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Balkan Antantı 

Atina Konseyi 
Dün ToDlandı 

Dost Balkan heyetleri 
Atina halkının çoşkun 
alkışlariyle karşılandı 

BALKAN MATBUAT KONGRESi 
BAŞ~ADI DÜN iŞE 

DE 

'Geçen 

Konseyden 

Bir batıra 

Hatayda tahrikAt durmadı 

Müstemlekeciler hi-
1dise çıkarmak istiyor 

ANKARANIN FiKRi: SURiYE, 
HAKiKATI ANLIY ACAK 
Türk Heyeti 

Cen•vreye 
Cumaya 
Hareket 

Ankaradan 
Edecek .. 

Ankara, 15 (TAN muhabirinden) - Hatay davası üzerinde 
Ankara mahfellerinin hassasiyet ve alakalarında değişiklik ya • 

pacak ve sükun verecek yeni bir hadise yoktur. Yalnız, Milletler 
Cemiyetinin Sancak için kabul etmiş olduğu prensiplerin tat
bikına muhalefet etmek istiyen kuvvetlerin mahiyeti gittikçe 
tebellür ve tavazzuh etmektedir. 

Bunlar sancağı bir müstemleke te 1 
lakki ederek Türk milletinin ıararı -1 
na, kendilerine hususi menfaatler · 
temin etmit olan mahalli otorite ile 
birkac; mütegallibedir. . 

FUTBOL 
ANTRENÖRÜ 

1) ~tina, 15 (TAN muhabirinden) - Yugoslavya Batvekili 
it oktor Stoyadinoviç, Türkiye Hariciye Vekili Doktor Ara• ile .,.7anya Hariciye Nazırı Antonesko, refakatlerindeki zevatla ;r ıkte, bugün saat 10,30 da Atinanın Larisa istasyonuna vasıl 
0 rııutlardır. 
be l.liaarırleri istasyonda Başvekil Ge 
~l Metaksas ile bütün nazırlar, si· 
len v~ askeri erkan, Balkan devlet
baı elçıleri, konsolosları ile çok kala· 
~-bir halk kütlesi karşılamıştır. 
ban ırler, trenden inerlerken bir 
Jnin d~ ve bir Efzon taburu selim res 

1 i ifa etmiş, müzika Türk, Yugos 
ı:: ve Rumen milli marşlarını ça 
~ ken, karşılama merasimi, samimi 
~dan tezahürat içinde bitiril 

Geçenki Belgrot fop/anfmnda Balk an Konseyinde Antontın Hariciıe 
Yekilleri yanyana 

Ankara mahfillerinin kanaati, Su
riyeyi yanlı~ bir yola, bir çıkmaza g<.i
türmiye uğraşan bu zümrenin, mahi
yetinin meydana çıkacağı ve Suriye
lilerin de bugün veya yarın büyük 
komşulariyle dost geçinmenin yine 
ken.di menfaatleri bakımından en doğ 
nı bir yol olduğunu anlıyacaklatı 

merkezindedir. 

• 

"""" Rüstü Aras ,,,,,,_ 
ı Ati~ada mühim 

i Atin~ 15 (A;?!!~~• ~ı~q!:1L. olan merbu-

Yenice 
ikramiyf'-si 

çekilr1 Heyetimiz 

i Dış Bakanı RUttU Aras, matbu- tiyetinl,, BUyUk Şefim Türkiye 
at mUmessillerine fU beyanatta Cümhur Bqkanmın Elen kıra 

~""""ı;;,:.s.._<;_"mim1 L fu!I,,.,.. _ ı. M • ~ • ~... 0 -nau~~rv• .... -.~k··~··~·-~-~"·~·~~~r·....,2_="""~'~~~·-·~~~·-•...,...~,,;;:.~&J~e~s~~~·~~~ö~n~d~er~·~·:,....:ı~a~~::;::'· 
-u &-.a.dald - an nünb buıün = HlimdJ; fiaiv -ıam;t 1-
!rıi lnı buluşma, çok sa.mi- her zamanklınden daha kuvvetli nönUnün dostu Yunan hüktlme ~ 

'MilleUer Cemiyetinin 25 şubat top
lantıama Hatay yasa projesini götü
recek olan Numan Rıfat Menemenci
oğl.u reisliğindeki heyet, cuma gi1nU 
şehrimizden hareket edecek ve o za
mana kadar Istanbulda kalacak olan 
lft.leiiniliden direktif ildiktall IOll1'a 

Cenevreye gidecektir. ,._ft_o u Madam Stoyadinoviçle Ma-
~ Antoneskoya buketler veril.mi§- ve yalnıı Balkan Paktını imza tinin reisi Metaksasa ıönderdi-
"""· etmiş olan devletler tarafından ii samimi hissiyatı hlmil bulu

Müıolcereler Futbol boı anfteflÖtil Misler lu'-' 
Cenevre müzakerelerinin uzun sür- vaıilesine nilıayel vetilmiılir. T olsi

miyeceği ve Suriye heyetinin bugün- 16tmı IOHen spor llsmımııela oluly .. 
kü faaliyetine Fransadaki akis ve te- nuı. lia. Alluşlar arasmdo 

a Ikın sürekli ve şiddetli alkıştan 
h l'aaında istasyondan ayrılan misafir 

13'Yet, misafir edilecekleri Büyük 
'b~~Ya oteline gitmiş, biraz sonrn 
--tVekU Metaksas, yanında haricıyc 
:Uateşan olduğu halde misafirleri 

Yaret etmiştir. 

l>ro Müzakere baıfach 
latı tokol ziyaretlerinden sonra, mi

ır hariciye nazırları Kral sarayı 
::,derek defteri mahsusa isimlerini 
!kı'Ydetrnişlerdir. Sarayın ziyaretini 

Uteakip, Tevfik Rüştü Aras, Stoya
~iç ve Antonesko, hariciye vekfi.
h e giderek General Metaks:ısı zi
liıt ret ~tınişler ve Yugoslav Başve1d: 
ha hı rıyasetl altında, antant kon3eyl 
~kındaki müzakerelere saat 17 de 

1111 
lanıışlardır. Müzakereler saa~ yir

tl )e kadar devam etmiştir. Konsey, 
ç buçuk, dört gün sUrecektir. 

.... .. 8ALKAN 
t.1ATBUATı1 
kONGRESINDE 
~thıa, 15 (Hususi) - Balkan an
Cihı tı .~evletleri matbuat kongresi, bu
lon <>ğle üzeri Atina Akademisi sa
ltı Unda açılmıştır. Kongrede Başve
le 1 ~etauas ile Balkan antantı dev-

tler1 elçıleri bulunmuşlardır. 
°'t\"'i 1\.o~~· Yunan matbuat müsteşarı 

kolıdıs'in bir nutku ile açılmış, bu 

~·Türk, Yugoslav, Rumen baş 
le UraJıhasları hararetli nutuklar söy

llıişlerdir. 

~ Tazim telgraf !art 
lkolidis nutkunda; Balkan tıiya-

~Unı idare edenlerin teşebbüslerini 
~iye edecek olan Balkan matbu~~· 
~ eru mümessillerini bir arada gor 
~Ut olmakla duyduğu sevinri anlat
~~· Balkan matbuat birliğinin !ay-

arını izah etmiştir. 

14 Muralılıaslara ziyafet .. 
4ta Uteakiben Türkiye Cümhur Reısı 
h tUrke, Yunan Kralı Jorja. Roman
bat l{ra,}ı Karol ve Y.ugoslav hükfi]ı!et 
~i Prens Pol ile Türk ve ~n 

k ll rine tazim ve teşkellQi tel-
:-narı <;el ilmesi kararlaştırılmış 

tatil edilmiştir. 
lluraııhaslar, öğle Uzerl 9erefle 

<Arkfm Sa. 8, SU. 2 dfH. 

değil, bUtiin dünya tarafın - nuyorum. 
dan da en büyük bir itimada IA.- Sözlerimi bitirmeden evvel, 
yık bulunmaktadır. Antant Bal biribirlerine sayısıı psikolojik 
kanlar bölgesinde ve Balkanla- rabıta ve müşterek menfaatler
rı ihata eden denizde barışın en le bağlı olan TUrkiye • Yunanis 
istikrarlı unsurlarından birini tan arasındaki pek ziyade sami- ~ 
te,kil ediyor. mi münasebetleri kaydetmek ih 

Türk milletinin Balkan ide • tiyacını hissediyorum.,, 

~ ~" ""'~"" """""""""~~~ 

Avusturya başvekili 
Hitlercilere karşı 
ateş püskürdü 

ŞUŞNiG: KRALLIK iŞiNDE 
iHTiY ATLI DAVRANIYOR 

sirleri dolayısiyle Fransız zimamdar
lannm TUrkiyenin asla kabul edemi
yeceği nakıs ve tam bir istiklal temin 
etmiyen bir anayasa teklifinde bulu
nacakları kuvvetle umuluyor. 

Bay 'Menemencioğlu, anayasa pro

Yenice paketlerinde lcuponlaro ait jeaind~n b.~ka, Suriye - Hatay ara
ilcromiyeler dün lceıiele edileli. Büyüle :.::akı ı:nun~sebetleri ta~.z~~ eden 
ihamiyelerden otomobil Beıikloıto . proJelerı de beraber goturmekte
Yiınezadec/e Umran Nazile, Roelyo dir. 
ela gazete loto muhabirlerine/en ar· H 

1 
T alırik6tçıloı 

kaclaıımıı Aliye çıktı. Diğer lcozonon . ~ ep, 15 (Hususi) - Sancakta 
lora ait tam taf sil6t B inci soylomız hükumet memurlan her ne pahasına 
dadır olursa olsun, bu memlekette bir ha-

• dise çıkarmak arzusundadırlar. Türk-., · ı f ler öteden beri tuttu klan yoldan ~-n g 1 ere mamakta ve süküneti bozacak tahri-

M • • f 1 k kata i.let olmaktan kaçınmaktadır -us eme e lar. 

V Para cezası ermiyor Humus, 15 (Hususi) - Sancakta 

Suruyenin 
istiklal 
marşı 

lstanbul Konservatu
varından Rica Edildl 

Suriy0 h'1k':"' c~ı J. •:ınb'J! K!.ırn:t•r
vat•ıarına bır nı .. l.t, pla miira-.JLat e
Jı>rek Suı'i:r~ umhıır"veli içın l:.ir ıs
t'J:JfU mal'ljı h.ı,te!ım:tıes.nı ne\ .. ı. 
nı·~tir. Kımserv.ttu:ıı komşu dcvlEı
tin bu arıu.•unıı mı~~ı.u:ıiyetl~ lt:\~I· 
hımış ve k"mpodı:-yoL muallim· Ad
rı .. n, marşı haıırlaıı1.v11 başlam ~ti:'. 

ihtilas Etmiı 
Sofy•t, ıo (TAN) - Bur~d~ sa

nayi odasının vezuadarı Kara:-ca-of, 
hır mtlyr:n ~ev" ihtilas etmiştir. 

Viyana, 15 (TAN) - Başvekil Şuşnig dün 1500 kadar 
vatanperver cephesi şefinin önünde bir nutuk söyledi. Başvekil, 

kralcılrk hare~tinin mevsimsiz olduğunu anlattı ve Almanya· 
ya ilhak taraftan olan yeni kültür cemiyetlerine karşı da ihtar 

da bulunciu 

yapılan intihabatta istifa etmit olan 
Londra, 15 (TAN) - MUııtemleke 40 tan fazla mUntehibisaniden aşağı 

lerin Almanyaya iade edileceği şayi- yukan alınan nakdf ceza miktarı bın 
aları üzerine Avam Kamarasında ha- san lirayı ge<_:mektedir. Bu Hatay 
raretli m~za~er~ler olmuş, Lort Kron vatandaşlarmdan alınan cezalan, tah-
oo;.n de~ıştir kı: .. sildarların müracaatları hala takıp ================--==-

- Hukümet btr mustemlekeler - tmektedir 
den hiçbirini Nazi Almanyaya iadeyi c · .. 
düşünmemiştir Hükiimet böyle bir • . Mustemlekeciler 

hükümet memuru ve yabancılar tara
fından mukavemet gösteriliyor. 

Şuşnlg, Habsburglann avdeti me
selesinde vatanperverler cephesinin 
şu noktalara dikkat etmesi Iizımgel
diğini söyledi: 

h' · •. . LA.zkıye, 15 (Hususi) - Hatay için 
şeye ıç taraftar değildır.,, k t f ad k 

Bir koloni gibi idare ettikleri San
cakta hakimiyetlerinin nihayet bul· 
masını istemiyenler, istediklerini y p 
mak için toplantılarına devam etmek· 
tedirler. 

Bunu .. · uhaf kıı. 1 b onsey ara ın n abuJ edilen esas· n uzenne m aza Ar ar, u . 
beyanatı t . t k d tara bılhassa Hatayda yerle.,mek e-

emına ma amm a mem -
nuniyetle telakki ettiklerini bir ka • melinde olan ve memuriyetleri dola· 
rar sureti halinde bildirmişlerdir. yısiyle bUvUk servetler yapan mıJU 1 - Avusturyanın tarihi ana • 

nelerine riayet, 

LAHEY ADAL[ 
MAHKEMESiNDE 

2 - Kanunu Esasiye istinat ede 
cek olan ve A vusturyanın menfaat 
terine uyaıun olarak teessUs etme
si llzım aıelen hUkômetin teklini J .L.heydeki beynelmilel adalet mah-
ancak Avusturya halkı tayin ede- kemesinde daim~ bir Aza bıJlunciunnı-
bilir. ya karar verıu;tı.tik. Adliye Vekaleti 

3 _ TecrUbeye yer yDktur. bu halığa Usküdar hukuk hil\imi Ir-
B~vekil bundan sonra şöyle de • fanın tayinini miinasip görntü~ ve 

vam etti- kentlisinin rr·1v'...fakat edip e-tmiy~ce-
.. _ Kralcılık hareketi Avusturya- ğıni sormuş~ur. Oğrendiğimize g-ö

nm iç ve dış siyasetine uygun olma- rı-, Hakim lrft"l. ~u tekhfe muvafa
bdır. Karar jttihazı yalnız Avusturya kat cevabı ,·e:mjştir. 
ricaline aittir.,, 

Almanyaya ilhak taraftarlarma JIM~••••••••••ı~ 
karşı da Batvekilin beyanatı şöyle TÜRK INKILABI 
oldu: nda Terakki Hamleleri 

Son zamanlarda ekseriyeti mUnev 17 Milyon TUrkUn aıöreceği ve 
verlerden mUteaekkll bazı mahfeDer i.fnutmıyacqı bUyUk milli film. 

(,.\J'kası Sa. 8. SU. 1.-de) 

,_,__, 13 Vapur ~ 
j BugOn bir mukavele ! 

imza ediliyor ~ 
Den~yollan Ularai için iki Hne uırlıncla bütün va· ; 

Almanya!° ~ma~lanacalı 13 puı lar teslim eclilmif olacak ~ 
vapura ad sıparıf muhv~ • tar. V apurlann becl eli on •e
lai 6agün salt 10 Ja Jenız· · · el öd' • y · 
yollannJıa lldiaat Vekili Ce- ne açın e en~celıtır. enı ~ 
lal Bayar Ue labrika mü • vapurlar ıon sgtem olacak ı 
menillm aracnJa imzala • iç tertibatı en ani oaataları 
nacaktır. imza tarihinden haiz bulunaedtır. 
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Şoförler 
• • seçm 

doğur uy 
No. 34 

CENUP 
UDUDUNDA 

Yazan: MOMT AZ F AlK 

25 h i sül8yn 
nah·ye ·nde sabah! 

Şoförler Cemiyetinin yeni idare heyeti seçimine dün başıan
mıştır. Fakat dün ilan edilen namzet listesi şoförler arasn,da 
memnuniyetsizlik uyandırdığından pek az rey pusulası toplana
bilmiştir. Rey sandığı sabahleyin cemiyet merkezinde, öğleden 
sonra da Eminönü nahiyesinde bulundurulmuştur. Atılan reyle
rin mecmuu ancak 27 kadardır. Halbuki istanbulda 3000 şoför 
vardır. 

1 

eyo~hııula Ak~am Kız San'at mc]rtC'lıinde talclwnin eserlerlnt ~ 
n{;ılmıştır. l'uknrld resim sergideD 

Hafepfen Resülayna sevkediıen 
70 çuvaL sigara kağıdı! 

Sabaha karşı gayd garip birtakın, hane kadar Asuri de iskan etmişler ... 
seısıerle uyandım. huş, u nıc'l'hw· kuş Şehiıdc muntazam su tcsısatı yap 
bagınyordu. Hem de ncıcdc biliyor mışlar. Şımdi elcktrJk kurmak üzere 
musunuz? Dırnra nstıgım caketiınin imişler ... 
içinde ... Vay kerata vay .. Koca odtı - Butun bu refahın sebebi nedir di
nın ıçındc başka girecek yer bulama ye duşündüm? Ve sonra anladım ki, 
da sen benım caketimin ic;.ine gir! ... kaçakçılıktır. Hesülayinda kaçakçı -
Fakat bereket versın cibinliğe gırmc \ar daima en büyük müzahereti gö -
mişti. .. Hemen kalktım. Evvela aya~ rüyorlar, daima himaye ediliyorlar 
kaplarımı ehme aldım. Ve yere vura- ve bittabi adamakıllı para kazanıyor 
rak salladım. Bu ayakkabıyı tak tak lar, burası kaçakçılara adeta bir men 
yere vurmak bana, Diyarbckirde ak- zil hizmetini görüyor. 
rep tehlikesine karşı öğrettikleri bir Parayı biz temin ediyoruz ve onlar 
usuldü. Papuçlarımın içinde börti bo- refaha kavuşuyor ... Kendi paramız
cek namına bır şey olmadığmı sigor- ı' la başkalarını zengin ediyoruz. 
taladıktan sonra artık onları giyip a- Eminim ki, kaçak malı ucuz altlık di 
yağa kalkmakta bir mahzur tıbbi, fen ye sevinenler, bizim Resülaynla on 
ni yoktu.! Iann RcsUlAynıni görüp bir mükayc-

Musibet kuş hftla boğuk boğuk ba- sc etseler memleket namına ne bU -
ğırmakta devam ediyordu. Hani sesi yük bir cinayet işlediklerini gayet 
nı kıssa ve zibarsa, vnrsm caketimin canlı bir surette anlamış olurlar. 
içinde kalsın diyecektim. Fakat ne Halbuki, eğer kaçakçılık olmasa, 
gezer, gırtlağını tek nota üzerinde? \'e kaçakçılar burada beslenmese Su
mumarese yapan bir Primadonna riye Resülaynınm ne manası kalır 
namzedi gibi yorup duruyordu. Çöl içindeki herhangi bir hudut kasa-

Yavru; yavaş yaklaştım caketi şöy- basından ne farkı olabilir?. 
le bir araladım. Yok... Söylendiğme göre daha geçenlerde 

Seçime giren şoförler sandığa rey 
atıyorlar 

Seçim müddetinin devam ede- fa•reıı çok güzel bir ser~i 
ceği iki gün zarfında da bu mik-1 bir köşe~; ~österiyor • 
tarın pek artmıyacağı zanncdıl- ~·,,,,,======== 

m~::~~~rile görüştüğümüz Şo- B 1 R Y A N K E S 1 C İ İ ş 
förler bu mesele için diyorlar ki: u·· ZER~NDE TUTULDU 
"- Biz, kendi na.mcztlerimi ara-

1 
mızda toplanarak seçmek istiyoruz. 
Hazırlanan namzet listesınde eski i
dnre heyetlerinde bulunmuş kimse 
yoktur. Şoförlerin i lcrıylc şimdiye 
kadar uğraşarak kcrUbc sahibi olmuş 
kimselerin yerine idare işlerinde bu
lunmamış kımscleri se>çmeği doğru 

bulmuyoruz." 
Ru vazıyet knrşısmda seçim işi ih 

tilflflı bir Ş('kil nlmıştır. Neticeııın 

ne olacağı belli değildir. Rey sandı
gı bugUn Br~ıktaşli, 'Gsklidara ve Ka
d:köyUne gbUıUlecek, yarın tekrar 
cemiyet mc K<.>zıne getiı ilerek soçı -
min ~onu .ılın ıc:.'<tır. 

• • • ec Esı a1 
er iCıi Kaırarl r 

Açıkgöz bir polıb memuru, dün biryankesiciyi iş üzerinde yakalanııy!l 

muvaffak olmuştur. Hadisenin dik kate değer tafsilatı §udur: 
Bankalar caddcı;!nde nokta bckliyen bir polis memuru, önünden geçen 

tramvay arabalarından birinde Otner iı:,minde sabıkal ıbir yankesicinin uıı
ıunduğunu görmüştür. 

Memıır. hemen düdük çalarak ara
bayı durdurmuş ve telaşa düşen Onıe· 
rı yakalıyarak yulculara bir kayıpla
rı olup olmadığın ısormuştur. 

Arka ıhanlrnt a duran Necmi is-
mınde bir ı:at, bı.ı ikaz sesi ÜL<'l'ln~ e
nr ı cekeL:n~n cel"inc atmış, ı:tı lira
sının yerinde yeller estiğini ve palto 
siyle ceketinin üstten kesilmiş olduğu 

ı mı görünce hemen bağırmıştır: 
"- Aınan, ben yandını. 127 liramı 

Esnaf cemiyetlerinin müşterek yat· 
dım teşkilatı içın yapılan toplantıda 

mali heyete bakkallar cemiyeti reisi 
almış ... " 

.. . h b k 1 Rüştü, hamamcılnr cemiyeti reisi os· 
Bunun uzerıne emen sa r a ının t 1 .1 .. ş k t -1 k he-

<'epleri aranmış ve 127 lira tomar ha- ı mat~· okcnhcı erilreısı . e·vcel: lsadg ık B 
Şehir hleclısi dü ı N ıp ~~crdengeç. • _ ye ıne vec er reısı e u , o um 

t . b k 1 d t 1 t 1 linde sıcagı sıcagına bulunmuştur. ıl .. y h rak h t'no U o • b ının aş a n ıgın a op anmış ır. ş- c ar reısı a ya, mu ıp eye ı e n 1 z · a n t' 1 !erin çokluğ-Jndan dolayı Beyoğlunda OmPr, dün meşhut suçlara bakan şekerciler reisi Kazım, berber !er reı· 
tkinci bır bina vergisı tadi,at komıs- asliye dördüncü ceza mahkem:'!sine si Hakkı scçilmişlrdir. Ayrıca Celfılı 

Kollarını silkeledim; yok.. Haleptcn tren yolile Hesilliıyna 70 
Ceplerini yokladım; yok... çuval sigara kağıdı gelmiştir. Bu si-

1• ş e baş I' 1 yor yonu kurulmnsma ve bı.1 komisyona verılmiş ve suçu sabit görülrlüğiı i- Yahya ve Hakkıya cemiyetin müşte
seçilecek azanın riyaset dıv,rnır.ca in· I çin bir sene hap~e ~a?kfım edııa· ek rek bir binada toplanmaları için binB 
tihabına karar verilmiştir. Onrlülas- derhal tevkıf edılmıştır. ve dispanser yeri temin hakkında sa· Verilen mn.liımatn göre, Dcnizbank 

tcşkil{ttın"ııı haziran ba~ından itibaren yon makineleri hakkında tanzim edi- lahiyet verilmiştir. 
tatbik edileceği anlaşılmaktadır. Ve- len talimatname enrtimenlcrrle tetkik Kar aya Fakat mUbarek kuş hfılı'.'ı. da cake- gara knğıtlarmı kim kullanıyor? Re-

timin içinde b::ığınyordu. Bu kuş de- sülayndaki bedeviler mi ... Yoksa 
~il de yoksa hokkabaz mı idi? .. Van- Fransızlar mı? .. 

kiilct mütehassısı 1'"onder Portenin edildiğinden müzakereye konulmuş 
tetkiklerine göre, Denizbank merkc- fakat ~nuayyen maddC'lt'r vazıh görül- d k Çivi Ticareti 

tırloğ mu idi?.. Bedeviler çok nadir sigara içer' er. 
Nihayet caketimi elime aldım. Ve Onların kullandıkları yegane tütün 

zinin Merkez Rıhtım hanında olması mediğind<m tRclilf t: iı;in t~kr-a.ı r;:I:cii• Ü şeTl İ j 
tasavv:urları vardır. 1Aman Idaresi- menlere gbndPrılmı tir.. . . 

!ktisat Vekalcti,_civı tıcar.ctl fcıfnl 
yakından U-ki1< etnlffi""'\'E!-ı;tv1 na'"FB'fıU 

o zaman farkettim ki, kuş tavanda "Hasan Keyf,, denilen deli tütündür. 
bağırıyor ve ben nahak yere zavallı Bu tütünü ağızlarına alıp çiğnerler. 
kuşcağızı caketımin içinde zannedi - Diş etlerine sürerler ve bu mundar
yorum. Bunun sebebini araştırdım. lıktan zevk duyarlar. Keyiflenirler .. 
Ve fiziki bir keşifte bulundum. Mc - Fransızlara gelince, onlar kendi si 
ğer kuş yukarıda bağırıyor ve sesi 1 yah tütiinlerinc alışıktırlar. Sigarala
caketimin asılı bulunduğu kavak ağa rını Fransız rejisinden alırlar. Gols -
cından yapılmış direğin içindeki boş- vaz. Kapnral vesaire vesaire ... 

. ·u· k R ht h kli · 1 Şehrin sayf.ye yulerınJen bırı ol- r 
nın luer CZ ı im anma na lŞ w . . · · vap u 
d b 

.n d · b k 1 l De ması, cografı \ azıyetı ·:e S(; ke:nesınm e u yuz en gerı ıra ı mış ır. · . . A • 

ona söre, t€'Sbit <'lmcl) Uzere mtifetu~
lerden birim bu işe memur ctml ti. 
Tetkikat nihaye bulmuştur. Çivicile • 
rin hakiki vaziyeti bir raporla Vel<f1· 
lete bildirilecektir. 

luktan bir boru ı;ibi aşağı iniyor v~ O halde Hnlcptcn Resülayrıa gelen 
caketin içinde ·boğuluyormuş... 70 çuval sigara kağıdını kim lmlla 

Hay Allah mUstahakını versin!.. nacak? .. 
Kalktık tekrar yatağa yattık. Ve. 1.şin garibi şudur ki, kaçakçılar bi 

uykunun b~mem kaçıncı tefrikasına 

1 

ze kaçak sign~a se~kctmek içi.n .Hale.: 
devam etmıye başladık... be sipariş cttıklerı malları. hızım no 

Sabah... betçiliğini yaptığımız cenup treni va-
Gecenin ayazı güneşin yaldızile sı-1 sıtasile taşımaktadırlar .... 

\•anmış. Pencereden bol bir ışık giri- Sigara kağıları nereden geliyor? 
yor ve gözlerimi yıkıyor... Halepten !.. 

Yarasanın sesinden de artık eser Nereye gidiyor?. 
yok. Kara kancaloz kuş kimbilir han Resülayna!... . , 
gi köşede gündüzün ateşıni içerek sız Kimin ne dcr~uye hakkı var: 
dı kaldı!... Cenup treninın mahzurlarına duiı 

Ş . d' dı ardan bir vig-ın serçe se- geçen yazımda işaret ettiğim nokta-
ım 1 ş J 70 l • A - d h'kA 

si aksediyor. İşte kuş, kuş diye ben lara b~ı . . çuv:t. sıga:.a k~g.ı ı ı a-

b d 
· yesi kafı bır mısal dcgıl mıdn ? una erım. 

Taze bir hava insanı sanki soğuk 
bir duş yapmış gıbı zindeleştiriyor ... 
Pencereden bakıyorum: Akasya yap
rakları üzerinde boğulan gecenin iz
leri, altın pullar halinde sızıyor ve 
damla damla dökülUyor .• 

Resülayin ! ... 
Ay koca Resülayin bu muydu? .. 

Gece tren burada yirmi dakikadan 
fazla durmuştu da ben burasını bü
yük bir yer sanmıştım ..• 

İlahi Resüliı) in! .. 
Bizim 1stanbuldaki MerdivenköyU 

burasının yanında adeta büyük bir 
vilayet merkezi gibi kalır. Nekadar 
küçük bir nahiye merkezi burası! .. 
Yirmi yirmi beş hane kadar bir yer!. 

Biraz sonra nahiye müdürü Orhan 
Gecedoğanla buluşuyoruz. Ve bera -
berce nahiyeyi beş dakika içinde ge
ziyoruz .... 

MC'ğer asıl Resülayin burası değil
miş. Bu nahiye sonradan kurulmuş. 
Asıl Restilayin karşıda li'ransızların 
veya Suriyelilerin elinde imiş. Hudut 
çizilirken Fransızlar aslan payını ken 
dilerine ayırmışlar. Ve bizi de hat bo 
yunda bırakmışlar ..•. 

Yüksekçe bir tepenin Ustllne çıkıp 
Suriye Resülaynini seyrediyorum. Bu 
ra.sı Kamışlı kadar bUyücek bir şe -
bir ... Kırmızı kiremitler ve tuğlalari
~ insnnm yUzline gUlüyor. 

