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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

· Kahinedüntoplandı BES AYDA 
inşasına Başlanacak Olan 119MILYON 

Diyarbekir • Cizre Hattının Y~JPAl 
Temeli Şu Günlerde Atllacak ==~~E'E 

'' M.11" 1 ı ,, 
Tüccar 

--0-

~-., Emin YALMAN 

Bu Yeni 
Kazmasını 

lıaleti 119.395.HS lira ola-

11 k 
rak tabii etmİftİr. Ba ra-
kam latıricinıle lıalan (2) 
milyon lirqa ,.....,. da te-Hattın 

Nafıa Vekili 
B. Çetinkaya Vuracak 

berrüler oanlır lıi ba miJt.. 
tar, amaani 6iit,etle oariılaf 
CU'CUlllG lıonalmGmıftır. Bi· 
naenaleyla taluil4t >'eiainan
ıla Jalail J.,UJir. Ba 6., ay. 
lılı ıaWltltm 8,S milion li
ra •~ ....-len ,_,,.i· 
len alacalı tGMilatulır. Ge
,en mali yd111 illı be, Cl)'llkl 

nübetle ba •en•lıti be, aylalı 
vatiJat 11.S21JU4 lira 6ir 
lalalılt ilotle efmelıteılir. 
/Ilı JJtı 6a iratlar ~ o-

FIU.NSIZCA -TURKÇE 

IOYDK DiL KILAYUZU 
t. İl. Danitmend, A. Süha Delibaşı, Repd Nuri, N. Ataç 

3 B0Y0K CILD. Fransızcadan ttırkçeye en mükemmel 
Jtpt. Her Uç cildin fiab 12,5 liradır. Kanaat Kitabevi 

· Şanghay Japonlarda 1 •• 

Binlerce Çin Askeri 
Si18hlarını Bıraktılar 

IClllCJhay Clvanncla lir Şehir Alevler 
lginCle Yanıyor. Çln•ere Göre, Haldkt 
Muharebe Bundan Sonra laılıyacak 

B ir memleketin bayatı ~
aık --İyet .... iisen

De inkitaf eclebiHr. (Yarm), he
_., bbal eder bir imil halinde 
buhmmazaa kinue cleYamlı te
tebbiial ere atıla.mu; paruou 
Ye emelini memlekette yeni ik
baclt kıymetler yaratmak Ye ha
rebt uyandırmak malreedile it
letemez. Hele bisim ıibi yeni 
Jeni nzifeler karfıamda bulu
nan bir memleketin iktıwll ha
Jab denmb hareketlere ve bua
lamı icap ettirclili tam emniye
te ficldede malataçtır. 

larak .Ue -'ilmif olan,,.,.,,. Clttıpei öniinılelıi letııtlı mıılwırebeJe Japon mevzil...ı 

1 
•ene •mı iP,. oaridat ı..

CeW Bayar, programım okuduk-

lannı JSJJOOJJOO lira ollll'tllı Nevyork, 11 (TAN) - Uzak f&l'k- takaama iltica etmektedirler. JılııD. 
taki son vaziyete göre, Şanghaydaki vemete devam eden ÇinWer de sillbla 

taltmin ettitehilmelıtellr. beynelmilel mmtaka cenubundaki nnı teslime mecbur kaIIDJllardlr. Ja-• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • ---------a-. Nantao ,ehri, &f&iı yukarı J&J><?nla- ponlar, Wangpu nehrine 18VkettUderi 
rm eline geçmit sayılır. Binlerce Çin- zırhlılarla §ehrin bombardmWlma il-
li siWılannI bıraklllif ve tee1im ol tirak etmifler, tayyarelerde tehre 
m1Jl}ardır. Birçokları da Franm mm (.&rlalm 9 aneada) 

Ankara da ki 
tan llGDra ü eöyliyen hatiplerden Diyar6elrire 935 ıe tiren Ilı INftlle B. ÇefiMaycı 
blrlnhı llUtkundan ıu m&na çıkıyor- .1 A. •• L·~I- J 

Ordu Atı 1918 Mütarekesinin Yıldönümü ! 

ondradakı Merasımde 
bir b8dise çıktı __ 

:~ :=: ı:=-ıw::,.ıı:ı.:=~ v~ı;e!ı~":). ~:~betin:-ele: .,,usamncatan 
sıı•·•r 'ı av Qel6I -... • · 

Ba ...... b•"lletl tam 44,..._ ......... ... JltlerlDla DiJU'beldre &itmek 98 ... 
llaktlr. Dl1n btlyWt h1mmetler göe- vakte ır.dar de"8lll etmlftir. ..- Japdwlr meurimde bulunmak 
teriJmlt, dağlar kadar mU§kWler a- Yurt içinde cleadrJ0111 erme .,._. bere 1ola ~ haber verın,or. 
llhmltır. Fakat bugün kaqmm.da timiııe btlk6met:bnls ehemmiyetle de- Bu bat, bir uçtan Muaul hududu
bulUDaD itler de p getln ielerdir. Bu vam etmek azmindedir. Bu elbpleden na; diğer uçtan da tlmale yani Kutu 
lllemleketi normal bir iatiba.ı, ldll- olarak Diyarbeldr - Clsre arumda boPma uatııac&ktır. lnpat 2,5 • 3 
tllr, e&ilık ve geçim aeviyeame çıkar yeni döşenecek olan demlryolUllllD lene içinde bltlrllmio olacaktır. 
inak için çok btlyilk mUtkWlerte çar temel atma merühnl 111 bir kaç gün Bura4&ld di.vewıer yarın (bagiln) 
Pllmak, btltt1n kuvvetlerimizi aefer- içinde yapJlac&Jdır. Bu hattın ut kaz huaual bir trenle hareket edecekler-
ber helde bulundurmak llzmıdır. lllUIDI tülat Nafia Veldlhnts B. A.- dil'. 

Gerek Atatlrldln nutkunu ve ge- =====-==-=====-=---====----===-=-=---==--== ret bu nutuktaki direktifıeriıı tatbi-
kat yol1anm anlatan htlkflmet pror
l'&fnmı okuyunca 111 kanaate vanyo
rua ti htıktmet vaziyeti, en etraflı bir 
~ kavraDUI ve eauh bir p1inla 
1Urlmiye hamlanmlftır. Her iki nut 
1tun her lmmmda (emniyet) keHmeei 
8-inde mr&Tla durubnaaı, bu isabet 
il &örUaün gok canlı bir ifadesidir. 

E mnlyet her sahada 
ihtiyaç~. 

"'1rtJte b1111ııemJı, 
l'llı k6teyi 
>et k:annmllıf! 
edeNımeu 
llutut, deV 
ladl m 
lli1f ediyar. 
'ktıaadl itlerde. (ya Cllatiil!l!l'lll 
ib&k> ıayea1ıı1 glldtlyor. Fertıerif'Y& 
l'abcı faaliyetıerlne karp katiyyen is 
titna g&termiyor, aksine olarak bu
:!_~~ duyuyor. Birtakım btıyUk 
--=ruı devlet t&rafmdan yapılmasını 
lııeaa bir zaruret diye karşılıyor. 

'ruccar bir tufeyıt değildir. Milli 
lktıa.dl hayat içinde lUzumlu roller 
011unıı bir lkbBadl wuturdur. Millf 
~!~ki faallyetini görmesi için 
;-waıoe el uzablacakbr. Fakat bu
~ l&rtlan vardır. Te§ebbüsl~de 
ttı.._ . heaabma menfaatler anyan bir 
-~,bu menfaatleri ancak umumi 

Dersimli Haydutlar 

Seyit Rıza ile Suç 
Ortaklarının Kararı 

. 
.............. lttlnk edea bir abl

tlmls atı.. annafaklJet;le 
mAnl atlatqor. 

(Ankara foto muhabirimizin c&ı
derdiği reainıler altmcı aayfamm-
dadır.) 

azartesiye Okunacak Mr. MKDonalcl'ln 

Cenaze Merasimi Ellü, .ıo (Tan muhabirplen) -
Denim taklleri hakkında adaletin ka Londra, 11 (TAN) - Eı1ki Bat
ti hWdlm ve karan, birkaç gl1n aonra vekil !ılacdonald'm cen•-1, doldu
baydutJarm Jmarmak bilmiyen taniı ğu yer olan Lo-lmouth'a 16mlllecek
ytlalerine karp okunacaktır. Ontımtll tir. Macdonald'm Vestmbıllter killae
deki Puart.t gllnU mahkeme, bu da Bine defni için vuku bulan teklif, ml
vanm eon celae8inl yapacak ve &dil teveffa bi.fvekllln vutyeti dola· 
kararım Seyit Rıza ve aveneelne tef yıaile reddolunmuttur. 
hlm edecektir. , Dllnnnm her taratmdan yabancı 

Bugüne kadar devam eden muha - devlet reialertnden yllsleree tulyet 
keme aafbalarmda, Seyit Riza ve h•J telgrafı gelm.iftJr ve hlJl gelmekte
dutluk ortaklarmm ifledlkleri aiJr ci dir. 

D&yetier aayfa aayfa ortaya d61dll • ----------
mu,, hele IOn kıyam hareketlDhı lç ~· -.... ............... 

)'t1zU a~. Birkaç g1n ııon· M E H T A P L 1 
ra verilecek karar mUnuebetlle Tun 
ceıı 1ayamınm bir tarihçesini yapa- B 1 A CI IE C E 
hm: 

Londra, ıı (A..A.) - Kral, bera- Kral, bundan.~ Whltehall .._ 
berinde dik ele Gloucellter ve dük de yunca ilerlemlt fi Kare.,al .Haig'tn 
Kent o1duju h ... bu eabah White- statUsU önüne de bir çelenk koymllfo 
hail m&kberesinde btıylk hsrp mat- tur.Whltehall'detl lilk6tu, ad•mm bi 
tullerfııin hatıralarını tebr.il için ya- rinbı ıu 8Uretle haykırmUı ihW et
pdan merasimde hazır bulunmuş ve mfetir: 
iki dakikalık ananevi ıilkflt muhafa- "Bllt.Un bunlar, riyadan bqka bir 
a edildiği sırada i.bideye ~elenk koy- teY detilctir ... 
m111tur. (Al'llMI 9 ........ ) 

Arap - Y alıudi Mücadelesi 

Filist · nde yine örfi 
idare ilin edildi 

• 

At.lan Bombalardan Birkaç Arap ,,9 
Birkaç Yahudi Öldü v.e Yaralandı 

• 
Kud08, 11 CA.A.) - Eüi Kud&s 

eebrincle yeni bir takım IUikastler va 
kuu haber verilmektedir. Bu eehirde 
yeniden guruptan aonra sokağa Çlkıl
mamaaı ve Jllklarm eöndtlrWmesl U• 

nHlne mtlracaat edilmeli tabrrtlr 
etmiftir. 

Kudüs camii mlltevelli8i Şey An
sari ile itiW ..ıtilmittr. Yemeııll bir 
Yahudi yara)UllDJI, bir Arap ta telef 
olmuttur. :-ıaatiıı çerçeveei içinde görmeli

~'l'llrkiye) kelimeat her tt1rltı 'ti
bir 1'lertnde (blite) mefhumunun 
earın ifadeat halinde kalmalıdır. Tllc
atı kendi devamlı, buawd menfa
e&r eri de bunu icap ettlrir .. ~okaa tile 
ı ' blr •fa.cm meyvuuıı bir tek de-

Kudtla, 11 CA.A) - Röyter Ajanm 
büroeunwı camlan, mücavir bir •par 

Abbuutqı qlretinin reisi Seyit RI Yaz• : tmıanduı, qatıda malanmıt bulum 
zactn.. Bayatı bqtanbqa bir çapul • .___ .. ah:.:...&.1.tn Al arap otobllalerlııe atılan bombanm in 

a Z&hnıeteizce toplamak ~ .p. 
cı keeen, iatikbaldeki 
lı:eıı~ı- · d 
kan~ e, umumu da. 
'- 8'rarb bir umar 
-. clbdne ve berıre.e 

ıetlrecek bir ka 

(ArlallKI!• 

ctıhık tarihi tefkll eden bu ,ertr, Tun « - 8TTI flllla ytbıllnden parçalaımufbr. Oç a-
çeli dailarmm en çok dikkate çarpan -o- ra~ alır aurette yaralanllllfbr, 
tiplerinden bhiaidir ve hepainin bqDI Çok ltbel idil&,.... w ro- KudUa, 11 (AA) - BugUn tehir 
da gelir. Zam•nmda masum maskesi ........_ hep TAN'da olmdtl- merkezinde birdenbire kanfıkhklar 
n1 ~Jrmacak kadar deeiaeci ve Jll&h· tua 8ah.ı.ettba Allılla .,. ym çıkmış ve mütarekenin yıldönUmtl 
tekir ole.n bu adam, her devirde her w ~ llefta - ...,_... ._ merasimini lhW etmlttir. Bir bom-

! __ ,__. _.ı_a._A.! -ı:.rii. metmn hareketin sizli bir idarecJ8l ve ctlDdea ım.ı. .- _,..... ba atılmJI ve bet Arap atır IUl'ette ... .,... -cuaK& . ., bq 'tef9ikçili cıılmllftur. ~ - _.. '-'re' • yaralaanuftır. Bu lene üçllnctı defa 
fl6lı AW- """""'"" iUJdar, ackmlarmm ima pMuma da _, • - _ _ _ _ - _ ~ _ ~ _, Bir Filiıdiıt lı6yiin4e aaa7'f olarak hallan 1a&t 18 den sonra so-

.. H..,U. Ala (.&rkw 9 .._..) wu~nevuGWWW hooederine t-'im olan Ar_,_ kak1ara çıkmuı yuak edUmiatır. 
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; Dünyayı idare Edenler Nasıl Yaşarlar? ~ Sahte Çek 

S~ . _, __ ":J İsinin İçyüzü 
enede Ancak Bır · Anlasıldı 

Gün Tatil y apabilen Dört Kişi .~ Suçtan 

Zeng·ın.· Henry Ford Adliyeye verildi 
Birkaç gtln evvel sahte çek tanzi -

minden yakalandığını yazdı[:'rmız E

O tomqbilciliğe başladığındaneri Yirmi beş milyondan fulı 
makineyi dUnya UstUtıe saçan 
Henı-y J'ord, yaz, kıt eabah •aat 
yedide kalkar, kahvaltısından son
ra bisiklete biner, üç kilometrelik 
mutat gezintislnJ bt!iklet Ustünc:!e 
yapar, dönüşte gazeteleri ve ıeien 
mektupları okur. 

Ford, bisiklet gczinülerini, Vilcu· 
dUnlln idmanlı kalmasına yardım 
eden aebeplerden blti addetmekte· 
dir. 

Fordun uzun aenelerdenberl iti
yadı deilememifUr, OnUmUt.dekl 
temmuzda yetmle bet Yatma giJ'e. 
cek olan bu meıhur adam, otu.z ae
nedir bir gün akfam yemettne bet 
dakika geç kalmamıetır. 

Yatının epey ilerlemesine raf -
men pek faz.la çallftığını glSrenler 
iş hayatından çekJUp çekUm1yece • 
ğinl eorduklan vakit cWer ve ıu 
sözleri aöyler: 

- Çekilmek mt Ben faalfyetten 
çekilmeli btr tUrlU anlıyonım. O 
da ak9am daha erken yatabllip er. 
test gün daha erken çal11mıya bq. 
laınak Uıere yatak odama çekil • 
mck ... 

H enry Ford'un her sene yaş 
değ4Jtirirken bir gün tatili 

vardır. O gün buyUk yatını hazır
latır, elliye yakın dosUannı davet 
eder, yemeklerini yatta yerler. Fab 
rikasında çalışanlara da küçük ka
ğıtlara yazılmış sahsi tecrlibeleri
le edindiği hayat nasihatlerini da
ğıttırır. 

Ford'un diğer Amerikan zen • 
ginleri glbl bir yardım ve hayı!' 
mUeMeaesi yoktur. 'rezgiJılanıi -
da çalışan 350 bin ameleye iş bul
makla kafi derecede yardım ve ba
yır yiptıfına kanidir. 

Ha.şnıetU fa.brikalarllc Meta bir 
imparatorluk tesis etmiş olan bu 
yılmaz müteşebbisin fikirleri hayli 
basit ve iptidaidir. Teecbbüıle
rinde, gıriştlği mUcadelelerde "a
eılacak bir fikir sebatı ve inadı her 
vakit gözükmüştür. Bu karakteri 
aayesfnde en umulmaz mücadele
lerinden galip çtkmıştır. Roosevelt'e 
karşı olan galebesi de ayni inat ve 
ıaebatın netlcesldlr. 

H arta.da btr kere kendi yap. 
tıt";'t fjampuanla bqmı yıkar. 

Hangi maddeleri birleştirerek yap 
tıtını kimHye llÖylemediği bu tam· 
puanı bulduğuna iftihar eder, \'e 
saçlarını tyt ntuhaf aza ettiğini, 1· 
lacın fevkalldellğlne hamlederek 
ahbaplanna metheder. 

H enry Ford, ycmı>klerde hiçbir 
rejim takip etmez. Yalnız 

Fransızların bol nlçalı yemekleri
nin sıhhate çok muzır olduğuna 
kanidir. Onun için kendisi Ameri
kan yemeklerinden başka şey ye
mez. B r dirhem alkol içmez. Bü
tün ~rü çalıfma odaaın4a geçer. 
Sanayi işlerinde fevkalade asri dil 
şünceli bir ad&m olduğu halde, r.ev
kınde ve diğer fiki~erinde çok geri 
ve pek iptıdaidir. 

Meeela )'enı danalardan botlan 
m!yan Ford, On Dokuzuncu asır 
danelannı öirenmiye çal11ır, valı, 
polka, ınazutk& gibi ... 

