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tenberi son derece mühim yeni hadiseler doğurmu' bulunuyor. Aı. j 
manyanm Doyçland zırhlııının ispanya hük\ımetine mensup tay. 
yareler tarafından bombardımana uğraması mukabilinde birAlman 
zırhlııı ile dört Muhripten müte,ekkil bir filo sabah aaat bet bu
çukta bugün İspanyanın Almeria limanım bombardıman etmittir. 
lıpanyanın Cümhuriyet hükfimeti tarafından verilen maHlmata 
ıöre, İspanyol tayyareleri bir ketif uçufu yapmakta iken Doyç.
land zırhlrımın açtığı alete uğramıt ve bu alete mukabele etmek 
~cburiyetinde kalarak 12 bomba atmıf, bunların 4 U zırhlıya 
isabet etn'ıittir. 

ilk Taarruz 
t 

Atatürk 
MısafirEmfri 
Kabul eltiler 

Ankara, 31 (A.A) -
Reisicümhur Atatürk 
buıün Şark l.Jrdün Emiri 
Alta. A'bılullaln lıahul et
miıtır. Bu kabul una8ın
da, Hariciye Vekaleti Ve
kili de hazır bulunmuıtur. 
Reiıicümhur Atatürk, Al
tu Abdullaha Ankara Pa. 

MECLiSTE BÜTÇE MÜZAKERELERi 

Polis Kanunu 
Alkışlar Arasında· 
Müzakereye Ahndı 

Sıhhat Vekili Göçmenle~. Nafıa Vekm 
de Demiryollara Dair izahat Verdiler 

Türkiye 
~e Arap 
Alemi 

~hmet Emin YALMAN 

~ ( ~:rtka,.acla 'bulunan Bapnu· 
l"rirbtzizrlen Tele/onla): 

Fakat Almanya tarafından neşrolunan tebliğlere göre hadise 
bu şekilde cereyan etmemiş ve Alınan .zırhlrsı sebepsiz olarak taar 
ruza uğramıştır. Bu iki tebliğden hangisinni hakikate daha uygun 
olduğu he;üz anlaşılmamış bulunuyor. Fakat Almanya Hükfuneti, 
İspanyol tayyarelerinin, Doyçlanda verdiği hasara ve bombalan 
ma:k yüzünden kurban giden 23 ölü ve 19 u ağır olmak üzere 83 
yaralıya mufkabil faaliyete geçmiye karar vermiştir. 

Almanyada Heyecan 
Alman zırhlısının bombardımana uğraması üzerine Berline gönderilen 

haberler Her Hitlere Munihte bildirilmiş, kendisi derhal Hariciye Nazırı 
Fon Neura.t ile görüşmüş ve Aınira! Roeder ile birlikte Beııline dönerek 
Harbiye Nazmı Fon Blomberg'i nezdine davet etmiş, daha sonra General 
Goering'de hususi bir tayyare ile Dapardan Berline gelmiştir. Gece yarısı 
gazeteler siyah çerçeveler içinde huscsi nüshalar neşretmişler, ha.Ik so
kaklarda toplanmış, mUiıakaşalar yapmı, ve bir sürü tahminler yürütül
müştür. Bayraklar da matem alameti olmak üzere yanya indirilmiş ~bu
lunuyordu. Daha. sonra hükumetin aldığı tedbirler anlatılmış ve bir Al
man zırhlısı ile dört muhribinin Alıneria. lima.nın.ı · bombardıman ettiği 
haberi ya.yılmıştır. 

lasta ziyaretini iade eyle-

~~ J 

Ankara, 31 (TAN Muhabirinden) - Meclis, bugün B. Refet 
Canıtezin Reisliğinde toplandı. . Celsenin açılmasını müteakrp 
1937 senesi bütçe erinde yeniden açılacak muhtelif fuıllara 38 
milyon küsur bin liralık fevkalade tahıiıat verilmesi hakkındaki 
kanun layihasının müzakeresine geçildi. 

S arkt Ordün Emiri A1tea 
h ~b~ullah bugün .Ankara
~elınıttır. Eski Oımanlı lmpa-
ltı:ı rl.~!'1 arazisi üzerinde kuru
kttı bütün yeni memleketler hak. 
b· da. Türk milletinin en haliı 
... teıne . . d k' d b ti nnısı var ır ı o a a-

b t l'e terakki yolJarında en ça. 
~ bir surette ilerlemeleridir. 

lct U lneınieketler arasında. Şa.~ 
~ 0rdUn, Eıntr Abdullahm mU
buYU er rehberliği sayesinde çok 
~ k bir inki§af elde etmiştir. Emtr, 
'1tu Çetin §artlar içinde iç ve dış ban
~~nı kurnııya muvaffak olmuş ve 
ltıı~ketinde medent varlıklar yarat-

~~rr Abdullah, bize karşr daima 
,ını ve dürüst bir dost olarak da.v-

lı l§trr. 

Son Bombardıman 
Valensiya hUkQmeti neşrettiği resnıi tebliğde, bombardımanın ihtar 

vuku bulma.dan yapıJdığmı ve Alınan gemilerinin sahilden yedi buçuk 
mil mesafede durarak şehrin üzerine ateş açtıklarını bildiriyor. Neşro -
lunan resmt tebliğe göre, şehre ateş açılması üzerine Almeria'da. beş ka.
dm, biri çocuk olmak üzere 24 kişi ölmüş, 82 kişi yaralanmış ve •birçok 
evler yıkılmıştır. Şehrin sahil bataryaları 70 menni atmak suretile bom
bardımana mukabele etmiştir, görünüşe göre muhriplerden biri yaralan
mıştır. Alman harp gemileri ise 200 mermi atmışlar, ondan sonra uka.la.
rmda. kesif bir duman bırakarak aynl~lardrr. 

Alman tebliğlerine göre, Mman zırhlıla.n şehrin müstahkem mevkile
rini bom'ba.rdnna.n etmişler ve bataryaları susturmuşlardır. 

Karısını 
öldiirdu 

-- Mefru lapanyaya göre 

bit u dostluk, memleketimizde de tam 
~ 8Urette mukabele g5rmUştUr. 
l~la llleınleketin reisini aramızda se
'btr dığırnızdan dolayı çok bUyUk 

~ llletnnuniyet duyuyoruz. Çivrilköy, (TAN) - Turhala be, 
'1Un lllir Abdullah, ya.1ruz Şarkf 'Ordü- kilometre uzak olan köyümüzde tüy 
~ll bU~lsi değildir. Arap lstiklfilinde ler örperltci bir cinayet olmuştur. 

lspanyol tebliğlerine göre, Almeria. 
şehri müstahkem .bir mevki olmayıp 
sahil bataryalanndan başka bir kuv
vetle mücehhez değildir. Binaenaleyh 
bombardıman doğrudan doğruya §eh
ri istihdaf etmiştir. Alman gazeteleri, ' 

ltdı Yllk roıu oynıyan bir ailenin ev- Vaka.nm tafsilatı şudur: 
>an "e tesanUdünU gittikçe fazla du- Ömer oğiu Ahmet on sene evvel 

Alman zırhlısına karşı vuku bulan Polia Kanunu hakkındaki izahatı 
hareketi haydutça bir tecavUz saya- alkıılarla karıılanan B. Ş .. k .. 
rak Ispanya cumhuriyetçilerinin bu KA y A u ru 
hareketle kendilerini kanun haricine 

Bu münasebetle Sıhhat Vekili Dr. ı---·------------
Refik Saydam, sıhhat bütçesinin mü
zakeresi sırasında iskan i§lerimiz et
rafın.da sorulan suallere cevap vere
ceğini söyledi ve kUrsüye geldi. 

Sıhhiye V ekilimi:ıin izahatı 
''- tskfı.n meselesi hakkında. arka

daşım General Şefik, benden bir sual 
sormuşlardı. Tahsisat meclise geldi -
ği için bu suale cevap vereceğim. is
kan i§lerl Vekaletimize devrolunduğu 
zaman Trakya ile Bulgaristandan gel 
miş 2152 evde 31,553 nUfus, Roman
ya.dan 7443 evde 28557 nüfus, Yugos
lavyadan 278 evde 1167 nUfus ve A
nadolunun muhtelif yerlerine gelmiı, 
752 evde 2659 nüfus ki ceman 16625 
evde 63936 nüfus vardı. 

Bunlara yapılan evler 6739, tevzi 
edilen çift hayvanatı 3570, alman pul
luk 1440, araba. 59 dur. Bendeniz bu 
\Taziyette tesellüm ettim. Bu suretle 
bu gelmiş ailelere verilmiş olanlardan 
maada 9886 ev, 12803 hayvan ve 
12803 pulluğa ihtiyaç vardı. 

Hataylılar. 

S.onsuz 
Bir Sevinç 
içinde .. 

Antakya, 31 (Tan muhabirindenr
Istiklallerlne kavuşan Hataylılar pek 
çoşkun bir bayram neşesi içindedir. 
Resmt istiklil bayramı gUnU henÜI 
tesbit .edilmemiştir. Hataylılara is • 
tiklfıl müjdesini Cenevreden Doktor 
Abdurrahman Melek telef onla ver • 
miştir ve §udur: 

"Abdülgani Türkmen elile heyeti 
temsiliyeden umum Hataylılara: 

Konsey karar verdi. Yeni saadet dev· 
ı~ Yurda geçen •ene gelen rini hepinize tebşir ve tebrik ede • 

r"" göçmenler riın.,, . . . .. 
936 senesi zarfın.da Köstenceden Sancak ıstıhbarat zabiti buguıı 

dit . .\raphk aleminin bir mümessili- Hacı Hasan kızı Hadiç ile evlenmiş-
0 tir. Ahmet askere gidince, otuz Y~-

)tık 8nııuııı Imparatorluğunun en bil- larmdaki kansrı Ahmet oğlu Sefer la 
te~a!:;!lanndnn biri, Arap millf ce- alA.ka peyda etmiştitr. Ahmet, asker 
~ nıeşru ve haklı olduğunu llkten döndükten sonra aralarında 
~eın ıatnanında görüp takdir et- geçimsizlik başlamış, Hacliç kocasını 
l\ı.ı '~ve sele karşı lüzumsuz ve za- evden koğmuştur. 

çıkardıklarını söylemekte ve cumhu
riyetçilerin bu hareketi muhakkak 
Moskovanm emriyle beynelmilel bir 
ihtilAl çıkarmak için yaptıklarını ilA
ve etmektedirler. 

Yıldırım 
15 kişıyi 

evvela 939 evde 3819 Romen ve 4200 halk başkanını çağırıp Hatay istik
hanede 16295 yine Romen ve 2794 ha. 18.linin tasdik edildiğini resmen bildir 
nede 11381 Bulgaristanlı olmak üze- miş, halka itidal. tavsiye etmi§tir. 
re, 7933 hanede 31495 nüfus menıle- Fakat çok gariptır ki burada arapça 
ketimize kabul edilmi§tir. Bu suretle çık~n Ell.iva gazet~si, bu mesut haki· 
15 vilayete 2887 nüfus sevkedilmiş- kati te~zıbe yeltenıyor. 

1 tir. Gelenlerin yekiı.nuna nazaran ge- ~kıye - s.uriye tal! hudut komis
i ri kalan 2608 nüfus kendileri serbest yonu ayın Uçünde, daımt hudut ko -

Lkamet ettikleri iç~ istedikleri yer - misyonu da. ayın on beşinde toplana• 
lerde oturmak üzere serbest bırakıJ- caktır. 

bu~ bir mukavemet gösterme~~ ~ Ahmet, barışmak için birkaç kişiyi 
l~e bu llem, ayn ayn ~rç~ ~ ·· _Ya koymuş, muvaffak olamamış
~l llıukadderatına. hak~m,f.:.Oulun- !f(f. Hadiç, geçen gUıı buradan 10 da
\ıil' *~ kalmıyor, a.ra.smd~R1u+t l<ika uzaktaki davarlannı sa.tınıya 
~ ı;::ut başgöstermiş#.r. "l"ak'. : · miş, o1•~a birçok kadın ve erke-
~Okt UdUıı hiç bir ii&~ı hed llnUncµ,r Ahmet tarafından kam!l 

ur. ~ • . e on ~den vurularak öldUürl -
"(Arkası ide )' • 'ştUr: I -

Almanya mukabil harekete 
. 

geçıyor 

Alman resmt meınbalarmın verdik
leri malumata göre, Almanya., Ispan
ya sularındaki deniz kuvvetlerini tak 
viye edecektir ve bu kuvvetler kendi
İerine yaklaşan her Ispa.nyol tayyare-

(:Arkası var) 

Öldürdü 
mışlardır. Şu vaziyete nazaran 934, 
935, 936 senelerinde 95431 kişi mem
leketimize Romanyadan, Bulgaristan 
dan ve çok az kısmı da Yugosl:ıvya-

Sofya, 31 (TAN) - Bulgaristanda dan getirilmiş ve yerlerine yerleştirll
son su baskınında 9 kişi boğulmuş, miş bulunuyor. 936 senesi zarfında 

yıldırım çarpma.sile de 15 ki§i ölmUş- yaptığımız inşaat Trakya.da 4118 ev, 
tür. Su basan yeni mahsulün mahvol Kocaelide 808, diğer vilayetlerimizde 
masile zarar, ziyan milyonlarca leva- de 418 ev olmak üzere 5344 ev yap
dır. / .A ,.lru1 R incide) 

Ölü Altı 

27 Yaralı 
BUkreş, 21 (TAN) - Braşof şehrl 

yanında, Bükreşe gitmekte olan tren
le otobüs çarpışını§, otobüs yolcula. 
nndan altısı ölmüş, 24 ki§i yaralan. 
mı§tır. 
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Gumrukte 
BiLDiRiLDi 
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r-----..... _J 

Birikmiş ' 
Mallar 

Çıkarıldı _. 
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; lhtısas Mahkemeleri lağvedildi. ~ i Belediyenin yeni teşkilatı geri ~ 

~ 
kaldı. Adliye ve güm rük kad- i 
rolarında bazı değişiklik! er yapıldı.~ 

1 
~~. ...~"""""' 

Bugün mali yılın batlanııcıdır. BiltUn nııml 
aaire ve müeaaeıelerin muhaaebe kııımları, 
dün &ktam geç vakte kadar çalıtmıtlar ve 936 
mali yılını kapatmıtlardll'. Bu" arada vezne 
mevcutlrı aaydm19, alacak ve verecekler teı· 
bit edilmltlir. 

KFı.drolarda mühim değlşlkllkler yoktur. Yalnız ye
ni bUtçe dolayıılle hıızttandan itibaren Wrtı eden veya 
maaetarına zam yapflanlar yeni bütçenin tebllğlne 
kadar maaşlarını el!lkt heeap U~rin6en atacakla.rdır. 
Umurnt nıaaş, bugün dafıtılactı.kttr. 

Dul ve yetimlerle mUtekattıenn Uc aylıkları yed.l 
haziranda verllmlye bil.flana.cak, 18 inde bitecektir. 
Uç aylıklarını Eytam Bankasından Alattla.r bugUn • 
den itibaren Vize muamelelerini yaptırarak ba.nkaya 
müracaat edebllecelderdit. 

Belediye teıltildtı geri ltaldı 
Hulra.ndan ltibaren belcdlye teşkil ltmda. yapılma. 

m kararlaşan değişmeler, yeni bUtçe gelmediği için 
geri bırakılmıştır. Yalnız, belediyenİn bütün tahsil • 
darla.rı lle tebliğ m~murıarınm ma.aşlan bugUnden - Adın ne! Nerede oturuyorsun! 
itibaren üorete ~ev:rUmlştir. Bu Dd küçük yaramaz, her halde annelcrlıtcle11 gfaD 

Yeni adliye kaJro•u 10k&ğa ~kmışlar, yollanru şaşırmı~lar. Şimdi evlerlnJ 
Adi" V bulamıyorlar. Tuhafı §u ki, polislıl su:ıllerine hiçbir ıye ekaleti, dUn mUddeiumumfliğe yeni adliye oevap veremiyorlir. lsimlerbıf bile ıtöylertıJ;>·orlar. :Po-

kadrosunu bildirmiftlr, latanbul ed1iyeelnde hiQbir Us, bmılan dün b1llıı1U1), şimdi evlerinJ aramakla meş-

Beı tentden~rl kfuntUklerde bırık 
miş mallann serbest ithall için veri
leh lhtisaadenin müddeU dUn aktam 
bitmiştir, Bu yUzden dUn, tümrUkle
re pek fa!la. ntUtacaat yıtptlıtıı!f, ve 
servisler mesai saatinden başka geç 
vakitlere kadar çalışmışlardır. Müsa
adeden istifade edilerek QJkarılmıyan 
mallar hakkında bugünden itibaren 
eski usul tatbik edilecektir. Konten · 
janın kaldırılması ve bUtün ithalat 
eşyasının serbestçe gtre~eği haberl, 
yeni kararnameden istifade etmek is
teyen tüccarları tereddüde düşürmüş
tür. Fakıı.t , yeni rejimden ıonr& ba
zı maddolete ftızla gUmrllk reeml ko
nacağı rivayetleri Uzerine birçok kim
seler birikmiş, mallan çekmekte ace
le etmişlerdir. Şimdiye kadar en çok 
çıkarılan maddeler, pamuk ve yün1U 
mensucat ile pamuk, yün tpliRi, cam 
eşya ve demir malzeme olmuştur. 

Istanbul gUmrilkleri başrnildütliiğü 
binasmdA, yent yıl tah~hıatı ite bazı 
deı?lşiklikler yapılacaktır. Bu arada 
Cin1U Rıhtım hanının U.tüne bit ke.t 
dahtt çıkılacak v~ burası memurlara 
mahsus bilyUk bir lokanta haline ge
tirllecektlt. Bundın ha.Aka bliıa.nın 
çok kıranlık olıın koriıforlan açıla.· 
cık ve yeni aalonlar UA.ve edilecek
tir. -

Festival koınltMI, bu ~·aı lstanbul sezonu progratnma alınan teııls nııt(" 
larına Macarlar ve Yugoslavlardan ba.5ka Rumetı Ve l'tinan takimtannıtt 
da ra~mlmasma karar verml~tir. Balkan dansh müzik festivaline iştlm.k e-
tlccek Datkan çlltlerJnJ seçmek üzere Konservatuar MUtlUru Yu.-.nf 1:?:S:: 
yann Sofyaya gidecektir. Yukatkl resimde, ı~en sene festivale gelen J>P" 

karılı ınlsaf lrletl «öfllyôrd~. 

Feci Bir Asansör 
Kazası Oldu 

değişiklik olmamıft:ır. Y a 1 n ı ~ mülhaJt ka .. gtl)dür. 
.talardan Çatalca, Silivri ve Şile mah- ------:----·-----_.._...._ ....... _ ....... ____ ...__ ......... ..__......__.__ 
keme katiplerinin maaşlarına zam A b 1 
yapılmıştır. Çatalca ba~katiblnln asli ra acı ar 

Bir Romen Torpidosu 

Daha Geldi 

Dün, Eanlik Bankaıı kattııındald ıUmrUk ambarında teel bir 
aıanıör kaaaır oldu. Telin kopmüı yüıUnden aıanıör •t•l1{a 
dü9tü. içindekilerden biri öldü, dllırl alır yaralandı. H&dlıtıı 11 

tafıil&tı tudur ı ...-
Oilh1rilk an"'.ınrı hlmAllarmdan Yu-

maa ı 1750 ve kltipleriııin de 14:00 
ve 1000, Silivri başkatibinin 1600, T ı A 
katiplerinin 1400 ve 1000, Şile başka- e aşa 
tıbintn 1600, kattpıertııin 1200 "e ıooo 

kunıı Olniuıtur. Du'. ştu··.ı er 
r lhtıuu malıkeme•i lağvedildi 
r ".Adliye Vçkaleti, lstanbuldaki 9 Belediyenin ıttt hamallığmı kal -
numaralı ihtisas mahkei1'1ealnln lA.ğ. d.innıya karar Vermesi ve eşekle nak
vedildiğini de bildirmiştir. Bu mahke- Iiyatı yaııak etnıesi lıtanbul arabacı
menfn yeni şekli tesblt edilPnciye lta- ıarını telaşa dUşUrmU~tUr. Bunlar, a
dar nıUnferit hakimli ve numarasız raba Ve atla .ıakliyattn da motôrleş
asliye mahkemesi olarak idare edile- tirUeceği ihtimalini göıönilnde tuta
cektir. Asliye ikinci ceza reisi Ba~ rak Ankaraya bir he.Yet göndermiş -
Kerrıale bu 1$lere de bakma BalAhiye- fotdfr. Bu hey , Myle bir ihtimal 
t1 verllırılttlr. MUdd~lurnumtli#in de hıtllnde kendilerinin ve yU!lerce kl
şimdi vekillet eden milddeiumuttıt inu· ,ı.aen nıUrekkeJ> alleleri efradının çok 
avinlerinden Hakkı Şükrü bakacak. zorluk kar~ısrnda kalac&klartnı anla
trr. ihtisas ha.kimi Atıf, mUddeiumu- tacakla.r6ır. 
mt Mitat ve mahkeme katipleri açık- Maamafih, belediye nakil vasıtaları 
ta kalmı!llardır. Bu mahkeme, bUgiln nı motörleetirmeıt yolundaki karanııa 
den itibaren gilmrllk binasında cah~a- rağmen, Araba nakliyatını uzun bir 
caktır. 1cralarda da şimdlllk bir de- müddet daha yasak etmiyecektir. 
ğişiklik yopılmamııtır. Dün, !ktısat mUdUrlUğünde bir top
' Gümrükteki tayinler - lantr ya.ptltı.rak Arabııcılat cemiyeti -
· GUmrUklerin yeni .Kadrosunda ba- ntn fJİl!lyet etUğ1 hokttılatt gazden 
zr değifiklUtler vardır. M~~tn glim- ge~irUmJştır. Hatt! bu arada arabacı 
riik mlidürlüğilne tayin edilen Adil • lar I~hine buı kararl~r dtı. verihniştir. 
den boşalan ithalfıt gUmrUğil müdür M~~lA., dUkkAn ve müesseselere ıılt 
muavinliğine muhasip Emin Hilmi, arabalar bundan eonra uttıumt plA.ka 
ithalat gUnı.rUğU muha.elpliğine mu - numarası tasıyacaklar ve nöbetle !ş 
hasebe şeflerinden Azmi tAyin edil _ görec~klerdlr. :au gibi yeı-lere alt a
mtşletdit. rabalıır, eımaiye kadar ,kt!ndi mlles-
~ugtlnden itlbaren bAşrnUdUrtUkte ~elerlntrı na.kltyatını yaptıktan son

:fenl btr m~ul muhMlplJk kurulmak· ra n.hbap1antta ait ~yala.11 da diğer 
tadır. Bu vadfeye de Raydatpap arabacılardan d.ahıı ucuıa ve nöbete 
muhıuılbl Mahmut getirllmıetir. ginnM~n taşıyorta.tdr. 

Yabancı 
Profesörlerin 

t 

Francala 20 
Para Arttı 

Birinci ve lkincl ekmek fiyatları eııı. 
Kazan~ları kisi gibi bırakılmış, francaıa;ya 20 pa-

~ ra zammedilerek 16 kuruş azami fi-
:Alakadar maliye şubelerinin Üni - yat konulmu§tur. Francalalık buğday 

Yer&itedeki yabancı profesörlere ka - fiyatları yükselmektedir. 
sanç vetgisi kes .. meleti ilzerine rektör- Bu yU.kseılş devam ederse gelecek 
lUk detterdarlıga başvurmuş, profe- defa francala fiyattan bir kuruş ka
~rlerle vak~e. yapıl~ mukavelelere dar daha y{ikseleoektir. 
göre bu vergmın kendılerlııden tı1m -
manıaeı 18.zım g~digmi bildirinlştir. 
Defterdarlık, bu iş hakkında Maliye 
Vekaletinden kararını iiormuştut. 

lluna. benzer bir lhtilAf dah! önce 
otmuŞttıt: An.kara ~ira.at l!HstitUsiln

Deniz Müesseseleri11in 
lir Yıllık Bilançoları 

.......... Boğaz--. 
~ 

Dı§Htda Yüzen 
lir Gaz Tankı 

D tin Karcul~nb;Aen 
limanım~« t'!l•n 

lnıill% bandıralı H1ıral• 
yon uapuru Boğazın 30-
40 mil a~ıiınıla sularla 
ıürültl•nen bir gas tan• 
ltı ıördüğünU bllılirrtaİf• 
tir. Bunun bir müdclet e11• 
vel Bulgar sularında gö
rülen gemi enkazı olduğu 
zannedilmektedir. Tank 
Bofoza dofru welmelıt .. 
rl.ir. Denla Ti«ıret Dl· 
reltt/;rlüfU K11u11lt Llma 
Reiılillne ttınltı arcamcw .. 
nı bildirmiftlr. 

Bir yat 
Geldi 

Maraştl adında bir Rumen torpido
au dUn limantmızA gelmiş ve ha VU> 

)anmak Uzere Halice girmiştir. Ro -
manya hü~Q, b\lUinJ,ıarp gemile
rini h•vudatmak için eıra ile buraya 
gCfrıderecektir. 

u <. 

Delilik Allmetlerl G6ıtermit 
Bir mUddet evvel Bakıtköy huta• 

nesinden çıktım~ olan 'OlyarbekirH Ab 
dullah oğlu Hasan, dun Köpnt Uze • 
rinde gezerken tekrar delilik alA.ttıet
leri göstermeğe başt~mış, gelip ge -
çen kadınlara sataşmıttır. Haııtn po
lisler tarafından yakalanarak 'l'ıbbı 
Adliye ıönderlltni&tir, 

Gazinolarda ihtikara 

Meydan V •rilmiyece!< 
Yazlıkltrd&ld gazino ve ef lence yer 

letlnJn ihtik&ra opmamaıaıı için Be• 
ledlye yeni kararlar vtrmiıtir. Bu ka
nunda belediye tarafından tasdikli ta 
rifeler, gayet iri harf ve rakamlarla 
yazılmış olarak gazınotarm birçok 
yerlerine asılacaktır. Ayrıca ayni ta• 
rif enin uf alt birer au~tıerl bUtUn mil 

1ngtıterenht methur Jtfmya. fabrt - salar uz~rind6 bulundurulacaktır. 
katarı ilhibl Slr Rlchll'd AıBmo Oo- TaSdikli tatifel~i:'d6 g&t~rtleft mtk -
par, Alice ldh huıuıt yatJI@ dUn teh- dar1ardan faZla Pata. t8t~y~nl~rden 
rimfze gelmı,ur, Yat Bofutelnde bir tık defasında para. ~tuı a.1ma.c1ktır. 
geiltttı yaptıkta.n IOnrı Kab&tat &- Tekerrtlr ederse nıUe~ugeler1 ktpatı
çıttlarına tıentll'lemlıur. J'e.brik&UMe lacaktır. 
keMiıifte re.fakat eden T trk.adafı, 
Akdentil dölqnuılardır. P@rtem.be --gilnU MudanyA'/l rtdee~ltler ve Bur- E • .. nü Halkev·ı 
sayı gezerek tekrar Akaentae ~ıka • nuno 
caklaraır. 

sufla Oıman, dün bir ı nuı üııt katına 
çıkmak için asansöre binmi9ler ve 
dUğmeye basarıı.k yükselntiye ba.şla
m~lardır. Bu sırada ani blr sarsıntı 
olmu!ll, teli kopah al&n!Ör, abi lJıttka.
mette aşağıya doğru irtntl.ye bqla -
mıştır. ,.. 

Faltat ... h11 .AıJ.ku~rok..aiddetli olmuq 
asansör ı ere ı;arpbgı zaman parça -
lanmıgltr. · 

lçlndekUerden lldil de atır ıu
rette yaraıarurn~lardır. l'u~ut, sıh
hi lmd.at otomobUl ile hııatatıeye 
götUrUlml!k Uıere lken l>lıtıÜ§tUr. 
Osmarun da. yamı ağırdır. 