Nüfusu 18,000 miş. Son zamanlar
i:ı kn~?>unn civarında iki köye 500 

Mudanya 
mütareke 

•• • 
muzesı 

Mudanyada Mudanya müt&rekesi
nin imzalandığı ev, Hayri lpo.r tnra
f.ndaıı tamir edilerek bir müze hali
ne getirilmiştir. Bu müzenin n.çuış 

merasımi, önümüzdeki cuma günü ya
pılacaktır. 

O gün bütün Mudanya baştan ba
şa donamı.r::ah, saat 15 de lstiklıil rrıar 
şıyle merasımP başlanacaktır. Bura
da Vali Şdık Soyer, bir nutuk söyh
yecck ve kordela kesilerek ev gezile

cektir 

Karacaahmet Mezar· 
hklarını Güzelleştirme 

Cemiyeti Kuruldu 
Uskiidar J{ara•:ıahmet mezarlıkla

rını glizelleştirmc kurumu adiyle ye
ni blr cemiyet kurulmuştur. Işe baş
lamış olan cemiyetin maksadı Karaca 
ahmet mezarlıklarını duvarla çevirt
mek ve ecnebilerin bir ziyaretgahı o
lan bu E:t'dat kabirlerini temiz ve mun 
tnzı.m bir hale getirmektir. 

· b k · b 1 d kta b"tu" 1 ı on bini gecmesı dolayı ıylc Ramınırı 
nız an ışe aş a ı n sonra u ı . . ·. . 

d · U ı · b b gwlı b'ırer bır nıhıye halıne kılbı kabul edılmrn 
enız m essese en una a 

Darıcada kömür boşaltmakta otan 

Eti şilebi evvelki günkü lodos fır-
işletme mUdUrlüğü vaziyetinde kala· tir. 
caklardır. Yeni mezarlıklar yapılmcıya ka • ı tması.~d~ .. sulara kapılmış ve karay: 

Müesseselerin bUtUn tali işleri De dar mevcutları ısl:ıh etmek içın har duşmuştuı · Vapurun kurtarılmasın .. 
nizbnnk tarafından idare edilecek ve canacak paraya karşılık olmnk üzere çalıştlmaktndır. 
mühim direktifler buradıın verile - şahsi veya aile mnkbcrcsi yapmak is- Dört gün evvel Çanakkaletle kara-
cektir. J liyenlerden bir defaya mahsus olmak ya oturan Früzan vapurunun yükle-

- üzere Ucret alınması kararlaştırılmış· rinin boşaıtılmasma ıuzum görulmliş.. 

Jüri bu On 
toplanıyo 
Galatada inşası kararlaştırılan as

ri yolcu salon..ınun proJelerini tetkik 
edecek jUri heyetı bugün saat 15 de 
ilk toplantısını gUzcl sanatl.ı.r .Aka
dı::m;sinde yapacaıüır. HeycttP., Vali 
ve .Belediye Reisı Muhiddın Vstündağ 
ile polis müdüriı, deıuz ticart~t nü
dürü, gümrükler ıımum müdliııi, mu
hafaza umum müdUrU, liman ıdaresi 
müdürü ve Dcnizyolları umum mü
dlirU vardır. Ayrıca mimarlarımız
dan bir grup ta heyetin çahşmalan
na iştirak edecektir. 

Jüri kat'i kararını Mart başında 

verecektir. 

Askerliğini Yapmadan Memu
riyete Alman MezuıJlar 

Askerliğini yapmadan memuriyete 
alınan ıı.,e ve bu derecedeki mektep 
mezunlan içın nameztlik mtiddetinin 
üç sene olduğu hakkında mc>muriıı 
kanunurıun yedıııci maddesine bır 
fıkra eklenmiştir. J{amutayca da ka
bul edilen bu ele, dün vilayetlere ta
mim edilmiştir. 

Na,it Şehir Tiyatrosunda 

tır. Bu ücret bir kı~ilik mczal"lar i- tür. Kesmekayalık bir noktada ka
çin on ve üç ki.,,ıliklC'r için otuz lira 
olarak tesbit edilim~tir. Ml·"IİS per
şembe ye t<'krar toıılaı nc:ıktır. 

ı aya oturduğundan kurtarma amelı

ycsi gUç olmaktadır. 

A ganis an Bizden 
Muaınm istiyor 

Efgan sefiri Ahmet Han, Ktiltür 
Pn.ris heynPlmilcl scrg:~irıe ıştira- Bakanlığına müracaat ederek Efga -

kimiz hükumetçe kararlaştırılmıştır. r.ıstana gönderilmek iizere 50 lngiliz 

Bu sergiye şark mamulfıt ve masnua- ııra maaşlı bir kültür müşavıri. kırk 
tıyle halılarımız ve antika eşyaları- Ingiliz lira maaşlı bir muallim nıek
mızln iştırak etmek istiyen tUccnrlar. t.cbi mUdürü, ve otuz beşer Ingiliz lira 
sergiye gitmek için hazırlıklara başll- maaşlı bire'!' pedagoi ve psikoloji mu
yaca.klardır. ı a:~ımı ıstcmıştir. MUşavir ve mil-

OTOBUS üCRET!l'ijE 
YAPILAN ZAM 

HALKTAN 

ALINMIY ACAK 

B elediycye aıt iıntiyaz • 
dan ıı.tıfado ettı;<ler. 

miıddetçe otobu .. çuıcrd n ~lı 
nacak olan yüzde on resııı 

tahsılntına aıt kararın tatoı • 
kine dundan itıbaren bnşıarı 

nıştır. 

Belediyenin emrine gör~, ~· 
yüzde on resmi odeınck ıçııl 
otobüsçülerın bilet ucretlerı -
ne hıçbı r zanı yapınaınaları 1 

b 1 hatlarda cap ederken. az . 
b'lh E ·u· Kerestecılor ı assa y p -

. . d . ı· en otobüslerde 
servısın e ış ıy . 

durlere 75 er ve muallimlere de ult
, mış beşer Ingiliz lirası harcirah vcrı
i lecektir. 

Üniveırsitede 
Stenoğrafi Kursu 

Üniversite stenoğrafi kursu yarın 
açılacaktır. Kursa kaydedilmek üze
re Hukuk ve Tıp FnkUltelcrinden bir
çok mUracaat vardır. Stenoğrafi 
dersini Galatasaray ve Ticaret lise
leri stenoğrafi muallimi Bcnaroya ve
recektir. Biıtün t;ıhsil devresi üç ay 
sürecek, her hafta iki ders verılecek
t ir. 

KURBAN A 
PAZ TESi 
lst. MtiftillUğUnden: 
21 Şubat 1937 pazar günü 1355 zn

hiççesinin dokuzuna müsadif olmak• 
la (Arefe), pazartesi günU de (Kur
ban bayramı) olduğu ilan olunur. 

BAYRAM NAMAZI 

Zevali saat 
Eznni saat 

s. 

7 
1 

Kurban clerileri 

D. 

22 
32 

Bu sene Kurban bayramında toplY 
nacak olan kurban derileri Hava l{ıı• 
rumu, Hilaliahmer ve Himayei Etfııl 
tarafından paylaşılacaktır. Kurba1' 
deri ve barsaklannın ihalesi yapıl• 
nuştır. Bazı açıkgözlerın k€'ndi merı• 
faatlerine deri toplıynmnmaları içitJ 
bütün tedbirler alınmıştır. 

BiRKAÇ 
S T 

T iirk • So,·yet Rus ticarrt nrt 
lnıışmn ı bir uy •uiitlcletll' 

tahdit edilmiştir • 

• 
B cygir \'C merl<eple Se;\')3r ('9-

nnflıl: ynı1anların har' anı:ı • 
rma tnıktıklnn '.\'tılnnn 7jncirll oımıı
sı, hu hn~'\·anla;., yarnlndığı için, be

ledive zinciri yasak etmiştir . 
~ .............. ~ 

San'atı.ô.r Naşit, yalnız bu akşam 
için Yusuf Ziyanın Şehir Tiyatrosur •• 
da temsil edilmekte olan "Aşk Mek
tebi" operetinde rol alacaktır. Oğ
rendiğimil'e göre, Naşit, Aşk Mekte
binöe talebe o:ornktır. 

halktan bılet ücreti olarak bır 
kuruş fazlasıle 11 kuruş alın-

Bugünkü Hava: BULUTLU 

Para Cezasına Çarpılanlar .. 
Belediye resim veya suçundan nak 

di cezaya çarptırılanlar bu parayt ö 
demedikleri takdirde suçlunun sarih 
ikametgah adresiyle mliddeiumumili
ce verilmesi kararlaştırılmıştır. 

dığı göri.ilnıüştiir. .. 
Bu yolda vaki ihbar .. uze • 

. b led'ıye dün seyrusefer 
rıne o , . . 

"'d'" 1 ..... "ne kat'i bır emır mu ur ugu . 
. halktan eski tnrıfe hn 

verınış, ' 
.. d ara alınnınnıasının tc 
rıcın e p 
minini bildirnıiştır. 

Buıı:un hava, bulutlu ve yağışlı gec;ectk· 
tir. Rüzgiir, umumiyetlt şimal istikamttin
den Garbi Anndoluda ,iddetli, Orta Anado
lu ile Şnrk mmtakasmdn orta kuvvette ese
cektır. Hararet derecesinde yeniden bir dü-
Uklıik beklenmiyor. 

Dünkü Hava 

__, 
2 nci ay GUn: 28 Kasım: ıoı 
rn:-5 Hicı f 1353 Ruın1 

Zilhicçe: 4 3 Şubat 
Güneş: 6 05 - O<Yle: 12.2$ 1 
Ikindi: 15.22 - Aksam: 17.43 
Yatsı: 19,14 - lmsak: 5,16 

·-~--~~------~~~ 
Dun, hava tazyiki 767 milimetre. harar.et 

en çok 6. tn az 2 santigrat olarak kaydcdıl
mıştir. Riızgar şimal lıtikamctlnden saatte 
30 kilorrttre 'lur': .. le es,,.iştir. 1-hfi[ vd:•~ görulmtiııtur. 
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Nazmi Merhum 

s e>,,N > ?Fı>A.B ER . Japonya ve Cin • 
1 1 

. . 

. Bir asi tayyare 
ıngiliz muhriplerine 

bomba atll · 

Başvekil Hayaşi 
"Asya siyaseti,, 

güdeceğini söyledi 

Madrit • Valansiya Yolunda ki Şiddetli 
Muharebeyi Hükumetçiler Kazandı 

Japonyada kabine buhranı artık tamamen 
- belki muvakkat olarak - durulmuş de
mektir. Yeni Japon Başvekili, harici siya
ceti alakadar eden ilk resmi beyanatını <liin 

ti Lo~dra, 15 (TAN) - İspanyada en mühim muharebe 
h .. a~nt • Valansiya yolu üzerinde vukubulmaktadır. Asiler, 
/ Utun gayretlerini bu hattr kesmek için sarfetmişlerse, ve Ar • 
g~~dayı işgal etmek için uğraşmışlarsa da en son malumata 

yapmıştır. General Hayaşi, yeni kabinenin 
sulh ve Cinle dostluk münasebetleri yolunda 
yürüyeceğini söylemiştir. Bu hususta Tok· 
yodan gelen telgrafı beraber okuyalım: 

Tokyo, 15 (A.A.) - Başvekil M. Hayaşi yüksel{ K1ymetli . 
Bir san'afkar 
Kaybettik 

e muvaffak olamamışlardır. 
---;;l Arganda, Madridin cenubu şarki-

~ 1 sinden 14 mil mesafededir. Yol düş 

ŞiYai~ı·--. aiemı 
. . . 

man ateşine maruz bulunmakla bera
ber hük.fımet kuvvetlerinin elindedir. 

ALM1RADA 

Müdafaa istikrazı Asiler geçen hafta sonıunda Almi

İ ngilterede günün en mühim rayı işgal edeceklerini söyledikleri 

Haritada noktalı yerler Franko kuvvetlerinin elin -
de bulunan araziyi gösteriyor. Fakat bu arazının 
bazı kısımları münazaafıcltr. Oralarda asilerin ha

kimiyet vaziyetleri zayıf fu 

meclis azalarından bazılarının sordukları suallere ce:' 
vap vererek hükumetin Mançuko ile sıkı bir şekilde 
anlaşarak Çin ile dostane bir teşriki mesai temin et
miye matuf bir Asya siyaseti takip ettiğini söylemiş
tir. Başvekil Japonyanın, Çinin şimalinde bir tecavüz 
politikası takip etmek tasavvurunda olmadığını ila
ve etmiştir. lstanbul, kıymetli bir san'atkaxını 

daha kaybetti. Hessam ve ha~t-at 

Nazmi öldü. Harbiye Nezareti birin
cı sınıf müıneyyizliğinden tek<ı.üce 

sevkedilmiş olan Nazminin bilhassa 
pul \'e l;;ini re::;imleı i yapmakta yük· 

sek bir ihtisası vardr. Genç yasın· 
danberi muhtelif zamanlarda, şimdi· 
ye kadar 60 pul müsabakası kazan
mı~tır. Istanbul ve Rumeli haritala· 
rını da Türkiyede ilk <lefa Nazmi mer 
hum yapmış \·e basmıştır. M.mıleke

timizde çinkografmm ilerilemesirn.le 
ve tekamülünde mühim rol alan sa.n'
atkar Nazmi, çok zor ve çetin bir iş 
olan eski kufi yazısı için bir alfabe 
hazırlamış ve son zamanlarda baslı· 
rılması hazırlıklarma da başlamıştı. 
Nazminin severek ve büyük bir far~· 
gatlc, aşkla cahştığı sahalardan bi
rısi de çinidlikti. lstanbuldaki biı

tün •rürk çinileı ini devrelere ayırarak 
bunların renkli resimlerinden ze:ıgiLı 
bir kolleksiyon yapmış ve bunlar ge
çenlerde Ankara da açılan küçük san' -
atlar sergisinde teşhir edilmiştir. 
Kültür Bakanlığının bunları satın al
mak teşebbüsüne giriştiği de söyleni
yordu. Yaptığı çini modellerinden bir 
kısmı Avrupa.da muhtelif mecmualar
da ve san'at kitaplarmcfa neşredil -
miştir. Son re~imlerinden bir kısmı 
da Topka pı sarayı direktörü Tah~nn 

Oziin lngiliz şark cemiyeti tara fın::lan 
ncgt edilen çiniciliK hakkındaki ese
rinde çıkmı~tır. 

C! ıneselesi müdafaa istikrazı • halde bunu yapmıya muvaffak ola-
bır, Maliye Nazırı Mister Nevil çem mamışlar ve General Del Liano dün;----------------------------------------------
erlayn A .. led. w• t k Al • t , vaın Kamarasında beyanat soy ıgı nu u ta hazırlıklarının • • ı t • d 3 o '~ b~lunarak hük(ıırıete 400 milyon mirayı zapte kiıfi gelmediği için /bu 1ng1 ere yen 1 en Kamutay 

~e~rl~n ist_ikraz yapmak için salahi - işi geciktirdiğini bildirmiştir. 
işle _ısteını~ ve bu paranın müdafaa ING1LIZ GEM1LER1NE h .. • • 
Burın.e s~rf.?dileceğini söylemiştir. Londra,15 (TAN)-Cebelüttarık- arp gemrsı ınsasına 
de, fu~La, onumüzdeki b~ -~e~e için - tan Maltaya giden iki !ngiliz muhribi l , 
taf ırn hasıl oldukça hukunıet ta· bir hava taarruzuna uğramış, muh· k d • 
ta ından tedarik edilecek ve teslihatı riplere 6 bomba atılmıştır. !ngiliz arar ver 1 

ll1aınla k . . . ı;·· . ına ıçın kullanılacaktır.. muhripleri, tayyare toplarını kulla -
hafi~kurnetin bu talebi, muhalif nıa· narak mukabele etmişler ve tayyare . .. .. . 
"'" tarafından itiraz ile karşılan - Bal dal d w k İngıltere hukumetı, donanmasını yeni harp gemileriyle 
.. , 1 ş v hü ear a arma ogru açnuya mec I k . k 1 . · t 
da bi; kum~tin bu mesele hakkın bur kalmıştır. Bundan tayyarenin ta vı_Ye etı:ıe ı:nese esını aı;:ı _ınanasiyle eline al~ış bulunuyor. 
tıı' . beyaz kıtap neşretrnesi isten- asilere ait olduğıu anlaşılmış bulunu- Yem yıl butçesıne donanma ıçın konan fazla tahsısat çok kaba. 

1r1r: yor lngiltere hükfuneti şiddetle pro- rık bir rakam gösteriyor. Bu sene yeniden otuz harp gemisi in-
ti! ııgıltere hükumeti tarafından ve - t t.o için müm .11 . t ı·mat ver şasma karar verilmiştir. İşte son haber· 

en malCı t . I . . b.. es essı erıne a ı · u· • tü nıa a göre ngılterenın u . t" · Londra, 15 (A.A.) - ln.Orning ı----------------
m:' te.slihat masraflarını bütçe ile te- mış ır. RUS GONULLULERl Post gazetesinin habri muharririne Lan "/\ ,0 .. yrat 
tı"krıe 1n.1kan y.oktur. Onun için bu is- göre bahriyenin 1937 - 1938 tahsisa- I' ~ J V ~ 

taz ı Lord T(ranborn Avam Kamarasm-
ti r. 

1 
~-e vaziy·e· ti. karş.ılaı_nak ge_rek· tı 120 milyon !ng. iliz lirasına baliğ n~ it da bir suale cevap vererek, Madrit ve d ' k ' hı .

1 
.,,ı ere hukuınetı, bır vergı tar olmaktadır. Bu mıktar geçen seneki zyor l • 

la 1 e ~er sene 80 milyon sterlinin faz Katalonyada. Rus gönüllüleri bulun- tahsisattan 40 milyon lira fazladır. • 
til~~rıdat temin edebilirdi. Fakat ver duğunu, fakat sayılarını bilmediğini Bu seneki bahı:i inşaat programı 
.. ~~artırma yolunun efkarıunıumi- söylemiştir. mucibince üç saffıharp gemisi, altı 
•ap edi~ ..... 

1

• ' • ' • _. -- ~-:~ L - 82 TAYYARE kr1ıvsı7nr Hl torpito muhribi, altı ve 
lih~t "ş, ve kara, denız, hava tes Moskova, 15 (TA.ı.~) - ASilerle ya sekiz tahtelbahir birkaç · 

u. ının efk" · · b" ·· h · t ·1 d V 1 · ' mayın )Ük .. • arı uınumıyeye yenı ır cum urıye çı er arasın a a ensıya - gemisile birkaç tane ma"in tar k 
Yuklerned b 1 d .. ·· "I 11.r d ·t ı .. · d kub ı ·· J a ge tııUştür en aşarı ınası uşunu ., a rı yo u uzerın e vu u an mu- misi ve belki bir tane de tayyare ge-

Bunu. 
1 

cadele son derece çetin olmuş ve cüm- misi yapılacaktır. 
l(a na beraber meselenin Avam huriyetçilerin muvaffakıyetiyle neti- MÜDAFAA İSTİKRAZI 
te trı~rasında ehemmiyetli bir suret- celeruniştir. Top~u ve mitrayöz ate-

Fıııunakaşa edileceği anlaşılıyor. şi devam etmektedir. En müessir 
Londra, 15 (A.A.) - Avam Kama 

rasında Baldvin, müdafaa istikrazı 

hakkmdaki müzakerelerin çarşamba 

ve perşembe günleri yapılacağını bil 
dirmiştir. 

ku akat istikrazın hedefi lngiltereyi kuvvet, Alman tayyareleri olmuştur. 
sırı"Vetlendinrıek ve arsıulusal saygı Yol üzerinde iki tarafın 82 tayyare
efk1. artırmak olduğu için lngiltere si arasında mlithiş bir muharebe ol
dil arı~111unıiyesi tarafından kabul e- muş ve neticede asiler firarıı mecbur 

~ce~ı şüphe götü mıez. kalmışlardır. ~~!""'!""'~---!!~~--~~!'-"'-"!'!'!!!!!!!!!!!!!!!! 
kildııgılterenin silahlanma işini bu şe 9500 ı.fEVRUF Garı·o bı·r 
A.vre başarması, şüphe yok ki, bütün Moskova, 15 (TAN) _ Malagada 
de d~~ada tesirini gösterecek, belki şimdiye kadar tevkif olunan cümhu-
tü .'ger devletleri de, ayni yolda yü riyetçilcrin sayısı c9500) e varmış- f ayyare 
ta~?e sev~edecektir. lngiltere ~bir tır. 
h'ıi d tan rnudafaasını bu şekilde aza Italyanlar son günlerde asilere 30 
t"t erecede takviye ederken impa-... orı k tank göndermişlerdir. 30.000 el bom-
....... u eczasının müdafaası ile de ·••-..şg ı bası da yoldadır. 
lamı u olınakta ve bunları da sağ -
tııe .aırıaktadır. Cenubi Afrika hükO BOMBARDIMAN 
h tı vbir taraftan yüzlerce tayyare Valensia, 15 (A.A.) '~Asilere men-
tarıgı halde lngiltere hüktımeti ta- sup bir kruvazör karanlıktan istifa
tlıi ında.n kendisine 200 tayyare te- de ederek Valensia limanına yaklaş
~i ~·olunmuş ve bu tayyareler pek cü tıktan sonra şehri bir çeyrek saat 

a'·~ bedel mukabilinde verilmiştir. bombardıman etmiştir. 
•ila1-ı~türı bu teşebbüsler 1 ngilteren in 
tlıi anma işine vereceği büyük öne
hiçb~e onun bu işi katiyetle hal ıçın 
tırı ır .~edakarlıktan geri kalııııyaca-

ltlyan Manevras~na 60 
Gemi iştirak Edecek 

Havada Orak • Çekiç 
l~areti ÇizmiŞ 

Viyana, Jj (A.A.) - Bu sabah 
saa.t 10,JO da esrarengiz bir tJ.yyare 
daha hi.iküınet merkezinin üzerinde 
uçarak .Ju~ııanla ora.k ve çt:kıç renızi
ru resnıettııiştir. 

Bu tayyareyi yere inmiye m~c;bur 

etmek i ~in birkaç askeri tayyar'3 ha· 
reket ctmıeıtır. Esrarengiz tayyare 
Çekoslı;vakya hududuna doğru kaç

maktadır. 

Avrupa Sulhü için 
Tehlike Yok 

Hamburg, 15 tTAN) - Hariciye 
Nazırı Fon Nöyrat bura gazelelerınin 
birine beyanatta t.ulunarak "A.,rupa 
sülhi.i için bugün hiç bir tehli.rce yok
tur. Bilakis beynelmilel vaziyetteki 
gerginlik azalmış bulunuyor" dem!ş · 
tir. Fon Nöyrat daha sonra silahlan
ma içinden bans.,derek, diğer devlet
lerin ittifaklar:a askeri kudr<>1 !erini 
arttırdıklarını aDlatmış ve Almanya
nın yalnız kendi kuvvetine güvendığı
nı söylemiştir. 1.1gi1tere hükfımetin!n 
4::>0 nı;lyonluk b!r istikrazla sil5.1ı.lan

mak ll.,in vu!ı:ubu1an talebini · mPvzuu 
bal•seoı~n Al•n myı-. Hariciy Nazırı. 

Almanyanın buna i+-iraz etmt>diğini, 
fa.Kat bir kı · rıc:;er.ırı de kencl.:nc ayni 
hakkı kullanmc:.k hususu•.d::ı. ititraz 
ctn•t'ı:.ini istemclliğ;ni iz.ıh etmiştir. 
FGn 'l'öyrat Alın :ınyanın Lspauy.ı iş
ı. .. ınde diğel' aevlt~t.ı:.r~-? ")' r"kte ba
p~)<!-!~ edeceğ. :ı v.-..:ı lspanyarı.ın tum:ı

m: j t-'tini tanı rı ·.~ hu'!ıısurı J:ı söz ver· 
d ğ.ni söylenıış vı:: Vı:;anııya vuk 1 ılıL
!·1c&k izyöre~:. Je, oalısr::d.~rken tıu 
zı~,aretin iki .~ln.rı~: nıeınlekct: ara. 
zı. c ;,ki bağt ı :ı sıklaştıra<·.ı;-,ını •lD -

lJ.tn ıştır. 

1 butün açıklığile gösteriyor. 

"-- Ömer Rıza DO(;RUL 
Roma. l5 (A.A.) - Musolini'nin 

Trablusgarbı ziyareti dolayısiy!e 
Tr·, tlus ile To!.:ı :u~~ arasmd:ı. ynrıta
cak olan ve 10 dan 12 marta kadar 
devam edecek olan ınane\'ralara bi
rinci ve ikinci filolara mensup altmış 
kadar harp gemisi iştirak edecektir. 

Bulgaristanda 50 
Tevkif Edi~ di 

Kişi Beş Devlet 
Filistinde 
Haydutluk 
ltu<i .. 

~.ıtı us, 15 (A.A.) - Benyamin ci-
t"'irı l'l<ia. ~itin bir Arap köyünün reisi 
tete:· gırıp para istiyen bir haydut 

0 
1 .larafır,dan katledilmiştir. 

cıll:ı. ..ı:ıv.~rd;ı, 20 yaşında genç bir ka
"4 Oldüı iıJmüştÜr, 

s •dat Rıza Futbol 
~n Federasyonu Reisi 

eler~ kara, 15 (TAN) - Futbol fe 
~etirii<>n •. reisliğine Sedat Rızanın 
tee~cegı hakkındaki haberimiz 
t~dilc t etmiş ve keyfiyet Partice 
~aşla olunmuştur. Yeni reise, arka 
\ıel'i1,:X~1 _seçmek için geniş salahiyet 

.. ııştır. 

~l'lk 4nkara ajanı çekildi 
ho1 a.. ara, 15 (TAN) - Ankara fut 
~rıçtarıı Danyal, son Ankaragüclı -
tlltan e~ B~rli~ maçının teehhüründen 
~l ir ıhtıHi.f dolayısiyle istifa et-r. 

Sofya. 15 (TAN) - Zabıta, Cu
maibılla kasabasmda yenideıı bir a
narşist - komünist teşkilatı meydana 
çxkarmış, 50 kişi tevkif edilmiştir. 

Küçük Harici Haberler 
P rus!~ Başvekili Ceneral 

Gorıng bugüıı, avlan _ 
rnak üzere Lehistana gidecek 
tir. 

* L itvanyada geçenlerde 
mahkum olan 40 kişi, 

Cünıhuriyet yıldöııümü mü • 
nasebetile affedilmi~tir. 

M eşhur Amerikalı atlet _ 
lerden Dulaş iki millik 

koşuda sekiz dakika, 48 sani
yede dünya rekorunu kırmış
tır. 

* 
A lıııanyada dün eski mu

haripler beynelmilel kon 

1 gresi toplanmış, Belçika, Ma
caristan, ltalya murahhasları 

da bulunmuştur. 

* 
M aruf Avusutrya maliye

cilerinden Hofer Al -
manyada tavkif edilmiştir. 

Kendisinden mili ki bazı sırla-

rın ifşası da istenilmiş, mev
kuf menfi cevap vermiştir. 

* 
Ç inde Mareşal Şan-Kay. 

Şek sükunun temini i

çin tedbir alınması lazınığel -

diğini söylemiştir. 

Konferansı 
ve Almanya 

Londra, 15 (A.A.) - Avam Ka
marasında, Fı ansız _ Sovyet paktı 

hakkındaki bir suale revap veren 
Lord Kranborne, demiştir ki: 

"- Beş devlet konferansının hazır
lanması için halen de devam etmekte 
olan diplomatik noktai nazar teatile
ri esnasında, Almanya hükumeti. her 
hangi bir sebeple bir beşler anlaşma
sının aktine mu\'afakat edeın:y~çeğı 

hakkında, hiç bir vesile ile lng~Itt!re 

hükiimetini babeı dar etmemıştir." 

400 Va~on Şeker 
Suya Gömüldü 

Belgrat, 15 (TA .... ~) - - Karaşi~sa 

nehrinin ta~ması yüzünden husule ge
len seyllp deY:ıın ediyor. Şekerle y;ik 
lü 400 vagonun da suların hüw.m:na 
maruz kalma~mdan zararlar bır!<aç 

milyona c;;1kn.1ştır. 

T atii kararı 
Verdi 

Ankara, 15 (Tan nıuhabi -
rinden) - Millet Meclisinin 
bııgünkü toplantısında, ikincı 

müzakereleri yapılan yedi ka 
nun projesi kabul edildikten 
sonra bu içtima senesi içinde 
hliklınıetten gelen blitün nıad 
delerin göri.işülıni.iş ve netice
lendi ri lnıiş olduğuna, Kamu -
tayın 22 Mart 1937 pazartesı 
gününe kadar tatil edilmesi 
hakkındaki takrir kabtıl edil· 
•nistir. 

Fransada 
so cu ar 
ve kabine 
Moııtrö, 15 lA.A.) · ·- Milli rıu~.;y:ı 

list meclisi, Proletarya ittihadı parti 
sınııı ulok b.1.1.nd.e kuhulüııe b.i.1.1'.iJ 

vcrıui:,.tir. 

