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Komite toplandı 

Dün statünün birinci 
~ Ağzr Sanayi için-~ 

mühim esaslar konuyor 

maddesi gOrüsüld 
Ank•r•, 8 (T•n muhabirinden) - lktısat Ve- hususi telgraf ve telefon hattı tesisine müsaade 

Hleti demir ve çelik endüstrimiz için mühim bir olunacaktır. Gerek bu hatlar ve gerek kuvvei 
proje haz1rlamııtır. 1950 senesine kaclar meriyet- muharrikesini nakleden hatlar için umumi yolların 
te kalacak olan proje hükümlerine göre, ağır sa- kenarlarile devlete ait arazide parasız ve sahibi 
nayiimize geniı bir inkiıaf verilmektedir. olan arazi sahiplerine tazminat verilmek suretile 

::::: Bucak nahiyeleri lıoüıntla 
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) Avrupa etJuma ve 
~tanda yapılan etraya 
~ &! etmiyor. latanbuldan ib. 
~edilen kuzu etini, taze babiı, 
~tiril Atinada latanbulaan 

'1ı Ucuza tedarik edebilininiz. 
ll1t ınuammanm 1I1TJ nerede? Bu-
~~a~ için çok esaslı arqtır • 
~ ihtiyaç vardır. Göm çarpan 
~ IUdur ki Yunanistandald ucuz. 
tllb .. !~ Atinada ve gerek btitUn 
~da, Avrupa ölçtlsüııde ha
il, 

4 
\re faaliyet uyandımuttır. Meae-

~ Uııacıa.n Korent kanalına kadar 
~ IÖ8e tlzeriııde otomobil ve 
lıl. Yon gidi§ geli§i 1stanbulun iflek 
..... ~den fazladır. Memleketi. 
Je, kından birçok vaıtanda,lar bi
a. ..... >tlraek puaport harcına ratmen 
~ limak için Atinaya gitmek 
~ duyuyorlar. Burada eeki la •ta niabetle Adeta bir nevi Bey. 
~t ve manz.a.rası bulmaık mü.ın-

Bayır Bucak nahiYel 
hakkında müşahitler 

dinlenecek 
Cenevre, 8 (TAN muhabiri bildiriyor) : - Hatay meeeleaiain 

halline memur komite bir haftalık bir tatilden aonra buaün •aat 
17 de Belçikalı Bourquin'io riyaaeti altında tekrar meaaiaine 
batlamı9tır. 

F ranaız murahhaaı Decaix komitenin toplantısmda bulunmak 
üzere Cenevreye ıelmi9tir. Komite bu toplantı deYreaincle 
Milletler Cemiyetinin mü9ahitlerini dinliyecektir. 

Komitenin dünl<ü toplantısında 
Cenevre, 8 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri 

bildiriyor: Komite bugün öğleden sonra geç vakte kadar içtima 
ve Türk projesini esas ittihaz ederek müzakerelerine devam et
mittir. Bugünkü müzakere, statünün birinci maddesi üzerinde 
olmuştur. Komitenin daveti üzerine Sancaktan Cenevreye p . 
len müşahitlerin, Sancağın Cenup hududundaki Bayır, BuQlk 
ve Hazne nahiyeleri hakkındaki müşahedelerini dinlemiye karar 
vermiştir. Komite hergün toplanacaktır. 

HükGmet, kurulmakta olan demir ve çelik en- bu iılere tahsis edilecektir. ~ 
düstrimizin memleketin bünyesine en çok faydayı ı 055 sayılı T eıviki Sanayi kanununun 9 uncu I 
verebilecek bir endüstri kolu haline gelebilmesini maddesinden demir ve c;elik endüstrimiz ic;in de 
temin için önce iptidai maddelerin gümrük re- istifade edilecektir. 
simlerinden muaf tutulm•sını zaruri görmüıtür. 

Projenin adı: "Devlet tarafından kurulacak ele- Demir ve c;elik fabrikalarının dııardan 9etir-
mir ve çelik fabrikalarının haiz olacakları mua- teceği ve memleket içinden tedarik edeceği ma-
fiyet hakkında kanun11dur. Bu kanuna göre, mem- kine ve aksamile iptidai maddeler, iıletme, ıs-
leketin her tarafınd• bu fabrik•l•rın ihtiyacı için !ahlar, inşa ve tamirlere malzeme ve her türlü 
y•pılacak iskele, bina, rıhtım ve her nevi tesisat iıletme ve taııma vasıtalarile memleketin bir 
için devlete ait araziden lüzumu kacları parasız çok yerlerine gönderilecek mamul maddeler, 
verilecektir. demiryolu nakliyatı hariç olmak üzere diğer clev- i 

s.n.yi müesseselerinin hesabını ve tesisat ve- let ta,ıma vasıtalarında yüzcle 50 tenzilatlı tari-
Y• bu müesseselerle clevlet ıebekesi arasında feye tabi tutulacaktır. 

~--.._,_,.._,,...,......,....~~~...-..~_,.,,.,......,....~ . .,.,~.~"'~ .--. ,.-. ,-. ~- ~~~~_,..,.~ 

Müfredat programlarında 
mühim tadilat yapılacak 
Arıkanın istifası şayiası 1 

doğru değil 
Hasan Cebbare ÔOYet edilmemiıtir 

Cenevre, 8 (A.A.) - Anadolu Ajansının husu.al muha.biri bildiri Maarif Vekili Saffet Arıkan, beraberinde 
yor: Milli Talim ve T~rbiye Heyeti Reisi ihsan ve 

:5 Mart tarihli Istanbul gazetelerinde Suriye Maliye Nazın B. Baim Yübek Tedriat Umum Müdürü Cevat olduiu 
• (Arkam Sa. 10 81. 1 ~ taaJde dlbı l&baİı Ankaradan şehrimize gelmiş • 

ınalp : " f ürk 
musevileri bir azhk 

değildir,, diyor 

Buglln çıkan sayıaile beflncl yılı· 
na girmiş bulunuyor. Bu eayıda: Htl· 
eeyin Cahit, Halide F.dip. Refat Nu
ri, İbrahim Alleddin, Faruk Nlfia, 
Mekki Salt, Nizamettln Nutf. Cahlt 
Uçuk'un en ctızel yuılarmı bulacak· 
sınız. Bugllnktl Yf!dlsrflntl '"utlaka o
kuyunuz. 
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Belediye Afişaj işini 
CENUP 

HUDUDU·NDA 
No. 41 Yazan: MÜMT AZ FAlK 

Merkebin karninda 
sallanan buz dolabı 
T<ôyiüler, su kırbalarını merke

bin dô.rf ayağı ile yaplı~i 
çardağa saklamışlar .. 

Şimdi köylillerJe beraber çadırlan 
dolaşıyoruz. .. 

Çadırlar biraz apartman tarzında 
kurulmuş ,kimisinde iki, kimisinde 
üç bölme var .. Bölmeler bittabi ka -
mış örgüleriyle yapılmış, bir tanesin· 
de insanlar yatıyor ve birinde mer -
kepler... Bunlar zengin çadırlan ... 
Daha fakir olanların çadırlarında 

merkepler bir tarafta, insanlar bir ta
raftadır. 

Bir tarafta ocak vardrr. Ocakta 
da.ima bulgur kaynar ... 

Bir çadırda bir kadın gördilk. Ba
~ma bir harmaniye çekmiS yatıyor 
ve inliyordu .. 

- Nesi var, bu kadının?. 
- Isıtması tutmuş olacak! Uç gUn 

denbcri ,böyle kah titriyor, kah ateş.. 
ler içinde yanıyor, zavallının hali pek 
bitik! .. 

- İlaç filan vermiyor musunuz? 

- ...... ' u 
Resülayn nahiye mUdilrU Orhan 

Gecedoğan, yanma bir yığın kinin al
mıştı. Bunlardan bir tanesini kad~na 
görunUn önUnde yutturdu. Sonra ge
ri kalanını da muhtara teslim etti ve 
icap ettiği zamanlarda vermesini söy 

ledi. 
Köyltller ~nun bu §l!fkatinden, a -

lakasından son derece memnun kal
mışlardı. Artık hepginin yUzU gülil -
yordu. Onların şehirliye karşı duy -
duklnn nefret bu &inin tabletlcrjylc 
hemen hemen yok oluvermişti . 

hastaya verilen kinin bunun en bariz 
bır misali değil midir? 

Muhtar memnundu : 
- Ağam. dedi, sil bi1Jm çadıra ka

dar bir te rif et te bir karpuz kese -
yim. Hararet basmıştır! 

• 
KUçlik Cercif köyU muhtartnın ça. 

dın önUne gelmiştik. lçerden bir ot 
,nte, bir yığın yorgan çıkardılar. Ye
re serdiler, hepimiz bunların üzerine 
bağdaş kurduk ve yerleştik .. 

- Aman biraz au ol. a da içsPk ! .. 
Fakat burada içile<'ek ım var mı 

dersiniz, mikyası ması acaba nedir? 
20 mi, otuz mu? 

Aksiliğe bakın ki yanımıza tenno." 
su da almamışız!. 

Muhtar benim smıadığımı g1künce 
hemen yerinden fırladı: 
· - Su! .• dedi. Su mu 1 tedin ?. 

Ve aonra yanında duran gençler -
den birine bağn-dı: · 

- Utak ! Silr merk~bi ! .. 

Ben su istemiştim. O bana . mer -
kep mi ikram ediyordu?.. Merkepte 

ıu ne gezerdi? .. 
Derken uşa,k seğirtti gi~ti. v~ önü

ne h lfl minhuzur bir merkep taka

rak geldi .. Su merkeblri karnında idi. 
Merkebin karnında dedimse yanlış 
anlamayın. Yani merkebin karnını 
yarıp vey.ahut bir cih~zının harekete 
geçmesini bekle}ip su içecek değildik. 

Su kmbası merkebin karnına bağlı 
idi.. 

Merinos 
mütehassısı 

diyor ki: 

ı · Ankarada 

Birkaç -Yd içinde . 
Memleketin Her Ta· 

rafında Merinos 
Yetiştirilecek 

Ziraat Vekflletinln merinoı:;çuluk 
mUtchassısı Baron Von Gotte, Kara
cabey harasıf!dan gelmiş ve dlin ak
şamki trf'nle Ankaraya gitmiştir. 

Baron Von Golle, dUn kendisile 
gliriişen bir muharririmlze şunları 
~aylf'miştir: 

"- Ziraat Vekaleti 1935 sıenesin
de Almanyadan 30 erkek merinos 
koyunu almıştı. Bu 30 koyunla sun'i 
ilkah suret ile 8000 yerli ve dişi ko
yunu aşılndık. Vekalt>t geçen sene de 
30 merlnmı koçu daha getirdiği için 
ayni ameliyeye devam edildi. Bunlar
la yapılan tecrilbclerden alınan ne
tice, limidin fevkindedir. Merinos ko
yunile "yerli koyun miikemmel bir 
şekilde ihtilat yapmaktadır • 

Alınan bu memnuniyet verici ne. 
ticeden sonra, Ziraat Vekaleti bu işe 
daha fazla ehemmiyet vPrerek Kara· 
cnbcy harasında bu !lene bir kurs aç
tı. Bu kursta· iı;tiyenlere merinosçu. 
luk öğreti lmektedir. Vekalete men · 
!'IUP bir komi!!yon yeniden 500 dişi 
ve 20 Prkek merinos koyunu almall 
Uzere Almanyaya gitti. Bu komisyon. 
Almanyada Uç ay kalarak merinos
çuluğıı tetkik edecektir. Heyet, Al· 
manyadan di>ndiikten sonra yine ay
ni mak!H\tla başka bir heyet daha 
göndE>rilecektir. 

Rlde edilecek damızlık merinoslar
la birkaç !'lene sonra bütün Türkiye 
koyunlarının ırkı Merinosa tahavvül 
edPhilecektir. 

Bir erkek MerinoR senede altı bu· 
çuk, dişi merinos ta beş buÇuk kilo 
ylin vermektedir. 

Zirant Vekiılt>ti Karacabeyde oldu· 
ğu gibi Ycnişchir, · Bunuı. ve RAndır· 

mada da böyle merinos kursla.n aç· 
mağa karar vermiştir.1, 

•• • alıyor IL_u_ze_r_ıne 
yeni çöp 

arabaları 

A nKartt Belediyesi, sırt hamallığını Kaldırdıktan 
sonra, şehrin çöp işi için de tedbirler alnıı,, 

otomatik çöp arabaları getirtmişti r. Yukardaki re
sim. çöp arabalarının yerine geçen bu yeni vasıtaları 
gösteriyor. 

Dün mecliste 
Münakaşa lar O ldu 

Şehir Meclisi dünkü toplantısında afişaj işirıİ 
müzakere etmiş, mukaveleye göre afişaj irrıtiya· 
zım Vakit müessesesinin taahhüdünün 23 Mart· 
ta nihayet bulacağını tesbit etmiştir. .. 

Belediye, bundan sonra şehrin güzellıği ve milli ltU
1
' 

türle alakadar olarak bu işi bizzat idareye karar ,-e:· 
miştir. Belediye reisliği , bu hususta yaptığı tetkikletl

11 

neticesini bir rapor halinde Şehır ~foclisı Reisliğiııe 
vermiştir. Raporda. afişaj işinin geçirdiği safhıı.ıar 
yazılmış, ecnebi memleket belediyelerinin bu hiılllete 
müteallik faaliyetleri zikrolunduktan sonra, afiışaj ha1'· 
kı Belediyeye bırakıldığı takdirde neler yapılacağı sıı.· 
ytlmıştır. Bu arada, tahta perdelerden başka yerlere 
ilan astırılmıyacağı, yerli mallara ait ilft..n resminin se· 

1 neliğinin, beher metre murabbaı için 200. ecnebi fl'l!l 
reklamlarının 365 kuruşa indirileceği ileri sürülınilş• 
tür. 

Af işajtn mazisi 
Bundan sonra bu i!!Sin tekrar bir müteahhide verlltı'\e" 

sinin Belediyeye zarar verdiği, rakamlarla zikredilıni§ '18 

mesela, 926 da Belediyenin afişajdan 47,960 lira vsfr 
dat elde ettiği halde Ajansa verildiği ilk sene olan 927 

de varidatın 46.957 liraya düştüğü ve Ajans zamanıl\' 
da en parlak gelir elde edilen 932 yılında bile bu yek1l• 
nun ancak 50.826 liraya <;ıkabildiği, fakat 933 de 46.554 
liraya düştüğü, reklamcılığın inkişaf halinde olduğu btl 
devirde bu işin Belediye tarafından idaresinin faydal!Y 
rmdan bahsolunmuştur. 

Raporda kaydedildiğine göre, yeni bütçenin tatbikine 
geçilmeden evvel, Taksim meydan ve bahçesi ve suıı.aıı· 
ahmet gibi umumf yerlere ilan asmak için saç levhaıır 
kuleler inşa ettirilecek ve bu işlerin idaresi maksadiyle 
de bir büro kurulacaktır. 

l Münakoıalar 
. • • Raporun okunmasından sonra ınil· 

Halıç hıssedarlan :~.k::;~~·di~~~ı:n;::;ı::.-:~k~:; • 1 t • 1 k • • ait resmin çoğaltılmasını, Ismail Şe"' 
iŞ e meyi a ma ıçın ket, şimdi.ye kada~ düşülen ha:8Y3 

Belediyenın de duşmemesini s<>yle• 

t b b 
• • • • • mişlerdir. Vali Muhiddin üstUndalı 

.....w•<>•"'•"'· uı~ı~ısiııt: Lb._ • bt.I 
eşe use gırı~ıyor nunUzerineraporufiU>ü~~\filmıı~ı: 

ne gönderilmesine karar verilmiştı1• 
Encümen, btiro teşkili ve tesisata ait Eski Haliç Şirketi idare Meclisi ile büyük hisse sahipleri, ara

larında yaptıkları görüşmelerden sonra işletmeyi tekrar ellerine 
almıya karar ven:nişlerdir. Bunun için bugün fevkalade bir top
lantı yapılacaktır. Meclisi idare ile büyük hisse sahipleri iki şekil 
tesbit etmişlerdir. 

tahsisatı verdikten sonra teklif, ihtİ' 
sas encümenlerinde tetkik olunaca.1'4 

ttr. 
- Bundan on beş gün evvel de 

geldim size. Şu çadırlarınızı bir hale 
yola koymanızı söyledim, dedi. Tezek 
leri şuraoan kaldırın. Uç gUn sonra 
tekrar geleceğim, köyUn içinde tezek 
görmiyeceğim. Gilnah değil mi size? 
İnsan oğlu gübre içinde yatar mı. ? 
Bak c:ocuklarmız hasta, siz hastası. 
ruz .. YUz.ünl\zde kan ~almamış. hlllbu 
ki bu tezekleri buradan kaldırsanız. 
biraz temizlik yapsanız ,hepiniz iyi -
leşirsiniz. Başka derdiniz nedir?. 

Ve minelgaraip!.. . 
Bu köylUler, ıu kırbıılıırını sakla

mak için merkebin dört ayağı ile yap 

tr~ı çardaktan başka bir yer bulama

mışlar mı idi? .. 
Muhtar hayr~timi anladı ve izah 

Türkkuşu 
Tayyareleri 
Bugün geliyor . 
Yüzbaşı Ray Zekinin kumandası 

altında buluna11 Türkkuşu tayyarele

ri, bu Mba.h tzmirden kalkarak Bur

saya uğradıktan !'!onrn Yeşilköye ge· 
Jeceklerdir. Tiirkkuşu tayyarecileri 
Yeşilköyde, Hav"a Kurumu İstanbul 
~ubesi müdlir ve erkanı, İstanbul 
TUrkkıışu idnre heyet~ ve mensupla
rı .. Yeşilköy Hava kıımnndanhğı su
baylnn tnrnfındnn karşılanacaklar . 
dır. 

ikinci 
raporu 

Bunlardan bir tanesi Belediyeye 1 
yeni bir anlaşma yapmak üzere tek-1 
liflerde bulunmak, diğeri de yeniden 
sermaye tedariki suretiyle bir şirket 
kurmak ve yeni bir mukavele ile im· 
tiyazr ele almaktır. Tesisata ve va
purlara Belediye tarafından vaz'iyet 
edildiği için şirketin feshi mevzuu ve re n kim? 

Şehir Meclisi, Per§embe günü toP" 
la.nacaktır. 

-----
Turizm Müdürlüğünde 

Y olarızlu Tahkikaktı 

Belediye türizm müdürlüğü hati
kmdaki tahkikat bitmiş. rapor maJclY 
ma verilmlatir. Bu rapora yöre til' 
rizm müdilrlüğü b~memuru ile diğtl 
memurlarının festival eğlencelerinifl 
idaresi esnasındaki yolsuzluklarla IY 

lakadar olmadığı anlaşılmıştır. 

etti: 
_ Bunu mah.qus dedi merkebin 

karnına bağlarız. Suyu soğutul'. 
bahis değildir. 

Müddeiumumilik şayanı dikkat bir 
hadise üzerinde tahkikata başlamış

tır. Mesele şudur: - !{uyu!.. Kuyu yok ağam, su 

yok!.. • 

- ..... 
_ Kırba, hayvıın derisinden yapıl

mıştır. üzerinde ince in<'e delikler 
vardır. (Yani mtıamat) buradan ha
fifçe !llızar. Mf'rkep otlarken kırba 
saJJanır, sallandıkça rüzgarlanır, 
rUzgarlandıkça soğur .. 

Şirketin meclisi idare azası ve avu. 
kutı Nazlıyan bir muharririmize şun. 

lan söylemiştir: lhti13.s.tan suçlu olarak tevkif edi
len belediye tahsildan Na.eli, kendisin

de akıl hastalığı bulunduğunıu ilen 

sürmüş ve adli tıp işleri müessese
sinde müşahede altına alınmıştır. 

- Gelecek sefere size daha ki."lin 
getiririm. Hemen bir de kuyu ac;tl -
rmm. Bu suretle biraz rahat edersi-

niz 
Köyliller gayet memnudular. Şimdi 

artık hiç birlsl, şehirli kokusu almı -
yayını diye burnunu tıkamıyordu Şe
hirli köylU ile yav~ yavaş ünsiyet 
peyda etmişti., , 

- Nasıl. dedim, burada rahat m1-
mnız? Karşı taraftan sizi iz'ıtç eden 
yok ya ... 

Muhtar, yaknıınl1aki Tilrk kara -
kolunu ve orada dalgalanan Türk 
ba)'Tağını işaret etti : 

- Nasıl cesaret edebilirler? dedi 
karakol var ... Ve sonra ilave etti : 

- Bu karakolu burada yew kurdu
lar. Hny Allah razı olsun kurandan! 
Efkiden yerleşmek için daima su ke
narları nnyorduk. Şimdi karakol ke
narları arıyoruz. Evvela hayat ağ'am ! 
Su ikinci derecede kalıyor. Karakol 
olunca su da bulunuyor. Her şey o
luyor. Halbuki · es kirlen rahat ve hu. 
Z'Ur içinde uyku uyuyamazdık. Dal ·
ma köyde akıncılara karşı nöbetci 
bekletirdik. Şimdi, dedim ya Allah 
razı olsun bu karakoldan!. 

• cumhuriyet hilkumeti ilk olaralc 

_ Peki merkepten baJka bir yere ,,. 
assanız olmaz mı. 

_ Asalım, iyi amma. kırbayı o .za_ 
man kim sallar? Hazır merkep otla
yor, gt:ziniyor, ~undan daha iyi ~y 
nPrede bulabtliriz?. 

Merkep önlimlbe gf"lmi~ti. Muhtar 

kocaman bir bakır hamam tasını 'eli. 
ne aldı. Merktbin altına gitti. Kılla
rının üzeri buğulanmış kırbanm bir 
bacağındaki dtiğiimil çözdl\. Yani 
musluğu açtı. Parmağile suyun <'e
reyanmı tanzim edere ktas1 doldur· 
du ve bize sundu. . 

Hakikaten goi-ukluk bakımmdar. 

eşsiz b·ı.r su idi. Fakat tat bakımın -

dan civa gibi bir şeydi.. Yutana aşk 
olsun! .. 

Bundan sonra karpuz k~tiler. Kar 
puzun tadıyla suyun ac;ıhğını gider

dik. Ve •uradan buradan konuf.!ma

ğa ba§ladık : 

Yüksükle Kumar 
Oynatırken Tutuldu 

Cenup hududunda bu karakollarla 
· ti tes1•5 etmi•ti Eüer bu köy· Osman isminde biri, Kantarcılarda 

emnıyc ., · ,.. . • · · k ile 
1Ulerc biraz daha itina eder ,onların )ilksUk 1le kumar oynatma ta en 

ônlimUıdeki pazar gilnU Yeşilköy-
de Tilrkkuşu gösteri~leri yapılacak -

tır Bayramda Tilrkkuşu azalan 
tarafından paraşiitle atlama, pllinör 
arkrohasiRİ ,:e birçok hava hünerleri 

yapılacaktır. 

Hava Kurumu, o gün için mektep-

lilere ve halka Yeşilköye gidip gele-
bilmelerl için çok ucu7. trenler temin 
edecektir. 

Şehrimi?.de ilk defa yapılmakta O· 

lan Ttirkk•şu bayramına büyük bir 
ehemmiyet verilınekt e<iir. 

TürHuJU konleransları 
İstanbul Tiirkkuşu, büyük bir in

tiz:Lmla faaliyetine devam etmekte • 
dir. Her hafta radyoda ve mektepler
de konferanslnr verilmektedir. Bu 
hafta Türkku~u İstanbul şube.si reisi 
Bay Nuri tarafından Erenköy Kız 
liseııinde ve Darüşşafakada iki kon
f erana verilmiştir. ldare heyeti azn
!11ndan Bay Kamran da dün Islan -
bı,ı Erkek lisf!sinde bir konferans 
vermiştir. · 

Sıhhiye Müdürünün 
Dünkü Teftişleri 

•ıhhatleriyle a.1akadar olursak, bir ya.kalaD.tJUi, _aldığı kumar paralan ., u d ed lmi ti Sıhhat ve içtimai Muavenet MüdU-
!id sene sonra bunlan şehitli gördt\k. m sa ere ı ı r. 

an bunınlarmı tıkayarak yer- Oeman; bundan ba~ka, işine kan- rii Ba~ Ali Rı1.a, şe~i: hastanelerinin 
}eri zamll ak ve .,ehirliyı' ku- ~an bir t.Utüncüyü de dövmüştür. Bu umumı surette teftU}ıne başlamıştır. 
de ko arını açac y .,. • R d ·· Ce a.h h ta. 

1 
k karşılayacaklardır • .cihetten de ha.kkmdA ta.kibat yapıl- Bay Ah ıza. un rr . paşa as -

eak ıyara ,. ... .,en •ek-- ~drr 1\eSiı'ldP m~&trUl olmu§t11r. 
Deve yavrueruna v"'ru ., ""'". • 

"- Belediyenin bizden haksız ola· 

rak talep ettiği yüz küsür bin lira i
çin Şurayi Devlete yaptığımız müra

caata heniiz bir <1CVap gelmemiştir. 
Şimdilik blitün hukukumuzu muhafa· 

za ederek intizarda bulunuyoruz. Fa
kat vaziyetin bu şekilde devam etme
sini de doğru bulmamaktayız. Çün
kil bugün tesisat ve vapurlarımızın 

Belediye tarafından haksız yere zaptı 
ile fesih karan da vermiyoruz. Bu 

takdirde tasfiye işi yapmanın müm -

kiin olamıyacağı meydandadır. 
Fevkalade toplantıdan sonra bil -

tiln his.c;edarların tasvibiyle Beledi • 

yeye yeniden" anlaşm~k üzere müra • 

rantta buhınncağız. Yeni bir anlaşma 
yapmak ümidindeyiz. Bundan başka 
sermaye koyarak yeni bir şirket kur

mak suretiyle de işletmeyi ele almd.· 

sını düşünmekteyiz.,, 

Bir Hırsız 
Tevkif Edildi 

Polis, 13 ev ve müesse..qeden mü -
him miktarda hırsızlıi< yapan Dursun 
Ali isminde bir sabıkalıyı yakalamış 

ve sorgusu yapılmak U7.ere dün ken. 

dL~ini müddeiumumiliğe vermiştir. 

Sµltanahmet sulh Uçlincil ceza mah
kemesi Dursun Aliyi dün tevkif et. 
miştir Polis tahkikatını henüz bitir -
mediği için müddeiumumilik mevku. 
fu tekraı- poliı:e göndernıiştil' • 

Denizyollan Tarifeleri 

Adlilıp işleri müessesesi, Nadide 
cezai ehliyeti kaldıracak hiç bir 
hastalık t.esbıt etmemiş ve bu şekil
deki raporunu da mahkemeye vermiş
tir. MUessese, biraz sonra müddeiu
mumiliğe, kendi tarafmda.n verilen 
hakikt rapor yerine bılfka bir rapor 
gönderildiğini öğrenmiı ve derhal 
vaziyeti bildirmiştir. 

Denieyollan İdaresinin yolcu ,.e 
yük Ucretlerlni tetkik edecek olan t1Y 

rife komisyonu dün toplanarak tctıd• 
lerine devam etmiştir. 

Komisyonun faaliyeti daha bir bal' 
ta kadar sürecektir. 

Bunun üzerine müddeiumumilik, 
dün ikinci raponı hazırladığı zanne
dilen müessesenin ba§katibi Raif hak
kında tahkikata başlamıştır. 