Kata bhkikatmn. mtlddtlun.ıunıi 
nıu&vinlerindefi Ahmet Remzi el koy
muştur. Hadise yerinde fen heyeti 
mühendisleri bir ke(iif yaparak rapor 
haıınrlamışlardır. Tahkikata bujÜn 

imtihanlar 
Dün Baıladı _ 

Bütün ilk okulların beşinci smıflıı. 
rıhaa dUn ıabah imtihafilara b&ılıLJıJI• 
mtJtır, Kız ensıtitUlerindc, akş~ .. ~ 
~:P:l R-ı~1l~j;fePllicı~0lmtlha'ıirılra ou· 
gün bA.SlmfacalittK vsf ~wi 

Tutulan kumarcllar 
Tophanede CıbecHer oaddesınae l! 

numaralı T!ntrin ka.hve!inde kuı:ııa 
oynandığı haber alınmış, dün bir b•~ 
km yapılmıştır. HüıeYin, Ali, Tod0 U 
ve Hayri adlarında kumarcll!r cUrıı1 
meıhut halinde yakalanmıştır. 

de devam edilecektir. -~~==r.:~e:=iiiiioi===::::::=~~-

iki Alman 
Profesörü 
Havzada J(i 

Y unantstt.ıı ve l'ugoı.ııavya t 
Şeker pancarı zlraatit ha.kkında il· ttıaıılıttıı& bir tetkik ıteyttt•~ 

m1 vt iktleadt incelemeler yapmak Ü· 7apa.Cak olan M~ldl)·e mektep gent 
zere Türkiyeye gelen Alman Ziraat si peqemb41 tünü hareket edece1Ct1t· 
profesörlerinden Römer ve Römer'in • 

muavini, 'l'urhal 9eker fabrikasından D fınllyolları, Akay u Fab~ 
ilçemize gelmitlerdir. Havuzlar idaresi mennarlatl 

Misafirlerle birlikte Büyük Millet ..rn de9 
çlo kurulan tekaüt sandığı buıı .. n 

Meclial İktisat Encümeni Au.ımd&n itibar• ~ınuya blflıyacnkht• 
B&lıkealr Saylavı Enver Ada.kan, Kon 
ya Saylavı Hamdi, Bolu Saylavı 1s - • p,ı 
m&il Sabuncu, Şeker fabrikaları ge - p Ulj~ tôpl&fll.ft l.;eyıı~lfl1 lf 
nel direktörü ~hım Ta;ıkent, Şeker p&rlAittetttoJ&f kôhfefAn8ıDA 

ffi - Binası 

fabrikaları ıenel ziraat direktörü lli'IJ& ~en mutahHu lhf'htı&Ja.tfti\lf ~ 
Suphi Argon, Tlılrhal Şeker fabrika- dan Kemal Onay ile Halit ııaytt 
sı Ziraat direktörü Ekrem Oktar da dUn telll'lmlz• g~lmlşlf'i' \le 1ordl 

G • 1 t•ı• gelmişlerdir. ekıiprMUe A.dkataya gltn\19ıerdlr. 
enıı e 1 ıyOr Misafirler, \re hAVla ınmt&kası Zi- e 

Trabzon Limanında 

Yapllacak lnıaat 
Trabzon limanında bin metre uzun

ıugıı.trıd!i. btr ClAlgaluraı\ yapaaeaımr. 
Btlhün için hart!attacak para iki nıll· 
yon lirayı bulacaktır, lıu dalgakıran
dan başka limanda rıhtımlar yapıla· 
taktır. Çalışmalara bu sene başlana -
taktır. 

Duttan Zthirleitdiler 

Etnln6nU Halkevl blftıuntııb. ye.ıırna 
yaptlaea.k yeni pavıyohUH projel!li, 
thtiya<!i klfi göru1menıtştlr. Bunun 
ı~tn 23 Niıtuitlll ba~lıyıı.n hiijaat dur~ 
duftilh'ıu~hlt. Eminön\l liaUcevındd 
şehr1n witlyetl letbı birçok Wplıuıtı
lat yiptldfği Ve ıtn~tğttt 4~ bU mın
takada ke8lt blr hal!'I@ bulüfi&.iğU goı 
anunde tutilllr&k Yetti ıılve edilen 
kısmın biltUn ihtlyacı kl!'ştııyııoaıt gö 
nt§liltUı ôlfbaeı k&ratta§lhıştır. Bu .. 
nun !~in clval'dakt birçok 'biöll&r ıı
tiılilalt edlle~lttlr, --

t'aat Amirt C@IA.1 Erektt.r~n ş@ker pan B ugUııden ltlbarett j'Utde 011tl~ 
can tarlalarında inoel~melet ylpıp iyi ~ı glUteııf havi elöriek ~ 
neticeler almtŞiar ve Turhala dön • pM. ftt'HtcılUıtı ~ya rıır.vtıntıns# 
mü!leı:,cll~· _ 'TEP- .. = 

2 
Jiararllıştı~ı,ttr. == ~ 

1 

...... , ... ,, .. , .............. , ......................... .-.i 
TAKViM ve HAVA ! ... ................................................. ...... 

' 

Hatıran 93 BUGVNKU HA VA BULUTLU 
SALI 

e ıMt ay GUnı 30 Hızır: 27 
Ar&bf ıa:m Rumi ıaoa 

de çalışan yabancı profesörlere ka. - (llttt)l fp.tqi fplq fl'Jt{B '1ı4:>10 CJfll 
zanç vergisi kesilmiş, profesörler bu. lar'lftr tetkik eden_ heyet denıı kolla
na itiraz etml§letdir. :tietJcede muka- rında da işini bltıtınl9 \'e Ankaraytl 
vele icabı olarak kendilerinden böy- dönmUıtUr. Heyet fabrika ve havuz. 
le bir vergi almamtyacafı n.nlaşılmış, lar, U~an 1fle~~8İı ~kay ve Deni~ 
verecekleri vergi nlsbetinde maaşla- yollan ıdarelerırtın bıli.nço1anna aıt 
tına zAm ylpılmı~tlt. raJ.>orun:u V~k&letı verecektir, Bu 

Uııivereite profesörleri, Maliye Ve- mueııe~lel'in umunıt heyet toplantı
lrlletinden emtr gelinciye kadar ma- ları Huıran ortaamda Arıkatada ya-
.. ıanrn vergtslt altcaklardıt. pılaca.ktır. 

Galatada otu?'Ah Sıdıkk, Anjel, :l!'.lf
terli, Ruhiye vf ~n'tiha lısmlndelti 
beş kadın dün hUviyetlni btlmedlkle
ri bir seyyar eatrcıda.n aldıkları du
tu yedikten 80Ilr& zehirlenmi§ler, Bey 
oğlu Zükur haetanesine kaldırılmıı • 
lardır . 

sut berdJmir 
Belediye süt işini yeniden el~ tlmı

ya karar vermiıtir. lktraat MUdUr -
lüğü bu yolda tetkiklerine batlamı§
tır, Medeni tehirlerde aUt alım ve sa
tımının nuıl Y•Pildığı incelenecek ve 
bir rapor huırlana.cakta,. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun • I 
da.n alman ttıalô.matii ğö!'@, bugün 
ytitdumuiun Trakya, E'.lğe Ve Cettubt 
Anadolu rtııntakalarıflın bulutlu, dl• 
ğer mmtakalann kapalı ve nteYzii ~a 
gy9lı geçmesi, rtiggarların Cenubi A
hadoluda Cenuptan, t:.:ge ve Trakya 
memleıtetıerl.Hd@ şimalden kuV\reUic@ 
e!!lttıesl ıttuhtemeldir. 

Dünkü Hava 
nufi hava, altşattuı kt1.d11.t' eltset'lyei 

ttı bUlutı u geomı,, tU•ılrlar •IMaldeft 
saatte 20 kilometre BUratht etmittir. 

Rt:!blillettelı 21 Mıtyı~ ! 10 
OUneş! UJ1 ...... Oğle: 12.ı:ı 
tittnd.i! '16,ıO - Akşam: 19.3~ 
Yıuı ~ 21.~2-;-!~ISlik! 2,~ 

'1lı 
Barometre 767, hararet en çok it 
en u 14 nntigrat. olarak kaydedil1' 
tir. 
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Amerikada Grevler 
Yüzünden Ölenler ve 

Var Yaralananlar 
~ ~e\'Joıtc, 31 (TAN) - Amerika Birletik hükumetleri dahilın-

e ~ hareketleri gittikçe genitlemektedir. Çelik fabrikaları 
~~inin grevi en batta geliyor. Bu yüzden birçok kanlı hi.diıler 
~'""""lftur, Ölenler ve yaralananlar vardır. Chicago'daki büyük bir 

~- f abrikumm amelesi ırev yüzünden poliıle kavga etmitler, 
~tan eilihla.r bota.ltılmıftır. 

.._____ l Şikago, 31 (A.A.) - Republic Steel 

M f 
Company çelik fabrikasındaki grevci ·, s a ·, r amele ile polis arasında bir arbede 
olmuştur. 1500 grevci, çalışmakta o
lan işçileri fabrikadan çı.karmıya te-

E mAI r şebbüs etmişlerdir. Grevcilerle başa 
çıkamıyan 200 polis memuru evveli 

A d 
havaya sonra da. halkın üzerine ateş 

n kara a etmiştir. Dört kişi ölmüş ve yirmisi 
polis olmak ilı.ere 66 kişi yaralan -

l•rtflerine Bir Kabul 
Resmi Tertip Edildi 

Bar.luıkara, 31 (Tan muhabirinden)
la~ ÜrdUn emiri' Altes Abdullah bu 
düıı leh.rinıize gelmiş ve Ş~ki Ü~
oı..a ~ 'l'Urk bayraklariyle susle~ 
tıtt, iatasyonda Başvekil Ismet lno
eu~riciye Vekil Vekili S~raço~l~ 
'r • Ankara vali ve beledıye reısı 
ti ~0fan, Riyaseticumhur Başyave
~et ltl, Merkez kumandanı, Emni -
lit direktörü ile lrak elçisi. ve lngi
tnıt':areti erklıu: tarafından karşılan 
tu b · Ba~ta bir bando muzika oldu· 
tnbıı ~lde bır ihtiram kıtası aelAm res-
~tikı ita eylemi§ ve muzika ÜrdUn ve 

ll mar§larmı çalmıştır. 
·~ ~tea Prens Abdullah, istasyon iç 
Cnı tnı~a toplanan kalabalık bir hal-
b llanıinıt tezahürleri arasında Baş
h~ lsınet lnönU ile birlikte otomo 

e bınerek ikametlerine hususi daire 
!~ olan AJtaı:a Palasa gitmişler 
~lı:~ •-•-- H .. '1ek ~ra Palaeta ancıye 
~ lleu Vekili Bay ŞU.krü Saraçoğlu 
lİYaffnıdaıı misafir Emtr şerefine bir 

et verildi B . 
M YU~YÜk Önder Atatürk te bu suare
Zirar ~k ~uzurlarile §ereflendirdiler. 
lc,b ~ti bU: kabul resmi takip etti. 
6ııtı u reeınınde Maliye Vekilimiz, ln
!>:ıi• "e eti, kor diplomatik, vekilleri-

<- \'e b' 
lıuı~-· ırçok mebuslarmıız hazır bu

'"ı.uar. 

mıştrr. • 
40 kişi tevkif edilmiştir. DUn Ohio

da kain Youngstown ve Warrin'de de 
birta.kmı arbedeler olmuştur. 

Bir Erkek 
Çocuk 
Doğurdu 

Sof ya, 31 (A.A.) - Sof yada bir 
klnikte ender tesadüf edilir bir tera
toloji hadisesi vukubulmuştur. Ge -
çende bir köylüye ameliyat yapılarak 
karnından büyük bir ur çıkarılmıştır. 
Operatör Temelioff, urdan 6 kilog
ram ağırlığında bir cenin çıkardığını 
beyan etmiştir. Cenin, oldukça iyi te
şekkül etmiş vaziyettedir ve muhtelif 
aza.sile kemiksiz olan kafası serahatle 
belli olmaktadır. 

Ceninin dahili uzuvları da vardır. 
,,,.w a.ü-) , ., u _,'IU.- 11.L..;.. ___ , ı .......... u. ı,,ı. ~-ı. 

kanlı damarlarla bağlanmıştı. Opera 
tör, ameliyatın tamamile muvaffak 
olduğunu ve hastanın yakında karr
sile 5 çocuğunun yanma dönebileceği
ni ilAve ~tmiştir. 

Yeni Garp 
Misakı 

't •111 lngiliz Kabinesi Proiesi 
4~am Kamarasında 
~.:~. 31 (TAN) - Yeni Başba
ttrl eVille Chamberlain, Muhafaza
,. P_a.rtlsinin bugünkü toplantı -
~ lttifakla reisliğe seçilmi3tir. liiiJ' N~\Til Chamberlain, Parti lider 

bıia leçUınesi üzerine bir nutuk ver
t!~& ~aldwin'in siyasetini takip e-

ı, BÖyliyerek demiştir ki: 

Londra, 31 (A.A.) - Sunday Ti
mes gazetesinin istihbaratına göre 
Hariciye Bakanlığı yeni bir garp 
paktı projesi hazırlamıştır. Delhos i
le Edenin Cenevrede bu mesele hak
kında görüşmüş olmaları muhtemel 
ise de iki devlet arasında doğrudan 
doğruya yeniden .konu3malar yapıJ -
mamıştır. 

Çok 

•tlEK 
~ ~;,:ı lspanyda· Hükilmetçiler 
~ Dostuna S 

Oğlum Uslu! 
Bir mlsafirlikteliz. Kalabalıkça blJ 

yer. Doğrusu misafirler de pek stan. 
d&rdize edilmiş çeşitten değil. Maç • 
kanın (monden) ileminden Koca 
M.ustafapaşaıım muhafazakar sakfn, 
lerlne kadar beş altı türlü adam va.r 
Bu arada Beşikt.8§tan bir aile ana, t>a; 
ba ve ~cuk ev sahibini - ziya.ret gü. 
nünde • görmiye gelmişler. Ana 9: 

~ sırakan ~ Taarruza Başladllar 
~ Zengin ,1 

-:::::~~==-------------------. 

Bir Vapur Battı 

'· 

~ 
Slr Grantt' zengin bir İ'i -

koçyalıdır. Geçenlerde ölmüş
tü. V aslyetnamesl açılmca gö 

rllldtt ld, bu adam, lngiltMe
nln şu meşhur devlet adamı 
Mr. Macdonald'a ölünclye ka
dar, her sene verllmt:k üze. 

hk bir Irat bıralanıştır. İ~koç
yalı Sir Grant, İskoçyah 

Macdonald'nı küçüklük arka

; daşıdır. 

11 O Yolcudan 
Bir Çoğu Boğuldu 

kiloluk bir bayan. Gam kasavet hak 
getire. Baba otuz altı numara 

gömlek içinde boynu armut ~öpiine 
dönmüş, iki günlük sa.kah, burnunun 
altında bir tutam enfiye gibi duraa 
bıyık bakayası ve her yutkun.uştıi 
Fransız frangı gibi inip çıkan sivrf 
grrtlağıyla e\•lilikte :rahat ettiği zev 
birinden pek te anla.5ılamıyan bir 

Londra, 31 (TAN) - lıpanyada.n gelen en damycağız. ı.aı_:~ ille ~cuk. ifad in 
&'\Tunun DUA anasmm es 

son haberlere göre Bask müdafileri bugün San göre: 

Pedro'da ansızın bir taarruz yapmıtlar ve net- _ U Judar. Ve büyük babası koy 
rettikleri tebliğe göre, civardaki bütün mevki- muştur. Çocuk üç yaşlarında kad 
lere hakimiyetlerini temin eden muvaffakıyet- bir yavru. Amma e\'lere şenlik. Sır 
ler kazanmıtlardır. Habana vapuru bin mülteci tmda bir yün tulum. Bir elinde b" 
·ı F · · b b çikolata, öteki elinde de bir kopy ı e raıuaya geçmıttır. Frankonun ıer eat ı- kurşunkaleml. Birini bırakıp ötekln 
ra.ktığı 23 İngiliz eıiri Londraya muvua.lat et- yalıyor. Bu mütena\ip yalama ameli 
tiler. Bunların verdikleri malumata göre, Bar. yeleri netle.esi "Uslu,,nun suratı n 
aelonada hali anartiatler hakimdirler. bale geldiğini tasavvlll' edebilirsinu. 

r---·----------------. Madrid cephesinde, asilerin Üniver Ana, blr kö~ede ahbaplarile otlll' 

T •• k V site tehrinde mahsur bir halde olduk mu., poker oynuyor. Baba da ye Ur - J Unan lan bildiriliyor. Asiler bunlarla irti - öğrendiği "Brlç,Ji oynamıya çalışı 
bat temini için tanklarla bir taarruz yor. Oğlan da ortada. Ne yap~m 

JI A •• t k yapmışlarsa da taarruzları akim kal Salonda boyuna l'e kudretine gör 
LYJ uş ere mıştır. Madrld bugün şiddetle bom - ne varsa kanştmyor. Radyodan bi 

bardrman edilmiştir. Ioya kadar. 

1 h • Valensiya hükumetinin bir tebliği- Güzelce dö,enmiş olan salonda d 
Q f j l ne göre Guadarra mınatkasmda Cüm laşırken, ayağı halıya takılıp diişü 

huriyet tayyareleri taarruza geçmiş yor. Herkeste bir heyecan. Ana b. 
ve mühim muvaffakıyetler kazanmış gözünü kapıyor, ba§ını yana eğt>re 

Nece+ Halil Mühim tır. cıgarasnu ~ektikten ' 'e dumanını bt; 
~ Va.lensiya hükfımetinin tebliğine zuk dudakla.rile havaya doğru iilür 

göre: diUcten sonra: 
Bir Konferans Verdi Milliyeti meçhul bir denizaltı gemi- - Uslu! E\'ladım! Kalk ayağa... 

si, Barselon ve civannda Zorrora is • Ç-ocuk bu iltifattan yüz buluyor v Japon 
Kabinesi 
Çekild; 

Dün akşam Beyoğlu Yunan klübün 
de muharrir B. Neşet Halil Atay çok 
mühim bir konferans vermiştir. B. 
Netet Halil Atay, Etilerden başlıya.
rak mUstakil Türk ve Yunan devlet 
Jerinin müşterek tarihinin bir hülasa 

' 1smı yapmıf, iki millet tarihinde Ata -
- türk dcvrllo t..Atiıya.n sulh ve t.e,riltf 

Tokio, 31 (A.A.) - Hayaşl kabi- mesai fiı.aliyetinin tessils ve inkişafı 
nesi istifa etmi3tir. Yeni Diyet mec- şartlarını anlatmı~. 

mindeki İspanyol nakliye gemisini masumane zırlamıya başhl'Or. Ev 
torpillemiş, billhara saat 13,30 da, hiplerinden bir bayan çocuğu yer 
110 yolcu ile hareket halinde bulu - den kaldırmak isterken, "Uslu,, halı 
nan Barselona vapurunu batırmıştır. ya yapışıyor, halı yerden kalloyor 
Bu vapurun batmıun üzerine boğulan Halmm Ustüsıdeki etajer devriliyor 
Jarın miktarı mUhim 88.nılmaktadır. Etajerin üzerindeki ikJ biblodan 
Vapur, Marsilyadan gelmekte idi. kınlıyor. 

Rhone ismindeki petrol gemisi de Bu sefer baba müdahale ediyor& 

lisinin ekseriyeti Hayaşi'ye mchalif-
tir. Geçende hükumete karşı cephe 
almak üzere iki bUyUk parti birleş -
miştir. Ayan meclisi reisi bUtUn par- ı 
tilerin iştirakile kuvvetli bir milli bü
kfimet teşkilini ttvsiye etmektedir. 

Seiykai ve Minseito partileri devlet 
işlerinin askerler tarafından kontrol 
edilmesine itiraz etmektedirler. 

imparatorluk 
Konferansı 

Londra, 31 (TAN) - lmparator
luk konferansı bugün Neville Cham
berlain'in reisliği altında toplanmış, 
Müstemleklt Nazınnm beyanatını 
dinlemiş, yarm (bugün) harici siya· 
set mUzakeresinin devamına ıka.rar 
vermiştir. 

1 ehlikeli 

KISA 
HABERLER 

Ç in maliye ve harbiye 
Nazırlan Roma~"'& uJ? 

rayarak İtalyan nazırlarile gö
riişmüşlerdlr. 

• 
L ondrada lmparatorluJ 

tayyare bayrammdald 
kazalarda 17 kişi ölmti.,tür. 

• O ört senelik Alman ikti-
sat programuu tatbf. 

ke nıemur General Goering. 
Alnıanyanın bir daha mağlOp 
011JUyaeağmı söylemJştir. 

hücuma maruz kalntış ise de bu ge - - Hay yaramaz hay! dün akŞ3 
miye bir şey olmamıştır. e\'de de kaymvaldeniıı fincamru kır 

Geçenlerde İspanya sularında bir dı. 
torpile çarpan Hun ter ismindeki İngi
liz muhribindeki hasarat o kadar bil 

Usluyu odadan ı;ııkarıyorlar. mz 
metçi kadına nriyorlar. Ou daldk 
sonra "Uslu,. tekrar salonda. Meğe 
hizmetçi kadının beyaz önliiğüne ko 

himdir ki, tamiri 100,000 İngiliz lira-
sına mal olacaktır. 

ı - Saklambaç 

Oyunu Gibi! .. 
Paris, 31 (TAN) - Bugünkü Pa -

ris • Midi gazetesi, Cenevredeki silah 
lan azaltma konferansı mUnasebeti
Je "silahlan indirme saklambaç oyu
nu,, •başlıklı bir makale yazıyor ve 
diyor ki: 

"Milyarlık bütçeler ortada iken ve 
Akdenizde de toplar patlarken Cenev 
rede silA.hlarr azaltma müzakereleri 
yapılmasına "saklambaç oyunu,, n -
dan başka isim verilemez.,. 

ya kalem ile bayrak resmi yapmş. 

Bir Hadise 
~~ç P~in ittihadı siyaseti en 
lidi; :rıı .'ıY&aettir ve bu, devam etme
~ ~Ukfiınet, silahlanma programı 
~ k kalacak ve ziraat ve endüs
l(uit ~~ma yardım eyliyecektir. 
til'etı -·cWnın idamesi ve mali mecbu 
l'at ~ lllÜ8aadesi nisbetinde ha -

il 8e\.1yesi yükseltilecektir.,, 
~ Ch.anıberlain, bugtin yeni kabi
~e beraber Avam kamarasmm 
' ı.nıa çıkaca.k ve derhal silAhlan-

•ı spanya dahlli harbi Avrupa 
sulbünü bir kere daha teh

likeye uğratan bl r hadise doğur • 
du. Hidist-nln başlangıcı bir hayli 

· şüphe ve karanlıklarla kaplıdır. ts
panyanm anlatışma göre, Alman· 
yanın Doyçlaııd zırhlısı istikşaf ya
pan ispanya cilmhuriyetl tayyare
lerine ateş açmıs ve bu tayyare 
mukabeleye mt-cbur kalmıştır. Al
manyanın tebliğine göre, Alman 
zırJıhsr, hpanyol tayyarelerine ka
tiyyen ateş ~mamış, İspanyol tay
yareleri Alman zırhlısma tecaliiz 
etml,tlr. 

r·····~~~·:···~~~~···;,:;·· ~~~~·~·~······ı 
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için bombardıman hi.diseııJinln te • 
kerriır etmlyeceğl ulaşılıyor. 

lkincl nokta Alrna.nya ve İt.al • 
yamıı ademi müdahale komftesln • 
den aynlınalannm vereceği neti • 
celerdir. 

Kalemi tlinden almak için bir hay 
uğraştılar. Bir avu~ tuzlu batlcm b 
hasma mu\'8ffak oldular. Ra(lem bi 
tikte.ı sonra çocuk boş kaldı. Ne ya 
sm '? Doğru annesinin poker oynadı w 

masanın Uzerlndeki fişlere hücum. 
Herkes hesabını kaybetmemek ,·e flş
lerlnl muhafaza etmek için masanın 
üstüne yüzükoyun yattı. Telirar ev 
sahiplerinden bir bayan "l'sln,, yu 
güçbela poker masasından l'ytrdı. Beı 
dakika kadar rahat eder ıtibi olurken, 
acı bir köpek ft-ryadı ile hep yerimiz
den sıçradık. Ve öğrendik ki; "Uslu,, 
uyumakta olan köpeğin kulağına U• 

yansın diye, eline \ 'erdikleri ça.m&Şll' 
mendalmı sıkı. tırmı .. Acıdan yerinde 
duramıyan köpeğin kulağın •lan man
dalı güçlükle aldılar. O sıra ÇS~' veril• 
di. "Cslu.,nun eline bir pasta sundu
lar ve bir milddet onunla oyalad.lar. 

Bereket akşama doğru ilk kalkan
lar 8.1'88mda "Uslu,, nun ailesi k:ılktl 
da hep biraz dinlendik. Sıkı fıkı ol• 
duiumuz ev sahibini ertesi giinU gör· 
dUın. "Uslu,, nun üztintüsiinden hep. 
slnhı başı tutmuş, ancak birer Asprln 
a.Jarak biraz rahatlanuşla.r. llltlıakeresini açacaktır. 

h ~dra, 31 (TAN) - Yeni Mali
\>ergı azu:ı John Simon, yeni müdafaa 
~ alni ınUdafaa. etmiş ve bu vergi
~ .. :ıtıtı"akkat olduğunu söyliyerek, 

yerı.;_, _ 

~ btı - '=>&mn sabık kabineden kaldığı-
.,~ ~bni§ ve: "Affedersiniz, bu 
G~itttrllinı evdeki çocu~ saY.Jlır.11 

• r 

kin Yüzünden 
Bir Cinayet 
~ ('l'AN) - Zincirlide SUfJA. 
llt)'et etJinde geçen akeam feci bir ci 
dt bt ~lendi_ Omer oğlu Be.kir adın
tttitd 1'18i, geç vakit ana ve baba.sile 
!ltltt ~n eve dönmekte olan Mehmet 
t\ıu ehıne<U karna ile öldlirmUgtUr. 
te~ ~kalanmıştrr. Kanlı hldiseye 
' kin sebep olduğu anlaştlmış-

t 

Bu "teeal'ÜZ., kt>llme'll üzerinde 
bir lahza durmak her halde gerek
tir. ÇtlnkU İspanya topraklan bir 
hayli zamandır, yabanrı tecavtizti· 
ne uğramaktadır. Yabaıırılann İs· 
panya topraklarında çarpışan, ve 
taııklarUe, tayyarelerlle, ve daha 
bqka yepyeni harp vasıtalarlle İs
panyayı kasup kavuran tecavüz • 
lerln mahlyethd ve genlşliğlnl ta
nım~·an ve bllmlyen kalmadı. Hat· 
ti. birkaç giln önce Milletler Cemi
yeti bu teca,·üzün dünya sulbünü 
tehlikeye koyduğuna dair kararlar 
vermiş ve tehlikeyi bertaraf etmek 
lcln lsoanvadald \•abaneı 2'Önilllii-

lerin gert almması yolundaki çalıt· yıkılmı§tır. 
maları hızlaştırmak ve neticelen - Bir taraftan Alman Zll'hblarr bu 
dirmek l&zıın geldiğini alatmıştı. §ek.ilde hareket ediyorken diğer ta

raftan Almanya ve İtalya hükil _ 
metleri, ademi müdahale komitesi 
namma kontrol yaptıkları sırada 
uğradıklan tecavüzlere kati bir ni
hayet verilinceye kadar kontrol he
yetinden ve bundan başka adeınl 
müdahale komitesinden aynıdıkia. 
nnı blldirmlşlerdlr. 

B .u teea\1izü ~imdilik biz de 
bir tarafa bırakalım da ha· 

dJseyt anlatalım: Cümhuriyetçi ls
panyollara göre tayyareleri teca
vbe uğradığı f~ln mukabeleye meoc
bur kalmışlar, Almanlara göre ken
di zırhlıları durup durduğu yerde 
ve kontrol vazifesini ifa ettiği hal· 
de tecavüz l'Ukubulmuş ve hu te
cavüz ytlztjnden Almanlar bir çok 
öltt ve Y&ralı verml§lerdlr. 

Bunun üzerine Almanlar, bu ha
rekete mukabele liizumunu hlMe
derek, Yine lspaııyollarm anlatışına 
göre apaçık bir şehir olan Almlrayı 
t.opa tutmuşlar ve Almaıılann an
latışma göre Almiranm as"kt>"' te
sisatını ve sahil bataryaJanıı hom
bardrman etmişlerdir. 

'!'abli Almanlarnı bombardımanı 
yüzünden de §ehfrde bir çok kişi 
ölmtis. varalanmJS. bir cok evler 

B u vaziyet ka11rsmda merak 
edllmiye liyık bllh888& Od 

nold& vardır. 
Blrfnclsf, Almanlar tarafındaıa 

ba§Iayan bu bombardıınanlarm te
kerrtlr edip etınlyeceğldlr. 

Bu satırlan yazdığımız ana ka
dar aldığmuz malOmata göre, AI
manyanm mukabele hareketi Al • 
mlranm bombardımanı ile bitmiş
tir. Almanya başka bir İspanyol 
llmamnı bombardıman etmiyecek -
tir. Almanyanm Vqlngton sefiri 
de bu yolda beyanatta bulunduğu 

Almanya ile İtalya ademi müda
hale komitesinden a~TrlmaJda bu 
komiteye karşı taahhütlt-rinden de 
kendllerlnl ibra etmiş oluyorlarsa o 
zamaa müdahale siyasetine dönme
leri, yani ispanya faşistlerine ye
niden yardıma bqlamalan, yeniden 
asker vesaire göndermeleri bekle
nir. 

Bu takdirde ademi müdahale kö
ktinden lflis eder, ve ispanyada 
dövU~ Od tarafa yardım yolun
da korkunç ve son derece tehlikeli 
blr yarJJm ba§lama8ı beklemr. 

Bugünkü vaziyetin bUttln tehli-
kesi, ve bütün veharnetl de bu 

noktadadır. 

ispanyaya yardım :ranşı, bpanya 
topraklarmda A vnıpa harbinin, 
şlmdly~ kadar görülmemiş geniş -
ilkte başlaması demektir. Bu ise, 
dahili harp alelierinln İspanya 1-
~lnden sıçramumı kola~·laştıracak 
ve ~ bir hldlsedlr. 