Aaırlık danılttı, amelelertaln de 
behemehal oynamasını müstebt199 
tater. Çalışma eaatleri &raaında bot 
dakik&l&f olu1'9& kUçtik k~lfler 
yapmıya çalışır. son samanlarda 
onu meşgul eden buluşlardan blrt de 
otomobillerine verici ve alıcı teı.b 
telefon makineleri koymaktır. Bu 
ıuretle yekdiğerinden uat 1k1 o-

Henry Ford 

tomobilden konu9ma lmklm hllll 
olacaktır. 

Y alnıılıjı, btly11k tehirlerden u
sak, ,urtı.ltU.UZ bir hayat yapma. 
yı MVen Ford, eberl akpm )'e. 

meklerinJ k&J'l.IUe bqbata yer. Ba. 
zan pek samJmf doıtlırile fabrika· 
lanmn eenertnı çağ'ınr. 

sat hıı.kkmdaki tahkikat bitirilmiş ve 
kendisi dUn adliyeye verilmiftir. Me-

selenin iç yUzU fUdur: 
Amerika Oniver ıite talebcelrindcn 

Mm JnM isminde bir scyyn.'ı k~ı~, 1 
bir müddet eVVf'.l ,.enedikten ,ehnmı- ı 

1 . 1 
ze gclmif ve BUyu'kada.da bir ote e 111- ı 
miftir. Adı geçen Eaat, tercüman 81- j 
fatilc bu kadını ~:mımış ve kendisine i 

1 

şehri gezdfrmfy(• bıışlnmıştır. · ! 
1 

Bu ıııralardn Esndm tercUman At ... I 
kadaşlarındıın Fahı1 polise hlr ihbar} 
ya.pnu9 ve Esadm Amerikalı kadını 1 

sahte çek ya.pnu•k surctile dolandırdı \ 
~mı bildirmiştir/ ı 

l!nkikatcn Fıa.t ta1 geçen pazar gil , 

nU Hanlaos isminde bir sarrnfa mi.i
raeac.t ooerek bır çek vermiş ve: 
"- Bu çek Amerikalı zengin bir 

kadına aittir. Bayram olduğu tein batı 
ka.lar kapalı bulunuyor. Şunu kın • 
ver .. demi~r. Sarraf, onun bu arzu· 
sunu yerine getlnnif, sonra da Nil:O 
isminde birisine ciro etmiştir. Çekin 
s:ıbtelğ\ anlaşılınca N:kv bunu sarrr. 
fa tetirmiş, o da Esa.:lı oulmuştur F:
sat, 'şin meydana c:ıktlğtrıı görUnce 
k'!ndiRlh, aldığı paranın 00 Ilı a!ını l· 
ade et.mi§, Utt tarafı ıg!n de 1e'1et 
venni~ir. 

Ford'un yeglne metgalMi fab Hadisede, Amerikalı kadının, hiQl>ir 
rika.larıdır. Onlarla mUte- a.lA.kası yoktur. Nite1ı!m, ifadesinde: 

madi uğrqmaktan hayat zevkini _Ben. Venedikten geljiın. Am:ü 
çıkarır. lşine bu kadar dütkünlü-
fünü hırs veya ismmin yükselme- 90 lir1. kadar bir param vw-dı. Onu da 
ıi için yapılmış gayretlerden san- Barfet\.irn. Dolandırdmıf değilim , da
mamalıdır. Onun için yegane gaye mlşti,... 
ve eğlence tcsiı ettiği işten zevk Sarraf Harttaoa'ta, ~~a.<im kendi· 
almak ve hep onunla uğrEJ.Şmaktan sini d..ılandırdığmı, fakat ;~ me)'dJna 
ibarettir. çıkınca f:ıO lirayı geri vord'ğ'ul, Uıt t3 

Bilyilk ıehltlerf sevmiyen Ford, rafı : ,~in de (180) giln vadeli bir sc -
maiyetinde çalıfan geflere birer net bırLıkfmtk çeki aldığını süylcml7 
btrer çiftlik atmalarını ve iş ha - tir 
yatından çcklldiklerl zamnn ora- Diğer tarattan, yapılan tahkik ıt E. 
larda asude y~amaları~ tavsiye aadın bot çekleri V•ıon Ll de Rubn 
eder. l!ınin4e blrla!cden a1.1ıJını göıu "ll\'a 

Henry Ford, bugllnkU ekonomik tir. Rulmin ıh.erinde de l,,vkaç Lô? 
darlığın umumi ahlakın bozuklu- c:cık bu1'Un4uıJu için, Hudlc..0t, Nil.o ve 
ğundan ve bilhassa hUsnU niyet - nnsinı 4öVız h.açakçılıfı •~ çundan ~ 
ten uzak bankerlerden çıktığına şınd ceıa nıUddelumunıllığfne, E3.ıt 
kanidir. Otomobilin ve yolun yir- tst nıUddelıınıum!liğe verilmlıterdlr. 
minci asır ekonoml~ için ferahlık Bh-inct ıotgü hlklml, Ef,~ eoıguya 
çarelerinden olduğuna inanır. ~eltmlı, mu11.yyeıı Ucanıetr.thı bulun • 

"Otomobil, yolu getirir, yollar •luğu için scrtı<'lt bırahln-J,ıtr. •ra?ıld 
ticari mUnakalatı kolaylaştınr, ti- kafa gayrlme\'kut olarak devaıa edi
caretin artması p:ıia devrini faz- lPcektir. 
lal~tınr, böylece paranın miltema 
diyen devri ortalığa. bir inkişaf ve
rir., nazariyesini sık mk tekrarlar. 

Kendlstnln husu!d otornobUI Lln
coln 'dUr. Derler ki, Henry Fon!, 
Llncoln markasmı karısının hatm 
~in çılcarmıttır. Yone onun batın 
için iftihar ettiği husus1 otomobili 
olan Fora'ları bırakıp Lincoln'i ter 
cih etmiştir. 

• . 
E l1I senedenbel'i kanaı ve ıfim-

di kırk yedi yaşında olan 
oflu Edol'den bir gün aynlmıya
rak mesut bir aUe hayati 11Uren 
Henry Ford'un, Avrupalılara karşı 
hiç itimadı yoktur. Konuşma ara
sında "onlardan bir hayır çıkmaz .. 
söztınU ikide bir Ucrı sürer. 

Yirmi beş milyondan fazla oto
mobU yaptırmıt olan bu adamın Av 
rupahlar hakkında edindiği bu gay 
ı1 mUıalt kanaat, bUyUk harbin 
akabinde doğmuttur. 

Şehirlerden kac:an, kalabalıktan 
hotlanmıyan Ford, uniumt harbin 
sonunda Amertkadan A vrupaya g1 
den ınılh vapuruna binenler ara • 
smda bulUDJDJ)'ı ruı olmuttu. lıf Uı 
takbel 8U1h tctn tyl projeler h&r.ır· 
!atmak ve 111 l&l't1ar kabul ittir· 
mek ben Avrupalılar nadlnde te
sir yapmak~ uumc1a A•· 
rupa merkatnde ~ tec:rtıı. 
!erle IUkutu ha,. atnmwtzr. 0 
gtlndenbertı Amap&hlarm hllntl. 

Muhafaza 
Memurlaıının 
1 er fihler i için 

Gümrllk muhafaza memurıannm 
terfihi için hazırlanan kanun layiha
sı bugünlerde meclise verilecektir ve 
bu devrede mUza~ere edilmesi ihti
mali vardır. 

Muhafaza umum kumandanı gene
~l Seyfi, bu hususta ;uruan söyle -
miştir: 

cc_ Muhafaza teşkilatı mensupla
nnm feragat vo fedakarlıkla çalıştJk
larmı ba~lannda bulunuğum müddet
çe memnuniyetle gördüm ve terfih. 
len imkan,nı da daima araştırdını. 
· Yeni Iiiyihaya. gerek maaş artırıl
ması. gerek d 1ğer bakımlardan mu
hafaza memur ve mensuplanmrzm 
terfthleri C!lMlııM konulmuştur. Bu 
ıırada sınıfları ztyarlt'l<'Şttrmek, me
selA iki eınrf yeHne dört, beş sınrf 
kabul etmek surctile t~rfl ve terfih 
ımkAnhın da çoğaltılacaktır. NP.kll 
vasıtalarından meccanen ve buna im· 
kan olmıyanlardan mUso.it şartlarla 
ııtlfadetcrf de bu arada dUştlnutmU!Ş· 
tUr .•• 

niyetle ve praUk bir iş çıkaranııya
caklarına inanmıştır. 

Yeni Çocuk Anılklopedlıl 
• 

Ford, karakl'er ve anlayış itiba
rile uzun ve kan9ık cümlelerle ifa
de edUebttecek flk1rlerden nefret e
der. Çapraşık sözlerden bir netice 
çıkmıyaoağtna iman etmletlr. 

~ Cilt CUz l 303 I _ ~I Kuponu Kuponu 
30 kupona ınukablJ bir 10 kupona mukabil bir 

cllt (800) tıunaftur. cüz 7'h kuruştur. _ .. I• Sert, katt •e otoritesi fevkalade 
olan i'ord, Amerikada eevtımekle 
bera~r takdir ve hürmet edilen ve 
Amerikanm uı1 büyüldUjUnU ya. 
pan amillerden btri olarak tanınan 
iııau1anlaD biridir. 

Bomonti Bira Fm~rikasının 
da imtiyaz Müddeti Bitiyor Limanda 

Mavna,Duba 
Buhranı Şirketin Fabrika ve 

Tesisatı Satın Alınacak 
--<>-

Pireye Bir Fen 

Heyeti Gidiyor 
Son zamanlarda İstanbul limanında. 

iş haçmi pek artmıs, bu yUz:len liman 
işletme idaresi elinde mevcut vesait 
le ihtiyacı karşılamakta mll.şklilAt çek 
miye başlamıştır. 

İş hacminin artmaamda muhtelif 
iktisacU sebepler olmakla beraber, ih
racat mevsimi dolayısile, muhtelif Ji. 
manlardan 1stan bula ve harice gönde 
rilmek Userc, poeta vapurlarımızla ge 
tirllen malların burada topalnması da 
bu neticeyi doğurmuştur. 
Diğer taraftan liman işletme idare 

si elinde bulunan bir kısım eski ma.v 
nalarmı, yenilerini yaptırmakta oldu
ğu için, tasfiyeye tabi tutmuş ve sat 
mıştır. Bir taraftan limanda iş çoğal 
ması, bir taraftan vesait aza.lmuı, bu 
gUnkü vaziyete yol açmıştır. Şirketin IJomontideki labrikaıı 

Bu yüzden, üç gUn evvel Jimarumı
nen neticeyi vermemektedir. Bu iti- za gelmiş olan lzm1r vapurun'Ull mal
baral, fiyat noklumdan anl~ılamaz lan hala boşalWamamıştır. Bütün an 
sa, hükumet fabrikayı satın almaktan trepo ve anbarlard& baftan başa dolu 
vazgeçecektir. O zaman, bira imtiya dur. Birçok va.purlar eırya bofaltnıak 
zı devam etmlyccek olan Bomontl fir için nöbet beklemektedirler , 

Bomonti bira fabrikasınnı imtiyaz 
mUddeti bir iki aya kadar bitecektir. 
HUkftmet ile sirket arasında bu müd -
det ıncıtelcıtindc bir tcfiir farkı varsa 
dn hUkfımet 938 senesinde etrket jm

tlyazmın nihayet bulacağını tespit et 
nıiştir. Bomonti ılrketl imtiyazının u
zatılması için bir müracaatta bulun -
muştur. Fakat, hUk\lınetln eirkete ye 
nl blr imtiyaz vermiyecefi ve bira i· 
mal ve tatıtını yeni bir ~itle sokaca
ğı anl&.fllmaktadır. 

lmtyu uzatılmıyaeafma ıöreı 9lr
ketin Bomonti4eld fabrika taiaatmm 
hükflmetçe aatın alınmuı latenmeırt. 
dir. Bu nokta üzerinde birkaç aydan· 
beri devam eden mUzaıcereter hentlı 
kati bir ,ekle &'lrmentlttir. ÇUnkU gir 
ketin fabrika ve te8t.&tı tçtn istediği 
para, hUkfımettn mUtehumllara yap
tırorğr tetkik ve he!!aplann neticele
rinden çok uzaktır. Bir kere iirket 
mUcsseselerini çoktan amorti etmiş
tir. Binaenaleyh takdir edilecek fiyı:t 
ta bu noktanm ehemmiyedt ıurette 
s8ıı8nUn 4hnmam ien.p obn!f~l" ~nn 
ra, f]rket tesisatı 8i•te.M Ye •kine 
itib&rlle eski olduğu için f&brkanm 
imalatı maliyet noktumdan da be,Jde 

keti, hususi AmUJer gibi, l'ÜJIDll ve Liman itletme idaresi, bu vaziyete 
gıızozunu yapmakta deva.m edebile- ıerl bir çare bulmak için hariçten kafi 
ccktir. • mi.kta.rda vesait bulmıya karar ver-

HUkmet, 6nUmllzdeld lene içln~ rni,ıtr. ÇUnkü, idarenin ıımarla.dığı ye 
blra ımaUnl ve l&Uf lt1nl hıhiaar1&r ı- ni mavnaların tellim edilmnint daha 
dardlne verecektir.Ankarada Orman bir hayli vak.it vardır. Bunun için Pire 
çiftliğinde kurulmut modern btr bira gibi yakm ecnebi limanlardan ma.vrıa 
fabrikMI vardır. Bu fabrika tam raııd ve dubalar alınacaktır. Bu iş için bir 
maııla çalJftıtı takdlrd~ memleket th- fen heyeti bir iki gllne kadar Pireye 
tlyacmı temin edebilecek mldlrT Bu gidecektir. 
fabrikanın mamuJltmı memleketin ----o--- -
her ıaratında satmak nakliyat nıu • Bir Hafta t~lnde 420 rafı ve mallyct nolrtumdan ı>&hah mı ~ 

olacaktır, İ&te bu noktalar ve bu glbl K• • p C Öd eli 
teknik huıuılar aynca etüt edilecek- ışı ara eıaıı e 1 
tir. Varılacak neticeye göre, lnhlsar
la.r idaresi ya tstnnbulda modenı bir 
bira fabrikası kuracak, yahut, fiyat
ta uyu~ulduğu takdirde Bomontl fab 
i'ikiamı alarak ıalab ~ • 

l!Jn1Q'hi~•ot+o~ hl .. JIA1".t1- ~/1,f!:. 
nıbe göre, bu itler yap)cmı Ell bc.1)
ta alınacak tedbirlerde bir! de bira 
fiyatlarını ucu:rJatınak olacaktır. 

Şehir Meclisinde 

Bir "Şey .. Kelimesi 
Hayli Münakaşa 

Mevzuu Oldu 

Ü ninraltede nıUnbal doçentlilder içba 
Jeniden bir imtihan açılacaktır. 

• b. 
İ ıt&nbut akıam sanat mekte ı r.-

etm lSlr.tıneaıl Sabri, Oilıel lınıt
lır Akademlıl atel)'e ötretmenllline ta:vill 
edilmittir. 

ra.da saat 24 ile sabahın sekizi ara
snıda meskenlerde ıUrilltu yapılma;. 
ması meeeleai uzun müddet mecli8f 
meşgul etmiıtlr. Bu meselede müna
kafayı idare edenler, glirijltUnün tu 
rth edilme1ini ve saatle bağlı olma
masını, çUnldl mesela bir apartman
da. •ece on birde inat için daima alt 
kattakini rahatsız edecek eeyler ya
pıldıiı takdirde zabıtanın müdahale 
edemiyeceğini ileri aUrmUtlerdir. 

Şehir Meclisi, dün Necip Serden. 
geçtinin başkanlığında toplanmıştır. 
Meclisin ikinciteşrin içtimalan dev -
resine batlaması nıUnnaebetile CUm. 
burreist KamAl AtatUrke ~ekilen ta
zim telgrafına gelen cevap süreklı al
kışlarla okunmuştur. 

AJlkadarları bulunnıaclığı için yol 
ve mektep vergUertnJn kayıtlarının Ai 
linmesi hakkındaki teklif bütçe encü
menine göndcrilmif, E:enkö~ndc ~
temefendi İokağilc, Koselecı sokngı 
arasına açılan yeni yola "Buluu11 is-

mi verilmiştir. 
Evlerde çalıtan sütnine, a&çı, ara

bacı btzmetçi gibi bUtün mUıt!lh • 
deınİerin muayeneye gelrnediklen i· 
çin belediye re1sliği he~ rnuayeneye 
gelmiyen milstaqdemlerın, hem df 
muayenesiz mfuıtahdem kullananla • 
nn cezalandırılmalarını teklif etmiş, 
fakat meclis, encUmenlerin fıkrinı 
doğru bularak eskiden olduğu gibı 
yalnız milstahdemlerin cezalandırıl . 
masını kafi görmüştür. 

Japon havyarlarmdan 30 kiloya 
kadarki fıçılardan bir lira ve daha 
bUyilklerinden 1,5 lira resim almması 
kabul edilmiştir. 

"Ş•1,, ltelime•İ yüzünden 
fıltan miincalıafa 

Bundan ıaonra yenı belediye zabı • 
ta.il talimatnamesinin ınUzakeresln11 
geÇilmlftlr. Tallmatnamenın unvanı
nı tefkll eden cUnıle arasında bulu 
nan bir "ecy .. kelirııeıı ıaatlerce mu 
nakataya aebep olmuştur. Bir kısım 
..,,, birinci tasla giren maddeler a· 
ramu!a müteferrik §eyler de bulun. 

duğu için ''şey,, kelimesinin burada 
kullanılmasını yerinde bulmuşlar, di
ğer bir kısım aza lae bu kelimeyi kul 
lanmakla belediye zabıtaaı memuru. 
na tefsir hakkı ve içtihat hUrriyeti 
verilmiş olacağını, bu takdirde her 
memurun düşilndUğü gibi hareket e. 
deceğtnt iddia etmtflerdlr. Bunun 
Uzerine, faslı t;etkll eden bUttln mad. 
deler okunduktan sonra Yeni bir şe
kil bulunarak "ŞeYı• kelimeainin do
ğiştirilmesl muvafık görUimU, ve 
maddelere geçllmiftlr. 