1'ahkikat bittikten sonra dosya ad
liye vekftlcti müdürler encümenine 
gönderilecek ve Raif hakkında ya!'ı
lacak muamele bundan sonra anlaşı
lacaktır. 

c::====--===============~ 

~---· 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

f' 

E kmek ve franc.ela fiyatt,.ıf 
on beş gün i~in bugünkü fi~ 

yatlar üzerinden ipka edilmiştir • 
1 

• 
C atıı.l<'.anrn Baklalı kö:rüıtdetl 

15 ~·aşıncla l'akup köyiiJ1
1 

glclerk«-n soı~uktnn donmuştur 

~--....... 

ITAkViit\lii~HAV41 
1 9 s~~~i \ Bugünkü Hava: DEGIŞlK ___ ____..-: 

3 üncü ay Gün :31 Kasım : ı22 Bugün memleketimizde hava, hafif bulut· 
lu olacaktı . Rüııirlar, umumiyetle cenup 
istikametinden orta kuvvette esecektir. Orta 
Anadolu ve ıark mıntakasmda hafif yafıı 
cörlilm~i muhtemeldir. • 

Dünkü hava 
D!in, hava tazyiki 761 milimetre, nararet 

en çok 18, en u 14 derece olarak kaydedil
miştir. Riııclr, deiiııik istikametlerden va
sati bir sür'atle eo;miı. hava kısmen bulutlu 
ız,.ı:mi~tir. 

1355 Hicri 1353 Rufl'lİ 
Zilhicce: 25 24 şubıı.t 
Güneş: 6,22 - Oğle: ız.2! 
lkindi: 15.39 - Akşam: ıs.o 
Yatsı: 19,39 - !nıs!k: ~ 
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Cephelerde harp 
çok şiddetli 
Kontrol projesi 

tasvip edildi 
b Londra, 8 (TAN) - Dün bütün cephelerdeki sıkı muhare-

e, her tarafta devam etmiştir. Lasrozas mıntakasmda asilerin 
~atlarnı ~armak için büyük bir gayret sarfeden hükllnıetçiler~ 
:eketlcnnde kısmen muvaffak olmuşlardır. Bu cephede şiddetli 

?ır topçu ateşiyle başlıyan muhMebc, milis krt'alarınm taaarruzu 
ile inkişaf etmiştir. 

Hükümet kıtalannm geniş bir sa· 
hada umumi bir taarruz planı tatbik 
ettikleri anlaşılıyor. 

ASİLER DE 1LERL1YORLA 
Asiler, Kordoyanın şimalinde ileri 

harekatına başlamışlardır. Jarama 
~phesinde, hükumet kuvvetleri arı
zalı bir arazi üzerinde 5 kilometre ka. 
dar ilerlemişler ve hatta cephenin 
çok mühim bir sevkülceyş noktasını 
~le geçirmişlerdir. 

Asilerin şiddetli bir ateşi altında 

bulunan bu noktada en kısa zamanda 
yeraltı tahkimatı, sığınaklar yapıl

mıştır. Madritten alman haberlere 
göre, asilere eskisi kadar mühimmat 
ta gelmemektedir. 

B!R KÖRPÜ BERHAVA EDİLDİ 
Bilhassa, hareket üslerinden uzak

laştıkça iaşe hususun.da müşkülat çek 
tikleri haber veriliyor. Asilerin dola
şık yollarda benzin azlığı, Asilerin 

harekatta bulunmalarına mani ol -
maktadır. 

Frankocp kuvvetlerin Üniversite 
mahallesine yaptıkları taarruzlar def 
ve Manzanares nehri üzerindeki bir 

Moc/rcJ• h b cJ h il köprü hükümetçiler tarfından berha· ı in ara eye Önen ma a e-
lerinclen birisi va edilmiştir. 

---~-..._~~====il!~~~~~~~ Amirallıktan bildirildiğine ırö.re. 
,,,, 11 • ... -ı·-·•---ı-· ...... uJv.r-..3'uıd.rmda 

lolidaf 
maddeler 

Proie Baıvekc21ete 
Veriliyor 

Şark Vilayetlerine 
. Tayyare Seferleri 

~:tıkara, 8 (TAN} / Nafia Veki

~ 'Utun zaman.danberi tasavvur ha
):de bulunan şark vilayetlerine tay 

~ Beferlerine bu yaz başlamak ka
lst.a l'ldacıır. ilk hamlede Ankara ve 
!'e l'lbuııa Diyarbekir arasında tayya 
•~ ,l><>ataıarı kurulmasına çalıştlmak
"'<l.Qı l" 

be~~kiye - lran arasındaki müna.se

'eıiıı günden güne inkişafı karşı -
ela ta Tahranıa Diyarbekir arasında 
,1~are seferleri kunılınası muh-

r. 
) 

. :\rt\inin Y ıldönümü 
~ttv· .._ltna ın, 8 (TAN) - Artvinin ana-

trıtı dUtı kavuşnııuıınm 16 ncı yddönil
~tlııt.-eehrimizde parlak mera.simle 

-l.Ulıştır. . 

yanmakta oldu~u telsizle bildir -
miştir. Vapur batmıştır. Yolcu ve 
mürettebatının lrurtanlmasma çalışıl
dığı öğrenilmiştir. Bir asi harp ge
misinin silah yüklü bir hükumet ge
misini batırdığı iı.aber verilmektedir. 

KONTROL PROJESi TASVİP 
EDİLDİ 

'F ransa hükumeti, müdafaa 
istikrazının muvaffakıye

tini temin için ıeniş bir propaganda 
yapmış, başlıca devlet adamları 
hafta sonunu nutuklar söylemek 
ve halkın hükumete karşı itimat 
ve emniyetini sağlamak ile geçir
mişlerdir. Müdafaa istikrazı, yarın 
öne sürülecek ve halkın istikraza 
karşı ıöstereceği rağbet ile bu 
çalışmaların neticesi alınacaktır. 

Fransa hükumetini bu istikrazı 
yapmağa sevkeden amil; çok mü
himdir. Blum hükumeti iş başına 
geçtiği zaman Fransanın mali va
ziyet i iyi değildi. Blum hükumeti, 
geçen son baharda, frankın değeri
ni düşürerek, Fransanın para işini 
düzeltmek yolunda mühim bir a
dım attı. Bu adımı daha başka a
dımlar takip etmesi ıerekleşiyor
du. Bütçe açığı geç&n senelerde 
olduğu gibi büyüktür. Ticaretin 
genişlemesi, varidatın artması ile 
vaziyetin düzelmesi zamana bağ. 
lıdır. Bu zaman lıulOI edinciye ka.-

TAN 

so·N . HAB'E RL ER 

1 Ankarada Satranc Müsabakası 1 Fransanın 
istikraz 

teşebbüsü 
Nevyork, 8 (A.A.} - Nevyork He-

1 rald Tribune gazetesinin Vaşington-

' dan istihbarma göre, Fransanın Ame-
rikadan aktetmek tasavvurunda bu
lunduğu 500 milyon dolarlık istikraz 
teşebbüsü, parlamento mahafilinin 
mukavemetine maruz kalmaktadır. 

YENIMALITEDBlRLER 
Paris, 8 (A.A.} - Mali mahafiller, 

hükumetçe alınan tedbirler neticesin. 
ı de ecnebi memleketlerde bulunan 

Ankarada tertip edilen şatranç müsabakası, büyük bir alaka ile takip 1 Fransız sermayesinin memlekete gire 
edilmektedir. Yukardaki resimde, müsabakaya iştirak eden Adliye Ve- ceğini ve bu sayede mali vaziyetin dü
kili Şükrü Saracoğlunu şatranç partisinde görüyoruz. zeleceğini ümit etmektedirler. Alınan 

Londrada 
grevler 

.çoğalıyor 
Londra, 8 (TAN) - Grevler 

artıyor. Bugün, 4000 i Rolls
royce, diğer 2000 i de Gairey 
fabrikasında olmak üzere 6000 
amele grev ilan etmiştir. Grev
ler, silahlanma programının tat
bikile başlamıştır. İşçiler, yevmi
yelerin.in arttırılmasını, bunun 
da mümkün olduğunu ileri sür
müşlerdir. 

Bulgaristanda 
Belediye Seçimi , 

Sofya, 8 (TAN) - Plevne ve 
Strazgora mmtakalarından ge
len haberlere göre belediye seçi
mi, sükun içinde devam etmekte
<M r. şımdıye :Kada...,.- -yı....u-ı 

% 80 nini müstakil namzetler, 
% 20 sini de muhtelif partiler 
kazanmrşlardır. 

Diğer mmtakalarda seçim 28 
Martta başlryacaktır. 

Yunan 
Venizelosun 

Ziyret 

Krab 
Mezarını 

Etti 

l<ÜÇÜK HARICı 
H4.RERLER 

B ükreş liselerinde bey
nelmilel komünist teş 

kilatına mensup geniş şebe
keler yakalanmıştır. 

,,. 

Y ugoslav milli müdafaa 
bütçesi 2,5 milyar di

nara çıkarılmıştır. 

* 
Roman yada Varıtanel is 

tasyonunda bir mü • 
himmat treni tahliye edilir -
ken bir merminin infilakı yü 
zünden dört asker ölmüş, 2 
kişi yaralanmıştır. 

"' 
M iste Simpson, dün sa. 

bah Fransaya gitmiş
tir. Orada bir müddet kala . 
caktır. 

• 
B eynelnıilel 12 inci kürk 

mi.lzayede satışı Lenin 
gradda başlamıştır. Satış~ 

Türkiye de i~tirak etmiştir. 

• 
Ren vil~yetlerinde Al -

nıan hakimiyetinin ia
desi yıldönümü tesit edilmiş
tir. 

* 
M ısır lıükOmeti, harp 

nıalzenıesi ve tayya
re almak için 600 bin Türk 
lirası tahsis etmiştir. 

* 
B alkan Antantı Eko. 

nonıi konseyi 18 mart 
ta Atinada toplanacaktır. 

··. " . . .' . .. . ' a ·u ···ouN 
dar Fransız hazinesi borç alnıağa 
mecburdu. Fakat sermayedarlar, 
hükumete borç verip işlerini kolay
laştırnıaktansa paralarını harice 
gönderiyor, daha fazla kazanç pe
'inde koşuyor ve bu suretle hükô
metin vaziyetini güçleştirmek is -

· teklerini gösteriyorlardı. 
Hükumet, hem harice gönderi • 

len sermayeleri menılekete çevır

mek, lıenı de istikraz yaparak güç
lükleri yenmek vaziyeti karşısında 
idi. Müdafaa istikrazı, bu yolda a
tılan ve Fransada bütün bir stok 
ile karşılanan bir tedbir oldu. 

lstikrazın büyük bir muvaffakı
yet kazanacağı muhakkak sayıl
maktadır. lstikrazın. Fransız ma
suniyetini temine m~tuf olması, o
nun muvaffakıyetini sağlamlı.Yıl -
cak amillerin başındadır. 

J!aıizme 

karır blok: 

M acaristanın Faşist bir hükO· 
met tesisini istihdaf eden 

teşebbUsleri bertaraf etmesi Uze -

rine, Orta Avrupada faşizme kar-

şı bir blok teşkili mevzuubahis ol
du. Bu fikri terviç eden bazı Fran
sız gazeteleri Avusturyanın Maca
ristanın ve Çek.oslovakya gibi dev
letlerin nazilikten endişe ettikleri
ni nazarı dikkate alarak bu fikri 
ileri sürmekte ve böyle bir blokun 
teşkili ile bu milletlerin milli ma
suniyetlerini daha fazla koruya
cak !arını zannetnıektedi r. 

Orta Avrupanın çok buhranlı bir 
devir yaşadığı, şüphe götürmez bir 

hakikattir. Macaristan, Avusturya 

gibi memleketlerde başgösteren 

faşiı.m cereyanları statükoya karşı 
hissolunan isyanların neticesidir. 

Bu isyanları bastırmak çok güç -

tür. Statükoya karşı isyan cere -
yanlarile kıvranan memleketleri, 
menfaatleri stotükonun devam ve 
muhafazasında olan memleketler
le uzlaştırmak imkanlarını bul
mak, kolay değil, bilakis son de
rece güçtür. 

Orta Avrupa bu yüzden kolay 

kolay, huzur ve istikrara kavuşa· 

mıyacaktır. 

tedbirler parayı, hazineyi ve bütçeyi 
alakadar etmekte ise de, yeni siyase· 
tin heyeti umumiyesi, istikrazm gö
receği rağbete istinat etmektedir. 
Görünüşe nazaran istikraz teşebbüsü, 
muvaffak olacakır. 

Avusturya da 
saltanat 

nümayişleri 
Viyana, 8 (A.A.) - Saltanat taraf

tarlarının pazar günü yapmış olduk· 
lan bir toplantının başlangıcında fe
na kokular neşreden bombalar atıl

mıştır. Toplantıda şiddetli münaka
şalar olmuş ve bu münakaşaları bir 
arbede takip etmiştir. Zabıta, müda
hale mecburiyetinde kalmış ve 22 ki· 
şiyi tevkif eylemiştir. Sükun teessüs 
ettikten sonra birçok hatiplerle bera
ber Arşidük Ottonun murahhası olan 
Mirbach da söz almıştır. 

Gümrük Resmi 
Ahnmıvn~ok iplikler 

Ankara. 8 .(TAN) - Pamuk ipliği 
işl~riyle 

1

fa~ila fabrikalarmm iptidai 
maddelerini teşkil eden ve gümrük 
tarifesinin 3n6 A ve B pozisyonlarına 
giren iplikl,.rin gümrük resminden 
muaf tutularak ithal edilmesi esas 
itibariyle kararlaştırılmıştır. 

Fakat tacirlerimizin ihtiyacından 

fazla ithalatta bulunmak gibi bir sui 
istimale sapmamaları için ·bazı tet -
kiklı>r yapılmasına IUzum ~örülmiis • 
tür Bu.~nlerde fabrikalara ithal 
müsaadesi verilecektir • 

ispanya ile 

Katalonya: 

• spanya asilerinin eri belli 
1 başlı hedeflerinden biri is

panya cümhuriyetçileri ile Kata
lonyanın arasını açmak, hatta arala 
rına bir set çekmektir. Asilerin as
kerlik bakımından buna muvaffak 
olup olmıyacakları henüz belli de
ğildir. Fakat tar ı '<kuk eden bir 
nokta Katalonyalılar ile ispanya 
cümhuriyetçileri arasındaki kırıl -
maz bağlantıdır. 

Birkaç gün önce Barselona hal

kı, bir gün ekmek yememiş ve bü

tün ununu Madride yollayarak Mad 

rit müdafaasının devamını canla 
başla dilediğini göstermiştir. Bu 
jest Katalonya ile cUmhuriyetçi is
panya arasındaki tesanüdün bir 
tek g aye uğrunda mUcadeleye de
vam edeceklerini göstermek bakı
mından büyük bir de~eri haizdir. 
Asilerin bu iki kuvveti biribirin
de n ayıramıyacakları apaçık anla
~ılıyor. 

Ömer Rrıa DOGROL 

3 

Nereden Nereye?! 
Son günlerde T;irkçe konutmak 

meselesi günün mevzuu oldu. Doğ • 
nısunu söylemek lilzımgeli.rse nüfusu 
arasında Flamanlar gibi dili ayn bü
yücek bir kütle buJunan Belçika gibi 
memleketlerden başka yerlerde hal· 
ka memleket dilini konuşturmak f~ln 
çareler düşünüldüğüne tesadüf edil • 
mez. Bizde ise bu , ·aziyetin doğması 
bir takım hususi amillerin neticesi -
dir . 

1 - Din ve ana'ne yüzünden Türk 
Cf'miyeti Ue ecnebi ve ekalJi~·et mah -
filleri da.ima biribirlnden ~YU' yaşa. 
mış \'e yekdiğeriyle temas edememlş
lerdir. Hatta bu yüzden semtleri bile 
aynlmıştır 

2 - Ecnebi ve ekalliyet mektep -
terinin mevcudiyeti ~~zünden bu 
unsurlann çocuklan Türk me!rteple. 
rlne gitmemlş1erdlr ld Türkçeyi gü • 
zeke öğrenıdnJer, 

3 - Uzun zaman ticaret llemln • 
de Türkçe hakim olamamıştır. HaL 
buki şı-hirle-rde muht~lif unsurlamı 

birlbir1eriyle temas ettikleri en bü
yük saha budur • 

4 - )Juhtelil memlekf'tlf'rdf"D ana 
yurda gelen muhacirler Tiirkçeyi ça
buk ve ko1ay öğrenememislerdir . 

5 - İstanbuhın mahılut ta o~q, 
sarkm be~·ne1milel bir ~öhretl oluı;;u 

riizünrlı>n soför, ırıtNıon . boyacı, bak. 
'kal, tütiin<'U ıdhi ~naf yabancdar1a 
olan muame-1e1erlni "aha kolav yaı>
mak kin "\"AhAn<'ı dil öerenmlc;ler ve 
yabancmm Türk<-e ö~renmesine lü • 
zum h1rakmamıc;lftrdll'. 

Riitli..i hu amlllerin Türkt'eyf YA .. 
~·arı.ile şe,·1ı-r ohnaıloh me,·dandadll'.ı 

Rnna mnkabfl biitiin ba~ ca • 
t;rma11\nt'Ylı7a ra~ı-n tcnehn,.re 
Tilrk<'Pvl k()lnn-.a. rahntça, hattll be
da,·a ö~ı>tecek htr miie!'l!1'esemlz yok. 
fıır. Teml\4' e-ttlfirn hiifün Pmt>bi1f'1' 
Tiirl<<'f' öğrenmPk i-.tediklı-rfnl, falmt 
bir tiirlii JT11waffnk otamadıklarmı 

hana sövlemf.,.1trdfr. Tilr'k<'e>nfn değil, 
,.nfmz: mP"11f'kttfmlzde ~örl\ı;;iiJme-;;I, 

ifünvada da anla<ı.dU' hir dll olması 

bi"'IYTI m"nf"sıtlmiz knlııdır. 
Hnllı1 .. Jd. hunnn kin de rnfif>C;ı;;fr 

,.e mtisbet harekette bu1unmuş deği • 
liz. 

Ne u7"ı!1l ırlılfrnnı'7.. Atlrıada en a= 
.-m hin kt<ı.i ''Ar«lll' kt Tih·l<ce konu -
,ur ve okur. Halbuki orada e-n pahalı 
ve ,;tç bulunan gazete Türk gazete. 
1erldlr • 

Ne ise bunln.n birer mlilahaza ola
rak sayıp dö1milrtf'n ve Da.hi1i~·e Ye. 
kfıletinin satahi~·ettar blr rUknü • 
nün dediği gibi bunun bir kültür l5I 
olduğunu !'löyle<likten 4'0nra geçtyo • 
rum ba..5ks bir \'a<liye: 

Ne zaman Tütk~e konuşmak rne!llf'. 
lesi gibi esash vı- mtihim bir flkir or. 
taya a.blrrsa biz, yam gazeteci1f'r bu
nu - belki farlt gayretten • hiıl \"e 
dar bir za\iye t~ine <ookanz. Ve Türk
çeyi öğrenmek için ba~np çajf-rr 
maık, ötekine berikine çrkı5mak ıııiste. 
mini bir çıkar vol 'Oanmz. Bu arada 
imlası yanhş rürkç.e le\•ha1ardl\n <'e
za. alınması gibi mütalealar 9e"dlne 
knflar vannz. 

Ben buna taraftar de~ilim. E\'\.·f'll 
unutmamalıyrz Jd bö~·lP yanh~hklar 

yalnız yabancı de-~ı. Ti.irk m\ies~ • 
"elerde, hatta resmi yaztlarda bile 
~öriilüyor . 

Fransada here:iin dil yanh~hlda • 
rh·le doln ilanlar, ec.erler. hatta ma
k~le1f'r göz-e çarpar ,-e bunlarla alay 

edf'rler • 
Demfık lıııti'."o"J"' kt: T\irkçe konu. 

,u1ml\4'T (411inf bfr v8.4'f külttir m~f'lPsl 
olarak orta.ya koyd1>kta.n ~nra lev • 
ha ~ıt.nhcıı <-rk~rmAk e:lhf. "'~l?.'aJemlz 
hartcinif P kiiçUcUk c;ty1er'1Pn o1or. 
°Rf'1're Tiirk<'e knnuı;;ulıııun '1A '-a1'ttm 
bö\'lf' ;vımlr~l"" "I\ n••11n. Çlinkil ol • 
mamasına. tmk~n yoktur • 

R. ~~f 1!1( 

Adana Tür kkusu 
Adana, 8 (TAN) - Adana 

Türkkuşu. bugün 70 talebe ile 
derslere başlamıştır. 

Sofyada Gizli Bir 
Komünist Matbaası 

Sof ya, 8 (TAN) - Zabıta, 

Sofyada K. Stoilof bulvarında 
gayriresmi bir komünist partisi
nin matbaasru meydana çtkar
mıştır. Bu matbaa ile evvelce 
bulunanlar hayli bir yek(ln tut· 
maktadır 
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Ku aksız ık çehreyi 
nekadar çirkin eştirir? 
Mahkemede, Ehli 

vukuf dinlendi 
l\sliye Birinci Ceza mahkemesi bir kulak da

vasına bakıyordu. Hakkı ve Ahmet isminde 

iki arkadaş, bir gazinoda Salih isminde tüccar

dan bir gençle kavga etmişler. Hakkı kavga es

nasmda Salibin kulağını ağzına geçirmiş ve alt 

kısmrnı koparmıştır. 

Salih, davasını izah ederken çehre güzelliğini de 
kaybettiği için suçlulardan mühim miktarda tazminat 
dstiyordu. Mahkeme ıkulaksızlığm çehre güzelliğim 

değiştıir:ip değiştirmiyeceğini Güzel San'atlar Akade
misi taraimdan tesbit edilmesine karar vermiş ve aka
demi muallimlerinden Ismail Hakkı Oygan davet ede· 
rek dinlemiye karar vermiştir . 

Kargaya 
tüfek atmış! 
p olis, dün meşhut suçlar müddeiumumili-

ğine Volfranikitiç oğlu Vilhelm isminde 
bir genç vermiştir. Macar tabiiyetinde bulunan 
bu delikanlı, bahçesinde silah atmaktan suçludur. 
Müddeiumumi Hikmet Sonele vaıiyeti şöyle an
lattı: 

- Ben Heybeliadada otururum. Bahçeye me
raklıyım. Kargalar ektiğim şeyleri eşeliyorlardı. 
Onların zararını azaltmak için tüfekle vurmak is
tedim. Dün de bu maksatla bir tüfek patlattım. 
Fakat iyi nişan alamadığım için vuramadım. 

Müddeiumumilik, gencin bu müdafaasını varit 
görmedi. Kendisini Sultanahmet üçüncü ceza 1 
mahkemesinE verdi. Mahkeme gencin yaşının tes
biti icin duruşmavı tt'llik Ptti. 

Dün, İsmail Hakkı Oygar mahke-ı
meye geldi. Muallim, mahkemede 
davacıyı lka.rşısma aldı. Evvela ön ta
ra.fmdan, sonra arkadan çehresini 
tetkii< ettikten sonra mahkemeye 
şunları söyledi : 

Sahte pasaport 
suç uJan dün 
beraet ettiler 

. '- Normal kulakla.. yansı kaybol
muş bir kulağın yüz güzelliği UT.erin. 
de mühim tesiri vardır. Gerçi gti?.el
lik herkesin zevkine bağltdtr. Fakat 
her halde tabü şeklini kaybeden bir 
kulak çehre güzelliğine mühimce bir 
noksanlık verir . 

//cinci bir clova 
Mahkeme. karann tefhimi için ta

lik edildikten sonra iki:ıci bir davaya 
geçti. 

İsmail Hakkı Oygar, bu davanın 

da ehli vukufu idi. Hadisenin suçlusu 
Bayan Şaziye bir gün kocası Hüse -
vinlP kavga etnuş ve destiyi aldığı 
gıöi Hüseynin ka!asma indirmİ§. 

Asliye İkinci Ceza mahkeme
si, dün, bir sahte pasaport iddia
sını neticelendirdi. Suçlu olarak 
Macar tebaasından jozef oğlu 
Doreşimos ile Kaleyman oğlu 
Bcci Gülya vardı. 

Mahkeme, davanın yegane şahidi 
olan Emniyet birinci şube birinci ko· 
miserlerinden Akil Yrlmazı dinledi. 
Şahit vaziyeti şöyle izah etti : 

ye düşmüştüm. Mütebaki 30 lirayı 
elinden aldım. Bu muhbir, beni on 
beş gün bu şekilde işgal etti. Niha
yet Doreşimosu bir gün bize Taksim 
çeşmesi sokağında yakalattı. 

Dorcşimosun elinde bir pasaport 
vardı. Bizi görünce derhal cebine 
soktu. Bunun Becigülya isminde bir 
de şeriki olduğu söyleniyordu. Bun -
ların üstlerinde ve evlerinde ar~tır
mtı. .> a.pLlh. Tc.h l'd.:la.p<ırtt.o.n hllşkn 

bir şey bulmadık . 

AMERIKADA 49 senede 6010 ki§i, Y ANl her 3 günde 
1 LiNÇ vak'aaı olmuttur. . 

Resmi Amerikan istatiıtiklerı 
NlÇlN LlNÇ EDiYORLAR? NASIL LiNÇ EDiYORLAR? 

KlMLERl LlNÇ EDiYORLAR? 
Bunu bize en canlı, en hareketli ve nefis bir mevzu içinde 

LiNC KANUNU 
Fransızca sözlü muazzam film harikası gösterecektir. 

Rejisörü 

FRITZ LANG 
Baş rollerde: 

SILVIA SIDNEY 
ve SPENÇER TRASY 

n J 

# •••••• Y ann akşam Gala müsameresi olarak M 1 L L j ainemada ----11' 
TÜRKÇE SÖZLO 

RUS-JAPON MUHAREBESi 
"Port Arthur Kahramanları,, 

Bat rollerde: DANlELLE DARRlEUX • RUDOLF WOHLBRUK • 

'~~--~~~--------------------------------J .------------------------------.;,;,;...;....;.;;;;;;;.;;,;;;;;;;;;;-------------------------==--

1 1 1 
"YEDIGÜN" 

Mes'ut Bir Düğün j BEŞ YAŞINDA . 
Memleketin en yaşlı, en olgun !ı!~ 

gazini "Yedi Gün,, mecmuası b~ 

. Oniver~ite Tabiiyat Fakültesi son sınıf talebesinden Bayan Semiha 
ıle Kayserı Pınarbaşı hiikumet tabi bi Bay Celalin dliğünleri Parkotelde 
her i.~i .~arafın ~ile. d?stları huzurunda yapılmıştır. Yuka ı fotoğraf, 
bu .d~ğunde çekılmıştır ve genç evlileri bir arada gösteriyor. Cazetemiz, 

her ıkı tarafa saadetler temenni eder. 

Türkiye Tıp Mecmuası 
'ı"Urıoyo ·.np 1ı;ne>umen1 ...L\I .nıuırt 

937 çarşamba akşamı saat 18,30 da 

YENi NEŞRiYAT 

~.1-\.1'1..1~ 

çıkan 209 uncu numııra.siyle be.c;i.Jlel 
11aşma basmış oluyor. 