Hiçbir şeye değil, çocuğa takılan 
adın uygunluğuna şaştim. Alla.hın ld. 
mhı varsa bağışlasın . B. FELEK 

Müruriye Resimlerl 
Ankara, 31 (TAN) - İktisat Ve

kaletinin teklifi üzerine Vekiller He
yeti, muhtelif belediye ve hususi ida
relerin ellerinde bulunan iskeleler ve 
rıhtımlardan alınacak müruriye res
mini. halk lehiM değiştirmiştir 

Şimal Kutpundaki 

Ketif Heyeti 
Moskova, 31 (A.A.) - Schimidt'

den gelen haberlere göre Kutup istas. 
yonu ile Mazuruk tayyaresi arasında 
ilk defa olarak dün akşam karşılıklı 
telsiz teması tesis olunmu§tur. Tay
yare iyi bir halde bulunduğu gibi tay
yareciler de sıhhattedir. 
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DOSTUNU VURUP 
OLDUREN KADIM 
Valide Hanı Cinayeti · 1 

Davasında Dun 
Şahitler Dinlendi 

Dün, Ağırceza mahkemesinde bir cinayet davuına batlandı. 
Suçlusu Nedime isminde bir kadındı. Nedime, dört ay evvel Vali
de Hanında birinci kemerde 1 numarada oturan doıtu lrf anı öl .. 
dürmü~tü. 

Dünkü celaede tahitler dinle~di. Hanın ayni katında 37 numa.. 
ralı odada oturan Hamide iıminde bir ıenç kız bildiklerini fÖyle 
anlattı: ı 

"- Ben o zaman Nedimenin e. ı--
vinde hizmetçi idim. HAdiseden bir hafta evvel dövmU§tUm. Bayramla 
gUn evvel Nedime lrfandan borç beraber söz birliği yapmı§lar, gimdi 
Yerdiği 38 lirayı istedi. lrfan, "Şim- aleyhimde söylüyorlar. 
di param yok, bayrama kadar öde- Bundan sonra Kumkapı Nişanca
rim.,, dedi. Nedime ısrar etti ve ak- sında Çeşme sokağında 11 numaralı 
şama kadar parasını istediğini söy- evde oturan Zeynep dinlendi. Nedi
leyince lrfan : menin, elinde bıçakla lrfanın odasına 

_ Haydi şuradan kart kan ... le- girdiğini, omuzlarından tutarak dı
te param yok. ıstersen mahkemeye eanya çıkardığını, hemen orada tr. 
dava et cevabını verdi. Ve kavga fanın yere yuvarlandığını söyledi. 
böylece 'bitti. Ertesi gilnU saat 6,5 ta Suçlu, ZeYl?,ebin de şahadetinl ka
Irfan eve geldi. Çay istedi. Şeker al. bul etm.e~:· Onu? odası çok uzak~ 
mam. için bana. sekiz kuruş verdi. tır. Benı goremezdı bile .. Irfan kendi 
Ben şeker aldım ve komşumuz Hil.se- kendini öldürdil.,, dedi. 
yinden de sıcak su istemeye gittim. Bundan son.ra Vecihe adlı bir ~bit 

Bu sırada Nedime ile Bayram çağınldı. Vecıhe Irfanm ke.rdeşı ol
dl§andan geldiler. Nedi.menin Ustun- duğunu ve varis sıfatile de mahke
de hizmet önlUğU ardı önlUğUnUn meye istida verdiğini söyledi ve ken
cebinde de bıçağın :apı ~örUnUyordu. 1 disi d.avacı yerine geçirildi. Nedime. 
Nedime küfrediyor ve: "Bugün 1rfa nin dükkan komguJa.nndan HAüseyi?, 
nı vuracağım" diyordu. Ben kendisi- berber Mehmet Tevfık ve Salahattın 
ne yalvardım: de şahit olarak dinlendiler. Bunlar 

N d
. bl ~ d dim hAdise hakkında esaslı birşey bilmi-

- e ıme a acı6Ull, e , yap. 1 ...:ı 
gU ht 

yor axuı. 
ma na ır.. c: h'tl rd B . . 'l:l'a ı e en ayram geçen celse -

O, bır erkek gibi bana sövdU r de şahadetini sakladığı için mahke-
- Çekil oradan kaltak. BugUn mede tevkif edilmiş ve müddeiumu-

burnumn kan kokuyor, kan... mlliğe verilmiati. Asliye UçUncU ce-
Içeriye daldı. Bayram hadisenin za mahkemesi, Bayramı muhakeme 

sonundan korktu ve oradan sM§tı. etmiş ve Bayram eski şahadetine 
Nedim içeriye girdi. Hemen lrfanın döndUğil için de beraet kararı almış. 
yanına sokuldu ve elindeki bıçağı tir. Dün ağır cezaya bu karar da gel
göğsUne saplayıp çıkardı. Ben içeri- di ve okundu. Gelmiyen bazı §ahitle
:ye çorabımı giymek için • gitmiştim. rin çağmlması için muhakeme talik 
Bu sırada dışarıda küt diye lrf a.nın edildi. 
yere yıkıld~ını duydum. Fakat Ne
dimenin lrfaru dışarıya nasıl çıkar
dığını görmedim. Nedime benden su 
istiyordu. Ben mavi bir ibrikle ken-
disine su getırdiın ve karakola korr 
tum. Nedime lrfa.nın ba.şma su dökU 
Y,ordu. 

" Otomatik kadın mı, bu?,, 
1 

Bundan sonra suçlu ayağa kalktı: 
• - Bay Reis, sorunuz dedi. Bu ka. 
om otomatik miymie? Hem çay ve 
su almaya gidiyor, hem bana su geti
riyor, sonra da karakola gidiyor. Ya
lan söylüyor. Ben onu hadiseden bir 

' 

Yaralı Katip 
Hastanede 

Öldü 
Hamal Malatyalı Yusuf tarafmdan 

yaralanan !irkeci hamallar kAtibi Sa. 
lih oğlu Hasan, katdınldığı Cerrah
paşa. hMtanesinde dUn ölmUştUr. Ta
bibi adli Enver Karan cesedi mua
yene ederek gömUlmesine izin ver -
miştir. Müddeiumumilik, katil hak -
landa tevkif karan atmıştır. 

Bir ara.hk, softalar büyük kapının iç tarafına 
toplandılar. Dışarıdan gelen bir molla, arkadaşlarına 
nefes nefese blrşeyler anlatıyordu. Söz arasında, bir 
kaçı, ild hocanın bulunduğu tarafa. baktılar. Once 
kendilerine alt bir mübahasedir, diye aldırmıyan mü
derris, bu hareket Uzerine merak etti. 

- Molla.! Gel buraya! 

- Kama 

Susta it 
mı, -
mı? 

S arayburnundaki pa· 
çavra de1'o•untla, 

paçavracı Selimi öldür· 
mekten ıuçlu, Abdullah-

la Sergiıin muhakemele
rine Ağırceza mahkeme
ıind e devam edilmek· 

tedir. Mahkeme, her iki 
ıuçlunun Üzerlerinde çı
kan bir kama Üe bir ııu
talıyı Tabibi aJil Enver 
Karana göndermif ve cİ· 
nayetin bunlardan hangin 
ile iflendiğini ıormu,tur. 
Enver Karan, daha evvel 
de bu davada şahit olarak 
dinlenmiıtir. 

Gütizarın 
Muhakemesi 

Hemşerisi KA.umı kurşun.la öldü
ren Erzincanlı Gülizarın muhakeme
sine dün Ağır ceza mahkemesinde 
bakıldı. Adliye binasının üst kat ko
ridorları saat yarımdan itibaren me
raklı dinleyicilerle dolmuştu. Ma.h -
keme; açılır açılmaz salonıı müthiş 

bir dinleyici hUcumu oldu. Polis, jan
darma. ve mübaşirler kapılan kapa
yarak tertibat almak mecburiyetin • 
de kaldrlar. 

Mahkeme geçen celsede Kı\zım ta
rafından Erzincanda öldürUlcn .Ha -
san Alinin Güliznrm karde15i olup ol
madığmr F-r..7.inr.anıhn. snmuıy.sı kA • 

rar vermi§ti. Dün, Erzincan mahke
mesi ~katipliğinden gelen ce,•ap 
okundu. Bunda, Gülizar Hasan Ali
nin anası gibi gösteriliyordu. Hsı.•bu

ki, Gülizar kardeşi olduğunda ısrar 

e~ti. Mahkeme Erzincanda tekrar ge. 
nış tnalümatla beraber ntifus kiiğrtla
nnın getirilmesine karat' verdi ve 
duruşmayı 28 Haziran saat ona talik 
etti. 

Bir Kadın Tevkif 

Edirdi 
Yedinci istintak hakimi, dUn, Oha

nes kızı Anjcl adlı bir kadını gençle
ri fuhşa teşvik ettiği iddiasile tevkif 
etmiştir. 

. 

Radyo 
Salı 1/ 6/ 1937 

BugUnkU Program: 
Öğle neşriyatı: 
12,30 Plakla TUrk musikisi 12J50 

Havadis 13,05 Muhtelif plak neşriya
tı 14 Son 
Akşam N' eşriyat: 

. 18,30 Konferans : Beyoğlu Halke -
vınden naklen İsmail Hami Daniş -
mendi tarafından (Sümer dilile Türk 
dili arasındaki münasebet) 19,30 K on 
ferans : EminönU Halkevi sosyal yar
dım şubesi nanuna (Doktor Orhan 
Tahsin: Çocuk bakımı) 20 Belma ve 
a:kadaflan tarafından Tilrk musiki
sı ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza 
ta.ratmdan Arapça söylev 20,45 Ce -
mal Kamil ve arkadaşları taraf mdan 
TUrk musikisi ve halk şarkıları (Saat 
ayan) 21,15 Radyo fonik dram (Tos
ka) 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve 
erteai gUnUn programı 22,30 Plakla 
sololar, Opera ve operet parçalan 23 
Son. 

GUnUn program ö.tfJ 
SENFONİK KONSERLER 

21 V arşova: Senfoni ( Oginski, :Mi-

flöc~er, Leusehner.) 22 BUkreş: Sen
onık konser. (Mozart: Harpa - flüt 

ve flUt refakatile). 22,30: Paris P. 
T. T.: Senfoni (Saint - Sains Stra-
vinsky, Rosenthal) ' 

HAFİF KONSERLER 
11,30: Holanda kısa dalgası: Filips 

liboratuarlanndan eğlenceli musiki. 
13.10 Bükreş: JUlea orkestrası. 14,15: 
Paris kısa dalgası : Konser. 15! keza. 
15,15: Holanda kısa dalgası: Klasik 
ve romantik Alman musikisi. 15.25: 
Prag kısa dalgası: Halk konseri 
(Verdi, Caykovski, Mussogoki). 17,10 
Ostrava, Prag: Hafif muıdki. 18 BUk 
reş: Pl!k konse.rl. 19 Moskova: Plak 
musikisi. 19,15 Varşova: Mikey Mou
se şark1lanndan (plak). 19,30 Mos
kova: Diğer şehirlerden nakiller. 19. 
30 Peşte: Çigan musikisi. 20,30 Ho
landa kısa dalgası (P. C. J.) : Pilips 
18.boratuarlanndan eğlenceli musiki 
21.10: Kolonya: Halk musikisL 21,40 
Roma: Karışık konser. 21,55 Bel -
grad: Opera artisti Richler orke~tra
il.e şarkı söylUyor. 22 Laypzig: Bi -
znnle şarkı söyleyiniz, gülünüz. 22 
Paris P. T. T.: Eğl~nceli yanm saat. 
22.05 Prag kısa dalgası: Mozart'ın 
hallet eserlerinden (orkestra). 22,45: 
Varşova: Koro konseri. 23 Varşova: 
İngiliz musikisi plakları. 23,15 Peş
te: Plak konseri. 23,30 Kolonya: İn
giliz eğlenceleri. 

OPERALAR, OPERETLER 
20.30 Peşte: 'Rosshıl'nm "Barbier 

dA .Soy01to" nnı:ır.A.cı !J.? ·u:ıa - - r -ı;n _ 

rans: Ostali'nin "Mirella" isimli ope
reti. 22 Roma . Mascagni'nin "lRlS" 
operası. 22,30: Nis: OOperalan nakil. 

ODA MUSlKtSt 

PARiS 
SERG!SL~ herkes için elverişli 
NATTA'nın seyahat programları 
SERBEST SEYAHATLERlMtZ 
(Sergi müddetince bugünden iti
baren her cuma 1stanbulda va
purla hareket.) 

G1Dtş : Atina, Brindizi, Roma, 
Milano, Lozan , PARlS 
DÖNÜŞ: Marsilya, Montekarlo, 
Nis, Kan, Genova, Roma, Brindi
zi - İST ANBUL 
PAR1STEK1 OTELLER 

DAHİLDİR. ----
KA Fi LE Seyahatlerimiz 

(1 Temmuz lstanbuldan hareket) 
14 Temmuz şenliklerinde bulu -
nacak bu grupun pasaportları ya 
pılmağa başlanmıştır. Acele ka
yıd olunuz. Milano ve Belgradda 
ikamet. 

23 Temmuz lstanbuldan hareket 
edecek ikinci seyahatimizde yer 
kalmamıştır. 

30 Temmuz tstanbuldan hareket: 
Atina, Brindizi, Venedik, vapur 
ile, Venedikte kamet ve Lidoyu 
gezme, Parla, Londra, Plymouth, 
Manhattan transatlantiği ile iki 
gecelik sUrpriz seyahati, Ham -
burg, Berlin, BUkreş ve avdet. Bu 
üçüncü seyahat için mahdut bu
lunan kamaralarmızı derhal ka
patınız. 

NATLA 
Seyahat acentasr: Beyoğlu, Tele
fon 44914 - Telgraf NATTA • 

İSTANBUL 

Askerlik ışleri .._ __ _ 
Yedek Subayları Davet 

1 - Beyoğlu Askerlik Şubesinde 

kayıtlı bUtUn yedek suba.y ve Askerl 
memurların 1076 sayılı kanunun 9 
uncu maddesi mucibince 30 / Hazi
ran / 937 gUnUne kadar devam et -
mek üzere senelik yoklamalarının ya
pılmasına başlanılmıştır. 

2 - Alakadarlann Pazartesi, Sah, 
Çarşamba, Perşembe günleri sabah
saar '8,'3U dan saat ll:l) ye Icacıar nü· 

fus cilzdanlan veya her sene şubede 
yaptıkları yoklama kayıt ve numara 

larile askeri hizmet vesikalarını ve 18 Varşova: Salon triyosu. 21.4f>: 
Prag kısa dalgası: Kuartet (Şarkılı). Sıhhi subayların diploma ve ihtisas 
22.05 : Varşova: Şrammel kuarteti. vesikalarını ve ahvali sıhhıye rapor-
23 U.ypzig: Keman, viyola ve gitar l b. l'k 
ile oda musikisi. 23,20: Viyana: Halk arını ır 1 t e getirmeleri· 
kuarteti (Şarkılı Viyana musikisi) . 3 Başka şube nuntıkalarmda bulu -
23.30 Prag: Yayll sazlar kuarteti nanlar bulundukları askerlik şubesi-
(Hindemith). ne ; memleket haricinde bulunanlar 

RESİTALLER mahalli Türk sefaret ve konsolosluk-
15 Prag kısa dalgası: Çek halk şar- larına yukarıda yazılı vesikalarla 

kılan (Sesti kuartet). 17,20: Va.rşo- müracaat ederek bu mUracaa.tlerin1 
va: Şarkı, koro. 20,l0 BUkreş: Man- her zaman t evsik edebilmesi ve şube
dolin konseri. 20,15: Varşova: Muh-
telif milletlerin şarkılarından (Sop _ yi vaktinde haberdar etmelidirler. 
ran piyano). 21 Parls P. T. T.: Fran- --==-=====--=--=--=--
sız ı;ı.-rkıları. 21.30:. Peşte kısa dalga
.sı: Piyano refakatıle Macar şarkıla-

türkçe ve rumca neşriyat. 

rı. 
MUHTELiF 

19,30: Roma kısa dalgası: Arapça, 

DANS MUSl.RtSt 
21,55: Peşte kısa dalgası. 23.50: 

Kolonya. 24 : Laypzig: 24,15 Milano, 
Florans. 

BiRiÇ 
MES ELE Si 

. ...... D.10.:1.' 

• · .. 8.2 
• ·10.3 

-t .6 

• • • + 

4.3.2 
7.6.4: 
A.8.7 
1..D.V.3 

• L.8.5 • + ı\..D.3 
+ .ı.V.5.4 

A.10.7 

~ 

V.6 
r.ıo.9.5 

9.6.2 

9.5.4.2 

İki taraf ta tehlikeli mmtakads. 
(S) kağıt yapar ve 2 kozsuzla ınuza· 
yedeyi açar. (N) 3 kozsuz der. (\\') 

pik ( R) si ile oyuna başlar. Bu el na· 

sıl oynanmalı? -• Bu meselenin halli 7 Haziran sa· 
yımızda çıka"ıı ktır. 

• ' 6 
• . 3 
• •.7.6.5 

+ .D 
.. t.D 

• li.4.2 

• 9.7.2 

• 10.8.4.3 

+ 

D 
• • 10.6 
+ A.D.2 
.+ 9.7.5 

• • • + 

• 

R.D.10 
8.4 
R.V 
'.).8.3 
10.s.3 

Koz kör. l.::i) oynar ve bUtUn ıeve 
!eri yapar. 

1 - ($) trcfl (5) Haini oynat• 
( W) (D) l kor, (N) (9) ıu ile keser· 
(E) tren (3) lUsUnU verir. 

2 - (N) karo (3) IUsUnU 0}'1141'· 

(E) (V) , (S) (D) ve (W) (5) li '/~ 
rir. 

3 - (S) karo (A) nı oynar. (\\") 
(6) h, (N ) (4) ıu ve (E) (R) verir. 

4 - (S) trefl (7) Hsini oynar.cW> 
trefl (R) sini kor, (N) koz (7) Jisi He 
keser. (E) trcfl (8) llsinl verir. 

5 - (N) koz (2) llsini oynar. (E) 

koz ( 4) lUsil, (S) koz (6) Iısr. (W) 

koz (3) lUsU. 
6 - (S) koz (lO) tJ: lusunu oynar. 

fW\ fi'> \ ı;.,.; ,., .... ;., /Nl n ilr f'>\ 1:.J 
(E) koz (8) lfsi. z 

7 - (S) karo (2) }isini oynar. (W') 
(7) li (N) (8) 11 ve (E) pik (10) ıusU 

8 - (N) karo (10) lusunu oynat· 
CE) pik (D) ni ve yahut trefl (10) 
lusunu, (S) trefl veya pik (9) tusun11

• 

(W) karo (9) lusunu verir. Bu el~ 
atılacak kA.ğrtlara göre {S) ya i 
pik ve yahut bir pik ve bir trefl yar 

par. f ~ ..................... i 
!. .. :.~~.~~~~~,~~-~~ 

Etibba Odasında T oplanlı 
Tüberküloz cemiyetinden: 
Tüberküloz Cemiyeti mutad aylıl< 

toplantısını 2 / 6 / 937 ÇaJ'\laınbS gU 
nü saat 18,30 da. Etibba Odası sa.10" 
nunda yapacaktır. 

""" 
- Canım Osman Ağa! Bir kadı bu, makamı ınua.l

lası t ensip edip gönderilmiş. Böyle ..... 
Deli Osman yav&f yava, sinirlenmeğe başladı. Ci· 

garasmı sık sık çekerek dinliyor ve diğerleri lafa kıY 
rışmıyordu. 

Müderris bir iki yutkunduktan sonra sözüne de· 
vaın etti: 

Diye ortaya seslendi. Mollalar bir an tereddlit ettı
Jer. Ve pek kl8a bir mUza.kereden sonra, dışarıdan 
gelen softayı ileri sürdUler .. - No. 22 -

- Böyle bir vaka baisi eseftir. Bahusus Kadı & 
fendi şimdi işi uzatacak. Makamatı fıliyeye müracaat 
etmesi muhtemeldir. Bittabi bir kasapla bir kadı ıv 
rasında fark var. Bu, zayıf, esmer yUzlU, kanbunı bel tarafmdan 

~ıkınış bir gençti. Ya.malı poltallarmı hemen oracık
ta çıkararak, yalmayak ve paytak paytak mUderri
tıin karşısına geldi. Rengi kaçmıf saltasmm lSnlintl 
kavuşturup durdu. Müderris Hafız : 
1 - Ne o? dedi. Oraya toplanmışsınız, ne konuşu-
yorsunuz ? 

Molla başını eğerek yere baktı: 
- Şey .. Hani ya.. Şey oldu da.. 
- Ne oldu? 
- Şey, efendim eana eöyliyeyim. Hant, m~tl k1 

~adı efendi şey oldu. Ben geçerken. ... 
· - Kadı efendi, een geçerken 9ey; bunlardan mlna 
sıkmaz molla! 

- Haniya ki efendim sana söyliyeyim. Ku&plarla 
niza vA.ki olmuş. 

- Kadı efendi mi? 
Molla başını birkaç defa qağI yukarı ıallıyara.k 

tasdik etti. Şimdi Hacı da söze kvı,tı. Mtlderriae ı 
- Bırak, dedi. Ne olmW}Sa anlatımı. Söyle bana 

mo'l:la, sıkılma! 
- Yani efendime söyliyeyim. SözUm mecli!rten dt-

tıan, kasaplar, kadı efendiyi darp edeyazlardı. 

l - Ettiler mi ? 
Molla gene kaf a.smı salladı. Biraz açrlm~ı, artık 

tafsilat veriyordu. Mollanın sözU bitince ild hoca göz 
göze geldiler. !kisinin de bakışlarında. minası.z bir 
hayret vardı. 

Mollayı savdılar. Iki hoca iyi kötU bafk& ibir hare-

ket g5stermemeleri, softaların topladıklan yerden 
dağılmalarına sebep oldu. Hacı Efendi, marpucu nar
gilenin koluna takarak doğruldu : 

- Garip ,ey, dedi. Işte bu olmadı. Deli Osman doğ
ru hareket etmedi. 

- Adı da üstünde Hacı Efendi. 
- Kadı da ondan aşağı kalmaz ama, ne olsa gene 

bir kadı bu! 
- Dainizin hayli lstlğfarmı mucip oldu. MlahUAr 

lem, bu vaka memlekette gene bir hayli kiylUkale 
bais olacak. 

Hacı, ayağa kalld.ı : 

- Ben hükQmete kadar varayım. Bakayım. Kadı 
durmıyacak, bu, aşikar. Otede Deli Osman da işin ka 
pılık bacalık olduğunu görUnceı o da azacak. !kisi de 
işimize gelmez. Teskini tarafeyn üzerimize vaciptir. 

- Dainize de bir hizmet terettUp ediyorsa. bazı· 
rnn. 

- Sen Deli Osmana var. Ayranını yatı.ştrrmağa 
gayret et. Ben de hlikumete. Şayet kadı orada değil
se arar sorar bulurum. 

!kisi de ağır ağır medreseden çıktılar. Medresenin 
parmaklık kapısı kapanınca haberi getiren mollanın 
sümsüklUğU birdenbire gitti, softalar avluya üşüştü
ler. Haıberci molla şimdi kadının taklidini yapıyor, o
nu bitirir bitirmez Deli Osman gibi, eline medresenin 
süpürge sapını alarak koşuyor ve bUtUn softalar gill
mckten katılıyordu. 

Iki hoca çaııımın köşesinde . biraz sonra Debbağ
la.r kfılıyaBmm orada birleşmeğe karar vererek - ay
rıldılar. 

Kuzu Hakkı, Kurt Fetvası 
Müderris Hafız, Deli Osmanm dükkanına doğru 

yUrUdll. Yaklaştığı zaman dilkk!nda iki kasapla Uç 
dört esnaf gördU: 

- Selamı aleyküm ağalar. 
Oturanlar ayağaı kalktılar . 
- Ve aleyküm selam Gaffar Efendi Hoca' 
Ternizce bir gaz sandığı ikram ettiler: . 
- Buyur, otur. 
Deli ?sman ses çıkarmıyordu. Yalnız tabakasını 

mUderrıse uzattı. Müderris: 

- Ha~o~a Osman Ağa? dedi. !Jittim de ~eldim. 
Canım Aga. Mesele nasII oldu? 

Deli Osman omuzlarını kaldırarak : 
- Basbayağı oldu hocam 
- Olmalı mıydı? · 

- Doğru emme, o da aramalı mıydı ya? MUbarek, 
dalaşa çanak tutuyor. 

- Filhakika kadı efendinin bazı mertebe çoşkun
lukları da var, yok değil. Demem o demek olmayıp 
rı;avakam şanı memlekete uygun olmadığı cihetinde
dir. 

- Şanı memlekete ne olmuş ki? 

Deli Osman sigarasını ağızlığından çekip attı ve 
doğruldu. Gözleri parlıyordu. Yeni baştan fitil ata· 
cağını hisseden bir iki kişi hemen söze karıştılar: 

- Bir şey ki olmuş .. Olduktan sonra ne denirf 
Kazaya rıza gerek. Bu kadarı olunca alt tarafı da·"· 

Müderris bu sözleri kendisini tasdik zannederek 
daha ileri gitti : 

- Ne olllr8a olsun, kadının bir feyi olsa bile, kılı" 
bahat yine Osman Ağada.. 

Deli Osman iskemlesi üzerinde dimdik oldu ve kel 
kin bir sesle: 

- Hoca! dedi. Benim abukatlığımı edeceksen seti 
mUderrissin, hem daha mahkemeden çalırmadıtıır· 
Yok .. kadıya yardakçılık etmek istiyorsan bana ıı• 
gelir5in? 

Osırlanın arkasında duran diğer bir kasap, mUd~ 
rtse, birkaç defa,l!lusması için işaret etti. Müderris <>' 
ralı bile olmadı. Hacı Zeynullahın tavsiyesini unutw 
rak, Deli Osmana. l!f yetiştirmiye kalkıştı: 

- Ben ne senin, haşl sözüm meclisten dışarı . a: 
bukatınım, ne de abukathğı kabul ederim! 

- Oyle ise kadının hınk diyicisi misin? 
- O da değil , ne dibeğinde kahvem var, ne o b~ 

nlm dibeğirne ortak .. Hakkı söylemek ehli utiıı:n içiII 
vaciptir, farzdır. Ben de hııkkı söyfüyorum. 

'Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 
. BAŞMUHARRiRi 

t Ahrnıt Emin YALMAN 
ki~N,ın hedefit Haberde, fi· 
tii '• her ıeyde temiz, dil· 
~ •t, •&mimi olmak, kariin 
~•teıi olmıya çal.!tmıkttr. 

I ~ONUN MES~~ERI J 

Okuyucy 
makaoeuera 

-------~-------------' 
Gayrimeşru 
Çocuk da 

Afiftir 
-Avukat B. Kemal Elbire-

rntlhanlar Olurken 
~ek~pler, lmtlhall dtvrMtne gtr. 

lı btııwıuyor. 
Souytt Kutup l11yetinin tayyare ile Moskovadan itibaren Kutba lıadar ıeçtifi yolların müceıHm ltrokiıi 

Gayrlmeşru çocuk hakkındaki yazı 
nızı okurdum. Mevzubahsolan Jane • 
tin çocuğwıa baba olmamak ve naf a
ka vermemek fesatlığile zavallı kadı
nı oyalıyan, aldatan adam, bu fiilden 
kendini kurtarmış olmuyor. O adam, 
keşki Janetten olmuş sekiz çocuğuna 
baba olmak ve babalığını kabul et • 
mek şerefini göstet'l!le idi de mUruru 
zamandan istifade ederek aldatmak 
rezaletine tenezzill etmeseydi! .. Çocu 
ğunu inklr ettiği anlrışıldı. Biltün 
günah ana ile masum çocuğa yükle
niyor. Neden? .. 

trnı" ınlbıuıebetle hattrlatalmMi ıı.. 
lelen IJd nokta vardır: 

t.e~~~tlhan ılstemlnln hll& dil· 
~"'lllll olmMıdır. o ... tene im· 
ılı,. at meseıeeı Uıerlnde mwı ma
bııtlh clu.rutmuı, Vekllet te bugU.nktl 
tıı illi ııılstemlnl delf tl.tmek IUw • 
tııı llJla kanı <>hnuıttt. Fakat bu ytl lm-

SIMAL KUTBUNUN SOM 
:;"&r Yine esklıtl gibi devam ~lyor. 

tf.httı~ern terbiye sistemi, bu tarz im
i~ lı attık ~ğeıunlyor. Mektep~ 
bı:tl modem bir hale koyttıl}'a ra
b11, 

1 
~n. hhtlhatı ustılle.ttnl de &rttk 

~Ptklat ve wıaratlı tekilden Çlkat-
lıct l&anncırr • 

R uı llhnt Schmidt'in Şi .. 
mal Kutbuna yaptıiı 

aon aeyahat bu ıenç ilim ada
mı için yeni ve t•refli bir mu· 
vaff akıyet tetkil etmit bulu
nuyor. Schmidt daha evvel, 
Chely J'akin'in kahramanca ma• 
cerası ıl1'aıında 9öhretini bü
tün dünyaya yaymrf tı. 