Gec•. yaruuwlan ıonra 
..,,.,,. .Urlilıa 

Talimatnameyi, bütçeyi, 4tısene 
konulmut leleri ve nihayet ~ ~ 
seyt allkadar etmediji için hemen 
hemen mecıı.tekt bUtUn azalar bu • 
nun etrafında her dUellndUklertnl eöy 
!emek için Adeta blriblrlerlle yarıe et. 
miolerdir. Blr tek madde içln bile da
kikalarca mUnakqa olmuttur. Bu •· 

Yvtta 8u,Onk0 Ha•a 

Nihayet madde, ltirular gör.önUn· 
de tutularak yeniden tesbit edilmek 
Uzere encilmene feri gönderllmlttlr • 

Bir aralık bu tallınatn&meyi mad
de madde mUzakere etmenin meclisin 
sallhiyeti haricinde olduğu haklmıda 
ortaya bir fikir atılmıştır. Fakat, 
V'B.ktile yine Meclia tarafından bu hu 
susta verilmii bir karar olduğu an• 
lqılarak bu vekildeki müzakerenin 
zarurl olduğu a.nlaşılmıştır. 

Hulasa, vakit çok geç olduğu hal
de, ekseriıti yeniden yazılmak ve aı.. 

ğerleri bazı ilavelerle kabul edilmek 
suretile ancak onuncu maddeye ka· 
dar okunularak mUzakere edilebil .. 
mittir. Meclis, pazartesi günil tekrat 
toplanacaktır. 
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Yetllldt1' aereoroloJI lttu70Mndaft .ı.. ı inci ay GU.ıı: 30 Kasmı: S 
nail malGmata ıöre, haY&ıun JUtdan ıarp 
mıntakalaraıda blllutlu, diler mmtakalar. Ramuan: 9 tlkteşrln: 30 
da u bulıatha ıecmetl1 rilltlrlarsn Tratı. Arabi: 1356 Rumi: 1355 
ya ve Eıede cenabl lıtlkamettm orta lna• Qilneş: 6,44 - ôtte: 11,58 
vette, dlfer )'erlerde ıarld ladkametterı Udndi: 14,31 - Akpm: 16,SS 
hafif kuvvett• •m•I muhtemeldir. Yat11 : 18.Z9 - lmııikı 5,01 

DUNKU HAVA olarak camiıtir. Braometrc 761,2 miliınct• 
Dün hava kısmen bulutlu geçmiı, rüz- re, hararet en çok 18.5, eıı az 15 santigrat 

gar cenubu rırbiden saniyede iki metre olarak kaydedilmi r. 



T A ıt 

Sovyet Rusyanın Protestosuna 
ltalya Cevap ll ecmiyecekmiş . 

Moskovaya göre, 
yeni pakta girenler ·. 
dünyayı kalıştıracak ! 

ihracatımıza 
Zarar Veren 

Oç Tacir . 

YWllllstan 
Yahucllerl Büyük harp mütarekesinin yıldönümü 

D tin Bll)'tlk Harp ....... 
..... Jddilalml. '*'°" 

AVl'll)la ............... kati =+ 
Bll)'tlk ..., ........ .,..,,.. .. --·alna ....... -t='lu o .. 
tankede lnaUwnı7a clelV ...... 
w.n~ .. ,....,.. 
........... olar. Baglblldt ..... ile, 

harp -- dtlllJWJll tam=·• ele
~ ...._,or. l\llJlk hUP 
--- ortaldda pllp, ...... 1-
ld devlet cnp8 ....... ,,, o. .... 
lcblde --- • ..,... ..... 
...... Od ..... ...,..., ıh'· 
... Odpler, .........,. ! .... 

mailtplan müvefmek .. elle • 
rw. ..... ,....,..........('*PO ...... .., .... ..,...... .... 
....... 1iplldudl. .. ..,.... ... ,....""' ...... ... 
ldlde ............ ...... .. 
l'lrlE mlletl pllp mletlırlrr cıls-
_. ..... ı F lk lstı•ılllW 
atlatl!all .............. ... .......... , ... ..,....,.. ............. ...,.,. ..... .. 
ti. 'l'lrlr ..... h ..,_ .. ... ....... _...,......,. 
Hel!e __ ........ ....,.. ....... 

,.... ....,. ft ........._ .... 

let _,.,or. O.• -a ftlllJe&I 
Jlldm,,._ A\'l'Qpa ~ w ................ ......, .. (). _ .......... ,.. ..... .... 
IDIJaya ...... l!nıtl, ... ....... 
.... Alldee"Wd.......,.... .... . .,. .............. ..,.. .. ....... 
- mınhlerle ...........,_, 

Dlllkl&allp•-.......... 
... ......... bip bıll1a. 
plmlf#r. Arada ... ,... .. .., ......... ,......... ........ 
ndlaJa• ıl!hl ... ,_......_ Wmrk._,_.__,.... ,.a ... ......... ....,.... ... 
teteltt' len rwm• AM '* .._ 
.... ....,,. \'el ..... ,.. 
dea lllol* ·ıuıe 'wlı• 'JK. 
................ it ..... 
" ......... h'ılı•ıflil .... 
............... llP' ... ,. 
larnlllm ....... -nrıı1t lllr 
)lüledlr. Bu me1ele, lalldl •l'!nr· 

tur • 
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ClCK 

1. Kurcloğlu 
lükr91e Glclyor 

Ankara, 11 (A.A.) - lktiaat Vekl 
Jeti mtlatetan Faik KurtotJu Roman
ya ile aramızda ticaret anlqmalarmı 
mllzakere etmek tllere lJuıllD Bün-. 
f8 hareket etmift;ir • 

Da•lmarlla ve ı.toaya ile 
Ticaret Mlllakerelerlmla 
Ankara, 11 CTAN) - ŞehrlıniD 

bulunan Danbnarb ve Letonya ~ıca 
ret heyetleri De aktecJeeetimls ticaret 
an•&1111a•an lçln dün mtlsakerelere 
bqlanmlfbr. Faik K~oflunun ...-;111 
il altmdakl ftrk heyeti ile mlaflr 
beyetler arumdaki llk temular bu
dn hariciye veklletincle olmuetur. 
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TAN 
Günde&k Gazete 

---0-

T AN'ın hedefi: Baı.rde, mdrde, 
her şeyde temiz, duru.t, aamiml 

olmak, kariin gazetesi olmıya 
çalaemaimr. 

TUrlrlyı 

1400 Kr. ı .... aoo &r. 
710 • • ., llOO • 

400 • 1 AJ IOO • 
150 • ı AJ 100 • 

MiUetlerarul ,_. ltta.hı W olnla-
:yaa memJelletls lcla J0.1....U llndar. 

[coNON MESELELERi! 

Romanyacla K u• ine 
Nisfn Deilllyor 7 

RomaaJa llllftllll ....... Ala 
kar9du ..... .. • lltlta ..... 
Bu istifa Roman)'ada Dtea Uerdea
berl beklenlyordu. Aııtonescu, daha 
geçen kinUD8aDI 15 te çekilecekti. 
sonra ba istifa 1 bulrana, daha IOll

ra 15 •toea, ve nlbayet 15 DdllCll
~e kaldı. Fakat dahlldeld cere
yanlar kaqa•mda htoDMeU daba 
fazla mabvemet edemfrerek ......... 
yet istifaya mecbur oWa. 

Bomanyada Tltllleseu'nun Barlıcl-
7e N-.ntla4- teklldlil gtiın ...... 
denm ect.a llpai bir kavp ...,m. 
Bowya ,.,....,... _....., 
pa.rtllere .,........... • .....,.. bir 
kısmı ,....... tusftandular ft Bo

maDJ'&DID BerUn - Boma mlbwrlne 
glrmmlal Werler. Bir~ Jloman-
)'MD l'w ile ....... ,..,........ 
....... ...... ....... .. bir 
Bl;Jlllet tlttlıle ... ..... .. .. 
kat ............ d&,.achlı par-
tllerda htcbbt ...,_ 1llr ebertyete 
dayu•u • mnıtll put~ mDll 
köyll ,.....ur. FallM bu partWe 
IOll .......... ., .. pqek lılr .. 

,... Wlllt .... ft ..... tıtadld 

lmdlrmllfır. .... ..... Jlntla. __ .__ ""'-•-" ................... _ ..... _ 

ral partW ele Wı ..... llrtkh• ...,._ 
kllne _.. .._. bnetll delil • 
dlr. Faflılt tuaftarlan ba dttaa is-
tifade ederek llOD ..... 1an1a CC* ,... 
aJQ-et ..,,...,., .... Ye htdlt • 
IMU hRD'Q'a ......... rdır. J'a-
kat oalu da ............ laM"tmetl 
ellerlM ........ n.a,.u. ....... 
ler. 

Şimdi Alltc.Maa hllktmetlnln ye
rlu )'& ..... ,. partisi iktidar 
1118t'ldlae plecseltlr, ba takdirde Bq 
~zMJete ba ~ 1111 o._ Mit-» 
iMia pleeektlr, wyahm ybae Aato
-.'naa r;acakde lllr _. hlrllll 
....... lmndacaldır. Bu tMdlrde 
bMaeye Br&tyw'n•,Aveneoo'Dan 
n Valda._ • pawwwl malltemeldlr. 
.. ...,. ,..... anı r mmdl................. ............ ,. .......... 

.._ mtbnldbadttr, o Taki& ....... 
Ja ....... bir htlldbnet lanbllir. 
11111 blılll ....... mnakkat bir 
hlldbne& olablllr ve beDd o valdt 11-
-ı latlhaW JlllU'Ü Wlaa nılM 
llllruut ........., ....... .tar. 

l•eKarp 
AiakaMllı 

, 

~ ... doet .. Prote.ör 8ülh 
11...t, ...... 1111111 Lord Ratber-
..... 1111111 dnııebetlle TAN'da 
.... ,... ,..... Andaa blrbç ... 

.. lllcblr pmt=h ba böJlk "' 

....._ ~ ptbıce: 
- ............ W.ılekl llml ....... 

..... ebllrlfllne. Lord Batherford, bu 

..... Newtea...._. T...,.wnUn 

.... 7etlıftlrdlil clellalardMI biri&. 

._ llmllll o ,........... OJle ol-

... laalde ftrldJ• matbaatmda ba ................. ~ ........ 

.. ~ teıı• aWennekte hak
.... Çllllktl ...,. De temMD"'" 

::- ..,_. w •t ••• n'd• t.111. 
~ ..... r'am• da &J'111 lmY-

"le_.,,, ... .,....,. ....... 
~ lılt ............. lılr .. . 
:'."'Wt .................. ftldr .. ... 
~ ....... ....,. ...... ,. 
le 'ltutıu. ............ .. .,. 
~tı ... artmmJa .... 

M. Zelıeriye 

-H aLet iıtilümclanberi ln-
ıiltere ile ltalp. ara· 

ımda bataa.&ereD ~ 
...Wd~ia bir çareei bulada
e-ald'• da ıant· ta UlllllUJ'& 
bafladr. Fllbt M taraf ta ffa. 
bet harbinin 1-tlansıcma ka
dar devam eclu cloethaiaa 
yenidea~-
te iaı•mqar. Çtblldl ltaJJamn 
ıiyuetl bir hayli dellfllllftlr. 
Sonra Amıpanm •iJUI tefek. 
külü mühim Lir tekamül ae
çeirmiftir. Bu Jiisdm ltalıa 
ile lnıiltere araamdaki Jak
lafftl"m, • ...,.,, ... ı-n.,.,_ 
ka eMılara c:lqaamaıı icap 
ediyor • 

ıtaı,. llt 1a1f1teN aramda nıu. 
vakkat bir teavlyenin mümkün o. 
lup olmaaığmı önimUldekl günler 
gösterecell lflll anda bir barp ko 
pup kopmıyacağı da bugUnler zar
fında anJlflJacaktır . 

lfldiseDfa A.mıpa bltnnmdan 
ehemmiyeti pek açıktır. İngiltere 
ile ltalyanın aruı &QllalI cloDAll 4 

malar Akdenlzde fullyete balıır·. 
lanmıe, ordular Alrikada ve Ren 
nehri IDydarmda )'eni mevsiler al· 
DUi. A mıpamıı bllyflt devletten 
Habeelatan ve ispanyada 08flw1

• 
rint bombardmıaa .um,, ~ 
hk J&pu tahtelbahirler, be;vael -
milel deniz kuvvetleriııiD Mferbeır 
olm11ma me~ vermift.ir. 

•ı nF]tere ile Itaıya' arumda-
ki prglnlik. Milletler Ce

miyetini aulhUn kuvvetli meuıedi 
olmaktan çıkararak Avrupuaıll si 
yul Ye uUrl •ulıetinde bir tn
kJllp vilaude ptirmif. Almaıapalll 
Ren havzumı yeniden ifgal etme
sine, prp hududunu korumalllla, 
ve &panya harbini beyulmllel bir 
mücadele haline getire Atman -
Itaıyan doatlujuna yol apllltlr. 
Bunun t.irl A.tJad& da ,Orilldil. 
ÇUıakU MilleUer Oe~ Jlb 
lıtı n A mapüa karaatabk llU. 
ldlm llllrmllll, JapoDJ&dald milita
rıau.ri f..Uyete (etirmiltir. 

In1JB1 - ItalJ&n lllUJlflnı blrı
taraf .tmek kol&1 olm!Jfaaldlr· 
ÇUôtl lagiltermia ıenidlD lllib· 
]anmam, Mim' ve Irak De ittifak 
etmesi, ve Kımldeniade hlk~ 
tini aatıamJamam, Italyada her -
han5?1 bir teminatın bertaraf edemi 
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llalya U• A,,_.,,. laarp 
perülnin lnlacı llarintle 

•••••••••••••••••••••••• 
YAZAN: 

Harold 
Callander 

i (11..,.ıı = .. ı.-. 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Ingiltereye meydan okumaktan çok 
uzaktı. Bu yüzden arada rekabet 
yoktu. Çüııldl Itaıya, Ingiltereıdn 
dostu olmıya mecburdu. 

Fakat bu cloetluk yalma •tratejik 
bir zaruret değildL Bir aaaııe idi. 
KWttıreı b&flar ve Urtıadt menfa
atler bu dostluju takviye ediyor -
du. Bntflıı Ingiliz ilim ve edebiyat 
adanılan ttalyadan Uham atıyor -
!ardı. 1830 ve 1M8 lhtillllertnln l· 
talyan b.hramanlan lngilterede 
benimsenmltti. 

I
• talya, A \'Uaturya ve Almazı· 

ya ile milllellee ittifakı yap
tığı zaman, bunu İngiltere ile bir 
deni! anlaşması yaptıktan sonra tm 
zalamı9t.Ir. Italya, 1888 de ll'ranet!. 
donanmoı tarafmdan tehdit edlJ .. 
mif, Insib donanmuı Italyay& YN" 
dun etmlttl. lnsiltere Mıaın girdi· 
IJ amu Italyayı ~ıma ÇRğır· 
1DJ1b. ltal1f.DJD Habetlat&ndakl nU 
tws mmtüuı 1891 de JnJlltere 1.a
ratmdan tanmmlftı. Hullla, Tngll· 
ter9 Ue Italya. tdyuet ve lktıaat 
haJnmmda.n tam dosttular. 

l'abt harpten, bilha.ua fafiat· 
llktan IODr& vul)'et detlft'. Sulh 
muaheclelt, Italyaya Adlryatlk de
ntstnct. hlklm1)'eti temin edlyor, 
ıtaıpmn fbu1 hududwm senı. 
letlJar, takat ona mDltemleb ftl' 

mı,artu. • ,.._ ltll)'Ular ·~· 
rl ll*DDUD bir mWet YUi)'etl N· 
dılar ~ 4ım1nl•rla blrlıllmiJe blt
lachlar. 

ltalya pnişlemek istiyordu. Ni
hayet Habetistan istill edildi ve 
ltaıyanlar bu ili çoiu kendi a:üç
lerlle, kendi emelderile b&f&l'dık -
1arma Snınclılar. Yani Klllıtler ce
mı,.u U. lqllttre, Italyaya mat
ıtp almuttıa. au,tlD ldrQoklan ln.... 12. WJJmm almak IGla td
JAHwl ... ...,.. ....... 
at o Jm.4ar kat..W ld, PQIDlel'de 
111r Ita.lyan pllteel. ~ ıi 
Jlhlanmumı bltinDIClln Italp ile 
heup ıöl'llllll 1blm pl411bıl Ue
rl ltlrmütttl: 

SU AKDEHIZDE 
IHGIL TERE MI, 

ITALYA MI? 
19Celi korlrUlan uyandlrnuf, dtpr 
tarattaa Itaıyanm Almanya ne ı
deolojik btr blok tetkll etnıMl ın. 
liltere taratmdan sulh namma bir 
tehlike ayıimıetır. 

Bu )'f1zdeaı fqiat emellerile ın. 
liU. menfaatlerini unun -
lqtmoak diplomaai dUlıyuQam kar 
tılaıacajı eıı sQç itlerden ~.r. 
CUnkU iki memleketin sarllttl ve 
Dıenfaati her bakmıdaıa biriblrine 
llttır. 

•• taııuaiD bir .. w la&ft 
dltlltl olarak ,.,...,.... 

....,. o __. dtllltl& .... ld, 
lnlilterl a. a.ı,a ........... ... 
tama+~. 