Beş ya~mda yarını asrın tekA.ııtO· 
lilnü 36 sayfalık bir mecmua içinde 

, veren "Yedi Giln,, ağır başlı bir tel:>' 
1 riki çoktan hakketmiştir • 
! İlk çıktığı günden bugüne kadtıl' 
1 her sayısı sevimli bir güzelliğin iftı• 
desi olmuş, bir tekamül eseri kuV''e• 
tini kazanmıştır. Onun fevkalade 
nUshalarmdaJd zenginliğini ise bil • 
tün okuyucular çoktan takdir etıııW 
lerdir • 
Arkadaşımıza çok uzun ömürlel' 

dileriz • 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu Balosu 

Çocuk Esirgeme Kurumundan: 
Çocuk Esirgeme l{urumunun btl 

yıl kışlık balosu vıı.li ve belediye bM' 
kanı Bay Muhiddin Üstündağm de
ğerli himayesi altında 13 mart 931 
cwnartesi a.kşa.nu Tokatliyan salon • 
&4.ıW. .Luw~ _....,,,uo"'~"'u • 

Hem eğlenceli bir gec1;;; 0 ~ .. • ~ .. 
ParÇalanan de.sti Hüseynin k~mı 

yarmış: 

Mahkeme, kaştaki bu yanğm çeh
re güzelliği ürerine tesir edip etme -
diğini İsmail Hakkı Oygardan sor -
du. 

O, şunları söyledi : 
- Yaranın izi kaşlar arasında 

kaybolmuştur. Ve gi.i:7.ellikle hiç bir 
alakası yoktur. Esasen simada.ki ta
bii buruşukluklar da bu izden daha 
fazla simayi değiştirmektedir. 

- Bir gün bir Alman emniyet mü. 
dürlüğüne mür~aat etmiş. lstanbul
da bir şebekenin sahte pasaport yap
tığını ve bunların yakalatıLması hu • 
susunda da icap ederse polise yardım 
edebileceğini söylemiştir . 
. Bu ihbarda sahte şebekenin bir 

kaç yerde gizli imalathaneleri bulun
duğu da bildi.."ilmiştir . 

Emniyet müdürlüğü beni bu işi ta. 
kibe memur etti ve sahte pasaport 
çıkartmak için de numaralan tesbit 
edilmiş (50) lira da verdi. Ben bu 

llatti.i şimdi bumda soc:lu o1a. Etibba Odası salonunda toplanarak 
rak bulunan Becigülyanın \"8• Profesör M. Kemal Öke tarafından: 

ziyetini acınacak bir halde bul - Dereni iki rie kavernine yapılan 

duk. Çocuğu, kansı ve kend·s· plastik ameliyatlar ve profesör Liep. 
hasta ola~ tahta'arm üstünde mann tarafından: Had dumuru asfa
~"'atıyorlardı. Dore imo.,un ü.~tün- n kebedin viladiyedeki ehemmiyeti 
de <;ıkan pnsaı)()rt t.a Becigiilya • hakkında tebliğlerde bulunacağından 

nm imi~. Aç kaldıkları için bize muhterem meslektaşların teşrifleri 

l Mart 1937 88 inci sayısı Hamit 

Zübeyir Koşey, Süreyya Sami Ere-n, 
Türker Acaroğlu, Ihsan Devrim, Cev

det Kudret, Vasfi Mahir, Reşat Ce
malin makale, hikaye ve şiirleriyle 
çıkmıştır. 

Çığır - An.karada ayda bir çrkan 
bu değerli kültür ve gençlik mecmu. 
asının 48 inci sııyısı de dolgun mün· 
dereealla intişar etmiştir . 

,·e hem de kimsesiz fakir yavrulara 
annelere yardım etmiş olmak için bl) 
lomuzu şerefü.:ndinnenizi muhtereıtl 
halkrmızdnn rica eyleriz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu baloStl 
mevsimin en eğlenceli ve nezih b81°' 
sudur. 

Bir kişilik bilet Uç lira ve iki kişitilC 
bilet be3 liradır. Biletler Olyon, oıı.• 
latasaray Pas Rapit. seyahat acent(?I 
si, Bahçckapı Yerlimallar pazarınd& 
ve Çağaloğlu Çocuk Esirgeme :gu • 
rumu İstanbul merkezinde ve Toittıt. 
liyan Baker. Karıman mağazaıarıııd' 
satılmaktadır. 

ihbar e<len adama verip bt'fJ lira rica olunur . 

Bundan sonra karı koca reise. ba. 
rıştrklann "SÖylediler ve mahkeme de 
davanın sukutuna karar verdi. 

ödünç para ala.cnk'anmş. Niha
yet muhbirin bir sahtekar oldu_ 
ğu ve bir çok !llcfarethaneleri iz. 
aç ettiğini öğrendik . 

Bu Hanski isminde bir Almandı. 

:::aı=============--== Varlık - Ankaradn on beş günde 
- Tarudrk ..>adamı. Geçen sene bi- bir neşredilen Varhk mecmuasının 

r.e gazeteci olarak Habeşistana git - 88 inci sayısı çıkmıştır , 
mek üzere sahte pasaport yaptığı 

için sahte mühi.trlerle beraber gel • 
ŞEHiR TiYATROSU ORAM KISMI 

1"''.'lllll"lllllll' Bu akşam saat 

muhbirle beraber işi takibe başla -
dun. Muhbir Taksimde bir kıraatha.. 
nede sahtekarlık yapan şebekeden 
birisiyle yüksek sesle konuşacak ve 
yanındaki masada oturttuğumuz bir 
memur da vaziyeti tesbit edecekti. 
Muhbir sonra bize geldi. Sahte pasa. 
port yapacak adam ~O lira verdiğini 
ve onun iki fotoğra1 istediğini söyle
di. 

Hitler fırka.sına muhalefet ettiği için 
gizlice Almanyadan Romanyaya ve mişti ve tevkil edilmişti. O ada.m de-

ki k ğil . ? ded" 

Şehremini Halkevinde 
Konferans 

Şehremini Ha.Jicevinden: Şehremi
ni Halkevinde bugün saat 17 de öğ. 
retmen Malik Sayar ta.rafından Jeo· 
loji isimli bir konfera."'ls verilecektiı:. 
Herkes gelebilir . 

Do""um 
Matbaa müdürlimüz tnvi OlP~ 

evvelki gece bir oğlu dünyaya ~1~;~ 
ve Ergün ismi konmuştur. ~n.:;:. 
Olgaça uğurlu günler ve uzun öJJlil 

l,11 il 20,30 da 

lllllllll...11~1 O M I T Yazan: HANRY 
11111111 Bernistein 

nihayet Tür yeye açmıştır. Sonra mı· ı . 
bunu hükümet hudut haricine çıkar. Bundan sonra, müddeiumumi suç-
mı5tır.,, lularm beraetini istedi. Mahkeme de 

Şahit Akil Yılmaz. ifadesine de • bu talep dairesinde iki suçlu Macar 

Türkçeye çeviren: Halit Fahri Ben muhbirin va?.ivetinden si\nhe- ,·a.m ederken reis hakkında beraet kararı vermiştir . 

- Kan akıyor bey, dedi, ceketin de parçalanmış. 
Kolum taşa rastlamıştı. 
Bilekle dirsek arasında büyük bir yara açılmıştı. 

Çok şükür ki bu kadar sıkı çarpmıya göre kemik kı
rılmamı~tı. 

Fakat sağ kolıumdan §imdılik bayır yoktu. 
Ömer: 
- Gayret et biraz, dedi, hayvana atlıyabilsen, fır-

ka sıhhiycsinde bakarlar elbet. 
Ve sol koluma girerek kaldırmıya çalıştı. 
Sersemlemiştim. Fakat taşıdığım emrin bir daki

ka gecikmesinde maddi, manevi mesuliyet burgu gi
bi kafamı delmişti. .. 

Son bir gayretle ayağa kalktım. 
Artık şimdi bir acı duymuyordum. 
ömerin yardnniyle hayvana bindim. 
Mefluç bir halde olan sağ kolumu kendi haline bı

rakarak sol elimle dizginlere yapıştım. Ve sürdüm. 
Üç dakika sonra fırka kumandanının kar§ısındaY,· 

dım. 

Zarfı verdim ve hemen geri döndüm. 
Niyetim, karargaha gelip, çareme baktınnaktı. 
Ben kumandana zarfı teslim edip geri dönünciye 

kadar, Ömer; fırka zabitlerine geçirdiğim kazayı an
lıı.tmış. Fırka sıhhiye heyetinden bir genç doktor da· · 
ha be_n hayvana atlarken yetişti. Kl5a bir muayene
den sonra emir verdi: 

- Derhal seyyara ... Sarmak llzmı. Yara. derindir. 
Tehlikeli olabilir. 

Ben fırkanın malı değildim. Karargaha dönmek 
mecburiyetinde olduğumu söyledim. lsrar etti: 

- Emirber haber götürür. Bu vaziyette bakılmak 
11.zımdır. Haydi marş, delikanlı. 

Ve çağırdığı bir sıhhiye çavuşuna katarak beni ge-

[HAK!KI 
Eseri lıaurlıyan: 

İNKILAP 
- 41 

ROMANI] 
Mahmud Atillô AYKUT 

Hayvanın üzerınde sarsıla sarsıla giderken, yüz. 
başı doktorun beni hastaneye göndermekte haklı ol
duğunu anladım. 

Taşıdığım emri yerine teslim edinciye kadar heye-
canın tesiriyle o kadar hissetmediğim sızı, şimdi fe
na halde canımı yakıyordu. Adeta sağ kolum bir 
mengeneye sıkışmış gibiydi. 

Bir atba.şı geriden gelen sıhhiye çawşu: 
- Kolunuzdan çok kan akıyor, bey! 
Diyordu. 
İki dağ aştıktan sonra yeşil bir vadide çadırlı sey· 

yar hastaneyi gördük. Sıhhiye çavuşu at sürdü. Ben· 
den evvel ilk nöbetçi çadırına daldı. 
Yaklaştığım zaman beni birkaç sıhhiye neferi w

şıladılar. Attan inmeme yardım ettiler. 
Burası pansnnan yeri imiş. . 
Sıhhiye çavuşu vazifesini bitirip tekrar kararga

ha hareket ederken pansırnan yapan askerler çıka
ramadıkları ceketimin kolunu sökmüşler, yara.mı yı
kıyorlardı. 

Kemikte kmlmış yer yoktu. Belki de çatlak vardı. 
Fakat bunu sıhhiye neferleri, anlıyama.zlardı. Onbaşı 
kendinden umulmıyan nazik hareketlerle yarayı te. 
mlzlerken anlatıyordu. 

- Yaralılarımız var. Doktorlar, hastnbakıcılar on. 
lann yanında. Şimdi muayene zamanı, biraz dinlenin. 

· orlnr e-PleceklPr. 

Ayakta duracak halim yok. 
Açılır, kapanır bezli bir sandalyeye oturdum. 
Ceketimin sağ kolu boşlukta sallanıyor. 
.h.'trafımdakı sıhhıye çavuşları muharebeden taze 

havadis soruyorlar. Hepsi memnun, düşmanı kırdık 
şiıkür .. Başkumandanın emri yerine geldi. Ordu tz
mıre gidiyor, biz de her dakika yenı cmır .bekliyoruz. 

Bir asker haber verdi: 
- l-lemsire hanımlardan biri geliyor. 

l Çadırın arkasında bir konuşma başladı. 
.txıuut:Jl oansedıyorlar: 
- Kolundan yaralı bir zabit var hcmşiro hanını. 
-Ağır mı? 
c- ... ,. .... ,ı,.,.., "P verinıden ftrladım. 

f Bu ses Ferihanın sesi idi. 1 

':.-... u.u w .n.<L.ııısıua aoı:ru yürümiye onunla karşr 
karşıya gelelim. 

- Feriha! . ' 
- cı ... .f; . Yaralı mı8Tn ! 

· Sol elimi uzattım ve gUldllm. 
- Sana sağ elimi uzatamıyacağrm Feriha. 
Boşlukta sallanan ceketimin sağ kolunu görünce 

sapsarı oldu. Hemen elimden tuttu, çekti! 
- Otur. Bir kere de ben göreyim. 
Ve sonra askerden birine seslendi: 
- Hüseyin koş Kamil Beye haber ver. Gelsin. 
- Kim KA.mil Bey. 
- Doktor •. 

ler dileriz . --::::> 

Oturttuğu alçak, tahta kerevette biraz evvel sarı• 
lan yaramı tekrar açtı. Kendimi Lô.lelideki evde zan
nettim. O gün de Feriha başımda ''e kolumdaki yar&· 
lan temizlemişti. 
Şimdi ara sıra gözlerime bakarak ince parmıı.kla

rile sargıları açıyor ve muharebenin başmdanbet"İ 
nerelerde bulunduğumu soruyordu. Babasile görU .. 
şeli pek çok olmadığını, taarurzdan sonra onu gör· 
düğümü söyledim. Çok sevindi. 

Babasından bahsederken onun renkten renge gir
diğini görliyordum. Bu heyecanın sebebini keşfet. 
mek gtiç değildi. 
Babasının kararını öğrenmişti. 

Ve o karan tabii kendi muvafakati ile olacak. öğ .. 
rendikten sonra benimle ilk defa karşılaşıyordu. 

Onunla nişanlı sayılıyorduk. 
Fakat bundan ne o ve ne ben bahsedemiyorduk. 
Açtığı yarayı uzun uzadıya gözdeıı geçirdikteıı 

sonra: 
- Vah yavrucuğum vah! 
Diye içini çekti. 
Bu elinde olmıyan ilk samimi itiraf oldu. 
Bunu ancak Afyon cephesi arkamızda ve dUşına

nm mağlup alaylan önümüzde olduğu bir bayre.ıs> 
gUnUnde ıöyledl. 

İnebolu yolunda o ka.dar zorladığim bu mua.nıın" 
h gönUl ancak bugiln dlllenmiye başlamıştı. 

Bu tesadll! olmasaydı ve ben o müthiş ba.ekm P
ceıi geri dönmeseydim bu ıtirafm ıevklni tatmada.O 
gidecektim. 

Arkamdan belki ağlıyacaktı. 
Fakat ne çıkar. 
ÖIUm yolunda insanlar daha maddi oluyorlar .. 
Feriha yaramın tehlikeli olmadığını söyledi. 

( ArkAıı:ı vArl 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
'J' Ahmet Emin YALMAN 

ki ~N'ın hedefi: Haberde, fi
rij r e, her şeyde temiz, dü· 
l)aat, san,rmi olmak, kariin 
'> ıet · ı ~sı o mıya çalı§maktır. 

~MESELELER! ----'( ---·-- ·-
ahudiler azlık mcdır? 
l'e'kJnnı 

atı'-· p, ortaya yeni bir mesele 
,y0f• l'Urki 

değild~ .Ye<le.ki Yahudiler azlık 
''acbt. ler, dıyor. Bu mühim bir da. 

Çİlıık"' Lo !ara u r.an muaheıdesinde azlık.. 
tir alt bazı kayıtlar kabul edilmı5. 
J~ l\UUetıer Cemiyeti bütün diin. 
baı.ı ıu:bktaroı huku'kunu tesbit e..ien 
ler esa.sıar koymu.5tur. Yahudi
~'ıt! a.zJıksatar bu hukuktan ve bu ka... 

1~ istifade etmelidirler. 
l·a1ı:1~Uki diln~'&llın hiçbir yerinde 
da ~ıJer azlık sayılmazlar. Fransa. 
da da lngtıterede de, ÇekosJo·ukya. 
ıo,. 'Yahudi Yardır. Fakat Çekos. 
tıdUa~'adııki Almanlar azlık teli.kki 
daş~eri halde Yahudiler öz vatan.. 

:t't ardan sa~'lhnışlardır. 
l{etı hakika Yahudiler btltün memle. 
tı:ı efde o memleketin dilini ve o 
U :;;o~ettn killtliriinü almışlar, mil. 
tı:ı h ttir içinde erimişlerdir. Dinltrini 
l'e~fa.r.a ctmişlPr, a.n'n.nelerine ria
\·e de\-am etmi. ler, fakat dillerini 

o rnuııyetlerinl kaybetmişlerdir. 
de halde Türkiyedekl l'nhudller 
\'at lltlık sal'll.amazlar, onlıır da öz 

atldaştırılll'. 

tıll..?ı. ."atandaş olunca Yahudilerin 
ttş~ ~ ınektep açmalıı.rma, cemaat 
~atı yn.pmalarma mani olmak 
at drr. Nasıl Türker aynr.a cema.. 
rtı~kil~tı yapamazlar, ve cemaat 
de k Pleri açanınzla.rsa, Yahudiler 
t(! endlJeıine mah~us cemruıt mek_ 

J)lert kuramamahdırlar. 
~t..at.en Yahudileri Tiirk kültiirü 
n~e eritmenin onlara Türk dilini 
b hne.nin eıı kestirme yolu da 
Udı~. 

ls:rsava n;sd giderm? 
d ~l"sııda, Avrupanm su şehirlerin. 
rtıeı il~ nadir tesadüf edilir mükem
l'a hır otel yapıldı. Bn oh-1 Bursa.. 
gıtdl~gin yabancılan getirtmek mak 
~ kurulmuştur • 

bı.r d lbuJd geçen ~n Bursaya giden 
"~ 0~umuz anlattı. btanbu1a döne. 'gün Ynlo,·a ~·olunda bir otohUs 
,, ı o1mu . Korktuğu için :Uudan 
' " l' ı lllu ~ 0 unu tercih etmiye me<-bur ol. 
da t .. l\ludnnya yoluna Koca(>IJ adın. 
~i 0hne, eski, pis bir vapur tah~is 
~11:ış. l"an yolda , ·npuron da u~. 
da l bollllmuş, ve akşam ıı;aat aiti. 
l'alr~tanbuJa \'8.r&.C'Jık olan vapur Ka.. 
llıt~~~·e nncak on buçukta ~ıına.,abiL 

lı 
~li llrsa ,.e Valo\"tl~'T birer su şehri 
ıı1 .. tıe getlrmi:nı karar verince, ~·al. .. o . • 
~İl} l'alarda birer otel yapmak bu 
~tahakkuku için kafi de~l1dir. 

İııd akliye ' 'e aiti de oteller derooe • 
ta e hlodenı '\"e kolayhkh olmadık. 
tl!U oraya müşteri "e yabancı çekmek 

11~n değilclir. 
l'all r l 1 yapmcn. ya tam yapma.lı, 

Ut hiç haşla.mamaltdıt, 

c • 
il e'!'il Paşanın 
~~leleri 

JllıiJ/' Şehri imar hu-.mmnda bir am
feıtırı· tı tıllerle harek.-t etmek, bir de 
\al'tlın göstereli~ yolda yürümek 

11'. 
lı· 

teıt ız Şimdiye kadar tstanbulu dii. 
ho~~Ceğirnıze ' 'e gib.elle tlre<'.t>ğimlu 
t~'k ~sa ampirik bir zihnl~·etle ha. 
lt~,. ~ttlğimiz için hozmuşuzdur. 
l(~11~eh~mini ŞPhri kemli zevklnP , ... 
~1 gorUşüne göre giizellfıştlrmi~·t

aıttı l'tıı • \'o tabii alman netke menfi 
lırrtur 

tıt~it Pa~n ili hir şehtrcidir. İs
<lır ~I hakkmıln giizel fikirleri var_ 
a11~' ,011 g\inlrrde tst.anhnhı imar için 
tıtı~la ~·ine bir çok ~·eni fikirl«>r at. 
fı)tr\a~· Fa.kat bütiln bunlar ampirik 

Ce tan ileri gidemez. 
'11iı1 ~il ~nşa bir fen a.clnmnlır, ve 11-
llttı girclı~ ~·«>rde ampirik mtitalen. 
l11ta ~· 'l'i olrnndığma vnkıftır. Simdi 
~to:buı ehrinin planını ~fös;\'Ö 
hfı. r st ;\'nflmakla mesgulıliir. nu 7.af 
"'aea f'!n nclıunulır, , .e ;\'aphJ; i fenni 
~U l' ktır. Onun kıırsısmcla heoimi7.e 
~tr:ı n "aı:Ifp, slmdlllk planm ta!llam-

asııu bek:eme.k \"e 8\L~maktır. 

FIKRA 1 --- ' Uludağ 
- Rereket jandarmalar Karabe _ 

lenden geri çevıri~ orlardı. 
- Altı sa.at skı ile dağ tırmandık

t.an sonra od ız kalmak ! 
Bu sene Uludağ her :l,ldan fazl:ı 

itibar görmü~tiir. ~'ıınl•ü Türki\'enin 
kı~ .,porlanna en elveri::oli yeri 0°111~1 _ 

dır. Uludağa gidenle.r, oranın isinıJe
rinl i ite işitt> bıktığnnıı bir~ok Av_ 
nıpa ist.nsyonlanndan daha 1eğerli 
olduahJnda müttefi.ktirler . 

Fakat biliyor musunuz ki otel en 
kötü :rere ve berbat .raı>ılmhtfr Aıı
karadan ~iden bazı ha;\Tam nııc:,.fir _ 
leri onun temizli~ini de pek methct
miyorlar ! 

Fransa Cümlıurreisi M. Löbrön, Parisfe Üniversiteliler ıehrini kü~af ediyor. 

Halhuki hangi hir Anupa mimari 

nıecmu r kollek f)•onu ~~anız ora.. 

da bir da~ oteli ömf'ği ı?iiriirsiiniiz ..• 
Fakat bir.de, hele Sf'hirciJi.kl~ mimar

lıkta ,acıta • miitehassıs tanınma),p 

kendi kt>)"'fimizı kıla\'U7. edinm~k mo

da olmağa ha":'ladı~ için, bizim ott"I 
böyle olmu-:;hır • a • 

Universite idesi 
( luda.ğ şimdilik hiiyiik oıpordur. 

Çünkü Karabclenrlen sonra oraya çık 

mak i~in, tipllerde, si ferde 6 saat en 
c:.Min dağcı camba.zhklan yapmak li

zrm. 

P ariste bir "Yabancı Talebeler Fransız 

Mahfeli,, - Cercle français des ~tudı-

ants etrangers - kurulmuş. Geçenlerde bu ha

beri veren Fransız mecmuasına göre, bu mah

felin gayesi Pariste tahsilde bulunan yabancı 
talebelere ve genç mütefekkirlere muasır Fran

sız fikir ve san'atım tanıtın.aktır; bu zümrenin 
Fransız mütefekkirlerile buluşmalarına vesile

ler hazırlamak, onlara Fransız evlerinin kapı
larını geniş bir surette açtırarak birçoğunun 

içine düştükleri fikri ve içtimai yalnızlıkla 

mücadele etmektir. Müessisler, genç yabancı~ 
lara karşı gösterilen misafirperverliği bu suret· 

le tamamlamak ve bunların Fmasa hakkında 

eksik fikirler ve bilgilerle memleketlerine dön-

Pariste bir 
rafından mürakabe edildiğini öa -

renmiştim . Bunlar. Lıılebelerin tah 
sil ettikleri müessesf'lere sık sık 
uğrıyarak devamlarını. imtihanlar 
da aldıkları notları kontrol ediyor
lardı. Hatta bazı tembel talebeyi 
erkenden odalarına uğrayıp mekte 

be gönderdikleri bile vaki olduğu-

Buna ra~men otel dolu, Halk Par
tısinio e\i dolu.. Çünkü Pul"'Sa gibi 
eşsi7 bir sanat şehrinin hemen .ra _ 

nm€la tnudnğ ~bi eşcıiz bir kış cen
neti!. Ve aynı zamanda yaz cenneti! 

mecrinin önüne geçmek emelini 
dirler. 

M ahfel, her tilrlü siyasf ve dint 
temayüllerden uzak kalarak 

faaliyetini başlıca haftada Uç top. 
lantı tertip etmiye sarfedecektir: 

Salı günleri öğleden sonra tanın
mış bir şahsiyet tarafından bir 
konferans verilecek; 
Perşembe akşamları toplantısı, 

başlangıcında genç mütefekkirler 
tarafından iki veya üç mesele hak
kında kısaca malümat ve mtitalea
lar dermeyan edildikten sonra, u. 
mumi mahiyette bir mevzuun mü
zakeresine tahsis edilecek; fakat 
her ayın son Perşembesinde bu 
toplantı bir san 'at müsameresine 
tahsis olunacaktır. En büyük Fran 
sız ve yabancı san'atklrlar bu mü 
samereler için yardımlarını vadet 
mişlerdir. 

Cumartesi günleri mahfil azala.. 
rı bir çay vesile buluşacaklardır. 

Bundan ba.şka bazı Pazar gün
leri, Fransanın san'at hazinelerini 
ziyarE!t için gezintiler tertip edile. 
cektir. 

M ahfel, Fransa Akademisi aza. 
)arından maruf şair M. Paul 

Valery'nin fahri riyaseti ve Paris 
üniversitesi rektörü M. Charlety'. 
nin yükAek himayesi altındadır. 

Fahri komite azalan arasında hem 

Fransa akademU!inde ve hem fü
n un akademisinde a.ı:a olan Duc 
Maurice de Broglie, Milletler Ce. 
miyeti teşkilatından beynelmilel 
fikri mesai teşriki enstitüsü -1ns
titu 1nternational de Cooperation 
tntellectuelle- direktörü M. H . 
Bonnet, ayandan ve eski maarif na 
zırlarından Paris darillfünunlular 
milli müessesesi reisi M. Honnorat, 
Fransa akademisi azalarından M. 
G. Duhamel ve temyiz mahkemesi 
birinci reisi, üniv~rsite profesör. 
leri, Paris Kom~ervatuarı direktö
rü gibi daha bir çok yliksek şahsi. 
yetler bulunmaktadır. 

Mahfelin Bürosu yani işlerilc fi
ilen meşgul olan heyet mtınhası. 

ran otuz yaşını geçmiyenler arasın 
dan seçilmiştir. Reisi genç avukat 
lardan M. Lazarus' tur. Azalan da 
tahsillerini henUz bitirerek haya
ta. atılmış bulunan gençlerdir. 

• 
B u vesile ile , Türk talebeleri 

bakımmdan, Pariste tahsil 
hayatına dair bir kaç söz söylemek 

1 ürk pavyonu 
nu anlatmışlardı! 

Şehirden U1uda~a hir hava hattı 

çekmrk lazım! O kadar! 

Filol")·a), yapı)·oruz, \'nlo\"a~·ı yap.. 

tık. Bursa.da ı;:iizel bir otel ve kaplrca 

miiecısesesi \"ÜCude ~etirdik. lnuc1nğ 

da \"ar. Artık tmnlan hağ1ruhm: 

!Uudan)·ıı. \"C \"alovadnn Rursaya mun 

ta:r.am ~·ol \ ' l' Bursadan Uludağa hava 
hattı! 

kurulamaz , mz 
Böyle bir işi bilgi ile. muvaffa. 

kıyetle başarmak için ayni muhit
te tahsil etmiş bulunan, oranın teş 
kiliitını yakından bilen unsurlar la 

zımdır. Öyle bir teşkilat talebele
rin ilmi muhitlerle, içtimai hayat
la münasebet peyda etmelerine de 
delalet ~bilir ve P.tmesı gerek. 

tir. 

········································································: 
YAZAN: 

beslemekte- Rauf A. Hotinli 

. . . . . . . . . . . . . 
: 
i 
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Turizm irin iti~er vanıhrnn1' cıt.y • 

ler (fomizlik, ~Phir volu, \"e 4J&lre), 

geçende dedi~imlz gibi, es:>.APn bizim 

vatanda.5 , ... hem..,rri oları.k isterHğl • 

ml.z \"e muht.aç olduğumuı: ı-f'\•lt>rdir. is ıyorum; fakat yürüteceğim mü
taleaların garbın başka merkezle
rindeki tahsil hayatı hakkında da, 
bir çok cihetlerden. varit olduğuna 
hükmedilirse hata edilmiş olmaz 
sanırım. 