~ lll'lsl, gell'Cek yıl l~bı tublye ve 
tltnd ~ 'lliltilleflnde yapılacak alılhatı 
liit iden tesblt edip k&i'Ulafbmıak 
)( '11llndur. 
\·:::' VeldUaJn Meclisteki beyanatı, 
lldı ~ttb bir ooıt milh1nı işleri ıle 
trıı~ .. ga&t.ermlftlr. Bu işlerin ba
kııtrna koy lhektepletl ve köylU)"U O• 

leplet1n etıdllfJBi f(ellyoi'. Suıat mek· 
lıl'or e ehemmiyet verllecefli anlaşı. 
lfse • l' eni muallim meirteplerf, :ft'Df 
libo \'e 0 rt.a. mektepl~rl, mekteplerde 
"e ~lar açılıyor. Fakat terbiye 
tan ba ıtlt~de yapılacak mlahat-

.._ hlledilmlvor 

... lb ., • 
~ okl nıaarifte kemJyet,e olduju 
'tıek keyfiyete de ehemmiyet ver
~ınanı ~lmlı oldaiuna kuıllz. 
aıs~ te kalite, t.erblye ve tedri'J 
bliıı inde yapıtacak ıslahat ile te
hi edi.lebmr. Maarif Vekaletinin bu 
!bu bu nıese1e31 de balledeceifnJ u-

roruz. I t--J ..,. • t ..,,1\ f9 '"'~ 
• ro v) 

"'-.nyayu ~rneK [S 

Oluyoruz 
Suıh • 

diitı •ı;vasetinde 'Nrkive bütün 
ı:::Ya 6rnek oluyor. ~ 

~tı~~llarrn tahkimi m~eleslnden 
~tin 19 a~y davaamm, ori.dakl rürk
kırııtı tUcJaUnJ ve tilrkrenln tefewu
~ tenııo edeoek lf'kilde, bitme!'4f, 
btttVa Yenin •ulh siyasetinin en bÜylik 
\>ah ~\·etlerinden biridir. Bu da
~)' rnak tein ne ba.,kalan glbl 
'-llb: 9ulhünU t.ehdit edecek yollara 
~tıııc ' ile de emri lildıere teşebbüs 
~ld~ lltı ıadec.e davammn haklı 
~u '8bat yolunda yUrüdlık ve 

l'u zı teslim ettirdik. 
~ rk mllletl, bu sefer de, Atatür
-~ l'Uk.,ek lrşatJarmr, İsmet tnönU
' :

1
Yasi kudreti, Tevfik RUştU A
~ ILl'kadaşlannm meharetlf dip. 
Ge hu 1~rt sayeı1Jlnde dUnya slyasetlö-

llıı Ytik bir zafer kamıırruştrr. 
~ ıaf erhı diğer bir mi.nası da 
hı, hı\· ll'rarunz dostluğtinun çetltı 
~hl.na tAbl oıma.~ \'e bn lmtt
~ ~ DIUftffakJyfltle 9*JnMıdır, 
~imtihan lld mlJlete de dost

' " kuvvetini gö.termlye yat. 
'ttı tnııştlf. 

' l'klye, Hatay davasmr kuandık
~nra, bütün kuvvetini artık da
~e 'u~ imar l§lerllıe hured~bllHıe111 
~ lctn4e 1atamUın f a•t1atarmr 
'~huıa ptennek lmkla ve 

kuan&C*ktıi'. 

ı, • 
'~nyada Yeni 
1
" Mııelı 

Kısa bir zaman önce kutUp ka
şifliği itine başlıyln Schmidt bu
gün kırk altı yaşında.dır. Biza.t 
kendisi bu ite naaıl başla.dıtıru an. 
latırken diyor ki : 

"Sovyet hilkQmetil929da. Fransuı 
Jozef toprağında bir radyo istasyo
nu ve bir rasat merkezi vücude ge
tirıtıek istemi.ti. Bu iş için hazırla
nan heyet buzkıran Sedov vapurile 
hareket etti. Ben, heyetin reisi 
idim. Voı'onin '\'apurun kaptanı idi. 
Profesör Samoiloviç ve Profesör 
WiU. heyet ue.111 arasında idiler ... 
Daha önce kutuplarla. seyahat et· 
memi§tim. Gerçi Baha ba§ka yerler 
de eeyahat ederek coğraflyat keoif
lerle ufrtımııttım, fakat bütUn ~ 
melim kutuplara gitmekti. Buzlar 
üzerinden geçerek Fra.nsua Jo:ııef 

mıntakasına vardık ve temmufJlln 
sonlatıhda Sovyet bayrağını bura• 
ya diktik va TranquUllty körfezin .. 
de bir rıtdyo tstuyonu vücuda ge-
..... u \!ın, A ' u.ı..a"' lıılll""'.u. "'""•·H•l.&ul .. ı ,. w.a 

yo istasyonunu inşaya hasretmedi
ğimi.z için Fransua Jozef adalarım 
B.f&rtlt 82 Bt.ı hattını geçtik ve 
bu mııttakada seyahat bakımından 
rekor kırdık.,, 

Kutup klşlfliğine bu tekilde 
bl.flıyan Schmidt 1930 da 

gen• Sedov ne kutba. giderek .Franaua 
Joaef mıntakasına vardıktan son. 
ra Severnaya Zemlya'ya gitmiş ve 
bu seyahat. kutllp haritalarında mü 
hiın değişiklikler yapılmasına saik 
olmuştu. Heyet yeni arazi keşfet
mi~ ve Wlese ve Schmidt adalarına 
ad vernıtı ve haritalarda gösteri. 
len birkaç adanın gayri mevcut ol
dufunu göstermişti. 

Heyet Severnaya'ya vardıktan 
sonra iki sene bu havaliyi ketif ile 
meogul olmu, ve bir eürü adalar
dan müteeekkil bu sahayı harita ü
zerinde tesbit etmiiti. 

Bu muva!faktyetltr Schmidt'in 
içinde aimal kutbll yoliyle Behring 
boğazına varmak ve Mumansk'tan 
başhye.rak Kamçatka1ya inmek he
velini uyandırdı. 

1878 • 79 aen~lerinde Norveç a
limlerinden Nordenskjold Avrupa. 
kıyılarından Behring boğazı ara
ııtıdaki ınetıafeyt pçmefe muvaf
fak olmuı, f akıt ltı$t yotd& gec;ir
mek rnecburlyetlnde ltalmııtı. Sey
yah Amundsen tae 1918 de iki kıt 
.mevılmhıi yolda geçtrmlt1 fakat 
Schmtdt 1932 de Slblryakov adını 
tatıyan buzkıranla bUtUn bu eeya. 
hatt bir tek meviim içinde yapma· 
fa muvaffak olınu, ve bu muvaff &· 

\tıyet bfitlli1 4Unya tarafından ilklf· 
lanmııtı. 

~~n. ve IWya; tıpulya 1· 
~P\it ~ldlmeAe IWrrliiirrken, 
~ Yal tayyaret~.tf taraltttdA.11 Al • 
~ ~lrıunm bömbııtınmut fena 
~~Ut esefi dyılabtllr. s; ... Ya ispanya tsleflne katttma. 

"- ""J"ar ttrmlı gibiydi. f Wyifiöl 
'~ttlllutertnl Jerl ~eltmlye ltan-
~-nı lp ~n mMel~l hallnt ıtıyoi'du. 

'bt bu sırada Alınanlan kızdıra
~ hltlıs~ffi vukuti h!V haltJe iyi 
>~ k lıu hadise AlmAnlarm İ!öpan
~l\:tşı olan hattı hareketini de-

)~ "ıUd~k ve İsp&ll;vaya karşt vakJ 0 • 

et ~ ahaleletin devatnma ~bebl • 
~ r~eutı, 

~'!~a bu hlcfüıer.ld b@yfttltnflfll bit 
~. ık çıkarması ihtimali pek az-

K 1$lf He arkld.qlannm Mos· 
kovaya avdetlert Uıerine 

uşırnaı a~nizi yol 1daresi'1 adını ta. 
lfyan bit te§ekltUl VUcude geUrll • 
mıı ve Schmtdt bu tegeıtkUIUft ba
tlfııı. A'@tlrHm1$tl. :Bu idare, l 933 se
nesine şimal kutbuna 13 heyet 
göndermeğe imkan buldu. Bu heyet 
]erin biri, Uç gemiden mUteşekkll
di. l3uzkıran kraMlli bu heyetle 
birlikte hareket etmiş ve bu heyet 
~A. nehrinin &!tına J<adar gttmıı. 
tl. Diter blr heyet Leningrattan 
builtrran Chelyıkltl ile ha.re.ket 
etmiş ve seyahati tekrarlamak is
temi tl. Chel kin se ahatinl ta-

FATiHi 
SCHMIDT 

mamlryanıamış ve 13 Şubat 1934 
de Cukotik denizinde buza çarpa
rak p~alanntı§tı. Fakat heyet 
Behringe V&rarak oimal dehiz yoU
le eeyahatin ıttümkUn olöuğünu bir 
kere daha iıbat etmiş oldu. Bu ae. 
yahat pelt mUhlm Hml neticeler 
verdJ. Heyet iki aylık vaktin! but
lar Uıerihde gec;lrtni~ ve Sovyet 
Birliğinin kahramanlatı arasına gi
ren tayyareciler vasıtaslle Chel -
yu11kln parlak bir surette ıturtanl
nu3tı. 

S ıhmldt gerl döndUkten son
ra KomUnllt ParUıinin ve 

hüknmetfn yardımı ile ıtmal denli 
yolu Uıerlndekl çahımalarını lnkl-
9a.t ettırmlf, ve bu yolu Sovyet ikU 
•adına uyrun bir hAle pttrmek 
için çahemııtır. Bu ollıemal&nn 
neUceıl olarak 193' de M yük ge.. 
miat .kutba seyahat etmtı ve 80,000 
tonluk yUk nakletmişlerdir. Bu ge
milerden blrt de hlç bir kazaya. uğ. 
ramanuş 'e ayni ıene l~ndeki se
fahat mevsimini faaliyet içinde ıe-

ç!rmletır. 

Kutup tayyareler! 1934 de 2773 
aaaUlk uçuı yapmıı ve 400,000 k11o 

. met.re ıetmtıtır. 

193~ seyahat meV!lmtnde Şimal de 
nizyolunu istismar için 100 gemi 

230,000 yilkle kutup mıntakasını 

geçmiş ve hükümetin planını yüz
de 113 nisMtinde tahakltUk HU!'. 
miştf r. Ayni s~ne iOlnde şimal Y~ 
lundan an~k 4: gemi geçrni~ oldu
ğu halde 19$5 de yüksek art hat
tından geçen gemiler mühim ilmi 
tetklkl~r y1tp11uı ve kutuplarda ser· 
best seyahat bakımıtıdan mUhlm 
bir rekor kırmıştır. Bu gemiler 82 
derece ve U dakika an hattına 
vıu•mıflardı. Ayni aene i~inde ku
tup tayyarecileri yeni sekiz hava 
yolu ke~f etmlş ve 1,160,000 kilo
metre katederek yUk ve posta ta• 
ıımışlataır. 193~ aeyal1at mevai -
minde Schmidt muvaffakıyetli faa
liyetlerinin mükafatı olarak nlıan. 
larla taltif edildi. 

1937 de şhnal yôkınde.n bin 
milyon tonluk yUk taşın

ma.Jiı ve uçu§ saatlerinin iki rnlalf· 
ne çıka.rilması karatlaıtırılmııtı. 

Sohrtıi.dt bu uğurda da bilyük PY· 
ret göllterdi. Ve mühim muvaffa.• 
kıyetler kasandı • 

1983 de bu yol için 4~ milyon, 
1936 da 48fS milyon1 1937 de f'.)78 

milyon ruble 11arfedilm~tir. 
Bu yol bir taraf tan ekonomik i1-

tif adelet temin ettiği gibi, içtimai 
ve kültürel faaliyetlere imkan ver
miş, arzın bu en uzak yerlerin -
de son seneler zarhndll 300 mektetJ 
a.çılınııt ve bu aenı de 50 rnf!kte!) 
daha. teıia etmi§tir. Gene bu hava
Iide 320 tıbbi müease&e vücude gc
tirilmiı bulunuyor. 

8chmidt'in eon muvaf f akıyeti ise 
bütiln dilnyanm dilinde bir destan 
teşkil ediyor. 
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1 KOYLUMUZ OKUMAK : 
- c 

i 1 
1 Köylerlmlı Ye köyIWerlmlı o- 1 s +·ıyo r 4a1ı bll.TIM! vtr&t. Nahlyt hler- i 
- kunu!'a bllşlryor ve meınııt&nn· kttlndaa ene! ~erek nahiye mu. ; 1 dab ga.tete lstlyörlar. tspaıu.nm dtltQ·etlnln \'e fttt'ekAe kayma.ka 1 
I Gele1' dost nahlyeslıilıi Afşar kö mın "°k beğenip takdlr ettikleri 

: )iinUn köy 881ldığı azası, mebus- B • J l(Ut.el bir okuma salonu açtık. i 
İl lann. bir mektup göndererek l Z U en ŞlındJ bUtün köyümüz gençleri 3 
s 1töylerh:e TA.N ~tMI gönd.,_ bOtada faydalı bilgiler öğren- ! 
1 rtıın~ınt tstettıl31ettlit. Bizi Nt.k VQT ,.Jlm kt~·u .. -.; ı b .-r ı c u~ me ewr. xa ruz ır noliSadımız 
i mütehassis eden bu talep ilzerl· olab ye\ınJ gazetelerden birine ~ 
- be gazetemiz, bu köy sand•tın· Bekiı·yor daha abone olamayı~•mızdır. Se- • 
1 gazetemizin abonesini hedh·e et. ~bJ is(! 88.lldığfriüld& p&ı'afitdill i-
: miye karar vermiş ve dünden 1- ''""" dı ~ o•••h••• ,.. Ouuayışı r. Düşündük! hepimiz 
;ı tlbwtm guetelerlnln gönderil • f "TAN,, köy !8.hddtl~ttfii bu noksanmuana da ikmali ~la -
1 meslne de batla.mnı,ttt. Afıar yüzde otuz ni9etinde köy namına litilUI& mlllMW&t.a = köy s&n4ıgt adsUUiı mektubunu ttt\zilit yapacak katar verdik. 

1 'Ytıen Dl!fredJYort11ı. Bu vettUe f. • • • • • • • •• • •• • •• • • • • • 8J.at " köyUmUI okuma ...., 
- le T.il( köy 8ahdUdamıa bir ko- lonu.nUlM b1f. )'14.lliJ'Hut öl· ! Iaylık Y•tmıayı d~Unmtış w Afşar koy sandığmdaiı tspa.r. mak tlleH htaöblllda tlkaa 
j köy Wldıkl•l'iila abone fl)'atm- ta mebual&rdui ıeWD mektıup ~a- "Ta.o PMtMintı., köyümüa na-
- dan ,UMle 80 ten.ııat ylpmq& dura mrna bir MAIWt abone olUftl't • 

1 kArar ve-•mtlt. •-• --... -da ae.tfnllden umudumu oıctuıun • 

Kızların gebe kalır kalmaz dava et 
meletini tavsiyd ediyorsunu!. DUnya 
ya gayrimeşru olarak gelmek, nesebi 
tashih edilirse bit leke ve kusur teş • 
kil etmiyor. Eımsen hUshUnlyQt sahi
bi baba., buna teneızUl g()slel'l'l'liyor. 
Soi'uyorUM: O nuuıumun suçu ne • 
dir? Eğer ahe.nın ihti~~atsızlığı isfı 
bundan baba ne için muaf olsun? Ka
nun ne kadına ve ne de erkeğe bir ce
za. tertip etm miş diye ne hakta bir 
ma.sumu şerefinden mahrum ediyor· 
tar? lierk~s kenaı efalinden rMsuı 
iken yazık ki, o zavallı çocuk, babası
nın ıuçu yUzUnden cemiyet !cindeki 
he.kiki yerini bulamıyor. Babanın gU
nb.hmı çocuğuna yÜklctrnek doğru 
mudur? 

Kanun, çocuğa 18 ye.şmda nesebi • 
ntn tashihi için ayrıca bir hak ver • 
nıiş ise de çocuğun bu medeni hak -
kını kendinin iktisabına bırakmak ta 
etiz değfüilr. HtıttA. Ctlmhurlyetln o
nuncu yıldı>nUmünde bu me!ele nua 
rt itibara alınmış k1ttıunu medoni ile 
teıat ıe,kil eden CAf kanunu) nc~re 
dilmiş, birçok masumların nesebi dü
zeltilmif, birçokları da oyalanmak yU 
zUnden miirüru zamana uğramıştır. 

'Su arada babastmn nzası şnrt ko 
,utarak bu ruUstesna kAnutHiafi ıstl • 
fade edemiyenler de olmuştur. Ar
tum. zavallı masumların haklld yer • 
lorint alabilmesidir. H~r gavrlme~ru 
çocuk, meşru çocuk gibi afiftir. Te
menni ederim ki, CümhuriyeUmizin 
otı beşinci yıldönümUnde böyle yen -
hl şerefini l<avbetmlş mtı.sUmlarda.n 

bir tek f crl kalmaz. 
Nebih& 

• 
Y alancıhk ve Neticeleri 

liemen her gün yalan söylüyorut. 
l'!Jsnaf söylüyor, işçi Göylüyor, sanat
kar ıöylUyor. Herkes, yerine göre, va 
tiyete göre, çeşit çeşit yalan söylü • 
yor. Yalan ve yalancı, bence ai • 
leye ve sosyeteye en büyük fenalığı 
yapan diltma.nlardır. Acı tarafı şu: 

Her zaman, her yerde yalan söyll· 
yen, batan doğruluğa sapmak istese 
blle, kendisini yalanın pençesinden 
kurtaramıyor. 

"Ya.lan ial>yllyefi kanunen meıml ol 
mail dahi, ahlaken mesuldilr. Bu ah
!Aki ceza, ihtiras ve menfaati ta.rafın ... 
dan körü körüne sürüklenen muhnke 
maitıer iglh mevzubaholamaz. 

Mikroplar gibi insanı mahveden ya 
lancılıktan çekinmek için Descortes'· 
tıh dediği ğibi, m!lıkemeyt, his, lhtl• 
ri.! ve mentaE\tten ew~ı koytlr1uz ve 
btı unsurları ikinci planda bırakınız. 

Bilyük adam, aklın kontrolüne tabi 
olaralt hareket edendir. Fakat blltılat 
~nderdir. Yalancılık cemiyclftt mabsu 
ıtl ve lttsanm !osynl bir mey.~~·-· On 
suz geçinenler hemen pek azdır. Kı
Mca denileblllr kl, ya1ancı1ık yııvııf 
yavaş 11a1coôUBme,. glbi maddeten ve 
manen aararlı bir ihtiras haline giri-

riyot. 
Hilseli Lisesine fon: 

Vakim nehllP 

Kanclıradakl Muhaolr

l•r• Tohumluk 

Dalıtıhyor 
a-..ug ~·u-...... Ankanda 8afm mebbstunu "• d ......... 

:! köyu ft lffi"IU,;a t.llkuu .Jetı 14 .,.,_ MVlnlyorua. WkHk 
ı J ., __. ""' •IArım lbrMllm beınlt&lay Vlctıa.AHllldan köyümUı aamını 

meselelerle dah& ya.lüııdtuı ve ıteyefenalye b ....... n g&11R111bl mwateumen IÖ•· 
I daha sıkı surette ala.kadar olma- deı'llmllln• dtW@tlnlal .......... , ..... 
E yı da ehenunJ.retle D&Z&n clllika- Köylülerin kallunrnMı l9ln gön '""IU .... 

1 
... -'-·ıt··. derilen ~senelik programda ve enırtnlldın uvhıırtk Öp@l'll. 
..., -..- .. bldm kö-"-üz '"'in de L-- fa._v. 

_ :1...... ~ - - MuhtAtrem sayın mebusun\•ı.ı • ., = 

Kandır& (TAN) - Zlrüt memuru 
8lllhM1dtıı 8~l~uk 1 muhııoirlcre ôağı
Ulaeılt tohumluk mı~ır mUbayae.sı 
S~ln Adapıurınt gltmt,ur. tllt parti• 
dı dafıtılacilt mıeırlarm 18 bin kil~ 
yu buiace.gı tahmin olunmaktadır. 

~ 1 
1 
rt• ıııı•ıııı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•11•11ıı•~ 

Kocıı.ell Aygir deposundan buraya 
~ürkmen !dlı bir Angl6 - Atat> aygm 
getlrilrntş ve aşım lşterlne başlanıl· 
!'ttl Ut. 
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Milli Küme Maçlarında 
Sonuncu Belli Oldu 

Hangisi 
Birinci 

Olacak? 
lzmirin Üçoku 

Sonuncu Oldu 

1 H -I 
Geceydi gidecek başka bir yeri 

olmadığı için parka gidiyordu. 
Kılık kıyafet yerindeydi. Frak, yük 
sek şapka, hepsi tamamdı amma kar 
nı zil çalıyordu, cepleri de bomboş· 
tu . . Ba.şını önüne eğmiş, şapkayı en 
sesıne kaydırmıştı kumru kuşu gibi 
düşünceye dalmıştı. Sylvester ken
di kendine : "Hem darülfünun tah
silin olsun, hem genç, hem de dinç 
ol da, doğduğun günün yıldönümün 

de açlığını bastıracak bir lokma 
ekmeğin bulunmasın. Na.srl iş bu?,, 
diye düşünüyordu. 

Önünden bir sağa bir sola yalpa 
vuran serserinin biri gidiyordu. 

Yanaştı. Sylvester'in üzerine yıkıl
dı, derlendi toplandı, irkildi, gene 
sendeliyerek uzaklaşıyordu, fakat 
Sylvester yaka.sına yapışarak onu 
tartakladı. 

- Hırsız! Yankesici! Çantamı 

çaldın. Ver onu bana!,. diye ba -
ğırdı, 

1. 6. 937 = ~ 

• • 
sahteliktir. İşte doğru iş asıl bd • 

Milli kümenin 56 maçından 
413 tanesi yapılmıt bulunuyor. 
Fikistüre nazaran, geri kalan 
13 maçtan 12 ıi lıtanbul aaha. 
Jarmda oynanacak yalnız iki 

Milli küme maçlarının en hararetlilerinden dünkü F enerbahçe -
Güneş maçından bir görünü, .• 

- Boğazımı o 
kadar sıkmasa.na. 
Merhametin hiç 
yok mu? Uç gün
den beri açım! 

Mesut Bir 
dur. Ben senin menajerin oı
cağım. Gözün hiç yılma.sın, d&Y • 
ran ki başarırsın. 1ş basittir. ger 
den daha ahmak ulanın ahmaklığdl 
dan istifade edeceksin, herife acıt'" 
san, o sana acımaz, ve bu sefer O 

senin ahmaklığından istifade edet• 
Cesaret! Atılganlık, gerektir, yok• 
sa ktindenin altına gittiğinin rd" 
midir ha! Mesela, en canciğer ar
kadaşın olsa, onu şapa oturtrna.1' 
fırsatını buldun muydu, hiç ıaıııl 

'Ankara takrmı arasında yapı-ı-
)acak olan (Gençlerbirliği -1 ro • 1 
Ankaragücü) maçı da tehir e- 1 nar 1 Mehmedin Bilecik 

Güreşlerinden de Kaçtığı 
Haberini Alıyoruz 

dilmit bir müsabaka olduğu 
için fikistür ıonunda Ankara. 

- O maşallah, 
bir felaket arka
daşı! Bir zilğürt 
daha ! Yıldönümü 

da yapılacaktır. 
Yine fikistlire göre Ankaranm An 

aragUcU ile Gençlerbirliği !zmirin 
>oğansporu ibirer kere 1stanbula ge
eceklerdir. 

Bilecik, (TAN) - Serbett güret müsabakalan için 27 Mayısta 
bet çift pehlivanla birlikte Bilecikte bulunmak üzere kendiıiyle 
mutabık kalınan Dinarlı Mehmet vadine rağmen o gün Bileciğe 
gelmemittir. Kendisine Karacabeye çekilen telgrafa da cevap ver
nıemiıtir. 

Bu tarihten bir giln sonra Bileciğe 

v e Sylvester kendisine iade 
edi!en boş çantanın içini 

yırtık pırtık kıyafetli serseriye gös 
terdi. Çanta tamtakır kuru bakırdı. 
Herife "üstümde başımda ne görü
yorsan dUnyada vanm yoğum ondan 
ibaret bu gece mesela ne başımı al
tına sokacak bir damım var, ne de 
karnıma sokacak bir lokmam var. 
Hatta bir cigaram bile yok,, diye 
sövlendi. 

ı-···················· .. ························ı 
i Yazan: 1 

1 

L. G. Large 1 
Çeviren: i 

C. Kabaağaclı 1 
ı_ ......... -.... -........................... 1 
ler. İki adam, bir masanın başına 
karşı karşıya oturdular. Yemekle
ri, yemişleri, yediler, kıymetine ba 

cimi yok. Herifi şakkadak f&P" "" 
• turt! 

- Sen ciddi mi söylUyorsun ! 
- Ciddisi, middisi var mıdır? Z-

ten görüp durmuyor musun? DüDY' 
hep böyle ya! Dur! Bak bir polil 
geliyor. Ben i1eri fırlıyayım. ~ 
zin fiskos edişinden şilphelenecekl 

klilli küme takmılarmm bugüne kadar 
elde ettikleri neticelerden kümenin 
umumi derece vaziyeti hakkında şim 
diden bir tahminde bulunmıya imkan 
yoktur. Çünkü kalan müsabakaların 
çoğu, milli kümede başa geçmek 
ihtimali olan İstanbul klüplerinden 
Galata.sarayın daha yapılmamış 6 

müsabakası olduğu gibi bu klüpler 
de biribirlerlle henüz ikinci ma.ç.lannı 
yapmamışlardır. Binaenaleyh aradan 
bir iki hafta geçmeden bir tamin yap 
mıya imkln yoktur. Yalnız :lz.mirin 
Uçok takımı,diğer rakiplerinin elinden 
almalarına imkan olamıyaca.k kati
yetle milli kümenin 150nuncusu ol -
muştur. Bu klüp 14 maçını bitirmiş 
ve neticede 21 sayı almıştır. Diğer 
klüplerin yapacakları maçların hep-

gelen Dinarlı tertip heyetine parma- ~ 
ğmdan sakat olduğunu söyliyerek 
kendisinin güre§ tutamıyacağmı, fa. ~ 

Oteki: "Budalalığına .doyma! O el 
biseler içinde sen iste' ,~:ni yapa -
bilirsin. Centilmenin alameti fari
kası elbisesinden başka nesidir ? 
Seni cürmU meşhut üz~inde ya
kalasalar bile hemen işi örtbas e
derter. Haydi bakalım bir davran, 
y,lma ! Şimdi gidelim. kendimize 
guzel 'för zıyaret çeKeıım. ,, dedi. 

· ha biçilmez sigarlar ısmarladılar. V ankesici on adım kadar nerır 
leyince Sylvester : "DUrl 

Dur! Durdurun şu hırsızı" diye b• 
ğırmaya koyuldu. Yankesici t&f• • 
lıyarak döndü. Polisin Uze • 
rine doğru geldiğini gördU. Sylve&
ter de koşa 0 koşa ya.nl&rııı& 

sinde yenildikleri farzedilerek sa -
yılan hesap edilse bile yine (Üçok) 
\ın sayısından fazla tutmaktadır. 
Şunu da ilave edelim ki; bu netice 

tzmirden, lzmiri temsil için kuvvetli 
takım çıkarmak kaygusile yapılan ta
kım birıeşprme fikrinin maalesef ta
mamen isabetsiz olduğunu gösteren 
ilk alamettir. 

Milli kümenin bundan sonra yapı -
lacak olan maçlarını klUplere nazaran 
aşağıya yazıyoruz: 

Fenerbahçe - AnkaragUcU, Gala
tasaray, Beşi~, GUnct

e 
GalaW&r&Y - AnltaragUcU, Do • 

~anspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, 
:;uneş, Beşiktaş. 

• Beşiktaş - Güneş, Fenerbahçe, Ga 
ıawaray. 

• GUn~ - Doğanspor, Genc;lerbirli-
fi, ~ktaş, Gala.tasa.ray, Fenerbah-

~· • 

kat isterlerse Bursadan adamlarını 

getirerek güreş yaptıracağm.ı bildir-
miştir. Bu sırada "Ta.n,, gazetesi spor 
muharriri Etref Şefikten tstanbulda-
ki pehlivanların ve Mülayimle dört 
a.rkadaşmm Bttecifte geleeeklerini bil 
diren telgraf, Dinarlıya gösterilmiş, 
ve bu meşhur pehlivan da hemen 
tasmı tarağmı toplayarak Bilecikte.n 

Bursaya gitmiştir. 

GUreşler halka ilfm edildiği için 

saat on beşte spor meydanında, etraf . 

tan gelen pehlivanlar arasında müsa. 
bakalar yapılmış ve bu sırada şiddet
li bir yağmur başladığın.dan güreşle. 
re nihayet verilmiştir. Bu gece Mü
llyimle arkadaşlan beklenmektedir. 

Dinarlı Mehmet 

Etraf köylerden de daha bazı peh· ----------- -

livanlar gelmiye başladığından yarın
ki güreşlerin pek zevkli ve heyecanlı 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Antepte Atletizm 
Gaziantep, (TAN) - Gaziantep 

h~kevi spor eubesi bu yıl programını 

büsbütün genişletmiştir. Spor sahası 

da daha mU.kemmel bir hale konula -

caktır. Bu yıl boks gibi bazı sporla-

Türk Yuguslav 
Hakemliği 

Berlin Olimpiyatlarından evvel 
şehrimizde oynanan ve 3-3 beraberlik
le neticelenen Türkiye • Yugoslavya 
milli maçının rövang maçı önümüzde
ki ağustosun birinci pazar günü Bel
gradda oynanacaktır, 

Gençlerblrliği - GUn~, Galata.sa - ra da. önem verilmektedir. Burada at-

2 Ağustos pazartesi günü de TUr
kiye • Yugoslavya muhtelitleri oyna
yacaklardır. Malüm olduğu üzere mil
li maçtan evvel yapılan bu maçta da 
takımlar biribirlerini yenemiyerek be 
rabere kalmışlardı. 

ray, AnkaragUcU. 
Doğanspor - GUne,, Galatasaray. 