ItalJI, llaNtht·- ıs11 ,. W 
fimdlJd thnltJert bellemedlll, llattl 
liyah gömJMeaa ~ malarda 
tillllterenin e&nciğer dolltu aayılı
)'OJ'd1L Jnılltere, Alrdentwda enml • 
,.aJne lbllll10r Ye bunu ltaıya 
temin edl)'Ol'du. ltalJa, bu dalmde 

Erzincan Ovasındaki 
latakhk Kurutuluyor 

F allat IDsDtln. Roma- Blr-
ltn mlhftl'lnl lmmak bere 

ftalJa U. ın•lfl"•k flkrlndedir. Za 
tm itil,. da Roma - ...... mih
verini lngiltereyi tazyik etmek i
çhı vtlcude getlrmlştir. Maksat hA.
IJl olduktan 10Dra bu mihvere ıtı
sum kalmJyaoaktır • 

l'abt lılUll011nlnln A mıptıda 
- btlhı•ı 11paııyac1a - .uıııa JEo. 
rumK için tuttutu yol. ınsoure
• JOhana mutabık detlldir. Mua
lolinl • Blt1erbı komUDDm alq
lllDdMI fuUJet1er1 ~ ,_ 

' ciloloJk ittifaklar altJblndekl ~ya

-- UJ'muım'. 

Erzincan (TAN) - Erzincan ova- ıine çal..,,aoak, 111 Jdı IOlllarma 
ımım bataklık olan lmnımm kunıtul- doğru 4a b&taklıJr tamama Jwnatul
ması için Nafıa Veklletfnce yapılan ınut olaoaktzr. Bu luret1e 8 bin clö-
tetkikler bltmif, ıliO bin liralık inp- nllm arul 11Ufa4eJe e1ft11tU bir ha
&t kwm mllteahhlde verilerek bUyllk le ptirUeoektlr. Ban4uı 1011ra JDr 
meruiınle ite ba9Jamlm1fbr. zincan ovumm ll'lrat nehri vutta -

lki av icinde ana ~analm bJttrflım- stıe sulanılmam işine blt1Hılacaktlr. 

1lpuaJa ile .... , ••• ltalJa -
in.,..... ulıpn• ,ol1lllda duran 
Ud _,.wr. Ina111 alyuetl, Ita.1-
yanlana ~ klmllen Qe

JrU=llıdDJ .... ft bu mw1e hll
JolgmneAılcp Iqlltere ile Italyanm 
ın'•ll"•• lmlr&n yoktur. Babeş 
!lleleJeetnl halletmek daha kolay • 
dır. Çllnld.1 lngtllzlerin çoğu Italyan 

•=== 
FllCIA 

Bir Döviz Kaynağı 
Framu -aa.tkln: 
- Oooh, ıu ..._,.e7e •Jrmız, cJ1. 

yordu. 
latanbul grup imdi içinde yanıyor: 
-· OyJe bir ...-,e ki, JanB1111 

tabiat koymut&ar: ......... yerytl
llaün en güzel tehrl... Ot.eki Yllol'Ull· 
m da tarih ve cedlerbılı koymutturı 
latanbukla tart )1lsd111 tula oull 
&bide var. Ve aereyl ı.._,n, ha.gi 
~pltiğtl temlllMeals. hangi c1uvana 
badanH .. lilılmh, IJll ~ artı
yor. 

"'.EultBt .......... tarW ........ 
lıetl ! Fakat o memleketler tabiat ve 
tarih taraf'mdao ıme devroı. bu .,.. 
vetln binde bb1nl 911111 olarak 'ftlmcle 
getirmek için mDyular ~ 
da. Sis iM ,...... bini IOlıaldaımm 
dUultmek, pliJlarmm &nB•daid Jol
lan yapmak, bir Od otel, bir tiyatro, 
bulba bir bllktar Urbulaa oehcU Ye 
murafı, bqluılarmm IMfetaaut. 
ol4utanaa binde biri De, 11'9 blrbda 
hayal bDe etmedlll aetlceJl elde • 
denim. 

"lltuıbal w.. blttla .-.n '* 
arada t.ophyaa tabiat tebrl ,.., 
Mesel& Rmme• ile W.d. •de a. 
Dili ..... " 

DlllldllaakllllBt ............... 
rhtlk cMl9ll olma 1A lrlmW. dn
let tantmdaa ,...... .. tir ........ 
~..,....., ........ w-· w ... 
pklarmı Mvllııdll ,,.... ..... ... 
dan blaat huliıe de uam1 lstlfa4e 
~ ................ , ...... 
bUl " ........ .......... ....... 
- .............. e1Mltlı8tırk1eia 11111 
olaelılr olla.,..,......... inini-
.... 4WtE tır. - l'A'IAY 

lerberler, Son 
Müracaatl Dojru 

Bulmuyorlar 

Ut Aylak Maaılardcm 
Buhran Vertlll K_.h 

:U:i1tekait, dul ve yetimlerin tlQer 
aylık meallan Qıeriııdeıı diler ver
,Uerle birlikte keallen buhran VVl'
st haklwıda Maliye Veklleti ile Di
vanı Muhasebat yeiıl bir karar ver
mielerdir. Bu karara göre, bu mtı
kelleflerden buhran vergisi almmı
yacak ve tlmc:Uıe _., wrdlldert 
vergiler de kendilerine iade edilecek
tir. BularU ....... ül1'1tn Pi • 
ra miktan 150 lirayı bulan mtl • 
kelleflerdell ft ..... 30 lbuı çıka
nldıktan IODI'& kalan miktar tu.erfn. 
den yilzde on ntsbetlnde olarak tah
all ecUlmektedit. 

yem vaziyete söre, bu \'Ulyette 
olan t1ç aylık nıaq sahipleri, hem 
tlmdlye kadar Medlklerlnl ıerl a
lacaklar, hem de bundan aonra ytts. 
de on nlsbetinde latıtade etmıt oıa. 
caklardır • 

Defterdarlıta eu gUnlerde tebllpf 
yapılıraa fazlalıklar bu teftfatta ge. 
rl verilebilecektir. 

hf.kimiyetini tanmuya taraftardır. 
lar. - -

Fakat Ingiltere, Italyan impara
torluğunu tanıdıktan aonra lıılille~ 
ler oemljwtl mtu)mı toruınayı 11-
tihdaf ettiğini, her tecavtbe kartı 
kollekttt mukavemet lehınde o14u
ğunu aöyliyemiyecek ve Japonya
nın Mançurl latllbmı tanımamak 
gibi bir vaziyet alamıyacakttt. Ya. 
nl Inglltere Habeş işini tasfiye 6: 
derken bütün Milletler cemiyeti t,. 
,mı tasfiye ~buriyetinde kala • 
caktır. 

Bu yllzden Habet meaeleel hltl 
tnıiltere için mUhim bir mesele tef 
kil ed'yor. 
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Ölüden 
·--------------------------------- intikam 

Pesinde 
Genç kızlarımız ne alemdeler, na-
511 yaııyorlar 1 Bu yazdarda genç 

kızı içyüzünden göreceksiniz. 
' 

Kızlar 
r. r~;~~~:·s~~t .. .ö~~~;ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taş bir aehlis.. Kapılar aÇJlıp ~pam~or .• 
Taş dötemeler üstünde ökçeli iskarpinle

rin sesleri... Ökçelerde 18 • 25 yqm neşeli çevik 
ahengi var. Ve bunların arasında ancak ağır yU
rtiyen temkinli ayak sesleri, fısıltılar, gUlUşmeler, 
konUfllUllar .• ve yine açılıp kapanan kapılar .. 

Sarışın, kumral, kara, iyi taranmlf• bilyUk bir 
Jtina ile taramış saçlar; Simone Simon'un (Uçin 
Çornia) filmindeki kuvaföriin tıpkı eşi .. 

İpekli, yünlü ve ekserisi son modaya uygun el
biaelerin üstüne geçirilmiş beyaz önlükler, iyi a
lınmış iyi form verilmiş kaşlar ve hafitçe makye 
yüzler. 

Dolaşıyor! 
Fransanın Eski Ankara 

Sefirinin Karcleıi de 

Tehlikede 
Fransanm Türkiye elçiliğinden eon 

ra Roma sefirliğine tay1n edi1mie o
lan Kont dö Şambrön'U bundan bir 
kaç ay evvel Magda isminde bir ka
dın §iınendif er istasyonunda taban
ca ile yaralamıfb. Fransız sahnele
rinde artistlik eden bu kadın kontu 
yaraladığından hapse mahkbı ol
muştur. 

Geçende hapisten çıkan Magda'nm 
garip bir tesa.dUfle kontun biraderi 
General dö Şambron'le Amerikaya 
giden bir vapurda olduğu anlqılm
ca, yolcuları ve kaptanı bir tellş al
mıştır. Kadının Şambrön ailesine kar 
şı tilkenmiyen bir intikamından çe • 
kinildiğl için, vapur komiseri Magda
yı uzaktan tarassuda başl8.IDJ§tır. 

Koridorda delikanlılar da var. Beyaz önlUklU., 
elleri lbtik eldivenli delikanlnar... Onlar da ışık
lı korido~ bir aşağı bir yukan dol8.fıyorlar. Vniverıiteli gen~ kızlar 

Gayri tabii görünen diğer bir te
sadüf te, kadınJı( ismini değietirerek 
vapura binmif olmasıdır. YUztlnU gtı. 
verteye çıktıkça, pembe bir tWle giz
liyen kadının bir maksadı olma.ama 
ihtimal verildiğinden General Şam
bron'e dikkat etmesi tav11iye edil· 
mi§tir. G enç kızlara dikkat ediyo

rum. Onlar da ellerine las 
tik eldivenler geçirerek koridorun 
ıurasmda, burasında grup, grup 
toplanmış, görUşUyorlar. Bir gru
pun sözlerine kulak misafiri olu-
yorum: 

- Dikkat ettin mi?. Hiçte gU
zel olmamı, .. Amma ona kaç kere 
söyledim böyle yapma diye. 

- Her tipe ayni tuvalet uyar 
mı ya! .. 

UçUncUsU, kısa kesilmiş, dilm
dUz 1açlannı göstermek ister gibi 
gayri ihtiyari başını hafifçe salla
yıp arkaya doğru atarak: 

- Esaaen permanant hiç kimse 
ye yaraşmıyor, diye hUkmUnU ve
rıyor. 

Ve sonra öte~e blr erkek arka
da.şile konuşmakta olan kaştan 
çok inceltilmiş, dudakları hepsi
nin dudağından fazla boyalı bir 
genç kıza dikkatli, dikatli baka
rak: 

- Hele bizim gibi talebelere, di
ye ilave ediyor. 

Otekiler de ayni tenkit edici ba
klflarla arkadaşlarını süzüyorlar. 

B en yavaş, yavaş ilerileyerek 
arkadaslaıının tenkidini U

r.erine celbeden genç kıza yaklaşı
yorum. Ve acıkça itiraf edeyim, ne 
konu,uyor diye kulak misafiri o
luyorum. 

Fakat bütUn gayretime rağ
nıen, tamamile işittiğim bu sözler 
den birşey anlıyamryorum. Çünkü 
kullandığı tıbbi mtılahlan biraz ol 
llUn anlıyamıyorum. Dudaklannm 
Con Gravfordumsu boyanmam ve 
ltaşlarınm Ditrihimıri alınmış 91-
nıası onun sathi ~ylerle meşgul o
lan bir genç kız olmasma sebebi
)et vermemlt. Düz saçlı. ve yUzle-
1'1 nisbeten u: boyalı ark\daşlarm· 
4-n daha ciddi mevzularla meşgul. 

O "'tardan bir tanesine yaklaşı 
vorum: 

- Teşrih del'Bine hazirlanıyorsu 
a.uz, değiJ mi! dive soruyorum. 

- Evet diyor. Nerede ise şimdi 
lireceittz. 

- Bu dente kadavra üstünde 
itli cabşırsmu? 

BtıvUk bir llkaydt ile: 
- Evet, diyor. 
- Siz de timdi içeri giriyor mu 

IUnuz? 

-'Ren mi?. 
-Evet 

.. - Tabit! .. giriyorum. Niye sor
uurıu~? 

ba - Hiç! .. diyorum. Halbuki bövle 
k \'retle eoru'1llllun 11ebeb; var Şu 
d a~dakt ~n~ imla benim a~m 
ı:r ~ on yaştan fazla fark yok 

ta Yanı aramnda bu kadar muaz.. 
a~ bir d~Bi\rlik vaı:>acak eeneler 
be "tınedl. Ben onun annesi, o 
d rıirn kızım olamaz. Biz. iki kar· 
..:• olacak Y&1Jtayız. Ve buna raf· 
Pa. etı ben teşrih muumda kadav-

Uat.tınde sofuk kanla çalışan bu 
ııeaıe Disbetıe ne kadar yqlıymı .. 

lı IJ.fımla bir gen~ ku 

B 
en mahallede b~ evden ölU 
çıktığı zaman bır hafta, on 

gUn gece yatağında korkmadan u
yuyamıyan bir başka gen~ kız neı 
lindenim. Biz de inkılap içmde ser
pildik. BizJm de yaşamamız inkı
lipla beraber başlar.. Fakat bu 
genç kızlar ... Bunlar bizden gayri, 
§eYler. 

_Kadavra ile oynamak sizi tik 
sindirmez mi? Urkiltmez mi? 

- Allah. Allah.. Niçin tiksin
dirsin ! Niçin UrkUtstln? 

-OIU ... 
- OlUmden tabii ne var? Ya-

.m biz de ölU olacağız. Cesetten 
korkulur mu?. 

GWUyor ve: 
- O.,tlerin hortlamadığmı tec 

rilbe ile görüyoruz, diyor, geçen 
gUn kısmetime bir ihtiyar kadın 
dtlşmüştU. Tam masallarda anlatı
lan acuzelere benziyordu. Zavallı· 
yı lime lime doğradım. Hortlasa o 
hortlardı. 

- Teerihhane pis kokar mı? di
yorum. 

- Y oo .. diyor, bilmem alıştık P 
liba. Buyurunuz da kendiniz görU· 

nUz. 
Kolumdan beni bir kapıya doğru 

götUrUyor. 
- Aman Allah estrgesin ! .. diye 

geri çekiliyorum. VllcudUm Urperi· 
yor: 

- Korkar mmnız! 
- Bilmem korkar mıyım, titadnlr 

miyim! Fakat herhalde teerihh&· 
neye clremem. diyonım. 

Benim bu çekingenliğimi anlJYa· 
madığı, attıiı kahkahalardan belli. 

- Tuhaf 98)', diyor, bu çekiniti 
ıılzl hiç anlamıyorum. 

- Hakbsmız, diyorum, dUnyacla 

bundan daha saçma birşey ola
maz ... Fakat bilmem ki. Ceset sey
ri pek te gl17.el bir manzara olma
malı. 

Magda Foutanges'm, vapurda ol-
duğunu haber alan bir Partect Mn
disile görillmtlt. başmdan ceoenJer1 
ve kadınm bundan sonra yapmak ı.-8 irkaç -dakikadanberi yam- tediği şeyleri sormuştur, aynt l&Dl&D· 

mıza yakla3mış, bizi dinli- da kontun biraderinin vapurda oldu
yen bir genç kız: 

ğunu söylemiştir. 
- Yok canım, diyor Alışmak Kadının anlattıktan: 

meselesi. Sonra onun UstUnde öğ- _ Kontun biraderinin vapurda 
renmek gayesile uğraştığınız za. olduğuaun farkında değildim, Fakat 
man, onun ne olduğunu fark bile 
etmezsiniz. O sizin için bir ders bu tesac!Ufe hiç hayret etmiyorum. 
mevzuudur .. o kadar. Şambron ailesinin daima yolumun f1I 

tüne çıkması birinci defa vlld olma
-Tıp tahsili bu bakımdan genç mıştır. Şambri>n'lerden biri, kocamm 

kızlar için güç gelir zannediyorum 
T tl yüzlü t

atl li , ___ . belediye reisi olduğu kasabadan me-
a ı , ı ses genç AUi. bus çılmuftır. General Şambrön Al-

- Yok canrm, diyor. Katiyen. ,.n,. .. n" k nunl k d 
• ~~1.4.C.l.. _ uma,p.ııHıwL tJn ~~ın 9:9" tYbbl k'tt~ğmnımm@" n@mı: yerine tayin olunı;nuştu. Hapleten çık 

dım. Hasta olanlara karşı daima tıktan sonra tutmak istediğim bir 
çok büyük bir merhamet duyardım. apartmanın kapıcısı kontun oda uea· 
Onlara dai~a bakmak, yardım et- ğı çıktı vazgeçtlmdi. Şimdi de eene. 
mek isterdmı. 

Babam ö~tmendir, çok idealist 
bir adamdır. Bana en kUçUk ya
şımdnnberi insanlann biribirlerine 
ynrdnn etmiye mecbur olduklarını 
öğretti. Ben iyi bir doktor olmak 
l11tiyorum. Çocuk doktoru. Çocuk
lara bakacağım. Onlann hastalık· 
larmı, acılarını tedavi edeceğim. 

Bu ara etrafımızı bnska genç kız 
tar da alıyorlar. içlerinden llalet· 
tayin birine: 

- Ya siz niçin Tıp t.ahsil ediyor 
suhuz. dive soruyorum. 