Ben Pariste Türk talebelerinin 
tahsil hayatını geçen asrın son se
nelerinden büyük harbe kadar, ba 
zı fasılalarla, az çok yakından ta
kip etmek fırsatını buldum. Oraya 
tahsile giden gençlerimizin hemen 
hepsi, bir türlü içine giremedikleri 
bir yabancı muhitte içtimai ve hatta 
fikri bir yalnızlık içinde garipser 
lerdi. Memlekette iyi tahsil görüp 
te Fransanın yüksek tahsil prog
t'amlarını takip etmiye hazırlanmış 
bulunan çalışkan gençlerimiz - ki 
eskiden Parise gönderilen talebe
lerin, maatteestif yarıdan ekı:;ik bir 
azlığını teşkil ediyorlardı- ders
leri ga)Tetle takip ederler. hatta 
parlak imtihanlar geçerlerdi. Fa
kat ilmi müesseselerinde tahsil et
tikleri memleketin içtimai hayatına 
kanşmak imkanını bulamazlardı. 
Hatta ilim ve fikir muhitle rile ya. 
kından temas edemezlerdi. 

Bugün kırk bine vardığı söyle

nen, eskiden de on binlerle sayılan 
yerli Fransız veyahut kendileri gi. 
bi yabancı talebelerle, dünyanın 

dort bucağında yarının fikir, san'· 
at ve siyMet b~ları olumıya nam. 
zet olan mektep arkadaşlarile e
saslı ve devamlı münasebetler ku
ramazlardı. Nihayet şöyle böyle 
bir diploma alıp memlekete dön • 
dükten sonra senelerle oturdukları 
memleketle münasebetleri, en gay 
retlileri için, mesleklerine dair rı0..ş 
rıyatı takipten ibaret kalır.dı. , 

K orkarım ki o vaziyet bugün 
de esaslı bir surette değiş. 

memiş olsun! 

Büyük harp arifesinde Pariste 

muhtelü nezaretler tarafından yol 
lanmış bir hayli talebe vardı. Bun
lar, umumiyet itibarile, tarif eti. 
ğim şekilde bir tahsil hRyatı gec.iri 
yorlardı . Memlekette iyice hazırlan 
mıyarak. daha doğrusu hakkiyle 
~eçilmiyerek gönderildikleri için o
ranın yüksek tahsil programlarını 
takipten aciz kalarak başı boş, a • 
v!re. dolaşanlar da yok değildi. 

Sefaret imamı B. Kemal Atrf 
cüz'i bir tahsisat zammivle bu ta-

S özün ba.şıangıcında haber 
lebeden bir kısmına nazerete me. verdiğimiz teşebbüsten anla-
mur edilmişti. Bugün Kabilde Af- şıhyor ki Parise başka mem- Fa tay 
gan hükumeti nezdinde. galiba, hu leketlerden giden talebeler de hii-
kuk müşaviri bulunan B. Kemal A la, ayni mahzurlardan ve mahrumi. da bir Türk talebe yurdu yaptır _ 
tıf diğer bazı sef: 1 , t imamları gibi yetlerden mustariptirler. maktır. 
değildi. tstanbulda iyi tahsil Ytbancı talebeler için, Fransız On beş senedenberi Kanada, Ar-
görmiiş , zeki, münevver, mo· bakımından, teşkil edilen serklin jantin ve Belçika tarafından baş. 
dern fikirli bir sarıklı idi. Fa- faaliyetlerinden talebelerimizin de lanılnrak Japonya. f ngiltere. lspan 
kat Pariste tahsil eden talebeyi fayda görmeleri memuldür. Uma- ya, Şimali Amerika. lsveç, Kuba, 

müessir ve faydalı bir surette ne nm ki, şimdi. gençlerimize tahsil. Danimarka, Norveç, Lehi:;tanı Yun2 
zaret altında bulundurmak için da !erinde. garp hayatiyle ülfetlerin- nistan ... v.s. tarafından yaptırılan 
ha baJilka evsafa, geniş \·asıtalara de nezaret ve delalet edecek iyi ku yurtlar arasında bir Türk talebe 
ve adeta küçük bir teşkilata lüzum rulmuş bir teşkilat ta vardır; fa • yurdu yaptırılması çok gecikmiş. 
vardı. kat bunlardan başka yapılması la- tir. Vakıa Fransız talebe yurtların 

O vakit Adliye Nazırı bulunan zı mgelen, şimdiye kadar eksik ka da bir kaç talebemize odalar göste 
B. İbrahim Pirizodeden gelen bir lan bir iş daha vardır ki 0 da bü. rilmiş . Bundan dolayı Fransız dost, 

tezkere üzerine bu talebe işiyle de yük harp ferdasında Pariste tesıs larımıza müteşekkir kalmakla be. 
meşgul.olmuştum ve vaziyetleri bi- edilmiş bulunan beynelmilel darül raber gençleri boyle bir nevi sığın 

. k"l r·· tı vaziyetinde bırakmamalıyız. 
zım ı .eri andıran Japon talebeleri- unun yurdunda - Cite Universi· 

Bogos Nubar (Paşa) tarafından 
nin tahsil \•e hatta bir dereceye ka. tairede- şimdiye kadar yirmiden Paris beynelmilel darülfünun ma • 
?ar hus usi hayatlarının yalnız bu fazla millet tarafından yaptırıl. hallesinde bir Ermeni talebe yurdu 
ışle meşgul olan bir kaç memur ta mış bulunan talebe yurtlan yanın- yaptıralı on seneyi geçiyor .. 

ı----~~--:----=====----~~~~~~--

RES SAMLARA 
İ ·lihı<'i Jül ,.e Yedinci Kle-

man tarafından man:, bağ. 
lanarok hayatında daima himaye 
görmiiş olan lUi<"hel - Ange, clL 
niin birinde mahut hırçınlrkla;;n_ 
d!'n birini yrnmi)·e muvaffak ola. 
mıynrak mna mı tepti \'e !Ue. 

diçi;erin m«>.7.arını yanda bıraktı. 

Ona dediler ki: "Zarar yok işi. 
nizi tcrkcdiniz amma maaı;.rnızı 
kabul ediniz. ÇiinkÜ o, ha1>ilrnten 
açık hir kalple \'t>riliyor . ., IUicıhf'l
Ang<', inadmılu ısrar edin<'«> llazi. 
ne Nazırı da fenu halıle g:ızrp f'de. 
rt•k wrdi~i hir rmir ile mam;ım 
kestiriverdi. l\lichel Anjin 24 1\lart 
152.) te Fattu<'ciyıı. yazdığı hir 
meldupta: ''Rir sene Yar ki maa. 
~mu alamadım. Sefaletlr çarprııııı. 

yonım.. felfıketlerim içindr bana 
yardım ecle<"ek birine malik olmak 
için \"asıtnm ela yok.,, diyerek piş. 
manlıklnnm açıkça sö:rlemiş ve 
sözleri tarihle tPs;1k r:rlitric:flr. 

I.aktn tarih, Rönesansm hii~1ik 

dfıhisini pnpnlnrrlan para alan hir 

ynna5ma olarak değil 1'fusnnm h§.. 

Jiki olarak kaydeder 

• 
B l7de rf':Ssamlann hlma~·~i 

\"e maaş alabilmeleri dü. 
şünüliirken ortahkta dediko<lu!Ju 
da h~ladı. 

Pekala biliriz ki res~amlanmız, 
snbahtnn akşama kadar resimle 
en küçlik hlr alakası olmıyan blr 
siirü işlerle u~raşırlar ,.e hayat. 
Janm ka7.anahilm«>k için hinbir 
miit-kiille boğuşurlar, tabii rPSlm 
yapmıya , ·akit bulamazlar. Vstr. 
lik bir de onlan ~ah~mamazlık!a 

itham ederler. 
Şimdi rf'Ssamlann refahT de~ll. 

~f" hile resim yapahilme!Pri ~çln hol 
va·kte ka,,ışmak lmkanlan Ü7f!. 
rinde birtakım taıı;avvur \"e ~a~Trl 
ler var. llnn~i 4'f"hPpten l?"ld:~ı 

pek l;\i anlnsı1amıyan menfi n11ı. 

lnrm hu htisnünh·Pt karşısmda mı. 
nlrlandığını ı?Örih•onız. 

RP~c.;amm vaptıfl rpslm ldn pa_ 
ra n1masmı hir suç, hir l.1ictıkliilz 

AY L 1 K 
cıayaolann uraf ına, Rönesans "9-

~amlannm hayatlanndan alınacak 
misaller kadar kun etli bir §a!llal' 

olanını. 

• 
R essnm, bu memle'kettP on 

para alm3dan huı;:üne kn. 
dar ç.ahşh. Bu boyalan, bu tuvall
rıeri, hu çerçevelf"ri nereden huldu. 
ğunu ona c;oran olmadı. Bizde res

sam., mütemadi bir fedaki'ırlrk ve 

feragatin tim~ali olarnk \"nşadı. 

f Jnden bir hrrs11 ~ibi çaldığı ''ıt.. 
kitlP·rinde bin mü<;.kiilitla temin 
ettiği bo~·alarını tu\"allerine akıt. 
tı, "ergiler yaptı. Bir dudak biikün
fü,.ünden ha-.ka hir na lhi olmadı. 

Ruı:Un de üç ayda bir açı!n<'ak srr . 
~flere a~'lli menfi nıhun. ayni lstth

faf \'e isti~a ilf" J:Pl~f'ı'Hnf" emin"z. 
(,akin ilPrli,•f"n kervanı" volnnu 

kesm~k lstb·en hn hahicı nıfıım 'l'n'' · 

garru.ına arlı'k '.nlrk l"f'lS nm"llm !m 
laklnn tıkahdn 
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Milli küme macları 
bu hafta baslıvor 

ftki gil:rılQklıikflyel 

F enerbahçe - Beşiktaş 
Güneş - Galatasaray 

Karşılaşacaklar 

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

' Mnli küme maçları bu pazar başlıyor. Yine 
ırkı v~. heyecanlı çarpışmalara şahit olacağız. 
Beş gun sonra Fenerbahçe - Beşiktaşla, Galata
saray da Güneşle yine Taksim stadında karşıla
şıyorlar . 

. ~il~i küme maçları başlarken dört takımın vaziye
tını bı~ daha tetkik etmek fena olmaz. Çünkü Fener
bahçe ile Beşiktaşm kadroları değişmedi. Fakat Gü
neşle Galatasarayuı kadrolarında mühim tadilat ya
pılmak üzeredir. 

' 1 ANKARADA ATLI SPOR 

Bilhassa Galatasaray yeni yeni kadroları tecrübe 
etmektedir. Galatasaray oyuncularını birer birer tar. 
tarak yerlerini bildirmek vaziyetinden bizi bir tesa
düf kurtarmış oldu. Gönderllen bir mektupla eski bir 
Galatasaray oyuncusu kendi klübünün oyuncularını 
teraziye -..urmuş, biz eski Galatasaraylının yazısını 
dört takım hakkında başlayacağımız dört makalenin Atlıspor Klübü, Ankara Palasta bir akşam yemeği 