.M. Zyıonıski I::ıpaııya mes~·e~ini 
mc\·1.uu t.ah•t'Jcrek d..!m.iştir ~n 

"- Frankonun zaferi bütün Garbi 
Avrupada demokrasinin büyük mik
yasta gerilemesini intaı; edecektir. 

lspanyada bir faşist diktatorlügü
r,ün tesisi beynelmilel ı:-:11lhü wmanıi
lc: tehdit edebilir." 

Diğer hatiplerden bi~i. sol cenah 
ihtilalcilerinin Blum irnbinesini bü -
tün kunetleriyle müd:ıtaa edr.cek • 
!erini, fakat makul te:-ıkitlerı de el • 
den bıra h .. ıyf!'!dkl& r•rnı söylem ;şt,r. 
l'~n ~onunda l\I. G.·• ı:nrJııı:h taraf cııdo ... 
hilkitmelin me:: "U ı~.ııanya hükümet~
k tekrar ti,. 1 "i rnii:ıu~chetl~re gıriş
r:ı,..si hal;kıwl<ı yapılan ~Pklif '.i • .:.1.ıul e
dılmiştir. 

ANADOLU 
TAHViLLERi 

Ankara, 15 (A.A.) - Anadolu de
nı.iryolları ve Haydarpaşa liman şir 

ketleri mübayaa mukavelelerinin ba
zı maddelerinin tadi 1 i 
hakkında hükümet mu 

Geçenlerde Anknrayı ziyaret eden 
Alman lktısat Nazırı Doktor Şaht, 
bu çini modellerini blihassa takdir et
mişti. 

Snn'atkiı.r Nazminin ölümü, matbu
at alemi için cidden büyük bir kayıp

tır. 

~forhumun bir hemsiresi, bir de 

kerimesi \'ardır. Buıılnr: gazetelerin 
\·e Nazminin dostlarının alakalarına 
te~ekkür etmektedirler. 

Krom 
ihracında 
Birincıyız 

Dünya lhtiyacen2n 
Yüzde Kırkını Biz 
Temin Ediyoruz 

Ankara, 15 (TAN) - Nikelaj ve 
<_;elik eşya imalatında ve sanayiinin 

ı·ahhaslarıylc şirket mümessilleri ara d h b. k b 1 · d k 11 tl . . . . a a ır<_;o 9u c crın e ·u an an 
smda teatı edılmış olan ıki mukave- . . .. . . . . krom madenının dunya pıyasasında 
lenin tasdıkıne ve bu şırket.ler esham 1 ,,;;.,.,.ı 40 · ed k k ih . .. . ., \.UAAe ını temın ere ro::ı ra 
tahvıl ve mumessıl senetlerinin sivas . . · 
E 

B . h . . .. catında bırıncılıgı kazanmış vazıyet-
rzurum ve rganı ta villerıyle mu- l . 

badelesi hususunda maliye vekaleti- eyız. 
ne müsaade veren kanun layihasının Ald~ıın yeni mallımata göre_. 
bugün Kamutay tarafından kabulü- 1936 yılında Ti.irkiye 145 bin ton 
nü müteakip, Anadolu demiryolları kroın satmıştır. 1937 de istihsal e-
ve Haydarpaşa liman şirketleri heye deceğiıniz krom madeni için de a-
ti umumiyeleri saat 18 de ziraat ban lakalı makamlara vaki mi.iracaat-
kası merkezinde fevkalade bir toplan lardan biitiin yıl istihsalatıntn sim 
tı yaparak miibayal. mukavelelerinde diden ıni.işteri bulduğu anlaşılın.ak-
yapılmış olan tadilatı müzakere ve tadır. 
tasvip etmişlerdir. 

Her iki şirket idare meclisi reisi 
Ali Nizaminin başkanlığında yapılan 
bu toplantıda maliye vekaleti namına 
müsteşar Faik Baysal ile Nakit işleri 

müdürü Halit Nazmi Kesmir lıazır 
bulunmuşlardır. 

Bugün yalnız Etibank tarafından 
işletilmekte olan Erganideki Gole -
man madenleri başlı başına talepleri 
karı:;ılıyabilecek kadar zengindir. 
Kromlarımız, en çok İtalya, Fransa, 
Amerika ve İsveç piyasalnrın~ ihraç 
olunmaktadır 
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ÇÜRÜK 
YUMURTA 
SATIŞ ŞLAR 

Asliye ikinci ecza mahkemesi dün 
bir tilccar tarafından Almanyaya gön 
derilen çürük yumurtaların muhase 
beswe başlamıştır. Davacı FresJm 
ismınde bir yumurta taciridir. Sab
ri ve Bodos isminde iki zattan 400 
sandık yumurta almış ve bunları Al -
manyayn göndermiştir. Almanyada 
Stlitgart kimyahanesi bu yumurta -
lan tahlil etmiş ve sanayiden başka 
yerde kullanılamıyacağına karar ver 
diği için dnvac.ı 2800 lira zarar etmiş 
tir. Muhakeme şahitle11in çağırılma· 
sı için talik edilmiştir. 

ava gazı 
ile ölüm 

'Muhitinde zengince tanınan müte
kait Salibin Uç glin evvel F'atihteki 
odasında şüpheli bir halde öldüğü gö 
rüldüğü için cesedi morga kaldırılmış 
tı. Morg ölümün havagazile zehirlen 
mek suretile vuku bulduğunu tesbit 
etmiş ve raporunu vermiştir. Tahki
katı idare eden müddeiumumi mua -
vinlerindep Hihmet Sonel havagazi 
musluğunun kimin tarafından açık 
bırakıldığını tesbite lüzum görmüş 

ve bu hususta polise direktif ver -
miştir. 

Kat ilin babası 
da f evkif ediıdi 

Yıldız gazinosunda tabanca kur -
şunu ile yaralanan İbrahim, kaldırıl
dığı hastanede öldüğü için müddeiu
mumilik tabibi adli Enver Karanı dün 
hastaneye göndererek cesedi muaye 
ne ettirmiştir. Cesedin birisi göğsün· 
de birisi de karnında iki kurşun kal -
dığı için doktor morga kaldırılması
na lüzum gös,ermiştir. Kurşunlar çı 
karılarak atılan tabancaya ait olup 
olmadığı tetkik edilecektir. Suçlu !b
rahimin babasını da diin dördüncil is
tintak hıikimi sorguya çekmiş ve tev 
l:if etmiştir. 

Çekle Y apaldığı iddia 
Edj en Dolandırıcıhk 
Ahm~t Tacettin isminde bir komis

yoncu hakkında, İsviçre bankalarına 
nit iki çeki elde ederek Osmanlı Ban 
kasını dolandırmıya teşebbüs ettiği 
iddia.sile tahkikat yapılıy.ordu. Birin -
ci istintak hakimi Rahmi, tahkikatı 
m bitirmiş ve muhakemesine karar 
"ererek suçlunun evrakını cumartesi 
günü ağır ceza mahkemesine vermiş
tir. Yakında muhakemesine başlana
caktır. 

Gülizar, "avukatım her ıeyi anlattı. Ne diyeyim, çocuklanmı 
bırak.mayın!,, diyor. 

• 
öksüz 

Gülizar kadı ın 

muhakem • 
1 

Dün müçlafaa yapıldı 
duruşma karara kaldı 

İki sene evvel Galatada hemşerisi -
Kazımı tabanca ile blutiren Erzıncan ı razı olmadı: 
lı Gülizarın muhakemesine dün sa- - Gülızar, bırak o çocuğu dışan
bah ağır ceza mahkemesinde devam da gezdirsinler, burada sıkılma::;ın! 
edildi. Geçen celsede müddciumumı Dedi. 
Sadun Gülizarın idam cezasına çarp Bvvela Gillizarm avukatı söz aldı. 
tırılmasını istemiş ve Kazımın da bu Davayı bütün inceliğile teşrih etti. 
ocağı söndürmek istemesini hafifleti Ve iki çütlik yi.ızünden Gtilizarın 
ci bir sebep olarak ele almıştı. Kara- oğlan kardeşile annesini öldüren Ka
nn dün verileceğini tahmin eden ke- zıma İstanbulda nasıl rastladığını an 
sü bir kalabalık daha erkenden ağır lattı. Ve bu cinayeti yenilemiyen mUt 
ceza salonunu ve koridoru doldur • hiş bir heyecanın tesiri altında işle
muş, meraklıların tehacümü karşısın diğini SÖ)'lcdi: 
da polis tedbir almıya mecbur ol • - O gtin müvekkilem Galataclan 
muştu. Jandarma, Gülizarı kapı altın geçiyordu. Birdenbire karşısında Ka
darı mahkeme aralığına getirdi. Şim zımı gördü. Kazımın elini arkasına 
diye kadar ortada bulunmıyan kocası doğru atması Gtilizarı korkuttu, he
da dört çocuğunu annelerine getir - yecanını artırdı, kardeşinın ve anne
mişti. Gülizar bunları ayn ayrı bağn sinin akıbetine uğramamak için o da 
na basıyor, kokluyor ve alınlarına, ha evvel tetiği çekmiş bulundu. Ha
yüzlerine buseler kondurarak okşu • disede yüksek makamı iddianın dedi
yordu. Çok heyecanlı idi. Yanına ge ği gibi taammüt yoktur, dedi ve sö -
len iki yaşlı 'kadının da ellerini üpe • zünü "yüksek mahkemenizin adalet 
rek alnına koydu. ve nasafetlnc sığmıyoruz,. ciimlcslle 

Gülizar fakir olduğu için kendisi· bitirdi. 
ni müdafaa edecek avukat tutama • Reis Gülizara sordu: 
mıştı. Yaşlı kadınlara bunu anlatı -
yordu: 

- Siz beni tanırsınız, iki çiftlik, 
yUzlerce koyun, sığır sahibi şanlı. şe 
refli bir ailenin kızı bugün ekmek 
parasına mühtaç bir hale geldi. Al • 
lah şu barodan razı olsun. Bana be
dava bir avukat tuttu. O adamın hak 
kıni nasıl ödiyece~imi bilmem. 

Bu sırada mübaşir seslendi: 
- Gülizar. Gülizar .. 
Gülizar, dizlerinde, boynunda ve 

kuc.ağında tuttuğu yavrularını yere 
bıraktı, onlara birer simit \•erdi. üç 
yaşındaki yavrusunu göğsüne bastı 
ve öylece hakimin önüne çıktı. Reis 
Refik, çocuğun içeride bulunmasına 

- Bir diyeceğin var mı? 
Gülizar ayağa kalktı. Bacaklarının 

zangır zangır titrediği görülüyordu. 
Kekeledi, bir şeyler söylemek isti -
yordu. Nihayet kınk, dökük üadesi
le şunları söyliyebildi: 

- Hakimler, evvela Allaha, sonra 
da size gilveniyorum. Avukatım her 

: şeyi anlattı. :-.:e diyeyim artık. Çocuk 
1 !arımı öksüz bırakmayın. 

Mahkeme, kararın tefhimi için mu 
hakemeyi 9 mart salı günü saat on 
dörde talik etti. Jandarmalar Güli -
zarı mahkeme aralığına çıkardılar. 
Burada yine tanıdıklarile ve çocukla
rile koklaştı, öpüştü. Sonra tevkifha 
neye g(;)türüldil. 

Ankaraya gelince Mustafa Beyi bulmak pek ko • 
laydır. Samanpazarında veyahut Ta.şhanda kıme sor
sanız gösterirler. Paraca sıkıntıda kalırsanız, çekin
meden ondan istiyebilirsiniz. Ankaraya geldikten 
sonra bana hemen malümat veriniz, e mi kızım. 

,~115il31--Emlllm!m __________________ _ 

Be.gele.el Billbil il 
Şa~kın efsaneler diyarı Bağdad' da geçen bir a§k macerası, Şarkın 

ruhnıvaz 'arkıları ve en kıvrak havalarını seı kraliçesi MONİRE 
MEHD1YE'nin ağzından dinliyecek ve bu filmde tahayyül edilen aa
a~eti görerek aranılan sevgiyi ruhunuzda ya~atacaksınız. 

MÜNiRE MEHDİYE • AM~ ~ A 1 A.M. UHIYE HALiD 

Pek yakında Beyoğlunda ıinemasında 

ve lzmir'de 
sinemasında 

------------------------~--------===--....... maıı .............. ı, ... ' 
ÖLÜM HABERLERi 

Acı Bir Ölüm 
Gazetemizin umumi neşriyat mü-

dürü arkadaşımız Sabri Salimin va! . 

1 

desi Emine, tutulduğu hastalıktan 
şifayap olanuyarak dün gözlerini ha- 1 
yata yummuştur. Cenazesi bugün sa- ı 
at 10 da Nümune hastanesinden kal-
dırılarak aile makberesine defnedile
cektir. Arkadaşımıza ve kederli aile
sine taziyetlerimizi sunanz. Allah 
rahmet eyliye .. 

Baloya Davet 
Istanbul Basın Kurumundan: Ku

rumumu~un 23 Şubat 1937 Salı günü 
saat 22 de vere<:cği bnloya bütün a
zası refikalariyle birlikte davetlidir
ler. Kendileri ev sahibi yerinde olduk 
!arı iç:in ayrıca davetiye gönderilme· 
mektedir. Şimdiden balo gününü ha
tırlatmakla iktifa ve arkadaşlarımız-

Bu .Perşembe akşamı SARAY sinemasında 

Sinemanın en büyük ve dehakar artistleri 

HARRY BAUR ve MARCELLE Chantol 
İvan Mosioukine GEORGES RIGAUD 

tarafından fevkalade bir surette yaratılan 
~arkolmuş bir denizaltı gemisinin ankazı arasında iki erkeğin 
bır kadın kalbi için mücadeleleri. .. Fransız Bahriyesi mnhitin· 
de cereyan etmiş büyük bir aşk romanını tasvir eden 

N i Ç E 
CDENİZAL Ti KAHRAMA LARI) 

-His, heyecan, aşk ve ihtiras filmini takdim ediyor. 

dan ~miycl hürl~t cüzda~arını ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yanlarında bulundurmalarını rica e- #• 
diyoruz. 1 KAPI AÇMAK DERDiNDEN 

YENi NEŞR tY AT 

Maça Kızı 
Puşkin jübilesi bize, büyük şairin 

eserlerinden bir kısmını da olsa türk 
çe okumak fırsatını verdiği için cid
den müteşekkiriz. Son günlerde Ha
san .Ali - Vasıf Onat tarafından Rus-

kurtulunuz 

aoınızı Elelfrilfle cmak 1ertlbalını 

SAT • 
1 E 

Ver esire aoar .. 
çadan dilimize cevrilen M:ı.ca kızı ad ,,, ____ _ Bugün T Ü R K Sinemasında 

4üncü AŞK ------
h roman, Puşkinin en enteresan e 
serlerinden birisidir. Puşkinin edebi 
şahsiyeti hakkında bir fikir edinmek 
istiyenlere bu dikkate değer romanı 
hararetle tavsiye ederiz. 

Tevzi yeri: Yeni kitapçı. Fiyatı 30 
kuruştur. 

Lokman Hekim - Şimdilik her a
yın ilk haftasındıt çıkan ve herkese 
lazıın olan sağlık bilgilerini veren bu 
nıecmuanm 7 inci sayısı da çıkmış -
tır. 

Kocası da onu dört Gocuğile takip 
ediyordu. Küçük çocuk ağlıyor ve ba 
ğırıyordu: 

- Anne; anne .. Evimize ne vakit 
geleceksin ? 

KAY FRANCİS - RlCARDO KORTEZ her kadının merakla ve her er 
keğin zevkle gördüğü film. İlaveten: Ekler dünya haberleri 

Beyoğlu Halkevinden: 
Halkevlerinin yıldöııümü münase

betiyle 21-2-937 pazar günü akşamı 
sant 21 de evimizin gösteril salonla· 
rında tören yapılacaktır. Bu tören 
bütiin yurttaşlara açıktır .. 

ı - Istiklal marşı, 2 - Şölen (E
vimiz başkanı Ekrem Tur tarafından ı 

3 - Konser (Evimiz müzik şubesi 
Uyeleri tarafından): 

4 - Spor gösterileri (EvimiT. spor 
şubesi üyeleri tarafından): 

5 - Temsil. Komedi (Evimiz gös· 
tPrit şubesi üyeleri tarafından) 

ŞEHiR TiYATROSU 
Bu akşam 20,30 da 
BAHAR TEMIZLICI 
Yazan: F. Lonsdale 
Türkçeye çeviren 

Avni Givda 

'~\lllllll ı\i,ı· ·•ı;~· 

\1\\'l\I' \'1\11...lıl\ "~~ 
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Operet Kısrı11 

Bu akşam 
20,30 da 

AŞK MEKTEBi 
Yazan: Yusuf Zi)"' 

Beste: M Sabahatıi-1 

Naşit tarafından 1 perde koı:ncdİ 

rak buldum. Bir arkadaş gıbi konu§tuk, beraber ça.· 
lıştık. Bunlar unutulur mu hiç! Bak, göreceksin .. Gi· 
deceğim yerlerden sana ne uz:.ın mektuplar yaza.en· 
ğım. 

Gözleri çiçeklendi: 
- inanayım mı, ağabey? Seyfi Beye de söyle. Ağabeysi istihkamcı olduğu 

için ( ..• ) deki kıt'lya tayin ettiler. Dün hareket et
ti. Hepinize selamı var. Eseri haı11/ıyon: 

[HAK!KI İNKILAP 
25 

ROMANI] 
Mahmud Ati/16 AYKUT 

- Niçin inanmıyacaksın, Seniha.. Bundan tabii 
ne olabilir? Seni şüpheye düşüren bir şc~ mi var? 

-Var! , Baban Binbaşı Fikri 
1 Mektupları geri verirken Feriha Hanım gülüyor· 

du: 
- Babam ömtirdür vallahi.. En tehlikeli yerde, en 

acıklı zamanda dünyanın en gamsız insanı olur. Tam 
asker ruhlu bir adam değil mi? İnsan onun yanında 
en ağır felaketleri düğün, bayram gibi karşılıyabilir. 
Hadiseleri öyle sade görür ki! 

Binba§ının mert ve kalender bir adam olduğu mu· 
hakkaktı. O kadar açık kalpli bir insanın bu kadar 
içten ve kapalı düşünüşlü bir kızı olması garipti. Fe
rıha Hanıma bunu söyliyecektim. Fakat yanımızda 
Seniha vardı. Açılacak bahis belki uzuyabilir ve 
belki de yeni şüpheler uyandırabilirdi. Başka §eY. 
sordum: 

- Şu halde ... Ankaraya gitmek niyeti var mı? 
Daha lakırdmı tamam olmadan cevap verdi: 
- Derhal! 
Ve ilave etti: 
- Tabii, bu vazifemiz bit~r bitmez. Ya siz? 
- Gençlik Ankaraya akarken, ben duracak deği-

lim tabii.. Orada belki daha mühim vazifeler çıka

caktır. 
Murnth köyünde çok kalmadık. Seniha bir ahat

mhk icat etti. Kasabaya dönmek için israra başla
dı. 

Bunun ciddi blr rahatsrzhk olduğundan şilphelf-

yim. Feriha Hanımla benim Ankara seyahatimiz, o· 
ııun midesini bulandırdı. 

Çocukluk! 

* 1(. * 
Köyden köye; ~ağlar, dereler aşarak yaptığımız 

bu seyahat bir hafta sürdü. Kasabaya döndilğümüz 
zaman hepimiz oldukça yomlmuştuk. Alışmadığımız 
bir yolculuk ve alışmadığımız yerlerde yatıp kalk
mak üçümüzü de sarsmıştı. Fakat neşeliydik. Yap
tığımız işten memnunduk. J{asabaya iki araba yükü 
eşya ile gelmiştik. Vazifenin mancvt sevinci, bütün 
yorgunluğumuzu unutturuyordu. . 

Şubeye teslim ettiğimiz asker eşyası başka köyl04 
re çıkan yardım kollarının topladığından pek fazla 
idi. Kaymakam ve dayım resmen bize teşekkür etti
ler. 

Şubeden eve dön<lilğümiiz zaman akşam olmU§· 
tu. 

O kadar yorgunduk ki yemek yeryemcz yatmıya 

karar verdik. Feriha Hanım hemen odasına çıktı. 
Ben de not defterime birkaç satır ilave edip yu

karı çıkıyordum. Merdiven başında Seniha ile karşı
laştım. 

- Ağabey, dedi. 
- Feriha Hanımla Ankaraya gıdecek mısin '! 
- Tabii de~il mi ya .. 

- Demek bizi bırakacaksınız? 
- Sizi bırakmak neden olsun. Biliyorsun ki büyUk 

bir muharebe başlamıştır. Bu milli bir davadır. Her 
•rürk genci bunun içindedir. Ben nasıl ayrı kalabi
lirim. Ankaraya gideceğim, çalışmak için. 

Bükük boynu ile karşımda bir merhamet ve hüzün 
heykeli gibi duran Scnihanın gözleri bulutlanmıştı. 
Kırık bir sesle: 

_ Ağabey, beni de götürmez misin? 
- Beraber götUrmek doğru olmaz. ÇünkU benim 

orada ne yapacağım, hatta orada kalıp kalmıyaca
ğım belli değil. Amma bir esaslı vazifeye yerleşirscm 
iş değişir. Sana da bir hava değişikliği olur. Gelir-

sin! 
Bilmem neden, onu büsbütün ümitsizliğe düşürme-

yi doğru bulmamıştım. 
Bana öyle geldi ki, Seniha, bu seyahatimizden de 

şiiphelenmiı;ıtir. 
Son cevabımın onu tatmin etmediği gözlerinden 

bellivdi. 
..:. Demek mutlaka gideceiminiz, dedi. 

- Vazife! 
_o -halde yolunuz açık olsun, ağabey. Fakat öyle 

görünüyor ki bu sefer bizi tamamiylc unutacaksınız. 
_ Bilakis .. Daha çok hatırhyacağım. Eskiden se

ni çocuk bırakıp gitmiştim. Şimdi koca bir kız ola-

-Ne? 
- Ağabeyim. beni eskisi kadar sevmiyor! 
- Yook! Aldanıyorsun Seniha ... Sen eskiden bir 

çocuktun. Seni bir bebek gibi okşar, severdim. Şim· 
di koca bebek oldun. Eskisi gibi muamele edersem, 
herkes ne der? 

Ve latifeye dökmek için çenesini okşadım: 
- Haydi. yaramaz kız. Ağabeyin seni her zaman· 

ki gibi sever. Ondan hiç şüphen olmasın! 
Onun, çakmaklı gözlerinde emniyet yoklu. Şüphe-

ler. f'ndişeler biribirini takip ediyordu. 
Birdmbire elini omuzuma koydu: 
- Ai?"abey, bir şey soracağım. 
- ~öyle? 

- Feriha Hanımı seviyor musun? 
Gilldilm: 
- Nasıl bir düşiince, sana, bunu sorduruyor, Se-

niha? 
- Düşünce değil, ağabey, his! 
- Nasıl his? 
- Kıskım1yon1m onu" 
BirdPnbire geri cekildim: 
- Na!::ıl. kı~kanıyor mmıun., 

Göz bebekleri birer yıldız gibi parlıynn Senihanın 
dudakları titriyordu: 

tı 

~i 

la 
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7 oprakiarımzzı Nasıl Kulianzyoruz ? 
er milletin kendi ekono-

mik baKımdan değer

lendirme ve yurdun memba
larım istismar etme derecesi, 
o milletin hem iktısadi, hem 
siyasi teşkilatının bir ayna
sıdır. 

Yurdun ekonomik değerini: 
1 -Yurdun iktısadi verimle

ri {yani toprak ve or
man hasılatı, dağ sana
yii enerji istihsalatı, en· 
düstri verimleri, deniz 
ürünleri v. s.) 

2 - Yurdun henüz istifade 
edilmiyen iktısadi mem
ba ları ( yaniboı toprak
lar, İ§lenilmiyen maden
ler, deniz servetleri, or
manlar v. s.) 

teşkil eder. 

Y u~d~muzun ekonomik değe. 
rını bu bakımdan mUtalca 

ettiğimiz zaman göriiriiz ki, mem
leketimizin bugünkü verimleri ve 
bunlnrın istismar· derecesi, yurdu
muzun henUz istifade edllmiyen lk 
tısndi mernbalarınn nnzaran çok az 
dır. Binaenaleyh TUrkiye, henüz 
Jıi.yıkıyle işlcnmiycn bir memleket. 
tir. Bu ciheti bilhassa,• toprakları
mızı kullanma, yani memleketimiz 
topraklarının bu topraklardan isti
fade şekillerine göre taksimi hah. 
sinde görürüz. 

Yeni toprak kanununun, içtimai 
siyasetimizin en başında yer aldığı 
bir zamanda bu taksim şemasını 
gözden geçirmek çok faydalı ola
caktır. 

Topraklarımızdan nasıl faydala
nıyoruz: Türk iyede topraktan isti -

fade şekillerine ait verilen rakam
lar ve nisbetler biribirinden çok 
farklıdır. Bu farklar yalnız gayri. 
resmi membalarm ve muharrirle. 
rln yazılarında değil, resmi mn
kamlarm ve devlet mUesseseleri
nin neşretliklerl istatistiklerde de 
vardır ve bu zıt rakamlar hazan Ye 
hatta ekseriya ayni makamlar ta_ 
rafından neşredilir. Hususi mem
balarda ve ecnebiler tarafından 
yapılan neşriyattaki rakamlar ise 
bUsbUtUn biribirinden farklıdır. 
Bunlara ait çok misaller verebili
riz: 

Resmt ncşrJyatttıki tchalüflcrin 
ise bUebUtUn izahı mUşkilldür. Cüm 
huriyctin ilk yıllarındanbcri veri
len ve hepsi de biriblrinden ayrı o
lan bu resmi neşriyat rakamları -
nın eski senelere ait olanJnrmı bir 
tarafa bırakarak yalnız son iki yı
la ait olan iki tanesini almak Vl 

bunları esas kabul ederek yurdu. 
muzun topraklarının itifnd(' şekil
lerine taksimi hakkında bir fikir e
dinmek faydalı olacaktır. 

Vur 
isi 
kav 

• statistik umum müdürlüğü. 
1 nUn 78 sayılı neşriyatını teş 

kil eden (Tarım lst:ıtistilderi) ndc 
Türkiye topraklarının sureti inkı
samı ş()yledir: 

TORKlYE TOPRAKLARL~lN DAClLIŞI 

1934 
(hektar olarak) 

1 - Her sene sürülüp ekilen Mesıllıa 
toprakıar: 

Yekfm 
% nı .. IJ.,li 

5.37 1 - Tanelıter. 4.096.646 
2 - Yetıştırme çayırları v. s. 

hayvan yiyeceği ürünler. 
3 - öteki ekilışler ve nadas. 
a - Yeyintılik ekilişler. 
l) - Sınai nebatlar. 
d- Nadas. 
e - Sair ekilişler. 
il - Çayırlar, yaylalar, otıa1< ve 

ralar. 
1 - Çayırlar. 

2 - Otlak ve yaylaklar. 
3 - Mer'alar. 
111 - Sebze, ıneyva bahçelerı 

Zeytinlikler, Bağlar v. s. 
1 - Sebze bahçeleri. 
2 - Meyve. bahçeleri. 
3 - Bnğlar. 

t, - Zeytinlikler. 
5 - CUIUstnnlar. 
lV - Ormanlar. 
V - Ürün getirmiyen toprak· 

lar. 
YekCın. 

B u istatistiklere göre Türkiye
de hububat, bakliyat ve 81_ 

nai nebatlar ekimine tahsis edilen 

saha bütün yurt topraklarının 
~ 6.32 sini tutmaktadır. 1027 zi
rai istatistiklerinde bu nisbet 
5'C 4.86 idi ve 1927 de hububat, 
bakliyat ve sınai nebatlar zer'iya
tma tahsis ve fiilen mezru saha 
43.6.37.727 dönüm, Yahut da yu • 
varlak hesap 4.000.000 hektardan 

1.978.077 

379.650 
357.086 

3.673.992 
5.758 

3. 121.001 
2.876.798 

3:::.031.624 

142.552 
285.903 
345.439 
346.532 

315 
9.169.859 

11.162.367 

76.273.600 

biraz noksandı. 

2.59 

0.49 
0.46 
4.81 
0.07 

4.48 
3.77 

49.86 

0.18 
0.37 

0.45 
0.45 

12.02 
14.63 

100.00 

13.79 

58.11 

1.45 

12.02 
14.63 

100.00 

Binaenaleyh son 1934 istatistiği 

bu bakımdan yurdumuzda ekin sn

haları bakımından bir genişleme

nin mevcudiyetini işaret etmekte
dir \'e bu da, iyi bir neticedir. 