- Tabii, evvela tıbbı sevdiğim 
için, sonra da yükselmek, kendi bil 
gfmle. iqtimai hayatta bir mevki 
1ahibi olmak icin.. Kadınla erkek 
arasmda hiç bir fark olmadı~ı 
birıe öğrettiler .. Annelerimiz gibi biz 
yalnız filln meşhur• askerin, filln 
me,Jıur hekimin kan111 olmakla if
tihar duymayız. Bu bizi tatmin et
mez ... Benim bütün arkadaı,lanm 
0

lÖyle. Kimisi meşhur bir tayyare· 
.:i, kimisi tanınmış bir kimyager .. 
Kimisi de benim gibi meşhur bir 
hekim olmak istiyorlar. Kendi ze
kllarile, kendi emeklerile bir mev 
ki ve bir Unvan elde edebilirlerse 
ancak o zaman tatmin edilmiş ola
caklar. 

O '\ha birşeyler söyliyecek .. 
Fakat arkadaşlan onu ko

lundan çekiyorlar. 
- Denıe, derse diyorlar. Haydi 

girelim. Saat geldi. 
Bu aözleri lfiten genç kızlar Urk 

mU. serçe kutlan gibi yanımdan u 
zaklaşıyorlar. Ve ince iRkarpin to 
puklan ldeta aevln<; ifade eden A
henkle taslan çmlatıyorlar. Genç 
kızlar sanki çiçek toplamıya, 118D· 
ki danlletmiye, sanki oynamıya gi
derler gibi gtlle oynava kadavra U1 
tilııde çalışman, gidiyorlar. 

Erkek • Kızı• Şikayeti 
Erkek !tıy:ıteti ile d ll!. t ı. M~leb:ı 

dm şlklyeti S:zeriııe, k-:M111me gön lP 
rilen tehdit mektubu h·~kmda zaobı
taca tahkikat yapılmııJ~ır. Fa.kat, mclr 
tupta tehdit mahiyeti g!\rtUememi,tlr 
meselenin, bir lltifeden fLffret olduğ'ı 
tahmin t.'Ciıll~ 01 , 

BGyan MagJa 

ra1 Şambrön, Amerlkaya glttllim 
gemide bulunuyorm111 ••• 
Hayatımı hiç sormayın. Hapiaten 

kurtulduktan eonra maişetiıni ka
zanmak llzere çok uhmet çektim. 
Ben "konta töhret kuanmak maksa
dile hücum etmiştim. Halbuki çalq
tığım yerlerden oldum. 

Mecbur kalarak ispanyaya Fran 
co'cular hesabına istihbarat memur
luğu etmek üzere girmlftim. Italyan
lar haber alınca, beni oradan da çı
karttılar. 

Fransaya döndüm. le bulamadun. 
Şimdi Amerikaya gidiyorum. Ben 
Fransız sahnelerinde çalifbimı için 
her halde Amerikada bir il bulablll· 
rim z.annmdayım. Amerikan radyo
larma mtıracaat edeceğim. 

Gar.etecl tekrar eoruyor: 
- Sizi Amerikaya çıkaracaklarına 

ihtimal verıntyorum. O zaman ne ya· 
~ 

paramız? 

Kadın, eon cevabım 'veriyor: 
- Yaptığım bir hareketin ,...,.. ... n 

çekmiş bulunuyorum. Amerikalılar 
beni neden topraklarına sokmasınlar. 
Her halde ~yle bir hareket yapmı
yacaklarmı umuyorum. 

7=== 

Zincirlilrayu,/alti Hakimiyeti Milliye yalı melıtebine bir 6aı., 

lstanbulda Trahom 
Mücadelesi için 
Nastl Çallştlıyor? 
S ıhhat .Müdürü B. Ali Rıza, 

yerinden kalktı. Duvarda 
ulh bilyUk Türkiye haritasmm ö
nüne doğru yürüdü. Türkiyenln u
mumt 11ıhhat vaziyetini gösteren 
harita üzerinde, yeşil çiz.gilerle ta
raııml§ mmtakalan göstererek: 

- Bakmır., dedi. bu mmtakalar, 
trahomla mücadele yerleridiF. Mem 
leketimizde, trahomun fazla mik -
tarda bulunduğu bu villyetler çok 
dejtldir. 

Sıhhat MUdUrllnt1n parmakla p 
tenffği yerlere diikatle balayonım. 
Trahom mücadelesinin yapıldığı 
mmtakalar, Malatya, Elbis, Gazi
antep ve Adananın bir kısmı idi. 

Müdtir i7.ahatına devam etti: 
- Bazı Şark vilayetlerinde bu 

hastalığa fazlaca tesadüf edildiği 

için, Vekilet, buralarda mücadele 
teşkilatı vücude getirmiştir. Bu • 
ralarda, ehemmiyetli bir şekilde 
çalıfılıyor. Trahom, memleketimiz.. 
de BOyUk Harbin feci ve IStıraplı 
cUnleriDden 'kalmıttır. Gf1n geçtik
çe uabyor. 

- Jstanbulda trahomlu hasta 
var mı, diye sordum: 

S ıhha\ )4üdUrü biraz durdu, 
~ 

- Iatanbul villyeti hudutlarm
dan içeri giren her vatandaşın göz
ler.ini açıp muayene edemeyiz, dedi. 
Trahom mmtakalarmdan buraya 
gelen ve esasen hasta olan vatan
dqlar, bittlbi burada da hastalık· 
lannı muhafaza ederler. Fakat, biz, 
traboınlulan •iddetle takip ediyo
~ Hutalıkh kimaeler bir 1' tu
tacaklan zaman muayeneye sevke

dilir ve tedavileri yapılır. Hastalık 

geçmeden, bunların, halkla daimt 
temas halinde bulunmalarma, bu 

kabn iş yapmalarına mtisaade et
meyiz. Bundan bir iki yıl evvel, Si

irtten gelen ve trahomlu olan bir
kaç vatandaşın Süleymaniye ta • 
raflamıda oturdukları ve seyyar 
esnaflık yaptıklan görUlmüştii 

vakit derhal, llzımgelen tedbirler 
alllllllllb. Şimdi de, Istanbulda bir 
tek trahomlu insan yok demek, gil 
lUnç olur. Mücadele ve takipten u
ak kalan birkaç hasta bulunması 
tabiidir. Fakat, bunlar. söylediğim 
gibi, şark 'taraflarından gelen bir 

kaç vatandqtan ibarettir. Yoksa, tı 
tanbulda trahom olmuma imkiıı 
yoktur. 

•ı ıstanbula trahomun ne şekil-
de ve nereden geldiğini öğ

renmiştim. Zinctrlikuyudaki, tra
homlu çocukların tahsil ve teda.vi 
gördtlklert Hİ.ldmiyetl Milliye mek 
tebine yeniden yatak lllve edilece
ği havadial üzerine, bu işi. sallhi-
yetar bir maarifçiden sordum. 

Hlldmlyeti Milliye yatı okulu, 
limdiye kadar çok faydalı bismet
ler görmtıştttr. Bana izahat veren 
at IÖ)'le diyordu: 

- latanbulda trahom hutalığı
na mtlptell çocuk fazla değildir. 
Fakat, Şark vülyetlerinden gelen 
bazı talebelerde bU hastalık görüle
bilir. BU gibi yavnılan. Hlldmiyeti 
Milliye yatı mektebinde topladık. 
Bunlar. burada tedavi ediliyor ve 

ayni amanda ilk tahsillerini ya • 
pıyorlar. Bu mektep şimdiye ka • 
dar çok tyl neticeler vermiştir. Ço
cuklAr dijer sağlam çocuklarla te
mas ettirilmediğinden, sirayetin ö. 
nUne geçiliyor. Meseli şimdiye ka. 
dar, Hlkiıniyeti Milliye yatı oku-

ihtimam ve ıellıall• tedavi 
gören trahomlu 6ir yavru 

lunda. 2602 trahomlu talebe teda.o 
vi edilmiş, okutulmuş, diğer mek
teplere, daha yukan derecedeki tali 
sil •müesseselerine sapasağlam gön 
dertlınlfUr. BLI ad~C.C.u ~ ı ~ 
normal bir vazt~ girmifler, ta. 
mamen tedavi görmüşlerdir. Diğer 
bir kısmı tedavi ediliyorlar. 

Hakimiyeti Milliye yatı oku
lundan başka, diğer ilk met 

teplerde trahomlu talebe olup ol • 
madığmı 10rcium. Muhatabım: 

- Evet, dedi, diğer ilk okullar
da da tek tük trahomlu talebeye 
rastgeliniyor. Bu gibiler, timdi, sı
kı bir şekilde araştınlmalrtadır. 
Hasta görülenler, derhal Hlkimiı
yeti Milliye okuluna alınmak su • 
retile, tecrit edilerek burada tedavi 
görüyorlar. Bu mektebin mevcut 
kadrosu bir miktar genişletilince, 
diğer mekteplerde tek hasta kal • 
mıyacaktır. Doktorlar, mektep ida
releri, trahomlu hastalan araştir
maktadır. Hakimiyeti .Milliye yatı 
okulunda miltehassıa bir göz heki
mi ve bir dahiliye hekimi vardi!'. 
Bu doktorlar talebeyi daimi şekil
de tedavi ve nezaret altmda bu • 
lundururlar.,. 

H akimiyeti Mllllye yatı okulu, 
Zinclrlikuyunun havadar, 

giDel bir yerinde, muazzam bir bi
nada yer1efmlt tetkllltı iyi itli • 
yen güzel bir mtleaeeedir. Hasta 
yavrular, burada, temiz ve müşfik 
bir idare altında \>ulunuyorlar. 

Hava. gıda ve iyi bakım .. Çocuk
lar, az zamanda gilrbüzleşiyorlar, 
d1ğer mekteplerdeki sağlam çocuk. 
ladan daha mhhatli bir hale geli • 
yorlar. 

Trahomlu talebe vaziyetini tet
kik ederken bir maarifçi IÖyle di
yordu: 

- lstanbul maarif idaresinin. şe
hir içinde ilk defa açtığı, yatılı bir 
ilk okul vardır. Bu mektep, Meci
diyeköyUndedir. Bazı pateler, Me 
cidiyeköyU yatılı okulu trahomlu
dur, diye yazıyorlar. Halbuki, bu
nun, paralı ve yatılı bir ilk okul
dur. Burada çocuklan olanlar, bey 
hOde yere telqa dilfUrlllmUş olu -
yorlar. 

Dün görüştüğUm bir başka dok
tor da bana dedi ki: 

- Trahom muhakkak ki, pislik
ten ileri gelir. Çocuklarımızı temil 
olnuya alıftırmalıyız. .Mncadelede 
bunu da propaganda etmell .. Hr 

R. F. 
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IHJ .& IF f & ILO O« ~LA (Q) W@ 
---p,,.,-, ltf-.ll., .. ---- ce 1§ ır w ~ n, o prol[n& 11.JO ile.kon: JtoMer. ı~o 

Peıte: Pllk. 18,50 Bertin kısa dalrası: 
Hafif muıiki. UM$ Bedia P. a.11~ 
Aık..t bando. 20 Bilkreı: Litvaya mıllt 
muıW. 19,39 Varton: Bmli ıtnuıatal 
musiki. 20,30 Viyana, Graı (kısa dalıa 
birliket): Strauss valsleri süiti. 21,10 Ko 
lonya: Gluck • Vaıner muıikisi. 21,40: 

....,ı.Tlllnw a 
ıa 11ua.o. ,,._, ıı.ı • 111w 

(MoUlll nba Warılldı). 
KONl-·M 

611 Paril llm ......,, Jllllı ı n!tH 
t,ıo ...._ima......,,..._.. .......-A 
(111: ..... , ... Pula ......... , 
Plü ..... ıueı &--. ıı .... .._. 
U:S-MlıL.lllerlla ......... • 
Orkt11n iılMllt buı Dwo r so ıt.11 
Jliiknf ,_ ........ M,lt ..... 
• clalcuı: Komer nakli. 15! KUL H. 
15 BIUınt: Rma.. maaı!dai 17.41 BerliD 
.ima dalını: H&f.f mıısıki. 18 V&ı'IC)Ya 
Çocvak konseri. ıa.oz Bilkretı Mter 
1N.dı-. 1 ................. , Hafif 
....._ 11.0S v.,...., Or•tra. earkı 
19,20 Unzla: 'Karaıık mualti p1lldarL 
lt 45 Berlın kıaa dalaııı: Bando mui
... 20 Moskova: Kolkoslar içia kon.-. 
-.erım kıla dalpın Pi.- lııomMft. 20,M 
Jlrq lula dalpıı: Karo -'Wli 20.11 
tlorans • N&Poli: Halk muılkiai. 20,25 

q: K_.. konaeri. 20.35 Vueova: 
:V.rtuoa lll9Iİki (lllldara. •,31 P .. tıl ı 
Jtad10 orkeMraaı (llell. ı.ew . .ltlcıllıarb. 
J.ioat). 21 Kolonn: Bii:rUll orltfftra. 
ll,30 Roma orta ve kısa dalplan: Karı 
.......... 11,41 .._, Orbltra (a. 

Nrt. ---.-. J .... •>- aa aeru. 111 
• clalpu: lluild •••• 22 ·- orta 
" ima dllpaln: ltalıla " A1a.a ... 
8ik l&oaMri. 21.25 Pns aı.. dallMlı 

Orlllltra <•.....-. -B±H ">· llM 
~-- ...... Alllert ..... 
~CJNBTLm 
ıus._._.._.,~ltll 

1Ul ........, I0,10 u,,.tsr Y• 
aerla <W.. .. ,........, ....... il 
JIWlrtl& ı ....... ı.a flUe ele .... 1 

ADIO& ....... 
DA IRJN•• 

lf,lOP .... ._ ...,_.,Oda_.... 
trall (- -*i). 21,11 ltoldlolm ı 
Oda _ .............. 

A''·• 
U,SS ._ .......... : Karii* iM' 

lalar (Orlltltn •>· it Peew: lılaar IU' 
.. lan (Çlpa .......... ,. il v.....,..., ... 
arta ...,.ı...._ ..,._ neltall. 

!ANI 11t1snnaı 
ıt,11: Btlkr .. (Plllda). 11,40 Pns la 

.. dalsuı: J)9oralaD ...... , ... o U,IOı 
Floram. 2S,IO : Unas. 2S,45: Pelte. 
23.45 Kolonra 

Pazartai, ~5.11.1931 
.. 

t:-.JO.oll9Jl'nc ima cWiwa YsJ ' f 1-MR 
fontlr eoemt n 05 Pnı ha dl1pn: 
WaD-.tetn1n ılllfonbı poeeu. il Yar· 
pa: a..foaik ~· ..a. 
~i). 

ll&ftlP MNUWJIR 
6,45 Paria ima dalpu: PWı konseri. 

f 10 Berlia ima clalauı: Sabah konseri 
(1.15: Dnanıı) 9.05: Praı ini& dalpeaı 
Operet. t.20 Pari9 lau dalcaıı: Pllk ma 
eildei. IOIO : X-. 11,SO: Kaa. 11: X. 
JIL 13 Berlia - dalcuı: Ormtra ko
eeri (14,15: l>naau). 13,10 Bllkr .. : PWı 
.-.•kili (14,15: Devama), 14,15 Paria 
..... dalsuı: XOQMI' nakil. ıs: kesa. 
il.IS Roma lrıu dalsMı: Orklera. tenor, ........ 
ıw ..... et: Hafif ,aa •1nıı111: 

!t.30 llCllllnaı Arütill ...,.. ...... ti&• lloskova: Kant* llomer,. Pet 
tr. ... komeri. 20,10 Unslc: on. 
~ losıraa. teaor. pi~ •esalre. 20,25 
~ Oru: 1tacbo orbltrar. 21 Var 

paı Kant* on.va lloaMl'l. 11,ıı ._ 
ta: Koro ı N" 21,11 ı.an.Jtı .... or._.,. ~ JUi lılllbo, ftolMlı 
Xarat*lllMl1d.llA .... tPllk. 
ona•ı.•m,....._ 

la ............... o.ar lt1••-v..._.,.... ..... ,~ 
..... ı - ca..-......... ,. ..... "'-
..... Gnı1H Olr • ._ La C... .,_. .. 

11.15 Vartova: Kuartet konseri. J8,45 
...... da)luıı Oc1a m..llıW ....... 
ri. 19,50: BUkreı: Oda muıik.li (Beetho 
••>· 22,IS Praı ta dalgaıı: Yawli ilet 
ler ıı.ı1ltl (Çeıllonld) 

...... AU,V 
9.30 Prq kıl& dalcHı: Çek halk fili'• 

kdan.18,10 'Yar.Ava: As ititilmit 1t11tor 
leria IWdar& ıe.u BWınt: a-111 re 
11ta11. ıı,u ~Ona: ,, ... ...,. ,_ 
tadterL 2!,40 Praı ba dalıan: llitu 
Çek şarkı1arL 22 Bertin kıu dalpıı: Mil 
u Çek ............ 22 Btrlin ima claJtlaı; 
~ balk •rkdaft. 

DAHii Jıl(tll••sı 
• 11.30: !'ette. 11,45: Roma ima daJcuL 
23.U: Pnıl k9 ...... 11,IOı L&n91s. 

•utn•a.tw 
19.SO Rosna ima ........ An..,.,,. 

ramca 18z11l ve mıaihdU aroeram. 