1 

birincisi olarak bugün neşrediyoruz. Diğer makalele. vermiştir. Yemekte Ziraat Vekili, Kordiplomatik ve 
~is~~~klü~U~g~~r~il~~~~~----k_ı_ü~p_a_z_a_ıa_r_ı_b_u_ıu_n_m_u~şl_a_r_dı_r_. ________ _ 

~~~ı ~:~~~~~!~~~:ı ::::::~~e 1 Macar - Yugoslav 
GALATASARAY TAKIMI NASIL 

l"APil...\fALIDIR1 • 

Ben eski bir Galatasaray oyuncu- maçını bır ru•• rk 
ıuyum, vlkıa şimdi vaziyetim dola. 
yısile klUpten uzak kalmış bulunu • h • 
r~:~~~:ı~~~d:~~:o:~ı ~~~ ak em ıda re edecek 
etmesını ısterım. Bıtaraflığınıza sığı. 
narak fikirlerimi bir mektup halinde 
size gönderiyorum: 

KALECi: 
Galatasaraym kaleciliğini bugün 

hala A vniden başka kimse başara • 
maz kanaatindeyim. Sacit Milli kü
me maçlarından sonra Galatasaray 
kalesine girebilecek genç bir istidat
tır. 

MODAF AA HATTI: 
1 - Reşat, İzmirin bu genç ve sa

nşın çocuğu münakaşa kabul etmez 
bir şekilde yerine yerleşmiştir. 

9 Mayısta Peştede yapılacak 
Macaristan • Yugoslavya milli 
maçının idaresi için Macar Fut
bol Federasyonu hakemlerimiz
den ve tahrir ailemizden B. Şazi 

.. Tezcan'a müracaat ederek bu 
maçı idare edip etrniyeoeğini 
sormuşlar ve ar.kad:ı~tmı.:ıın bu 

teklife muvafakat cevabı üzerine 

Yugoslav federasyonuna B. Şazi 
Tezcan'ın hakemliğini teklif et
miştir. Yugoslavlar, maçlarının 

bir Türk hakemi tarafından ida

re edilmesine muvafakat ettikle
ri takdirde B. Şazi Tezcan Peş-

2 - Refik: Lutfiden Allah razı ol
ıun, İzmire gitti, dostluk maçlarında 
oynamadı ve neticede Galatasaraya 
bir Refik, genç istidatlı bir çocuk 
kazandırdı. 

Refik ile Reşat mükemmel dene -
bilecek şekilde (Birkaç maçta) uyu
şuyorlar. Gün geçtikçe daha çok mu· 
vaffak olacaklarına şüphe yoktur. 
Netice olarak şunu ilave edelim ki, 
Avni - Reşat - Refik hattı değiş
tirilmeden ısrarla çalı.ştınnalı ve ça
lışmalıdır. 

Macar • Yu goslav mi/11 maçmm teye har~ket edecektir. 
hakemliği teklif edilen Şazi Tezcan B. Şazı Tezcan, merhum Şe-

MUA V1N HATTI: 
Asıl üzerinde durup konuşulacak 

hat, muavin hattıdır. Burada oyna -
ya.bilecek elemanları bir gözden geçi
relim: 

Suavi, Salim, Bekir, Hicri, Ekrem. 
Hüseyin, eğer oynuyorlarsa. Hayrul
lah ve Fahir. Bunlar arasında birin
ci takımda oynaya.bilecek elemanla
n ele alarak mukayese edelim: 

SOL HAF: 
· Suavi: Hali hazırda yerine kona • 
cak bir oyuncu yoktur. Binaenaleyh 
buranın asıl oyuncusu hiç şUpheı:.!Z 
Suavidir. 

SAG HAF: 
Burada bir kaç isim Uzerinde dur

duktan sonra esas oyuncuyu söyle
mek daha muvafıktır. 

Hicri: Daha çok gençtir. B takı -
mında. belki muvaffak olur amma A 
takımında oynayabilecek vaziyete da 
ha henUz gelmemiştir. 

Bekir: Birinci takımda müteaddit 
defalar oynadığı halde büyük bir var 
lık gösterememiştir. Bunun başlıca 

sebebi (çat burada, çat kapı arka . 
ıında) ki darbımesele uyar bir şe • 
kilde her yerde oynatılmasıdır ve bu 
sebepten oyunu bozulmuş, yeri kay
bedilmiştir ve bir klas oyuncu ola -
mamıştır. 

Ekrem: Bu genç Galatasaray oyun 
culan arasında pek sönlik kalıyor ve 
yaverlikten ba.şka bir işe yaramıyor. 

Kadri: Eğer bu çocuk, lstanbulda 
olsaydı hiç düşünmeden (Kadri) 
ıağ haftır derdim. 

Yukarda elde mevcutlan ayn ay
n fakat kısaca gözden geçirdikten 
90nra uıl sağ hafta oynayabilecek 
oyuncuya gelelim: 

Salim: Salim burada oynatılmalı -
lllr f't11""1Jn nrt.a b•f "''•Plllr nvnatılı-

--------------___ reften sonra bir beynelmilel ma-
şı_na ~iddeUe itiraz _edenlerdenim. Es-1 çın idaresi için Avrupaya davet 
kı sag açık Leblebı Mehmede boyca, edilen ikinci Türk hakemidir. 
koşuca, süratçe benziyeıı bu gencin 
yeri (sağ haf) tır. 

Başka elemanlar aramak beyhude 
yere vakit kaybetmektir. Binaena
leyh Salim sağ haf olarak oynatılma
lıdır. 

ORTA HAF: 
Nihadın, futbolU terketmesi dola

yIBile burası boş kalmıştır. (Hayrul
lah) ve (Fahir} çalıştırılsa idi, ikinci 
bir Nihat eldet etmek çok mümkün
dü. Hüseyin birinci takım oyununa 
uyamıyor. 

Elimizde bu yer için Lutfi var ki, 
o buranın tam minasile vücutçe ol. 
sun, manevraca olsun, top alış ve ke
siş tarzlarile olsun ehlidir. 

Pas tevziatını düzetir ise Lütfiden 
bu hususta çok büyük yardımlar gö
rülür. 

Avni - Reşat - Refik - Suavi
Llltfi - Salim şekli yenilir, yutulur 
bir kuvvet değildir. 

HUcum hattına gelince: Açıklar: 
Necdet, mevkii olan sağ açıkta eşi 

bulunmaz bir oyuncudur. 
Danyal: Kedinin evde yün yumak

la oynadığı oyunu, Danyal bize saha
larda top ile de, bir insanın kedi gibi 
oynayabileceğini isbat ediyor. Kedi 
yün yumakla istediği gibi oynar ve 
nihayet yumağı Arap saçına benzer 
bir şekle sokarsa Danyal topu o şe. 
kilde kullanıyor. Maamafih, Danyal, 
takım için oynadığı zaman misli bu
lunmaz bir istidattır. Fakat, zanne
dersem inadının kurbanı olarak mec
buren burasını terkedeceğe benzi
yor. 

lÇLER: 
Sağ ve sol içte Haşim ile Eşfak. 
Haşim: Türk futbolilnde bir yıldız 

olacağına, emmareler gösteren bu 
genci daima kontrol altında bulun • 
durmalıyız. Mevkiinde rakip olarak 
hiç bir kimseyi göremiyorum. 
E~fak: Ha.tim ayannda olan bu 

Ayda 
700.000 
Fra·nk 

Profesyonel olan İngiliz tenisçisi 
Perry, Amerikalı Yinesle olan turne
sinin 23 üncü müsabakasını bitirmiş· 
tir. Tadil edilen kontrat mucibince 
daha 10 müsabaka yapacaktır. 

Bu kontrat bittikten sonra Ameri
kalı Tilden ile başka bir turneye baş
layacaktır. 

İngilizin şimdiye kadar aldığı pa
ralar ve bundan sonra kazanacağı üc 
retleri hesaplayan bir muharrir meş
hur tenisçinin ayda 700 bin frank ka· 
zandığmı ilave ediyor. 

gencin Ha.şime faile olduğu noktalar 
daha sert ve kavi oluşudur. Müdafaa 
ya yardımı ve hücumdaki yırtıcılığı 
dolayısile bu da yerinin başkası ta
rafından doldurulamaz bir oyuncu • 
sudur. 

En mühim mesele merkez muha-
cim: 

Son zamanlarda Galatasaray bir 
çok santrfor yetiştirdi. Enis bir iki 
maçtan sonra kayboldu. Rasih gitti. 
Sal8.haddin olgunlaştı, ayağını kırdı
lar. Münevver güzel bir merkez mu
hacim oluyordu, hastalandı, nihayet 
Gündüz de oynatılamıyor. İşte bura
da Galatasaraya talihsiz demek doğ
ru olur. 

Burasını, bu boşluğu dolduracak 
oyunculan bekliyoruz. Elde (Btilent, 
Salahaddin, Stile; \ 1.n) gibi gençMr 
var, acaba bu boşluğu bunlar doldu
rabilirler mi? Hiç ümit etmiyorum. 
_. imza: C. C, 

Yediadalarda 
iKiNCi VE 

KISIM 
SON 

Güneş batarken beyaz ve yumu 
şak bir bulut, en yüksek adanın 

başını kollariyle sardı. Adanın ku
lağına birşeyler fısıldadı, gece, 
gelecek karanhklarda, beraber ka 

Dağ 
Başındaki 

lacaklardı, ikisi de 
kızadılar Gece, u
yuyan adaların ve 
ebediyen uyumı -
yan enginlerin üze
rine kaydı. Bal ık 

Genup gökleri 

başkadır. Yıldız -
lar katıla katıla 
pa.ruuauuıu, uenız.. 

!erle adalar biri -
birlerinin koy -

Bankası 
nunda idiler. Rüyalarında dalga -
lar, çiçekler, bulutlar, ormanlar, 
uçurumlar, koylar görüyorlardı 

ki, onların gülümsemelerinden, hep 
bu şeyleri biz, realite olarak görü
yorduk. 

Çiçekler sevgilerinden yerlerin
de duramadılar. Saplarından ko
pup, gece kelebekleri oldular, ha
vada pervane gibi biribirlerinin et
rafında dolaşarak öpüşüyorlardı. 

D eryanın karanlıklarından 
bir kupes balığı alayı, bir can 

ve sevgi deryası yüze çıkıyordu. 
Deniz yakamuzlandı, bir nur eti • 
keti oldu. Milyonlarca balıkların 
öpüşüşleriııde bir fıı:ultı hasıl oldu. 
Balıklar denizden ziyade sevgi • 

!erinin rüyasına dalmışlar gidiyor
lardı. 

Deniz koyulaştı. Deniz memele
ri, , deniz kızları, gelinler gibi tel
lerini salma salına yeşil karanlık
larda kara kirpikli, yeşil gözler 
süzerek hülyalar gibi kayıp söndü· 
ler. 

Durgun denizler yıldızların ak
siyle yıldızlandı. Kıyının enine, bo 
yuna, millerce uzaklara kadar ya
yılan bir sürü balıkçı kayıklarının 
her biri, bir yıldız olmuştu. Bir ka· 
yık hızlıca ilerlerse kehkeşandan 
bir yıldız kaydı sanıyorduk. Gök 
yıldızlı, deniz yıldızlı idi, tisttimüzı 
yanlarımız, altımız yıldızlarla pı

rıl pırıl parlıyordu. 

Bir aralık küpeşteden denize 
baktım. Tepe takla olmuş göklerin 
ta derininde Ülker, Plade yıldız • 
larının üstüne düşüyorum sandım. 
Deniz kehkeşanın kavsini ikmal 
etmüşti, semavat ta giden kayığa 
hale ·yapmıştı. Bu gün sonunda 
hiç kimsenin misafiri değildik, bü
tün Ege balıkçıları enginin koy • 
nunda idik. 

Ş afağı, ve yeni doğan gtinU 
adalarla, denizlerle ayakta 

ve kürekte olarak karşıladık. Er 
tesi gün Yunan motörü adanın bir 
da!ı başına koskocaman bir buz 
kasası bırakarak, balıkları aldı, Pi
reye gitti. 

Bu sandığın üzerinde bir el te
razisi, bir kaç taş, bir de tebeşir 
parçası vardı. Her balıkçı tuttu -

ğu bahğı o terazi ve taşlarla tar
tıyor, tebeşirle sandığın üzerine 
adını, ve kasanın buzları içine bı
raktığı balıkların miktarını yazı -
yordu. 

Ben de kasaya gittim. İncin 
yoktu. Balıklarımı bıraktım, mik
tarını tebeşirle yazdım. Kayığa bi
nip ayrıldım. Dört beş gün avlan
dık. Fakat benim yemim kalmadı. 
Ne ben, ne de tayfam yem avlama 
sını bilmiyorduk. öteki kayıkları, 
yem almak üzere aradık, adala 
rı dolaştık, hiç bir kayığa rast 
gelmedik. Kayıklar elli millik bir 
sahaya dağılmışlardı. 

B elki kayıkların birisini veya 
ikisini buluruz diye, Ye

diadalan saran körfezin dibine 
doğru yelken açtık. Dar bir boğa- , 
za daldık. Yeryer, sağlı ve sollu 
uçurumlar bir İsveç Fyorduna taş 
çıkarıyordu. Arasıra, yavaş yavaş 
ağan arazide ise dünyanın hiç bir 
yerinde vahşi ve orman halinde 
yetişmiyen Bahur ağaçları, yani 
Liguidambar Styraciflualar kala -
balık halinde gelip ayaklarım cam 
gibi berrak sularda ıshyorlardı. 

Bunlar havaya bir amber koku
su yayıyordu. Sarmaşıklar, dalla
ra sarılıyor, tutunuyor, biribiri • 
nin üzerine basa basa tırmanıyor
lardı. 

Tutunacakları daha üstün bir 
ylikseklik kalmayınca devreliyor 
lar ve bakışlara, perde perde tar
rakalardan bir sarmaşık gök gü • 
rilltüsü seyrettiriyorlardı. Bu a -
henk sulara yıkılınca sönüyordu. 
Bunların altındaki loşluklardan 
geçiyoruz. Suda çıt yok. Aydınlık, 
bu loşluklara bakmıya kıyamamış, 
ve buralarda geceden kalma ay ı
şığını uyandıramamıştı. 
Kayık loşluktan ayrılınca dün 

ya topraklarını kıyı ittihaz etmiş 
bir gök parçası üzerinden geçiyor. 
Buradaki Bahurlar, gökyüzünde 
büyüyorlarmış gibi duruyorlardı. 

K ayık bu gökün üzerinden 
yüzerken, bir pembe bulut 

ta ona refakat ederek, sulara ak -
seden dalların altında kayıyordu. 
Bulutla kayık yanyana giderek 
geniş bir açıklığa vardılar. Bura -

da altın kumlar üzerinde gUrnftf 
ayaklarla koşan bir pınar, çağllY• 
çağlıya denizin derin yüreğine dert 
yanıp gönlünü boşaltıyor. Ve dr 
nize sarılarak uyuyordu. Daha ha
fif olan tatlı suya giren kayık, d•" 
ha fazla gömülüyor. Şişman kefal" 
lar şahane dolanışlarla çamut 
arasından kökler söküyorlar, k•" 
ya yosunlarını kalın dudakla.rl• 
meme emermiş gibi emiyorlar. Fa
kat ne kadar çabalayıp uğraşsak• 
ta bize bir türlü tutulmıyorlardı. 

S a~a gittik, sola gittik, ıne
kık dokuduk, on gün uğrat 

tık, fakat bir türlü yem bulamadılı: 
:l ULamawK. uyısa ıu • /d w 

d d h 
. 

1
. ıgımız ~ 

ra an a a yetmış ıra bo, "' ...... ;..-
vardı. 

Dağ başındaki balrk sandığın• 
balık bırakmıya gelen bir balıkçı
ya belki rastlar da arkadaştan yeııı 
alırız diye, kasalı tepeye kadar vat 
dık .. A ! ! ! Bir de ne göreyim? 'f • 
beşirle yazdığım adımın hizasına, 

gfıya ben tutup teslim etmişim gi
bi bir sürü okka balık, yazılı. N• 
filii iş!. 

Balık · avlamadan, balık tutmu" 
getirmiş, kasaya koymuşuz. Bit 
hesap ettim. Borcu ödedikten soıı 
ra, üstelik bir de otuz lira alacalı" 
lıyım. Koşup tayfalarımı kayık "' 
tan çağırdım. Balık bankasının bl 
şma toplandık. Onlara tebeşir re.
kamları gösterdim. Şaşacaklar, 

sanmıştım .. 
ünler güldüler: - "Öyle yapar 

lar! Onlar gelip, gelip balık bırak" 
tıkça bizim rakamlara, hiç başk• 
rakam katılmadığını görmüşler "' 
dir. Ve sıkıldığımızı anlamışlar .. 
drr. Bizim üstümüze balık yazmıf 
lardır.,, dediler. Ben "bunu kitıl 
yaptı ? ,, dedim. "O hiç belli mi O" 

lur, söylemezler, ve hiç kimse bil" 
mez.,, diye cevap verdiler. "Pelı 
ala,, dedim "Rum motörü gelinCd 
balıkların noksan olduğunu ... He! 
anlıyorsunuz ya!,, Onlar "A hiç 
öyle iş mi olur? Yunanlı deli d• 
ğil tüccardır. O kasanın üzerindeıd 
rakamları cemeder, amma anca• 
kasadan çıkan balıkların kıyme~ 
yekununu para olarak sayar. 13!'" 
ze balık yazan arkadaşlar, yazdı•" 
ları kadar balığı kasaya koymut' 
tardır. Bir ikisi çok talihli çıkınıt' 
tır. Talihi kara çıkan bizlere y•1 

dım etmiştir. Onlar böyle den1' 
leştirirler.,. Ben orada ikindiye ka
dar bekledim, kimse gelmedi. 

O gece Uç balıkçı yanyan• 
güverteye uzanmış yıJdıl 

lar altında uyuyorduk. Rüya gö .. 
rüyordum. Yaradılışın koca ıssıl" 
lığı ortasında ,alacakaranlıkta l<·rl 
basaba poturlu, muşambalı iri 1 

çizmeli balıkçıları bir Ku J{~ 
Klan kafilesi gibi yürUyorlarktO 
gördüm. Daima, ağır ağır, gUç • ' 
dımlarla, söz söylemeden, çeneleri 
kitlenmiş ilerliyorlardı. 

Bu kainat boşluğu içinde, ftlurlll 
tamamen varmamış, fakat vart11• 

(Arkası Sa 10 Sil 5 de) 



, 

-== lliO::::::=== - 9 - 3 • 93i 

ICUM4MDA MLA RIM 
" l-l~R , 

~ATIR A~A--R~I ~~ 
G. Halil anlatıyor: 

J: A N 1 

(Sl) ve ·(52) nci fırkalarla Van 
&altı ve Frrat arasında.Ti sahayı 1§
: ettim. 36 ncı fırkayı, Van gö

cenubunda Vandan gelecek Rıua 
~eni kuvvetlerine karşıtı-

klznn Beyin seyyar jandarma 
~ı, Muşta kolordu ihtiyatı o. 

bulunuyordu. Bu sırada, cep
hemde Rusların &01 cenahmı teşkil 

Basradaki 
Hare kit 

Karsısında 

Mevsim meyva 
~ Abbasiyet kolordu.su vardL l 

B u kolordu, UstUste yaptıfl 
t1ernı taarruzlara rağmen, iyi ye

f, pişkin krtalanmız önünde 
~affak olamıyordu. Rua kolor· 

Uau, hatırı sayılır derecede eziJ. 
Zhitti. Düşmanın zayıf dUştUğUnU 
~ anlamaz, UçUncU orduya 
c:.ahrnut Ki.mil pap kumandasın-

Merkezi Erzurum) bir teklif 
::~; o~du cephesinde ufak te
be k gostenşl:?r yapıldığı takdirde, 

n karşımdaki düşmanı er.erek 
:ki hudut gerisine atacak 'aziyet

olduğumu bildird:m. 
Teklifim kabul ooildi. 

9 unou kolordu, bir nümayiş ta
~ geçti. Biz de bu fırsattan 
h~ade ederek, mUhim kuvvetlerle 

C\Una kalktık. Düşmanı Malaz
liı'd istikametinden Karakiliseye 
"e oradan da eski hudutlar gerisine 
attık. O sırada Miralay KAzım Bey 
<lııluu Müdafaa V.ekili General Kl
tnıı Özalp) de fırkasiy1e ileri ha
~kete geçerPk Van, Erciş, Bargiri-

itgaı etmiş, bu kadarla da kal
:UYarak, düşmanı Afrı dağlarma 

&dar ta.kip etmi)'.e muvaffa.k ol-
Zbuttu. . ~ 

Bu arada,,.~ bir hatıramdan 
bahsedeyim: 

..2:.__~da?ı Bitlise gelip Uçtbıctı or. 
- ... - IRlg cena.lıımil kolordu teşkil 

ettiğimizi Ruslar, haber almamıt 
~klardı ki, siperlerimizi yapıp, 

etmemizi müteakip, Van göltl 
hrbmda bir Rus alayı, mevzlleri
lrıf7.e taarruz etti. 

'l'a.arruz eden alayın Uç tabunmu 
Cephe ateşimiz altında erittik. Sün
: ile kat'i hücum yapan bir tabur 
.ı olduğu gibi, ileri haUarmuza e
""'r dilşttı. 

Rua taburunun yaralı kumand&

lltnı c;adırmıa getirdiler. Kendisine 
~Y. konyak ikram ettiın. Adamca
iız, Çok şaşala.mI§ bir halde idi. 
konyağı çekince bird.Z kendine 

&eldi. Benimle öteden beriden ko
~ 1>2{}ladı. 
\ 

R ua ta1'unı - kumandam, 
..._,_ "fimdiye kadar, her yap
-.uan taarruzda, k&rfıl&rmda in
~8.lnsız bir takım çeteler bulduk· 
-.caıı, bunlarm bef on dakikalık 
aıe,ıen sonra darmadağın oldukla
l'l!ıı görerek Umide dUfttlklerini bu 
llefer, yine kayıtsızl*1a ilerlerken, 
llnıuımadık bir mukavemet ka!'fl
::da. kalarak, neticede bu f eli.ke-

Ufradıkıarmı bana yana yakıla 
&ıılattı. 

İçtiği çayın, bilhassa fazlaca ka
~ konyağın teelrile nefelenen 

8.fl, k&rfıl&rma çıkan Ttlrk a
!::nı kumandanı ben olup ol • 

1 
iıını sormuttu. 

,._::.Hayır! Alay kumandanı ben 
~· Fakat, o alay benimdir! 

liayret etti: 

~ O halde k&l'fımızda blr fırka 
ltı ! Siz, bu fırkanm kumandanı 
ltnıız? 

B inbaşmm bu sözlerinden an
ladığını hakikat §U idi ki, 

Rus kararglhmm, bizim 18 inci 
kolordunun teeekkWUnden haberi 
yoktu. 

Ve çiçelileri 
Z Ulftl lrua-TUrkiye ile Suriye 

yemahaua ve bilhassa Hatayı 
mızın bahçelerine mahsus kıymetli 
bir çiçektir. Avrupaya memleketi. 
mizden gönderilmiJtir. Harbi u -
mumiye kadar meçhul kalmıf olan 
bu çiçeğe İstanbulda Salyangoz çi
çeği derler. Güzel kokulu, mor ve 
beyaz krem ,renklerile kan9ık na.. 
zik bir çiçektir. Bakla fasilesinden
dir. Sarılıcı ve sovanhdır. Tohum 
ve sovanı ile yetiştirildiği gibi dal. 
larından camekanlarda kumlu yap 
rak çUrUğü içinde ilkbaharda çelik 
yaparak ta arttınlır. Tohumu eki
lirse birinci sene sovanlanır, ikinci 
seneden itibaren çiçek açar. Tohu. 
mu Nisanda ekilir. Kıştan korkar. 
RUtubetten sovanı çabuk çürür. 

Bundan dolayı Sonbaharda yap
raklan dökilldilkten BOnra sovan • 
larmı topraktan çıkanp toprağını 
sildikten sonra yefil rengini muha
faza eden dallarını 10 - 20 santim 
bırakarak kesmeli ve bu &0vanlan 
bir sepet içine koyarak rütubetsiz 
ılık hualı bir yere asmalıdır. So-

nasıl 
yetişir 
Yazan: Lutfi Arif 

Kember 

Helis bir sal/um 

7 Liralık Yeni 
Bilyiik Miisabakamız 

60 darbımese. 

Şu resim hangi darbıme
sele aittir ? 

Resim Num•rou _,_ 

Burada laer .an bByle bir ,..ım slrecelı.inis oe 6a r• 
.imler otu tane olacalı. 

Sa 60 tlarbunaellilı lutedeba ramin llarlmn .. elini lnılap 
namarannı o pnlıü laıponan ( tlGTlmn•el numarcuı) hanai· 
ne yazacalmnız. 

Otuz remn bitince bu laıponlan aynca raim nanwuolan 
ile tlarbunael namaralcmm leıırfllılılı P-teren bir lüte yapıp 
aarih ümina oe adrainüde o• mibnJıiinH bir tle lotofrtı
lnula birlilıte 20 Nisana War ülarelwınentiMe miiscabcdra 
büronına gömlerecelı.inis. 

[Nureddin Hoca miaabablan için ıanderilmit e.Jd fotot
raflarm muteber olmachtnu •• J9Dideıı fotojraf i15nderilme 
8İ muvafık olacajmı batırlabra.1 

1 - Aç tavu.ıc lı.cnduu &ıpa ambaruıda 
uııır. 

2 - Ak ıı.lı.çt kara ıun ıçindir. 
3 - Anlıyana aivnaınek saz, anlanuyana 

d&vul zurna u. 
4 - Au alan Uakiıdarı ıcçti. 
S - Balılı. baıtan kokaı 
6 - Bal tutan parmalı. yalar. 
7 - Bedava aırkc baldan tatlıdır. 
8 - Beı parm&lı bıı olmu. 
9 - Bır tut.&m ot deveye bendck atlaur. 
10 - Btilbülun çelı.tıiı dili belasıdu · 
11 - Oalmasın.ı bılmıyen ordek baımı 

bırakıp kıçından dalar. 
12 - Damdan diııen halden bilir. 
13 - Dıı.vulun aeaı ııuktan bot ıclir. 
14 - Demır tavında &erek. 
ıs - Denıze duıen yılana aarllır. 
16 - Doiru aoyliyenı dokua koyden 

kovarlar . 
17 - El elden üatiındur. 
11 - Eakı tarak ealu tas. 
19 - Evdeki pazar çarııya uymaa. 
20 - Eyretı ata bıncn çabulı. ıner. 
21 - Gülme komıuna ıelir batına. 
22 - Gulunu seven dikenını de aever. 
23 - Hamama ıııren terler. 
24 - Her horoz kendı çoplıitünde öter. 
2S - Her elin papaa pıliv yemu. 
26 - Her koyun lı:endı bacasından udu. 
27 - Horoz blilr ıozü coplukte kalır. 
28 - Horoa çok olaıı yerde sabah 1e1; 

olur. 
29 - lt ürür, kervan ,Urür. 
30 - ltıe da•aımadaıı, çalı)'l dolatmalı. 

evladır. 
31 - Kel bap ıimıir tarak. 
32 - Kendi düıen atlamu. 
33 - Keskin airlı:e kabına nrar. 
34 - Koyun bulunmıy&.n yerde keçiye 

Abdürrahman Çelebi derler. 
3S - Mahkeme kadıya müllı olmu. 
36 - Man içeri, pire dı .. rı. 
37 - MiaareJi calan kılıfmı buırlar. 
31 - Marralr cuvala •ıtmu. 
39 - Mıam dibine qılı. vermez. 
ıo - Ofke ile kalkan zararla oturur. 
41 - Para11 veren dildiliil calar. 
42 - Pertembenia &eliti ~f&lllbadao 

bellidır. 
43 - Sel lider, inim bin'. 
44 - Serçeye cubulı beredir. 
45 - Sa teatisi sa yolunda kınlır. 
46 - Sütten atsı yanan yoturda Ufliye

relı yer. 
47 - Tat yerinde •ltrdır. 
41 - Tencere FUVarlanmıı. kapafmı bul

ma• 
49 - Tesd)'I kıran dlı bir. n seriren de.. 
50 - Tilkinin döafip dolatlP sideceti yer 

lrtlrlı:tfi d61ı:lı:lnıchr. 
51 - Ummadılr tat. bat ,.rar. 
52 - U rilmesini bilmiyen it ıilrilye kan 

ı_etirir. 
5S - Uıilmfintl ,. de balını IOrmL 
54 - Orim flıilmt baka baka karanr. 
55 - YalıaCllllD mama ,.wn kadaı 

pnar. 
56 - Yapı taıı yapıdan blmu. 
57 - Yanı atın tekmesi pelr otar. 
51 - Yllril'lr at 11:emlnl antırır. 
50 - Zensiniıı puuı sfltürdliD ceneıtni 

yorar. 
eo - ZOttirt olap dOıUnmelrten, QFUI 

olap nımmalr evlldır. 

vanlan da Nisanda dikmelidir. So. 
vanlarmm şekli genç iken üzen in 
ce kıllı bir §a.lgamı andınr. Yq 
landıkça havuç gibi kalınlaşır. Bu 
nebat sarılıcı olduğundan sarına· 

şık giıbi çardaklan, balkonlan, per 
gulalan, muhtelif şekilde yapılmı' 
bahçelere mahsus heykelleri, du • 
var, şemsiye, çadır, küre şeklinde 
eşyayı sardırmıya iyi gelir. 1stan
bulda tohum verir. Fakat tohum
ların pişmesi için kafi derecede de 
sıcaklık bulamadığından tohumlar 
kemale erişemez. AdalardaKi bah
çelerde Sonbahar sıcak gittiği se
nelerde tohum bağlamakta oldu· 
ğundan oralardan tedarik oluna.hl. 
lir. Ecnebi memleketlerin katalok
lannda bu nebata rast gelinmez 
yalnız Fransanın cenup kısmındaki 
bahçelerde 5- 6 senedenberl ye
tiştirilmiye başlanmıştır. Fenni is. 
mi Faseolüs Karakalla' dır. · 

FiDAN 

K ısa bir zamanda limon, man
dalina, portakal, turunç fi

danı yetiştirmek istiyenlere en ko
lay usul bu saydığımız meyvala
rm çekirdekli<:inalerinden ve en i)'t 
lerinin arasından çürUm\iljl olanla • 
rını seçmelidir. Seçilen çürük mey 
valan büyücek karanfil veya li
mon saksısının içine ve olduğu gibi 
gömmelidir. Bu saksılar evvelden 
bir kısım ince dere kumu bir kısım 
çürümüş ve çok eskimiş beygir ve
ya koyun gübresi (sığır gübresi 
kullanmayınız), bir kısım kırmızı 

renkli demirli ve killi olan buğday 
toprağı, yarım kısım yaprak veya 
kestane çürüğü, yanm kısım çok 
iyi çürümüş ve eskimiş tavuk veya 
güvercin gübresi doldurulmu, ol.. 
malıdır. Toprağı saksılara doldur
madan evvel dibine 15 - 20 tane 
küçük çakıl taşlan sıralamalıdır. 
Gömülen meyvalann üzerine hiç 
olmazsa 4 - 5 santimetre kada.J 
toprak gelmelidir. 

Böylece hazırlanan saksılar bol
ca sulanır ve bu sulama her 3 - 4 
günde bir defa yapılır. Saksılar Io. 
doslu, çok güneş gören bir yere ve
ya limonluk ve seralara, soğuktan 
muhafazalı yerlere alınarak daima 
gözden geçirlir. 20 - 40 günde 
meyvalar çürümüş ve içlerindeki 
çekirdekler çimlenmiye başlamlf 

olurlar. Çimlenen tohumların yeni 
ve körpe kökçükleri ~.opraktan gı. 
da almıya başlamadan evvel çUril· 

müş ve yumuşak bır gıda membaı 

ol ' ı çürük meyvanın besleyici mad. 
delerini emerler ve kuvvetlendik
ten sonra toprağa saplanır ve daha 

kuvvetli olarak beslenmlye baf)ar. 
ıar. 

Bu ayda ekilecek limon, portakal, 
turunç ve mandalinanın Haziran 

sonuna kadar 30 - 50 18.lltimetre 
boylannuş fidanları yetifmlt bulu
nur. Bu fidanla.-ı bir sene sonra A. 
ğustos nihayetine kadar iyice bak
malı ve o zaman istenilen çeşitler
den aşı güzü alarak aşılamalıdır. 

Aşılanmamış olsalar bile bu fidan. 
danlar yine meyva verirler. Fakat 
içlerinden ancak yüzde 40 - 60 ka, 
darı nesillerinin evsafmı muhafaza 
eder ve diğerlerinin eVB&fı bozula
rak yabani fidan gibi meyvası ktl. 
çük kalır. Fakat saksılarda yetlf
tirilecek olan bu fidanlar kuvvetli 
gübre şerbeti ile BUlanarak btlyil
tUlUrse aşılamıya l1lsum kalmıya
cak kadar iyi m.,.alar da verebl· 
lirler. 
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Karadenizde işliyen 
motörler sıkı kontrol 

alt.na ahnmah! 
Samsun, (TAN) - Altı kişinin öliimile neticelenen feci bir 

deniz kazasının tafsilatı şudur: 
Fatsadan kalkan Hasan Reisin idaresindeki 15 tonluk motör, 

akşamüzeri Yeşil Irmak boğazı önlerine gelctiği sırada hava bir
denbire bozmuş, bu yüzden olduğu yerde demirlemek 'mecburi
yetinde kalmıştır. 

--ı Motör, ırmağın ağzında Morina ba 
,,..,..,....;.,--=~~~,__-=-,,...,.,•,..,.,.,...,.ZJ 1 lıklarını tutmak için karmak denilen 

dalyan tertibatı bulunduğu için sahi
le yanaşamamış, şiddetli dalfalar tek 
ne;i delerek batırmıştır. 

:Motöriin mürettebatından yalnız 

ikisi, denize diişen fıçılardan birine 
tutunmak suretile lmrtulabilmişln, 

diğer altı tayfa ;-iizrne bilmedikleri , 
motörde tahlisiye vesaiti de bulun . 
madığı için boğulmuşlardır. 

Kaı-ndeniz sahillerinde i liyen mo
törlerden hemen hiç birinin can kur
taran vasıtalara malik olmadığı, bun 
!arın ;-iizme bilmiyen tayfa ve amele 
kullandıktan, pusladan da mahrum 
oldukları, geceleri sancak - i."lkt'le fe
nerlerini yakmadıkları ve bu yüzrlen 
bir çok kazalar vuku bulduğu daimn 
görülmektedir. 

Ekserisi ford otomobillerinin eski
m~ makinelerini takmak ıuretile ya. 
pılmı11 olan yoku m.otörlerinin siirnt 
ten mahrum ve çlirUk tekneli olma
lan, iddetli rüzgarlara tahammiil e. 

Sıvas Maarif müdürlüğüne tayin dememekte . ve kazalara sehehiy~t 
edilen Cemal Gültekin vermektedir. · Bunlar maalesef 

Turhal ve 
Tokat 

Muallimleri 
Sivas (TAN) - Bir mUddetten -

beri vekaletle lise direktörU Ömer 
tarafından idare olunan kültl\r direk 
t.örlUğiine, Samsun mmtakasında ta
nınmış olan edebiyatçılardan Cemal 
Gtiltekin tayin edilmiş ve buraya ge
lerek vazifesine başlamıştır. 

Bayram tatilini geçirmek Uzere 
'li.ırhal ve Tokat muallimleri1 birlik-
te Samsuna gitmiş olan Sivas mual. 
limleri buraya dönmüşler, şereflerine 
Halkevinde bir çay ziyafeti verilmiş. 
tir. 

A yvabk Belediye 
Reisi istifa Etti 

ayvalık (TAN) Belediye Reisi Ba.s 
J'i Akın, :&lediye Meclisinde milza· 
kere olunan bazı meselelerde aza ile 
a.rasmda çıkan noktai nazar farkla. 
rmdan müteessir olarak istifa etmiş_ 
tir. 

şimdiye kadar sıkı bir kontrol altına 
alınmış değildir. 

Samsun ve Karadeniz !ahillerinde. • 
ki diğer ~e-hirler için daimi ~yyar 
birer tehlike olan ktiçtik deniz vasıta
lannın kontroldan geçirllm,. 1 ve iş 

yaramıyacak dererede çiirlik olanla
rının seferden men'i, bunlar.ın telıli

siye vasrtalan bulundurmıya ve yiiı
me bilen tayfa, amele kullanmıya 

mecbur tutulmalan lazımdır. 
Nitekim, şimendif f"r iskelesi yanın 

da dolaşan iç dolu bir motör de, ansı
zın çıkan riizgar karşı ında tehlike 

geçirmi,, şaftı kırılmı• ve diğer bir 
motör tarafından güçlükle kurtarıla. 
bilmiştir. Bu hidi enin <'f'reyan etli
ği ıratla, gaz yiiklii iki mavnanın da 
dnclrleri kırılmı,, btmlnr dn müşkü

latla tahlis Adilehilmlşlerılir. 

Bigada Kinin Yok 

Biga (TAN) - Burada artma ile 
mUcadele edilmekte olmasına rağ -
men, Ziraat Bankasına g<inderilı>n 

ve bayilere sattırılan de\•let kininleri 
aylardanberi gelmemiştir. 

Halk srtmada.n ve kinin izlikten 

son derece mustarip bulunmakta • 
dır • .Mumaileyh istifanamesini vilayete 

göndermiş, belediye rei.sllğine eski 
reis Kadri Aral vek!leten tayin olun miyeceği ve kendisinin belediye reis

liği vazifesine yeniden başlıyacağı u
istif ası kabul edil • mulmaktadır. 

muştur. 

Basri Akmm 

1 Tirede Sevindirilen Çocuklar 

TAN 
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Avcılar 

klülU 
çallşmıya 
başladı 

iri portakal yetiştirmek 
ı için Bhnan tedbirler 
\ ________ - ----------·--···---, Adana, (TAN muhabiri bildi-

Keşan da 
Halk evi 

., 1 riyor) - Çukurova, yalnız pa -
~ .. muğile, hububatile değil, porta

Keşan, (TAN) - Keşan Halke~~ 
Trakya umumi müfettişi General ~ 
zım Dirik'in huzuru ile açılll}ıştır. ?Je 
rasime İstiklal .Marşiyle başlanılnl1ş' 
Muallim Nuri tarafından uıusuı.ı 
Halkevlerinden ettiği ve edeceği isti
fadeler anlatılmıştır. 

Avcılar klübü azaları bir sürek avından dönüşte 

Akhisarda AVcllar 
klübü açlldı 

Akhisar, (TAN) - Son zamanlarda buı:ada yeni bir Avcrlar 
klühü vücude getirilmiştir Reisi Süleyman Efedir. Bu klübi.in 
tesisindeki gaye, mahsullere arız olan domuz ve emsali muzır 
hayvanatın itlafıdır . 

Avcılar muayyen günlerde, bilhassa pazar tatillerinde sürek 
avları yaparak vakitlerini zevkle geçirmektedirler. 

Adanada 
1ıağıara ve 
'/ayialara göç 

A dana, (TAN) - Ada
nalılar yavaı yavaş 

bağlara göç etmiye başla
mışlardır. 

Bu hafta içinde, bağları 
:>!anlardan yüzde yirmisi bağ· 
larina taşınmışlar, hemen bü
tün bağ sahipleri de bağları 
na giderek kır eğlenceleri 
yapmışlar ve bahçelerinin 
tanzimile meşgul olmuşlar -
dır. 

Havaların iyice ılınması, 
bu yıl Mart nihayetine kadar 
bağlard.a hayatın başlıyaca
ğını ümit ettirmektedir. 

Yaylalara göç te Mart or
talarına doğru başlıyacaktrı. 

1Kt .. TARiHI TAŞ 

Misiste 1,5 metre eninde, 
4 5 metre uzunluğunda ve kö 
i~leri resimli iki tarihi taş' 
bul un muştur. 
Vildyet müze müdürlüğü işe 

vaz'ıyet ederek tetkikata 
başlamıştır. . 

Sanıldığına göre: bu taş
lar Hititlere aittir. 

Kütahya da 
ekim a·z 

Kütahya, (TAN) - Havalar tek
rar soğumuştur. Şiddetli rüzgarlar e· 
siyor, ayni zıımandn yağmur yağı_ 

yor. 
Havanın muhaleff't i ve çamur, ze

riyata m~ni olmııktadu· Miisait ha
valardan istifade edilerek bugiine kn
dar yapılmış olan buğday 7.Criyatı. 
geçen senelerdekiyle ölçülemiyecck 
kadar a7.dır. 

IIaşha.~ mahsulü kamilen hasara 

Uıüm, tütün ve zeytin 
Akhisarın en mühim servetlerin -

den olan üzüm geçen sene kilosu (5-
6) kuruş iken bu sene 13 - 14 kuruş 
üzerinden, tütün de 80 - 90 kuruş. 
~n satılmıştır. 

Her sene Akhisarda büyük mik
yasta kar bırakan zeytin mahsulii 
maalesef bu sene beklenen neticeyi 
verrhcmiştir. 

Yol/ar ve inşaat 
Akhisarda inşaat faaliyeti son gün 

lerdc büyük hız kazanmış, yeni yeni 
binalar ve dük~anlar yapılmıştır. 

Hükumet civarında büyük bir tilti.ln 
deposu vücudc getirilmiştir. Beledi
ye, Halk parkını daha ziyade genişle
terek güzellc~tirmiştir. 

Şehir dahilinde bozuk olan calide. 
terin kısmı azamı yapılı:nıştır, halen 
de ynpılmaktadır. Akhisardan Mani
saya giden ve Marmara köyüne yapı
lan iki şose müstesna olarak diğer 

yolların kısmı azami bozuktur. Ak
hisar halkı, bu yolların bir an evvel 
düzeltilmesini beklemekte'dir. 

içme suyu 
"Su deliği .. namındaki membadan 

çıkan su kireçli olduğundan içmiy·~ 

salih değildir. "Sıdan., yaylasında ki 
çamlıkta çıkan "Kertil,, suyu gayet 
güzel olduğundan son zamanlarda 
halkın ekserisi bu sudan içmiye baş. 
lamıştır. Belediyenin Kertil suyunıl 

fenni tesisat ile Ak hisara getirt ece· 
ği söylenmektedir. 

iki karılı 

cinayeti 
Ceyhan, - Mustafabeyli köyünde 

kadın yüzünden bir cinayet işlenmi~ 
tir. 

kalile de şöhret kazanmıştır. Çu
kurovada portakal yetiştiren sa~ 
halan başlıca iki kısma ayırabi
liriz: Dörtyol ve Kozan .. 

Dörtyol her yıl 60,000,000, Kozan 
da 20,000,000 portakal ihraç etmek
tedir. 

Adana, Osmaniye, Ceyhan mınta
kalarmda yetişen portakal miktarı. 

nı da hesaplarsak bu rakam 
95,000,000 u bulur. 

Mahsulün 20,000,000 u bölgede is. 
tihlak edilerek yetmiş beş milyonu 
ihraç olunmaktadır. 

Mart ayına girmiş bulunmamıza 

rağmen, portakal mahsulünün he
men yüzde yirmisi dallarından henUz 
koparılmamıştır. Bununla beraber ih
racatın arkası alınmı' bir vaziyette. 

1 
dir. 

Çukurova havalisinden bu yıl tam 
930,000 sandık portakal ihraç edil
miştir. 

Her sene istihsal miktan fa.dalR.f· 
maktadır. Fakat mıntaka ziraat teşki 
latı bu vaziyetten memnun değildir. 

Başlıca propagandası, portakal 
mahsulünün az, fakat iyi yetiştiriL 

mesidir. 

Gelecek sene portakalların büyü. 
mesidir. Gelecek sene porta -
kallarm büyümesi için mev-
siminde bu kaideye i)ice dikkat 
edilecek ve ağaçlardaki mahsul sey
rekleştirilecektir. Yapılan tecrübeler, 
böylelikle iri portakal istihsali müm. 
kün olduğunu göstermiştir. 

İri portakal elde edilince. hiç şUp. 
he yok ki fiyat ta yUkselecek, bu ım
retle ayni gelir temin edilmekle be. 
raber mıntakamızın portakalları bey. 
nelmilel piyasada daha büyük bir 
rağbet görecektir. 

Cundan sonra Kazım Dirik bir nU· 
tuk irat etmiş ve Atatürk rejiminİll 
yarattığı Halk ocaklarının sevgi yur· 
du, his ve kudret yolu-olduğunu. be!' 
on yıl devam edecek iskan siyaset•· 
nin devletin ana planı dahilinde b~· 
lunduğunu, Trakyanm ktiltür, nafıa 
ve ziraat bakımından daha ziyade 
yük11elmesi için ciddi ve seri tedbir
ler alındığını söylemiştir. 
Keşan halkı, evlerinin açılma töre

ni mUnasebetile Atatürke ta.zim \'e 

şükran telgrafı çekmişler, kıymetli 
bir cevap almışlardır. 

Halkevinln açrldığı gece, spor bir' 
liği gençleri tarafından bir müsame
re verilmiş, parlak netice almrnı;tır•. 

lzmirde Emlak ve 
• 

Arazi Taksitler• 
İzmir, - Taksitle milli ve metrU}:: 
arazi ve emlak satın almış olanla! 
şimdiye kadar vermedikleri taksiti&' 
ri tediye etmeleri hakkında gelen ~ 
mir üzerine bu kabil emlak ve arazi 
sahipleri aldıkları fiyatlarla bugilnkU 
fiyatlar arasında kendi aleyhlerinde 
büyük farklar bulunduğunu ileriY8 

sürmektedirler. 
Bu tarihe kadar olan taksitler ö .. 

dendikten sonra üst tarafının tenzili 
veya taksit mühletlerinin temdidi 
düşünülebilecegi nakkmda MaliY8 

Vek&lt-tinden gelen cevap kendilerine 
bildirilen alakadarlar, şimdiye kil .. 
dar ödeyemedikleri taksitlerin de ge· 
lecek taksit müddetlerinin de uza .. 
ttlması hu~usunda bir istida yaP .. 
rak vilayete vermişlerdir • 

Uludağda 
sporları 

kış 
..... 

Bursa gençleri 

Bursa, (TAN Muhabirinden) -
B~rsanın kı ş mevsiminde en güzel 
eglence yerlerinden biri de Uludağ 
~ır. ~ençlerden vücude getirilen 
Dagcılık., klübü, spor ihtiyacına ce 

vap verecek vesait ve teşkilatı ha • 
izdir. 

Uludağ, bu sene bilhassa dışar
dan gelen bir <_;ok turistlerle dolmu§ 
tur. 

Oludağda 

barile nazarı dik~ati celbetmeH• .. 
dir. 

Bursa, pek yakında tam manasil9 

bir seyyah ~ehri ve dağ sporları"11 

müsait bir §ehir haline gelecektir. 

Halkevi 
Bursa Halkevi büyük bir hızla ç•"' 

l ışmaktadır. Bilhassa temsil kolu"u,, 
ayda bir verdiği müsamereler, b~ 
kolun .çalışmalarını tebarüz ettirme 
tedir. Son olarak "istiklal .. piyesi roıJ 
vaffakıyetle oynanmı§fır. 

I uğramıştı_r. _____ _ 

Toprnkkalenin Maymunsuyu kö)-iin 
de uolup iki karısı bulunan Mestan, 
Mustafabeylideki evine gelmiş ve so. 
kakta gördüğli fena yola sapmJş bir 
kadını akrabasından birinin e~ine gö 

türüp bırakmıştır. 

Her sene yılbaşından bir gün ev
vel Uludağda Dağcılık Klübünün bi
nasında "Dağcılar Bayramı., yapıl · 
maktadır. Bu bayramda bir çok mü
s~bakalarla eğlenceli saatler ge~i -
rılmektedir. 

~iğer bıyrım günlerinde de Ulu· 
dagdı bir çok spor mü11bıkıluı yı 
pılmıktadır. Bursı hılkı, bu mıçlırı 
seyretmek ve mü11bıkılue iıtirak 
etmek üzere otomobillerle "Ker• • 
belen" e kadar gitmekte, oradan 
yukarıya da yaya olarak çıkmakta
dırlar. 

Halkevinde, her türlü lisan ders· 
leri de verilmekte ve bu derslere 
pek çol. gen~ler devam etmek+ed_ir· 
Müıik Kolunun çalıımaları da verı"'1 
lidir, evin gayet mükemmel bir bısl1 
do heyeti vardır. 

; Ti.e (TAN) - Kaymakam C'ıema1 Dlncln ~bbüı ve gayreti, ,Ç oeUJ( 
F~irgeme Kurnınunun da ~ı malan sayeslnde )'dksul mektep talebesin
den 80 yMTllya elbi e ,.e ayyaklmbı dağıtılDU'ftu. Bu hayırlı lşla bayra-
1118 tesadüf fltme6i, çocuklar arasında ve muhit1~ büyük blr memnuniyet 
eyandımııştır • 

Gönderdiğim resim, 5e\1ncllrilen 90cuklan, kaymakam, reflkası ,.e Ço
ark :Esirgeme Korumu idare hPy~tilebfr aradıa g~t"1ri:ror 

1 Odun Keserken 
Kavqa Çıktı 

Niksar, (TAN) - 1Içomi1.e bağlı 
Bireze ve J{avaklı kövlerini blribirlc
rinden ayırim kor,uh~kta Birc1.cden 
Hikmet ile KavRkhdan EyUp odun ke 
serlerken aralarında kavga çıkmıştır. 
Hikmet tabanca ile EyübU baldmn
dan, Eylip te savurduğu b:ılta ile ilik 
meli arkasından yaralamıştır. 

Her iki yaralı dispanserde tedavi 
altma alm.mışlardır. 

Bunu gören Battal oğlu Abdullah 
ve arkadaşları, yoİunu bekledikleri 

Mestanı dövmüşlerdir. 

Mestan, 0 kadını bıraktığı evden 
almış, beraber yola çıkmışlar, Bat. 
tal oğlu A hdullah ile arkndnşlan ?u 
sefer de önüne çıkıp kadını nlmak ıs-
temişlerdir. . 

Bunun iizcrlne Mestan mavzcrıle 
ateş etmiş. çıkan kurşun Battal ağ. 
tunu ağzından vurarak öldürmüştür. 

Katil ar;ı.nılmA.ktarlrr 

Oteller 
Bursada vücude getirilen Ye sey

yahların her türlü ihtiyac;larına ce
vap verecek konforu loıaiı o•eller, 
henı ucuzluk ve hem de temizlik iti -

Yeni inıoat faaliyet .. ~ 
Son zamanlarda burada bÜY~1 • mikyasta inıaat görülmoktedir. Bı 

hassa Atatürk caddesinin etrafı"~." 
yapılan yeni yeni binalar, tabii Lli 
ıelliği fevkalade olan Bursaya aYr\ 
ıamanda büyük bir ıehir manıaras. 
vermektedir. Bu eeddenin iki tar~ 

• kiJ' fınd• y•pılan binalırın eherisı 
bik apartmanlard~n ibarettir. 
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No. 58 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Tüyleri ürperen Hüseyin: "Bu talihsizler biraz 
sonra tekrar su diye kıvranacaklar. Ozaman ne 

. olacak?,,diyordu. Artık bir karar vermek lazımdı 
8e ~rtaıık ağannıya başlarken; (HÜ· 
~~~} kardeşi (Abbas) ın çadırına 
~·...,ıış: 