İkinci resmi hıtatistik tahlosu 
Tarım Bakanlığınca tertip ve neş

rolunmuştur. Bu istatistik lavhası
nı da verelim: 

TOPRAKLARI.MIZIN, 1ST1I<'ADE ŞEKlLLERL~E GÖRE TAKSlM.1 

-Km2-

772.340 
% 

A. Türkiyenin uınunı genişliği: 
ı. Türkıyedo zlranto yarayışlı 

arazi genişliği: 
1. Tnrla arazisi. 200.000 Km2 25.9 
2. Bahço arazisi 
3. Ornın.n arazisi 
4. Çayırlık arazi 

20.000 ,, 2.6 
100.960 ,, 13.1 

5. Mera arazisi 240.420 .. 561.380 31.1 

il. Ziraata yarayışlı olınıyan 
1. Su satıhları 

arazi: 
8.434 1.09 

2. Bataklıklar . 
3. Dağlık taşlık arazı 

1.170 .. 0.15 
201.356 " 210.960 26.06 

• 772.340 o/o 100.0 
(1) Tnrla arazisi: 

1. Her yıl zirnate tahsis edilen. 84.800 Km2 (6 yıllık vasati) 
2 Ekilnıiyerek boş bırakılan 115.200 ,, 

(2) Çayırlık arazi hakkında tah ırıin yapılmamıştır. 

Km2 

9 27 - 934 yılları arasında 9 at edilen arnzi 540.451.621 dönllm-
yıI zarfında TUrkiyede dra. dür. Bunun 9 yıllık ortalaması 

7 
6 

u un 

Yazan: -----

ŞEVKET SOREYY A 

AYDEMİR 

60.501.800 dünümdiir. Buna 'c 40 
nadas ilave edilerek (24.200.400 

1927 de ekılen arazınin umum 

1934 " ,, " " 
1936 " ., " 

,, 
Şu halde memleketimizde ekilen 

topraklar mütemadıyen aı tmakta. 
dır ve 1936 da ekilen topraklar 
1927 ye nazaran bir mislinden faz
la artmıştır. 1927 de ekilen toprak 
larm umumi yekünu 43.000.000 <lö 
nüm iken bu miktar 1036 hesapla 
rma nazaran 84.800 murabba kilo-

1934 hesaplarına ııazaraP 
1936 
193G 
1936 
1936 

•J 

" 
" 
" 

,. 

" 
" 
" 

.Mer'nlarla dağlık, taşlık yerlerin 
heyeti umumiyesi yurdumuzun 
$( 60 kadar yerini almaktadır. Bi
naenaleyh toprağımızdan ekin sa. 
hası olarak ıstifade nisbetımiz az
dır. 

Şu halde topraklarımızdan isti· 
fade işi iki istikamette inki:;..U ede· 
cektir. 

1 - !<~kilen toprakların verimini 
arttırmak, 

2 - Mer'alarla dağlık, taşlık a. 

l - l•'ilen meını anızl % 1 O 
2 - liıtil'llt ekin ,, lı).9 

sahn.~ı 

3 - Bahçe arazisi 
ı - Orman arazisi 
.> - l\tera am.zisl 
6 - Su "atıhlnn 
7 - Bntnkhklar 
8 - Dağlık ta)lık 

arazi 

ı• '.?.6 
" 18.1 
" St.1 .. 1.09 

" 
o.ı:; 

,, 26.0fı 

100.00 

donumJ ö4., u~.:wu duuüındür. 
1936 yılına ait olan bu tablo ile 

1934 arasındaki farklar da aşikar
dır. 1936 da fiilen ekilen tarla ara· 
zisinin, yani hububat, bakliyat ve 
nebatı sınalye ziraatinin memleket 
topraklarının heyeti umumiyesine 
nisbeti '( 10 kadar tutmaktadır. 

Eğer bu nisbeti aynen kabul eder
sek şu neticeyi alınz.: 

vatan toprağına nisbeti % 4.86 

" ,, ,, " 
" 

% 6.32 

% 10 

metreye, yahut yuvarlak hesap 
~5.000.000 dönüme çıkmıştır . 

Ş u halde bugün yurt toprakla
rının '(! 10 unu fiilen ekin sa 

hnı:;., 'c 15 nl ihtiyat ekin sahası 
olarak kullanıyoruz. Mütc!>aki top. 
raklanmızm: 

o ı 
ıO 

~o 13.1 i Orın<tıı 
% 2.6 sı Bahçelik 
% 31.1 i Mer'a 
~o 28 i Dağlık, taşlık, bataklıktır. 

razlden yeniden fütuhat yapmak 
ve ekin sahasını çoğaltmak. 

H albuki memleketler terakki 
ettikçe oralarda ekin !!!aha· 

sının ekilmiyen sahaya nisbeti art 

makta ve bu suretle memleketin 
bayındırlığı hakiki bir temele da
yanmaktadır. Bu hususta bir fikir 

vermek için aşnğıdnki rakamları 
verelim: 

MUHTELiF 10 MEML~KETTE TOPRAKLARIN iSTiFADE 

ŞEKiLLERiNE GÖRE TAKSiMi 

1930 - 1931 

Çayırlar ve Orman vt:. 

Memleketin Taı lalar Mer'alar Çalılık Diğer arazı Mecmuu 

adı % % et ~o 

Macaristan 60.1 17.9 11.8 10.2 100 
Romanya 45.1 13.7 24.5 16.1 100 
Yugoslavya 28.3 24.1 31.0 16.6 100 
Çekoslovnkya 41.6 16.8 32.7 8.9 100 
Lellistan 47.8 16.7 21.4 14.1 100 
Alınan ya 43.7 17.4 27.3 11.6 100 
Fransa 40.7 20.6 19.1 19.6 100 
ltalya 44.4 20.1 16.1 19.4 100 
Belçika 40.4 17.5 17.7 24.4 100 
lngiltere 22.0 57.1 5.4 15.S 100 

B u memleketler içinde hatta 
yalnız Yugoslavya ve no -

manya gibi iklim ve morfoloji ba. · 
kınımdan bazı benzerliklerimiz o

lan memleketleri bile alsak Türki

yenin araziden ekin sahası olarak 
istifade nisbeti ile bu memleket -
}erin istifade nisbcti arasındaki bil 

yük fark derhal kendini gösterir. 

cektir: 

Şu halde topraklarımızdan isti. 
fade işi iki istikamette ceryan ede-

1 - Ekilen toprakların veri

mini arttırmak, 

2 - Mer'alarla, dağlık, taş· 

lık ve bataklık araziden 

ekin sahaları lehine ye

niden fütuhat yapmak. 

Bu yol neslimizin en şerefli fil. 
tuhat vollanndan biridir. 

AHMEDIYENIN 
KABUSU 

Semt, tl kUdnr. Doğnncrlnr cad • 
de ı. Orudnu g~enler "Ahın ... ıye 
c.anıtinl,, bilirJer. .l\le<lrt e i3 le, kü • 
t.üpıuıeslyle, müstakil dcnmııesil le, 
inci gıbi sclJiliyl 'e ebUm yaıımduıd 
9eşnı i~ lo bir arn~ n toıılaıınu~ lılr 
31ğrıı aımt eri. 

AhmooJ Snli de,·rindc tersane o
rnlni olarak yaşamı bir Ahmet nğa. 
ıun ismini tn.o;ır. Kitaoo inde U 34 
tarihi yazılı. l!;lne giriniz. o~ n gibi 
1 lenmiş mermr..rlerl göriir görmez 
ne kadnr nılihim , .e güzel bir e erle 
karşıln tığrnı7.ı r.nln ıııız. lşleıımlş, 
mu anrın bir minberi, yine mermM' • 
den Ol'111lllı bir \az kiirsli ii \'ardır. 

O \'fız Jdln;li ü ki vnktlyle Huhiil. 
be~'lln ahibJ Brusnvi tsmail Hn3\kı 
merhum burada vfızedermlş . · 

Son derooe 1!; glizclliğlııi gösteren 
bu eserin bn ıııa gelm lıazhı macera
yı ela şimdi cllnleyinlz. Bir mnnzume 
hııliıule ~ nn~·nnn gel mi , elele tutuş. 
muş olan hu harilmlfıde ahen~in içi. 

j ne . ln~i sin i girmi , de\·irlerin bina 
ctti~i bir takım ahşap w ~irkin evleT 
'e llihı>ler \'tlrdır. 

Bir tnrafındn fıknraya )"Clllf'k <la • 
jbtılnn mutfak , ha<'.a-.ı olmıyaıı hir o • 
r,ak ki dmıırlan isten, kunıııulan 

im i,rnh olıııııs \'e lıer un bir ynnı;:ın 
tehliliesirule.. :'\lc\'cut on cemaat 

' 

malmllinfn o alcltulr nh ap kaplama 
lir: iirtülmüş kl'Srm. EYier, kapkara, 

' biçiın-.iz , .e <:.arımk <;urpu'k l'\•lcr .• 
Her biri hirrr f•irl•lnlili kfılııısu gl. 

lıi hu ~Hı.el nlwn;.:in iizrrirw c:tikmli~, 
o nefis rstetiJ'.:i bo1;ınnldıı olnn lın 

l·ana.,ınalnr omdan kaldınlm'lZ mı a.. 
r~ıha? Ta hliik t't tim. Mnsrnfsız hir 
şP.kilde hunun •niiınlilin olduğunu liğ. 
rendim, 'e rahatladım. Uih Uk lılr 

hilı:;niinl~·ctıe lmrşılannl'.n~mc'lnn ~·mln 

olduı:,'1.ınnız tt"ıneııııllrrim"z ha ıl o • 
hırsa Ooğancılar cadılr!;fnden ~f'('f'TI. 

ler Ahınrt nı!nnın hrrf!Hınnm hüttın 
ilıti.:am ve (lebcleh iyle glirehllert"k. 
lerılir • 

FiLE 

1
01}(.uyY<ClYI 

-~ce~tlYl~Daıra 
Be~:..ktaşta Bir Sokağın 

Feci Hnli 
Beşiktaşta Has ekmek sokağınan 

oturan bil' kanimız bıze yaz.dıgı mek
tupta diyor ki: 

"- Sokağımız hem dar, hem ka • 
ranlıktır. Buna bir de geceleri soka • 
ğın ortasına iki, Uç yillt nrabasiylc 
bir otomobil bırakıldığını iliıve eder
seniz, ne kadar sıkıntı çektiğimizi an. 
larsınız. Sabaha kadar bu sokaktan 
geçmek imkanı bulunmadığını temin 
ederim. Maazallah bir felfı.ket vuku 
bulursa, i<nçacak yer bulamıyacağız. 

Bu arabalarla, otomobillerin arka
sını, geceleyin etraftaki kahvehane • 
terin müşterileri pisliyor. Sokağın 

cadde cihetine nazır küçük arsaya 
sahibi tarafından duvar veya tahta 
perde çekilse, bu p!slikt<!n ve fena ko
kusundan biraz kurtulmak beM<i müm 
kiln olacaktır . 

Mahalle içinde, sıhhiye nizamna • 
mesine muğayir olarak bir fırının a. 
hırı vardır ki buruda harman 4 • 5 
hayYanm neşrettiği fena kokulardan 
dolayı civar evleıiı. pencerelerini aç
mak \'e oradan geçmek mümkün de
ğil. Ahırın bir sine~< yuvası olması da 

caba ..... 
Soka~mız araba ve otomobil yata

ğı olmalı;tan, ayni znmnnda pislikten 
ve fena kokulardan kurtarılmalıdır.,, 

• 
Eıki Mütekaitlerin Maaşları 
Çamlıcalı okuyucularımızdan Hik

met yazıyor: 
"- Eski mütcknitlerdenim. Ma • 

aşlarımızn zam yapılmasi için devam 

etmiş olan teşebbüslerin ne netice 
verdiğini bilmiyorum. Bazı gazete • 

leme son gilnlerde eski mUtekaiUe • 

re de yüzde 25 nisbetinde bir zam 
yapılacağına dair bir iki haber oku -
dum. Bunlar doğru mudur?.,, 

Yaptığımız tahkikat ve t"tı,11,br • 
sonunda bu gibi haberleri asılc;ız 

ol~uğuııu öğrendik. Büyük Millet 
Meclisine ne bu yolda bir teklif 
yapılınıştır, ne de yapılınn.sı muta. 
sa vve rdi r .,, 
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ltalyan Futf:olünden Bir Görünüş 

ünya l<u 
italya da z~ldı 

Pariste yapılacak dünya kupası futbol maç1arına yazılma müh
letinin bitmek üzere bulunduğunu ve Avrupa milletlerinin gırdiği 
bu müsabakaya Türk futbolünün de dahil olması icap ettiğini 
bundan evvelki iki yazımızda b'ldirmiştik. 

Avrupadan gelcu :sın 11.ıbeı le de,----

bugüne kadar i tırakinı badirm 111ş Futbol 
olan İtalyanın Fransızlar;ı müracaat 
cttıgı bıldirılı) or. Henüz iş tırak ta • 
ahhudu Parıse gelnıem:ş ol..ın Avuı:.~ur 
yanın da ltal;> ayı takip edeceği bildı _ 
rilmtktC'dir . 

Evvelki yazılarımızda söylemiştik: 
Faris müsabakalarında Türk mılli 
takımının gozükmesı prop gand.ı ba.1 
kımmdan çok te irli olur. Bu müıi:ı _ 
bakalarda, olimpıyatlarda olduğu gi. 
bi, müsabıklar üzerine tckoif edikn 
dıkkat dağılmıyacaJ111dan Parise k ı
dar yapılacnk mn raf bo una gıtme _ 
DUŞ olur. 

B zr zayıf oldl!ğunııız spor şube! ... 
~:nı beyne! , ılPl l! :..c:a b kalar:ı. gı n 1 
rirken sahadaki galibıyetten ziyade 
brrakacağım~z iyi tesir heı:;aba alın -
maktadır. 
Şu halde tesir ve propağandn bn • 

kınımdan olimpiyatlardan daha mü -
r.ait olan Paris müsabakalarına işti _ 
rakimizi mlıhlet bıtmeden hildiımemiz 
i1..ap eder. 

Çankofun Be a"? a
melerini Dağ~tan;ar 

Yakalandı 
Sofya, 15 (TAN) - S bık Baı:ıve-

Jrii Çankofun 6 numarah denilen tn.h
rikifımiz beynnnam<>lerini dağıtanlar 
yakalanmışlardır. Bunlardan hiri de 
Snvacıcf'tir. 

Üçüncü Fut o! Antre· 
nörü Geldi 

Futbol Federasyonu tarafından ln 
giltereden angaje edilen üçüncü fut -
bol antrenörü Mister Jems, dün sa -
bah şehrimize gelmiştir. Antrenör, 
ak~ nki tr~·J eı Anknrnyıı lıarl!kd 

etmiştir. 

Geri kalan 
Lig maçları 
T. S. K. İstanbul bölgesi futbol 

ajanlığından: 
Fencrbalıçe stadında yapılmakta 

olan dernaj ameliyesi dolayısiyle bil. 
mecburiye geri bırakılmış olan ikinci 
ldıme lig mn <-lcı, ı a -şagıd:ıki yazılı 
olduğu şekilde bayram günlerinde 
Şeref stadında yapılacaktır. 

Şeref stadı: 

Doğan - Ortaköy A. takımları saat 
12. Feneryılmaz • Galata Gençler A. 
takımları, saat 13, 15. Anadoluhis'ln 
• B •ylerbeyi A. takımları saat 15.30. 

21-2-1937 çarşamba günü yapı. 
lat k lig mn ·ları: 
Ş rC'f s dr 
Be) lerbeyi • Ortaköy A t ·ımln-

n saat 12. K ragüm · 
G ncl r A. ta 'nmları s 
doluhi n - D<n utpaı:: 
.aat 1530, 

Antrenörü 
ayrı dı 
Tur k :spuı Kuru u u numi merkc -ı 

zı taı c1.ıruu...ın ı.Ju t Klllı l:Ja anw c _ 
nvı i..l .... 0>l1.:r Lv... ı.. ı ı 1 ..ı. , .ı.dc 

lli..ı ı. l.ı..Jlu .. i...lı • "'J 

iln O!..ı.1 aK • .> u1..... J. J "'"""' ı..uJH ı.ılıj 

ve ant 1::n..ıı~u ... un bu.)ıt bı. d .. rntı 
.mu• <J , o .ııı) ı ~ Arı .aı ya gıt • 
ffil::l~ ı.C • J blnl l ıJJ.v1,; t!lllll91.ur.. 

O zam.ı. , ı u. k spor ırnrumunun 

cmırhmııc ıtaat ct.n1.:d.gın1 kcndı:smc 

hatıılaltıgınuz anlrcnor bır arkada _ ı 
şıınıza "umuını nıe;ı~<ele bı. pıogıam 

gondc>rdım. Haptır haunde olan bu 
proğrama h nuz bır cevap alamadım. 
Bu ıstE·~ımc bır ce• np verılnıediği 
tukd.ı de Ankaı aya veya hcrhang! bır 
şehre t;1lınıycccğ.mi, hutüı istıfaya 

ha7.ır oıJu umu bildudım.,, dem ş -
ti . 

Tüt k spor kurumu ile yaptığı mu
kavele mu('ibınce onun herhan-;ı bır 

talebine ıt 'lt etmt>k mecburiyetinde 
olan ba · ntrenoı un ademi icabeti 1 
Türk spor kurumunca mtLvafık go _ 
rülmcmiş ve dun vazifesine rihayet 
vcrildi~i kendisine tdgrafla teb!ığ e. 1ı dilmiştir . 

Türkiyeye gelmcdP.n evvel Mı<>ır 

milli tnkımının antrenörü olan ~lis • 
ter Bouts un tekrar 11.ıı:;ıra gideceği 

söylenme ktedır. 

Yu«;os!avya Su 
Sporları Takımı 

Yugo lavya su sporları federasyo. 
nu denızcıhk federasyonuna mlıraca. 
at cd rek cınümUzdcki mevsimde şeh
rımizde Tüı k ve Yugoslav milli yüz -
me ve su topu takımları arasında bir 
ımrşılasmcı yapmak arzcswıda oldulc
laı mı bildirmi. tir . 

J.'t:derasy '1 J. bı. arzu h:ı.kkında he-
nüz bir cevap verılmiş olmamakla 

1 

beraber talı · atsızlık yüzünden bu 
t'lıebin kabul edumi)eccğı söylen-

mektedir • 

VOLEYBOL 
MAÇLARI 

T. S. K. İstanbul bölgesi voleybol 

ajanlığından: 
20--2-1937 cumartesi günü Ga • 

latasaray spor klübü lokalinde yapı _ 
lacnk voleybol maclan : 

Topk pı • Davutp şa saat 14,30, 
Hiı.kem Naiın. Anadolu - İstanbul 
f;por saat 15. HfıkPm Burhaneddin. 
Galatas ray - Orta.kov saat 15.301 
Hakem Buraned ın. Eytlp - Feneryıl 
maz at 16 HakPnı Nıı'"l • 

TAN 

K ocamm cenazesini kaldıran 
otomofıl onde gıdıyor. 

Bana da zorla sıyahlar giydir -
dılt>r ve b.ışıma siyah tüllü bır şap 
ka geçirduer cenaze aru basının ar 
kasınd,ın gıden otomofilleı den bi
rıne otuıttular. Sagımda karalar 
gıyrııış kn) nanam, solumda kara 
tullerc bürünmüş bil) ük görüm -
('em. 

Gıd n biz miyiz... Bizim Rum 
terzı madam kocasının cenazesinin 
p şinc mi dti.1müş farkında dcği -
hm. 

Elimde etrafı siyahlı bir mendil 
gözüme tutmuş ha bire ha hıçkı-
rıyoı um dizlerim yaprak gibi tit
tiyor ... Amanın bayılacağım karı 

kısmı zongoç gibi mortacı gibi ce
naze> arabası arkasından gider mi? 

J{ibar sınıfın adeti imiş böyle! .. 
Avrupalılar böyle yaparlarmış!.. 

.A vıupa kadınında da acaba Türk 
kadınının kalbi, şefkati merhameti 
var mıdır!.. Varsa nasıl dayanır 

bilmiyorum. 
Civan gibi kocam bir gece içinde 

öldu ... Üç gündür yüı eğimin içi 
yangınyeri gibi alevli gbzlıme bir 
mendıl koyup ta şöyle içime sindi
re, sindire nğlıyamadım. 

llühi Şekül'c ! Kcşki yine tütün 
balyaları içerisinde can verseydin 
de bu maskaı alıkları tanımasay -
dm. Kocanı anandan öğrendiğin 

şartla şurtla gömcrdin. Hiç ol -
mnz.,a rahat, rahat bir ağlıyabilir
din ...• 

B n zaten 1 ib:ırlı ~a bir turlü a
l ~amadım ya!. Ta\ ekkcli atalar 
ozü: "kırk yıllık Kani, olur mu 

Yani.. dememi kırk yıllık tütün iş 
çi i Şekurenin asri, modern bir ba 
yan olmasına mortacı gibi mevta 
otomobillerinin arkasından kara -
!ara bürünUp gitmesine imkan var 
mı! .. 

İlahi Ma·'1(ımC'uğum ... Ne yap ~ 
tın?. Ne ettin kendine ... Bana da 
ne ettin! .. 

Yüz kere "şu beyaz nezle eıı

fiycsini bu kadar kullanma ... Bey
nine tozlar yapışacak., dememiş 
miydim ... O t beşır gibi tozdan in 
sana şifa gelir mi? .. 

lştc ne oldu ise civan kocama ol 
du ... Bir gece iı~indc kaskatı kaldı .. 

Ş imdi ben bu apnrtımanlar i
çinde bu deli karılarla huy 

ları huylarıma, soylan soy.uma uy
nuyan bu çılgınlarla ne yapaca -
ğım? .. 

Zavallı kaynanam otomofilin i-
çinde lshak kuşu gibi, cık, cık 

ötüyor... Ana yilreği bu dayanır 
mı evlfıtçığını kara topraklara gö
türmiye ! 

- Hanım anne gel biz döne -
lim .. 
Diyeceğim, biliyorum beni dinle 

miyc>cckler... Kocam ölür ölmez ... 
Zaten hepsi acile oynattı ... Kar -
deşler kibarların acısı da bizimki
ne benzemiyor ki... Envai türlü kül 
fctleri var ... Evvela içlerinden biri 
Azrailc ruh teslim etti mi?.. tık 

işleri gazetelere ilan yollamak ... 
Sanki bütün diinya onların için -
den kim öldü, kim kaldı merak e
diyor ... Hem kibarlar bunu bir da
ha ülvan yapmak için bir fırsat 

zannediyorlar ... Bilmem ne vezi -
ri, bilmem ne paşanın torunu bil
mem ne bankası müdürü bilmem 
ne beyin oğlu, bilmem ne sefiri bil 
mem nenin yeğeni.... Bilmem ne tile 
can bilmem nenin amcazadesi. .. 
Bilmem ne pavrikası sahibi bilmem 
nenin eniştesi diye soyda, sopta ne 
kadar hatırı sayılır insan varsa 
hepsini arka, arkaya diziyorlar. 

Ben iki senedir şu kibarların a
ralnrındayım yirmi iki sene de bü 
yüdii - üm yerlerde öğrendiklerimi 
unutup ta onların 'oı>tlerirıe ııJı
şamadım. Öğünmcsini, yalan söy
lemesini atmasını tutmasını bil -
"llem- Müsliiman dini aşiki.rdır. 

• 
1 

Işte ben buyum: 
Babam bir tahan helvaci imiş ... 

Annem bir adliye odacısının kızı. 

Annemi - kendi anlatırdı - on dört 
yaşınçla iken köyünden yeni gel -
miş olan bu taban helvacıya ver 
mişle ... Babam başına helva tab -
lasını alır sokak, sokak gezermiş .. 
Annem ne de olsa İstanbul kızı (k) 
ya dili dönmeyip H diyen müthiş 
ter kokan hiddetlenince dayak atan 
bu köylü delikanlısile uyuşamamış 
18 yaşına gelince bir gün beni 
d~ lı:Ul'llğın~ tılmı9 11nihô}u.,.. h .. 

lfil, canım azat,, demiş koca~mın 
evini bırakınca ihtiyar ninesinin e
vine gitmiş taban ht•'vacı olan ba
be.m da "şart olsun,, demiş onu ho 
şamış ... 

B abamın yanından ayrıldığımız zaman ben bir yaşın -
da imişim. Ondan sonra da bir da 
ha babanım ne olduğunu öğren -
medim. 

Annem bundan sonra iki kere ev 
lenmiş ikinci kocası bir seyyar ber
hermış iyi bir adammış çabuk öl
müş, 3 üncü bir kahveci çırağı imiş. 
Onu hatırlarım. Huysuz herifin bi
ri idi. Esrar da kullanırdı. Bir gün 
kahvede esrarı çok çekmiş eve gel 
di anamı bıçakladı. On bir y.aşm
da anasız kaldım. Haminnem ba
na baktı. Daha doğrusu ben hamin 
neme baktım. On bir yaşımda tü
tüne girdim. Yirmi bir yaşında gü 
ya başımıza devlet kuşu kondu. Til 
tünden çıktık ... Bugünleri görece
ğime keşki yine tütün balyelerin
den ayrılmasaydım. 

Hiç unutmam bir cuma günü idi. 
Daha o zamanlar tatil cumaları ya 
pılırdı. Günün birinde Kara.güm -
rükteki o bizim yamn, yumru so 
kaklara bir otomofil geldi. üvey 
teyzemin kızı çocuk düşürdüğUn· 
denberi çok sinirli kalmışur. Bak· 
tını kızın beti benzi kül oldu kapı 
da vurulunca eli ayağı zangır, zan
gır boşandı: 

- Şekure abla otomofil bize gel 
di. Bizim gibi fıkaranın kapısına 
şeytan arabası hayır için gelmez 
biliyorsun bir kere geldi o gün de 
ağabeyinin kolunu pavrikada ka
yış kapmıştı. Dedi. 

- Haydi canım dedim. Aç~~~. ka 
pıyı. Bir de baktım kapının onun
de uzun boylu şişman bir bayan 
duruyor .... Hatta epeyce de kart 
bir şey ... Altı aylık ondüle saçlarile 
başı altı aylık bir ~uzu gibi koca 
man bu saçların üzerine önünde 
koskoca bir gül bulunan beyaz in
ce hasırdan bir şapka oturtmuş; 
üstünde yerli krep birmandan şa
rap tortusu renginde bir esvap; 
Kumaşa acımadan bu şişman vü
cuda bile bol yapılmış bir elbise ... 
Ellerinde yüzUkler, kollarında bile
zikler göğsünde dev analarım ak -
Iıma getiren göğüslerinin arasına 
doğru inen beşi bir yerdeler •. YU
:ıihıdeı'l ak1111 terler.. Pı•dralı va -

ııakl:ırı üzerinde esmer yollar aç
mış ... 

- Tüccardan Mehmet Beyefendi 
nin kerimesi Şekfıre hanımefendi 

burada mı otururlar? 
- Şekf.ıre benim dedim. Fakat 

ben hanımefendi değilim. Tütün 
işçisi Şekureyim babam da Meh
met beyefendi değildir. 

- Pcderinizin ismi nedir? .. 
- Babamın ismi. .. Babamın is-

mi... Hangisini soruyorsunuz? 

S ·;o~-;-;mi ~-;~;Öz ~s;a~ ... 
Sahiden de günün birinde gözü tam 
kanlanmış anamı bıçakladı! Öbür 
dünyaya yolladı. Ondan evvelki 
seyyar bir berber süprüntüsiymiş 
onu hayal meyal hatırlarım. Asıl 
babam ki, onu hiç tanımam taban 
helvacı Memiş imiş. 

Ben bu scizü söyler söylemez kar 
§ımdaki şişman kadın kollarını açıp 

boynuma atıldı ve bana anlatmı -
ya başladı. Benim halammış bu ka 
dm. Hemen içeri aldım, kendisine 
bir kahve yaptım o konuştu ben 
dinledim. Anamın dangul dungul 
diye beğenmediği Memiş helvacı 
Memiş ağaya cenabı mevlam "yli
rü ya kulum,, demiş o da almış yü 
rümüş evvela çıraklığını ettiği us 
tanın dükanını satın almış sonra 
şubeler açmış derken Avrupaya, 
Amerikaya kutu, kutu tahan hel
vası yollıyan meşhur bir tüccar ol
muş ... Evler, apartmanlar, hanlar 
satın almış. Memleketinuen soyu
nu sopunu getirtmiş .. lstanbulda, 
Aksa~ayda on beş odalı bir vezir 
konağına yerleşmişler... Saray eş
yalarile orasını döşeyip dayamış ... 
Ve nihayet beş ay evvel de bir gün 
kalbi durmuş sizlere ömür vefat 
etmiş ... Bunun üzerine İstanbul ka 
zan halalarım kepçe beni aramış -
lar: Mehmetçiklerinin yegane ya
digarını hem babamın mirasçısı 
benmişim ... Onlar beni muhafaza 
edeceklermiş bu para ile de rahat, 
rahat yaşıyacakmışım. 

Bütün bunlar bir peri masalı gi
bi başımdan gelip geçmişti. Ve bir 
gün Karagümrükteki kulübemsi 
ev tütün mağazaları açlık, işsiz -
lik günleri bir rüya oluverdi. Ra -
hata kavuşmuştum. 