'1-•s.l-ı,.16.11.1•"7--•' 
15,15 Roma na daısuı: Saıfoait lr• 

ıer (aeepisbi, MoüıoYllri, Mucaıni>· 
llAl'll' KONSEJll·D 

6,45 Paria ima dalsuı: P1ik muaüdli. 
7,10 Bedia lwa dalpaa: labala konseri 
(8,15: Dnaalı) t,20 Parla ima clal&uı: 
PWL 11.30: 'Kaa. 11,!0: Kaa. IS: Xen. 
13 Beria .......... 1 ~ (14.15: 
I>enmı). 11,10 •iillnl= Prtd8leo ...
trua (14,IO: 0..ama). 14,11 Puie lflla 
dalpaı: Konter ukli. 15: X...16,U Ro 
ma kısa dalpeı: Karıtdıt komer. 17,4S 
BerBa kaa .WCU.: Hafif muikl. 11,U 
Bükr .. t llethar -.tramantal sıll1t ma
.W. 11,11 PCllteı Çtpa or........_ ıt. 
45 P .... : CllenlıW, V..--U. P•Hı ' 9' 
llovôi, ve·ner, 20 l(il&DO. Flonnaı x. 
ntdıt maılld 20 Bllkrct: Festival proera 
mL 21 MOlkoft: Tanmm11 artiatler tara 
fma.n llouet. 21.IS Bllrret: Atqam kon 
ıeri. (Orlıntra. Is-). 21,JO llitlno, 
Floram: Xarşık muailri. 21,50 P .. tf : 
Plik. 22 Vartova: ıa nci uırda 1&fl)'aJI 
beateUrlarm eserleri. 22,25 Pr.ır kısa 
.W.U: 4ffllP& ~D milll dam
larından. 22,45 Bllln'eş: Konser .nak!L 
23 ltoldlolm, Rad,o orhetlur Var,ori: 
Hafif masld n,• 'fWc w _..'4r 
Ktl-U -.ild UM V1:r1ıM. C11aa ı 
Hafif maaild. 

OPERAl,Ql, OPEBETJ.Ba 
• 19,4$ Berlia ime dalpn: 8*i ,,. ,. 
ni operet muikiııi 22 Roma ona .. ime 
dalpaı: Vaperiıı (Tristaa aad Molde) 
operarıL 

ODA JIU8IKISI 
ll,S5 Roma ima dalrası: Setli odama 

ı·ldal ~ ll,40 Pnc IUla dalpaı : 
Kuartet. 22,SO Berlla ba clalapa: lep 
tet e. muikiM (BeethoYen). 23,20 ~ 
zic: • lllDlltfat (lıı\lrll* 1llbtlk procrua) 

RESITAl.J.g 
11,ıs v ...... Vlr••••el nllWL ıa. 

ıs •U.O. ,,..._, lopna earlaluı. 

20.ŞI v ..... : .. IUtıtan. 20,40 vı 
~ (Ol'ta " .. ,.Hala: ......... 21,05 

Biakret: Şarkı resitali. 22,05 Prq '* 
dal1a11: 11111 Çek pr"llfl. 

DANS Mt18llUll 
21,10: Uypziı. 23,50: KoloDTcL 

ıluBTEW' 
ı& ao Pule ima,......: <Le • .- sna> 

• ·mı'· . 1" 30 Roma kısa dalraıı: 
Jll ı pıyes. '" . 
A~ ttlılq;e n nuftCI ~i H .-aı• 

kili ptöırta. 

Çar,.un&.ı, 11.11.1131 1 
SEN.roNILEB 

11,30 Pana ima dalıuı: Senfonik kotl 

aer ve vi1otonaeL 
eAnF :KONSERLER . 

e 45 Patlı ima dalp11: Pllk mueild&ı 
7 tG Bertin lnla dalsaaı: labab lıon.-i 
(~il : n..amı) t,JO Pari• ima claJpSI : 
P1i1L 10=-tl K_.. 11,50: K.... 13: Ke 
sa. 13 B;..lin kısa dalca11: Orkestra <14• 
15: DeYum). 13,10 Biikrq: Plikla opera 
masildai (14,SO: DeYaıftL 14,U Patlı lds& 
dalpst: Konter nakli ıs: K .... ı 7 ,45 Ber 
na 1me ..._...: H.ftf ...ur1 ıa.oz BWc 
ret:.,._ ..udai. ll.30 1109iı0VA.: 

Praa ._ dal&MI: Koımer (lloı:lll'to R. 
Stra-). 11,25 Pres kısa cllllas• : Sat 
kılar,,. ıMafH 1111111J1i. 12,45 Blkreı: Hafif 
mdki nakli. 23 Varıova: Konıervata•ar 
dan konser nakli. 23,05 Praı ima dalıaaı: 
Hafif maıilriıi 23 Pette: Aıkeri bando. 
23,30 Koloon: KutriuD&Dtal halk auıai
kili.. 

OPEMftAB, OPWCl'l,D 

16,15 Roma ima clllpm: QoeaılMl'Ma 
(Pa•t) opena. il lılUIDo. l'ıan- : 
Boito'nu (lle&tofele) opel9I. 

ODA lltl81K181 
16,JO Peria ima ..... : Oda 1 ..... 

lnwteti. 
BESruıı,n 

t,OI Pna ima dllpll: laWar· ll,40 
Praı ı.. dalpaaı Hallı ~ U,M 
Ro1111 ima dalptı: Vlıololllel _...,.. 
18,U vı,._ k11a dal ... ı PlJ'IDO .... 
•eri. 11,11 llllADo. Jl'lonMı ........ 
intan. I0.11 P..-ı Çlcan refakatile Jla
carr llllaluı. I0,11 ....... : 8lllllıllr• 
I0.4S lerUa ... ..._ı llallr ~ 
il L&nsisı Je.ıı,. .......... 11,0I Pr8S 
kısa ...._: IDarlDlt nlkall (ld meon) 
12.15 ...... Do'marl'* ......... Be 
~ ,.,_ ._tlumdaa. ll,40 VI 
rana, Onar tarla nlltalL 

DANS IOJllCM* 

MMilıili " edebi a-osram. 11,50 Berluı 
._. dalauu Haf f maaiki. 19,SO Varto
n: Hafif maliki pWdan 20 Berllıı. la 
.. ctat1119ı: 0t1rC9Ctra komerl ao.os Btik 
ret: .wı,tıa orhatn-.. 20,41 P .. te: 
ltabo onlıııltrw 21,10 Undlı Tenot• 
lolo. M7ik orlıactra •• koro. 21 Jılill· 
• Floram. bando mıuiP- ıı.os Pqte: ıa.ııı Ulıret (Nida). 11,18: ._.,. 
Çi.-n orkcatruL 22,25 Praı lata dalı• ba ..... ll,IO: J..lnsla, Vfrim. 
ta Orkettra, (RaJdn - Martlnl). 22,30: HVBma 
ltoma orta ve ha dalplan: Hafif ıma 19,30 Roma kısa dalıuı: Arapça, tilrk 
tiltl. 11,JO Berlln lala dalaaaı Paııtaıl C• •e ramc:a mıııikili proıram. 

lb9llld k....-L 11,10 lllllao, Fıorau : , , Cama, 19. 11. =:19YI 0rı •• l&l'ka kollıeri. 23,15 VUIOft: in 
sili• mulilriıi plildan. 23,30 Kolon)'& : 
lalon orkeatruı, earkL 23,30 Ll1P•lı : 
Hafif malld. 

OPDAIAll, OPDIE'IU'..R BNFONILER 
17 Pette: V_.. La Traftata ope 22 V&l'109&: Pitelberl'in idar.nde 

na D,11 P.tte: 0.-- ora.en. (Ha· Seofoai •e pipano. u Milino. Floram: 
ende& - ~. a..tboY-. DolmaD1i>· Senfonik konser (Veberı Schubert. De 

ODA llUsmst ba117, Prud, Bralnnı, Xodal1). 
16,35 Roma ima dalpaı: Oda auikisi HAFiF KONSERi.ER 

~Ueri. 8.45 Parla ima tlalapı: Pllk kometL 
U8'tAIJ..ER 7,10 Ber1in ma da11&11: laball JrouerL 

lUS ~ 1ma dalpn: Orc Jronaerl (8.15: Deftllll) 9,20 p_.. 1ma dMpan 
lt Vatfnlr K--. Wlton, 20,40:•BO Plik. 9,45: KeaL 10,301 Kaa, 11,50: Ke 
t .. f ıtoJotatk taiWuı 21,15 Btla'ee ıa. 13: Ket:L 13 Berlin ima ctalp81: 0r 
Piıano • ..._ .... dan. 22 Vart0•• ı kestra koııaeri (14,15: '.Denau) 13,10 
Pipno resitali Chopia. Bükreı: Simal danı •e tulalan (PWcla). 

DANS HUSIKlSI 14,15 Pari• knıa dal1a11: 'KOllHI' sıakli 
21,40: Praı kısa dal1&1L 22,45: Blikrq lS:S Kua- 15,35 Roma km dalpaı: Or 

Kabare proıramı plU:larJa 22,SO: Viyana keetra lrOllHl'i. 16,15 Roma kıl& dalııaın: 
Gras. 25,20: Ken. 13: Stokhohn. 2! Var Xant* ....udi I09D: :aadullr'· J7,45 
.,..._ -~..,_.._.._._--AO .................. Hattı -pfH ıa:,P .. 

1 
._: ÔICüi orkestram. 18,02 BUkret: Hafff 

• •

1 

1 '' "!"' oc l!e 9# mulild. ti.• Roma mm dalcatı: Kant* 
~...,....., ıa. ıı. ı matlld 11,IO .... ima «Waaaı: Hafif 

--= ~ , _ ınaaiki. 19 lılotlkoft: Komer aalıli. 19,50 
hrONILD Roma kısa d&Jpıı: kar11ık maaiki. 20.ıo 

21,10 Mlıntı le8'Gaik kouer (Ditte Llnsil: Askeri baıado. 20,35 Viyana b 
rotod, ...... ...._, 1a dalruı: Xllçflk muikl popariaf. 20,40 

BAJ1P S0-.. Xotonn: Ortntra. baritOb. 21,15 lloako 
6,45 Patll ...... , Nil llomerl. n: Bl,all konser. 21,30 Bedin ima dal 

7,10 Bedia ..... ı: •blll !Jdal, ıuı: DinJqdDere istedikleri pmrçalarctan 
(8,15: D..-0 t,ao Pula ima clallUS : lıonHI'. 21,30 Koma: Kant* mulld. 11,40 
Pllk komed. UI Pns ima ...,._1 Al Praa kısa dalsuı: Eilenceli musiki- U 
kerl ...... <Uh .. ...._, IO.U JColonn: Eilenceli, earkdı proıram- 22. 

Pral klla 11'•19' •n .... ıt,IO Parti 25 Pns ba dalıau: Ork•tra koaaerL 
ima da'-8 .... ll,lli X... Ilı &.. 23,30: Pette: Orkestra. 
-. 11 ~-...._O...... kon OPEBALAR, OPERETLJ:B *' cl4ı' ~) ........ 1 .. ıt.30 Plril ima ctalpaı: ........ ı.e. 
can9 ... nrlk (14.11 , .... Ulll). 14,11 aocca de Jeanette opereti. 20,30 Pette: 
Partf ... 18'-'M .... Ilı ite Hubay'm G.ı,mmac:ber aperau 20.SS Biilr 
-. ~.. ........ ....... ret: Operada verilecek pl,eai nakil. 2l, 
siki - ._falı"' 05: V&rfO\I&: Opera p1,..L 

Yuan: 
ALI lllZA SEYFi Ak.DENiZ 

lqiUı amiralleri bqta !it Wllter Ra19'ah olmalr t11ere bir plln 
.turmQflaı'dJ; bu p1lnm temeli, iki DOktaJ!& ela~: ~ 11-
pan)'& donanmasını lnclltere l&hfltne yaQfbrlp kara,. Ubr dakme
linln 6ntıne geçmek ve IOlll'I. da, ldlgllk olaD l1tlllls ...u.ru. dal· 
rudan doğruya savat yapmlya!'l.k maktan top dDtlloMa, muewa llaY.. 
gur, ve yıprandırma muha~ yapmak. 

Bayram Reis, lııgilb kaptanlanmıı ve lnunandanJarmm claflnoele
l'inl tamamlle kencU dtlfUnceBlne 1IJIUD INlmatta. Kanda ba •ftl 
brultayı iflne bakarken Hmındalcl lngtUs dcınunn• bUytlk bir ..._ 
la bulrlaınnağa baolamlfb. Biru m da doaanma Umandan erlnma. 

ldlç(lk Plymouth kuabacılı 111111 ve endişeli. glSzll yafh kadınlar, Jm.. 
larla dolu blırııfb. · 

Donanma, Plymouth J .. nmdan ~- JqiUz ı.11aıirall Lar4 
Howard Bayram Relee, o gbel kalyonile keıadl yanında dö\'Ufllıellni 
yalv~. Tllı1r kaptaamı, hele otıunu çok lfmD1t olan.amiral Drlık• 
iM s.,n.m Relll kendi fDoluna karifDlUI iQin 111uftırma.kta idi. BaJ· 
tam Refa te Drake'e kartı blrdenblN CClllnın bir 1evgt duymqtu. 
Şlm4t tngtlts 4onınm..,,,,.. 8nUnde " Lonl am1raUıı bordumda At

lllllgur laıl,cemıa oynak bir Arap laaratı llbl 01Batarak dllmaa cb
nanmuma ya~aemakta olan Bayram Reis, karusmdaki uosuz bucak-

12· ll· 937 
, ...... rmmı._ ...................... ~. 

Güzel Yüz 
ı,ı •• tart 

güzel cliı 

Güzel Diı 
ifin ilk ve en 
esuh tart da 

RADYOLIN 

M...._. Jlzde ıoo öldürür, difleri fırçanm airemedili 
yerlere kadar nüfus ederek temizi•, parlatır, elit etlerini 

besler ve hutalenmelarma milli olur. 

EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, 
N IKT,SADI 

ODA l(VSIKlll 
ıt,U Btlkretı Trbo <9n•s:cıa). 11, 

IO UJpllls: Oda ı ı Nd hu• (Srw 
ldnabert)· 

ıı,ı5Berlln1a1a ..._.ı T..._ • 
tekldarclln pi~ -•idil 11,Mı lukl 
lar. ıt,45 Bllkret: Pinno lıouerl (Nk 
la). 11,05 Prq kıla c1alpaı: Pl,..., n 
aitali (Chopba). 12,SO Bedia ima dll-
1a&ı: Atlı IU'ldan 

DANIJIUMK'81 
11,10: Peet• pWda. 11.0S: Pnı ima 

._., :VI~ 

IO.U Vlıul. Oru " ima.._..,_ 
ta: ...,.. ...... 11,0S Pna ima ... 
IUI: .......... llıl ...,... poellll. 

HUD' mıcıcp.p 
lt,45 Parti ........ , PWr.......,.. 

7,ıo ._.. 1a1a ...,...: labala ....,S. 
<~•· Qtnim) ............ ,..,.... 
PIMr. tMı &-. IUI &-. U,IO K• 
-. ıı &-. aa 1er11a 1ma •••..-• 0r 
............... (14,llı ~ 11.1• .... 
"ti PIA ı ı 'izi& 14,U Pldl ... dal 
111US-mldLU1._14,11• 
re.t! ıtomen baJk ara...w pdlLtltlo ıs.ss 
Roma kiııa dllpaı: Oıke*a n ~ 
16,lS Parla ba ctalpm: JCant* maaı-
ld. 11,30 Parla ima ........ ()rlreetn, 
tarla. 17,46 Bedin lala .. , .... , Jlafif lh 
•iki. 18,30 Pctte: RaQc» otWUW 11,35 

- No. 33 B 

Roma ima dalpaı: Orkestra, ıQuo. 11,5 
Ba"liD kıla .dalpu: Hafif muild1 19,SO 
P .. te: Çican auııdJdal lt,45 Bertin ima 
dalıan: MuıllriH tonatmaıar. 20 lloako 
q: KOllHI'. 20.SO Blkrct: Blleaceli ma 
aild. 11,40 Pres lala delıouı u1ııert ma 
siki. 22,40 Millno nıaire: Keman •e or 
katra. 23,30 Koloft7&, Bedin: EileaceU 
ıece konseri ( 

OPERAIAB, OPERmlDI 
ıt,45 Pette: Huubmn CJll Baba illmll 

opentL 21 ı.anm.ı Jobalm ltraau'a 
vı....tı1at •swr~ AM l'lonalı Jal
mum bir opentl. 22 Roma orta n ima 
....... ~tA. ~tolöli 'Operası, 
22,25 Prq ima dalpaı: OperalardaD 1111 
neler. 

ODA Jıii)8i!Kl81 
11.10 Berlln ba dalpaı: Ya,U n.,. 

teda ... tulalan. 
...... ıı.g 

11,u Bertin 1ma d&Jpaı: Um Ulh 
terdeki Alaıaa1arm IU'lalarmdan 19,15 
V&r10YL, ArJutin earkılan Pllkla.. 20,25 
Flol'alll: Şarlalar. 21,30 Bertin ba ctaı. 
ıuı: Vedi earlalan. 22 '\rUtoftı 8oliat 
kOGMrl (lopran. 11....... bariton. il.Ol 
Keman restiall Sak. NO\lak 23 V&rlOft 
Sarka reeitalL 

DANS 111J81KIR1 
21,15: Bilkr ... 23,20: Pette. 23,30: Lbp 

afc. 
Kt1lrn!:rJI' 

ıt.so Roma ima ...,..., Anpta, tllW ) 
ce. namc:a lmmen maaildli netrint. 

Retem ı 
MUNlF FEHiM 

m gemi ormanına bakıyor, ybll tunçtan clölane plJi dmarken ,.._ 
ğiııhı hızlı hızlı ~ 4uJU10rdu. 