ka ~ Yl, Abbas! .. Senden bir feda
ka~ bekliyorum ... Yanına, lilzumu 
n· arkadaş al. Fırat kenarına in. 

1l'at BU g t' D" l h .. Uyk e ır... uşman ar, enuz 
la. Uda oldukları için bu işi kolaylık-
' ~~ca.ğınızdan eminim. r •§ti. 

Ce Fırat sahiline doğru ..• 
bt ssur (Abbas), bu vazifeyi büyük 
h r llıe.rnnuniyetle kabul etmiş .. der· 
8e al, ~ibeytten \'C eshaptan elli ki.'i 

11 Çınış .. sessizce Fırat sahiline doğru 
eriernişti. 

Ci· ~akat, nöbetc;iler, bu kafilenin gel
~)ni görmüşler; derhal (!bni Haç· 
""' a haber vermişlerdi. Ibni Haç.-c:: 
!ılı - Kafileyi, su almaktan menedi· 
g~ l~p ede~, sllAhla mukabele 

terı.niz. 
nernişti. 

~lbnı Haççaç'm adamlan, (Ab
~ nı riyaset ettiği kafileye hücum 
~ l§ler.. Ellerindeki kırbaları, eıeb· 
~ alrnak istemişlerdi. Fakat kah
Ca an (Abbas), bu hUcuma pervasız
deu~u~abele etm4J .. Muhacimlerle şid 
b 1 bır rnUcadeleye girişmişti. Ve 
lt~brnUcadele esnsında da, on kişinin 
h alarma su doldurtarak, kararga. 
t~~Öndernıek muvaffakiyeti.ni elde 
""'ll§ti. 

Su gelince ..• 
\' Bu suyun, karar:gô.ha gelmesi1 dUn-
1~n en hazin bir manzarasını husu
ca getirmişti. lj~rarctin şiddetinden 
rı:.: cayır yanan zavallılar, kırbala-
8\l UstUne hücum etmişlerdi. Fakat 
~k Baatlerdenberi susuzluk ıstırabı 
iti e:n o kadar insanın hararetini tefi· 
d~e kafi gelmemişti. Büyükler, fe
t'a lrlık etmişler; haklarını kadmla
dud"e Çocuklara terkederek, sadece 
rtıış aklarını ıslatmakla iktifa eyle
lo ~erdi. Böyle olmakla beraber; 
~lalar, çarçabuk boşalıvermişti. 

la 
1 
l'rıarnı Hüseyin), endişeli nazar -

1/. a bu manzarayı seyrederken, tüy
l'i Urpermişti. 

~;- Bu kara talihliler. biraz sonra 
tlıa.n ?'ar su ihtiyacı duyacaklar. O za-

1 ne olacak? ... 

tö~i. Ve bu sözleri söylerken, 
~rini etrafa gezdirmişti. Uzaktan, 
"tı k ve cılız hurma fidanları ara
~ dan, koca Fırat nehri bUtün haş
t\~iyle akıp gitmekteydi. Lakin; Fı
~ ~hillerinde, şimdi bir hareket 
~l gOSternıişti. .. (Abbas) m, müca
tô~de .~alip gelerek on kırba su alıp 
haı l'duğUnü gören (Yezidi) ler, der
tnı <>radaki muhafızları tak\'iye et· 
btı~ler; artık ikinci bir fedakarlığın 
h ne 8ed çekmişlerdi. 

• Hüseyin ıstırap içinde 
de'tlnıarnı Hüseyin); etrafını ihata e
d~ felaket çemberinin, her an biraz 
~il Bıkıştığmı hissetmişti... Ehlibey
l~~ "e esbabının.bu felaket çemberi 
\eıı e .tahamill edilmez bap ve iş -
'11 Celerıe imha edileceğini düşünerek 
'hı~~ Vicdanının ıBtırabı son hadde 

<llll§ti. 

,,a~ !evgili ve 1..eki kölesi (Gullam 
l's) I Çağırarak: 

~Git.. Omeri gör... Söyle .. eğer 
~it kun ise, kendisiyle son bir mil-

at ...:ı 1. -
"'-'C ım. 

' beınıau 
Q • 'i • 

~it Ul~anı Fat".S, derhal bir ata blne
lihs·dUşrnan karargihına gitmiş .. ta· 
'>~ı~ı efendisinin bu emrini, Saidin 

Onıere bildirmişti. 
"- Ôıtıer, lbni Ziyattan korktuğu iç!n 
"Q tnu1~ 
~ ö.katı birdenbire kabul edeme· 

'da. ~hal ;!b~i Ziya.dm sureti mah 
~it b gonderdigi adamlarım toplıya
<:>nı Unlarla. mUzakereye girişmişti ... 
(lt~ ~u mülakat talebini, artık 
~ğı Yin) in teslim olmıya karar ver 
~e atf cderek: 

· Git G" .. ~ . · oruş. 
lJ.._ ~ll'ıışlerdi... Bum.ın Uzerine Omer, 
.~ biıunig .• (Hüee . ) in karard· 

hına doğru ilerlemişti. 

Mülakat 
(İmamı Hüseyin) ,ömerin geldiğini 

görür görmez; yanma biraderi (Ab
bas) ile büyük oğlu (Ali (Ekber) i 
alarak, ona karşı gitmişti. lki taraf, 
iki karargahın arasında birleşmişler
di. 

(İmamı Hüseyin) kalbinin elem ve 
ıstıraplarını gösteren bir hüzünle sö
ze girişmişti: 

- Ya, Ibni Sait! .. Ceddim (Mu-

harnmed} in uğrunda canını feda' e
den baban, lbni Ebi Vekkas.. Sana, 
Ehlibeyt hakkında hiç bir şey söyle
medi mi? ... 

- Söyledi, Ya Hüseyin... . 

- Ne söyledi? ... Süfyan oğulları-

nın manfur emellerine .. şu fani dün
yanın dört günlük ihtiraslarına tabi 
ol da; EhliBeyti susuzluktan helak 
et, mi dedi? ... Düşünmiyor musun ki, 
baban; (Resültiekrem) i razı ve hoş
nut edebilmek için, çok büyük fazi
letler göstermiş .. EhliBeyte karşı o
lan hürmet ve muhabbetini de, her 
vesile ile izhar etmişti ... Halbuki sen .. 
bumın aksini yapıyonıun.. (Muham
med) in masum torunlarını, şu çorak 
çöllerde bir yudum sudan mahrum 
bırakıyorsun ... Söyle! .. Yaptığın bu 
iş, revayi hak mıdır? .. 

Bizi fU acıdan kurtar ••• 
Omer, başını önüne eğmişti. Bir 

müddet düşündükten sonra, ağır ağır 
cevap \'ermişti: 

- Hakkın var; Ya Hüseyin ... Fa· 
kat ne çare ki; ben Yezidin emrinde· 
yim. Eğer onun emirlerine itaat et
mezsem; Şamda, Basrada, Küfede bu-

lunan bunca emlak \'e akarmıı kay
bederim. 

- Bundan mı, korkuyorsun? .. Tek, 
sen Ehlibeytimle eshabımı şu ıstı
raptan kurtar .. Hicazdaki bütün em-
lakimi sana terkedeyim. 

- Aliı. ... Fakat, bir şey var ki onu 
unutuyorsun. Ya Hüseyin. 

- Nedir? ... 
- Yezidin gazabını ... Ondan nasıl 

kurtulabilirim? .. Yezidin hükmü, Hi-
c~za da şamildir. 

- Ya Omer! .. Şunu bil ki; Allahrn 
gazabı. Yezidin gazabından çok bü
yüktür... Asıl ondan kork .. Asıl on
dan titre ... Görüyonım ki; dünyanın 
hırs ve tamaı, senin gözlerini bürü. 
müş ... Fakat; ceddim (Muhammed) 
ve babam (Ali) nin hakkı için söylü. 
vorum ki; sen, dünyada da, ahrette 
dP saadetten mahrum kalacaksın .. lki 
cihanda bednam ve hacil olacaksın. 

Karargaha dönüş 
Umamı Hüsevin) : g"özlerini men

faat ve ihtiras biirümliş olan bu taş 
kalpli adamdan hiç bir hayır ve yar
dım gelmiveceğini anlamıştı. Dil
hun \'e perişan bir halde. karargahı
na avdete mecbur kalmıştı 

• 
(Hüseyin) in Ehli Beyti ile eshabı, 

acınacak bir hale gelmişti. Hararet
ten ciğerleri kavrulan çocuklar ve ka
dınlar: 

-Su .... 
Diye ferynt etmektelerdi... Ashap

tan bir coklan, yürekler parc:alıyan 
bu feryadli figanı duymamak için. 
çadırlarını terketmişler; uzaklarda 
birer köşeye çekilmişlerdi. 

(Arkası var) ............. ....._..._.. .............................. .-.... 
SAGLIK ÔGÜTLERi 

Arka 
Bu ağrılardan en çok bayanlar 

fikayet ederler ve onların en çok 
'iki.yet ettikleri rahatsızlıklardan 
biri bu ağrılardır. Bayanlar bu ağ. 
rılardan hemen telaşa da düşerler, 
çünkü arka ağrılarını daima göğüs 
vereminin alameti sanırlar. 

Vakıa göiüs vererninin ali.met
lerinden biri arka ağrısıdır, fakat 
arka a&rısı daima göğüs veremine 
alamet değildir. Ondan ba,ka, ki
mi ehemmiyetli, kimi ehemmiyet. 
siz, daha bir çok sebeplerden ar
ka ağrıları olur. 

Bir kere fena bir vaziyette otu. 

rarak, hatta ayakta durarak uzun. 
ca bir müddet iş görmek arka ağ
rısı hasıl edebilir. Meseli daktilo 
makinesinde çalışan bayanlar a • 
yakta dururken veya yürürken, u. 
zun ökçeli iskarpinlerinin himme
tile dimdik durdukları halde ma. 
kinelerinin başına oturunca.. artık 

muvazeneyi kaybetmek ihtimalin. 
den kurtuldukları için, kambur· 
larını çıkarmayıp doğru otumııya 
dikkat etmezler, bu fena vaziyette 
nihayet onlara arka ağrısı verir ... 
Bunun gibi diki• diken, hele şimdi 
pek moda olan yün işlerini ören ba 
yanın da doğru oturmıya ehemmi
yet vermiyerek başlarını eğerler, 
kamburlarını çıkarırlarsa yine ar. 
ka ağrısı gelir .. Ütülerken -ayak
ta olsun, oturduğu yerde' olsun
doğru durmak daha güçtür. Fakat 
doiru durmayınca bu da arka ağ. 
rııına sebep olur... Bu saydığım 
sebeplerden ileri gelen arka ağrıla
rı tabii ehernmiyetsizdir. Vaziyet 
düzelince ağrılar da geçer. 

Bunlar gibi, annelik, çocuğa me
me ~erirken eğilmek te arka ağrısı 
verir. Çocuk memeden kesilince bu 
da ıeçer. Geçmese bile bir kaç haf. 
ta daha sürer ve sonunda -daha 
ciddi bir sebep yoksa- mutlaka 

LOKMAN HEKiM 

büsbütün kaybolur. 
Arka ağrıları hasıl eden en bü· 

yük sebeplerden biri midenin şişe
rek aşağıya doğru düşmesidir. Me
sela farkında olmıyarak hava yutan 
larda çok defa arka ağrıları bulu
nur. Verem olduklarını merak e. 
denler arasında bir çokları böyle. 

teridir. 
Yalnız mide bozukluğu bile, mi· 

de büyümeden ve düşmeden, yine 
arka ağrısı hasıl edebilir. Bunların 
hepsinde ağrı daha ziyade arkanın 
sol tarafında olur. Ağrıya sebep o
lan rahatsızlık neyse o iyi edilince 
ağrı da kendi kendine geçer. 

Müzmin apandisit, büyük bar • 
sakta bir iltihap bulunması da yi
ne arka ağrıları yaparlar, apandi
sitten gelen arka ağrıları daha zi. 
yade arkanın sağ tarafındadır. Ba
yanlarda rahim hastalıkları, yu· 
murtalıkların hastalıklarında arka 
ağrıları hasıl eden sebepler arasın. 
dadır. 

Bayanlarda -hele şişmanlıktan 
zayıflıyanlarda- böbrek kayması 
90k olduğunu bilirsiniz. Bu da yi
ne arka ağrıları hasıl eder. 

Bu saydığım sebeplerden ileri ge 
len arka ağrılarının hepsinin pek 
ehemmiyetli bir hassaları vardır: 

Bunlar ne kadar uzun sürseler yi. 
ne arada sırada fasıla verirler. O
nun için fasılalı gelen arka ağrıla· 
rından pek te korkmıya lüzum yok 
tur. Ancak arada sıra bile gf'lmesi 
yine istenilmiyecek bir fey oidu
ğundan -tel!ş etmeden- heki -
minize gider, ağrının sebebini teş
his ettirir, ağrıyı geçirtirsiniz. 

Öteki arka ağrıları, hiç fasıla 

vermesine devam edenler daha e. 
henıiyetlidir. Bunlar da yine teliş 
etıııedenı fakat vakit te geçirme
den, hekime muayene edilınalc la. 
zımdır. 

Borsada 
canız 

muameleler 
Dün, Borsada, Türk borcu 

ile Anadolu tahvilleri üzerin
de istekli ve büyük nıuanıe -
leler olmuştur. Paris borsa
sının telgrafları tam saatin
de bildirildiği için muamele
ler normal bir şekilde devam 
etmiştir. Piyasa umumiyetle 
iyiliğe doğru yükseliş göster
mektedir. 

Alıcıların miktarı artmış 

gibidir. Bu sebeple Anadolu 
tahvilleri 39.30 liradan 39.60 
liraya yükselmiştir. Mümessil· 
ler 42,50, Anadolu hisseleri 
22,60 lira olmuştur ki, hep
sinde 5-10 kuruş kadar yük· 
seliş var demektir. Merkez 
Bankası da 97 liradan 97,5 
liraya çıkmıştır. Yalnız Sıvas 
•;rzurum 95,5 lira olmuş, Er
gani hisselerinde bir tebed
dül görülmemiştir. Arslan çi· 
mentosu 14,50 liraya düşmüş 
iken 14,60 liraya çıkmıştır. 

TURK BORCU 
Türk borcuna gelince, Pa

risten gelen fiyat açılış 266 
frank, kapanış 274 frank gös· 
terilmiştir. Şehrimizde de 
19,80 lirada açılan piyasa faz 
la satıcı bulmasından 19.70 
liraya düşmüş ve yeniden alı
cılar bulduğundan 19,85 lira· 
ya yükselmiştir. Dün, Likidas 
yonun ilk günü idi. Gelecek 
likidasyona devredilecek yüz 
elli bin liralık tahvil ve hisse
ler vardır. Bunların bugün fa 
izlerinin tesbiti için borsada 
müzayedesi yapılacaktır. Yüz 

}ili bin liralık tahviller ara· 
sında yüz bin lirası Anadolu 
tahvilidir. Dün Paris haber
leri frankın temevvücünü ka) 
dediyordu. Geçen cumartesi 
bir lngiliz lirası 107,5 frank 
iken, dün bu miktarın 106,9' 
frank olduı?u bildirilmic:tir. 

L BORSA 1 
8 MART PAZARTESİ 

Paralar 

Sterliı\ 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Lire• 
20 Belçika Fr. 
20 Drahmı 
20 lıviçre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 

Alı t 
613.-
123.-
108.
ı:.ıw.-
80.
ıs ...... 

565.-

20 Çekoılovu kro. 
2 Şilinr 

20.-
63.-
70.-
20.-

1 Mar1' 
1 Zloti 

Penco 
20 Le1 

Dinar 
İsveç kurona 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra. 
Nevyor}a 
Pariı 
Milano 
Brükael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prac 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Var,ova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belırat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

25.-
20.-
21.-
ıı.-
48.-
30.-

1036.-
247.-

616.-
0.7920 

17.4525 
15.045 
4.6932 

88.7175 
3.4718 

64.61 
1.4475 

22.7475 
4.245 

11.4366 
1.97 
4.1883 
4.3830 

108.4415 
34.5775 

2.7830 
24.90 

3.1485 

Satı f 
617.-
126.-
113.-
125.-
84.-
22.-

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

1037.-
248.-

615.-
0.7933 

17.3975 
15.0732 
4.7025 

88.8618 
3.4786 

64.715 
1.4498 

22.785 
4.2520 

11.4634 
1.9750 
4.195 
4.39 

108.6175 
34.6745 

2.7875 
24.86 

3.1536 

llkkanun 1936 da 
Dıı Ticaretimiz 

lstati.stik umum müdürli'""u tara
fından tertibi ikmal edilen dış ticaret 
;statistiklerine göre, mem)Plrr>"-·' • 
:in ilkk.8.nun 1936 ayı zarfındaki it -
halatı 8.925.002 ve ihracatı da 
18.336.176 li' tutmuş~· ı-. 

1935 yılır ayni ayında.ki ithal!t 
ve ihracat kıymetleri 6.605.?>26 ve 
10.3?>1.542 lira olduğ'llna göre 1936 
\"Ilının son ayında, bir yıl evveline 
ıisbetle ithalatımızda 2.319.476; ih
·acatımızda ise 7.984.635 liralık bir 
tezayüt kaydedilmlpti• 

' 

"Dünya Piyasalarına 
ayak uydurmahyız,, 
Almanya ile muamele yapmakta olan bir kısım ihracat tacirle

rimiz son klering müşkülatı dolayısile işlerinin durmalarından 

müteessir görünmektedirler. Almanyadan yeni gelmiş bir tüc
carımız, buna zıt bir mütaleada bulunmuştur. Bu zat bir arkada-
şımıza demiştir ki: · 
"- Ihracatçılarımızın netice itiba· .....----

riyle bu son müşkülattan memnun ol
maları lazım gelir. Alman markları· 
nın bedelı 53 kuruş değildir. Haki
katte bizim paramıza göre 25 kuru§
tur. Gerçi biz yüzde 25-30 nisbetin
de fazlaya sattığımıza memnun görü· 
nüyoruz. Halbuki başka memleketlere 
normal fiyatlarla mal satsak hem 
memleketimlıe döviz gırer ,hem dışa
rıdan normal fiyatlarla mal alırız, 
hem de normal şekilde dünya piyasa
larına uymuş oluruz. 

Esasen dünya piyasalarına ayak 
uydunnazsak tanı bir istikrar temin 
edilmiş olmaz. 

Sonra unutmıyalım ki Almanyanm 
piyasasına alıştıktan sonra dünya pi
yasasına göre iş görmek zor olacak
tır. Bunun için şimdiden dünya pi· 
yasalarında bizim mallarımızın mu
tavassıtı sıfatiyle ecnebi ticaretinin 
yer almasına ve temelleşmesine 

meydan vermiyelim. Biz kendimiz 
diğer memleketlerde müşteri arıya. 
lım. Emin olalım ki Türk mallarına 

normal fiyatlarla her yerde ve her va
kit için müşteri vardır.,, 

ı __ DONYA PiYASASI J 
frakta arpa 

Alınan haberlere nazaran Irakta 
1936 arpa rekoltesi çok iyi olmuştur; 
ihracatın her zamanki 200.000 ton va
sati.sinden fazla olacağı zannediliyor. 

/falya - Romanya 
ltalya - Romanya arasındaki tica

reti ve ödeme işlerıni tanziın eden ye
nı anlaşmanın Italya ıle Balkan mem
leketleri ile olan ticaretin canlanma
sını ve siyasi vaziyetin ıslahına yar· 
dımda bulunduğundan dolyaı büyük 
bir ehemmiyeti haiz olduğu kaydedil
mektedir. 

Dün 22 
vagon 

buğday geldi 
Dün zahire piyasası gevşeklikte de

vam etmiştir. 1-2 çavdarlı ekstra 
Polatlı mallan altı kuruş yirmi iki 
paraya satılmıştır. Bu azami fiyat· 
tır. Asgari fiyat Kütahya buğdayla
rı üzerinde ve 5,30 kuruştur. Ekstra 
ekstra Polathlar 6,30 kuruşu muha
faza etmektedir. 10 çavdarlı beyaz
lar 6.7 -6,10 kuruş arasındadır. Arpa
ların en iyisi 4,28 ve siyah arpa 4,10 
ve çuvallısı beş kuruştur. Çavdarlar 
4.25-4127,5 arasında satılmıştır. 