Aksarayda saray eşyalarile dö
şenmiş konak benimdi... Misafir 
odamızda üstüne iki üç ayak mer
divenle çıkılır tepesi saçaklı kibrit 
başı renginde sırma işlemeli ipek
lerle döşenmiş bir taht bile var -
dı. Salonun ortasındaki yaldızlı ma 
sanın üstündeki vazoların içi li -
mon sansı, kırmızı çiçekler yeşil • 
dallarla süslü idi. Hele dıvarın et-
rafına dizilmiş olan sırmalı ipek -
liden yaldızlı koltuk kanape takı
mı çalgı kutusu nekadar güzeldi. 
Kurulunca gramofon gibi çalan bu 
kutunun üstünde ip atlıyan bir ıı· 
rsıp be.bek te vardı 
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Yemek odasında içi gümüş tı • 
kımla dolu büfenin yanındaki ar 
nalı dolap ne güzeldi. .. Bunu da bit 
şehzade köşkünde yapılan bir ıı:ır 
zattan satın almışlardı. 

B u konağa geldiğimdenbert 
akrabalarımdan çok itibat' 

görUyordum. Bu itibarın kara giW 
lerimin hatırı için olmadığını bili• 
yordum. Biitlin bu paralar babaıO
dan bana miras kalmıştı. Halala. " 
nm eğer benimle iyi geçinmezler 

.. .. , ,,, - , " .... .:-

kaç senedir alışılç oldukları bu rf 
hattan mahrum kalırlar diye ko~ 
kuyorlar. Bizim bütün mahaller 
doyurabilecek kadar bu parayı ı<eO 
di kendime yiyecek değildim yıı ! .. 
Ben seve, seve bu parayı onlarl• 
paylaşıyordum. Hem onlar kibat" 
lığa benden ziyade alışmışlardl .. 
Şehzadebaşmda büyük bir terzi " 
hanede bana en son moda tuvalet• 
ler ısmarlamışlardı. PudralarıJI 
kremlerin insan gibi ismi varrtı•f' 
Halalarım bu isimleri de biliyor " 
}ardı. Basımı altı aylık ondüle ys.'P 
tırmışlardı. Çocukluğumdanberi c;J' 
kı ile kesmiye alıştığım tırnaklaı1-
mı manikürler yaptırmışlardı. uet 
gün otomofillerle Beyoğluna gidi
yorduk. -Sinemalara giriyordul<
Mahallebicilerde mahallebiler yi " 
yorduk. Bir cennet hayatı geçi~" 
yorduk. Benim ismimi de değiştıf"' 

-mişlerdi. Şekureyi bayağı bulmUf' 
lar ismimi Şükfıf e yapmışlardı. 

Bu hayatı ben ve iki bliyük bil' 
lam çok seviyorduk. Fakat küı;U1' 
halam o memnun değildi: "İstan " 
bul tarafında yaşanır mı? Bu ı.c&
dar paramız var. Talimanede bit~ 
partman tutalım sosyete hayata.', 
lalını .. diyordu. lşte onun zoril 
biz köprUnün bir tarafından ö " 

ril' bür tarafına geçtik, onun zo 
ben Mazlumcuğumu tanıdım.. dJ. 

Küçük halam bizim gibi değil 
Okuyup yazmış bir kızcağızcıı: 
Çehre züğürdü idi amma, okudll 
ğu paralı mekteplerde kibarlatll 
düşüp kalkmıştı. El verip boll ; 
jur yapmasını, boyun kırması~
yemek yiyip içmesini biliyordu. 13ı 
ze de ö"'.'Tctiyordu. Bizim bunla.fi 
öğrendiğimize emin olduktan son
ra işte biz Talimaneye taşın~1~ 
Kibarlar paralı olduğumuzu bıl .. 
dikleri için babamızın helvacıl•u
ğmı filan pek araştırmadılar. J{ 

1
_ 

çük halamın mektep arkadaşlar 
nm aileleri bizi kabul günlerine d• 
vet ettiler. Biz de kabul günü )'a'P 

tıtk. .. · · d b' · de ?ı(eJ şte bugunlerımınz en ırın • 
Ilım geldi. Bir kere daha ~a~ıı:, 
nam ve görümcelerimle bırlılc ıJ 
geldi. Sözün kısası birdenbire be 
istedi... Ah MazlUm keşki seni t~ 
nımasaydım ... Ke-şki beni isteme,.. 
seydin ... Nur içinde vatnrsın tncı1' .. 
lah ... Benim nemi beğendin ... U• 
lam benimle çok uğraşıyordu afll'J 

(Arkası 10 uncutld 
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YAZAN: ilseyin çavuş ta birkaç ne-
.. fenyle bize gelmişti. Ayni 

glin içinde, Anderine bir kaçak 
daha geldi: Sarıbahçe köyünden 
Ali O rna vl Ah - h n og u met aga! .. A • Salahaddin Gün gör 
nıet ağa, Bulgaristanm Delior-

man tarafların dandı. Masum yüzünü çerçe\ clıyen, sa
rı bır sakalı vardı. Memlcl<et işlerinde, kendisine, son 
dereceye kadar itimat edilebilir bir adamdı. 
b Düşmanların ştiphesini uyandırmadan, gizli muhn-

ere'erimizde onu kullanırdık. Bilhassa Sanbahçe kö_ 
W ile aramızdaki muhabereyi temin hususunda DC'li. 
ormanlı Ahmet ağanın bti)'ilk yardınılanııt gördUk. 

n.. llal>E'rleşmc vasıtamız da, içi oyuk bir değnekten 
~uarE'tti. 

1 
liaberleri, cigara kağıtları üzerine, ince .kalemle 

1 
ns~c~ yazJı.rıp burgu ıle delinen değneğm içine yer _ 
:ştırır, kağıdın üst kısmını da hafif hır çamur taba_ 

asiyle brterlerdi. 

k .A.hmet Ağa, bu esrarlı değneği, koltuğu alt~a sı
ıştuıp, yola çıkı:ır, dcretepe a§:ırak, b.zc ulaşırdı. 
Ahmet ağa, deg· nei!iylc uzaktan görününce, bize 

"·eril ~ rcek bır haberi olduğunu anlar, heyecanla yanma 
~ aklaşırd 't • 

d Değnek hemen gizli bir yerde açılır, cigara itiı.ğı _ 
~ndaki yazılar pertavsızla okunur, derhal cevabı ya_ 

: 1~~k :. ayni vasıta ile ve ayni değneğin içinde, gön_ 
(;. ril rdı. Düşmanrı bütün hareketlerini. gün\i gününe 
grenmek, ancak bu sayede mümkün olabiliyordu. 

Ahmet ~ 
ğa, gide

gele • n i h a y e t 
li'ransız zabitleri
nin şüph sini ü -
teri k ne çekmiş. Ar 
asına adamlar 

koyarak, kendi -
sini sıkı bir tn _ 
rassut altına al • 
nıışlar. Ve niha
~et bir gUn, 0 _ 

nun bizimle gizli 

v 

ıl'lluhaberede bu _ 
Und v ugunu anlıyarak idamına ka -

l'ar vermi ler. 
n·· Ah ort VFransız jandarmasının 

fı met agayı Ceyhana götürmek 
"~ k"" d nrk oy en dışarı sıkardığını 
l"ll$ ada huı görmüşler. Bunlar a _ 
t Inda nişancılrkta mehareti ile 
aıtınan meşhur avcı Mehmet te 

"arnu Ş. 
k Avcı Mehmet, Deliormanlmm 
b urşuna dizileceğini öğrenince ta-
anıa.rı yağlayarak, jandarmaların 

geçeceği yolda saklanmış. Bir saat 

ıtonra, atlı jandarmalar, kollan ip. 
e b • aglanan Ahmet ağayı araları _ 
n.~ almış olduğu halde uzaktan gö-
2iitunüşler. 

b· .A. vcı Mehmet, saklandığı çalı di-
tnden doğrulmuş, mavzerini çevi -

l"erek iki beygirin kafa tasına ni
r:ıan almış, avcı Mehmet, kurşunu -
tıu boşuna harcar mı 

İki beygir de olduklan yere can
~ız serilmişler. Sağ kalan beygir -
~r, kişniyerek, sağa sola kaçışrr

en, neye ugr· adıklarmı bilemiyen 
d"" 0 rt Şaşkın Fransızm elinden, Ah-
fl'ıet ağayı sağ salim kurtarmak av-

tcı 'Mehmet için güç bir iş olmamış
ı! 

Deliormanlı Ahmet ağanın kur -
flUna diz"lmekten kurtuluşu hepi:izi sevindirdi. Fakat, ıkoca a
l anı, Sanbahçe köyünde kalan ço-
Uk Çocuğu için endişede idi. 
İkide bir bana yalvarıyordu: 
- İzin ver, Hafız Efendi... Ya

~nn~ birkaç adam alıp, Sarrb~hçe 
le gıdeyim, bizim kızanları kurtar
dıktan sonra yine dönerim elbet. 
le!. 

Ben: 
- Olmaz Ahmet ağa.. dedim, 

f!enin gitmen doğru değil! Bu işi 
başkalarına gördürelim ..• 

k Y a.nnnda, o gün Fransızlardan 
aç1p gelen jandarma Hüseyin ça

\'Uşun takımından başka kuvvet 
~oktu. Bu vazifeyi, çaresiz onlara 
tordUrecektik • 

h a~eyin Çavuşu yanıma çağırıp 
endısine şu talimatı verdim: 

- On beş kişilik takımınla he -
~en Yola çıkacaksın! 1 - San
ı nhçe köyünde Ahmet ağanın ço. 
Uk Çocuğunu alıp salimen buraya 
fetıreccksin. 2 - Geçtiğiniz yer -
h tde, bütün tel.graf ve telefon 
atların !keseceksiniz! 3 - Fran -
ız · 

t Jandarma karakollarını basa • 

1 
k, elinıze geçirdiğiniz silahlan 

lt acak, yalmz kimsenin canına do
ı..1r:"lllrvacaksmız. 4 - Karakol • 

tda Türk jandarma görürseniz. 

e 
bunlara bize katılmak isteyip iste
mediklerini soracaksınız! Alaca _ 
ğmız cevaba göre hareket edecek
siniz. 5 - Koylülere, milli kuvveL 
lerin geleceği günün yakın olduğu
nu söyliyecek, hazırlıklı bulunma _ 
!arını tenbih edeceksiniz! • 

Hüseyin Çavuş, büyük bir heye
can içinde idi. Verdığim vazifeyi 
yerine getireceğine narnusiyle söz 
verdi • 

Çavu.,cıun yanma, kırbckçisi Ali 
kahya ile yetmiş beşlik Çerkez Sa
libi de kattım. Çerkez Salih, dini 
bütün bir müslüman ve iyi yürek
li bir insandı. Yurt hizmetinde, Ö

ıume seve seve koşardı • 

H üseyl; Çavuş ve arkadaşla
n, bıze veda ederek gitti _ 

Ier. Bir çok tehlikeler atlatarak, 
Sanbahçe köyüne vardılar. Ver 
diğim talimat dairesinde hareket 
ederek Ahmet ağanm çoluk çocugu_ 
nu, hiç birinin burnu kanamaksızın, 
Anderine getirdiler . 

Fransız garnizonları altüst ol _ 
muştu. Milli kuvvetlerin her ta _ 
rafta ,muvaffakıyetten muvaffDi{J 
yete koştukları hakkmda, ağızdan 
ağıza mübalağalı rivayetler dola. 
şıyordu. Bu rivayetler arasında 
doğru olanı da vardı: Çukurova 
yavaş yavaş, hakimiyetimiz altına 
girmekteydi. 

Köylüler, İskenderun vakmr.1 _ 
daki Kurtkulağı me\idinde, biıvük 
harpten kalma .ve çoğu gemiler _ 
den çıkarılmış bir kaç eski topla 
bir hayli mermi ikeşfetmişler. Bize 
derhal haber gönderdiler: · 

- Aman bunları, sizin tarafa 
aşrralım! 

Aşırmak. fakat ne ile?. Hangi 
,,astıa ile? Sonra. bu eski toplaz
senelerce dura dura, beton haline 
gelmilerdi. Yerlerinden lamı!da _ 
tıısa bile, Fransızların işgali altın. 
da.ki araziden bunları, kağnı ara
balanna yükleterek getirmcği çok 
tehlikeli buluyordum • 

E sasen bir işe yarayacakları 
da şüpheli idi. Toplan bi

zim tarafa geçirmekten vazgeçtim 
ve müracaat edenle.re: 

- Bize liizumu yok ... Şimdilik 
oldukları yerde kalsıin ! dedim. 
Verdiğim karar, Tüm köylüleri 
besabma bir düşünceden ileri geli
yordu • 

Milli kuvvetlere en küçiik yar_ 
dnnda bulunanlar, şiddetli işkence
lere uğ'rıyorlardı. Fransızlar, ikide 
bir, manasız bir takım vesilelerle 

köyleri ateşe verır, ortnııga deh • 
şet salarlardı . 

Birkaç battal top. beş on mermi, 
böyle bir folaketle karştlaşmıya de. 
ğcr mi idi? . 
Değmesine dcf:rıne1..di amma. köy. 

lüler, meram anlamıyorlar1ı. Te. 
miz vatan duyı:nı'arı ile bu harjl 
vasıtalarının yerlerinde t<almaı>ına 
bir türlü razı değillerdi . 

İzin veısem. ''KurtkulR'h., na 
dağılacak , mermileri sırtlarına 
vurup getireceoklerdi . 

Nihayet o kadar israr eWl ~r ki 
cvvrla mermilerin. sonra 1a to~1 ıı
nn getirilmesin<' razı oldum. Fa kat 
doğrusunu istf'rseniz. bunları dü~
maPd~n h'lbcrsız ,bizim tHıtfa n~ı
rnbileccklcrine inanmrvordum. 

• 

(Atltası va .. ) 

Aqancıl<i a 
işlenen feci 
hır cirıayet 

r Köy 
al 
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bağlı Keş köyünde feci bir cinayet 
olmuş, kö>iln çapkın muhtarı bir ka
dın meselesi yüzünden balta ıle par
çalanarak öldürülmüştür. Cınayete 

, ait tafsilatı bildiriyorum : 
ı~eş köyiinün muhtarı Keserci oğ

lu Ahmet adında birisidir. Zeliha is
minde bir kadınla evli bulunan Ahme 
dm altı çocuğu vardır. Muhtar çap -
kın tabiatli olduğu için köyde Hani
fe ve Fatma adlarında iki kadınla 
münasebet tesis etmiş, bu kadınlar 
yüzünden karısiyle aynlmait teşeb -
büsUnde bile bulunmuştur. Nihayet, 
bir gün bütün bu münasebetler apaçık 

anlaşılmış. Fatınanın kocası Meh -
metle :Muhtarın kansı Zeliha bu çap
kın adanıdan gizlice bir intikam al -
mıya karar vermişlerdir . 

Bu karan tatbik etmek emeliyle, 
Mehmet, geçen gece Muhtar Ahme -
din evine misafir .gitmiş ve orada ka
larak bir odada Muhtar Ahmetle bir

likte yatmıştır · 
Gece yansı, Ahmet iyice uykuya 

daldıktan sonra, Zeliha ile Mehmet 
yataklarından kalkmışlardır. Meh -
met. Zelihanrn hazırladığı baltayı a... 
!arak uyumakta olan Ahmedin yanma 
yaklaşmış ve baltayı var kuvvetiyle 
muhtann kafasına vurmustur. Bunu 
üç şiddetli wruş tnkip etmiş ve muh
tarın kafası parçalanmak suretiyle 

öldüriilmUştür · 
M<'hmet bundan sonra. bir çuvala 

kovduğu ~esedi evin civanndan ge -
çen çaya atmış ve evine gitmiştir. Bir 
taraftan köylüler muhtan ararken. 
cinayett<'n birkaç gün sonra da cay 
kenarında o '111yan çocuklar çuval i
çindeki cesedi g-önnüşlerdir. 

Tahkikata adliye vaz'ıyet etmiştir. 
Zeliha ve Mehmet yakalanmışlardır. 
Suçlular cinayeti itiraf etınşlerdir. 

u Mevsimde • 
angı 

Yılcllı 

Y azın en çok ve büyiik çiçek 
açnn yıldızların çoğaltılması 

pek kolaydır. Eğer tohum tedarik 
etmiş iseniz bunları yarı kum yarı 

yaprak çürüğünden yapılmış bir 
harca ekiniz. Ve saıkstlıırı ca
llh!fü•••a aıu.u. Oruda ıhı ycı.pr .. t-.lı 
olunca şaşırtma edıniz. Mnrt nıha
yetıne Kadar hır ıki defa kuçük sak
sılara fıdelcyıp Nisanda büyuk sak 
sılara yalıut bahçede kuvvetlı, gub 
relennıış, topraga dıkılırse Agus
tosta çıçek açmıya başlarlar. Açı
lan çıçekler arasında katmerli ve 
iyi renkli olanları seçilerek büyütli
ıur ve bırıncı senede te9ekkuJ ede
cek olan sovan.arı kışm topraktan 
çıkarılarak muhafaza edilır. Bege
nilmiyeıı çıçekliler de sökülüp atı. 
lır. }!;ger savandan fazla fıdan al
mak isterseniz bu sovanları hara
reti 15 - 20 derecede olan bir oda 
da veya camekanda yaprak çürü
ğü \'eya eski çtiriımiış gubre içine 
dikmelidir. Dil~ılcn sovanlar ara sı
ra sulanır ve bir hafta on günde 
savanların üzerinden 4 - 5 tane 
göz sürmiye başlar. Sürgünler 8-
10 santim kadar ve 3 - 4 yapraklı 
olunca diplerinden keskin bir çakı 
ile kesilir ve kumlu yaprak çürü
ğünden ibaret bir harcı havi saksı
lara birer tane dikilir. 13ir iki defa 
şaşı~ ~ma ile Nisana kadar bu fi. 
dancıklar hem köklenmiş hem de 
büyümüş olurlar. Boyle olursa fi_ 
danlar tuı fandn ve büytik çiçek a
çarlar. Bu suretle bir savandan 
dört beş fidnn alınmış olur. Sova_ 
nı tekrar dikilir ve yine 3 - 4 fi. 
dan sürdülür. Yalnız fidancıklan 
üşütmemiye dikkat etmeli ve so
ğuk havaya bırakmamalıdır. 

Karanfil 

aranfil tohumları bu aydan 
itıbaren camekan altında 

ekılmiyc başlanır. Biıyük çiçekli 
karanfiller arasında Amerikan 
cinslcrı çatlamaz denilen sınıftan
dır. Bunların tohumlan siyah ve 
basıktır. Çelikle de yetiştırılir. 1-
talyan ve Nis karanfillerinın bü
yük çiçeklilcri tohum vermezler. 
Verseler de pek az ve çelimsiz o
lurlar. Bunların arttırılması 
çclık ve daldırma ılcdir. Fakat to
hum ile yetiştirilecek ise tohumla
rın taze olması lazımdır. Nis ço
cuğu, demir sap gibi Nili karanfil· 
!erinin tohumla da yetişen çeşit
leri olduğu gibi tohum karanfili 
denilen pek çok zengin çeşitler hep 
tohumla yetıştirilir. Tohumun Şu-, 
batta camekanda. ekilmesi suretile 
Ağustosta çiçek açması mümkün
dır. Ancak camekanın çok rütu
betli olmamasına dikkat lazımdır. 
Karanfil rütubctten çabuk çürür. 
Tohumu ayni yıldızın toprak har -
cma ekmeli ve ayni suretle şaşırt
ma ederek bakmalıdır. Arzu edilir
se fideler saksılarda bırakılabilir. 
Ekilen tohumların hepsi ' ııtmerli 
ve iyi cins çıkabilmektedir. 

Kasımpatı 

B u aydan itibaren kasım

patlannın dıplerinden 

sürmüş olan fışkın dalların çe. 
1 i k 1 e n m e s i n e başlama -
lıdır. Her kök Uzerinden 5 - 20 
tane dalcık sUrer. Bunların hepsini 
diplerinden kesmeli ve hepsini bir 
boyda olmak üzere yapraklarının 

uçlarını tıraş ettikten sonra yıldız 
tohumu için kullanılan kumlu harç 
ile doldurulmuş fincan saksılarına 
3 - 4 tanesini müsavi aralıkla 
dikmelidir. Dikilen fidelerin came
kana almazsanız da zararı yoktur. 
Bunlan güneşli bir yere sıralamalı 
ve orada köklenmclerine dikkat et 
melidir. On beş günde köklenme 
başlar. Fideler tepelerinden sUrmi
ye koyulunca bunları daha bUvUk 

Cicekler 
Ağaçcıklar 

' ' 
Yetisir? 

• 

ışın yapraklarmı döken 
ve dökmiyen ağaççıkla-

rın dal ve yaprakları buda. 
narak muhtelif, §ek illerde 

fidan yetiştirilir. Bunun için kulla
nılacak ağaççık cinsleri şunlardır: 

.... ........................ ~ .......... ........ ... .... . • • • • i "TAN" m ziraat müfehassm LÜTFi ARiF KENBER oku- : 

ı yucularımıza her haf fa bugün bu süfunlarc/a pratik ziraat : • • i malumatı vermektedir. Arkacla§tmız bugün ele "TAN" oku- t 
• rucularına bu mevsimin çlçekleri hakkmc/a çok faydalı ma- ı 

İ lumat veriyor. Bu satırları dikkatle ok:ıyunca siz ele evi- •ı 
! nizde ve bahçenizde mevsim çiçeklerini kolayca yet i§f ire-
• b·ı· . . ~ ı ı ırsınız. : 

: .................................................. : 
Taflan, şimşir, kamelya, kasüarl. 
na, karnaserazüs, kotonaster, ak· 
tiken, defneı mazı, porsuk, oküba, 
azalya, ligüstrom cinsleri, lorrüsler 
ileks, Berberıs, mahonya, gibi fi -
danlardır. Bunların herhangi bir şe. 
kilde yetiştirilmesi arzu edilirse fi. 
danın saksısına o şekilde tel • 
den yapılmış bir örnek ya • 
pılır ve fidanın dalları veya yap
rakları bu örneği tamamile doldu. 
runcıya kadar her sene yeni sür
müş uçlar budanarak 2 - 5 sene 
zarfında fidanın cinsine göre iste
nilen şekil alınmış olur. Yalnız 

duvar şeklinde bir set veya kale 
Dcmirsap karanfili duvarı ioklinıio hir cit ,l.•ııpılrnal: iıL 

Saksıda muhtelif ~ekil 
saksılara şaşırtma yapmalıdır. Bir 
iki defa şaşırtma ile buyümuş olan 
fidanları saksılarından çıkarıp Ni
sanda bahçeye yahut buyuk saksı, 
yarım gaz tenekesi gibi genişçe 
kaplar içine dikmelidir. Bu kapla· 
rın toprağı bir kısım ince dere ku
mu bir kısım kırmızı toprak ve ikı 
kısım çürümüş beygir veya koyun 
gübresi olmalıdır. Her on beş gün 
de bir defa da çiçek tomurcuklan 
görününciye kadar fidanlara güb
reli su şerbeti vermelidir. Fakat 
kancalar görünUnce bunların en 
ortadaki büyüklerinden bir tanesi
ni bırakıp -diğerlerini körletmeli
dir. Ve o günden itibaren de her 
hafta fidanlara gübre şerbeti ver
melidir. Bu usulle tek çiçekli ve bü 
yük, katmerli kırizantem yetişti. 

rilmış olur. Kullanılacak şerbet bir 
kısım kuş veya tavuk gübresi, bir 
kısım odun külü, bir kısım kan (ku
ru veya tnze) den ibarettir. Bu üç 
maddeden birer kilo almalı on beş 
kilo suya karıştırıp bir hafta bek
lettikten sonra kullanmalıdır. Şer
beti bekletirken üzerini kapalı tut
malıdır. 

Büyük çiçekli kasımpatı 

veri/mİJ f iclanfar 

teniyorsa o zaman büyük fidanlan 
(0,80 -1 metre boy) 40 - 50 şer 
santim aralıklı olarak dikmeli ve 
dikince tepelerinden 15 - 20 san
tim budamalıdır. Bu suretle diple
rinden sürecek yeni dallarla göv
denin boş kalan kısımları da dol. 
muş olacağından 2 - 3 sene zar
fında ayni boyda ve şekilde dU\•ar 
meydana gelmiş olur. Fakat her 
sene duvarın alacağı şekli göz ö
nünde tutarak Şubatta budamayı 

yapmak lazımdır. 

Gül 

abani gül ağaçlarını artık 

şuoatta dıkmeıısınız. Bu 
aydan sonra dıkilen y a b a n i 
g ü 1 1 e r i n tutmaları güç 
ve aşılandıkları zaman aşı ile 
kaynaşması da zordur. Yabani gul
Jerin ince köklü saçaklı denilen fi
danlardan olması lazımdır. Kalın 
ve kazık kbkliı fidanlar makbul de 
ğildir. Fidanm gövdesi de yeşil ol. 
malıdır. Çok kalınları mabkul de
ğildir. İyi fidan tedarik etmek ıçin 
tanıdık bir fidan içinden biraz da -
ha pahalıca olsa esirgemeyip alma 
Jıdır. En iyi fıdnnı 5 - 6 kuruşa 
kadar almak kabildir. Alman fidan 
ların ince kbklerine dokunmadan 
iyi hazırlanmış bir toprağa dikmeli 
rüzgarlardan sallanmaması için ya 
nına da bir Here"k dikmeyi unut
mamalıdır. Bolca sulamalı ve Ni
sana kadar toprak seviyesinden te 
pe dallarına kadar olan övdesi ü
zerinden süre<::ek yeni yaprak ve 
dalcıklan daima körletmelidir. Ye. 
ni dikilen fıdanın dallarının herbi
ri üzerinde 3 - 4 göz bırakıp üst 
tarafmı budamalıdır. Nisan on be
şinden itibaren yabani güller aşı. 
!anmak üzere hazırlanır ve sık sık 
sulanır çapalanır. Mayıstan itiba. 
ren sürgün göz aşısına başlanır. 
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Zongu dak Halkevinde 
EDEBiYAT GECESi 

RAGBET GÖRÜYOR 
r Zonguldak, (TAN) - Halkvimizin bütün kolları, 

eon zamanlarda çalışmalarını arttırmışlardır. Dil -
Tarih eve FAlcbiyat kolu. sık sık edebiyat geceleri 
tertip etmeye karar vermiş, birinci edebiyat gPce
sinde büyük şaırimiz Abdulhak Hamidin b6 mcı yı: 
dönümü kutlanmıştır. Geçenlerde kaybettiğinıız şaır 
Mehmet Akif içın de pek yakında ikinci bir gcl'e 
tertip edilecektir. 

Ar kolu, .Mart içinde, dc>ğerli gençlerimiz mari. 
f eti le büyük bir konser vermek için hazırlıklara 
ba.şlamıştır. 

Kitap sarayın modern ve ilmi esaslar dahihnde 
dü~nlenmesi işini, bu hususta uzman olan mühen
dis Muzaffer Yaşar iistüne almıştır. 

Yayın koluı maden kömürünün ilk kazma vurul
duğu yerden rnpurlara ve trene boşaltılmasına kadar 
geçirdiği bütün safahatı resimler ve yazılarla göster. 
mck suretiyle bir broşür tertibini Jrnrarlaştırmıştır. 

Bu broşür, birkaç ay sonra demir yolunun Zon
guldağa ulaştığl gün yapılacak buyük törende dağı
tılacaktır. 

Sosyal yardım kolu, bu yıl da yoksulların ve kim
sesizlerin bakım ve sağlık işlerine çok önem vermiş 
bütiin hekimlerimiz her gün muayyen saatlerde bu 
gibi hastalara bakmayı iizerlerine alarak yardım sa
hasını genisletmişlerdır. Doktorlarımız tarafından 
ihtisasları dahilindeki hastalıklar hakkında haftanın 
muayyen günlerinde halka konferanslar verilmekte
dir. 

Zonguldak Halk.evi önünde yaptfan 
toplantılardan biri 

Köyciilük, müze ve sergi kollan yakında daha 
geniş surette çalışmalarına devam edeceklerdir. 

Spor kolu da önemle çalışmaktadır. ll bolgc baş
kanlığına partimiz işçi ve esnaf işyarı Osman Şen 
seçilmiştir. 

Halkevimb:in sahne tertibatı v~ sesli sinema mn. 
kinesi için hazırlıklara başlanmıştır.. Pek yakında 
bunlar da bitirildikten sonra, şimdiden hazırlıklar
da bulunan gösteri kolunun piyes ve film yolu ile 
calışma sahası genlslemiş olacaktır. 

Gençlik ve spor hareketlerine yüksek bir ilgi gös
teren ilbay Halit Aksoy, bir stadyom yapmayı ka
rarlaştırarak hususi idare bütçC>sine on beş bin lira 
tahsisat koydurmuş, stadyom yerinin düzeltilmesi
ne başlanmıştır. 

Avusturya baş- Ba!kan antanh 
k ·ı· H'ff ·ı (Ba§ı Birincide) ve 1 1 1 ere 1 e- rine verilen ziyafette ııa.ıır oulurınıuş 

!ardır. Oglcdeıı sum a Atına tıt.aret 

re karşı ateş odası salonunda yapılan içtıınada l:ll-
cilmenlcr scçılmiştir. 

