil olunur. "3720" 