• 'Oçok maçlarını bitirmiştir . .._... 

letizme çok merak vardır ve bu sa.

hada çok değerli gençler yetişmekte-

dir. 

Keşanda Sııor Faaliyetleri 

Belgradda yapılacak her iki maçm 
hakemliği için Futbol federasyonu • 
muz tarafından beynelmilel ltalya.n 
hakemlerinden Barlossina teklif edil
miştir. Bu İtalyan hakemi olimpiyat
larda müteaddit maç idare etmiştir. 

Türk • BulCJar Maçı 

Yapdacak mı? 
. 

Milli küme maçlan için tstanbulda 
hakemliğe davet edilen Bulgar fede· 
rasyonu azasından Bay Kaçef, şebri
mime bulunduğu mrada Federasyon 
Başkanı Bay Sedat Rıza ile Bulga· 
ristan • TUrkiye maçı etrafında temas 
etmişti. Federasyonumuz Türkiye .. 

Svlvester: "Hiç olur mu'! Senin 
söylediğini vapmak. hırs17hl{ etmek 
demektir,, diye cevap verdi 

S erseri makaralan salrvere _ 
rPk unuzun bir kahkaha c;m 

lattr. "Elbette vanac~m şey hır
sızlığın ta kendisidir. Amma ondan 
ne cıkar? BUvük dolandtn<'rlarm 
kendi1erini korumak için kullandık 
!art "haysivP.t" 18.fmt çalmak hır
sızlık mıdı:? ~~n bu sö:vlediğim 
fikre zıt bır. fı~ır besliyorsan, aç
lrktan ~eberınıın. Sana para. konar 
mak için ııavaşmak lbımgeldic!iTıi 
ö~tmisler. fakat sııva.şrn ge~P.~i
ni, nasıl savasılacağm1 sana bel _ 
letrnemiş1f'r. MesP.lA. beni örnek al! 
Ben kendimi bildim bileli durma
macasma cıtlrlnn çırptım - hanis -
haneve $rirdiğim umanlar hittabi 
mUıııt~~r~ - Vın~ranın en usta yan 
ke!!licısıyım,, dedi . 

B ak• meıııPı~ hu~n tıım ıfok
!'ım :verlt lira arakladım . 

Bunlıın diiTt <"enten a'PQrttım. 
- °Rf'n böyle 'ev vanamam. 
- Sen vapamaısm va! ~ende 

lSvle ustalık nP. ıtl"ar. Bı>n sekiz va
pTmdıın beri hu iı1le u~ınvon~m. 
Fakat flPn aklına kov~ııktan ııınnn 
bu """,.;' .. ti cok ıtji-rel ~erehilir • 
sin. 1tstl\n hııqtn v.... 1 k "" . r~ ""Tl'I uru-
mun var. Dahan"" .,_.. • .. ,.... '<TPf11.ln ·~ 

Svlveırter yenı",7i rliiqilnıfülc~e "~ 
ıt sulıımvor. ve clerin hir lıA~N>t. !
hı N~'klvordu. F"ket . . . . b" " '"'" ıc1n lt' -
~evler onıı u"""°rrı hA !" (!ive hııih
rıvorrlu "Oft ll"!· · ''Tlden gelmiyecek 
sanzyorum.,. rlP.di. 

- Din1~' B" 1 •· ov P P-föı:HnU sulıındı-

rarak, sUzerek 1ıı.r •. 1 B 
!! sov eme. ana 

kalı?'Sa elime ı..._ ... a · 1 b"l 
.... b' ·~ va ~ec: re ı ece -
gım ır şe · Yln, parasını vererek sa-
tın almak abmaklıkt Z t h ır. a en er -
kesin kabullendiği mantık ta bun
dan tbarettır G · el sana bu ak!lam 
ben bir ztvaret çekeyim bari de 
karnın doysun. 

Garsonlar, böyle bir serseriyi ma 
sasma kabul ettiği için Sylvestere 
şa.şWar. Amma işi Sylvesterin iyi 
yürekliliğine, mis•firperverliğine 

verdiler. Herif bir şeyi vesile etili 
hemen geri döneceğini söyliyerek 
,__,..._,... .. - e~ ...... , .. _ .. __ .._. L.•- ..__...__ .,.'Ilı"_ 

medi. .. , 
S ylvester, "Olacak oldu,. dedi, 

sıkıntıdan soğuk soğuk ter 
ler döküyordu. Lokanta müdürü -
ne giderek ona: "Bir yankesiciye 
bir ziyafet çektim. İyilik yerine 
fenalık gördüm. Herif para çan -
tamı çaldı. Borcumu yann sabah 
getiririm,. dedi. Müdür hürmetle e

ğildi. 

Sylvester sokağa çıktı. HenUz el

li adım yürümemişti ki kulağının 
dibinde bir kahkaha çınladı. Başı
nı çevirdi. Bir de kimi görsUnt 

Yankesiciyi! 
Yankesici onun omuzunu sığadı. 

"Gördün nıU ne güzel becerdin. Ha 
ni ya beceremiyordun. Maşallah 
tereyağmdan kıl çekermiş gibi ol
du. Hem kendine, hem bana güzel 
bir ziya!et çektin. Artık şimdi doğ
ru yola girdin. ötesi hep yalan ve 

.. ··-·· ~ .. 
- "lçiJlde doks~}.yedi Ura b!!l~ 

nan çantamı çaldı., dedi. Polis yaJ)
kesicinin üzerini ara..ştınnca., çaıı• 
tayı buldu. Para tamamdı. Çantad• 
Sylvesteri'n tarif ettiği çantaydf
Polis çantayı Sylvestere verdi, ,,. 
bir zabıt tutmak için hepsini pO • 
lis merkezine götürecek oldu. syl· 
vester yankesicinin davacısı oınıa • 
dığını söyleyince, serseriyi ser~ 1 

bıraktılar. 
A! İşte zengin olmuştu. Heınetl 

bir taksi otomobile atladı. ~· 
dönerken lokantaya uğnyara.k. lo
kantaya etmi~ olduğu borcu naınııl 
luca.sma ödedi. Yo,da kendi kendi'" 
ne dUşünUyordu. "D\inyada en il" 
tifadeli, en namuslucasma hareket 
etmektir. Şu serseriyi polise yaıc..
latma.savdım, bu anda kimbilir n' 
halde ol~caktım. Şimdi ise, cebitıı• 
de doksan vedi lira var ... Açık "' 
vucu ile cebine bir saplak indirdi
.'Yaşa.sın namus!" diye mınldarıdl 

' Manisada Müsamereler 1 

Bulgaristan maçının 20 ağustosta.n 8 ~;!1~ ~r reM.1innm <Svlves 
20 eylf.ıle kadar devam edecek tzmır d . on e serseri arkada) kapt 

Keşan (TAN) - Keşan spor klUbil son zamanlarda faaliyetinı artırarak Enternasyonal Fuarı esnasında 1z • s~ an .gırerken kapıcı yankesicinin 
tutbolden başka güreş ve atletizme ehemmiyet vermiye başlamıştır. Her mirde oynanması için Bulgar fe~~ • Jnrmesıne mlni olmafa kalkıştı. 
)lafta futbol takımları arasında maçlar tertip ediliyor. Gönderdiğim re - rasyonu nezdinde teşebbüslere gın§- ~ylvestel' mUdaha1e ederek davet-

Manisa, (TAN) - Ders yılmm sonu mUnasebetlyle, B~ 
köyt1 ilkokulunda bir müsamere verilmiştir. Mlisamerede buradan I"" 
köylüler de bulunnıuşlardır. Bu mUna.sebetle köyUn yoksul çocuklan :: 
.ruma heyeti tarafından tedarik olunan SO kat elbise, fakir ya-..., 
ğıtd~tır. Murat Germen ilkokulunda da bir mUAamere verllmlt, bllJlll"'" 

ml1li oyunlara iştirak eden çocuklar çok alkıılalum§tır • 

• ı-.:ı .. ann.,. lıllihil birinci takım OY.Y:D c=u=ları=...._ö,.""rU='l:..:U:.ı-=o..:.:r.=---------.:..::mişt='~ir::..:.. _______ ~-----I-ısi_o_~d-u_ğu_n_u_s_ö_:'y..:.1e=:yı:_:·:n:ce:_:y_:o:_1 ~v:erdi:_:·--- ~_:_---------------~-------~--J.t~ 
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PROFESôR 

Dessaver 

7 = 

Bir Hastaya 
Şifa Veriyor 

Müthiş Bir İnfilaktan 
Sonra Koyı;ı Bir Duma 

/,, 
-

N azmi Kaptan, Cevat Beyin 
yanından ayrıldıktan son

ra, doğruca. Nusret mayın gemisi
ne geldi. Mayınları, emrindeki de. 
niz erlerinin yardımile gemiye yük 
letti. Bunlar, topu topu 22 mayın
dan ibaretti. Nazmi Kaptan; ge. 
mide, her ihtimale karşı bütün ha
zırlıkları yaptırmış, hiçbir şeyi te
sadüfe bırakmamıştı. 

HE Pİ MiZi KAN SERDEN 
Mayin döşemek için, mehtapsız, 

karanlık bir gece intihap edildi. 
Gökyüzü, tamamile kapalı idi. Nus 
ret. Çanakkaleden hareket etti. Ba 
casmdan, hemen de hiç duman çık
karmadan ağır ağır karanlık lima
na doğru seyrediyordu. Karanlık 
liman,. bu gece gerçekten adına 
uygundu. 

KURTARAN MOES SE SE 

Radyo~oji 

Enstitüsü 
Nasıl Çalışıyor? 

B ulduğu ışıkla bir insanın is
keletini, avuç gibi aÇ1ğa vu

ran koca röntgen! 
Radyoloji enstitüsünün kapısın -

dan girerken, ilk karşıma çıkan 

onun muhteşem bir büstü oldu. 
Röntgen mucizesinin peygamberi 
önünden, büyük bir huşfı ile geçe

tek, Enstitünün iç kısmına girdim. Burada, kanserli 
hastaıar, sıra sıra dizilmişlerdi. Korkunç afetin eser
lerin· kimi bu.,\?a}i: fu:erinde bir ayrı burun, kimi du
daklarında korkunç bir yara, kimi mi desinin görUn -
~ez yerinde kıvrandırıcı bir ıstırap halinde taşıyan 
liitzavallilar içllı8, ridyo t~davisinin ne derin bir ihti
~aç olduğu kolayca kestirilebilirdi. 

Müessesenin kıymetli genç hekimlerinden doçent 

Tek bir ışık dahi görünmüyordu. 
Nusret, burada, hiç durmadan yo
luna devam etti. Nazmi Kaptan, 
bu hat üzerine, daha evvel birkaç 
defalar mayın döşediği için, deni
zin bütün girinti ve çıkıntılarınI 
hesap ederek ilerliyordu. 

N usret gemisi, ağır ağır yo
l una devam ederek (Ke • 

pez) e gelmiş, oradan da Eren • 
köy istikametine doğru ilerlemiş. 

ti. 
Artık mayın serpilecek sahaya 

girmek üzere idi. Fakat bu saha
nın biraz ilerisinde düşmanın muh 
ripleri ve mayın tarayıcı gemileri, 
arayıcı fişeği gibi dolaşıyorlardı. 
Nusret buralarda dolaştığı, içlerin. 

denbiri tarafından görülecek olsa, bil 
tün planlar, akamete uğrayacaktı. O 
dakikada Nazmi Kaptanın yerinde, 
her kim olsa, heyecana kapılmak
tan kendini alamazdı. 

ı.tuııterem, bir kapı açtı. Fakat ikinci kapıyı açma • 
ln evvel, hemşirelere sordu: Profeıör iş ba1ında .• 

Fakat Nazmi Kaptan, biraz önce 
de söylediğim gibi, sinirlerine son 
derece hakim bir adamdı. En uf ak 
bir telaş, küçük bir tedbirsizlik, 
hesapları altilst edebilirdi. Düşma
nın bu kada! yakınında ve mütema
di tarassutları altında, Boğaza ma. 
yın döşeyebilmenin her şeyden_. ev
vel, büyük bir sükunete ve soguk
kanlılığa ihtiyaç gösterdiğine şüp. 
he edilemez. Nezmi Kaptanda ise, 
soğukkanlılıktan başka, son dere -
ceye varan bir vazife aşkı vardı. 
Bu aşk ona her tehlikeyi unuttu -
ruyordu. Mayın döşerken, en müş
kül iş, bunların tam yerini inti -
hap etmekti. Acele ile, tam seyir 
hattı üzerine düşürUlemiyen bir 
mıı.yının düşman gemilerine hiçbir 
zararı dokunmaz. 

- Şuilar kesildi mi? .. 
- Hayır ... Dediler. 

O zaman, beni bir adım gert çe
kerek içinde kurşun terkibi 
buıunan kalın cama gözlerini yak
la,urdı: 

- Hastayı ı,i.mdilik buradan gö-
l'ebilirsinlı: ! l 

Sebebini öğrenmek merakile sa. 
bırsız.landığımı görünce anlattı: 

- Röntgen şuamdan şiddetle sa
knunak lizımdır. Vaktile, şuam in1 

•a.nıar üzerinde yaptığı zararlar 
laYikile bilinemiyor, bilinse de kili 
derecede korunma tedbirleri alma
lnıyordu. Halbuki, şimdi burada 
törUyorsunuz. Ciha.zlarm bulundu
ğu od.alarm kapıları ve camlan, 
ku.rşunludur. Bu kapılardan şualar 
dışarı sızmaz! Makineleri idare e
denıer ,ayrı höcrelerde, ve ellerine 
lneşin eldivenler giyerek çalışırlar. 

Doktora sordum: 
-Röntgen şu

amın başlıca za
rarlarını ogre
nebilir miyim? 

- tık zararı in 
s{Ull, erkeklikten 
mahrum bırakma 

'1 ve sonra da kanı bozması... Bu 
ltan bozukluğu yüzünden hatıra ge
len ve gelmiyen birçok hastalıklar 
'b\ggösterir. Röntgen Uzerinde de
\>ltnlı · çalışma, "Mesleki kanser" 
lere yol açar. Röntgen hekimleri a.
~asında bu nevi kanserlere sık sık 
l'astıanmaktadır. Misal isterseniz ... 

O sırada, kapıdan başını uza .. 
ları Radyoloji müessesesinin kıy .. 
bletu kurucusu Profesör Dessa
\'er•t göstererek sözüne devam etti: 

- !şte bizim profesörümüz ... 
llöntgenin, tababet aleminde, rol 
lltnağa başladığı günden beri; ma.
\ine başmdadır. Yüzüne dikkatli • 
te baktınız mı? 

-Evet! 
- Tabii bir yüze pek benzemedi-

llrıi farkettiniz elbette! Profesörü
~~. tam Plli bes defa. meslekt cilt 

Tamam elli iki defa kanıerden kurtulan 

Kanıerliler ifte böyle tedavi 
. görüyorlar. 
lığın seyrini durdurmağa muvaffak 
olmuştur? .. Dünyada pek az fen a.. 
damı. ilim uğuruna, hayatını bu 
kadar istihkar edebilir ... 

Bununla beraber, Profesör için 
de, bizim için de, yeniden böyle fe
ci bir akıbetle karşılaşmak tehli
kesi kalmamıştır. artık... Çilnkü, 
röntgenin tatbikat sahası genişle
dikçe, ondan korunmak ta kolay -
}aşmıştır! . ., 

Doktor Muhte. 
remle, Enstitü • 
nün köşe bucağı· 
nı dolaşırken, çok 
acıklı sahnelerle 
karşılaştım : İş· 
te bir hasta ki, 
insan beli kalınlı· 

ğında, bir boynu var: Korkunç bir 
tUmör bu... Sonra, yüzü sanlı bir 
başka: kanserli hasta... Burnunda. 
siyahlaşmış, müthiş bir yara taşı. 

serlerinin en tehlikeli şekilleri bile, 
Radyoloji Enstitüsünde, tedavi gö
ıi.iyorlar. 

Bana birkaç resim gösterdi
ler: Enstitüye gelen ve teda
vi edilerek çıkan hastaların, 

tedaviden evvel, ve sonraki vaziyet 
leri arasında o kadar inanılmaz 

farklar var ki şaştım. Kanser, şifa
sız bir hastalıktır derler. Fakat, 
Radyoloji Enstitüsünde bu şifasız 
hastalık, müessir tedavi uS'.ıllerile, 
dehşetli yıpratılıyor; bazı kere, iki· 
ye bölündüğü halde, yaşıyan yılan
lar gibi, bu korkunç hastalığın da N azmf Kaptan ise mayınları, 
yeniden azdığı, kurbanım bir ikin- fevkaladP bir meharetle 
ci, hatta bir Uçüncü defa pençesine serpmiye muvaffak olmuştu. 
aldığı görülmüyor değil. Fakat, ilk Artık işini bitirmek üzere idi ki, 
devrelerde müracaat ederse kan- düşmanın gözcü projektörleri. et-
serli hemen hemen mutlak surette rafı büvük hir tecessüsle taramrva 
kurtuluyor. başladılar. Yüzlerce ışıktan g-öz, 

Rontgen şuar, Nusret gemisinin üzerine hep bir-
iki şekilde hasta- den teveccüh etti. 
lara tatbik edili- Fakat tam bu sırada, bizim ~ahil 
yor : 1 - Ya teş ,........,,,,...__--... projektörleri harekete geçitler. Bu 
his için, 2 - Ya· korkunç ara.şttrmamn vahim neti-
hut tedavi için. cesinden, küçük mayin gemimizi 
Tababetin hiç bir korumak için, dUşman ışıklarını 
şubesi yok ki, o- öyle bir körlettiler ki, Nusret ma-
rada radyolojiden istifade edilme- yın gemisi. çapraz olarak biribirine 

(Arkası 10 uncuda) ----=====-=== =-
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Buve 
Sulara 

Gömuldii 
•••••••••••••••••••••••• 

YAZAN: 

Salahattin Güngör 
......... ....... 

Nazmi Kaptanın yeni bir reımi 
kanşan bu muhtelif dost ve düş -
man projektörlerinin hedefsiz ışık
ları arasında kendini tehdit edici 
gözlerden kurtarmıya muvaffak 
oldu. Nazmi Kaptan, tam zamanın
da yetişen bu müdahaleden istifa
de ederek, Çanakkaleye döndüğü 
zaman, hiçbir muhasım gemisine 
kendisini göstermediğine emindi. 
Hadiseler, onun bu kanaatini teyit 
etti . 

18 Mart gününün sabahı ... 
Boğazrn engin suları, kanlı 

bir sahneye çevrilmek üzeredir. Gü 
neş, ilk ışıklarını yeşermiye başlı. 

yan tepeler üzerinde dolaştırırken 
düşman donanmaları da harekete 
geçiyorlar. Saat (10 a doğru 

Ağamemnun zırhlısmm reh 
ettiği birinci fırka Boğazdan 
giriyor. Bu kuvvetli deniz n 
binin sağında solunda sey 
muhripler de, manevra s 
tarayarak ilerlemektedirler. 
dolu, Rumeli kıyılarındaki ı 

diye, Namazgah, Dardanos v 
ğer istihkamlar, kesif bir at 
tında.... İçlerinden birçokları 
mamile susturulmuş... Deni 
derlerine karşı, kara batary 
nm müdafaalannda hissedili 
takatsizlik var. Düşman, h 
planının muvaffakıyetle neU 
neceğine artık şüphe etmiy 
kendisini bekliyen akıbetten 
bersiz, ölüm duvarle.rma doğ 
m.in ve müsterih ilerliyor. 

•• şte tam bu sırada, Fr 
amirali (Keprat) m 

mandası altındaki zırhhlardıu 

azametli Buve, ansızın, kat 
duman sütunu altında, gözle 
rünmez oluyor. Bu dumanı, 
hiş bir infilak sesi takip e 
Fakat ne oldu bu gemiye? .. 
bir gün evvel, mayın tarayı 
mileri, buralarını kanş karı) 
laşmış değiller mi idi?. 
Düşmanlar mayından bir 

bulamadıklarına. göre, Buven 
torpile çarpmış olmasına, kol 
la ihtimal veremiyorlardı. 

Buvedeki infilakın sebebir 
lamıya vakit bulamadan, koc: 
lı iki dakikanın içinde engin l 
sulan arasına gömüliip g. 
"1rrezistibl,, gafilane bir c 
bulunuyor. Buvenin bir serse 
yına çarpmış olmasına ihtim 
rerek i!erlediği sırada, bir ı 
isabetile o da ayni şekilde ba 
Bu iki geminin beklenmiye 
betleri, heyecanla ilerliyen t 
donanmayı yerinde mıhlamıy 
fi geliyor. 

Hele saat iki buçuğa doğru 
fleksibi sancak baş omuzluğl: 
mayına çarparak saffıharp dı 
k11lmca, telaş, hissolunur deı 
buluyor. 

B u sırada, trrezistibldE 
ğulmak üzere bulunaı 

imdadına koşan Oşin zırhlı: 
mayına çarparak, ötekilerin • 
gidiyor. Donanma kumandaıı 
ha ilk hamlede bu kadar ağız; 
ata mal olan bir teşebbüsten 
istemez vazgeçmiye me~bur 
yor. 

Donanma Bozca.adaya do~ 
kiliyor. Boğaz müdafaa taril 
ilk merhale olan bu muvaff~ 
tin ha.kiki sebebini düşmanla 
radan uzun zamanlar geç 
sonra öğrenebiliyorlar. 

Deniz harpleri tarihinde ?
Kaptanın ( 22) torpili ile elde 
neticenin bir eşine, kolay 
rastlanamaz, sanırım. 

(Arkası 

Baş ve Diş Ağrısı lstırablarıı 
En Müthişidir 

il 

1 
• PiN GR 1 

Bütün ağrı, sızı ve 
sanclları keser. 

Ba' ağrısına, nezle, grip ve 

romatizmaya kartı 
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Mecliste Bütçe 
Müzakereleri 

Şehircilik Mütehassısı 
Yansen Antepfe 

Yeniceliler Tütünden (l3qı 1 incide} babı gibi büyük varlıklar g~sterf,Ot
tınlmııtrr. llS bin pulluk alınıp tevzi aa ve göttermiete bu, kendilerinin da
edilmlttir. Bunlardan batka ı&natlclr marlarında taııdıfı Türk mllletiııbl ':" 
lara döner aermaye olmak U.,ere ıll kanının eaeridlr. (Bravo eeılerı, 
11102 lira verilmlt, 7966 çltt hayvanı alkıılar). Bir $ey Kazanamıyorlar dafrtılmıt ve 1664 araba tevzi ohm- Zabıta ve pollıte feragati neft~ 
DlUftur. tedaklrlık, fedayi nefisle tev'eın tıır 

Verilen yemeklik 10,811,403 kUo, teYdlr. Pollıjn feragati dalma fedayi 
tohumluk miktarı le. 4,709,3~9 ailo- nefiıle nihayet bulur. Poll.I deıta~· 
dur. Kendilerine verilen arui 8R777 da ve edebiyatında böyle eehitıerııı 
lira Kıymetinde 3~9 dekardır. mlkdan pek çoktur. O eehitlerl anar-Bu Fena Bir 

Propagandadan 
ileri Geliyor 

AlmanlJa 
ispanyaya 
Karşı 

1,229,200 delıar ara~i Ja.fıtıldı ken hWJUru Alinizde hürmetle eğili • 
· Arul tevziatı: Trakyada 618,700, rlm. ArkMSaılar, pollı denilen ku:; 

Anadoluda M7 rsoo olmak Uzere 1,229 vet, zabıta kuvveti daima ainal ve •-
200 dekar a~t tevıl ettllc. Bunlar 11, arkadan vuran kuvvetlerle uır;· 
tevzl edilmekle beraber tescil edilmı, ıan bir heyettir. Onu dalma puıu; 
ve tapuya rabtedilmek Usere &it ol· bekliyen kötü emelli adamlar en dar: 

(Batı 1 incide) dufu yere bUdirilmlftir, ~n bir zamanda onu arkadan vuru 
sine veya. Iıpanyol harp gemlalne der- Yeril toprau11 halka 988 aeneeln • tar. 
hal ateş açmak için emir almışlardır. de Şarkta Kars ve orta Anadoluda O, milletin ve halkın namusunu, hs 

Yenice, (TAN) - Yenice kuuı ile civarın- Doyçland, Almanyaya geri dön· 2272 ev ve dUkk&n yeri, şark ve or- yatını, haysiyetini malını, kötü eınel:· 
da bulunan büyük ve küçük A vunya nahiyeleri me kiçin emir almış ve geri döner- ta Anadoluda 1.127.958 dekar arui ll, kötü ruhlu adamlara kal'fı ktJIU 
yıllardanberi tiitilncülükle meuuldür. Kumlu ken CebelUttanka uğramıştır. Cebe· 'tevzi edilmiştir. oıun kalkmış bir kalkanı gilttdir. SU 
arazi. hububat yetittirmiye elveritli olmadıfın- lüttankta Doyçlandda ölen Alman de- Keza 936 senesinde devletçe görü- kalkan daima, s insi kuvvetlerin at.
dan halkın ekserisi kendilerini tütüne vennİf- nizcileri merasimle gömülmüş ve me- len lüzum üzerine 3575 kişi muhtelif tıklan kurşunların hedefi olmakta • 

raehnde lngilterenin CebelUttarık va- garp vilayetlerine nakil ve iakan e • dır. Polist.miıin güzel ıohretl sırurl.ı.• 
lerdir. Halbuki, aon zamanlarda Avunya tü- lisl hazır bulunmuştur. dilmiflerdir. rımızm hududunu aımııtır. P0!1~ 
tünleri aleyhine çok fena bir propaıanda ya- l 1._ k · · ı f 1 1 rı gıbit 

Siycui temcular ve görüımeler Bu ıene 25 bin göçmen ge eceR. memllekettim~m~z. n . ~ad unldsu: agı'bi b& pılmıf, bu civar tütünleri birkaç senedenberi 937 senesinde yapılacak işler: 10 mem e e ızın ıçın e o ugu 
hutalrkb ıayılmıya batlanmıfbr. Hldleenln vuku bulduğu ıırada Al· bin göçmen Bulgaristandan, 15 bin riçte de bir teref bayrağı gibi eıden 

Hakikat bunun tamamen aksidir. Ve bir senelik manyanm Londra sefiri Fon Ribben- de Romanyadan olmak üzere 25 bin ele, dilden dile dolaşmaktadır. Sont" 

1 devamlı bir çalışma ile yeU,tlrilen tUtUnler cidden. trop ademi müdahale komtteal reiıl· göc:men getlrtlecektir. polis, memleketin lktiıadi bir. eleJll~ 
netiltlr. ne blr mektup ıöndererek, Doyçland Bunların ı~ blnl Trakvaya, 5200 u rudır. Ç11nkü arka.dqlar, asayış ve 

Profe&(Sr Yaıısen, Antebin imar plAnmr tamamla. 
mak üzere IOD tet.klklerine başlamıştır. MU~buea. 
imar Komlsyonu Reisi Vali Ali Rıza. Çevik ve Beledi. 
ye ReJsi Hamdi Kutlarla beraber §ehrlll muhtelli yer. 
lerinde gezintiler yaparak notla.r almıttır. 

Ne yurk ki, bir yanlı~ ,ayla yUzUnden · tUtüncUier h8.diıeıint anJatmJf, ve Doyçlandın Iı Ege aahlllerine, 4soo u Bursa, Bile • zibat olmıyan bir memlekette istilı· 
çok zarar gönnü~lerdir. Piyasa tutmayınca bura til- panyol tayyarelerine katiyen ateı et- clk, Nlkaar ve Amasya taraflanna sal de olamaz. 
tünlerine r&ibet te azalmıştır. medlftnt, Almanyanın Iıpanyayı &de- gönderileceklerdir. Poliıin bugiinkü teknifi .tam_aın;~ 

Her ıene bin türlü meşakkatlerJe yetiştirilen denk mi mUdahale komltell namma kon • Sıhhiye Veklllmtzden sonra fevka - ve hakikaten baştı başına bır ililil 
denk tUtUnler yok pahasına, adeta ispanak fiyatına, trolden vazgeçtifint, bundan baıka, 'lde tahsUıat kanununun maddeleri o- muş bir meıleki mahsus ve bir fen 
klloeu on bet yirmi kuruşa satılmaktadır. Mahsulün· bu gibi tecavUılere k&rfl katı ve mü- kunmuf ve klibul edilmiştir. olmuştur. Biz buna bilgi ne yani Po" 
den eline geçen para ile geçinemiyen zUrra ibu yüzden ~ssir tedbirler almmcaya kadar ade- lisin keyflyetlnt artırmakla işe baıta· 

H .. ~ bi ı l d f ti k t Bundan ıonra devlet demiryollan ğ _ • .ın. gittikçe fakirlepyor. iyor. atı..a r 'Yli mU~"""l" knm tea ne e 3 ra e • mıı bulunuyoruz. Yaptı ımız ,..,~-
1 çokları da inhisarlar idaresine borç· miyeceğinl blldlrmlı ve Almanyanın ve llmanlaA umum müdUrlUğUnün başında polis enstitüsü gelir. Onda.n 

U 1 d G • • 1 l ıanıyorlar. ican eden tedbirleri de alacafmı ıöy- 937 bUtçeainin müzakeresine başlan- sonra poliste en çok llzım olan ~· 

m Ur U a U reş er H_ ububata elverişli o!nuyan bu ha- leml11tir. mıı ve muhtelif hatipler tarafından dieipllndir. ( Dediğim gibi fedaklrlıJı 
ileri ıürlllen mütalealara karşı Nafıa 1 k ka • vah topraklarmda pirine; zer'lyatına • b cesareti, mim bir ha.aıa o ara . 

başlan!& daha mUsait neticeler alı- ltalya da Almanya ıle bera ., Vaklll B. Çetinkaya şu oekilde cevap- nında taşıyan bir polise bilgi yerUdlk 

Ç k G • • ı o ı d nacağına şilphe yoktur. Lı\kln tU- Italya d& aynl meaıde bir mektup tar vermtıtır: ten ve disiplin talim edildikten sonra 
O UZ e U ~ünden b&l}ka ~övenecekleri olmadı- vererek, Almanya Ue hemfikir oldu· ''- Şlmendlter iŞ!etmet!l idaremiz 0 polisin buglln verdiği misallerden 

gr için buna kımee teşebbUs etme-- ğunıu ve tıpkı onun gibl hareket etti- gUnden gUne inkl,af etmektedir. Bun daha ço kmisaller vermesi elbette bet 
mektedir. ğini bildirmtıtir. Italya, 6 Italyanm dan bef altı aene evveline nlsbetle ha· gün beklenecek bir hadise olur. 