Pu•• sku"' ru'' Qr Selonikten geçerken Y Selanik, 15 l l'AN J - 'l'urkiyc Ha-
. . rıcıye Vekili Tevfik Rlıştü Aras, bu-

(Başı 1 ıncıde) raya muvasalatı sırasında, Sc\anık 
de Deutsch ~ozialb~nd .is.minde bir 1 belediyesi tarafından Alatürke hedi- ı 
h~k~ı sosyalı~t cemıyetinı? k~rulma ye edilen köşk hakkında ilısa.sırıı söy
sı ıltızam edılıyor. Bu ccmıyetın va - lemiş ve c!emış!.1r ki: 
tanperyerlcr cepr.., ı aleyhinde faali- " T"" kıer ın Bu· , .. k ş fl · • . - uı • ı e erme ne 
yette bulunacagını zannetmıyorum. 1 d b ·1 .>'dukl d" ·· · ·· 1 b' . . k"l' b' ·a ar ag ı • arını uşu'l•.:ynr-
Fakat boy e ır cemıyclın teş ı ı ır At t · .. ke ka ·· · 1 :l ... . sanız, a u qı gostermı~ o r u-
takım suıtefchhümlere yol açacaktır., • h k t 1 ...ı •• ı.. 

d B
.. 

1 
. tl . k gunuz are •: .;! r.e llCl'ece nıu~e. as-

zannın ayım. oy e cemıye erm u- . . 
rulmasında hiçbir fa'-·da yoktur. lşçi, sıs olacakklatrınıl takdbır buyurursunuz. 

.; B h " e ya nız r el • ·1 · lere sonsuz emniyetim vardır. Harici u art.: u nes 1 egı • ati 
. t' · Ih 

1 
. clı.:kı nesılh:n ·1c .ıy~i ttogekkür r.ıssiv 

sıyase ımız su ve an aşma prensıp •• 
lcrine dayanır. Almanya ile dostluk le sizlere ba,g ... ~.ıı~ 11 • Memıe'rnti·n 

r. mına t.:!.<ı at· t<.>:j..:;ı,; ı. iir edeı i.11.' 1 

bağları111 kuvvetlendirmek, İtalya ve 
Macaristanla yeni münasebetler tesis Dr. Tc·J(i:• Rüş.ü Arns, beynelnıı· 

ı ... ı siv. asct hukkıı da ca: etmek arzusundayız., , 
B~vekil Şuşnig, patronların fab - "- Hfı ii~t:Jc.r, sm s.lmaz nıkoiı~li-

rikaları kapamıya, amelenin de grev ğime hak verecektir." demiştir. 
yapmıya hakları olmadığını, clyevm Şerefıne verilen bir ziyafet csna-
1162 siyasi mevkuf bulundug-unu söy sında söyldiği nutukta Dr. Arı:ıs. I:<~lcrı 
liyerek Nazilere şu ihtarı yaptı: Başvekili Metaksastnn hayra~lıkla 

Dolfüs Avusturyası taraftarı olan- bahsetmiş ,.e kendisini Avruı•anm en 
lar vatanperverler cephesince dost büyük adamlarından birisi ola,.ak te
telakki edileceklerdir. fnatçılara son lakki eylediğini bildirmiştir. 
bir ihtarda bulunmak isterim. Bu ih
tarı bir dalıa tekrar etmiyeceğim ve 
lstikbalde buna kulak asmak istemi
yenler hareketlerinin icap ettirdiği 
cezalara çarpılacaklardır.,, 

Bu nutuk, Avusturyncla Alman nü
fuzunun azaldığını göstermektedir. 
deniliyor. 

ALMANYADA t:N'KİSAR 
Berlin, 15 (A.A.) - Havas ajansı

nın muhabirinden: 

Yenice 
Piyangosu 

Inhisarlar idaresinin Yenice siga
raları için tertip ettiği eşya piyangl)· 

su dün idarenin Sirkecideki satış de 
posunda çekilmıştir. 

Keşidede İnhisarlar Idaresi Umum 

longuldakta 
sırt hamalllğı 
kalkıyor 

Zonguldak, (TAN Muha· 
..ıırınd~n) - Uray kurulunuıı 
:.on toplantısında 1935 malı 

yılı hesap bilançosunu tctkık 
etmek üzere üç kışilik bir ko 
misyon teşkil edilınıştır. Ruz. 
namede bulunan "sırt hamal· 
lığının kaldırılması., nıeseles, 
çok hararetli miinakaşalarn 

sebep olınuştur. Nihayet Zon· 
guldağın hususi vazıyetı na· 
zarı itibara alınmış, başka 
yerlerde bu kararın ne şckildt. 
tatbik edildıği hakkında tet· 
kikat yapılmasına lüzum gö
rülınüştür. Sırt lıaınallığının 
hemen kaldırılması hakkında 
lİÇ aza tarafından yapılan tek 
f, bu yüzden şinıdılik redde 
dilmiştir. 

Zonguldakta Mükafat 
Alanlar 

Zonguldak, (TAN) - An. 
kara birinci elişlerl ve küçük 
sana'tler kongresinde eser 
teşhir etmiş olan Zonguldak· 
lıların mükafatları gelmiştir. 
Dikiş yurdundan Nazire ö
zen "file damalı beyaz nıasa 
ôrtiisü., ünden. Mediha "kom 
binezon., dan, Sakine "şö
men dö tabi,. ıııdan birer ma
dalya kazanmışlardır. "Oyalı 
yemeni,, işliyen bayan da bir 
madalya almış, "bahçede çay 
takımı .. yirmi lira miikfıfat 
1<aznnmı"tır. 

M. Şuşnigin nutku siyasi mahfil 
terde inkişan hayal tevlit etmiş ve 

Müdür muavini Münir Hüsrev, ll'ltnn- 'e- Şarap takımı kazananlar -= 
ı:hıl ikinci noteri, gazeteciler ve lnhi· 41005 0430 2343.3 3790.:i 

resml mahfillerde büyük bır ihtiyat 
la karşılanmıştır. 

Avusturya Başvekilinin memleket 
te hiçbir milli Alman cemiyetinin te
şekkülünü kabul etmiycceği hakkın
daki kararı Almanyada ümitsizlik u
yandırmıştır. 

A vusturyada N nsyonal sosyalist 
partisinin fc hedilmiş olmasına rağ 

men Almanya M. Şuşnigin kabineye 
Nasyonal - Sosyalizme sempatisi o -
lan nazırlar g€tirt'ceğini ümit etmek 
tedir. Bu sayede htikiımet parlilerile 
:muhalıfler arasındaki milnasebatın 

i\'lleşeceği tabının edilmektedir. 1 

Earlar ldarcsl memurları bulunmuş - 19016 6GU2 ı. 

lnnlır. 
Dün yapılnn keş:deJa 2.131 () ııuma-

r-:1. kupon "flhibi Beo:Jld :ışta Vişneza
crde Umrı.n Nazife 193•> modeh ve 
~;;::ıo lira k. vmetinde blr Ford oto
mobili çıkmıştır. Gazeteci Foto Ali 
Y<' de bir r.1.(fyo mnkır.e~ı düsmücıtür. 
!)ığer kırk bir numcu aya. cli!şen ikra
n .• yeler şun! .rdır: 

17a84 
2 '554. 

Radvo kazananlar 
29839 3:i0ld 15951 

Sofra fol-ımı kazananlar 
32230 3902 ;,455 

Likör takımı kazananlar 
lll 7 3 154 1)0577 JX5~ ı 

62207 4488 40929 39826 
30:171 11760 

Saat kazananlar 
21260 326 O 23~3G 

32498 6i928 5~523 

11510 41781 

7048 
14!166 

Çatal bıçak takımı kazananlar 
fi5835 3S7!JO 1:27 l 39055 
6 354 3 682 54336 
Bunlardan başka ayrıca 200 numa

ra da lş Bankası kumbarası kazan
mışbr. 

İzmifte 
Beledıye 

İşleri 1 

ı . (TN) B 1 a· .. I zmıt, .ı. - e e ıye reısı ı , 

urdurda y 
me tepe e faz 

rağbet var 
Kemal öz. Ankaradan donmüştlir. 
Belediye işleri hakkında kendısıyle 

görüştüm. Bana, şehrin su meselesi 
hakkında izahat verdi. 417 bin !ıra • 
!ık projenin 251 liraya tC"nzıl edildi -
ğini, 214 bin liraya da ihale yapıldı • 
ğını söyledi. 

Kemal öz, ı:ıehirdcki suva ilaveten 
~etirtileceık olan s•ı için 100 bin lira 
"1arfodileceğini ilave ettikten sonra.

1 
1 bor<;lanma Mni anhttı ve y<'ni hor • 
eun belediveyi mnlf'n mü kül"ta 

1 ok1111yaca~ını. hil; k~. ~e:. tiirl.ü zor-ı 

i luıhı bertaraf edC're"" nı soyledı . 
Bekdive re'c;i tatbiknt b2kJJl'lın 

ı dan lıntalı hulunan RC'hir planı hak • 
kında f;U izahatı \'erdi: 
"- , Tnfia VE'k:ileti St'hirdlik s fi 1 

'Cur<iur merkez ilk.mektep muallimleri bİroracia 

burnvn !!eldi Şef. Ynn n planm1' Burdur, (TAN) - Vilayetimizde geçen sene açılan bölge yatı 
tetkik etti. Plan E'sas itihnrivle şehrin 1 okullarından Askeriye, Çeltikçi ve Bucaktakiler bilhassa rağbet 

1 
iht:v::ıl' w• havflt ı::-ırtl'P"~n U"""'.rı görmüştür. Halk çocuklarını bu okullara sevinçle yatılı olarak 
ooiiriilrfü f::iinırrlınn k1 ı. bır elektnk kted' 1 venne ır er. 
mııkavp1n<;j vınt1k. P<' ı:ıv ı;;onra ı::e -
lıir"". veni "ı""ktri"'i ki r-rı f<ıl'ırika . Askeriye okulunun yatılı talebesi geçen sene 24 iken bu yıl 
~mrl'1n nlrır'lmz T{il"v'lt.,,T ~ "i knnı. 58 e, Çeltikçi okulunun talebesi 46 ya, Bucak okulunun talebesi 

~a ı:ılc'l·"'mtz elffitriğ"i halka ucmrn j de 29 da::1 40 a çıkmıştır. 
vereC'eğiz... Bu yatılı okulların hemen 

KOCOK MEMLEKET 
. l-IABERLER1 

* Biga orta ol\ ulu ~ abanC'ı dil mu -
allinıliğiııc ta~ ııı ohımuı Ucdri~ e 
'azifesine haşlıuım;ıtır • 

* Turgutlu llelcdiye~i, kasuhamı -
zın eh ktrikle tem iri için lıir şir. 

l•ctlc miızakcrcye ba~lanu~tır. 

hepsinde, en az 50 talebeyi ala

bilecek ve sıhhi şartları haiz bi
rer yatakhane ile hamam bulun
duğu gibi erzak ambarları, ço
cukların elbiselerini kaymağa 

mahsus gardroplar ve talebe kü
tüphanesi de vardır. 

Yatılı okullar, beş senelik köy kaJ
kınma programlarının tatbiki esna. 
sında çoğaltılacaktır. 

Tahsil hevesi artıyor * İzmir Ua'inıalıaııc l\lall~ e tahsil 
şubesi memurlarından Şiikrü \"C 

nrknc1aşlan rc.,mi ı~ayıtlan talı. Burdur, (TAN)- Vilayetimiz için 
rif <'İmek \'e zimmeileriııc para 1 de, 9 u burada ve 46 sı köylerde ol
gc~irm<~• suçi~ le n ":ır et•za malı. mak üzere 55 ilk mektep vardır. 
keınr.sinc \'C'rilmi:;lcrdir , Bunlardan 4 tanesi pansiyonludur. 

* b:mirin Bu('.a sn~ fi~ esinde So _ Buı durun içindeki mekteplerden 
ğuklm~·u sokağında Gc\'gilli mühim kısmının binaları Cümhuri-
1\lchmedin e\ j ~ nıınu-:tır. yellen sonra köy kanununa tevfi • 

* Tolmt içtimai mua\l'ııct ve sıh _ kan ve köyler halkı tarafından ör -
hat müdiirü dohi.or Şiiltrii l\ta _ neğinc göre inşa edilmiş bulunmak- ı 
rnl, <lört gün s\iren bir hastalıl\. tadır. 

Şehir içindeki ilkmektcplerde 45, 
tan sonrı.ı ölınii7tiir • * Tol.at barosu inUhnbatı yenilen. köy mekteplerinde de 62 muallim 

çalışmaktadır. 
mtş, esJ~Herclt•n nvukat Şiikrü Tnleb<'nin adedi 3960 ı erkek, 1877 
ri~ nsete, nnıkut Sulih oı~aç \'C si kız olmak Uzere 5837 yi bulmak -
İbrahim de n1..atıı;u müttdiknn tadır. Geçen sene ilk okul talebesi 
s~ilınililer<lir • ancnk 4946 sayısını buluyordu. Bu * l\lrun, ·asta hir S(lOr kliihii ncıl. 1 
mı), "Yılnıa:r.spor,, adını almış • 
tır. 

rakam ar, tahsil hevesinin gittikçe 
arttığını göstermektedir. 

* l\on~·ncln. hC'l<'<liyf". ça~ı için<lf" 
,.,~ muhb•lif s<'mtler<fo bulunun 

Emlfik Bankası Müdürleri 

Arasında 5 ı cliikltfınmı s::ı.t.:.ığa ~ılrnnnış -
tır . 1zmir - Emlak ve eytam bankası 

* İzmir ndliw tabibi 1 Iulıip öz- şehrimiz şubesi mlidürü Kemal, ban 
av. Erzuı,;m crzn e\'İ cloJdorlu- kanın lstanbul şubesi mlidlirlüğiine 
ğ"una tn:'I in o•unmıı-.tur . j tayin olunmuştur. İstanbul şubc:ıi 

* Balr!i:eslr ,;ıav<"ti W:'I ti'n n iite - mi.idiirU, bankanın umumi müfettişi 
hassısı • •ızam~cMinl~ manş1 ı.,rk j olmuş, İzmir şubesi müdürlüğüne de 
liraya çıkarılmıştır l mcr~ezden Şerif Cemal tayin c<lil -

..,_-- ~ __ ..._ _, ___ , 
7 

, rnıştır. 
-$>~ AW$A$-

lnegöl HaHcevnnde Temsil 1 
-· " o ~ 

Ceyhan 
yeni im 
faa iyeti 

Ceyhan, (Tan muhabirinden) 
Ceyhan, Çukuı ovanın verimh top -
rakları üzerinde kurulmuştur. KıY 
zanın 45 bin nüfusu vardır. On yedi 
sene evvel bir yangın neticesinde tn· 
mamen harap olan Ceyhan, bugün es· 
kisinden daha mükemmel bir şekilde 
imar edilmektedir. 

Genç belediye reisinin faaliyeti sa
yesinde birçok mühim imar ışlerı b~
şarılmıştır. !{azada biı çok kagir 
binalar yaptırılmış, geniş caddeler 
açılarak parke ıle döşenmıştır. Asr:t 
mezbaha inşa edildıği gı bi nehir kc
ııarında büyük bir park ve tıyatı'O 

sahnesiyle sinema da yaptırılmıştır. 

Birkaç sene içinde Ceyhan vilfıyetin 
en mamur kazası olacaktır . 

Baf rada Çocuf< Esi e
me Kurumu Kongresi 
Bafra, (TAN) - Çocuk Esırgeme 

Kurumu kongresi, Halkcvi salonund& 
belediye reisi Zıhni Lokınan'ın reisli
ğinde aktedilmiştir. Idarc heyetının 
geçen yılki çalışma raporu mcmnunı• 
yelle karşılanmış. kurumun çalışma· 
sındn değerli yardımları görülen be
lediye ve Halkevine teşekkliı e karat 
verilmiştir. 

Yeni yıl biit<;esi 800 lira olartıl< 
kabul edilmiş, yeni ıdare heyetıno 

i Ziya Onat, Faik Kırcı!, Has:ın Benğ'Uı 

1 
Şükrü Şensoy ve Tufan seçılmışlcr • 
dir. 

ı N) JI ll<e\i gösterit negöl, (TA - Şubesi azası "Kozanoğlu,, piyesini 
temsil t•tmist ir 

·ı· ıuızırlamaktn biraz Hu tenısı ı . . ' zorluk çeken Halkcvi aınaförleri nlı 
f k yet ~o f;t>nn şlcrdlr T . 1 

necle ımıvnf n ı, · emsıl iiç geee tekra.rlarımış \ 'e biri • 
. .. 'il ·0 c1t~ huhınması t'"11ti smcle ko~ h erı . 

1
• n f'dllmiştir. l'ukar ki resimı temsile 

i tirali fiden ı:ençlerı nr arncla gôste riyor . 

Bafra, (TAN) - tki yılda bir yıı
pılan Halkevi komite seçimlerine b~!'I" 
lanmıştır. 

Yeni yıl çalışmalarına büyük bit' 
programla hazırlanmakta olan H 1-
kevimiz, yakında açılıcıının dfrrdün U 
yıldönümiinü büyük törenle kutlay • 
raktır. Bu mcvanda (Ilımmetin o"t· 
lu) opereti de temsil edilecektir I1 ı· 
nun içın Evin ar ve göı;t._rit ~oJI fl 
şımdiden provalara ba lamı tıı 
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YAZAN: ZIYA ŞAK/R 

ibni Ziyat, Müs!imin Yakalanması 
Tedbirler Al dı. Fakat Onu 

için Sıkı 
Bir Türlü Ele 

N.hayet ... Geçiremiyordu. 
~:· ~erkesin az çok bildiği bir haki· 

0~~ .. Fa~at lbni Ziyat, bu hakikati 
gös an. s1lmek için pek çok gayret 
Yes:-errnış .. Ve ihraz ettiği mevki sa 
k ınde, artık hiç kimseyi bu haki-

li~~n. bahsedemiyccek bir hale ge
ı.. Şti. Buna ra<Tmen Muhammet "-es· . b ' 
Old 1:1n pervasızca onun bir piç oğlu 
Yadugunu ~'ilzüne çarpması, 1bni Zi
'w'e ın. kalbıne çılgınca bir tehevvür 

rnı1şti. 

Fakat :tb . z· t b' . tı' nı ıya , 1zzat Mua v1ye-
~~ terbiyesi altında yetiştiği için, 
tıın Unda birdenbire taşan bu galeya
derh buh.~a~ını çarçabuk geçirmiş .. 
tnişt~ buyuk bir sükünet kcsbeyle -

su;- Y~, Muhammet Kesir!.. Lüzum 
ııe? hıddetlerc kapılmakta mana 
ki ··· Sana tavsiye ederim, daha sa
ır: ~~ daha makul düşün... lnsan
lna' ı!.nyaya bir defo gelirler. Ve 

anı k" -1 bo ıım1 olanlar da, hayatlarını 
tuş Y e heder etmezler... Soruyo
~a: sana •. Senin için, Müslimin ha
Zİzdir;ı .. Yoksa, kendi canın mı, a _ 

bu~~ ~Ö~ler, Muhammet Kesiri büs-
un h1ddetlendirmişti: 

tu - Böyle bir suali bana ne Jiye so
hıÜ~:S~n ? .. Yoksa, tehdit için mi? .. 
nab 1nı1n hayat ve mukadderatı, Ce-

t 
1 Hakkın elindedir. Benim haya

tına g r 
'ıil e ~nce ... Bir kılıma dokunmak 
~ İbn1 Mercanenin haddi değildir. 
ıye feryat etmişti. 

İb ~cı. hakaret kartıaında 
"'e ~ı Zıyat, artık kendini zaptede
... nı1 ti Öfk .ş · Bu acı hakaret karşısında 
ki e ıle Yerinden fırlıyarak, önünde
tn altın di\iti kaldırmış... Muham-
~ Kcsirin alnına indirmişti. 

del u~ammet Kesir, birdenbire sen
e. enıuu. Ömründe hiç kimsenin ta
k ~uzuna uğramamış olan bu asil ve 
ha ramnn adam, lbni Ziyadın bu 
F' ~eketine inanmak bile istememişti. 
da~ at, alnından, beyaz sakalına 
~~1:'1 stzan .. sakalının ucundan, be
la lpek maşlnhına damlıyan al kan
~/· ona bu hakaretin bütün acılığını 
l~~rrnişti. Derhal kılıcını çekmiş .. 

n1 Ziyada hücum etmişti. 
!{· 

lar Ufe eşrafı, yerlerinden fırlamış-
tı} •· Muhammet Kesirin öntine a
l'a~ışlardı. Kapının önünde duran, 
b ın kılıçlı kölelerde, lbni Ziyadı 
o~k~ bir odaya kaçırmışlar; artık 
b.a es1nden çılgın bir hale gelen Mu
lar~nıet Kesirini önüne sıralanınış-

ı. 

te~Uhammet Kesir, şiddetli bir ha
SİJk~tle. Küfe eşrafının ellerinden 
lun ınnu~ .. Kendisine en yakında bu
bu ~ bır köleye hücum etmişti. Ve 
~~ole~ bir kılıç darbesile yere 
telt" lşt.ı. Bu köle, İbni Ziyadın en 
(Al 1 ~ve en akıllı bir adamı olan 
(lia Uğ_fil) (1) di. O Muğfil ki; zavallı 
ta:· lll) yi büyük bir şeytanetle tu
ltr;ba dUşürerek, o masum ihtiyarın, 
\'e açl~r altında inliyo inliye can 
'btrl'tnesıne sebep olmuş, 1bni Ziyadın 

kat daha gözüne girmişti. 

1b . Korkunç mücadele 
llhı nı Ziyat saklandığı ipek pe.rde. 
lar ~:kasından, sevgili kölesinin kan 
tı:ı Çlnde yere serildiğini görür gör 
~~; art.ık bütün iradesini kaybet • 

; dişleri biribirine çarpa çarpa: 

Pa:: Çabuk .. Şu kudurmuş ihtiyarı, 
~•alayın 
bh·e ·. 
ıt J emır vermişti. 

derhUhanımet Kesirin ccssur oğlu da 
tli.ı al kılıcını çekmiş; babasının ö
~o~~ gerilmişti. Fakat, yalın kılıçlı 
l'\fle er, bu iki mert kahramanın et-

l{ arını çevirmişlerdi. 
ltöı~rkunç bir mübareze başlamıştı. 
~t:l'l erden bir kaçı, acı feryatların, 
ne e_:e kapanmışlardı. Fakat baba 
~~fUl, her taraftan Üzerlerine dü
ltıa.n en kılıç darbelerine uzun za. 
lal' d dayanamamışlar.. Nihayet, on
larıtn a. kanlar içinde yerlere yuvar-

() ış\ardı. 

~t, saklandığı 

f ~1 ) E"kl tarihlerden bazıları bu 

yerden çıkarak bu iki kanlı cesedin 
başucuna gelmiş .. Hain ve müntekinı 
bir tebessümle bir kaç dak1ka onları 
gözden gcçırmiş: 

- Başlarmı kesin. Birer mızrağın 
ucuna geçirin. İbret olmak için, her 
tarafta gezdirin. 

Diye emir vermişti. 
Talih, lbni Ziyada yardım etmisti.. 

Kahraman Muhammet Kesir ile o -
nun cessur oğlu; Dariilcmareniıı 

rengarenk kum<'şlarla döşenmiş sa
lonlarmda, kölelerin kılıçlan altında. 
al kanlar içinde can verirlerken, 
müjdeciler koşup gelmiş: 

- Ya, Enıir!.. Şamdan, Emiril-
mümininin süvarileri geldi. 

Diye haber vermişlerdi. 
Iraktaki (İmam Hüseyin) taraf. 

tarlarını esasi! bir surette tedibe ka
rar vermiş olan (Yezit), lbni Ziya
dın Küfeye hareketini emrederken; 
onun maiyetine bir yardımcı kuvveti 
göndermeyi de ihmal etmemiş .. 
(Muhkem Bin Tufeyl) in kumanda
sında olmak Uzere, çöllerde kuş gibi 
uçan Hecinlilerden mUrcklccp bir sü. 
vari müfrezesini sür'atle sevket
mişti. 

Konak basılıyor 
Bu slivariler, tam zanıanında Ku

feye girmişlenli. Çünkü lbni Ziyat, 
Muhammet Kesir ile oğlunu parça. 
!atmakla beraber, bunun ncUcesin -
den, cic1den endişe etmekte idi. 

rezeyi, derhal kapılara yerleştirte. 
rek, J.1uhammet Kesire mensup ka
bilelerin muhtemel bir hücum ve ta
arruzlarını bu suretle karşıladıktan 
sonra, onun konağının basılarak 0 _ 

rada saklı bulunan (Müslim) in ele 
geçirilmesini emretmişti. 

Konak basılmış.. Her tarafı ince
den inceye aranmış.. 1'.,akat (.Müs
lim), ele geçirilememişti. Çünkü o, 
Muhammet Kesirin, Darülemarcde 
parçala.ndıö-ını duyar duymaz, kara 

~ k . 
talihine lanetler ol~uyara , gızlice ko-
nağı terketmiş .. J\:endini meharetl~ 
saklıyarak, lbni Ziyadın <·asusları a. 
rasından geçmiş .. Şehirden çıkabil -
ınek Um idi ile (Hisar kapısı) istika
metine ilerlemişti... Lflkin burada, 
tbni Ziyadın oğlu Halit tarafından 
kumanda edilen bir müfrezeye rast 
gelmişti. 

Bu müfrezenin karakolları. 
!imi isticvap etmişlerdi 

- Hey .. Kimsin? .. 

Müs. 

- Ben.. Ii'ezare kabilesindenim. 
lşim vardı. lki gün evvel kasabaya 
gelmiştim. Şimdi, işim bitti. Kabile
me a ,·det etmek isterim. 

- Yasak .. Dön geri! .. 
Miislim, bu emir karşısında mü

cadeleye girişmenin beyhude olduğu

nu anlamış .. Mahzun ve müteesir bir 
halde. geri dönmek mecburiyetini 
hissetmişti. 

(Arkası var) , Ibni Zfat, Şamdan gelen bu müf-

==== 

SAGLIK OGUTLERi 

Nalh 
At etine, erbabının dilinde, böy

le derlermiş. Sız de bunu, benım 

gibi, bilmıyordıysanız geçen giinü 
Tan okurken öğrenınışsınızdır: 
Kunıkapıdakı kasaplardan birine, 
nallı kuzu diye at eti satmak istı. 
yen adam yakalanmış ... 

At etini başka bir hayvan ı n adı 
ile satınak, aldatmak demek oldu
ğundan, şi.iphesiz fena bir şeydir. 
Fakat at etinı bile bile almak ve 
yeınekte. sağlık bak ı mından, bir 
fenalık yoktur. Avrupa memleket
lerinin bir çoğunda at eti gıttıkçe 
daha çok yenilmektedir. Vak ıa in
sanın bir çok işlerde arkadaşı. hem 
de zekasile hayvanların pek çoğun
dan üstün olan atı kesip yemek in
sana ağır gelir, adeta bir kabahat 
sayılabi l ir, Ancak bu kabahat şüp. 
hesiz otomobilin icadındadır. Oto
mobil ler ve z i r a a t makine -
leri çoğaldıkça atlar faydasız kal -
dık l arından insanlar fazla bir bo. 

ğazdan kurtulmak için dünkü iş ar 
kadaşların ı birer birer kasap l ık 
hayvan diye satıyorlar. Benim tah 
nıininıe göre at eti yenilmesi pek 
te uzun sürmiyecektir. Çünkü atın 
diri halde kullanılması azaldıkça 
at daha az beslenilecek ve cinsi git
tikçe azal acaktır. 

O vakte kadar, istiyenler, at e
tini hiç merak etmeden yiyebilir. 
ıer. Bir kere, beslemek bakımın
dan at eti öteki etlerden geri kal
maz. Atın en makbul k ısmı olan 
fıletosunda yi.izde 21,20 nisbetinde 
albümin vardır. Halbuki sığır eti. 
nin filetosunda yi.izde 18,82 nisbe
tinde a lbümin bulunur. At etinin 
lezzeti öteki etlerin hepsinden da
ha tatlıdır. Çünkü Oll llll içinde, 
seker hasıl eden, glikojen maddesi 
İıepsindekinden daha çoktur. 
Yağı sığır etindekinden az, he. 

ıe koyun etindekinden çok az oldu
ğundan verdiği kalori ancak yüzde 
yüz ise de, onu da at etinin ucuzlu 
ğu telafi ettirir. Zaten insan et 
yemeklerini yalnız çok kalori al
mak için deği l , albümin aJınak için 

LOKMAN HEKiM 

Ku zu 
At eti yiyenler onun lezzetini se

na etıneKle beraber, ınsanı doyur
nıaz, derler. Bunun sebebi çabuk 
tıazınedilınesınde ve az yağlı, yağı
nın da zeytınyağı gıbi seyyal olına 
sındadır. Mıdeden çabuk gıttiğı için 
doyurmaz sanılır. 