Ancak 4,30 kuruşa alıcı buluna.
mamıştır. Dökme Gelibolu yulafı beş 
Tekirdağ yulafı 4,30; DUzcenin san 
mısı yeni çuvallı olarak beş kuruş • 
tur. Fethiyenin susamları 18,30; Ke
şanın susamları 18,10 kuruştan satıl-
mıştrı. 

Diln şehrimize yirmi iki vagon buğ. 
day, dokuz vagon çavdar ile altı va
gon arpa gelmiştir. 

Dün şehrimize Anadoludan 14.000 
kilo kirliyapağı gelmiş ve kilosu 65 
kuruştan satılmıştır. 

ZAHiRE 
BORSASI 

FiYATLAR 
Cinsı 

Buğday yumuşak 

Buğday sert 
Arpa 
Çavdar 

Aşağı 

6 7,5 
6 15 
4 25 
4 25 

Yukan 
6 10 
6 15 
5A 
4 27,5 

Holanclacla petrol Mısır san 

Hollanda hukumeti 9 - 10 - 1935 Yulaf 
yılındanberi tatbık edilen petrol ıhra- Susam 

5-
4 30 5-

18 - 18 30 

catı memnuiyetini 20 şubat 19l7 t,a. Yapak Anadol 
rihinden itibaren kaldırmıştır.. Peynir beyaz 

Zerdeva derisi 

65 -
42 14 

4850 
3100 

600 

42 37 
5200 
3100 
1200 

Altın ihracatı Sansar derisi 
Suriye Fransız komiserliği tarafın- Tilki derisi 

dan neşredilen bir kararname mucı- GELEN 
bınce Fransız mandası a.Lım.la lll.llU· 

nan mıntaka.la.r Uzerinden altın sev
kedilemiyecektir. 

Bu suretle Suriyede kağıt para ya
nında büyük miktarda tedavülde bu· 
lunan Türk altın liralarının Suriye· 
den çıkarılma.sına mini olmak isten
diği anlaşılmaktadır. 

Yugos/ayyanın buğclaylor1 
Yugoslavya hükümeti; Almanya, 

Fransa, ltalya, Belçilea, Çekoa.ovakya 
ve Avusturya ile anlaşma aktederek 
bu memleketlere ihraç edeceği buğ

day miktarllll tesbit etmiştir. 

Buna nazaran Almanya.ya 66.500 
Çekoslovakyaya 75.000 ton, ltaıyaya 
18.000 ton, Avusturya.ya 10.000 ton, 
Belçika.ya 8.000 ton ihraç edecektir. 

Frail.18.ya ise 5000 ton ihraç edile
cek, fakat stok bulunduğu takdirde 
150.000 ton ihraç edilecektir. 

lhracı kabil miktarlar hakkında 
ihtilaf var ise de bunların 200.000 ili 
250.000 ton arasında oldukları zanne
dilmektedir. 

Yunanistancla lıı buğdayı 
Yunanistanda bu sene kıt bujdayı 

ile ekilen saha resmi makamat tara· 
fından 2.076.000 akre olarak tahmin 
edilmektedir. Geçen mewim ekilen 
saha 2.011.000 akre idi. 

Muhacirlere Verilecek 
Hayvanlar Abnıyor 
Muhacirlere demirbq olarak dağı

tılacak hayvanların almıma ba§lan
mI§trr. Tokat, Sıvas, Şarkışlada is. 
kln edilen muhacirlere verilmek Uze· 
re beş bin çift ökUz dağıtılacaktır. 

Ayrıca bu muhacirlere bin ara.ha V'?

rilecektir 

Buğday 

Arpa 
Çavdar 
Un 
Fasulye 
MI8ır 

Susam 
Yulaf 
Yapa le 

316 Ton 

100 " 
135 " 
96 " 
15 " 
64 ,, 

8 " 
8 " 

14 " 
DIŞ 

Buğday 

FiYATLAR 

" .. 
Arpa 
Mısır 

Keten T. 
Fındık G. 

" 
L. 

: Liverpul 
Şikago 

: Vinipek 
: Anvcrs 
: Londra 

" Hamburg 

" 

NÖBETÇi 

ECZANELER: 

8·9,% Şi. 
135,% Sent 

128 
129 B. F. 
24-10,12 
12-2,l~ 

155 R. M. 
155 ,, 

Bu ıe~e nobetçı ol.an eczaneler 
dır: 

lST AN BUL ClHETl 
Eminönü: Salih Necatı, Alemdar: Ali Rı

za, Beyazıt: Aııador, Kuçükpazar: Necati 
Ahmet, Şehreminı: Nazım, .Kara&ilmruk: 
Kemal, Samatya: Rıdvan, ŞehzadebaJı: 0-
niveraite. Aksaray: Seref, Fener: llyadi, 
Eyüp: Eyüp eczanelerı. 

BEYOCLU CİHETİ 
Beyoflu: Dellesuda. Taksim: Limonci

yan. Galata: Hilseyin Hüımıi, Şişli: Narııi
leciyan, Hasköy: Nesim Aseö, Kaıımpaşa: 
Mlieyyet eczaneleri. 

BEŞİK.,. AŞ CİHETİ 
Betiktaş: Ali Rıza, Ortaköy: Ortaköy, 

Anavutköy: Miltiyadi, Bebek Merkez erza
neleri. 

SARIYER CİHETi 
Büyükdere: Oıman, Tarabya, Yenllcöy, 

Boyacıköy, Rumelibisarı eczaneleri. 
ÜSKÜDAR - KADIKÖY CiHET! 

Kadıköy: Muvakkitane caddesinde Saa
det . Söilitlüçeşmede Osman Hulilıi eczane
leri. 

Üsküdar: Mtrkez eczanesi. 
DlôER SF.MTLE~ 

Büyükıdada Halk, Bakrrkbyd.e htepan 
~zaneleri. 



-3-
10 T A N ===================================================== 9. 3. 937 ~ 

Mabaat) lngiltere Kimseye Kar§• lekinalp: "Türk musevileri 
bir azlık değildir,, diyor 

1 Müsabakamızı Kazanan Yavrular 1 

(Başı 1 incide) 
Yalnız "görenek,, denilen ve zanno
lunduğundan daha kuvvetli olan ruht 
amilin tabii bir neticesinden başka 
bir §CY değildir. 

Kemalizmin şimdiye kadar tahak
kuk ettirdiği fes, harf, çarşaf gibi 
bütün inkılap hamlelerinde gördüğü
müz vecihle yukarıdan gelen kuvvetli 
sadmeler kütleleri birdenbire "göre
nek" denilen gaflet uykusundan u
yandınr, onları ruhlarının hakiki şu
uruna ulaştırır, ve bu suretle imkan 
dairesi haricinde görülen inkılaplar 

bugünden yanna hakikat sahasına 

geçer. daha dün muanz ?:Örlinen küt
lPler yeni inkılaba dört elle sarılırlar. 
KRmalist inkılilhmm nPk bari7. bir su
r.ette avdınlattığı kütle ruhiyatınn 

(Psychologie desfoules) e ait bu haki 
kati gözönünde bulundurduğum için 
Bay Başkanın tabi olduğu çekin~en
liği lüzumsuz ve meseleyi bütün çıp
laklığiyle teşrih etmeyi münasip gör
düm: 

İntibakı temin için devletin müda
halesini israrla diliyen, bu müdaha
lenin tazyik sayılamtvacağını söyli
yen camaat başkanı Musevileri az
lıklardan sayıyor, ve ancak bu azlı
ğın diı!er azhklardan farklı olduğıunu 
!lave ediyor. 

lşte burada bence göze çarpan 
belli başlı bir t.czat ve tenakus var
dır. Eğer Museviler umumiyetle zan
nolunduğu gibi bir azlık teşkil edi
yorlarsa Tilrkleştirmeyi temin için 
devletin müdahalesini beklemek abes
tir. Lozan muahedesinin azlıklara 
müteallik faslında azlıklar arasında 
fark gözetlememiştir. Vaziyet ve re
aliteler ne olursa olsun devlet azlık
lara ayrı ayn muamelede bulunamaz. 
Bunun içindir ki devlet azlıklara da· 
bil olan her hangi unsurun Türkleş
tirilmesini kanun kuvvetiyle temine 
teşebbüs ederse karşısında Lozan mu 
ahedesinin hususi faslını bulur. türlü 
türlü itirazlara maruz kalır. Binaen
aleyh, her şeyden ewel meselev1 hu
kuki ve içtimai bakımlardan tahlil et
mek gerektir. 

Museviler azlık mı? 
Türkiyedeki Museviler Lozan mua-

hedesinin hususi faslında hedef tutu· 
lan azlıklara dahil midirler? 

Dlinyanın hiç bir yerinde azlık sa
yılmıyan Museviler Türkiyede azlık 
sayılabilir mi, ve niçin? 

tşte meselenin can alacak noktası 
budur. 

Ben kendi hesabıma bu hu~usta 

fikrimi açık olarak ilan etmekte mah
zur görmem: Museviler dünyanın hiç 
bir tarafında bir azlık teşkil etmedik
leri gibi Kemalist Türkiyede evvela 
bittarik olarak azlık teşkil etmez
ler. Çünkü Tilrkiyedeki :Musevilerin 
kendilerine mahsus ne dilleri, ne kül
türleri, ne de ülküleri yoktur. 
Unutmıyalım ki, Kemalist Türkiye 

de bulunuyoruz ve Kemalist Türkiye 
nin yurtdaşları olıu-ak yaşıyoruz. Ke· 
malist Türkiye anayasaya mal olmuş 
ideolojisinde milliyetin esası olarak 
yalnız Uç umde kalbul etmiştir: Dil, 
kUltur, ülkU. 

Evet; Türkiyede Museviler arasın
da ispanyolca denilen bir halita ko
nuşuluyor. Bu halita birkaç yüz keli
meye inhisar eder, ona asla ve kat'iy
yen dil denilemez. Derme çatma bir 
fdiome'dan başka birşey değildir. Az 
çok tahsil görmüş olan Museviler bu 
derme çatma idiome'u kullanmayı zül 
sayar, alelekser fransızca konuşma 
yı tercih ederler • 

Dilsiz bir kütle 
Demek oluyor ki Türkiyede ya.şıyan 

80.000 kişilik biçare bir kütle, tam 
manasiyle dilsizdir. Biçare kütle di-

yorum. 
Çünkü cemaat başkanının_ mek

tubunda pek güzel izah olundugu veç
hile Museviler diğer unsurlardan faz
la olarak ruh gıdasına muhtaçtırlar. 
Dilsiz olarak ariyet dillerle ruhu bes
lemek mümkün mil? 

Bugün dilsiz bulunan bu biçare 
kUtle devletin himmetiyle Tilrkçeyi 
anadil olarak benimsemiye muvaffak 
()}ursa kendini her halde bahtiyar ad
deder. 

Milliyetin esaslarmdan biı:i olan kül 
türe gelince, koskocaman bir Ulkede 
dağılmış, ve kültür itibariyle diğer 

memleketteki mezhep işlerinden büs
bUtUn farklı olan 80.000 kişilik bir 
ktltlenin kendisine mahsus bir kültü
rü bulunacağı tasavvur olunabilir 

mi? Din ile dünyanın biribirine ka· 
rıştığı bir zaman veya muhitte din 
ve mezhep ayrılığından dolayı bu 
kütlenin kendine mahsus bir kültüre 
malik bulunduğu varidi hatır olabilir· 
di. Halbuki laikliği anayasasına mal 
etmiş olan Kemalist Türkiyede yaşı
yan bu 80.000 Musevinin umu.mi ha
yatta din ve mezhebi asla karıştırma. 
dıklarıru, ferdi vicdana taalluk eden 
itikatları umumi hayattan uzak tut
tuklarını izaha lüzum görmem. 

Ülkü meselesi 
Milliyet prensiplerinin üçUncUsü o-

lan Ulkli meselesini bu hususta mev- . 
1 

zuu bahsetmiye bilmem ki lüzum ve Gazetemizin tertip ettiği Nasred - lerdir. 
mahal var mı? . . _ din Hoca müsaba&asına iştirak ede. Yavrular, bu ve.Şileden istifade e-

Maddi, manevi bin ~~r türlU bag!ar- rek bir duvar saati kazanan Bey - derek matbaayı gezmişler, kendileri. 
la Türk yurdu~. ~urk.. topragı.na 1 oğlu 21 inci ilk okul üçUncU smıf ta- ne izahat verilmiştir. Yukanki re -
bağlı ola~ bu kUt~enın Türk camıa- .ebeleri, dfrn öğrebnenlerinin neza- sim, talebeleri, kaza.ndıklan saatle 
smm yukselmesme, kalkınmasına rcti altında idnrehanemi?.e gelmiş - beraber grup halinde gösteriyor, 
bel bağlamayıp ta hayallere ve mev- ============================= 
humlara mı bel bağhyacaklar? 

Bu izahatt'en anlaşılıyor ki ayn 
gayri dili, kültürü ve ülküsü olmıyan 
bir unsur hiç bir vakit azlık sayıla· 
maz. Ve böyle Lozan muahedesinde
ki hususi faslın hükümleri hiç bir va· 
kit böyle bir unsura şamil olamaz. 

Komite 
Toplandı 

(BR§ı 1 ;ncide) 
Cebbarenin beyanatı intişar etmiştir. 
Bu beyanatta B. Hasan Cebbare, Mil 

BAŞ!\IAKAl,EDEN MARAAT 

Hareket 
Ve 
Bereket Hiç şüphe yok ki Lozan vesair sıılh 

muahedelerinde yer bulan azlıklar 

hakkında.ki hükümler insanca fikirler 
ve duygulardan doğmuştur. Bu hü • 
küınleri Türkleştirme için engel sa -
yarak bu 80.000 kişilik kütleyi dıl -
siz, kültürsüz ve ülküsüz yaşamıya 

mahkum etmek azlıklar hakkındaki 
hükümleri ileri süren yüksek devlet 
adamlarının hatır ve hayalinden asla 
gecmemiştir. 

letlcrcemiyeti komitesi tarafından va lBa.şt 1 in~iıfo l 
ki olan davet üzerine Cenevreye git-

1 
aliyetleri doğuruyor, bu sayede de 

tiğini söylemiştir. Ne Milletler Cc- hükfı.metin diğer gelir kay:ıaiklan 
miyeti ve ne de Cenevrede içtima e- yükseliyor • 

Hiç şüphe yoktur ki cemaat baFka
nının dile~i dairPsinde Kemnliı:rt. Tiir· 
kiye bıı dilsi:ı:. k.ii'lirsUz. ülkUsüz kiit 
ıe).i Türkleştirmek suretiyle maneV. 
boı:ıluktan, mancv1 hiçlikt.(>n. mnrwvi 
açlıktan kurtarmak suretivle Tiirk 
camiasına nafi bir unsur kazandır
makla beraber azlıklar hükümlerini 
ileri süren muhtelif kavmlere mensup 
devlet adamlarının vUksek fikir ve 
duygularına muvafık ulv1. insani bir 
harekette bulunmus olacaktır. 

den komite tarafından böyle bir da- Mesclft. tstanbulun mezbaha resmi 
vet vaki olmamış ve komite yalnız makul bir hadde inse biç §Üphesiz 
konsey tarafından Sancağa gönderi · 1stanbulluJarm midesine daha çok et 
len bitaraf müşahitleri davet etmiş girer. Gıdasızlar gıda bulur, istih -
tir. Müşahitler bugün gelmiştir. Ol lakin artması sayesinde de mezba. 
sa olsa Sancakta maliye müdürü olan ha varidatı belki de şimdikinden faz. 
B. Hasan Cebbare, komitedeki Fran- la yükselir . 
sız delegesinin müşaviri olarak Ce- H ü k (ı m e t i n ve şehir -
nevreye gelmiş olabilir. terin yüksek teşebbüsler sayesinde 
Şamdan alınan haberlere göre. Va fazla irat elde etmek hususundaki 

tanilor, B. Hasan Cebbarenin davet.siz hatasını. sabit maaş sahiplerinden 
<:ıeyahatinin uv;ındırdığı soğuk tesir başka herkes türlü türlü şekillerde 
karşısında büyük bir inkisarı hayale tekrar ediyor. Netice olarak memle
uğramışlar<lır. kette az esya tedarı~ ediliyor. az ha-

Bir müddet evvel B. Şekip Aslanın reket oluyor, herkes az ka7.amyor. 
reisliği altında Cencvreye gitmiş olan Naklive ücretleri 

Bu mesele hakkında bir cevrek a
ı:ıırdanberi yapmakta oldıı;;um kon
feranslar ve neşrivatta mükerreren 
izah etti~im vechile "Sultan Bevazıt 
tcınanvadan tehcir olunan Musevilere 
Türkiyenin sefkat aiht~unu armak1a 
onlan maddi ölümden kurtardığı Jribi 
Kemaıi~t Tii .. l{ive hll'l'llaırm cocukla
rma kendi dilini. kültürtinii ve ülkü
sünü ben;msctmck sııretiyle onlart 
manevi ölümden kurtarmış olacak-

entarili heyetin ora mahfillerinde bı F iyat teşekkülleri, ilk istihsal 
rak~ığı soğuk tesirle Hasan Ccbbare- merkezinden başlıyarak esas-
nin de karşılaşması hiç te uzak bir lı bir surette tahlil edilince müstah. 
ihtimal değildir. silin eline geçen ilk fiyattan sonra 

tır. 

Müfredat 

Hatay a Tazvik ve 
Tecavüzler Devam 

Ediyor 
Halep, 8 (Hususi) - Vataniler. 

son zamanlarda propaganda faaliyet 
lerinin mühim bir kısmını Kuseyr 
mmtakasmda teksif etmi~lerdir. Bir 
zamanlar bu mıntakada Vataniler na 
mına yararlık göstermiş olan ve 
Halep yakınlarında Anden köyUnden 
Şeyh Ahmet namında birini strf bu 
maksntla mezkur nahiyeye gönder-Programı 

(8011 1 incide) miı:ılerdir · 
1 h • Şeyh Ahmet elinde bir martin ve 

pedagojik şart an ususı bir ko -
maivetinde silfihlt bazt şahtE;lar oldu. 

misyon tarafından tayin ve tesbit e- ;;.,, halde köy köy dolaşmakta, Türk 
dilecek ve kuvvetli bir ihtimale göre, ,.,_ 

ha'ıkını tad?. icin her vasıtaya. mürariya.zi bilginin ilk esaslarını verecek 
caat etmektedir· olan Ukmektep hesap ve hendese ki. 

Maksat .tahrik vanmnk ve Tiirkle-
taplannda geniş ve milsbet yenilikler ri ihtilale sevketmektir. 
yapılacaktır. Bilhassa kitaplardaki Türk kövliileri şeyh Ahmet ve ave. 
mevzuların daima müşahhastan mü- nesinin tahrikatına süki'ınetie mu -
cerrede ve modellerin de daima çocu knbele etmektedirler. Vataniler ve 
ğun muhitinde temasta bulunduğu eş manda memurları halktan Surive le
ya arasından intihap edilmiş olması- hine mti?.aheret vörmeyince tehdit 
na büyi1.1< bir .!hemmiyet verilecektir. yolunu tutmuşlardrr . 
Dünkü toplantıda, bazı ilkmektep ki-

Dahilive Vek:li Ankaraya 
taplarınm bu Lakrmdan noksan görü- Hareket Etti 
len kısımlan konuşulmuş. bunları or- Adana. 8 (Tan muhabirimizden)-
tadan kaldıracak olan tedbir ve esas Dahilive Vekili ve Parti Genel Sekre· 
lar görüşülmüştür. teri Şükrü Kaya. bugün Halkevinde 

Öğrendiğimize göre. ilk t~risat Adanalılarla mUsahabe yaparak Ha-
kitaplannda yapılacak bu yenilıkler- t d "ını sivast ve hukuki bakım-Uf nv ava, . 
den sonra orta mektep ve lise m - la~an te~rih etmiştir. 
re~~t .P:Oğramlan da esaslı surette 1 Vekil, Kilikynda Arap camiasmm 
de~ştinlecek. .umumi derslere y~r 1 mevcudiyetini iddia eden Suriye iddi
verilerek nazanyata mun~al mb'lbır asının sa.katlığını izah eylemiş. bunun 
tedris safhasmdnn so-:lra geçı e ı e • ı Ü . D ktor Salim de Türkün bir ··rred ~ .... , d zerıne o 
cektir. Mu at pro6.~ .. ar~. a kolu olan Falliih camiası namına 
yapılması icap eden bu tadillere gor: candan teşekkürlerini bildirmiştir. 
eserler hazırlanması ve. orta tah~il Doktor Salim. Surivelilerce yanltş te. 
gençliğine en faydalı kıtabm vektm 1 kk. ecn bu öz Türklerden Atatür. 

. . . . d'd tedb. 1 a 1 1 P.D 
de verilmesı ıçın şun ı. en .1~ er ke. tsmet tnöniine sevci ve savgı gö-
alınması etrafında tetkiider haylı iler tUrmesini na.hilive Vekilimizden rica 

lem.iştir • etmistir. Toplantı 3 saat devam et
Vekflin isfifasi sayialarr doğru eleği/ mi~ir. 

Maarif Ve!·dli Saffet An:kanm Dahilive Vekili bu akşam Ankara.· 
sıhhi sebepler dola.yısiyle istifa ede • ya hare~et etmiştir • 
ceği ve Siirt meb'usu İsmail Müş
tak Mayakounun Maarif Vekaletine 
getirileceği hakkında dün şehrimizde 
ve Ankaranm bazı mahafillerinde bir 

şayia dolaşmıştır . 
Yaptığımız tahkikata göre, bu şa 

yia."lın aslı yoktur. 
lsmail Müştak Mayakon da, dün 

bu hu.susta malumatına mUracaat e
den bir rnuharririmize sayiayı tekzip 
ederek şunlan söylemiştir: 

"- Bu şekilde çıkarılan şayialar 
yalandır. lsmim etrafında dola.:ıan 

şayialar da uydurmadır.. Bunları 

knt'iyetle tekzip edebilirsiniz.,, 

malın Uzerine türü türlü nakliye ve 
mütavassıt ücretleri bindiği ve mal 
müstehlikin eline girinciye kadar hiç 
bir memlekette görülmemiş nisbette 
fivat vUksekliği hasıl olduğu görU -
lü·r. İşin içinde korkunç bir teşkilat-
sızlık vardır. 
aittir. Gıda e§yası Ü7.erindeki demir. 
yolu ve vapur ücretleri. bir maim 
kıymeti ve ağulığı ile nisbet kabul 
etmiveeek kadar ağırdır. Yol üzerin
deki - naıkliyecilik tamamiyle başıboş 
ve iptidai bir haldedir. Motörlü nak
liye vasıtaları. zaten ağır malzeme 
fiyatlarından müteessir bulunuyor -
ken gümrük kanununda büyük bir 
hata. bu nevi nakliyeciliği akamete 
uğratmıştır . 

Motörlü na:tli~iliğin bu yüzden 
Türkivede E?Öz aGmasma imkan ol • 
madığı gibi ordumuz da harp zan1a· 
nmda işe yarayaca;k sivil nakliye va
sıtalarından mahrum kalmaktadır. 

Gümrük tarifesi muayyen bir had· 
den sonra otomobil ağırlaştıkça lilk5 

sınıfına gireceğini düşünerei< ağır 0
-

tomobillerden yiiksek resimler al • 
makta ve çok ağır ola:ılar haıkkında 
bu nisbet memlekete girmelerini im· 
kansız bırakacak bir hadde varmak-

tadır . 
Çok gariptir ki ayni ölçU .kam • 

ed·1ın· tir Ne-yonlara ayniyle tatbik ı ı.ş · 
tice olarak memlekete bir buçuk ton. 
luk bir kudretten ağır kamyonlar 
girmiyor ki bizim yollarımızda. bun
ların ha.kiki taşıma kudreti bır ton-

b }<ıudrette 
dan aşağıdır. Halbuki u 

. ·· etin\ ucuza bir kamyonun naklıye ucr 
maletme.c:ine imkan yoktur · . 

kı. •e işlerınde 
Yunanistanda na 1) . 5 l r kı:. ..... ılcn · , ··rd·· -··muz kamyona 4'" 

go ugu b · tonun 
6 tonluktur. Bu sayede .. ır . -
kilometre basına naklive ucretl aşagı 

. .-. 'b' bövle kam,·on
seviyelere md1gı ~ 1 

. • d istüade 
ıarclan askeri naldıye ıçın e 
imkanı h:ısıl olur • 

Yüılerce sebeol,.,tlen biri 

K 
anıyonlar hakkmdald sarlh 
hata, hayat masrafmı haddin

den fazla yUkselte."l yüzlerce sebep • 

ten biridir. 
Memleketimizde gıda maddelerin • 

den bir çoğu istihsal yerinde dünya
nm ekser memleketlerinden çok u • 
cuzdur. Bu halde bulunan bir mem • 
Jeİ{etin dünyanın en pahalı memleket-

<Hikayeden 

Yediada'arda 
Balık bankası 

(Baş tarafı Altıncıda) 

üzere olan insanoğlunun müthiş 

ve namağlup huzurunu görür gi • 
bi oldum. Yüksekten uçan kuşla
rın şafak ışığını her günkü yer 
yüzünde sürünüp debelenen hay -
vanlardan evvel kapması gibi, a
lınlarına, gözlerine, sönük sönük 
akseden ışıkları sezer gibi oldum. 
Artlarında bıraktıkları yollarının 

izi, abanan karanlıklarda, ezilti 
terde seçilemiyor gibi idi. 

Balıkçılığımızın müddeti bitince 
geri döndük. Elime para geçti. 
Kasaya, namıma balık yazanın 

kim olduğunu bilmiyordum. Ba -
hkçıların her birine çilçil para -
cıklarımt sundum. Güldüler, kim
se kabul etmedi. 

A radan on sene geçti. Balık· 
çı arkadaşların yansı 

öldüler, birazı da boğuldular. De 
nizde gece yıldızlara bakarım. 
Çünkü onlann her birisi, gökte bir 
yıldız oldular. 

İşte başta akşam yıldızı diye Ve
nüs batıya yürüyor. Onun ardısı
ra yedi yıldızlı ülker geliyor. ZatUl 
klirs, kepçe yıldızı, Pegase, An 
dromed, aldıran, coza, orion hep 
dolaşıyorlar. 

Onlar hayatta iken onlara kıla
vuzhık etmiş. kutup yıldızının et
rafında kayıklarını sürüyorlar. O 
nun için yıldızlar biribirlcriyle ko· 
nuşurken dinlerim. 

. . 

~"~ dy o 
Bugünkü prograın 

(qtanhuJ: 

Ögle ne~riyatı: 12.30 Plakla Tiirk mu&i
kisi; 12.50 Havadis; 13.05 Muhtelit plak nerı 
riyatı; 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 17 İnkı!Ap dersleri: U. 

niveraitcdcn naklen, Mahmut Esat Bozkurtj 
18.30 Plakla dans musikisi: 19.SO Enıinönü 
Halkevi sosyal yardım ıubeai namına Ba
yan Şükufe Nıhal (Cemiyetçilik bakımm

dan sosyal yardım); 20 Belma ve arkadaş
ları tarafından Türk musiktııi ve halk pr
kıları: 20.30 Bay Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev; 20.45 Cemal !timi! ve arka 
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. saat ayarı; 21.15 Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün programı; 22.35 
Pi ikin sololar, opera ve ovcret parçaları; 
23 Son. 