8lr arabt ducl&Jdaıımdan f1I .azıer dlklldtl: 
- Ah, babam, Ultam 'l'lırptl Ne olaJ'4ıı birbg IUa 111 Uftll ,...

mak için TnblUltaki llllDnDdan blkaydm ! 
SOnn dtımencUer1n hlfmda d\ll'all poe bıyıklı Dayı bahaya döndtl: 
- Dikkat, atam dikkati ADwagur bagUn canlı lmif gibi yt1ri1aUn: 

bu IJlllUB delala Jnartı...,, Tlrk gemiclUllnln Dl oldutunu g&lterellnı ! 
Aksungur ~kta telli puDu bir gelin lfbl, dalgalar u.ertııde 

sekiyordu. (Arka11 var) 
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Tayyare Piyangosu .~BAŞM~ll:ınEN •ABAAT) 

1 ı , , Dersimli Haydutlar 1918 Mütareke-
- sınin Yıldönümü 

30,000 liralık ikramiye Tücca~Bqıll•ekle) Seyit Rıza ile· Suç ~~~:;~::;!isler 
hasis ve dar menfaat için kurutmU§ 

O ki K 
Bu adamın: "Siz katt curette harbi 

olurH. ususı menfaati umuını menfa- rta a· rJDID ararı hazırlıyorsunuz. .. diye hny}{tr.iığı da 
at çerçevesi içinde aramak işitilmiştir. Polis memurları bu ada-

her fert için en karlı yoldur. Bu ha- . · mın üzerine aWınışlar ve kendisini 
15346 Numaraya çıktı 
Dün Kazanan Numaraların Sıraya ~~a!ç~:;e~:.a~:;:a~~~;~d!!~ Pazartesı·ye ()konacak ~:ı~:::ıe~~U:ar~n ~: 

Konmu
c Tam Lı·stes·ı bın defa tekrar edilmesı ki.fi değildır. ağzını kapatmıştır. S DUrilst tüccarlık esaslarmm, taah- Bu anda adam, krala yil"lli metre 

Yeni tertip tayyare piy 
123582 23804 23924 23990 24002 243 

hUde riayet ta~subunun, kalite işçi- . . ~Batı 1 incide) Pah arasındaki telefon hattmm kesil mesafede bulunmakta td.i ve ~oğruca 
çekilmesine dün başlanmı ~go;~n~n 

24368 24390 24393 24469 24525 2 
~5 liğinin kökleşmesi için bilhassa har- olsa çekinmediklen talanlar, hep bu meaine teşebbUs edilmi§tir. Bu ifler hUkUmdara doğru yilrUmek istiyor • 

liralık büyük ikramiy 153ş46r. n 24858 24945 25158 25436 25763 48281 bin yarattığı ziyankar telakkilerin, hay~utbaşmm mel'anet . eserleriydi. görillilrken garbi Dersimde de işe du. 
e numara 25948 'h · · · rt d sn· · Seyıt R --1tanat devnnd be · k Silkfıtt ilkfıt hl~ı ed 

ya çıkmıştır. Keşideye bugün de de - 25950 26039 26156 26317 26438 26631 anafor zı nıyetmm o a an mmesı "". . ıza,-.. -· . . ~n. n a bqlanılması yine Seyit Rıza tarafm- i an sonra, s ıı ıs. en 
vam edilecektir. Dün çıkan numarala 

2667
8 26811 26871 26

956 27030 27283 
lizımdır. Bun~ i~ de hükfunet ma- ti ~U: darbe y~medi~ ıçın gı~e ser dan emroıunınuş ve 00 silahhdan mü şahıs polisler tarafından götürülür • 

n sıraya konulmuş olarak ve tam lis· 
27532 

27546 27941 28l0
7 28232 28270 

kinesinin faalıyetınden ~a~ıyara_k u- ;~ ~e, melanetlen kadar çogalta- rekkep bir çapulcu kafilesi Hozat ka ken halk, tehdit nidalnn ~ıkanyor-
te halinde veriyoruz: 

2831
9 28455 28602 29

137 29176 29258 
muml hayatın her ş:ubesının yem he- mışti. . .. . zasmm Sin köyUnde ilk ateşi açmış- du. Polis memurlan, halkın sUkfıtu ın 

30 000 l
. L N 

29516 
29535 29568 2

97
1::., 

3 
' deflere göre teşkili.tlandınlması ve Bu defa hilktimetiD Tünçelı ınmta- tır. 27 mart gecesi çapulcular bu hare lll eden şahsa bir fenalık yapmasına 

· ıra Razanan o. "° 0275 30275 . . . . . kasını · lah '"in h .... ıadı-30336 30407 30631 307
64 3078

5- ıdealleştırilmesı ıcap eder. .. ımar ve 18 .,, e "'""'9 • gını ketlerini tekrara yeltenmişlerdir. Bu mini olmak için kuvvet istimaline 
l5346 

30963 
31252 31285 

31481 3152 
30827 işi derinleştirecek olursak görürüz gorür .. görmez fena hidd~tlennuş, ~lin se~er, Bahtiyar aşiretine mensup dört mecbur olmuşlardır. 

12.000 lira kazanan No. 
31

532 31941 31979 
32056 3

a 4 31631 ki, hüktimet makinesinin vehim, şüp- d~ nüfuzun ve derebeyl~k kuvvetinin sili.hlı da kendilerine katılmış bulu . 
33191 

32540 3
272

3 3
2
883 3316133

;;632346 he ve emniyetsizlik üzerine kurulmuş gıtmemesi için çare düşUnmüştUr. Ö- nuyordu. İkinci taarruzu yapan çapul Pari•teki mercuim 
10.000 lira kazanan No. 33443 33549 33579 33653 33 7 O 33336 olması. iktısadi hayatta yeni ahlaki nün~e bir.engel vardı: Devlet ve Cüm cu kafil~si yine Abbasuşağı aşiretin- Paris, 11 (A.A.) - MitwrekeniD 

33755 33840 33945 
33985 3 

6 9 33712 telakkilerin yerleşmesine en büyük hurıyet eh bu yerl~re uzandıkça adam dendi ve kırk kişilikti. yıldönümü münasebetile Chanps E-
32932 

34507 34
605 

34618 34728 
4266 34383 engeldir. Fakat buraya inkıliba la- lan bunun nasıl bır ~dret olduğuırJ 100 1t• il'k pi lysses'de asker geçit resmi yapar'cen 

2000 lira katınan Nolar 34825 34848 34906 349 34737 34762 yıl< bir iş görme tekniği ve bir ruh anlıyabilir ve bu takdirde devlete kar lf ı to anh "kahrolsun iki sene askerlik,, SPSleri 
136S l l60I 

35355 35389 35409 355
!5 35169 35200 girdikten sonra az zamanda elde edi: şı silah çekmekten kaçınırlardı. Bu Seyit Rıza, bu hareketlerin zerre yükselmiş ve bu sesleri "yaşa.cun oı-. 

35944 35965 36191 364~ 35668 35861 Jebilecek neticeler hepimizi hayrette düş~ce ile Seyit .Rıza, P~pa.ganda kadar müessir olamadığını görerek du,, st:Sleri bastırmıştır. 
1000 lira kazanan No. 3688136936 36976 36 36742 36837 bırakacaktır. Türk seciyesindeki e- sa.yesınde aşiretlenn kuvveı mi.nevi- köpilrmiye başlamış, çapulculuğunİ.ı Bir müddet sonra da kavga rıkın-

5265 984 37240 37363 .. .. · · · yU'---•t k aresini ilk · edin dah • ı tın k il :. •y 37634 37661 37675 377
14 37893 38081 

sas vasıf; durus~ilk'. u~umi ~enfaa- ~1~ Ancı me ç 1' a gemş e e 7.ere muhtelif top ve polis birkaç kişiyi tevkif etmiş-
500 lira kazanan NoJar 38261 38286 38397 

38403 38415 38459 
te riayet ve kalite fıkrıne baghhktır. mıştır. lantılar yapmıştır ki, bunlar arasında tir. Bu tevkü edilenler sonradan ser-

3824 4643 4913 6377 6941 38556 38637 
38776 38862 38867 39036 

Bunlara aykırı olar.ak ortada ne var- PropaganJalar baflıyor mesela, 2 nisanda Viyalık'ta kendi a- best bırakılınıştır. 
17907 20441 24360 24562 31162 39077 39304 

39364 39394 39424 395 
sa istibdat idarelen ve harp f eli.ket- . . fire~e mensup yüz. kişinin iştirak ile --o--

31261 31564 34139 34528 34652 
39

54
4 

396
24 39711 

33 leri yüzünden anzi ve zoraki surette Seyıt Rızanın propagandalan bil - yaptığı toplantı, 4 nısanda Uzuntar -
150 lira kazanan No.lar A rt• •• yaratılmıştır. Normal şartlar kurulur hassa şu saçmalara istinat etmiştir: ~aki içtima ön safta gelir. Kahmut ~Qnf[hag 

32s 41s 1128 
1999 

2
1

1a 6919 mo ı ve MukCifat kurulma•. TUrk seciyesinin ynnek 1 - Aşiret ı.acımıannm namusu ko~nn n~• tanıımdan derhaı Y' 
7521 7783 10340 10597 111U2 11714 En bllytlk ikramiyeyi kazanan meyil ve istidatlan derhal kendini tehlikededir. Bunlar gUndUzleri ko- ~~ edilmem çapulcu]~ yenicl.n 1 apo n la r da I 

14287 15073 15537 15704 1&679 20539 (15346) numaranın son iki rakamı gösterecektir. calarmm, geceleri karakolla efadı - ~~ı;:r-U:~~U~tilrh · Seyıt Rıza, bu J 
1 

(Başı 1 . 'de)' 
23536 24087 25251 25977 26556 26867 1 (46 il Ah t E • YALMAN nm malı olacaktır· op n e rar ıın aamı, tamir t!di- mcı 
28454 2887: 29585 30464 34208 34315 o an. ) e biten bütün biletler (20) me mrn 2 - Hüktimetin yaptırdığı kara - ~n ~efonlann k~ emretmif bomba yağdırmış_l~rdır .. Şehir baştan 
34611 37555 39863 şer lıra, onda bir biletler (2) şer lira kollar, kmda bu mmtakadan sUrU- tir. Bır yan~~ da bızzat Cebrailin ~ >:~nl~ ıçındedır. Hanchov 

amorti alacaklardır. Orman 1 k lya ·retı ta k" kumanda ettıği çapulcu kafileleri No korfezı şımalinde karaya çıkarılınıt 0-

100 1
. L--- N l r Bugu"nkU kı:>aı'ded 15 000 liral k · ece 0 an 8.§1 ere pos mev n ol- h tte k" .. Tah "b' · tik 1 J rd il ıra ~nan o. a -y e , ı ı- ak .. di u pe, opru, t gı ı ıs amet - an apon o usu erlemekte devam 

1357 2458 2689 2938 4406 6381 kinci ikramiye çıkacaktır. En son çı- M em u T la r ı m ıçın .. r. . . lere ateş etmiye yeltenmişlerdir. 26 ediyor. Bu ordu, Sungkiang'ın p.rkıD 
6563 6936 7697 8508 8691 9381 kacak numaraya da 10,000 lira miiki. 3 - Koylerde~ı bUtUn halk, bir ye- nisan, 29 Nisan, 30 Nisan tarihlerine da Şanghaya hareket eden Japon or 
9946 10299 10436 11232 11422 12722 fat verilecektir. Bundan başka, en son Arasında re to?ıa.nac~. bır sıraya yapılac~ tesadüf eden bu taarruzları mayısın du9U ile iltisakmı temin etmiştir. NaJI 

12852 12953 13144 13841 16206 18287 ra çekilecek olan 40 bilet arasında evlenn. ıçerisıne tıkılacak, bu evlerın 4/5 gecesile 9/ 10 gecesi Bahtiyar re- hciangchu şimalinde bulunan Çin or-
1964919824 20160 20207 21295 22232 20,000 liralık büyük mükafat ta tak· Ankara, 11 (Tan muhabirinden)- !.~ız ıki. kapw .olacak: bu kapıların islerinden Şahinin bizzat kumandasm dusu şimali garbi istikamette ricate 
23840 24512 24680 25668 2573126162 sim edilecektir. Orman umum müdürlüğü yeni bir ka- onilnde bırer polıs bekliyec~kti~. daki bir çapulcu kafilesinin yeni bir başlamıştır. 
26747 31088 31182 31272 31488 31646 Bu kefİaenin talilalileri ramame ile memurlan arasında bazı . 4 - ~kmek ve odun vesika ıle ve· te.,ebbüsil takip etmiştir. Fakat her- Şanghay önündeki Japon kuvvet-
82099 32535 33213 34710 34992 35105 30,000 lirayı kazanan 15.346 numa- tayin, terfi ve nakiller yapmıştır. 1- rilecektir. . . hangi bir çapulcu hareketinin, hiiku· leri kumandanı General Matsui, ga.-
85957 37227 38513 39468 ralı biletin bir parçası Balıkesir Geb simlerini bildiriyorum: . 5 - ~eçilere verilen mete yaprağı met kuvvetleri k&rfWDda bir an için- zetecllere beyanatta bulunarak Şang. 

50 lira kamnan No.lar ze nahiyesinde Bay Nafizde, bir par Antalya orman mühendısliğine bile vesikaya bağlanacaktlr. de parçalanıvermesi, qiret re.islerini . . 
94 136 227 ~79 672 1094 çaaı Kabat&f inhisarlar idare8inde Suphi, Inegöl orman mühendisliğine 6 - Hallmı bUtUn kazandığı elin. korkudan korkuya dUşürmiye başla.- h~y~~ki ecnebi memurlan ~e mesai 

1036 1575 1767 2121 S<Kl 
3166 

sevk memunı Bay Zekide, üçüncü bir M..ıafa I,ık, orman umum mildiW.Jü deı:ı alınacaktır. ml§tır. Seyit Rıza, Melfınane tcŞeb - bırligınde bulunmak üzere elınden ge 
3210 4156 4171 4176 

4202 4208 
parçası da Marpuççularda trikotaj ğU mühendis muavinliğine Orııan, Bu saçma propagandalar 0 kadar bu.Ierlnfn akamete ugtı:&w~uu ve en Icui ;rc.pın~ oı.ı ... a. ..... ..,,,.aır hıı meo 

4498 4622 4851 5242 5323 56
93 

fabrikasında amele ŞükrUdedir. Zingal orman mühendisliğine Baha çoktu ki saıymakla bltmez.Desrim gi güvendiği •UAh41ann, hWdiınetin aza murlarm hattı hareketlerinin temen-
5559 6172 6310 6533 67

33 7230 
12,000 lira kazanan biletin parça- Karadayı, Nuri Azrok, Boğazlıyan bi dünyanın en gülünç itikatlarma u- meti karşısmda birer birer teslim ol niye şayan olan bu teşriki mesainin 

7273 7642 7891 8328 8466 
8489 

lan Çakınakçılarda SUnbilllU han 18 mühendis muavinliğine Raci, Çanak- ~zaman bel bağlanıla~ cahil bir mu mağa başladıklarını gördükçe deh - yapılmasına engel olduklarmı gör· 
8937 9245 9369 9453 9714 

9795 
numarada Süleyman ve Ortaköyde k 

1 
• . bitte bu propagandaya manan zaval- şetten dehşete dUşmüf, inkisar içinde mekle müteessir bulunduğunu söyle-

9958 10042 10312 10975 11135 
11256 

Leon Sarangadadır. aley_e Turgut, ~ak~yeyte Şük~, Pa- lılar da elbet bulunacaktı. Aşiretler yeni yeni çılgmlrklar dUşünmUştUr. miştir. 
11777 12124 12524 1261112870 131M 10,000 lira kazanan biletin parçala- zarcıga As.mı, Gul o~ zzettın, Da- aasmda öyleleri vardır ki bir elektrik Bir yandan da Demenan a,ireti reisi Nankinden gelen haberlere göre, 
l34941361513733 13850 1386114009 n da Yemiş iskelesinde yağcı Yorgi daya Tevfık, Ermenege SUruri, Is - feneri yahut bir takun 'teki . Cebrail, Seyit Rızaya adamlar gönde Çin hükumeti Şanghayın düşmesine 
14243 14720 14727148311495.315196 Batkal ile Kadıköy elektrik tirketi partaya Salih, Elmalıya Hüseyin, M. edilen bir sihir, kosk:C: bir~~ rerek vaziyetin fenalığından ve aşire rağmen şiddetle mücadeleye devam 
l5527

1
504

916189163521729517
,,
99 

memurlanndan Bay MUftüdedir. Kemalpaşaya Mehmet, lzmire Cevat, bendetmek için hazan kt . tine mensup aillhlılann hilldkmete de __ 1_dedir. Resmt roı- makamlan 

l 
~ Af Abdülkadi O . ço u bıle. al t' · --'-il•kl d llUIUli ':ıf&.U 

r-rırın tahta .. harbin henüz şimdi baolamış olduğu 744617508
17794

18027
1840718500 

yona r, smanıyeye Fık tzzettin İlter adlı ao . • bir h e ı tercıh etmiye b......- arın an 

~7 19179 19332 19372 19930 19981 Saçları Dökülen ri, Bolu orman mektebi muallimliği- kutu, bir çocuk takun b' de acı acı flk•Yet etmiftlr. miltaleasmdadır . 
...,,.~76 20303 20312 20353 20454 20464 ne Ferit Şevket .• Adapazanna Hakkı, ner pili ile Dersim içi~8;y' aptır ıWh mt: Son toplanh ""°' G ş·k~ ti Ka lsmail T k d Şe k t ~· Londrada çıkan Daily Te!egraph 
~,37 20845 21325 21368 21384 21430 enl! Kmn ı uye rasuya • 0 a a v e • rifetıer, bu yerlerde daha neıere İDll-..... 489 'S s aşta R H N ti p ~n-...m... İşte bu son vaziyet üzerine, tophn gazetesinin muhabiri Mister Pembro-
'-- 21787 21788 22255 2228122404 ism' av ıza. opaya eca ' aza - nrla~a~e acı birer misal değil mi ke Stephens, Fransız mıntakasmdan 
"'~6 22917 22943 23073 2

3208 23444 
Göztepede oturan Saime ınde ra Macit, Çoruma Şahap, Vakfıkebi- dir?.. tılarm hemen hemen en mühimmi o-