En makbul ~ekli kızartması ol
makla berüber at etınin suyu da 
pek iyi olur. Yağı mutfak yağı ola
rak kullanılır, patates kızartınası
ııa lezzet verir, haınur tatl ısı kı. 

zartınıya yarar. 
At et inin eıı bUyük faydası, çiğ 

olarak yeınek için öteki etlerin hep 
sinden üstün olmasındadır. Çünkü 
at eti öteki etler gibi parazit -ya
ni solucan gibi hayvanlar- tut • 
maz. Çığ et büyük hastalıktan ye
ni kalkan zayıf hastalara kuvvet 
vermek için, veremli olanları bes
lemek için çok işe yarar. Onlara da 
daima at eti tavsiye olunur. Ancak 
at eti bulunaına;:sa koyltıı et i, ya -
tıut s ı ğır eti, onları da muntazam 
bir mezbahadan getirtmek şartile, 

verilir. 
Eşek eti at eti nden daha dolgun, 

daha yumuşak ve ondan daha lez
zetli olur. derler. Katır eti iseJ er
babının dediğine göre, eşek etin
den daha lezzetli olurmuş. 

Sıpa etine gelince -tabii eşeğin 
sıpası- orta zamanlarda, kuzu e
tinden pek ç.ok makbul ve ancak 
eıı büyük adamlara ikram edilen 
bir yeınek sayılırmış ... 

Bunlar ı n hepsi kasabın sattığı 

etin kendi kendine ölmüş deği l , ke 
si l ıniş hayvan eti olması şartile. 
Eskiden Yeııicanııde pişmiş köfte 
satı ldığı vakitten kal ına hikayeyi 
bi lirsiniz: Ayni köftecide bir gün 
köftenin fiyatı beş paraya olduğu 
halde ertesi gün yirmi paraya çık. 
mış, buna taaccüp edenlere köf

teci: 
- Elbette, der, diin yediğiniz öl

müş eşek köftesiydi. Bugünkü ke
silmiş eşektendir .. 

Alacağınız at veya eşek eti öl -
müş hayvanın eti ise, benim yaz

ri a ederim. 

çoRAP IŞ t 

MÜH . t~ BıR 
SAFHADA 

Çorap meselesi yeniden canlanmış 
tır. Çürtik çorap imalinin önüne geç 
mek üzere İktisat Vekaletince hazır
lanan nizamname İstanbul sunayı 
müfettişliğine gönderilmiş ve bazı iza 
hat alınmak üzere dün fabrikatörler 
davet edilerek akşam geç vakite ka
dar müzakere yapılmıştır. Bu toplan 
tıya iştirnk eden fabrikatörler ara • 
sında hararetli münakaşalar olmuş 

fakat bir netice alıııamaınışlır. 
Bizim tctkikatımıza göre, çorap 

fabrikatörleri üç numaralı makineler 
kullanmaktadırlar. Halis ipek i~liyen 
45, 48, 51 numaraluı makinelerde 45 
kalın, 48 dana ince, 51 numaralısı 
en ince ipek ile çalışır. 51 numaralı 
makinesi olmıyan fabrikatörler, bu 
numaranm işlC'diği ipC'ği diğer numa 
rnlarla dn işliycbileceklerini iddia et
mektedirler. 51 numaralı makineler
le çalışan fabrikatörler ise 51 numa· 
ranm inccmell'r yapmak icat edildi -
ğini diğer numaraların bu ince mal 
\arı yapamıyacağı. yapsalar da, ezik. 
kopuk ve çürtik mal çıkaracaklarını 
öne sürmüşlerdir. 45 ve 48 numaralı 
makine sahipleri. 51 numaralı ınakl
nelerin bir iki fabrikatörün elinde 
bulunduğunu. binaenaleyh bir inhi • 
sar mahiyet inde olan bu işin kendile 
rine hasredilmesi için bu volda iddia· 
da buhınduklannı söylemişlerdir.Ken 
di mallarınm snkntı çıkarsa sakatla
rı geri almayı ve ivilcrini satma\'! av 
rıca taahhüt etrnektcdirlcr. }.focıele 

tetkik olunmaktadır. 

ZAHiRE 
BORSAS. 

1 - lthalat: Buğday 660 tiftik 
101:.: arpa 150 mısır 56 çavdar 195 
yapak SO kepek 45 Beyaz peynı: 
10 3 4 un 23 pamuk 2 3 4 nohut (j 

susam 10 ~.ı fasulye 7 iç ceviz 1 iç 
fındık 6 yulaf 13~.ı ton. 

1hracat: Yoktur. 
2 - Satışlar: 

Buğday yumuşak ldlusu 6 kuruş 20 
paradan 6 kuruş 24 paraya kadar, 
buğday sert kilosu 6 kuruş 15 para
dan 7 kuruşa kadar, Arpa Anadol ki· 
losu 4 kuruş 35 paradan, Mısır sarı 

kilosu 5 kuruştan 5 kuruş 5 paraya 
kadar, Kuşyemi kilosu 14 kuruş 10 
paradan, Keten tohumu kilosu 9 ku· 
ruş, Afyon iane kilosu 460 kuruştan 
530 kuruşa kadar, Yapak Anadol ki
losu 63 kuruştan 65 kuruşa kadar, 
Peynir beyaz kilosu 42 kuruş 37 pa
radan 43 kuruş 20 paraya kadar. Zer 
deva derisi çifti 5050 kuruştan 5800 
kuruşa kadar, fı.:ı.nsar derisi çifti 3000 
kuruştan 4600 kuruşa kadnr. Tilki 
derisi çifti 4 O kuruştan 2000 kuruşa 
kadar, Kunduz derisi çifti 1000 ku -
ruştan 1600 kuruşa kadar, Var~ak 
derisi çifti 1000 kuruştan, Porsuk de 
risi çifti 550 kuruştan 650 kuruşa 
kadar, Kurt derisi çifti 200 kuruştan 
1100 kuruşa kadar, Tavşan derisi a
dedi 23 1 :! kuruştan 261~ kuruşa ka
dar. 

Dünkü Satıtlar 
Dün zahire borsasına 42 vagon 

buğday, 13 vagon çavdar, 8 vagon ar 
pa ve bir vagon mısır gelmiş ve hep
si satılmıştır. Piyasa çok istekli olma 
makla beraber çavdar ve arpalarda 
4-5 para kadar bir diişüklük görül
müştür. Marmara havzası için bursfı 
dan buğday satın alınmaktadır. Te
kirdağ, Mudanya, Ayvalık Anadolu 
buğdaylarını almaktadır. Piyasanın 
bir iki gün içinde tekrar canlanacağı 
söylenmektedir. 

• 
Polonya hükfimeti çavdar ihraca -

tını menetmiştir. Almanya için TUr -
kiyeden başka çavdar elınabilecek 
memleket yoktur. Çünkü Romanyada 
da bu sene c:avdar az kalmıştır. 

- Bir gün, bir kavga gününde, 
göklerin kör gazabına uğranıak iste
miyorsanız, durup dururken kurban 
ol ııııya isteğiniz yoksa. şimdiden 
kurbanlarınızı kendi elinizle hazırla
yıp yerine götürünüz: Türk Hava Ku 
ruınuııa veriniz. 
..,. n n r.:zır...-:ır-~.......,..._. 

Ereyli bez f 
cek hafta 

br ası e e
am ça şma 

• • 1 de s e g ıyo 
Ereğli (Hususi) - Beş yıllık cndü stri programının dokuma sanayii sa

hasında ikinci fabrikası olan ve Süm'.! rbank tarafından şehrimizde kurulan 
büyük bez fabrikası altı aydnnberi muvakkat bir ku\•\•ei muha.tTike san
tralile işlemekteydi. Bu müddet zarf ında fabrika, memleket piyasasıııda 

hissedilen iplik buhranının izalesin~ yardım maksadile eh<:'mmiyetli mik
tarda iplik imal ederek piyasaya çıka rmış ve ayni zamanda gerek makine
lerini, gerekse yeni aldığı işçikrini bu suretle bır tccriıbe devresine t.'.ibi 
tutmuştur. 

Şimdiki elektrik santrnlı inşaatı da ı-
tamaınlnnmış olduğundan şubatın 1 irn ı 
sekizinde kazanlar ateşlcnmi~tir. A · ı • ı:aC! rit{GSI 
yın 2!> inde turbinler işlemiye başlı }fisse as-ları on!anGı 
y~c~k ve o. tarihten itibaren fabrika tınar bankası, senelik u~um.i top 
butun makmelerile noı mal çalışma laııtıs..nı diın bankanın üst salonun -
haline girmiş bulunacaktır. da yapmı9tır. On beş hissedarın ek-

Fabrika su kuvvctif e i~liyecek ı>~~ıyetıle müzakere açılmış ve meclı 
sı ıdııre raporu tc.tkik olunarak ka -
bul cdılını• tır. Bankanın fnahveti bil 
hdSSa mcml<'kctin iman .} olu;da çok 
iyi neticeler vermiştir. Banka ticari 
muamel"ılla da me gul ise de işle · 

olan tetkiklen tamamlanmış \'e tur - . d d k . rl-
bi.ıler bir ay önce ihale edilmiştir. ô- nın ~·utz heh'lol slanı ınşaat gruplarilc 

:F'abrıkanın asıl kuvvei muharrike 
santralı, 1vris derc.,inde yapılacak te
sisatla su ku\·vetilc ışliyeccktır. Bu 
su santralının şimdiye kadar yapılmış 

.. .. . •/e mu en ı er C' vapılmaktadır Ban 
numuzdckı yaz kurulacak • olan bu 1 • • • 
.santral taınamlandıhtan sonra fab . kla, Erzurum.b-. Sbı~aks habttı ile meşgul 
"k k . . • o an grup gı ı ır nç ii\'Uk is üze 

rı a uvvcı muharr1keyı çok daha . ~ .. ~ 

Ucuza m 1 d k 
. bU .. k b" nne nlma~ını muesscselerc kredi aç 

a e ece , scnenın yu ıı S · · . 
klsmıllda k 

. h .k 'ht" mıştır. ermayesı bır mılyon lira 0 _ 
uvveı mu arrı e ı ıyacı- . . ... 

1 Yu 
.. zd yU .. .. . . d lan ımar bankasınm butun sermayesi 

n n e zunu ve yaz mevsımın e . . . 
d 

.. d k k t 1 d t verse eJılmı tır. Bankanın dünkü iç-e yuz e ır mı su san ra ın an e - . 
· d kt" ı:.-.. 1 k' b t 1 400 timrunda hı.ssedarlara yüzde dokuz mm e ece ır. r1 va ı u san rn . .. 

ile 2000 kilovat arasında cereyan is- temettu tevzlıne karar verildiği gi • 
tihsal edecektir. bi ihtiyat akçesine ilave edilen kann 

Ereğli fabrikası ham pamuk ihti . 
yacının· büyük bir kıs"lunı Sakarya 
vadisinin Akala cinsi mahsu!lerinden 
temin etmektedir. Ayrıca Nazilli ve 
Adana mahsullerinin ihtiyaca elveriş
li olanlarından istifade edilecektir. 
Bu uzun elyaflı pamuklarla çalışacak 
olan fabrikada mermcrşahı, salaı;;pur, 
patiska, saten, mcndıl gibi ince do
kuma çeşitlerinde senede 4,5 milyon 
metrelik bez imal edilecektir. Ayrıca 
fabrika altı, yedi j'ÜZ bin .kilo iplik te 
satışa çıkarabilecektir . 

Fabrikoclo çahjan İ§çiler 

Fabrikanın işçi adedi şimdiden bir 

ekiple 650 yi bulmuştur. Fabrika ge
celi gündüzlü iki ekiple çalışmıya 

başladığı zaman işçi sayısı 1200 e çı
karılacaktır. işçilerin yüzde sekseni 
Ereğli muhitinden temin edilmekte
dir. Umumiyetle işçilerin kabiliyet ve 
randımnnlarından çok memnuniyet 
gösteriliyor. Bılhassa hemen hepsi 
genç kız ve kadınlardan mürekkep o
ıan iplik şubesinde çalışanların fan -
liyetleri Çok takdire layik bir seviye
dedir. 

Ereğf icle iktısocli hayat 
Sümerbankın bez fabnkası Ereğli 

ve muhiti için büyük bir kalkınma 
vesilesi olmuştur. Çarşıda esnaf, bu 
kadar kuvvetli bir alış veriş caıılılı -
ğını buhrandaıı önceki yıllarda bile 
görmemiş olduklarını söylüyorlar. 
B,abrikanın kalabalık memur ve işçi 
kütlesinin çok kuvvetli olan iktisa
di tesirleri yanında sosyal tcsirleriıı 

de şimdiden bclirmiye başladığı gö • 
rülmektedir. Bu fabrikanın Ereğliyi 
ihya etmiş olduğu hiç mübalagasız 
söylenebilir. 

Plast~k Eşya 
Fabrikatörleri 

Şehrimizde bulunan otuz kadar 
plastik eşya fabrikatörü aralarında 

bir cemiyet kurmak için teşebbüsata 
girişmişlerdir. Bu fabrikacılar hariç
tan iUıal olunan iptidai maddelerden 
toz halinde bagalit ve blok halindeki 
galanit hakkında bazı temennilerde 
bulunarak ticaret odasına müracaat 
etmişlerdir. Odaca tetkikat yapılmış 
ve hazırlanan rapor vekalete gönde

rilmiştir. 

ı LiMAN H AREKETLERi 

Bugün limanımıza gelecek vapur -
lar: 

Saat 11 Aksu Karadenizden, 14,30 
Antalya Barlından, 6,30 Snndet Ban
dırmadan, 17. Tayyar lmrozdan, 16 
tzmir tzmirdcn. 

Bugtin limanımızdan gidecek va -

purlar: 
Saat 12 Gülcemnl Karadenize, 9,30 

Kocaeli tzmite, .30 Bursa Mudan -
yaya. 20 Saadet Bandırmaya, 19 Sey 
ynr Karabigaya, 19 Kemal Ayvalığa, 
10 Dumlupınar .foıııine. 

miktarıle ihtiyat akçesi yemiş bin li
raya iblağ edilmiştir. 

ovyet R S\'CI ve 
Yun ~istan rasntda 

Atina, 15 (Hususi) - Sovyctler 
ile Yunanistan arasında yeni bir ti -
caret mukavelesi akti için yapılmak 
ta olnn muzakcrelcr son safhasına 

gelmiştir. Pek yakında imza edilece
ği ümit edilmekted1r. 

BORSA 
.. 
15 Şl BAT 

Paralar 

Sterhtı 
1 Dolar 

20 Fransız Fr 
20 Lıre· 
20 Bdçıka Fr. 
20 Drahmı 
20 lsvıçre Fr. 
20 Leva 

1 Florın 

Alı t 

615.-
124.75 
117.-
llO.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-

20 Çckoslovz.lr kro. 70.-
2 Şılıng 20.-
l Maık 25.-
1 Zloti 20.-

Pcngo 21.-
20 Ley 11.-

Dınar 48-
lsvec: kurorıtı 30.-
Altm 1036.-
Banknot 245.-

Çekler 

Londra 617.50 
Nevyork o 926 
Paris 17.02 
Mılano 15.055 
Brukscl 4.7025 
Ati na 88.42 
Cenevre 3.4.,33 
Sof ya 64.2925 
Amstcrdam 1 4546 
Prag 22 7975 
Viyana 4.2397 
Madrid 11 3325 
Bcrlin 1.9708 
Varc;ıwa 4.195 
Buda peşte 4.3725 
Bükreı; ıcs 34 
Bclıı:rnt 34 3750 
Vrık"h,mt 2 7825 
Mosko\a 24 97 
Sıokholm 3.1485 

Tahvilat 

Anadolu l v\II kupon kesik 

Esham 

Merkez Bankası 

İstikrazlar 

Turk Borcu 
Erı;ani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum 

Satış 

-
620.-
125.-
117.-
125.-
84.-
22.-

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

1037.-
246.-

6ı6.-
o 1gz75 

17.98 
15.0175 

4.69 
88.2068 

3.4650 
64.1357 
ı 4510 

22.6865 
4.2294 

11.3250 
1.9664 
4.175 
4 3618 

108 0775 
34.4910 

2.7750 
24.63 

3.1332 

39.2S 

97.-

21.50 
99.-
96.-

Dün borsada muameleler biraz gev 
şek gcçmişir. Paris telgraflarında yal 
nız akşam kapatış fiyatı gelmiştir. 

Tiirk borcu bir gün evveline nazaran 
seki?. frank noksanile 2 O frank idi. 
Borsamızda ise 21 .35-21 ,40 !ıra ara -
c;ında satışlar yapılmıştır. Anadolu 
tahvilleri 39,25, mümessiller 42 lira 
hisseler 24,40, merkez bankası 97 li
ra, Aslan çimento 14.50 ve Sivas -
Erzurum 96, Ergani hisseleri de 99 
liradır. Nisanın on altısında bC'ş ku
ruş faiz ile beraqcr piyangosu da çe 
kilecek olnn bu hisselere piyasada 
faz} Wip bulunmaktadır. 
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CHikciyeden Mabaat) 

ZENGiN 
(Başı 6 mcıda) 

ma ben senin kız kardeşlerin, anan 
Vv alışık olduğun kadınlar gibi fan 
finfon yapmasını beceremiyor
-d~Jll ki... 

B eni istediğin zaman belki de 
beni param için istedin .. 

Ö j le ya taban helvacı pederden kal 
ma emlakten epeyce bir kısmının 
tapusile üstüne edilmesini arzu et 
mışsin. O zaman ben bundan şüp 
hclendim. "Sakın bu adam bcııi pa 
ram için almasın,, dedim. Fakat 
halalarım beni temin ettiler ... Bel 
ki de doğrudur kibar ıilemınde kız 
lar drahomasız evlenmezmiş. Heri
fe bir para vermek kibarlığın işa
reti imiş ... Herhalde doğrudur bu 
söz baksana ... Sizin ölümünüz de 
bizim ö!Umümüze benzemiyor ma 
hallede bu ,kadar cenaze gördüm ... 
Mazlumcuğum bunların ·içinde se
nin cenazene benziyenine rast gel 
medim ... Sizin cenazeleriniz ne kül 
fetle kalkıyor .. 

Sizin bir şeyiniz bize benzemi -
yor.. Mesela siz türkçe konuşması 
nı bilmiyorsunuz .. Ah Mazlumcu -
ğum Rabbim rahmet eylesin ne 
sen, ne kaynanam ne de görümce
lerim ortasına frenkçe katmadan 
üç türkçe sözü bir araya getire -
miyordunuz ... Ben de size uyayım 
diye lakırdı başında: "Pardonu, ses 
parakaloyu efharistoyu. sersiyi, ka 
talavis,,i eksik etmiyordum. Am -
ma onu da beğenmedin de bana 
"bir daha bu sözleri kullanma,, de 
miştin .. 

Benim bildiğim kaynana, evde 
gelinile kavga etmiye ona nasihat 
venniye uğraşır. Benim kaynanam 
masa başından kalkmazdı. Kibar
lar bizim dört.kol iskambil dediği
miz iskambil oyununa briç, poker 
gibi isimler takmışlar. Bizim bildi -
ğimiz kumarı kahvelerde işsiz er
kekler oynar. Bizim evde kadınlar 
oynarlar, gUndUz beşten sabahla
ra kadar. 

Koon.m bu nyunlar:ı iştirak et -
mezdi. Masum çocuk varsa yoksa · 
nezlesi; cebinde beyaz nezle tozla
rı sabahtan akşama kadar çeker, 
burnwıa durur. Ev hırkasile on
lar rop dö şambr diyorlar, sedirin 
üstUne uzanır ne etliye karışırdı, 
Ne de sütlüye ... Yalnız Şlikflfe is
mim sinirine dokunmuş bana "Şu
Şu,, ve ben konuştukça pek hoşu -
na gider kahkahalarla gülerdi. Gö
rümcelerim Tanrının günü bizim 
küçük hala ile t:erabcr çaylarda, 
balolarda ziyafetlerde geçiriyorlar
dı. Btm de onların arasında fakat 
hiçbirile iyice anlaşmadan yaşayıp 
gidiyordum. 

K ocamı sevmiştim. Öyle bir 
beyefendi, öyle bir çocuk 

bana karı der de ben onu nasıl sev 
mern. 

Ah evlere şenlik zavallı kocacı
ğım o gece o beyaz enfiyeyi çok 
çekti burnuna kimbilir burnun -
dan girıp ciğerlerine mi beynine
mi yoksa kalbine mi oturdu. O ge
ce sapasağlam yattı yatağa ertesi 
gUn bir mevta olarak bulduk onu .. 

• Aman evlere şenlik ... 
ı 1şte o ölür ölmez de ben kendi 
yanımdakilerden nekadar başka blr 
insan olduğumu anladım. 

Kocamın ölilmilnü duydum. Ben 
· başıma çatkı çatıp dbğünüyorum. 
Onlar yedi sülalelerini bildiren blr 
kağıt yazıp gazetelere ilan verme
yi düşünüyorlar. Sonra inanınız 

bana eğer hilafım varsa yarın ah
rette ayalime kavuşmıyayım. Te
lefonu açıp büyük Bcyo~lu terzile 
rine yas esvabı diye siyah elbise
ler, siyah tüllü şapkalar ısmarla
dılar kaynanam bir İngiltere mi 
Amerika mı ne kraliçesi varmış o 
nun kocasının cenazesindeki giy -
diği yas elbiseleri varmış onu iste
di. Küçük görümcem "kırık sev -
da., filminde Marlen Ditrihin kiy
diği matem kıyafetini, büyük gö -
rlimeem bilmem ne kitabında gör 
düğü bir modeli istiyorlardı. Ba -
na da kocası öldürillmUş Avrupa 
kralıçesinin esvaplarını ısmarladı
lar. 
Başımdan çatkıyı çıkardılar. Ba 

na elbise giydirdiler. Kibarlar acı
larını göstermezlermiş başın sağ 

olsuna gelenleri ciddi çehre ile kar 
sılnmak lazımmış dediler. Bu da ye 
tişmiyormuş gibi kocama güveylik 
f'lbiselerini giydirdiler. Yatağı çi

tro o atır bi 

ÖLÜSÜ 
biçareyi bu çiçeklerin arasına ya
tırdılar. Etrafına da gilmUş şam
danlar dizdiler: 

"Aman bu ne bu? .. Böyle .. Pa
pas ölüsü gibi diyecek oldum: 

- Buna Şapcl Ardandır frenk
lcr. Sinemalarda görmüyor musun 
adettir dediler ... Eş dost ba.şm sağ 
olsuna gelenleri birer kere bu o
daya sokup nekadar alafranga ol
d uklarmı herkese göstc.'rdiler. 

B u ela kafi gelmedi. Koca -
mm civan ölüsü .. İçerde ya 

tarken bir beyaz saçlı piyanocu gc 
tirdiler salonda s:tbahtan akşama 
kadar ahenk yaptırdılar... Artık 

dayanamadım. Kaynanamın yaka
sına yapıştım: "hanım anne ahen
ğin şimdi sırası mı? Susturun pi -
yanoyu,, diye ağlamıya ba.şladım. 
Küçük görümcem: 1'Bu ahenk de
ğil cenaze marşı bilmediğıniz işle
re kanşmasanız Şuşu., dedi. 

Ölüyü alay eder gibi lavantalı 

sularla yıkattılar. Beyaz krep bir 
man alıp kocamı kah beler gibi ipek 
lilere sardılar. 

Ondan sonra da yeni dikilmiş el 
blselerle slislendik siyah tüllere bil 
ründUk, düğün alayı yapar gibi ce 
na-:e alayı yapıyoruz .. Kibarlığın 

en güç tarafı bu imiş 
Cami uzaktan göründü. Şimdi 

Mazlumumun namazı kılınacak .. . 
Birazdan mezarlığa bırakacağız .. . 
Kaynanam elindeki mendili dişle

rile koparıyor. Görilmcem yarı 

baygın ... Ben kendimi tutamıyo -
rum. 

- Amanın yanıyorum diye fer
yat ediyorum. Fakat kibarlık baş
ka onlar kendilerini büsbütün kay 
betmiyorlar. Kolumu çimdikliyor
lar: 

- Aman sus Şu-şu 
Nasıl susayım ... 
Cenazeyi otomobilden indirdiler. 

Musalla taşma koydular ... Yanıyo
rum eşim, dostum ... Bu kibarlarm 
da ne kalpsizce adetleri vnrnuş. 

Zaten hiçbir adetlerine uyş.ma -
mıştım amma şu kadınlan cena
ze namazlarına kadar götüren a -
detleri bana çok fena geldi. Aman 
bu kibarlık, asrilik modernlik ne 
müşkül şeymiş 

İlahi taban helvacı Memiş ... Şey 
tan mı diirttü de bu kadar para 
kazandın? 

Sağlam 
OiŞLER 

Hayatın da, 
aıhhatın da, 
saadetin de 

temel ta,ıdır. Çünkü aağ1am diş
ler, İn&ana sıhhat, nete güzellik 
ve aaadct verir. . 

RADYOLiN 
Günde iki defa Radyolin ile 

fırçalanan di,ler inci gibi güzel 
ve sağlam olur. Sağlam d"şler 
midenin sağlamlığını, sağlam 
mide de vücudün aağlamlığını 
temin eder. .. 

Doktor il\ 

N i Ş A N YA "' 1 Hastalannı her gUn akşama ka-
dar Beyoğlu. Tokatltyan oteli ya 
nında ~tckteb sokak 35 numaralı 
nuayenehaneainde tedavi edeı • 

TAN 

B R J Ç 
MESELESi 

R. 4 
V.8.4 
v.ıo.8 

'!> A ·--• 3.2 
+ A.10.8.7.6.2 

ı-.. -, ~ 
\W El: 
ı_s__ı -t-

~ 10 6.3 
V A.D.9 

~ A.R.6 .,. __ 

5.2 
10.3 
D.5.4 
V.4 

Koz karo. (S) oynar ve 8 leve ya
par. 

• Bu meselenin halli 18 Perşembe 
günkü sayımızda çıkacaktır. 

12 Şuhat Cuma nyınuzWı ~ıkan me. 
selenin halli: 

A.D.7.4 
A.R.9 
D.6.3 
R.9.5 

~ D • 
v • • • .. :. + 

V.9.8.5.3.2 
8 
A.R.V.2 
D.8 

Bugünkü program 
•lstnnhul: 

Ögle neşriyatı: 12.30 Pllkla Türk musi· 
kisi; 12.SO Havadis; 13.05 Muhtelif plak 
neşriyatı 14 Son. 
Akşam nefriyatı: 17 Üniversiteden naklen 

inkdap dersleri: Yusuf Kemal Tencirşenk; 
18.30 Plakla dans musıkısi; 19.30 Konfe. 
rans: Emınônü Halkevi neşriyat kolu namı· 
na Bay Nusret Safa; 20 Cemal KAmil ve 
arkadaşları tarafından Tiırk musikisi ve 
halk şarkıları: 20.30 Ömer Rıza tarafından 
arapça soylev: 20,45 Vedia Rıza ve arka· 
daşları tarafından Türk m...•ikisi ve halk 
şarkıları, saat ayarı: 21.15 Schir Tiyatrosu 
or:eret kısmı tarafından "Üc; Saat"; 22.10 
AJans ve borsa haberleri ve ertesi ilinUn 
programı; 22.30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçalaı ı: 23 Son. 

• • 
Günün program özü 

Ptıtonik kons~rler: 

19.15 Stokholm: Mendelseohn, Mozart 
Atterberg. Grieg: 21.15 Varşova: Senfonik 
konser (Poznandan nakil); 21.30 Bükres: 
Senfonik radyo orkestrasL 

Opem!nr, Operefıer: 

18.15 Varşova, Temberg: Operetlerden 
parçalar; 20.30 Budapeşte: Richard Waı· 
nerin "Tannhaeuser" operası: 21 Stokholm: 
R. \Vagner'in ''Rhcingold'' operası. 

, la rrnı-.lki~i: 

ıs.ıs Triyeste, Torino: Oda musikisi. 

R(•sitall('r: 
Müzayede sonunda (S) koz pik o- . . 

1 
k kil .. k l ~ .. . t• 17.30 Var!jova: Eskı fılmlcrdcn ııorkılar 

ara çu Ş cm taahhut ctmış ır. (plak); 20.20 Uypzic: Piyano (Şopcn). 
(W) küçük bir trefl ile oyuna baş-

1 
20.55 Kol?nya: Koro; 23.20 Vıyana: Pıya~ 

lar. (E) bunu (A) ile alır ve küçük no resıtalı. 
bir karo oynar. • ' ""'"''kfqi : 

(S) bu eli nasıl ovnamalı 18.15 Mihıno, Torino; 23.SO Kolonya; 24 
J Kolonya. 