Umurluköy, (TAN) -Aydından Nazilliye dofnı liderken de
tniryolu üzerinde ilk iatuyonu tetkll eden köyümila, ı~ sün 
bir bayram yqamıttır. Aydın Valiıl Ye birçok AJ:dınlı ailelerle 
Nazilli Menwcat fabrikuı müdür ve IDMDUl'iannm da dahil bu.. 
lunduiu iki bin davetli CSnünde aüret müe&bakalan Ye eünn.t ce
miyeti yapılmı,tır. 

1 Gürflf mii.obalıalan ı 
'.Aydın vilayeti içindeki iatidatıı 

gençleri meydana çıkarmak için Ay
cimm her taraf mdan getirilen 21 çift 
pehlivan antrenör Nuri'nin neureti 
altmda gUr~miflerdir. :ea.,ta iki çift 
pehlivan kal'fıl8.fm1f, Erbeyliden Re
,a.t ~ik birinci gelmiftir. Dokuz çift 
pehlivanın ı,tirak ettiği ortada Köşk
lü Ahmet birinciliği kazanmıştır. On 
cift pehlivanın girdiği ayakta ise Ka
pcaklı Mustafa ve Mehmet berabe
re kalmıflardır. 

Bundan sonra, Aydm memleket 
butanesi doktorlan, civar köylerden 
de ıelmit olan 71 çocuğu sUnnet et
mioler, bunlara HilAliahmer Cemiye
ti tarafından elbise ve terlik, Aydın 
\'8liai ile Umurlu C. H. partisi baş

tbrahim ÇörUs tarafından şeker 
ıre çikolata dağıtılmıttır. 

l Eflenceler 6et:• Je Jeuam etti 
Umurlu C. H. partiai Hililiahmer 
gençler birliğinin tertip ettiği eğ-

noelere ıeceleyin de devam olun
Uf, CUmhurlyet meydanında saba

kadar eğlenilmiştir. 
lbrahim Çörüş, başmua'lllm Hur

lhu.n Çörüf, Mehmet Dirlk, Ha-

Arapklrd• 

de lpllk Buhranı 
'Arapkir, (TAN)- Bu

raJa iplilı buhranı halkı 
ılüpindüren bir fekil al
mıftır. Be, bini bulan nü
lrıiun hemen yarıdan laz• 
luı manuaa Jenilen bir ne 
vi ılolrumacılılıla ıe,in· 
melıteJir. iplik buhranı 
Jevam ettifi İçin 2500 e 
yalıl~ Jolıuma tn~ah
lannclan yarısı iplilııiz kal 
mıffar. Birgolt tüccarlar ip· 
lilı almalı i~in Atlana ve 
T arnııa gitmifler , lakat 
bot Jönmü,Ierclir. Maa
nwJila, iplilı ithalaıını ••r
,,.,, bır4'cın aon luırartlan 

1 
aonra akıntının önüne 6e· 
gilecefi Umlı eılUi,or. 

önceden BUyUk Avunya denilen ölümU lle neticelenen iki s\l nevvelki ılneden açıft kapamak 11uretl1e yapı· Biz evvel& ,P2_!iaimize bu ttib~ 
nahiyenin ~mdikl tsnıi Hamdibey, hadiseyi 1Jeri ıUrerek kontrolden ve lan ,ımendüfer bUtçesi bugün l936 bafladık. Koyduğumuz maddelerdv 
Kilçük A vunyanınkl de Kalkı,mdır. ademi müdahale komltuinden aynl- aene&inde dört milyon fulasile Bene birtakım tahsil devreleri ayırcllk ve 
"Balye Pazarköy'' nahiy~ine bağlı dığmt beyan etmtıtlr. llk vazlfeılnl yapmış bulunuyor. Bun burada bir enst.itU kıll:duk. 
köylerde biraz rençberlik ve kendir· Siyaı! mahafllin tellkkiaine göre, dan sonra da lnklfaf ed.eceği Umldln İkinci, poliıin bizatihi maddil haf& 
cillk vardır. Yaz'!arı geç geldiği için Almanya ile ltalyanın bu hareketi aer deyiz. Bir zamanlar 1800-2000 kilo • tıdır. Blliyoraunuz ki, •bugün ilk kade 
kazamızdaki bağlardan pek istifade best harekete avdetlerini ifade eder. metre olan hat, bus.;in 6700-6BOO kilo meyi arzediyorum. İlk kademe bugii• 
edilememektedir. Buna mukabil <;ok Bu ise Avrupamn sulhünU en vahim metreye baliğ olduğu vakit bunun tdıı ne kadar hııyata kafi olmıyacak bit 
feyizli ve bereketli patates yeti~mek- tehlikeye maruz bırakacak bir hare- resi için lazım olan pesronel tedariki maaş almakta idi. Bütçe zarureti 
tedir. Fakat, mahsul pek dayanıklı kettir. cidden b!r meseıedir . ., memleketin umumi iktisadi hayı.U 
de~dir. Bununla beraber lngiltere ile Fran- B. Çetinkaya, bundan ıonra teknik kendiaini bu kadar fedakarlığa kıt• 

Kalkınma ,alıfmalan eanm bu vahim tehlikeye mani ol- elemanlanmızın az olduğunu, nlühıı9n- landınyordu. Fakat bUtçe biraz infi-
Kazanın umum varidatı 45,000 li· mak için ellerinden gelen gayreti sar diı ve Nafıa fen okullanna da yardım rah hasıl olur olmaz kendisinin ter • 

ra raddesindedir. Ayni zamanda be- fcdecekleri anlaşılmaktadır. edtldlflni ıöylemlı. demlryolla.nmmn, fih yolu gözetildi. Hükflmet icap • • 
lediyenin de reisi bulunan kaza kay· Cenavrede istuyon ve rayların, ambtı"larm il· den fedakarlığı nazarı dikkate ala • 
makamı, 2000 llralrk •belediye bUtçe· .a lahı llzım geldltlnl lllve etm1-tlr. Ve- rak bir kanun l!yihası hazırladı. şıı· 

•-panu.nın Cenevreueki murahhası 1 kl 1 k t•., - ~- temu ede- kilt 
siyle ~ht'ıya,,lan knrşılama~a "alış- .ıa J- .,.. k 1, eı 0 omo u.,e .... ~ raaını söylememe ve alenen teşek 

' ':. 6 "' Del vayo hldiıeyi, milletler Cemiye· l tl ,.1 •• ı 
maktadır. ı i k rek dem' r .ı\ : etmeme müsaadeni.ti rica ederiın ~ 

ti konseyine blld rm 1 ve onıeyi fev- "- Dafınık ve ekalk parçalar ta- d biliY'e 
Köy içindeki halt avlular tamaınen ltallde içtinıa& çağtrmı, bulunuyor. bildir ki, gU.nUn birinde blr aeferberllk bu kanun layihası bütçe ve a 

1
.., 

kaldınlmış, yer yer yığılan hayvan Halih•ıırd& bUtUn Avrupa kabineleri blr anza encümeninde tekemmül etti ve on 
gu .. breleri han'ce gı.ındcrilmiatir. Ka· "' veeaire hizmet gUnlerinde ın ver'w;.; kararlarla bizim müte"a-

u v bu mUhint. mesele ile nıeıtgu. l bulun· H b b t kli atı blraı ka- ..ue• .ı 
zaya bağlı olan U,, nahiyenin 20,000 göıterir. u u a na Y zi attığımız adımlar kuvvet bul1.Jllo 

"' nıaktadtt'lar. Ingilte~de Muıter Edeıı netıfı vakit te mUıkUllta uftadıfı b" tliJI 
liralık köy bUtçesi vardır. Avam Kamarattnda Wku bulan eua- mısı da huzurunuzda itiraf ~ebtllrlm. Huzurunuza &"elen ve bugUn ~ ıır 
Kazanın kalkınma işleri haylı me- l cevaben hldiaenin tafıilltı hakkın· Bunun için çnk sahmet çeknıltlzdlr. mecliai sevindiren ve milletimi~ da 

saiye ve daha doğrusu epeyce paraya .. e henUı malOmat almadıgı~ nı, y-,nız t ft•" vindirecek olan kademeler, anc 
h t 1 ua &! ÇUnkU lokomotlnerin bir ara ...... ıatı 

mil taç ır. Akan çeşınelerin ayak a- ·•a•iyetl •••himle•tlrecek bir hareket- dll -• 11 biliye ve bütçe encümeninin karar 
.. ., .. "' !ıl fabrikalara gldip ıalah e mf!111 ve • b yıa • rmı temizleten, eski mezarlığı park t bulunulmutnt Almanya hUkflme • lt-.1- sayeainde &lmmıştır. Müsaade u . • 

Yapan kaymakam airndi de, memur e rasmı geçlrmeıl 1amMmu ru-anız burada aynen kendileri.il 
!ıl tı'nden rtca ettiğini ıöylemtatir. ltal· ~ .. l Uteakıben ray ·" t:ııı 

evleri yapmak, her memura ileride '!f B. Alt .....,t nkaya, m hıaurunuzda te9ekkür edeceğim. P-r 

U a. l!!eflr1 Sinvor Grandi de bugUn lıfia· ihtiyacını da hatırlatarak daha buı . t eJJ 
ödenmek zere lkl•er ma.11• nisbetiıı· Y . . t t · t' itibarla en küçük rütbeli polıs en 

.., -., ter Eden'ı zıyare e mış ır. '-·'- t '•tir ı-r 
de avans almak te,ebbUsUndedtr. izaua venn., • 1 büyük rütbeliye kadar hepsi b '"" 

Franıada Poliı teıktıltı kanunu müzakereı • terfi payı almışlardır. Ve kendile~ 
Kııdtepede Harablye 

Yüz Tutan Bir Eser 

pariıte, M. Blum Sovyet maslahat- ne geçilirken ıöı alan Dah~liye t'V~- birer derece terfi t esblt edilmi, ..... • 
•- İn kili ŞUkrU Kaya, kanunun eye ı - şı·mdlki halde büt,.enln bugUnkU uı• gli1arnıı. eakl .1.11p&nya sefirini ve • 1 d ıı. lmt' olan ha " " 

i k bul mumlyesl Uzer n e ıuı a . . - tiya" daır· .... ın· de devlet pollılne ic&r ..;ıtete 8efir1n .. etmiş, Hariciye -:t 1 tir . y sa 

s.. bo An tiplere cevaben ıunları llUY emış . eden fedak .. rlıg·ı yapm1a bulunuYo'· Nasırı pel s Ye tonesko ile ye - gün b ka • 'Y 

-ek yemiştir. "- Geçen giln ve bu u . Etili arkadaşımın dediği gibi, tabii .. 
... .a l b" • nun mUnasebetile slSı alan hatiple- dir ki, polı' •ı'n maddı· ve manevi re. • 

Çayırltdan mürekkep olan tertip Kızıltepe, (TAN) - Haşmet ve 
eJetinin himmetile bu eğlenceler rf d A f it azametlle herkesi hayran bırakan 
tlkemmel olduğu gibi büfenin zen- U G G 1 G G Kızıltepe camii asırlandanberl tamir 

iği ve ucuzluiu da herkesi mem- Çevrllen Caddeler yütU görmediği için harabiye yUı tut 
Ull etmlftir. muştur. ~çenlerde okulları teftişe 

Urfa (TAN) - Atıf tnusoğlu iş- gelen kUltUr direktörü Hakkı, TUr • 
.. b&flDa pçtiği ,Undenbert Urlanın kün bu deferll 11.nat eeerlle allkadar 

Koyde umran işleri bUıbütUn hız almııtır. olmuıtur. Doebay ve kUltUr memuru, 
Htıktmet caddeainin utaltlanınası cami.in çok nenı nakıtlan bulunan 

Yeni Çallımalar tecrübesi iyi neticeler verdiğinden mihrabının tsnUne duvar çekUrmiıler
phrln diier ana yotıannın da ayni dlr. 

murluk&y, (TAN) - Aydını Na • şekilde yapılması kararlaştınlmıştır. 
~ye baflıyan demlryolu üzerinde Bir iki yıl içinde §ehrln yollan ve 
bulunan köyümüz, Uç binden fula caddeleri tamamen genioletilmiş ola· 
autusu olan blr kasabacık halindMir. caktır. 

Umurlu ve Menderes ovaamm di- Antepte Li•eliler Mü~eresi 
ter dört bee köyü pamuk :ıdraatile Gaziantep (TAN) _ su yıl llaeY! 

efhurdur. Her mevsimde çeeitlt mey bitiren gençler Halkevinde bir mU
ve aebze ihraç edilmektedir. Kö- aamere yaptılar ve (Son mııf taıebe-

r de yağ fabrikası vardır. . si) adlı bir eseri muvaffakıyetle oyna 
U7.de bUyUk aermayeU iki şirketle dılar. Temsilde başta Tahir Kafadar 

Umurlu Tayyare Cemiyeti "1be•I olmak üzere bUtUn gen~ liseliler çok 
BeCe 6 bin liradan faıla varidat iyi bir varlık gösterdiler. 

etmlıtir. 
Kızılay ve ilko'lru! telrgeme kurum H. partisi blna11 ya.pılmuı iQln köy

cla tyl çalıfmaktadır. Bütün bu lülerimiz harekete beçmlg bulunuyor-

eeleri de içine alacak blr C. lar. 

Çanpaıar 
Köyünde 

Postane 
ÇanpuarköyU, (TAN) - Yalıul 

ldi mektup kabul etmek Uaere D&· 

hiyemtı merkeıinde blr poit&n• &• 

Çtlmıftır. Bu poıtanenln reemi mUhtı
rtl "Çanpuar,, dır. 

Mektup göndermek ve mektubunu 
almak için beş saat uzakta bulunan 
Biga post.aneılne gitmekten kurtıild 
halk şimdi pek memnundur. . 

Valensiyauan ge en ır habere göre 11 ı rlml .. 
ırranııı harp gemileri Tulondan Ak- rin şahsını ve bilhassa. pof ske t hl: fahrnr temini için yapılacak ve dU9U• 

h k hakkındaki muhabbet ve ee a a nu"lecek ı'•ler pek "Oktur. Gerek kell" denize doğru a.N! et .. etmiştir. Sağcı 
1 

ti 'f' .. 

etesıne v 1 · leri beni mütehass s et · dı'lerinln ve ail&lerintn birlikte b_u. 1~ Le Jour gaz gore, a ensıya - Arkadaalar, zabıta teşkilltt, zabıta rd\t 
dakUer lçln artık kaybedilecek blrteY ~ .... 1 muı için bafka memleketlerde go ., 

tır ve bunl A kuvveti bir memleketln baytar;• gib ' fümüs gibi toplu binalar dahilin"' kalmamıı ann vrupayı kamınu gı'bi, istikbal a1A.metlerinl.1P.n J c" 
eli feılketlerlne do3-· ıUrllkleme- Bl oturmalarını, gerek hastalannın. 

ken an• bir alamettir. (Bravo sesleri)· r tır 
le çalıımalanna hayret etmemelidir. tnemlekete göz dikildi~ ve par~la- cukla.rmm bakılması, gerek 

1
hay:,.,. 

L'lntranalgeant rueıe.t lte, Alma.n· 1 rmm ıigorta edilmesi gibi iş er _ 
lann baıka bir tehir yerine dofnıca mava karar verildiği vakit evvelem r - dll'. Binaenaleyh bunlar hakkında ,. .. 

Alnrlrt.yt aeçmelerinin pek tabll ol -le hatırlanan şey. polis kuvvetidir. man zaman yapacağımız işler çoktllf: 
dutunu, çUnkü bun.nm cenupta hU- F.vvell onun mUrakabesile i~e ba::ıla- Cümhurlyetimiz her davasında old~, 
~met elinde kalm11 ve lıllerln hU - nll' ve polis ele alınır. Osmanlı impa.- gğ"iiuhnuCnnı.ktlh .dgh mf mf :rnf 1lV 

aumıann• dayanabllnıit biricik eehlr ratortuğunun hazin akıbeti, bunu gös ğa gibi bu dııvasmda da, ndıınlarırı; 
-.1de"'tlebtlecetlnt, halbuld her .. r • terecek manevralarla doludur. Zabı- d i Ut • .et bi surette mUtıbt 
au " ı.ı ta kuvveti bir memleketin ~kU lda- ama m eza,.. r ... d' Atta rrt.nkoya yardnn etmek iltlyen d ve muayyen bir program dabırın tl-
Almanyanm burayı bombardıman et- resinin de bir ifadesidir. Ve o, efra 1

' atacaktır. Meclili A.linizln arz~ etti! 
mek ıuretlle sayıt dUeUrerek, Fran • ınilletin karıtltterinln nUmuneai ola- ği ve hükOmetinize verdiği dırel< t 
conun hUcumlarma dayanamıyacak tıı.k dunır. Eğer polis. fedaklrlıkta. az zamanda fiiliyat sahasında .UbtJ 
bir hale ptlrmek l•tediltnl yumak· ~E'R~rette. fedaiHkte diP.er mE'f'1ek er- bulacaktır 
tadır. lle birlikte hareket edeceğini bildir • Eter bu ~in ba.fmda ben bir ~ 

Ro""1111a mekteCslr. Journale d'ltalia'd& Sinyor bir vesLle olurs)lm bu benim için 'D 
ıtomadan gelen haberlere gere, ı. Gayda ademi müdahale komitesinin damelhayat, hatti. hemferileriın ~1' 

talyan mahaflli IOD hldiaeleri çok va ttalya ve Almanyaya taviaat temin madamelhayat devam edecek bU ) 
htnı saymakta ve ltaıyanm Almanya etmem lbmıgelditlnl anlatmaktadır. bir ,ereftir. (Bra'lo aealeri alkıtlı.t 

J 

1 
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Yazan: Ziya Salıir 

iki · Ordu Arasında Şiddetli 
Bir Harp Başlamak Oıere idi 
. Sonra •. bu genç kumandan, ye. 

iti hUkftmetin ordusunu türkleş~ 
l?ı~Yi de en büyük ga.ye ittihaz et
lnİfti. Zaten maiyetinde bulunan or 
~· klnıüen Türklerden mürekkep-

1'Urkten başka unsurlardan mü 
~fekki! olan krt'alan başlarına da 
~kudretli ve en milliyetperver 

k kumandanlarını geçirmişti. 

1 Müslim'in, orduda yaptığı bu ıs
llıat uzun silrmemişti. Kısa bir ::n';ll zarfında Emevi ordularını 

tirliyecek bir hale gelmişti .. Ar -
ti! bundan emin olan Müslim; vak-

e <Nasır bin Seyyar) ı takibe me :ur ettiği (Kabtepe) ismindeki 
... ~~danı Emevi ordularından 
--~ karşısına göndermişti. 

'kalıtepe, Emevi ordularını peri
:;1 etı:ni.f; a.yrı ayn kısımlarda, 

.•ıtıanıanna kahir darbeler indir
~i. Hiç §tiphesiz ki, açılan bu za 
~ Y?lunda, ihtimal ki, Şama ka

iidecekti. Fakat talih, bu şe -
l'tfü Zaferi ondan esirgemişti. Ka:1 dUşnıa.n ıUvari kuvvetlerini şid 

tle ta.kip ederken; kestirme bir 
Yoldan, onlarm ric'at hatlarını kes::k iateınişti. Fakat, biliperva aı
k •llrerken, Fırat nehrinin coş
'tlJ.lltı 8Ula.nna batarak bir da.ha çık· 
... ~ak Uıere, kaybolup ~diver -
-ıfti. 

M tlslim, bu felaketi haber alır 
k aılınaz; ordunun başına, bu 

11 
a:hra.nıan kumandanın oğlu Hasa
ın geçmesini emretmişti. Ayni za

llianda, klmilen Türklerden mü • 
~kkep bir takviye krt'a.sı ile, as -
~ Ira.nıı olan (Ebu Uyun) is -

inindeki güzide ikumandanlarmdan 
blıinı de H"enm imdadına gönder 
~. 

!\kat, (Zör) ge rine yakın bir 
::Vkide yeni b mUdafaa hattı te
len~ Emevt ordusu da kuvvet
'°11--..ıııı.ı. Bu Emevi ordusuna da, 
l Ernevi halifesi Mervanm oğlu 
11~atıda etmekte idi. Bu orduya 
b;11• Horasan askerlerinin kat'i 
ituu ıafe~ temin etmesi, biraz müş
l!aı;.D\1'tl. Buna binaen (Müslim), 
bu.ı 1de haber göndererek; KU.fede 

Utlaıı (Ebu Hamit) kumanda • 
~ askerlerin de (Hasan) ile 
a.... Uyun) un askerlerine ilti -
~nu istemişti. 

ı .. kurdurarak t ıtfif blr müfreze ile 
karşı yakaya ge~miş; Abbas ordu· 
suna bir baskın v~rmişti. Mervanın 
bu cesurane har~ketten maksadı, 
UstUnde dolaşmışlar .. sonra, Ab

basilerin sancal:ları, bayrakları, 

mızrak'lan üzerine konmuşlardı. 
Dimağları, korku ve hUrafeler

le sarsılmış olan Suriye askerleri 
bu kargaları (Allah tarafından Ab 
basilere yardım için gönderilen 
manevi bir kuvvet) diye telakki et 
mişler .. kendi aleyhlerinde şeame
te delil addeylemişlerdi. 

Bunu duyar duymaz (Halife Mer 
van), bizzat ortaya atılmıştı. As
kerlerinin bu garip telakkisini i
zale ederek, orduda birdenbire kı
rılmış olan maneviyatı, dilzeltmi -
ye çalışmıştı. Fakat muvaffak ola
mamıştı. Şamlrlar; birer ikişer, at
larma binerek savuşmıya başlamış 
le.rdı. 

Mervan; kaçanların önüne 

<Unı ve ahlaki cinayetlerin cezası
nı çekmişti. 

Mervan ; sadık at uşağı ile 
melUl ve mahzun firar ederken, bir 
aralık atından aşağıya inmiş, atı
nı, uşağa vererek kendisi etrafı 
dolaşmıya çıkmıştı. Fakat o esna
da, atı nasılsa uşağın elinden kur 
tularak kuyruğunu dikmiş, arka a
yaklarile havaya çifteler savura -
rak ortadan kayboluvermişti. 
Mervan, bu suretle kaçacak vası
tadan bile mahrum kalmıJ oluyor- 1 
du. Sadık at uşa~. kendiııini !eda 
etmek istemişti. Derhal sırtmdaki 
elbiseyi çıkararak, bedbaht efendi
sine giydirmişti. Ve sonra, ağlıya 
ağlıya: 

- Ya, EmirülmUminin .. tali ve 
hayattan ümidini kesme... Kaç. 
Kurtulmıya çalış. Belki, başına bir 
selamet çaresi bulursun. 

Demişti. 
(Arkası var) 

Patates 
Cinslerinin 
Kontrolü 

P atatalerin be, tipe 
aynlarak •atılması 

hakkındaki karar, tüccar-
lan da memnun etmiftir. 
Ticaret Ochuının bu me
•ele etrafında piycuada 
yaptırdığı aTQfhrmalar 
fehrimize gelen patate•
lerin turfanda mala.ul ol
duğunu gö•termi,tir. Bun
lm 75 kiloluk çuvallarda 
•evkedildikleri takdirde 
çürüyeceklerinden pata
tu kalitelerinin ayrılmcuı 
için patate•lerin kabukla
rının kalınlQfmcuı bekle
nüecektir. Bu itibarla pi
ya•amıza getirilecek pata
tulerin kontrolünün ya • 
pılma.ına Temmuzdan iti
baren baılanacaktır. 

Paris Borsası 
Paris Borsasının bugünkü kapan!§ 

fiyatları: 

Londra 110; Nevyork 22.45 1/2, 
Bertin 901; Brüksel 378.50; Amster
dam 1234. 75; Roma 118,20; Lizbon 
100.75. 

MADENLER : Kurşun 23.8.9; ba
kır 62.64; kalay 245.17.6; altın 
140.9 1/2; gümüş 20.114; çinko 22.2. 

Yunan Denizciler Birliğinin 
isteği 

Yunanistan Denizciler birliği, 1s -
ta.nbul limanının vaziyeti ve transit 
muameleleri hakkında ticaret odamız 
dan malftmat istemiştir. Oda, buma
lfımatı hazırlamaktadır. 

Lavanta ve Kolonyacılarm 
Muamele Vergiıi 

Bazı llvanta ve kolonyacılarm mu
amele vergisinden Jrnrtulmak için iş
lerini kUçUlttükleri göıiilmUştür. Ver
ginin zıyaa uğramaması için bundan 
böyle müskirat inhisarından alınacak 
ispirtolarm miktarı maliye dairelerine 
bildirilecektir. Kolonyacılarm mua
mele vergileri bu miktar iizerinden 
tahsil edilecektir. 

titr 'Bu Burctıe birleşen - ve b\lyük 
dtn ekaeziyetini Türkler teşkil e -
rı:ı • (Abba.si) ordusunun başku
lll l!ıd.a.ıihğma. yeni halifenin amce.
~bdullah bin Ali) tayin edil -

~~bd~ah; '.Abbu oğullan arasın 
bfı ~hıatintn şiddeti ve cüretklr -
ltt U.ıe 1'Wıar etmişti. Şimdi bu 
~ 'l'iirkler gibi ezelden cengaver
~\k lllelfif olan askerlerden mü-

geçmek, ve onları harbe 
sevketmek için derhal hazinesini 
meydana çıkardı. Altın ve gümüş 
paralarla dolu keselerin ağızlarını 
açtı. Askerlerine avuç avuç para 
dağıttı ... Fakat, parayı alanlar, 
harbe hazırlanmak şu tarafa dur
sun; bil8.kis, diğerlerinden daha sü 
ratle kaçmıya koyulmuşlardı: 

Işte bu sırada, (Abbasi) ordu-
lbni Sina'ya Göre .•• 

ep bir ordunun başına geçer 
~ez; a.rbk Emeviler için haki

"CI' fellket halini alrverm.işti. 
4bduıdah, Şam halifesinin ordu
~ birdenbire yüklenmişti. Eme 
"'

0
rd.uauna. indirilen darbe o ka
~ 9edit olmuştu ki; orduya ku • 
~ dg eden Şam halife.sinin oğlu 

' kendini gilç kurtarabilmişti. 
~ervan, oğlunun bu acı inhiza· 
Se 1 duyar duymaz, çıldıracak ha
b,!_~. Artık hayat ve salta • 
~k-un, mukadderatma ancak bir 
~ıl ile bağlı olduğunu hisset • 
tun bt l!Utün varlığını, talihin meş
tırnı r da.rbeainden kurtarabilmek 
~ d.Ue, eli silah tutan Suriye hal
~toı>la.nın,, önUne katmış .. Yüz 
tı~. bin kişilik bir ordu ile cep • -,,e rtl · 
ş ~. 

ta.t:~ ha11fesf, (Dicle) yi muvaf-
~e geçmiş; (BüyUk Zap) neh 
~~oğru ilerlemişti. (Keşşaf) 
~ de durarak askerini biraz 
~ ~ek Uıtem.işti .•• Fa.kat bu
~ kalma.dan, Keştafm ,ark 
'<.\b~bunda.ld tepelerden, siyah 
tt. ) bayrakları belirlvermif • 

su, harekete geçmişti. Hora.san su 
varileri, korkunç naralar atarak at 
larmı ileri sürmüşlerdi ... Bu şiddet 
li hücum Suriye askerlerine büsbü
tün korku vermişti. O, yUz yirmi 
bin ıo.mk ordu, pek kısa bir za -
manda dağılarak perişan bir ~ale 
gelmişti. Manzara o kadar fecı ve 
müthiş idi ki Şam halifesinin hu
sust muhafız krtasr bile, vazifeleri
ni unutarak Mervanı yalnız başına 
bırakmışlardı. . 