• 
Günün p1'ogram özü 

s.>11fonik kon erler: 

19.40 Kolonya: Wilhelm Furtwanglcr'in 
idaresinde; 21.15 Zürih: Senfonik konıer; 
2ı,ıs Varşova: Rrahms, Schubert, Franck; 
2ı.30 Bükreş: Mozart, Hnydn, Rimsky -
Korsakow. 

Hafif konserler: 

13.10 Bükreş: Jan Marku orkestrası; 16. 
15 Varşova: Operet popuriıi (plik ile); J 7. 
30 Berlin: Ncıeli uat; 17.30 Varıova· Or 
kestr':, &opran, tenor; 18.20 Kolonya: Ei 
Jencclı neşriyat; 19 Llypı;ig: Koro; 19 K~· 
nlgııbcrg: Hafif muııilı:i 19 Budapeıte: Çı
ıan musikisi; 19.SO Zürih: hviçre musiki
si: 20 .R;eslav: Karpat havaları 20.20 Bük
reş: Dınıcu orkestrası; 21.10 Münih: Koro, 
orkestra; 21.IO Kolonya: Modern musiki; 
21.10 Bcrlin: Küçük orkestra; 21.lS Var
şova: Orkestra; Budapeşte: Radyo aalon 
orkestrası; 21.15 Budapcttc: Radyo ulon 
orkestrası; 22 Hnmburb: Rando miızika; 
22.30 Paris P.T.T: Orkestra konseri. 
Operalar. Operetler: 

20.25 Viyana: Smetana'nın "Satılmış zev
ce., operası; 22 Roma: "Cezairde İtalyan 
kadın., İı;imJi opera· 22.15 Paris: Bizet'nin 
"Carmen., opcrasL ' 

Oda !\lu"ikisl: 
20 Hamburg: Küçük oda musiki konseri: 

21 Sottcnı;: Klasik eserlerden. 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk hakim
liğinden: Ortnköyde Karadağ mahal
lesinde Mandıra sokak 21 No. h evde 
oturan Küçük Fatma ile Emineye ay· 
ni hanede oturan amcaları Mustafa
nın vasi tayin edilmiş olduğu allka· 
daranca rnaUim olmak üzere kefiyet 
ilan olunur. 

lerinden biri vaziyetinde olmasına 
sebep yoktur. Bu mevzu hakkında 
mutlaka esaslı bir ara.cıtırma yapmak 
18.zıındır. Münferit surette alınan 
tedbirlerden bir çoğunun yangına 
damla damla su dökmek yolunda bir 
tesir göstereceğine hükmetmek caiz -
dir • 

Tilrldyede haya.tt ucuzlatmak ifl, 
Yeni bir zihniyetle kökünden haJledil. 
miye muhtaç htr meMledir. 

A talamnız:: "Nerede hareket. ora • 
da bereketsözUyle derdi çok iyi teş
his etmiş1erdir. Memlekette ucuzluk 
sayesinde temin edilecek f ula ha.re.. 
ket ve faaliyet, mai.~et seviyesinin u
mumi blr surette yUkselmesinin en 
kestirme yoludur. 

Ahmel Emin YALMAN 

Silahlanmıyor f 

1 

Londra, 8 (A.A.) - Hariciye :N~ 
zrn B. Eden, Abcrdeen'de söyledJğl 
bir nutukta demiştir ki: 

"- Ingilterenin tekrnr siliıhJ.aD!!lS.
sı, BUlh lehinde itiraz kabul eunez bir 
harekettir. Bununla beraber bUkfl • 
met, silahlanmanın ihdas ettiği da.· 
irei fasideyi ortadan kaldırıııalt 
için anl~ma müzakeresi hususunda. 
ilk fırsattan istifadeye amadedir· 

Tekrar silahlanma progranumızı ıat• 
bik ederken maksadımız, ne arzula• 

rınıızı diğer milletlere cebren ıcabul 
ettirmek veya onları korkutmak• 1113 

de bihassa diğerhcr hanği bir rneIIl 
lekete karşı tecavüz fikirlerimizi gW 
!emektedir. Böyle bir hareket, aJılt3 
mına kat'iyyen riayet etmek fikfin" 
de olduğumuz Milletler Cemiyeti p!Ut• 

• 
tını doğrudan doğruya ihlal eder.,. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, baş nezlesiııe 
ve diğer nezlelere, gripe, kırıl<· 
lığa, ÜfÜtmekten müteV'ellil 

bütün ıstuaplara karşı 

bilha11a müessirdir. 

GRiPiN 
En tiddetli baş ve dit ağrılarJJ'1 

derhal dindirir 

GRiPiN 
Bel, sinil', romatizma ağrılarrrıda 
hararetle tavsiye edilmektedir 
icabında günde 3 kaşe alınabilit'• 

iKiNCi lLAN 

TÜRK KROM 
ANONiM ŞİRKETiNDEN: 
Tilrk Krom Anonim Şirketinin ~ 

mart 1937 tarihinde cuma gilnü sa'. 
14 te mukarrer olan yıllık uınutıll 
heyet toplantısında hissedaranca e1' .. 
sc.riyet hilsıl olmadığından esas mu· 
kavelenamenin 51 inci maddesi bil 

1 

kümleri dairesinde 5 nisan 1937 uı; 
rihine rastlıyan pazartesi gUnü satı 
11 de şirketin idare merkezinin bU " 
lunduğu Galatada Vr,vvoda caddeSİı:ı; 
de Asikurazioni Cencrnli hanJlll11 
üncü katında 73, 75 sayı'lı daıre.5iııd9 
1K1Nct defa toplanacağından hiSS°' 
daranca malum olmak ve esas rnıı ~ 
kavelenin 57 inci maddesine göre b 
hafta evvel şirket merkezine ~: 
rup hisse senetlerini tevdi ederek d 1" 
huliye varakalan almaları ıuzunıu 
lan olunur. 

Müzakerat Ruznamesi şurı• 
lardır: 

1 - tdarc meclisi raporunun okUtl 

ması, 
• 111s· 

2 - ~furakıp raporunun okun 

81, 

3 - 31 Birineikanun 1936 ıa:ı:bftı~ 
de hitam bulan seneye ait bUatı~e 
kir ve zarar h~aplarmm tetkil< 
ide.re meclisi ezalannın lbruı. c! 

4 - Eeas mukavelenin ~ tı:ı 
maddesine gare idare meolildne .s' 
eeçilmem, 

5 - Murakıp tayinJ ve tıc, 
tesbiti. i1 

6 - Ticaret kanununun 323 tırıc . . ,,, 
maddesine tevfikan idare mectiflı 

zalanna salahiyet verilmesi. 

lDARE MEcı.JSf 



~ 
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inhisarlar istanbuJ Baş
rnüdür:üğünden: 

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

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

Çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedell~ri tuz 
fiatına dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya 
Çuval bedeli aranmryacaktır. 

l'uz satıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğiı 
ttıerkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan 
<>lunur. ( 1184) 

r------··----------------------~ Türk Hava Kurumu 
BüYük Piyangosu 

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

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 

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

hk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
~.ilet alan herkes 7 Mart 937 günü aksamına kada:
b ~letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 
ılet Üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

~ # 

TAN 11 --

Bay (Şuat Tenik). lstanbu. 
lun en güzel manzaralarından 

mürekkep bir albüm vücude ge· 
tirmiştir. CYEDlGONı tarafın. 

-tan neşredllen bu albüm güzel 
fotoğraf merakhlannı cidden a. 
lakadar edecektir. Bu albümün 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. Bü 
tün bayilerden ve latan bulda 
Ankııra caddesinde YedigUnür. 
satış mağazasındar isteyiniz. 

05) kuruşluk posta pulu 
gönderenlere bu albümden bir 
\det derhal gönd~rilir. 

Adres: lstanbul. Ankara cad 
'1Psi <YPdlgtinl Mecmuası M:ı. 

~---• ... hanesi 

Beşiktaş Tapu sicil muhafızlığın

dan: Cinsi: Bebek caddesinde 101 
No. lı mamüştemilfı.t bir sahilhane 

şimdi arsa ve derununa cari üç ma
sura su ve küçük ayazma sokağında 
14. 16. ıs No. h üç menzıl ve bağ ve 
tarla \'e Rıhtım mahallinden \'akfi
yeti mülkiyete çevrilen icaretcyinli 
mahallının on sekiz payda iki payı 

\'e yine vakfiyetı miılkiyete çevrilen 
bedeli öşür mukataalı muayyen ma
hallinin on üç payda iki payı. F..ski 
ve yeni kapı numaraları: 

Eski: 101. 14. 16. 18. Yeni: 113. 

264. 266. 268. 28. 29. 30. 264/ 268 
Bu gayri menkulün yukarda yazılı 

payları tapu kütüğüne gören Prens 
Abdülhalim Sait ve Prens Ömer Ha
lim Saidin iken bu kere İstanbul Da
rülfüniln müderrislerinden Osman 
Burhanettin Sezere verdikleri veka-

Fe n Memuru Aranıyor let ve salahlyetile 6000 lira bedeı: mu /\. . -1 kabilinde Şişlide Halaskar Gazi so-
"ardtıadoluda ç~a1t Uzere şose işlerinden anlar bir memura ihtiya~ kağındn 202 No. Iı apartmanda otu-

rr. İş hanında İnşaat Türk Limited Şirketine müracaat. ·-------------------------------------., ran İbrahim Etem oğlu Halil Etem 

~-----------------· istanbul Gayrimübad.I er Komisyonundan ::a; ~1::a~~~;i~~~;a:t~~~8~~ka!~~~ 
8 ıh hat ve iç tim a i M u avene t Ve k a- o. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emliik No: Cinsı ve His. Hisseye göre ~~~~~~n y :;:~~;~g~~~::~'~i;~: 
f et· Muhammen K . memesinden dolayı kanuni şufn hak-

329 Edirnckapı Çakırağa E: Papas E: ve Y:l 35 metr~ arsa 
i iskan Umum Müdürlüğünden : ıarını kullanmak uzerc keyfiyet ila-

).ıuh 50 Açık nen tebliğ olunur. (30831). 
Y: Kazmacı tek. . acirler için ( 1000) bin adet araba pazarlıkla imal ettirile- arttırma 

tİılıt~. Pazarhk 11/3/937 Perşembe günü saat 15 de Sıhhat ve İç· 
lcr ~1 'Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. İdari ve fenni şartname 
lslta Stanbul İzmir Kocaeli İskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 
~Umum Müdürlüğünde Mevcuttur. istiyenler bu yerlerden 

}) amelen alabilirler. 
~aı azarlığa girmek için her talip bin araba için şartnamesinde 
\>c tlı fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat 

llneye mecburdur. (948) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
tlıerkezi Eksiltme komisyonundan. 
l 

tiltnı - Merkezimize ait Gelibolu istimbotunun tamiri açık ek-
~ eye konulmuştur. Keşif bedeli 2460 liradır. 

J\. - Bu işe ait şartname şunlardır. 
~ - Fenni şartname 

3 - İdari şartname . . 
lİılı - İstekliler bu şartnameleri 13 kuruş muka?~Iınde İstanbul 

i anı Sahil Sıhhiye Merkez Levaznnmdan alabılırler. 
l{a. - Eksiltme 16 Mart 937 Salı günü saat 14 de Galatada 
~ ta 'tllustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye 

erke . E S zı ksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
tlıi - Eksiltmeye gireceklerin 184 lira 50 kuruş muvakkat te
hir nat Parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler yaptıklarına dair 
~Yet vesikası göstermesi şarttır. (1093) 

~1~hat ve içtimai Muavenet Veka
~tı iskan Umum Müdürlüğünden: 
ita Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, To
Cd~ '-'e Sivasın Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskan edilen ve 
ltk.~lccek olan muhacirler için 2500 çift (beş bin adet) öküz pazar
<ie ~satın alınacaktır. Pazarlık 10/ 3/937 Çarşamba günü saat 15 

ldıh~at Vekaletinde yapılacaktır. 
t1.t arı ve fenni şartnameler İstanbul Kayseyi. Sivas, Adana, Er
ls~rn ve Kars Vilayetleri iskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 
ıa.r:: Umum Müdürlüğünde mevcuttur. lstiyenler bu yerlerden 

il a?neleri alabilirler. 
tıtı ezarhğa girmek için her talip beş bin öküz için şartnamede ya
t~uhammen Fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat 

at verıneve mecburdur. (947) 

331 Samatya Hacı E: Karagöz 

Ha.~nağa Y: Işkırlak 

425 Büyükada Yalı E: Aya Dimitri 

Y: Zagnospaşa 

:.;gg Amavutköy Sucu bahçesi 

2193 Aksaray Yalı E: Bostan derum· 

Y: Kumsal 

E:15 Y:11 51,25 metre arsı:. 

E:l7 Y:37 63,50 metre arsa 

E:7-11 Y:9 87 metre arsa 

E:176 45,50 metre ar!'!a 

Y:139 

100 " 

260 " 

175 " 

2;}0 " 

KULAKLAR 
Güzel seslf'ri i~ittiği 

gibi, hazan parazitleri 
de alır. Her 6es sizi 
oyalama,.ın. 

3099 Kuzguncuk E: Hncı Kaymak E:46 Y:lS Ahşap hane s20 .. l<REM PERTEV 

3152 Kurtuluş 

3518 Samatya İmrahor 

llyasbey 

4943 

5214 Edirnekapı Kariyei. 
atik Alipaşa 

5784 Yedikule Silivri-

.kapı 

6170 Tarabya 

683» Edirnekapı Kariei-

atik Alipaşa 

7606 Kumkapı Çadırcı 

Ahmet Çelebi 

8336 Kandilli 

Y: Mcnteşbağı 

Mahallen: Meşruta 

E: Papas, Kasap 37.39.44 

Y: Filcsof, Kasap Hurşit 

Ikiyüzlü çeşme 

Irnrahor cad. 

Bostan ve 
Şeyh Eyüp 

E: Yedikule 

Y: Silivrikapı 

E: Bostan yolu 

Y: Kalaycı 

E: Camii şerif 

y: Kariye bostanı 

Çifte f?'Cli'llcr 

E: Yenimahalle 

Y: Yenibahçe 

ve Mesutbey 

E:47 Y:47 

E:124 Y:138 

E:21 Mü. 
Y :25-45-l9 

E:24 Y:3-

1/ 3 

E:16 

E:21 Mü. 

Y:16 

E: ve Y:6-8 

E :45 Y: 1-3 

.Mahallen: 

31ve1 

227 metre arsa 910 
" 

65 metre arsa 100 
" 

125 metre a rga. 1180 Kapalı 

nm lS/ 21 hissesi zarf 

Maa bahçe ahşap 1050 
" 

hane ve arsa 

Bostan ve müştemila- 4000 
" 

tının 240 da 165 hisseı=ı! 

(istimlak olunacak kısım 

satışta dahildir) 

195 metre al".sa 200 Açık 

arttırma 

54,50 metre arsa 110 ,, 

Bahçeli kagir fırnı 1000 Kapalı 

ve arsanın 19/ 120 tam zarf 

\'C bir pul ve dört humuf 

pul hissesinin 16 sehim 

tertibile 9 sehmi 

Natamam ahşap 320 Açık 

hane arttırma 

Yukarıda ev!laft ya.zıh gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 22. 3 - 937 tarihine 
düşen pazartesi günü saat 14 dedir. Satış mUnhasıran gayri mübadil bonosiyledir. .. ........................................................ _ 

Sahibi: Ahmet Emin \ ' Al.l\JAN. Umumi neşnyatı idare eden: S. SAl.J 
Gazetecilik ve Nesrivat l'ür~{ Limitet Şirketi. Baslld1ğı yer TA~ matbaası 

' 

Hakkında dinledit;ri.. 
niz Ye duyduktarım-

7m en bii~iik tı•mina -
tı, onun karnnnaynn 
parlaklı~ı ,.e hiul'se'er 
kar!ijısmda unutulma -
yan adıdır. 

1 Kanzuk Pastilleri 
ı KULLANINIZ! 

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

Ağız kokusunu giderir. Sef 
kısıklığını aQar, yolculukta, toz
lu ve mikroplu yerlerde, yağ

murlu, rüzglrlı. sisli havalarda 

KANZUK PASTlLLERl 
KULLANINIZ 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

~·---mıE----/ 
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HASARAT UYANMADAN FAYDA . 

iLE TAHRiP EDiNiZ. 
Geç.en ıene gi!:>i bu ıene de ıinek afetine ve hücumuna ve hataratın iıtilaıına maruz kalmamak için timdiden F A Y D A ve pompaıile yuvalarını temizleyiniz. 

·\ Milli Reasürans 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 
Şirketimizin 1936 senesi alelade 

hissedarlar umumi heyeti aşağıda ya 
zılı maddeler hakkında görüşmek ve 
karar ittihaz etmek üzere 31 mart 
1937 çarşamba günü saat on birde 
Ankarada Türkiye !ş Bankası Genel 
Müdürlüğü binasında toplanacaktır. 

Şirket esas mukavelenamesi muci
bince umumi heyete iştirak edecek 
olan hissedarların hamil bulundukla
rı hisse senetlerini veya bunu müs
bit vesikruan toplantıdan bir hafta 
evvel Ankarada Türkiye 1ş Bankası
na ve !stanbulda Türkiye Hanında 
şirket muamelat merkezine tevdi e
derek mukabilinde dühuliye kartları 
almalan lazımdır. Hissedarların mu
ayyen saat ve günde Ankarada bu -
lunmaları ilan olunur. 

GöRÜŞÜLECEKIŞLER 
1 - İdare meclisi raporunun okun

ması, 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesa
bının okunması, 

3 - Murakıplar raporunun okun
ması, 

4 - Yukardaki maddelerde yazılı 
tı\Tak ve vesaikin okunmasını müte
akıp bu hususta ve temettüün tevzii 
hakkında müzakere icra.sile karar it-
tihazı ve idare meclisi azasile mura-

;iiiiiiiiiillıiiiiiiiiiiiımııııiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii;.. kıpların ve müdürler heyetinin ibra-
• Sı, • 

~ümer ank 
Umumi Müdürlüğünden: 
Karabük Demir ve Çelik Fabrika11 namına Avrupadan getir

tilecek olan malların tahliye ve gümrük i•lerinin bir müteah
hide ihaleıi hakkında evvelce verilen ilanımızda yazılı tarih 
gorülen lüzum üzerine 15 Mart 1937 Pazarteıi ıünü aaat on 
bete tehir edilmittir. 

Taliplerin mezkur tarih ve saatte Ankarada Umumi Mü
dürlüğümüzde hazır bulunmaları. 

5 - Şirket esas mukavelenamesi
nin 24 üncü maddesi mucibince müd
detleri biten idare meclisi azal:trmm 
yerine yenilerinin seçilmesi 

6 - Murakıp seçimi, 
7 - İdare meclisi azasının gerek 

kendi namlanna, gerek başka şir -
ketlerin idare meclisi azası veya mü
dürü sıfatile şirketimizle muamele 
yapabilmelerine müsaade itası, 

8 - İdare meclisi ile murakrpla
rm 1937 senesi hakkı huzur ve tah
sisatının tesbiti. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ !stanbulasl~erutın~hukukma~ 
#'••••••••••••••••••••••••••, kemesinden: Emriye tarafından Et-

H • L M • N .1 N KOLEKSiYONU 1 yemezde Kasap tıyas mahallesi Ka-l 1 . demtekke sokak 14 numaralı evde i-

Kıt gecelerinde en çok okunan ve pek çok beğenilen hikaye 
ve romanlar Hilmi Kitabevinin nefriyatıdır. Çünkü bu roman
lar içtimai, edebi, felıefi, kliıik eıerlerdir. Güzel bir külliyat 
halinde mütemadiyen baıılıp çıkmaktadır ve dünyanın en gü
zel taheıerlerini toplamaktadır. 

Sıra 

No 
1. 
2. 
3 
4 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 

29. 
30. 
31. 

32. 
33. 

BASILIP ÇIKANLAR 
Kitabın ismi Yazan ve çeviren 

Kadın Erkekleşince 
Şeytan lşi (Roman) 

Namusla Açlık MeselesL 
İkinci Kanlı Macera 
Katil Puse 
İki Hödüğün Seyahati 
Tünelden nk Çıkış 
Siyah Örtü - Roman 
Sardanapal • Haile 
Meçhul bir kadının Mek
tubu. 
Utanmaz Adanı 
Kar Fırtınası 
Düellocu 
Hayat Yolda.,ı 
Verterin Çektikleri 
Adolf 
Eşkiya İninde 
Yara 
Salome 
Ateş Böcekleri 
Pompeinin Son GUnler.l 
Yaz Ortasında Bir Gece
lik Rüya. 
Kroyçer Sonata 
Kadın nedir? 
Karmen 
Tarass Bulba 
Kazaklar 

Bay Hüseyin Rahmi 

" .. " 
" " ., 
,, Nazım İçsel 
,, Hüseyin Rahmi 

" " 
,, 

p ,, ., 

,, Hasan Sükuti 
Lord Bayron · M. Enisi 
Stefan Şvayk - B. Nazım 

Bay Hüseyin Rahmi 
A. Puşkin - Süreyya 
Türgeniev ,, 
A. Çehof 
Göte - Karni " 
Benjamen Konstan - Kimi 
Bay Hüseyin Rahmi 
Mehmet Rauf 
Oskar Guaild - N. Sevin 
Nezihe Muhiddin 
Lord Lytton - M. Enisl 
Şekspir - N. Sevin 

Fiatı 
Krş 

50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
25 

125 
25 
30 
30 
60 
50 

100 
30 
30 
30 

125 
50 

Tolstoy - Karni Akyüz 50 
Nazım İçsel 40 
Prosper Merimee - Avni İnsel 50 
Gogol - Siracettin 75 
Tolstoy - KA.mi AkyUz 75 

BASILMAKDA OLANLAR 
Atala - Rene (Sonuncu 
İbnissiracın maceralan) 
David Copperfield 
Müfettiş Gogol 
Bori.s Godounoff 

ÖIU Ruhlar 
İblis (Deomon) 

Şatobriyan - Rıfkı 75 

Çarla. Dikens - Siracettin 100 
Avni İnsel · 1>0 
A. Puşkin - M. Hayri 50 
Gogol - (İki cild) 100 
Lermontof-Avni İnsel - Vecihi 
Gök 50 

Bu kitaplarm baflannda müelliflerin tercümei halleri ve re
simleri vardır. Garp edebiyatını tanımak için bir hazinedir. Bu 
kitaplar Hia.i Kitabevi tarafından baıılmıtlır. Her kitapçıda 
bulunur. 

ken ikametg8.hı belli olmıyan Meh
met Hidayet aleyhinde açılan tescili 
talak davasının tahkikatında: Tebli
gata rağmen mahkemeye gelmediğin 
den hakkında gıyap karan ittihazile 
beş gün içinde ve on beş gün müd
detle ilanen tebliğine ve tahkikatın 

1 
8. 4. 937 perşembe saat 14,30 a tali- 1 
kine karar verilmiş ve gıyap kararı
nın bir nüshası da mahkeme divan
hanesine asılmış bulunduğundan 

müddeti kanuniyesi zarfında itiraz 
etmediği ve muayyen gün ve saatte 
asliye altıncı hukuk mahkemesinde 
bulunmadığı takdirde gıyabında ya
pılan muamelelerin muteber tutula
cağı tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
olunur. 

T aıfiye halinde 

TÜRKiYE MiLLİ 
Sigorta Şirketi Hiasedarlarına: 

4 Mart 1937 tarihinde vukubulan 
tasfiye alelade umumi heyet toplan
tısında ha.zır bulunan hisse adedine 
nazaran ekseriyet hasıl olmamıştır. 
Şirket dahili nizamnamesi ahkA.mma 
tevfikan mezkur toplantının 3 Nisan 
1937 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11 de Galata Voyvoda cad
desinde TUrkiye Milli Hanında vuku
bulacağı ilan olunur. 

Müzakerat ruznameai 
1 - Murakıp raporunun okunma-

sı, 

2 - Bilanço ve kani zarar hesa
bının tetkik ve kabuJU, 

3 - Tasfiye memurları raporunun 
tetkik ve tasvibi. 

Tasfiye memurları 

Üsküdar icra memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz ve satılması 

mukarrer 6 baş inek 12. 3. 937 cuma 
günU saat 11 - 15 te Üsktidarda Hay
van pazarında açık artırma ile satı
lacağından taliplerin ayni günde ma
hallinde hazır bulunacak icra sat~ 
memuruna 937/3364 dosya No. sile 
müracaatları ilan olunur. (30825) " 

,, ADAPA'Z.ARl 
TURK TiCARET BANKA 

• 

• 

• - ACle:MD ôlKTölOA 
ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

HORMOBiN 
T~tıletlerl - n er eczanede arayını~ - ı ;?(>Sta kutusu 1255, Horrr.obtn l, - _.-/ 

KAYIP - Aksarayda tramvay cad 
desinde Aksaray eczanesi sahibi mU

lazimi evvel Feyzullah Veysi namına 
kayıtlı İtibarı Milli Bankasının 56 ncı 

cildin 110086 numarasından 110088 
numarasına kadar Uç adet hisse se
nedi kaybolmuştur. Yenileri alınaca

ğından bunların hükmü yoktur. 
Eczacı: Feyzullah Veysi 

İstanbul Asliye üçUncU hukuk ha
kimliğinden: 

Beyoğlunda Tepebaşında Budui a
partmanında 4 üncü katta mukime 
Hıristo kızı Aleksandra tarafından 
Beyoğlunda !stiklil caddesinde Site 
de Siride 12 No. da mukim Panayot 
Gunaropulo aleyhine mahkememizin 
36-1809 No. h dosyasile açılan boşan
ma davasının icra kılınmakta olan 
t-.hkikatı srrasında: Müddeialeyh Pa
nayot Gunaropulonun ikametgahı 
meçhul olması hasebile tahkikat gü
nü mahkemede hazır bulunması ila-

nen tebliğ edildiği halde mahkeme
ye gelmemiş olduğundan gıyap ka
rarı ittihaz ve tebliğine ve tahkikatnı 
8. 4. 937 saat ona talikine karar ve
rilmiştir. Müddeialeyh, mumaileyhin 
mezktir gün ve saatte mahkemeye 
gelmesi veya bir vekili kanunt gön
dermesi ve aksi takdirde gıyabında 

tahkikata devam olunarak bir daha 
mahkemeye kabul olunmıyacağt teb
liğ makamına kalın olmak üzere illn 

olunur. (30833~ • 

Haricen kullanılır. Eıki ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soğuk 
algınbğından ileri 
gelen şiddetli 
ağrıları t eskin 
ve izale eder. 

H er ecza11edeJI 
arayınız. 

ı Daktilo Aranıyor b ~' 
Bir şirkette çalışmak üzere bir Türk daktilo bayan isteniliyor. Sil~ 

mesl 18.zımgelen maH'imat : Türkçe ve İngilizceyi iyi konuşması ve serı 
daktilo ve steno yazabilmesi. Aynca Fransızca bilenler ve bundan ev· 
vel bu gibi işlerde çalışanlar tercih edilir. 

Talip olanlann acele olarak t.ercümei hallerile şimdiye kadar nere· 
lerde çalıştıklarını bildiren mektu plannı posta kutusu 236, Beyoğlll• J 

' • adresine göndermeleri. 4 # 