Bütün mesele koz !R) sının (E) 

veya (W) de olmasında gibi görü - Anadolu Ç5mento!arı 
nür. Filhakika (R) (E) de isı:ı (S) 
bir kere düşer; fakat (W) de olsa TüUK ANOXİl\I ŞlIUiETİ~I>EN : 

empns mutlaka mU\·affak olmak için 1 Şirketimiz hissedarlar umumi he-
nasıl yapılmalı? . w • · yetı aşagıda yazılan şekılde 11 Mart 

Empas elden (V} oynıyarak mı 1937 perşembe günü saat 11 buçuk
yoksa elden küçük bir koz oyniya - ta Galata<la, Voyvoda caddesi Agop
rak yerden (D) koyarak mı yapılma- yan hanı 3 üncü kattaki dairesinde 
lı? toplanacaktır. 

İlk bakışta bu iki usul arasındaki UlTZNA:\IEİ MÜZAKEl~.\T: 
büyük fark birdenbire kavranılmaz, 
fakat cli.işünlililrse ki: 

1 - HJ36 hesap j1lma aıt idare 
meclisi ve murakıp raporlarının okun 
ması ve tasvibi. 

2 - Mezkur yıla ait bilanço ve kar 

Hariçt.aki kozlar (R). (10) lu ve 

(6) lıdır. Bunlar (W) de tek (R), 

(R. 10), (R. 6) ve (R. 10. 6) ve zarar hesabının tetkiki ile kab.ı
şeklinde dört türlü bulunabilir. İlk 

1 
m, idare meclisinin zimmetini idare

üç şekilde empas nasıl yapılsa muva- sinden dolayı ibra ve geçen hesap yı
fık olur; lakin dördüncü ihtimalde el lı neticelerine d:ıir idare meclisi tek

den küçük koz oynanarak empas 
yapmıya kalkışıhl"sa ( W) (6) lıyı ve
rir ve (N) dan (D) konulunca (W) 

de kalan (R. 10) behemehal bir le\'e 
yapar. Bunun için her ihtimali düşü
nen bir oyuncunun ikinci elde karo
yu kendi elinden alıp derhal koz ( V) 

sini oyniyarak empas yapmıya teşeb
büs etmesi ıazırndır. 

Balıkesirde Su Parası 
Balıkesir - Belediye meclisi, ev

lerinde çeşme suyu bulunanlanlan ay 
da iki lira tahsiline karar vermiştir. 

Mezkur suların yolları ~ık sık bo -
zulduğu ve daha geçenlerde 4S bin 
lira sarfile kiinklcr tamir olunduğu 
için, bu suretle mi.istakbel tamirat 
parası temin edilmiş olmaktadır. 

lifleri hakkında karar verilmesi. 
3 - Vazife müddetleri biten ıdare 

meclisi üyeleriyle murakıbın intihap 
ve tekrar intihabiyle aidat ve huzur 
haklarının tayin ve tesbiti. 

4 - Ticaret kanunu 1un 323 üncü 
maddesine gbre idare meclisi üye
lerine şirket ile muamelede bulun
malarına izin verilmesi. 

Umumi heyette hazır bulunmak is
tiyen hissedarlar asaleten veya ve
kaleten hamil bulundukları eshamı 

veya esham yerine kaim evrakı içti
madan bir hafta önce şirketin Kal -
taldaki merkezine veyahut Anvers'te 
Avenue de Francc 95 numarada Cinı
fina şirketine teslim etmeleıi icap 
eder. Karşılık olarak alacakları 01nk 
buzlar içtimadan önce ibraz eı.lilccek-
tir. 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

iılara karşı tesiri şaşmaz bir il3ç 

olduğunu isbat etmiştir. 

ASPİRİN in tesirinden emin oınıak için 

lütfen @ markasına dikkat ediniz. 

16 - 2 - 937 

Nafıa Vekaletinden: 
Sıvas - Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ~ 

Fırat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprünün inşa ve 
montajı "ve lüzumu halinde ripajı •• kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2/4/ 937 tarihinde saat on beşte Ankarada Na· 
fıa Vekaleti Demiryollar İnşaat Dairesinde yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 54054 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3952.70 liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi mukavele projesi vesair evrakı 270 

kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 
5 - Bu eksiltmeye ginnek istiyenler 2490 No.lı kanun muci

bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 5 936 ta• 

rihli ve 3297 No.lı Resmi Gazetede ilan edilen talimata göre ve· 
rilmiş 937 senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat tıeklifini 
havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
2/ 4 937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryolları İnşaat Da· 
iresine makbuz mukabilinde venneleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye gireceklerden Iaakal 50 metrelik bir demir 
köprü montajını muvaffakıyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

=stanbul 5 inci icra 
Memurluğundan : 
Basanın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

ipotekli bulunan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına 

( 5 7 5) lira kıymet takdir olunan Balatta H ocaali mahallesinde 
Hamam sokağında eski ve yeni 48 No.lı bir tarafı Arif hanesi ve 
bir tarafı Hüsnü kahvesi ve bir tarafı Mustafa bahçesi tarafı rabii 
yol ile çevrilmiştir. Evsafı kapıdan içeri girildikte karosimen taş• 
lık, bir ocak, hela, merdivenaltı, bir oda. Birinci kat: iki odadan 

ibarettir. Elektrik tesisatı vardır. Umum mesahası 25 M2 dır. Yu· 
karda evsafı yazılı ev tapu kaydında olduğu gibi açık arttırmaya 
vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin 

kıymeti muhammenin o/c 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mütera· 
kim vergi. tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Art• 
tırrna şartnamesi 16, 3ı 937 tarihine müsadif Salı günü Dai}-.ede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 1/4/937 
'ari!hine nıüsadif Perşembe günü dairemizde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, kıymeti muhamme· 
nenin o/cı 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde 
son arttım1anın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 16/ 4/ 937 tarihine müsadif Cuma günil 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma netice· 
sinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
İcra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer aiakadaramn 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma· 
sarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfın· 
da evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bede-
linin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye 
ve tanzifiyedcn ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi be
deli müzayededen tenzil olunur. Ve 20 senelik Vakıf icaresi ta· 
vizi. dellaliye resmi de diğer billlmum vergiler gibi borçluya aittir. 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin 936/ 707 numaralı dosya
da mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anhyacakları ilan olunur. (881) 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme llcinı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş İstanbulda Bahçeköyde Orman 

Fakültesinde yaptırılacak çalışma binasıdır. 
Keşif bedeli 130.000 liradır. 
2 - Eksiltme 4/ 3/ 1937 tarihinde Perşembe günü saat 15 de 

Nafıa Vcka.Ieti Yapı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komis· 
yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (650) ku· 
-~~ bedel mukabilinde Yapı işleri Umum Müdürlüğünden alına· 
uılır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 77 50 liralık muvak· 
kat. teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik 
vesıkasını haiz olması ve 100.000 liralık bir işi yapmış bulunması 
ve kıendisi mühendis veya mimar olmadığı takdirde işin fenni 
'.11~s'uliyctini alacak bir mühendis veya mimarı inşaat müddetince 
ı~tıhdam edeceğini kabul eylemiş bulunması lazımdır. isteklile· 
nn teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi 
muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

__ Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Kıymeti 
L. K. 

395 35 

Teminatı 
L. K. 
30 00 Vaniköyiinde ve caddesinde Mü. 16 sayılı 

sahilhane arsasının tamamı. 
. 545 25 41 00 Hace Hesna hatun M. Paşa limanı caddesin· 

de eski 118 yeni 67 /1 sayılı mallımulhudut 

sahilhane arsasının tamamı. 
Yukarıda cinsi ve semtleri yazılı vakıf yerler satılmak föı:ere 

açık arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 26 21 
937 Cuma günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdilrlüı?:üne miıra· 
caatları. (879) 



= 16. 2- 937 

DAVETNAM E 
ai s :yede bulunan Şark 

em· yo [arı işled · ci 
Ku p n ası T. A. Ş. 

i'. ~ali tas:iyede bulunan Şark Demiryolları İşletici Kumpanyası 
lg ıvİ Ş. hıssedarları İstanbulda Sirkecideki Şirketin merkezinde 
lcti art 1937 tarihinde saat 10 'lı ta yaprlacak alelflde Umumi 
• l\Olaa davet olunur. 

1'" 
1 

uzakerat Ruznamesi: 

2~ 1936 senesine aıt likidatörler kolejinin raporu, 

3 
Murakip raporu, 

tör/ 3 ~ K.evvel 1936 tarihine kadar bilfınçonun tasdiki ve likida-
'Eer zımmetlerinin tebriycsi. 

ten sas nizamnamesinin 25 inci maddesi mucibince gerek esale
secı ve .gerek vekaleten hiç olmazsa on hisseye malik olan her his
"ek3:' ışbu içtimaa iştirak edebilecek ve gerek esalctcn ve gerek 
tır aleten malik oldugu her on hisse için bir reye malik olacak
tle' fakat Ticaret Kanununun 365 inci maddesi mucibince nefsin
hu on reyden fazla cemi edemiyecektir. Reyi vermiye hakkı olup 
~e Uınumi heyete iştirak edecek olan her hissedar hisselerini en 
lid~ 9 Mart 1937 ye kadar aşağıdaki müesseselere depozito etme-

ır: 

~ürkiyede : İstanbulda, Sirkecid~ ,Şirketin ~crkezincle. 
"1.ısturyada: Vienacla, Oesterreichısche Cr6dıtanstalt Weiner 

Bankverein müessesesinde. 
Selçikadn : Brükselcle, 48 r.de Naınur'de, "Banrıue ele la So-

liolandadf\ 

la · \'terede 

cictc Generale de Belgiquc" müessesesinde. 
Pariste, 16 bd. des haliens, "Bancıue N ationale 
pour le Commerce et l'lndustrie'' müessese-

sinde. 
Amsterdamda, M. M. Teizeira de Mattos mües-

sesesinde. 
Balde, "MM. Speiser, Gutzwiller et Cie" mües-

sesesinde. 
Balde, "Banque Commerciale de Bale" müesse-

sesinde. 
Zürich, Bal, Geneve ve St Gall'de "Credit Su-
isse" müessesesinde. 

Şark Demiryolları 
İşletici Kumpanyası 

Likidatörleri 

Is an ul Jandarma Satınal-
tlıa Kom~syonundan 
Cinsi Miktarı Kilosu llk teminat 

l( Kilo Kurut Lira Ku. 

1 
UndLıra yağı 1500 75 84 38 

~a - Jandarma ihtiyacı için nıiıttar ve ilk tenı.aat bedeli yu
~ı~cla Y~zılı nümune ve evsafına uygun ( 1500) kilo kundura yağı 

2 eksıltme ile satın alınacaktır. . 
la. - Eksiltme 26/ 2/ 937 Cuma günü saat 15 de Gedıkpaşadaki 

tıda 
3 

rma Satınalma Komisyonunda yapıla~.aktır. . . 
~·s - Evsaf, nümune ve şartname her gun Gedıkpaşadakı Ko

Yonda .. "'1 b"l' ~ goru e ı ır. . . 
~e - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ıle belJi gün 

saatte Komisyona müracaatları. (719) 

T A N 

HEYETİ U~IU~IİYEYE 

DA \'f.."T lLA~I 
BHEZtLl'A KAHVESi 

TÜRK A~ONlM ~1RKET1NDEN: 

Brezilya kahvesi Türk Anonim şir
keti hissedarlar umumi heyeti 8 
~lart 1937 tarihine düşen pazartesı 

gtinü saat 15,30 (on beş buçuk) ta 
lstanbulda Bahçekapıda 4 üncü Va
kıf hanında kain şirketin idare meı- ' 

Madenı kutularda kaşe 

LGOPA 
Grip. nevralji. romatizmıı. ba~ \'e cm, alnlanna · emsRlı;lz 111\çtır. Er.zanf>lı>rc1M1 arn:nnı:r.. 

kezinde ildi surette toplanacağından, 
~-----------------şirket esas mukavelesi mucibmce he-

yeti umumiyeye iştirak edecek olan 
hissedarların hamil bulunduklan his
se senetlerini veya bunu nıilsbit ve
saiki içtima gününden en az bir haf
ta evvel şirket merkezine veya Tü,. 
kiye Iş Bankası, lstanbul şubesine 
tevdi ederek mukabilinde hisse senet
lerinin adet ve numaralarını mlibey • 
yin birer duhuliye kağıdı almaları ri-

ca olunur. 

l\ltlZAKEIU~ R\'ZSA:\IESt 

1 - Idare meclisi ve mur:ı.kıp ra

ı;orlarının okunması. 

2 - 936 senesi kar \'C zarar hesa
biyle scnei hesabiye muamel1i.tı neta

yıcınin tasdiki. 
3 - lı 12/ 936 tarihinde Jlctısat 

Vekaletiyle akdedilen yenı mukavele

nin tasvibi. 
4 - Iktısat Vekaletiyle evvelce ak

dedilen 7 ı 5;933 tarihli mukavelena
me müddeti muktazi olduğundan, mez 
kür mukavelename mucibince Veka
lete verilen teminat mcktuplarında.1 
hükümsüz kalnn kısmının knzmı\.i ver
gileri tediye edilmiş hususi ihtıyat . 
hesabındaki karşılığının kabili tev:d 
hissei temettti hesabına nakli 

5 - Temettüatın sureti tcvzıı hak
lnndaki idare meclisi t~klifinır· tasdı-
ki. 1 

6 - Idare meclisi azasına vedle
<'ck huzur hakkının tayini. 

7 - 937 senesi için mma';tıp ınti-
habı ve tahsisatının tayini. · 

istanbu Gayrimübad ller Komisyonundan: 
O. No: Semti ve mahallesı 

588 Arnavutköy 

2071 Eyüp Nişancı 

Mustafa paşa 

2814 Kasımpaşa Gazi 

Hasan paşa 

392t Ortaköy 

.:S959 Üsküdar Yenimahalle 

5909 Bakırköy Cevizlik 

5616 Kuzguncuk 

6147 Küçiikpnzar 

Sarıdemir 

6839 Edirnekapı Kariyeı 

Atik Ali Paşa 

6846 Tarabya 

7979 Beyoğlu Hüseyinağa 

Sokağı 

Sucu bahç"esi 

Değirmen 

E. Kışla meydanı 

Y. Havuzbaşı 

Değirmeni 

E. Leylak 

Y: Leylek yuvası 

E. Vangın bai!ı 
Y. Şetare' 

Hu ban 

E. Arnavut çıkmazı 

Y. Bozacı çikmazı 

·g, Hatap kapısı 

Y. Keresteciler 

caddesi 

E. Camii şerit 

Y. Kariye bostdn. 

Kalaycı 

Büyük Ziba 

C::ml!k No: Cinsı \le hıssesı Hisseye gore 

E. 7-11 87 metre arsa 

Y. 9 

E. 2 79 metre arsa 

E. 8 

Y.10..101 1 

E. 3 

Y. 11 

E. 40 

Y. 46 

26 

E. 50-52 

Y. 10-12 

J!:. 539 y. 1:13 

Ada: 477 

Parsel 34 

E. 21 Mü. 

Y. 16 

E. 19 Y. 5-7 

Arsanın ı~ 

hissesi 

18,50 metre arsa 

82,50 metre arsa 

86 metre hane arsası 

345 metre nrsa 

Dükkıin 

51,50 metre arsa 

Sebze bahçesinden 

mahallen 5 bir kısım arsa 

E. 31 Y. 29 Kiırgir dükkıin 

nıuhanımen K 

175 Açık ar

tırma 

50 
" 

2?.00 Kapalı 

zarf 

15 Açık ar

tırma 

70 " 

130 
" 

180 " 

1900 Kapalı 

zarf 

110 Açık ar

tımın 

60 
" 

mahallen 29-46 ve hane 

1550 Kapalı 

zarf 
8 - Idare meclisi azalarına e::ıas 1 

mukavelenamcnin 38 inci maddesin- Yukarıda e\•safı yazılı gayrimenkuller on glin müddetle satışa çıkarılmıştır. !halelen 3-3-9~7 günUne 

de sayılan izin ve salahiycllcrın Ye- 1 diişen Çarşamba günü saat 14 tedir.Satış münhasıran gayrimübadil borıosiladır. 
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ŞiRK· Ti 
Hisscd:ırları eye i m ·yesi içtimaı 
Hissedarlar Umumi heyeti 1937 senesi Martının 22 oci Pazar

tesi günü saat 14 de Şirketin Galata'da Fermenecilerde kain mer
kezi idaresinde alel5de surette içtimaa davet olunur. İşbu içti
maa 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak eder
ler, ve rey sahibi olurlar. 

Müzakere ruznamesi 
1 - 1936 senesi hesabatı hakkında Meclisi idare ve Murakip 

raporlarının okunması ve bu hesaplarm tasdiki ile meclisi idare

nin ibrası, 
2 - Mürldetlcri biten üyelerin yerlerine üye intihabı, 
3 - Müddetleri biten murakiplerin yerlerine murakip i .. ntiha

bı ve ücretlerinin tayini. 

Şir!teti H :ıyriy en 
evkalôde İçt·ma 

Hiss~darlar heyeti umum iyesi 193 7 senesi Martının 22 ncı Pa
zartesi günü saat 15 de Şirketin Galata'da Fermenecilerde kain 
merkezi idaresinde şartnamenin 3 üncü maddesinde tadilat icrası 
için fevkalade surette içtiınaa davet olunur. İşbu içtimaa Ticaret 
Kanununun taalluk eden maddeleri mucibince bir hisseye malik 
olan hissedarların dahi iştirake salfıhiyetleri vard!r . 

Müzakere ruznamesi 
ı _ Şirket şartnamesinin ~ üncü maddesinde tadilat icrası 

teklifi: 
Şirket şartnamesi 3 üncü mad - j Şartnamenin 3 üncü maddesi 

desi 2 nci fkrasmın halen mer'i ikinci fıkrasının teklif olunan ta-
bulunan metni : dil metni: 

(Şirket tarafından vekaleti (Şirket tarafından iktısat Ve-
müşarünileyha veznesine müf et-, kaleti veznesine müfettiş maaşı 
tiş maaşı olm~k üzere şehri 20 1~ olmak. üzere şehri 100 lira veri-
lira verilecektır). lecektır). 

.,.._ e ir Doktor veya Eczacı -~ 
Bir .Almnn mlistahzarat fabrikası namına doktorlar nezdinde propa 1 

ganda için aranıyor. Almanca bilmesi şarttır. Alakadarların terclimei 
hallerile beraber iade edilmek üzere birer kıt'a fotoğraflarının (K.E.} 
rumuzile İstanbul 176 posta kutusu adresine gönderilmesi. 

__ ..................... ~~---------' _ __,..;;;, ___ -=-ıo:.-_____ ,__,_,~,,,_----=-=--~ .=......-

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satınalma komisyonundan· 
1 - Metresine (275) kuruş kıymet biçilen (63,000) metre 

Kışlık Erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet biçilen 
( 42,300) metre kaputluk kumaş 3/ 3/ 1937 Çarşamba günü saat 
( 10) da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme şartnamesi ( 1491) kuruş karşılığında Komis
yondan alınabilir. ilk teminat (15691) lira (40) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarım belli günde saat dokuza kadar Komisyona vermiş 

olmalan. (350) (876) 

3 günde 
YENi ve CAZiP GÜZELLi 

iR TE 
Buruşukluklardan kurtulmnğı ve daha genç ve gü
ze! gurtııııncgi seversiniz dee;ıl mi? Açık, beyaz, ta· 
ze ve bir genç kız tenine malik olmak istersinız 

dcğıl mı? Evet deılieniz; bu basit güzellik tcdbıri
nı tecrübe euiniz. Her akşam, yatmazdan evvel 
pembe rengındeki Tokalon kremini kullanınız. Bu 
kremin terkibinde, Viyana Üniversite Profesörü 
Doktor Stcjskalin cazip keşfi olan ve büyük bir 
hına ile intihap edilmiş genç hayvanlardan istihsal 
\'e : "Bioccl,. tiı.bir edilen hUceyrcleri canlandıran 
yeni cevher mevcuttur. 

Bu cevher, siz uyurken, cildinizi besler ve genç-
le~tirir .. ilk tatbikından itibaren ertesi sabah, cil. 
dinızin ne kadar tazeleşmiş \'C gençleşmiş olduğu
nu göreceksiniz. Hastanelerde 60 • 70 yaşlanndaki 
kadınlara yapılan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde 
bunışuklukların tamamen zail olduğu görülmüştUr. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki Toknlon 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tas
fiye edilmiş zeytin yağı mevcut olup bu unsurlar
la, mesamata nüfuz ile derinliklerde gizlenmiş ve 

TE 

hiç bir sabunun ihraç edemediği gayri so.f maddeleri haı ice atarlar, 
siyah benler hemen kaybolurlar. 

Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymetli unsurlarise, açık 
mesarnatı kapatır ve uç gün r.arfında en çirkin ve en sert bir cildi 
beyazlatıp yumuşatır. 45 - 50 yaşlarındaki kadınlara bile bir genç kızın 
tazeliğini ve )'ll!ınuşakhğmı verdiği teminatlıdır. Hemen bugünden bir 
tüb veya. bir vazo Tokalon kremi alın ız ve tarif edildiği vcçhile kulla -
nımz. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız. ----- --~"":':'"-:--::-----~--~------~~----~~--~---------

Teşviki Sanayi Kanunundan istifade Eden 
Sınai Müessese Sahiplerine 

iktisat Veka: etinderı: 
2/153 sayılı kararname hükümlerine göre Teşviki Sanayi ruh

satnamesini haiz sınai müesseselerin 936 mali senesi mevaddı ip
tidaiye gümrük muafiyetinden istifade edebilmeleri için 

1 - Mezkur mali sene Mart nihayetine kadar mahalli en bü. 
yük mülkiye amirine müracaat etmeleri. 

2 - 936 mali senesinin ilk dokuz ayı zarfındaki mevaddı ipti
daiye sarfiyatlarını alakadar memurlar vasıtasile tetkik ve tesbit 
ettirmeleri. 

3 - Müracaat evrakının "isticla, üç talep cetveli, rapor ve 
gümrük vesikası,, nihayet 15 Nisan 93 7 tarihine kadar Vekaleti
mize gönderilmesi. 

4 - Gümrük vesikalannda 1/6/936 tarihinden 28 121937 tari
hine kadar dışardan getirilen mevaddı iptidaiyenin imrar tarihle
ri, tarife numaralan kilosu kıymeti gümrük resmile muamele 
vergisinin kayıt ettirilmesi. 

5 - 15/ 4 937 tarihinden sonra gelecek müracaat evrakuım 
nazan itibara alınmıyacağı taınimen ilan olunur. (873) 



1 '> 

. ' .. . .• . . • ı .. J'~~-" •• ("• • •" .: 

Paranıza 

Zahmet ·z e aglam 
Yül<se Geliri 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası CBahçekap2 
Taş Han) 

Temin Etti • 
iZ 

Bc: •• :ı 
'' Kuponlu vadeli mevduat,, 
servisine yatıracağınız 

Her 100 lira • • 
ıçın 

Yılda 6 lira • 
aız a ırsınız. 

Faizlerin /zer al} isabet eden mikdarz 
kuponlar mukabilinde ag başlarında ödenir 

ADEMi iKTiDARA FO TESTiN 
Erken ihtiyarhyanları genc;leştirir, yorgun vücudlen d nc;le tirır. Bclgevşcklicini geçirir, çelik gibi bir vücud kazandınr. 

Yeni 

Çocuk 
Ansiklopedisi 

Sinci 

Cüz 

ÇIKT~ 
Çocuklarile övünmek isti

yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Ansik
lopedisi alınız. Bu eser ço
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir. 

HiÇ BİR iDDiA 
Aslında kıymetsiz olana 
fazln bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
İfrat ve mübalaganın üa -
desi değildir. Terkibi bir fen 
harikası gibi velveleli bir 
tarzda ortaya atılan güzel -
lik müstahzarlarını da ken
disine karşı hiçbir zaman 
rakip olarak tanımamıştır. 

ihtira ilanı 
"Makineli tüfek, hakkında alın. 

mış olan l haziran 1936 günlü ve 
2118 sayılı ihtira beratı ile buna aıt 
5 Haziran 1936 günlü birinci ilave 
tasdiknamesini bu defa mevkii fiile 

AMPUL 

16. 2. 937 ~ 

Fen~ havalarda kendinizi 

GRiPiN 
ile koruyunuz. 

Baş. diş, adale ağrılnrile Uşlitmek-
• ten mütevellit bütün ıztırapları dur

durur. Nezle, kırıklık, Grip ve emsali 
hastalıklara karşı bilhassa müessir
dir. İcabında günde 3 knşe alınabilir. 

PARASINOAN TASARRUF 
ETMEK MANASIZOIR 

IŞIGI UCUZA 
MAL ETMELiDİR 

DAHA AZ CERYAN SARFİLf 
DAHA PARLAK IŞIK. VE~IR 

H E LTro smumMüesi~~sab, 
İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. No. 124 - 126 - 128 

(yeni binasında,) 

.. 
KANZUK Qksürük Pastilleri 

konmak üzere ahara devrüferağ ve- ~-----------------------.,, 
ya icar edileceğinden talip olanların -------------------------

l 
1 

1-PASTiL ANTiSEPTIK 

KANZUk 
Boğaz ve Akciğer nah:yelerini te
mizler. Ses kısıklığını açar.Teneffüs 
yolu ile geçen bütün hastalıklardan 

. korur. Yeşil renkli pastillerdir. 

2-PASTiL LEON 

NZUK 
Kodein ve Tolü Balsamı ile hazır
lanmış öktürük pasti11erid'r. Lezzeti 
latif ve tesiri kat'idir. Penbe renkli 
pastell erdir. 

KANZUK markasına dikkat 

Galatada, İktisat hanında, Robert 
Ferri'ye mliracaatları ilan olunur. 

OSMANLI BANKASI 

lLAN 
Osmanlı Bankasının Galata, Yeni

cami ve Beyoğlu daireleri, Kurban 
bayramı münascbetile, cari şubatın 

22, 23, 34 ve 25 nci günleri kapalı 

bulunacaktır. 

l{adıköy 2 nci Hukuk Hakimliğin
den: Kadıköyünde Caferağa mahalle
sinde Yoğurtçu Park caddesinde 145 
sayılı hanede mukim Mehmet Tevfik 
kızı Safinaz akıl hastalığı dolayısiy
le ayni evde oturan yeğeni :Müşerre-
fin vasi tayin kılındığı tarihi ilandan 
itibaren 10 gi.in içinde itiraz olunabil· 

1 

m;k üzer alıikadarana ilan olu 

''-------------~~---.. ___ ".'m _____________ , nur. (10240) 
BEYOCLU-ISTANBUL INGILIZ KANZUK ECZANESi: 

Haricen kullanılır. Es.ki ve yeni 

ROtAATIZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 

Sinir ve soğuk 
algınhğından ileri 

gelen şiddet ; ~~~j 
ağrdarı teskh~ 

,Vfi izale eder. 

Her eczaneden 

arayınız. 

' Yeni çıkan ' 

HAFTALIK SiNEMA 
Mecmuasını mutlaka ahnız. 

Haftalık sinema da mütenevvi ve enteresan yazıları .. En 

güzel artistlerin portre ve ·resimlerini .. Karikatürler, Ro
man ve meraklı bahisler bulacaksınız. 

,------ Fiatı her yerde 10 kuruttur. -------

GüzeJ San'atlar Akademisi 
Direktörlüğünden ; 
Akademi mimari şubesi tatbikat bürosunda çalışmak üz~re ay. 

da 150 lira ücretle bir tercüman ve 100 lira ücretle bir daktılo alı-
w • /2/93 7 Cuma ·· nacaktır. Aşagıda yazılı evsafı haız olanların 19 . gu-

nü saat on beşte Akademide yapılacak imtihana getnıelen. 
1 - Tercümanlık için talip olanların Ahr.::ıncad;:ın Türkçeye ve 

• Yt:DIOiJN 

'••sftt1dın 

L~---"·_·""~'m_ı~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
Bundan yüz sene evvelki !stanbulu tekmil abideleri, sarayları, caJ!ll ' 

!eri, çeşmeleri, sokak lan ve mesirele rile nazarlarda canlandıran (eski ti' 
tanbul albümü) meşhur ressamların tablolarından alınmış birçok resiP'' 
lerle doludur. Müverrih Ahmet Refik, yazdığı bir muknddime ile eJ• 
bümdeki tabloların hangi devirlerde ve hangi ressamlar tarafından ye. 
pıldığını çok güzel tasvirlerile anlat maktadır. 

Y E D. ·• G o N l~are~anesi tarafından gayet ıı;. 
fıs hır surette hazırlanmışt 

Türkçeden Almancaya tercüme yapması. 
2 - Daktiloluk için taliplerin Almanca ve Türkçe 

aşina olmaları. 

lisanlarına Satı, yerleri: Ankara caddesinde YEDIGON satış mağazaıı, <ti 
Anadoludaki umum YEDIGON bayileri. 

d 
1-ei('. yoktur Hu··s .. Fiyatı 25 kuruAtur 

3 - Taliplerin kadın veya erkek olmasın a 0 
., • nu- T • 

hal ve sıhhat raporu lazımdır. Ve Türk tabaası bulunması Şart- İstanbul Ankara daddesinde YEDICON gazetesi idarehanesine 
rıııdul< oosta Dulu gönderenlere derhal bir albüm gönderilir. 