Mervan, burada cidden ınertlık 
ve kahramanlık göstermişti. Ya
nında, yalnız bir tek at uşağı kal
dığı halde, kdıcmı çekmiş, bu alt
mış beşlik ihtiyar, düşmanlarına 
hayatını pahalıya satmak istemiş
ti. Hatta, bir müddet böylece yal -
nız başına harp etmişti. Fakat bi
raz sonra, bu fikirden vazgeçerek 
o da muharebe meydanını terket-
mişti. . 

Hicretin yUz otuz ikinci senesı 
Cemazülahınnm 11 inci günil (Zap) 
nehri sahillerinde vukua gelen bu 
muharebede, Emevt ordusuna Ho
ra.san suvarleri son inhizam darbe
sini indirmişlerdi. Ve bu darbe ile 
yalnız Emevt ordusunu değil; E • 
mevt saltanatını da hurdahaş et-
miş oluyorlardı. 

Artık tarihin büyük bir dönUm 
lla noktası gelmişti. Bir asır evve1, 

. lfl et'va.n, cUretkarane bir ma- (Birinci Muaviye) tarafından ku-
«e~ ne\1ra çevirmişti. Maiyetin· rulmuş olan Emevi saltanatı: tarih 
"1~1lldanlarm fiddetle mu - ve mukadderatın acı hükmü kar-
~~ -"."~e rağmen, gece Zap şısmda boyun eğmiş, dinsiz ve ah-

_. • ..__~_..::::!...!:!umııı.ne....ca:ı:c.sLhı.ıık..lbh:...kili~-.WWU~·ı:eı 'n i . a ettikleri 

Bu Hazlnuım yirmi birinde -
öUimtint.in dokuz ytlztincU yılı dola.
yislle - Ista.nbulda büyük bir ih
tlfalde selfunlaııacak olan büyük 
Türk hekimi lbni Sina ayni za.maD
da büyük bir filozof ve büyük bir 
ediptir. Hekimlikte lpokrat'dan ve 
Calln.us'dan sonra onmı adı - ta
rih sırasile - ü~üncü olarak gelir. 
Fakat Kanwı adındaki meşhur be· 
klnıin eseri, ne ondan önce, ne de 
ondan sonra hiçbir büyük heklıne 
nasip olmamış kadar uzun bir ınüd-

det, altı ytiz ),ldan ziyade, bütün 
hekimlik aleminde hi.kim olmuştu. 
Bunun en büyük sebebi, şüphesiz, 
büyük hekimin eserinin ancak bil· 
yük bir filowfun tert.ip ooebUeceği 
kadar mantık ve ln.tlzamla tertip e
dilmiş ve ancak büyük bir edJbbı 
Yazabileceği kadar güzel bir w,hip
t.a yazılmı!J olmasıdır. Büyük eserin 
tertibbıdeld intizam ve tamanılık, 
uslôbundakl güzellik, bu kadar ter• 
ctimelerden sonra, bili. göze ~ 
maktadır. 

Za.manmda bütün Wmler ve bil· 
tün felsefeyi toplamış ve öldükten 
sonra da asırla.rca Uim ve felsefe &
leminde hildm kalmıı olan bu bö· 

yük adamm Tttrldstanda, bizim 
ırkımızdan yetl§mi§ olmasI bizim J. 
çln iftihara değer. 

lbnl Shıanın, gerek ihatası ve 
gerek t.esiri bakırnla.nndan tam m&

naslle evrensel olan eaerlnl anlat
mak bu küçük yazmm haddi oım. 
dığı gibi ona bUttin gazetenin say-

falan da mUsait değildir. Onun 1-
~in burada - okuyuculanmm da 
o büyük ismi seli.mlamaJanna vesi 
le olmak üzere - Büyük Türk he
kiminin koyduğu "8.ğlık kaidelerini 
hatırlatmakla iktifa edeceğim.. 

lbnJ Sina, 1118anlann sağlık halle
rinl korumaıan l~ln ~ yedi temelll 
kaideyi göstermJştl: 

1 - Mlzac hususunda mtlvaze
neyi temin etmek. 

2 - Yiyeceği ve içeceği şeyleri i
yi seçmek. 

S - Vücudun kullandığı madde
lerin tabii nlsbettnı korumak. 

4 - Vücudu terkip eden madde
lerin tabii nisbetttni korumak. 

5 - Tef ennUııı edilen havanın te.. 
mlz olmasına dikkat etmek. 

6 - Muhitten gelen hastahk se
beplerindeo. korunmak. 

'1 - Gerek bedenin, gerek fikrin 
hareketlerinde itidale dikkat et -
mek. Bu kaidenin içinde uyku ve 
uyanıklık zamanlan arasmda itidal 
nlsbetl de vardır. 

Dokuz ytiz yıldanberi, Hekhnllk. 
te olduğu gibi, sağlık &leminde de 
flipheslz pek bUyük defltmeler, pek 
büyük ilerlemeler olmuştur. Bunun
la beraber lbnl Sinanm koyduğu bu 
yedi madde, bugünkü sağlık &le -
mbıde de doğruhığu inkar edllml
yen temelli bir hayat programı ola
rak kalmıştır. Zaten gel'!'t'kten bü
yüklük p.nı: da serdedilen temelli 
fikirlerin hiçbir vakit değifmemesi 
değil midir! 

Dün Piyasaya 
Doksan Vagon 
Bugday Geldi 

Dün tehrimize doku.n vagon buğday gelmittir. Bunların elli ye. 
di vagonu Ziraat Bankaıma ait olduğundan ıilolara çekilmittir. 
Piyaıada aabta çıkarılan otuz üç vagonun ancak bir kıımı 

DllfUr. 

ıatıl-

Anadoludan aynca on üç vagon -
çavdarla dört vagon arpa gelmiş ve 1 
kamilen satılmıştır. Sert buğdaylar, 

çavdar nisbetine göre 5,35 - 6,08 ku-
Göztası , 

ruş arasında, yumuşak buğdaylar 

5,16 - 6,10 kuruş arasında ve Anka
ranm 2 - 3 çavdarlı ekstra buğday-
ları da 6,33 kuruştan saWmıştır. Ar
palar 3,38 - 4,05, çavdarlar 4,20 ku
ruştan miişteri bulmuştur. Dün ihra
cat için 205 ton çavdar satılmıştır . 
Kuşyemi 10,17,5, Edimenin susamı 
15,30 kuruştan piyasa tutmuştur. 

kapandı 
Dün kambiyo borsamıza gelen Pa

ris telgraflarında Türk borcunun 261 

frank olarak açıldığı ve 260 frankta 
kapandığı bildirilmiştir. Borsamızda 

dün likidasyon günü olduğu için Türle 

borcwıun fazla olarak gösterileceği 

tahmin edilmiş ve fakat aksi olarak 
1160 adet birinci tertip Türk borcu 
eksik görtilmüştilr. Bu itibarla sabah

leyin 18,45 liradan açılarak 18,30 li

raya kadar düşen bu hisseler akşama 
doğru 18,50 ye yükselmiş ve 18,60 li-

Fi atları 
Yukseldi 

Muhtelif nebatlarda mantar hasta
lıklarına kal'§ı kullanılan göz taşının 
14 kuruştan 25 kuruşa kadar yüksel 
mesi ticaret odasının dikkatini çek
miş ve tetkiklere başlanmıştır. Avru
pa ve Amerika piyasalarında evvelce 
tonu 80 dolar olan göz taşının son 
günlerde ha.kır fiyatlarının yüksel • 
mesi yüzünden 140 dolara yükseldi
ği anlaşılmıştır. Memleketimizde ve 
bilhassa Erganide bakır malleni ya
takları etrafında bol mikt:-~a gözta
şı bulunduğu ve bu yataklardan 11 • 

zan yağmur sularile göztaşmın eriye
rek bir dere halinde aktığı öteden .. 
beri bilinmektedir. Bu göztaşı sahasın 
dan istifade edilmesi için teşebbila .. 
terde bulunulmuştur. 

rada kapanmı§tır. Merkez Bankası his 
seteri 88 liraya inmiş, Aslan çimento- Sultanhisar Portakal
su 13,70 de durmuştur. Diğer tahvil
ler ve hisseler · üzerinde hiçbir mua
mele olmadığından fiyatları ayni kal
mıştır. Osmanlı Bankasının Parla Lor 

ları Haşereden 

Kurtarıhyor 
sasında kapanı§ fiyatı 429, Paris e- Aydın (TAN) - Sultanhisar por
lektrik şirketi 1292, Silveyş kanalı takallanna dadanan krizom fal\ls 
hisseleri 23525, Royal Doyç 5110, 
Fransıs rantı 62, 70, Yugoslav rantı 
224 franktır. 

Lehistandan Bol 
Karpuz isteniyor 

Varşovadan şehrimiz ihracatçılan

ııa gelen mektuplarda bu sene Lehis
tanda fazla miktarda karpuza ihtiyaç 
bulunduğu bildirilmekte ve 'imdiden 
angajman yapılmak istenilmektedir. 
Lehist.ana geçen sene Romanyadan 
fazla miktarda karpuz gönderilmiştir. 
Buna rağmen Türk karpuilarmın çok 
arandığı anlaşılmaktadır. 

"'\ 

BORSA 
31 MAYIS PAZARTESİ 

PARALAR 

Sterlin 621,- 627,-
Dolar 123,50 126,-
Fra.nsız; Fr. 110,- 114,
Llret 120,- 125.
Belçlka frangı 80,- 84,-
Drahmi 18.- 22.50 
lı!ıveç Fr. 573,- 575,-
Leva 20,- 23,-
Florin 63,- 66,-
Kron Çek 70,- 75,-
Şilin Avusturya 21,- 23,-
Mark 25,- 28,-
Zloti 20,- 23,-
Pengo 21,- 24,-
Ley 12,- 14,-
Dinar 48,- 52,-
Kron İsveç 30,- 32,-
Altm: 1053,- 1054,-
Banknot 254,- 255,-

Ç EKLER 

Londra 
New-York 
Paris 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Am!terda.m 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Va.rşova 
Buda peşte 
BUkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

625,50 626,-
0, 7881 0,7860 

17,695 17,6825 
14,98 14,9680 

4,6766 4,6730 
87,37 87,30 

3,4568 3,4540 
63,9488 63,8975 
1.4338 1.4325 

22,6314 22,6134 
4,2062 4,2025 

13.7490 13.7380 
1,9642 1,9625 
4,1630 4,16 
3,9888 3,9856 

107,5940 107.5075 
34,3725 34,345 

2,73 2.7275 
24,02 24,04 

3,10 3,0982 

haşeresinin tamamen imhası için vi
layet bütçesinden yapılan yardımla 
Ziraat mücadele dairesi volk ilicmı 

tatbike başlamıştır. Ziraat mUcadele 
müdürü Nadir Berbar on gündenberi 
Sultanhisarda bulunmaktadır. 

ZAHİRE 
BORSASI 

31-5-937 
FlATLAR 

Buğday yumuşak 
Bu~cıay sert 
Arpa çuvallı 
Arpa dökme 
Çavdar 
Mısır sarı 

6, 8 6,33 
5,35 6, 8 
4,10 4,20 
3,38~ 4, 5 
4,17% 4,20 
4,32 5,-

Kuşyemi 
Susam 
Tiftik mal 
Yapak 
Peynir 
Kaşar 

10, 71/z-,-
15,30 -,-

117,- -.-
55,- -.-
25,- 27,20 
38,- 46,

G ELEN 
Buğday 
Çavdar 
Un 
Kepek 
Fasulye 
Arpa 
Mısır 
Susam 
Peynir 
Kaşar 

G 10 EN 

1200 Ton 
195 Toıı 
107 Ton 
15 Toıı 
15 Ton 
76 Ton 

114 Ton 
10 Ton 
56 Ton 
2~ Ton 

Feten tohumu 9 Tan 
DlŞ FlATLAR 

Buğday Liverpul 
Buğday Şikago 
Buğday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık K. Hamburg 

6,57 K. 
5,24 K. 
5,82 K. 
4,91 K. 
3,98 K. 
8,16 K. 

94,10 K. 
94,10 K. 

r;~:~· ~~~·~;~~·~~~ .. ! 
........................ ! 
Bugün llmanımna gelecek \11pur

Jar: Saat 14,80 da Anafarta Bartm
dall) 15,15 Bartm Mudanradan, 9,30 
S.w.det Bandırmadan, 17 Tayyar tm
rozdan, 16 Ankara lzınlrden, 

Bugün Umannnızdan gidecek va • 
parlar: Saat 12 de Karadeniz Kara
cienize, 9,80 da Uğur hmite. 8,30 da 
Kocaeli Mudanyaya, 20 de Saadet 
Bandırmaya, 19 da Anta1ycl Karabi
p~·a, 19 da Kemal Ayva.lığa; 1 O da 
Konya Menine. 



======ıo =:::::~ .... :---:~~::::::::=:::~~::::::==================== 
H 

. ! • • BAtn1• vn _~ '! A N ==========:==:===:=======z====== eplmlZI .,.~.._, MABAAT Konya Aaltye Hukuk HlkimliğiD- r-··----;;;; 
K d T 

• • k• CSen: Hazlnei maliyeye izafetle Kon- 1 - Istaııllul Dörclilncü Icra Memurlu _ 
anser en ur ıye ya hazine vekili avukat Mümtaz Ata. stanbul Harici Askeri fundan: Yeminll .ıilivukuf tarafm-

K rt 
man tarafından Konyada jandarma k t t il dan tamamına on aekts bin Ud yüz u aran A kumandam Binbaşı Niyazi ve Yoz- 1 aa 1 anları aekaen Ura kıymet takdir edilmiı O-M.. ve rap gatta mütekait jandarma kaymakamı - lan Beyoflunda Kamerhatun mah!ll-uessese - 2'1 ıdcll numaralı Ali Rıza ve Kıree- Her bir tanesine biçilen ederi oo lesinde Hamalbqı sokatmda kayden 

(Başı 7 incide) Al e m·ı hlrde jandarma hesap memuru 1891 kurue olan :50.000 tane elli bin tane eski 72 ye~i 76, 78. 7811 ve mahallen 
•in. Hele ameliyat yapdmaama ım.. sicil numaralı Salih ve Burdurda jan· kar a<ıııltıjti kapolı zarfla almacak· numaramı 48, 50, 52, 54 numaralı 
kin olmıyan k.- Ye tümllrleldo darına birinci mWôzlmi 31Ul sicil nu• tir. hrtıuım..ını 2211 kurul& ıılm k kayden bır ev, bir lmalitlıaue w bir 
Rontgen tedavlalnln mUlılm roıtİ. (l!qı l lııclde) maralı Ahmet Hamdi ve Savurda a vo önıtıklorlnl &llrmok ı.tı,..ı.ıa ı:, dillıkln olup halen klglr bir ev, bir 
var. Enstitüde, radyom, diyaternıl Malıaatlardan biri, lıWtUr aahasın· lııci jandarma alayında 2657 Bici! nu- g1ln komlsyoııa gelmeleri. ınıallt~an? ~e lld dUkklndır. Heyeti 
Wtraviyole gibi elektriğin taıı.ııet'. da İfblrliil yapmaktır. 11ıinci•i de, maralı yllzbaıı Cevat aleyhlerine ika· IUı tomınat mlkUn 3375 liradır. t. umumıyesı üç katlıdır. Evaafı qağı-
tekı muhtelif tatlıllıatı !ela. QBll~ ~ - ve -lıeotı;e inkipf me olunan 2271 lira yetmı, kuruş ... b&Jtll a • 6 • 1937 perpmba gllnil .... da yuılıdırçeşit Aletler görc!Um. Bu afır lıan- otınolı hwmwwoikı .,,.ı JUi Uzerinde lacalı davuı tlzeriııe milddelaleyh· at 111 ı.dlr. Miinalıasaya glreceklerlıı 411 DW!l&ralajlı eve: ayn bir kapı· 
aerlilere mahsııa 20 yaUlıb ltlinik yaldqlık etınelıtlr. !erden mumalleyhlm jandarma h-P 24901ayılı kanunun 2 v 3 Un .. d dan girilir. Mozaylk merdivenlerle mtleueaeııln bqlıca buınıılyetıİ KWtilr ahuınila lfbirlil!, Araplı· memuru E.mln ve jandamıa bintıo1ıaı delerlncle yazdı vesikal:n ;: ;:,1: b~rinci kam .çdalır. Bir sofa Uzerine 
Kamerli hUtal&rdan ayakta dura- ia mabaua bir aile meaelealdir. Buna Salim ve ;ıandarnıa birinci mWlziml natlarlyle birlikte teklif kt 1 bır oda zemım malta maltız ocaklı 
~k balda lıuluıımılar, bu lıll. bUyllk bir ihtiyaç vardır. Arap mem· Ahmet Hamdi ve jandarma y11ztıaşı- Dl ihale oaatinden en az :;e u~ "": ~atbah ve bir hail olup ahpp mer· 
nıge yatınlarak tedavi altına alı- leketlerinden her biri irfan sahasın- sı Cavada tebliğ olunmak Uzere gön· vel Ankarada M M V S tır salma k" dıvenle çıkılan ikinci kat; bir sofa U-nıy 1 Filın1 da t k d r11 d · · · a ma • o. · ü or ar. er, en yeni uaullerle e başına çalışacak yerde u 

18
• e en ava anıuhall suretleri mu. misyonuna vermeleri. (6721 (2115151 ..,,ne ç odadır. Bu kısmın altında, 

ve aon sistem cihazların çalıftığı o- ıııaııda yapılmuı llmmp1en blr<;ok ınaileydlmıuım lb.metglhlan meçhul • (l!O) numaratajlı, önU cameklı.n ve 
dalarda lıuırlaııcyor. Bozu1aıı olek. lıWtUr I~ olbirlJtlyle lıqarma • oldutu mfl!lrıılıatlylo tebllpls olarak .. lfanioa Jlerkezindeki kıt' at için ato.r kepenkli, zemini karosiman dö
trik iletlerlnbı tamiri için bir ate!- lan, bllytllı bir enerji tuamıfu de- seri çevrilınle oldujunclan mumaileyh 80000,. kilo Sıfıretl münakasaya ko teJı dükkln olup sabo tezgihlan, 
ye ile bir fizik 1.1.boratuan vUcude nıektlr. Yuı U..nmm tamamlle bir Jere dava al'IUhall •uretlerl lııtanbul· nulınııştur. Şartnamesi bedelslıı ol&- elektrik, terkos tetdıı&tı vardır. Ahpp 

~ 
~\\ 

Bayan, doktorundan bir 
"Güaellik reçeteıi,, iatemiftl• 

Doktor, ona fU kıaa reçete1' 
yazdı: getirilmi!!tlr. Her glin 120. 150 obnuı, llıoırda çıkan bir patenin da çıkan Tan pıeteainln ıı Nisan rak Manisada Tümen Sat im K alıaam yağlı boyadır. lıaaU, baotalı1ılannJ teııhlB ettıı- w lıltalım Bqdatta, Şamda yerli bir 193T terlhll ve 710 aayılı nllııhaalle mlııyonunda gllrlll•billr ;::;,,.: o- 112 numaratajlı kımn: lmal.l.tlıJne-

mek ve tedavi görmek tızere En&- -~,,. klUp kadar o1aınııııuıı, bil- l~lnen tebliğ edlld!J!I halde on g11n ı. 11Ha.ziran1937 Cuma ·günü ... -:-:.: dlr. Çllt kanatlı kapıdan ırtrllen ae-
tltilye gollyorlar. Eııııtitllnlln * yllk bır mefaatttr. çınde e•• davaya bir gllna .:evap ver- 4': Manioacla Tümen Satmalına Ko • mini çini bir •ofa llııer!Jıe, bir ambar, Kr. m Ven üs L .. 
h olduğu Tıp l'alılllteol t&lebeC de, llılncl ıııab.ada gelince, TUrklye de medlklerl clhetlı bltWep davetlyo va· nıısyonunda yapılacaktır. Ek811tmul bit ralıı lmalltbanM!, bir hail ve ka- -------------"" lıaftanm muaşyoıı ııttnıerlııde ııu. ayni bar(I ve tell.lılıl yolunun yulcuau rakala~ illııon tebllflııe ve mah- kapalı nıt uulllecllr. Beher lı!loou • un dairesi .., bu dairenin oltında bod Beyağlu Birinci Sulh Hulıulı 8" 
rada d<n cörmeı.tedlrler. Yatalı oldutu 1ç1n blııtmle Arap lıomfulan· keme glinü 12-6-U87 Cumarteal g!iııU nun mıılıammeıı flatı "20 kunı v rum olup.,... bpt ile pçllen bir ka-
adedl fimdlllk u olduiu için, an. ıııııı &ruındalıl heclefler tamaınlle nat dokuza Uyinine mahkemece ka· muvalık&t teminatı "120Ci' ıır.k. h un dalreal vardır. Ambar dahilinden kimliğinden: Zebra Haaene, Şükrll.,. ealı pek ağır hastalar kabul - ıııllftenktlr. Bu yol ııserİnde -le rar verllml• olmasma mebni mum•· telıUler Tlaaret odumd& "moka~ alıpp merdivenle çıkılan bir oda ve sairenln müııtereken mütasarrıf al
blllyor. Uııal< vil.l.yetleıden p1en Ara~ lle'.'11 ara.anıda gittikçe aı1ıı ve lleyblerln ~'\-ı geçeo glln ve aaatta oldıılılarına dair VMl!ıa lbru edecek ııofadan moaylk merdivenle birinci duklan vı tamamı 720 lira muııaP lıutalan, kabule lnıkln aörllloml- ııamıml bır doatluk kunıJaoaıima ıüp- ~onya Aaliye Hulıuk mahkem .. lne !erdir. lluvaklıat tamınat malıbwılle kata çılıılır. Zemini çimento bir ima- men lıı)'lllOtll Kuınıpopda Kil-· 
JW. Profesör tıeaııaver bütUn var- he etmiyoruz. b~t ~lmelerl veya teraflarından blrHtte teldlt melıtublarr mUnalıua· 1.1.thane ve bir yazıhane ve dlj!er bir yale ıııaballeolnln Zincirlikuyu esdıll 
lıflyle kendini iline vemılttlr. Bir aralık HaUy fıılnl birtakım taııdıklı senetle birer vekil gönder. nm yapıJacatı lıoll! aattan en u bir yuıbane -vcut olup bu !mmın or- sinde eold 2 ve Y" 

1 
2?2/ & N ıu bit 

Profaöriln istirahat zamanı, yok mttfl'ltlep, bir TUrk • Arap lhtil.l.fr meler! lilaumu dawtlve varakalan· aaat evvol Tllmen Satmalına Komı. talI ve etrafı cameklnlt ve illeri cam- e · te lza n o. 
gibidir. Ild Türk doçenti, Dr. Muh- halino ııo1ımıya oaı-!llardır· f'8 •m t•hliii makamına kalın olmak il· yonuna voncelılerdlr. ınaı (2!166) 1ı ve clenılr Qer-ll aydınlık maili- vın maını 1~1 ııUyu Jçlıı açılı aıt-
terem ve Tevfik, Profeııöre yardım bllyle bir,_ -k. ancalı, dılar· zere illn olunur. e dlr. Ve bu lınalltbaneden p;llen bir ~aya konuldııgııııdan 2-7-931 ta-
ed11<rlar. Profeııörlln üç ecnebi dalıi bir lmmı ıııoııll all!wlvlarm Kırlılarell TUmen huta...ı lhtlya- aralık mahalll llserlnde bir halli. ve nhıne milaadı! Cunı& glinil -t J.11 Jardımcm daha var: Dolıtor uı.. olımeilne N ıııı.._k bir aeydi. Böy- ve omnlyet mU..-lıetlerl kuran A· cı için açık eksiltme llo 30000 kilo y.. alıpp merdivenle çatı aruına çık:lır. den 16 ya kadar Beyotlu Sulh )lal>' maıı, Doktor Soloman, Do1ıtor Ll- le ifrat Jıarelıetlerlnden lıepoinln ar- rap ıııemlolıetlerl aruına Burlyenln ğıırt llltm almaeaktır. Mu ha ıımen fi. Zemini kısmen alıpp ve yanıarı be- kemaol llafkltlplljlnco müza,- ili 
on. Atelye ..,r; da bir Almandır. lıumda bir ecnebi pamıatı aramalı de yakında lıaı,...ağına ıüphe et- yatı 12 lruruş olup tutan 3600 lira- ton olup Uzeri olulılu gal-1ze saçla aatılaealıtır. Arttırma bedell taJıD1lıl Kadr<ıcla 5 uı.tan yeri var. Fabt. hiçbir _... halım olnıu. mlyorua. dır .• Ilk teminatı 270 liradır. Şnrtna- örtülüdür. oluna k ti d ııe,ıııt 
m-flmdillk tek bir ui.ıan1a Hatay, <lamanlı lmp&ntorhıfunun Emir Abdullah, bizim dostluk ve m~ her gün Tümen .. tın.ılma ko- 54 numaratajlı kısım: lmallthane bul n ıyme .n yllz e yetmlıı • 
idare ediliyor ve bu vulfede ]<&. ~ m...ıw.ta lıalD111 bir fııti. barıo duygulanmısdalıl samimiyeti, mısyonunda gi)rülehilir lhaletıl 14, 6. kapısının yanında .. mini karoıılnıan um 
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glln ihale edll~ektJ_r· ııuI 
cim heklmleriınizdeıı Doktor Nimet Qllntln bir1Dde mutlalıa kati bir bal hiç ıilpbesiz, zaten billyordu. Fakat 937 pazarteai günü oaat 15 tedir. Is- dö<ıell önü canıekln ve stor kepenkli madıjı takdirde 15 ıncı gllııil pen caJıinıalıtadır. tarmıa Jıailanmuı, Yalım Şarkın 1ıı- mesafe, ne de olaa, bir engeldir. Ara- ~kWer kanuni veaika ile belli glln düklılndır. 17.7-937 tarihine müsadif Cum~ 

Kmlay butabalııeı melıtobln. tlkran balıımmclan lhımdı. mıza frarılmea bunu daha yalımdan •• oaatte TUmen oatmallllll konılayo- Huduclıı ıarkan 2 pareel numaralı günü l!&at ıı. 12 ye kadar icra oıu 
den çıkan dört lıemılre de rontgan Bu lf, olmuıı. bltmfııtlr. Mesele, gllrecek ve kODl§ll mUletlere bildlrıni- nuna müracaatları (722) (~l07). ev, ılnıalen 12 panel numaralı ev, na04k ve en gok artırıma iiıale edllr ~ışmalan için huaııal ınııetta ,.,_ Tllrld19 ile 8urlyeyl bir aralık biri- J'1 lmil olabilecektir. Kıymetli miU- • cenuben 10 parsel numaralı mektep cektlr. 
tiftirilmiflerdir. blrlndon a- bile olaa, nllı&yet va- firlınizin ziyaretini bu bakımdan ya- 20129 Ura 91 1ruruş bedeli k'!ifli ve garben yol ve kısmen mekteptir. 1 - llıaleye bdar blrlkınit oıaa lllmıtlttlcle pe1ı rıJan ""'-• 1lıl -ıeııetle bera- 1ıın prk au1lı ve i.otlkranna faydalı Kütahya rarııizon ve cİ\'anndaki Umum mesahası (220 m. 2) dlr. Maliye, Belediye vergileri ve voıııf 

fakir olmıyalı bu her J'rama aruıııda "!' tlootluk lıl!p. olabilecek meaut bir 1ıAdiııo diye kar· 2M9 metrelik yol İDIUı işL~e yine il- Yukarıda evsafı ve hudut ve m-· ıcarelerl ve . clell.l.liye mllfteriye alt-
talardan tarıto:ı- rllll - g6Nbllır. -un lılly- lllanz. ı.1ı11 çılımaDllftır. hası gösterllen gayrimenkul açık art- tır. 20 senelılı vakıf Uvbı beclell o1811 
l6re muayyen 1ı1r le cıluaiına ,,. 'l'llrld,ye O. clootluk Altmet .Emin y ALMAN Tekrar pazarlığı 7 baziraıt 937 tırmaya vuedilml' olduğundan 30- 135 lira mu,teriye aittir. ı ücret alınıyor Bu ı C b 1 T pUarteet -.at 14 te yaprts..-:ılrtır Mu- 6-937 tarihine mtıaadif Carşamba gtı- 2 - Arttırmaya girmek ilteYID • tıcnt, muay. SLan u ramvay Şlrkett' vattat:eDılnatı 1:f09'lıra ~ 1ıuruş- nü saat H den-16 ye kadar dairede lermulı~ipyllldeyedllıl>-bir lira ile .ıtı u. tur.:1r<1if ve aartlan Ellrlşehirde As- birinci arttırması icra edilecek • çıı«ıl nısı..!\lnde teln'fnat akçeıd veya 
ra, ...ıav1.ı. do 21 llılncllılnan 1911 tuilıll prtııamenln 14 Uncll maddealno f6re lıtl'P'otınalma komi.oyoıumda görüle- tir. Arttırma bedeli kıymeti muham- uluaal bir bankanın teminat nıekill" 

15 Ura Ue l.'50 Ura arumc1a deiitl- 1 L A N bilir. tate~lilerin kanunun tayin ettiği menenin yüzde 7'5 lni bulduğu takdir- bunu getirmeleri prttır. 
:JW· Fakat falılr baatalar nc:retela 

1937 

yr1mm 

1 

Hulraııdaıı riWk ile ıhale gllnllnden Eskişehirde de mllşterlııt Uzerinde bırakılacaktır. 3 - Arttırma bedeli ihale g!IDI .. 
mua:rene ve tedavi görll~lar. Sim ,ıııııenıe ~ l1lna kadar Puar.ıuı baf1ıa Aakerl satmalnıa komlayon ·ın& g•I . Aksi takdirde en son arttıranm taab meelnden itibaren yedi glln ıçincl• 
diye kadar aJman not:loeler, bllylllı " PÜf cedvoll melerl. (723) (31081 • hüdil baki kalmak Uzere arttırma 15 mahkeme kaouma yatmlacakttr· 1'l< llıııltler uyaDCIIra<&k mabl:yettaclir. No. Ycıllar 1 lnı Kal1ıııf J Soıı Ka11ıııf 1 • gün müddetle temdit edll.rek lll-7. •I Ukdlrde ihale bosularak farkt ıı. 
Bele yeni metotlarla tedavi gören 1 Şişli _ TUnel Alllrara prnlzonu lııtaatı 1~ ka- 937 tarihine mllııadif P"'1"mbe gt!nll yat, sarar ve Biyaa ve fala bilA ııll-
boiaz kamerlertnden, bi~k kat'tl 

11

° '.L'tlnel _ şışıt \ CS,"l \ 23,.0 palı z:artıa eksll~ye konulan 200 saat 14 den 16 ya kadar keza daire- kilin mil§teridtn alınacaktır. :ı..rtuluıı valıalan kaydodllml!!tlr. &,00 :U.,00 bin lıılo koyun etme verile~ flat pa. mizde yapılacak ikinci açık arttırma· 4 - :ıoM aayılı icra"' lflh k.,... 
l'akWtenin kadm kıamI tarafından 'ltl - .Bey&llt il 6,20 1 23 halı gllrUldüğUnden -lıga cevri!- aında arttırma bedeli gıymeti muham nunun 129 mcı maddeolne tevfilıal' 
pderilen rahim kanaerlileri, mU- - 1 1 ~ - eıtı' T,02 M;ıit ;:"'. ve(I ilk puarlıit 1 hazıııın 937 oa- ınenenin yllzde 75 ini bulmadığı ak- ~yrl menkul üzerindeki ipotek ..ııl• 
lremmel surette tedavi Jilrınllş ve • 12 Harbiye_ Fatih 'ııı: saat ~ ~rada levazım dlr<le sat11 2280 No. ıu kanun abkl· hı alacalıblar ile diier aw.acıarı.t lyllefllıiflerdir. Ylhleree cilt 1ıanae- • Fatih _Harbiye 6,30 24,30 :;.1r:111 aaı;: !:''"Yonıınıla ya. -a tevfikan geri bırakılır. Satıs pe- gayri m"."1"11 llııer!Jıılekl halı!~ 
rl vakalarından da fevkal&de h 1 bin ::"i oyun kk Ilı tutan 70 ıindlr. Arttırmaya iştirak etm•k iste- v~ hususıle faiz ve maaarife dair ı6' 
ret verici utıcele ' 

1 

ay. .M A Harbiye - Alıııaray Ur : up muval a::ı teminatı 4750 yenlerin kıymeti muhammene41n yllz dıalannı !abat için 11.1.n gllnllndeD ıtl-
Rad 

1 

il r a ~ııtır.,, G 12 Ak8U&Y - Harbiye 1 b adır- k ~ kıınış muka- de 7,5 nlsbetinde pey akçeıd veya mil- haren 15 rün sarfında evrakı mnaııl-
yo ojl ~ ....... ınden çıkar. .O 

111 

Ulnde omıs~ ;" verııır. lateklile- il bir bankanın teminat mektubunu telerlle birlikte oatıı memuruna mll-
.... genli bir nefea alınalı lht!Ja. rln U:"ıınun t ;,,lnancll Madclelerlnde- hlmll bulunmalan 1.1.zınıdır. Haklan racaat etmelidirler, abi Ukdlrdo ııaJı: 

1 5,•~ 28,45 
1 

6,40 24,-
23,20 G,C57 

eım - Evveli., lçlındeıı ..,ı. • 1 1ı1 :"°'"..: ;ııı,d t malıbuz!arile be- tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli lan tapu lılltlltil ile oablt oımıyaıı!lf 
dl: U)t 11 r:: ~eri. <~°7 aaatte komis- a.ıacaklarda di~r allkadaranın ve lr- •atış parasının paylaşmasından barll 

- Şülıilr lıl lıanııerll deiflim.. y 1 (SlOU) tı!ak hakkı sabıplerinin bu haklannı kalaealılardır. 
4!ecllm. A il Ktrlılarell TUm.: b • ve busuaile faiz ve maaarlfe dair olan 5. - Şartname mahkeme divaııb'" 

T,15 19,10 

1 
7,35 19,30 

ı 
8,1& 23,20 

Taksim - Sirkeci 
Sirkeci - Taksim 

Maçka - Beyazıt 

Fakat sonra, ııllotlmll ıletlfllr. - 18 
1 

. ık eıı.lltme u a:neaı lhtlyaeı lddialannı evrakı mUsbitelerl ile bir- nesınde herkesin cörebllecell bir yr -= - ::;:., ":ı-eaı.tır. ıı:ı.. .000 kilo •ilt ilkte 11.1.n Urihlnden itibaren nlha- re .uılnııttır. Ful& mal6mat ~ 
... 

17 

k oltIP tutan aııoo mınen flatr 10 yet 20 glln sarfında birlikte dairemi- lstıyenler 1137/8 aayı ile Beyoflu su!lı 
- .::::. 1112 lira ııo Jnıru,t liraclır. ttk te- ze bildlrınelerl 1.1.zımdır. Akol takdir- mahkemeleri ba§kltiplltlne mllraa9 
U)t ınetı1 Jıer g11n tümen ur. Şartna- de haklan Upu sicilli fle aablt olmı • atlan llln olunur. (38(181) 

'l,00 2',0IS 

8,10 8,55 
8,40 20,M 
'l,OS ı ı, 20,20 

1 

Seyult - Maçka 

Şifli (Depo) Eminön 
Eminönü - Maçka 
Maçka - EıntnönU 

- Kansere tutulsam da, gam,e-
- artılt. dedim. Mademki Iwıae. 
il, k&kUnden kurutan bir RadyoJo. 
, mUease1emiz var! 

lallkeslrde Zelzele 
Babkeair - 23 Maymta saat 13 e 

kala buradı4J..W.W lııir set.ele ol 
blrgok kimseler korkularmdua 

undulcla.n yerden dıfUIJ'& firla • 

• 
Emet (TAN) - 28 Kaymta eaat 
de bunda olduqa ficldetU iki ..ı. 
e olmu,ıur. Za)'iat yoktur, 

hlHlye 
TahsllMI 

Gaziantep (TAN) _ Belediye, 
yılı bütçesi 18&,000 lira oldutu 
Nisan IODUD& kadar 110830 11· 

t&h•illt yapm2'tlr. Bir ay a.rfm. 
I0,000 lira tahsil&t o1aoalı muhal& 

bulundutun& fÖN, bu yd bllto--
llra ile u ft 

i 

.1 

-
Şltll - Sirkeci 8,30 30,00 

A nü misyonunda rf'rUlebll::aıma ko · yanlar 1atış bedelinin paylaımasm -
17 yt1 

937 
puartMl gilntl ~t 

1 
alNf H, 8, dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, ••••••••••-" 

·A telılll- lıanuni-. 4 tedlr. ı.. tenvirlye, tanzlfiyeden miltevel. 

ı 6,65 20.ao 

1 
6,45 18,45 
'l,11 11,15 

~irkeci - eifli 
Mecidiyeköyil - E.ö 

18 rlle blr!Uıte balll g11n '"ve teminatla- llt Bel•diye rüsumu ve Vakıf lcaresl 
- ıatınallll• komisyonun aaatte tümen bedeli mUzayededen tenzil olunur. 

1 

19 n. (726) (3110). a müracaatla- Daha fazla malftmat almak isteyen-
) 1,ao 30,80 

8,02 21,10 

E.önU - Kecidiyekö 

Takaim - Beyuıt 
Beyazıt - Taksim 

\ 
8,00 23,10 
8,45 23,M 

Kurtuıu, - Beyazıt 
Beyazıt - Kurtuluş 

1 

Şifll (Depo) Eminönü il 6,05 6 
Eminönü - KurtulUJ ı 6,36 2o:!: 

____ x_urt_uı_ut_-_JCmln __ ön_u __ 6._57 _ _ , .20,1:s 

A 
19 

22 

23 

M 

32 

aa 

37 

Befikt.a.t - Bebek 
Bebek - EmtnönU 
EmbıönU - Bebek 
Bebek-~t .. 

Oratk.öy - Aksaray 
A.k~y - Ortaköy 

Betiktaf - l'atih 
FaWı - Bet1kt8f 
Aksaray - Topkapı 
Topkapı - Sirkeci 
Sirkeci - Topkapı 
Topkapı -Abara.J 

üsaray - Yedikule 
Y edtkule - Sirkeci 
Sirkeci - Y edikule 
Yedtkule - Akaaray 

1 

ı 

5,23 -5,45 23,40 
5,55 2f,20 
- 1,00 

-
5,50 20,50 
6,~ 21,stJ 

-
6,30 20,4ı0 
7.10 21,20 

8,28 -
8,4ı0 11,IO 
6,lJ 2',00 

U,M. 

5,30 
e,•& 21,M 
8,17 3',0D 

24,.0 

28,'8 

- • ter 31-5-937 tarihinden itibaren her 

ıcırldartll TUmen haatueel thttya- kesin görebilmesi için dairede açık bu 
cı için kapalı zartla 18()()0 kilo ko lundurıuJacak arttırma şartnamesi i
eti satın alm&caktır, Muhamm yunf. le 9341101 No. lu dosyaya mUracaat-

0 
.......... ol en ıa. l k"' d d tı 4 ·-- up tutan 6'00 liradır a mez ur osva a mevcut vesaiki ~ö 

tık teminatı 480 liradır. ljartnam.! rebilecekleri llln olunıu-. <33034 l 

her ,un tümen 1&trnııma komilly d~e~de ia::lı belrelerle birlikte tek-
nunda fÖl'Üleblllr. İJıaı-ı 18 8 93° 7. l'f kt ı ba sUn - 1 ı me up armı ihale ıaaatinden bir 
çal'f&lll il l&&t 18 da~ htek saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti 
!ilerin kanunun 2• 3• tlnctı maddelemı: Satmalma komisyonuna vermele _ 
havi za.rflarmı belli gUn mektuplarmı rt. (714) (3013). ıı EN HOŞ VE TAZE )IEYV.,\• deki "9lka ve teminat 

en u bir aaat evveline ve ıaatteıı • 
1 

:..ARIN USA.RELERlNDEN ıs 
aatmaJma koınia kadar TUmen Kırklareli TUmen btrUklert ihtiyacı rlHBAL EDİLMİŞ TABll sll\ 
ri. (

726
) (81U). Yonwıa vermele- için kapalı zarfla 50000 kilo sadeyaf MEYVA TUZUDUR. EmaalllJ 

• ıaatm almacaıı:tır. Muhammen bedelt bir fen hartkuı oldutunctan ta • 
Hepıdne biçilen ed M kuruş olup tutan 4TSOO liradır. tık mamen taklld edilıbllmest mtlJll 

bet ya. Ura olan I? eri otuz tJrt bin teminatı "82 lira SO ınınıttur. Şart. kiln deflldtr. Haınnuıhjl, mid 
m~ ka'Dlllı 'blem elektrik ııamesl her glln satmalma komlsyo. yanmaklarmr, ektlllklll'inl ve 111u 
konulmuŞtur. tııaı~a ebtltmiye nunda görUlebilir. tbalNi 18, 8, 937 anntd tnkıbuları giderir. AfıS 
cum&rteei ıünU 1&&t ~~ tem~uı 987 cuma gtlntl saat 18 dadır. tsteklller kokusunu iı.a.le eder. Umumi ba• 
teminatı 2437 lira Gl dedir. Ult kanıınun 2, S Unetl maddelerhı.!cld yatm intizamsızlıklarmı en errıiJJ 
nam-1 l65 kuruta lıl. 7ur. Şart: veıik& ve teminat mektuplannı havi ıurette ıatah vı tnaana bayat \'t 
aatmalma kom1lyou • VekAlıt1 sarflarmı belli gttn ve saatten • u canlılık bahMder. 

undan almır. Ek- bir saat evvellne kadar Tlhnen aatnı- tNG!LtZ li.NZUK ~ 
--•~~~QOOL~ U • b!TANBUL 
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Adi bir sabunun 
çok büyük zararı 
Sabun aldığınız zaman 

saf l ı a 1 n l .ara y l n l z. 

TÜRK TiCARET BANKASI 

Merkezi : ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATJ 

Her Ay Faizleri Ödenen: 

KUPONLU VADELi MEVDUAT 

Ankara Adapazara 
Bandırma 

f elefon: 2316 Bartın 
So.u 

Bozüyük 
Burss 
Düzce 
Esk.s :hir 

Gemlik 
lzmit 
Safranbolu 
lekirdı1ğ 

Islan bul 
Telefon: 22971 

Türk·venin her tarafında muhab~r:eri vardır 
TELGRAF ADRESi 

GENEL DiREKTÖRLÜK: TÜRKBArtK Şube'er: TiC r.ıRET 

Jandarma Genel Komutanllğı Ankara Satınalma Komisyonundan: 
~artnameleri paruız olarak konıilyondan alınabilecek ola.D cina, miktar, muhammen bedeli, ilk teminat, a
t tarzı. gün ve saati 8.f&ğıda yazılıdır. lateklilerin tartn&ınelerinde yazıldığı tekilde belli gtinUnde teklif mek-
llpiaruu komisyona vermiş olmaları. (1268) (2841) 

Beheri Beherlnin Muham nk teminatı İhale Eksiltme 
Tarih şekli 

Gün S. 
Adedi KG. men bedeli KG. Adet Lira Kr 

........____ _____ _ 
~tiçUk kazan t>O klşllik 

Usuk kazan 30 kişilik. 

~ kapaklı bakraç. 

~<> ti çadır 
l"tatif çadır. 

40:50 
,0:50 

50:80 
300 

3000 

12:13 150)Kr. 
9:10 150)Kr. 

3:3.5 l50lKr. 
63 Lira 
7 Lira 

168 75 

1417 50 
1575 

Pazartesi 
7-6.937. 10 Açık 

Eksiltıne 

Pazartesi 

7·6·937 15 Kapalı 
8-f\.937 ıarf 

ta Salı 10 ., ,, 
l{ Put kUrklenmesl ~00 kısa 11 Lira) 1462 ~O 8-6-937 Salı 1~ 

'Put kUrklenmesl. 1000 Uzun 14 Lira) Kapalı z. 
'-------==·~----------------~--~----------------

Emlak ve Eytam Bankası Şubesi 
Direktörlüğünden 

na! -:- Şubemizden ma.a,lannı iskonto ettirmekde bulunan MUtekaidin 
1't 11!iııde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişelerimizden aldıkla
~Unıaralarla tayin olunan günlerde bankamıza müracaatları ve bunun 

a Cfnde Vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği 
~U ~arp malilllerlnin ayın dördUne kadar vlki olacak müracaatları 
Ctft . gtinüne icra. edilip ondan sonra.ki müracaa.tlarınm sıraya tabi ola -

ııtn olunur. (8122) 

"'------------------------------------~ar rn ara Ussübahri Satınalma konıisyonundan: 
lnsi Kil . 

~ lt 1.ı.tu eti 
0Yun eti 
~r eu 

osu Tahmın tutan 

25.000 
20,000 
40,000 

Lira 

10,000 
10,000 
12,000 

nk teminatı 
Lira 

J{ 32.000 2400 
,,,. 

0ınutanlığımız deniz erleri için 26/5/937 günlemecinde kapalı zarfla 
Geı 11~nıeaı yapılan yukarda cins ve miktan yazılı Uç kalem yiyecek mad
tlı~el'inde verilen fiat ytiklflk görüldüğünden yeniden açık eksiltme sure -
ta 8atın alınacaktır. Eksiltmesi 5 Haziran 937 Cumartesi gUnü saat 10 
~:Yapılacaktır. Isteklilerin yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte mu
la.r:ı en gün ve aa&tte l.mıitte Tersane kapıamd&ki komi9yona müracaat· 

. (3101) 

Parise Seyahat 
"PROVIDENS,, vapuru Ist:ın· 

bula gclmiyecefi.nden seyahati
miz !.OYD EXPP.ESLE iera ve 
ıs hıt7.ıran saat .10 da 1stanbul· 
1aı:ı bnreketle ve Brendizi ROMA· 
MILA N tarikile 22 :ıaziran akıa
mı PARtSE muvasalat olunacak
tır. DönUş: Marailya. Nis - Mon
tekarlo - Roma. Napoli - Brendi
ıi - Pire tarikile olacaktır. 

li'aıla malümat almak için: 
'NAK,, seyahat acentalığma 
nı\irac;ıat. Galah Iııl:tım c;ıdde. 

si 7. Te:(fon 43l2ı) 

' HIRALIK ~ 

1 BAHÇELi APARTIMAn 
Harbiye caddesi Sipahi Oca

ğı karşısmda GESAR apartı-
manının birinci katı kiralıktır. 

On iki odası, kalorifer, •ıcak 
Ve IO!uk BU teaisatı, url kon. 
for, banyo, telefon ve husus! 
büyük bahçesi vardır. Taliple
rin Galata Tünel caddesi 48 nu_ 
marada Mihran Geearoful'.ın 

Ti~arethanesine mUracaatlan. 

--• Telefon: 40308 

~ ............ ... 
Sıhhat noktal nazarından 

ÇOK GÜZEL 
bir tanda yapıhnı§ tık çoeuk a.. 
rabaJan, her yerden ucuz fiyat

larla yalnız 

SAK ER 
Maiazalannda 
1&tılmaktadır. 

OSMANLI 8ANKASI 
Osmanlı Bankam hisse sahipleri, 

dahut nizamnamenin 29 uncu mad
desine göre, 22 Haziran 1937 Salı 
gUnU saat on iki buçukta, Londra'da, 
E C. 2 Old Broad Street, W"lnches
ter Houee'da. toplanacak yıllık genel 
kurultaya çağınlır. 

Müzakere Ruznamesi 

1 - Genel Idare Heyetinin 1936 
· senesi iAlerine ait raporu; 

2 - 31 IlkkAnun 1936 tarihinde 
katedilen hcsaplarm tasdikı; 

3 - Temettil hiuelerinin tayini; 
4 - Genel idare heyetine aza se

çimi. 

Banka dahili nizamnamesinin 27 

inci maddesine göre, genel kurultay, 
en az 30 hisse senedi olan bUtUn his
se sahiplerinden terekküp eder. Bu
nunla beraber, 22 Haziran tarihinde
ki kurultaya, hisselerini bu toplantı 
iç.in gösterilen tarihten en az on gün 
evvel Bankanın aeağıda yazılı mer • 
kez ve şubelerine veren hisse sahip
leri girebilir: 

Paris'de, Meyerbeer Sokağında 

(lX) o) 7 numaralı Banka Merkezi-

ne; 
Londra'cia, ...:rhrogmorton Street 

(E. C. 2.) de 26 numaralı Banka..Mer... 

kezine; 

Istanbul'da, Banka Idare Merke%1-

Bankanın muhtelif şubelerine. 

2 inci 
Sayısı 

çıktı 
Avrupa moda mecmua
lanndan farksız bir ne
f Wiettedlr. İçinde emprl. 

me sabahlık, tayyör \'e 
bütün yaz tuvaletlerinln 
en yeni nümunelerlal bu 
lacaksmız. Bütün mü
vezzllerden isteyiniz. Fl
a tr yalnız 15 kuruştur. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumt Neşriyatı ldate Eden: 

S. SALlM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet 
Şirketi. Buıidığı yer rAN m&tbaaaı 

iyi y~ğlarla 
edilmiştir ve 

saftır. 

imal 

terkibi 

EvET ciciM .' 
PERLODENT oi~ MAcunu 
~A~E SİN OED\R. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SA TINALMA KOMIS YONU iLANLARI 

70 Ton Elektrolit Tutya 
Tahmin edilen bedeli 15400 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlilğü satmalma Komisyonunca 
23-7-937 cuma gUnU saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartna.
me parasız olarak Komisyondan verilir. Talip,erin muvakkat teminat o
lan 1155 lira}, havi teklif mektuplannı mezk\ir günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkftr gUn ve saatte Komisyona müracaatlarL 

• • • 
200 Ton 114 lük Oleom 
200 Ton 105 Jik Oleom 

(2960) 

Tahmin edilen bedeli 21600 lira olan yukarıda miktan ve cins! yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlüğü satmalma Komisyonunca 
21-7-937 Çarşanba gUnU saat 16 da Kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak Komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1620 lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkür günde saat 15 e kadar Komisyona vermeleri ve kendi erinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaiklc mezkur gün ve 
saatte Komisyona mUracaatlan. (2961) 

• • • 
230 Ton Elektrolit Bakır. 

Tahmin edilen bedeli 149500 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüğU satınalma Komisyonunca 
21-7-937 çarşanba günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale cdi'ecektir. Şart
name 7 lira 48 kuru, mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan 8725 lirayı havi teklif mektuplarını mezkflr günde saat 
14 e kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka • 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik.le mezkftr gün ve saatte Komisyon& 
müracaatları. (2962) 

Liseler Alımsatım Komisyonundan: 
Yiyeceğin cinsi 

Kuru çalı fasulye 
Barbunye fasulye 
Kırmızı mercimek 
Yeşil mercimek 
Nohut 

Odun Gürgen 
Odun Meşe 

Mangal kömUrU 

Süt 

Miktarı 

Kilo 

19700 
8900 
3150 
3500 
6500 

1050 Çeki 
250 Çeki 

32000 Kilo 

3000 Kilo 

Beherinin tık Eksiltme Gün ve 
Fiat Teminatı saati 

Kuruş 
12 ) 

9 } 
12 ) 
17 ) 
12 ) 

26(1 ) 
260 ) 

11 

L. K. 

368 85 3 6/ 1937 Pcrşem 
be saat 14 de. 

253 50 3 6 1937 Perşem 
be saat 14,30 da. 

96 3/ 6/ 1937 Pcrşem 
be saat 15 de 

24 75 3/ 6/ 1937 Perşem 
be saat 15,30 de. 

• 
ı 

• 
• 
• 

ı 

' lı 
.. 
,. 

-
n 

.. 
• 

24/5/1937 Pazartesi günü yukanda ·yazılı yiyecek ve yakacağın yapı
lan eksiltmesinde kuru erzağa istekli çıkmadığından, odun ve mangal 
kömtirilne ve Kandilli lisesinin ailtüne verilen fiyatlar yüksek görüldü • 
ğünden yanlarında yazılı gün ve saatlerde ihalesi yapılacaktır. 

Iateklilerin yeni yıl ticaret odası vesika ve teminat makbuzlariyle Istan. si 
bul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Liseler satmalma komis
yonuna gelmeleri. 
Şartname komiııyondan görüleceği illn olunur. (3117) 
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H A Z f R A fl AY. ı 

Ç EŞ İ TL E-R İM i Z 

'S E V V A H A T E $ V A S 1 :' 

rsevv AHAT CANT AS( 

1 ı 25 den ltlba;ett 

SEVY AHAT BAVULU 

4,25 den ltlbat9n 

KADINLARA MAHSUS . EŞYA: 

EL ÇANTASl 

~. 7 5 d•!' itibaren 

~E L.t>TV EN 

1 ı 7 S den ıtıbareır 

ÇORAP 

~AMUK o. 75 den ltllta,.n 

~'9K~ 1 ı 1 O dan itibaren. 

Ziimrüt 

1 

T ıra, bıçafı J'erine batka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

iSRARLA 
POKERPLAY 

lll'&f bıçaklarını iıteyiniz. 1 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu 
Direktörlüğünden: 
latan bul ve Beyoğ1u AkJ&m Kız Sanat Okullarından geçen 1enelerde 

mezun olanlar ve detalerint- o senelerde tamamlamamı9 bulunanlar Ha -
ziramn ilk haftam içinde behemehal Tepebafmdaki Okulumuza zqvur • 

•. 5AUİBİHİH 5 
s~ 
q!an. 

~ 
~ 

AX 1989 - KVÇVK MELAHAT 

Sulu Kulede Kına Gecesi 
Çinglne Kızı 

AX 1990 - MUSTAFA 

AX - 1938 - 8. GVLEB 

Çayır Değil 
Tabakta Dan 

AX 1994 - AHMET ŞENSFA 

Giyer Fistanını. Kuyu Ba.şmda Teati. 
Bir Yar Sevdim Kuşadah Penbe Gelin. 

AX 1991 - KVÇVK NEZiHE l AX 1995 - AYDA 

Saçlarm Kmr Kıvır. Şu Dağlan Delmedi. 
Gurbette Beni. Bu seven Kal•bim 

AX 1992 - ERZiNCANLI ŞERİF AX 1996 - MALATYAU 

Methiye KALENDER. 
Narman Kazasında bir Gelin Malatya Elvanı. 

Gördüm Celi.1. 

Nafıa Ve kal etinden: 
16 Haziran 937 Çarşamba günü saat ll5 le Ankara'da Nafıa V49k&M'I 

Malzeme Eksiltme Komisyonu odasmda cem'an 2317 lira 10 kurut Ol~: 
hammen bedelli galvanize 15 ton 4 m/ m lik telgraf teli lle 160' kilo ....., 
m/ m lik bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. EPiltd 
,artnamesi ve teferrüa.tı parasız olarak Ankara'da Vekllet Malzeme..., 
dUrlUğünden alınabilir. Muvakkat teminat 173 lira 78 kuru,tur. ıate~kuJet 
rfn teklif mektuplarmı 16 Haziran 931 Ç&rf&mba gUnU 1&&t 14 e kMfar' 
karada Vekllet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri llzıındır. (1306) ( 

Samsun Şarbavlığından: 
Elektrik ve au santra.ılanmızm bir senelik ihtiyacı olan (390) ton d 

zotun mübayaası a,ağıdaki eaa.slar dairesinde kapalı zarf uaullle eıadltıı 
meye konulmuştur. 

1 - Satın alınacak mazotun muhammen bedeli (2'1300) liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi (2047) lira (50) kuru,tur. 
3 - Dıale 24-6-937 Perşembe günU ıaat 15 de Belediye Daimi Enetl • 

meni huzurile yapılmak Uzere bir ay müddetle kapalı zarf uaullle e~ 
meye konulmuştur. 

4 - Buna aid evrak funlardır: 
---------------- A - Satın almacak mazotun tennt evaatnu g"9tertr femıt prtnaılll 
malan. (2963) 

Darüşşafaka direktörlüiündenı 
1938 senesi Mayıs nihayetine kadar Darll,,afakaya &lmacak muhtelif 

sebze ile ekailtmeai yapıldığı halde verilen fiat faz1.a görUldtığtlnden fes
holunan et açık eksiltmeye konalmuttur. Taliplerin 4 Haziran 937 Cuma 
günü saat on befte NunıoMnaniyede TUrk Okutma Kurumuna gelmeleri 
muvakkat teminat olarak sebze için 200 ve et için 570 lira getirmeleri ve 
,eraitini anlamak için daha evvel Kuruma müracaatlan. (3035) 

B - Eksiltme ,art.namesi 
olup istekliler bunları Samsun, ve lsta.nbul Belediyeleri Fen MUmırl~ 
rfnden görebflirler. 
1- Iatekliler 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı haiz olacaJdardL 
6 - Taliplerin teklif mektuplarmı ihale gUnU saat 14 de kadar Salll • 

sun Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lizımdır. Bu müddet
ten sonra verilecek teklif mektuplan kabul edilmez. 

7 - Dıa1ıe 2490 No. lu kanun hükümlerine göre yapılır. (3103) 

Yalova KaDlıcalarının: 
Asırrardanberi tecrübe ed•lm!ş radyo aktiviteli ve müsekkin hassah meşhur suları; 

müzmin romatizma; s:yatik, ağrılı barsak ilt~hapları, anterekolit, müzmin ishal ve 
dizanteri, ağrıh basur memeleri ve sancıh kadın hastalıkları, nikris ve her türlü . 
nevraljiler gibi hastahkları muvaffakıyetle tedavi eder. . 

Tedavi, mütehassıs doktorların nezareti altındadır. Biyolojik her türlü tahliller 
için laboratuvar ve f:zyoterapi, tesisatı vardır. 

Bu sene kap!ıcaların otel ve lokantalarında büyük tekemmüller yapılmıştır. 
1/ Hazirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhassa calibi dikkattir. 

Çınar oteli : Bir günlük pansyon komple " otel ve yemek ,, bir kişi için "325,, 
kuruştur. iki k1şi lçln oteJ ve yemek "550,, kuruştur. 

Büyük otel: Bir günlük pansyon komple " otel ve yemek ,, bir k;şi iç~n 350 
kuruştan başlayarak kat ve oda~arına göre yedi liraya kadardır. iki kişi için altı 
liradan dokuz liraya kadardır. 

Aileler • • 
ıcın ayrıca tenzilat yapılır. · 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yemeklerin tab:odotu: Büyük Lokantada 
100 ve Park lokantasmdci 70 k'-'ruştur. Afikart Yemekfıatlarmda dahi tenzilat yapll· 
mıştır. Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok ucuz~atılmıştır • "307 4 " 