').,7 bir k lis mü-"aat edere'k rn.. t t · Fazıl K lan "Hal · to 1 tıs lm harbi takip ederken serseri bir kur-;!. ~123896 24595 23707 23
736 23757 

genç ız po e ~-- re .L·urgu , apıre , oshofa Av· K har keti von,, p an ı yapı ıştır. ~2 25943 
26135 263112639126671 

ondUlbyon neticesinde saçlarmm dö- ni, Ardahana Bekir Sıtkı, Bergama- ı)'Olft e Bu toplantıya da davet bermutat t.P.k gun isabetile ölmüştür. Beş kişi de 

~2 27552 27585 27838 27948 28137 kUldüğUnU iddia etmi§ ve bunu ya - ya Ziya, Tqköprüye Osman Şinasi, Bu selıi.rli ~r?pa.gandalarla, hiasiya lif ve kabul masasına birer tek şekoı?r, yaralanmıştır. Aynca Fransız mm-
~ 28217 28505 28517 28609 28670 pan beriıer hakkında ıik&yette bulun Tefennlye Mustafa, Bunaya ibra- tı nıuayyen latika.ınetıere tevcih edil bir !oluna ekınek ve keçekilWı gön • takasında patlıyan bir obUs mermi.ı 
"'Of31 28791 29334 29503 

29611 29817 
muştur. Polis, tahkikata başl!l.Dllştır. hlın, Içele Şerafettln, Boluya Sami, mesi kolay~a,an çapulculara işte 'bu- dermek suretile olmUJtur. Seyit Rı- birçok kişiyi öldUrmUştUr. 

ao259 3034130405 30448 30472 30548 Kadmcığa Şahap. nu mUteaki~ harekete geçme emri ve za, bu toplantıda bulunmak üzere Nantas'tan kaçan mültecilerin bu-
~ 30750 30795 30840 31386 31943 Ecııebl Orkestra Heyetleri rilmll ve Aflr.tler, elçiler göndermek Mumıur suyu kıyılarına m....t lnmif tunduğu yerlere de birkaç obüs dill-

aa 32 32335 32481 33062 33126 33164 Menedllebllir 11117 y unanı·sıanda auretile cemaat toplantııanna hafla • tir. Kartı sahilde bulunan Cebrail ile mUş bulunuyor. 
~ 33587 33939 34537 34747 34962 Caz ve orkeetra beyetıerl birliği, IJIJllır· Bu toplantı davetleri, bittabi uakWı uzağa bağırmak suretlle ko- Bugiln elli Japon tayyaresi Nanld-
~ 35321 35365 35523 35733 35921 viAylete başvıurarak ecnebi çalgıcıla C • il aflret Ululleri mucibince teklif ve kar nu§ulmUJtnır. Hava biraz bozuk ol- ni bomradıman etmiştir. Tayyarele -
a-, 36302 36338 36682 36848 37102 rm menedilmesini istemiştir. Halbu znaye 6T bul ma•ama birer tek teker vef8: duğu için hayli zahmette çek.ilmiştır. rin ikisi, menni isabetile yanmıt, biri 
~ 37302 37772 37815 37931382fi7 ki, yüksek sanat sahibi oldukları şeb A birer lokma ekmek, keçekillih gön· Cebrail, Seyit Rızadan daha kuvvetli de harap olarak dUsmUstilr. 
a
928 

38697 3890139029 39053 39225 rimi.z konservatuvarı tarafından tu- zalıyor muş dermek suretile vukubulmqtur. tık tedbirler almasını iatemif, Seyit Rıza 
l 39318 39555 39572 dik edilen caz ve orkestracıJar, her ne kar&l' Seyit Rızanın te,ebbüaü üzeri· bu işte sonuna kadar elbirliğile yürü Şimali .çirtde 
30 lira kazanan No.lar ta.biiyette olursa osuln kayıtsız ve At.ina, 11 (A.A.) - Atina ajansı ne altı a,iret elçileri arasında veril - nWeceğini, devlete karşı ne mümkün Tokyodan verilen bir habeft d-

34 181 212 293 336 365 f&1181Z olarak me:rnleketim.Uıde it gö- bildiriyor: miftir· Abbasuşağı, Yusufhan, De • ae yapacağını, htlkiimet kuvvetlerine re, Japon httldbneıtl Şimali Çini, 
374 540 645 652 683 7l2 rebilirier. Bu itibarla, villyete yapı - Dahiliye Nezareti, 1934 senesinden ~· Ha_Ydaran, Kureyşhan Vl' k&rfl müttehit bir cephe teşkil edil. Nankfn hllkürMtkulP.n tamamHf' a-
762 797 1428 1634 1881 2

4
so lan müracaatın kabulüne imkln yok 1937 Beneainin ilk altı ayma kadar Bahtiyar l.flJ'etleri elçileri ilk toplan mek Uzetoe aşiretlerin tamamile el ele ymuı idare tefkllitı ha.zırlamakta-

~ 2720 2866 2929 3100 317
4 

tur. Yalnız, küçük sanatler kanunwıa !~•tanda wkua gelen bir ietatis tıyı Haydara.n aşireti içinde KUrpik vererek çarpişacağmı ve bunun için dır. 
~ 3937 4007 4184 4315 4337 aykm vaziyetler va.na btmlar takip ne,retmektedir Bu istatistik, Yu· te yapmI§lardJr. Demenanldar reisi de a,iretler araamdaki şahal kan ve 
·~ 4494 4736 4777 4791 4796" edilecektir. nan.istanda cinat vakalarm hiwdilir Cebrail_ bu işlerde Seyit Rııadan hiç kin daval&rmm şimdilik tamamile u-67 5021 5156 5283 5386 5506 derecede azalmakta olduğunu gösı.r te _. kalımyan bir rol oynamıı nutuJmuıı addedilecetlni ııöylemİfllr. lrlGndada 67: 6214 6342 6489 6545 672.'i Otel Oda11nda mektedir. ve ilk kıyaın hareketi Yusufhan ve Mahut ,erirlerden Hiuoaido da bu 
7
7 

6823 6978 7176 7236 7286 Öli 1934, 1935 ve 1936 eeneleri ile 937 r>em~an &firetıeri arasında görül - toplantıda bulunmUf, aht ve peyman Bombalar 
~ıı::~ 7760 7845 8210 8390 8497 Bulundu senesinin ilk ayı zarfında, 498, 544 ve mtlştü~. De~en~n reisi öyle muhteris mlnaama olarak Munzur suyundan 
~ 858o 8629 8673 8957 9032 UrkUpten tedavi için buraya gelen 5:44 ve 173 katil vakası vukua gelmiş ve ~elııı~ hır zıbniyet taşıyan tipler birer avuç içilmiştir. Londra, 11 (A.A.) - Dublin şato• 
9638 9278 9315 9370 9483 9607 Me~et oğlu Suat isminde biri otel tir. Ayni müddetler zarfmda katle dendır kı, IU sözleri söylemekten ge- Fakat aonunda .ne su, ne de aht ve sunda bir bomba infilak etmiş olduğu 
lıoa 10082 10329 10797 10818 10980 dekı odaamda ölU olarak bulunmuş - tefebbüa vakalan 277 295 ~5 91 ri kalm&.mlftxr: peyman para etmıf, Seyit Rızanın •· bildirilmektedir. Şatonun kapısı öntiıı 
l1~~ 1110611197114181150911696 tur. ÖIUm, evvell filpbeli görUlmÜf· taammUtaiiz kaW vak~~ 267 ";43 - Mektep, nahiye bizim nemize? .. farodan suya dilfmüş, Cebl'all kork de krallık arması bomba parçalarmm 
l2J.761182311870118731201512140 sonra, ha.atalığı neticesi öldilğU anla 197 ve 56, taammütaüz katle t~bb~ Bunian ortadan kaldırmalıyız! .. Hep tuğuna uğramıştır. Devlet kanunu • isabeti ile harap olınuştur. 
l•asa 12249124511319013294 14252 şılllllfbr. • vakalan, 681, 668, 602 ve 115 taam- atni hemen yakmalıyız!.. nun ışığı her yanda bir Wıa içinde 

~103~!~2414618146451493014987 ı• "E .. 
1 

KiTAP" • milden cerh vakalan, 837, 572, 654 ve Demenanlılar bütün hain kümeleri aöndtlrmllftür. tsa
91 

"'*19157881584015909 16275 ı l'I , 212, taammtıtailz h akal . Ve bunlar en katt cevabı Par.artesi 
t7

115
16528166531671317091 l7l0ri Aradığınız her kitabı ve ıyı 10150 9 371 cer v an, Dersım kaunmı, mahkemede mUd gilnU Ctlmhuriyetin adil mahkemesin 

l 
17178 ı<ırtaaiye çe,ı'tle-'-• -Tt Kl ' .' ' ' 9•665• ve 3.aa:s ve hay - deiumumfntn "Ok ... n...ı ta if tti-· d ı cak1 797

2 
17372174151753317875 •&&U uı..n.a van sırkati vakalan d 7188 6 393 . ., 

111 
a- va e gı en a a ~· 

l866
9 
~~999 18198 18204 18229 18250 r APÇ1da bulabilinbıiz. Alb ku· 6,497 ve 2,127 dir a ' ' ' ' gibi fakat bu defa devirmek için,, - ---(>----

~ 
2 

793 19109 19326 19514 19599 rutluk posta pulu gönderenlere _ ;, ilk ~efa kaldıranlar Cebrailin aşireti, Konyada imar lılerl 
~Os24S 

2 
0309 20327 20377 20440 20453 kitaplar hakkında mektupla tza. Yeni il tik" yanı DemenanJıJar olmuştur. Kftrpık Konya. 11 (A.A.) - Valinin reisli 

q6
76 2~006 21091 21483 21609 21616 bat verilir. Tqradan siparif a· M r okul toplantısmm kararlan cümlesinden o- ği altmda bir heyet Bozkır . Hadım 

~74 22 
685 21890 22080 22253 2235l hr ve gönderir. rind:~1!~1~~~.) - Tre~ yo)u üze tarak küçU~ Kahmut köprUaU 21 mart fOaeainin ve Çumrada ikmal edilen 

~8 485 22580 22671230122304
1 

J tı.tRnh.,1 Anlnını r11ıiıfPRf No R5 ı lan . g nl ~yünde yem açılacak 1937 geceaı, Haydaran ve Yusufhan 300 göçmen evinin açılı§ törenini yat>-
23132 23149 23233 23287 23

488 
- ~era:::y:tıl~ ilkokulun temeli dün ı.larm iştlrakile bunlar tarafmdap tı. Şôee elli kilome\relik ve evler ç~k 

· ye.kılınıfbr. 25 Martta Kahmut ve güzeldir. . 

Tütün Piyasa11 
Tekrar Canlandl 

İzmir, 11 (A.A.) - Tütün piyua. 
sında satışlar tekrar başalmıştır. Dün 
öğleye kadar Ege mıntakası tiltUn 
mahsulilnden 17 milyon kilo sAtılmıt

tır. Bugünkü vazivete göre tUtUn n
tışları hafü şekilde devam etmekte • 
dir. 
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e SOLDAN SAGA: 

ı - Faikiyet 
2 - Sıcakta vücut ifrasatı - Ya.-

mamıı yanal 

3 - Meehur opera 
.{ - Erkek iami - Yumru 
5 - Rusya.da bir memleket 
6 - Ferahlık sesi - Yllksekte eş

ya konur 
7 - Kumaş keser - Taaccilp e

datı. 

8 - KUçtık t.raıba 
9 - F.aki zamanda fala bakmanın 

adı- Erkek 
10 - Uzak göeterlr - Yaş. 
e 1'\JlL\RDAN AŞAGI: 
1 - Bttytlk - Klğıt demeti. 
2 - Ustalık 
3 - Emir stpaı - Ke8Jdn ıUlh 
4 - Bir Ttırk lltm1 
5 - Alaca kediye denir - Gtın 
6-Çevik. 
7 - Yemiş - Adet 
8 - Yemek pişirilen yer 
9 - Emtrler - nıve 
ıo - Damarlarda vardır._ Numm 

adcll 

\'T / ~ ......... ,. teanllı ... il ı.· 
\1 ...,.,. ..... '!la._ ......... r. 

P!fllt 1 25 ..... ~ ........ , ...... . 
~ 

lif-. .... 
............ 3 .... ı •. 

M.a.1-11 ılpNt elllalı ..,. 
ti ...... telffHıtzt ı.t.,ıaı.ı. 
f'lptl•ft•••ııl• •• , •• ,_ ... 

Erıani Madenindeki ltletnıe~ idaremizde çalıtmak ve me .. 
kemeri Şirketimizce temin edilmek üaen tecrübeli bir Mu
hasip 11.e &Jlr idare Arnirlne ihtiJ&CJınız vardır. Bu ••
aifelere talip olanlar mubtaaar tercümei hallerini ve iıtedik

lerl aylık maatlarmı l>ilclirir bir mektupla Ankarada Uluı 
meydanında Koç Hanındaki Merkezi idaremize müracaat et· 

meHdlr. 

UMUdar AaUye llıakllk b&kihlliğbı- T U 
den: Altmordu klilp başkanlığı tara- İkbaat Veklleti iç icaret mum MüdGrlUfünden: 
fmda mahkemeye verilen &J'Whalde Tür~ yeniden poliçe tanzim etmiyerek yalnız eskiden tanzim e-
10-10-937 ve 7-11--937 puar dilmit bulunan poliçelerdeki taahhU tleri ifa etmek Uzere muamele ya· 
gUnlert kocıgre aktl için tki defa W· pan La Naayonal Hayat Sigorta Şirketinin Türkiye Umumi vekili Vitali 
ku bulan lı:ollgreye cebren girmek Katıeti haiz olduğu aaWıiyete bhıaen bu kere mUracaatla kendisinin 
ve kapı ve camlan ktrmalı: lııere gaybubet! eanaauıda hm olduğu bil Omum hukuk ve salahiyetleri haiz 

1 klllple allkaıı olrmyan klmı!ıelerln olmak ve bu huımsu temlnen kanun en muktesı olan her g(lna neFiyat 
mildahaleei yUztınden kongre aktlne ve flanatr üa, her tilrlil sigorta mu ka•eleler:i imza, vefat vukuunda mer· 
lmkln kalmadtfmı ve elteerlyet aza• ke}e mUracaat etmekle mUkellef ol mak1mn tuminatı teeviye ve ifa, 
mn kabullle kongrenin başka btr gtı. Ttlrkl,.nln aair noktalannda tndelh ace acenteler ibdai ve teşkil ve Şir· 
ne bırakıldıfı Ye binaenaleyh kon· .ketin Tilrkfyedekt muamelltma mU tealUk kayıt ve heeaplarmm ki.ffe -
greııin mahkeme huzur ve vedaatl- shıi yazıhan~inde temerkUzUnU tem in ve prek elyevm mer'i kanunlar 
le aktlni talep edilmiş ve mahkeme· mucibince La Nasyonal Hayat Sigorta Şirketine terettüp eden vecaibe 
ce de medeni .kanunun •~ve M un- lttiba ve gerekse Şirketin TUrkiyede haiz olabllecefl haklar ve tmdyaz • 
cu ma~delerı ahklmma . tevfikan lan onun lehine temin eylemek m~k sadile Ttlrkiye hUkömeti ve TUrJdye 
kongrenın mahkeme husurile ve 21 makamatı ve memurini resmiyesı nezdinde her türlü te,ebbOutı icra 

k-ll-93~1 pazar aaat lfkldlle ~e ve herhangi meruinu ifa ve ezcümle Şirketin indelhace herhangi ni· 
arar ven miş ve aynca p --..a- • . . t" lil +-:.-- ·t.2 

rın t did
. ka·..+ 

1 
i • amı sıcile kaydını tal9p, ber ur -l&UIUl.t akça.ama mUteallik vesaııu 

m ec ı 3 ... muame es nı yap- u.-- h . Uate d" tta b t k olanlarnı k aUnilnd ~r, er nevı müracaat ve m ıya ulunmak ve icap eden ve-
ıra~a kiübe il 0~ 

1 
en Aikin klff..tni imza ve Şirketi hUkflmet nezdinde temsil ve TUrk mah· 

evv . . t mhhraücatl a • 8
1 

.nfadan7.8DJname kemeleri nezdinde şirket namına da va ikame veya tcraıyı müdafaa, bu 
mucımmce aa enn ı aon- . . . 
ra tecdit muamelesini yaptırmalan maksatla Türkiye Cümhuriyetinın her türlü mehakimi hukukiye, tica • 
ve aksi halde kongreye kabul edil _ rlye ve cezaivesUe sulh mahkemele rt huz?runda ve bi~lımum devair ve 
miyeceğine ve keyfiyetin ıazete ile mecaUli neadlnde leh ve aleyht~ ikanıe edilecek her türlü deavide La 
tılnma karar verilmiş olduğwıdaıı Nuyonal Hayat Sigorta Şirketini temlil ile btıtUn derecatta mUddei ve 
keyfiyetin teblii ve dava makamına mUddeaaleyh, tabsr aaU., ltirasUJga 1r tarikile muteriz ve dahili dava 
kaim olmak bere psete ile ilin o- ınftW. iptidaen, ttiruen, temyisen. itdeteıı ve tashihen muhasama ve 
lunnr. mtldafaa, her ttlrlU tvnlu tebliğ ve tebellUğ, her nevi evrak, müs-

------------ ~yat ve Jevayihi tamim ve ims&, her tUtUl ihtarname iraaliye vürut 
edenlerin cevıbmı ita, her h&DIİ ha kem ve ehlihibre h.yin ve azil. işti

BeYatlu dördUnaU ı\llh hukuk kli anllbUkkinı ve reddi ua, jf}as talebi veya ona itiraz, her hangı' 
maıbkemMindm: Bebekte Bebek cad 
deainde 860 1ayılı hanede oturan konkordaıoyu ima veya ona ttll'Uı her hangi sendikleri ve talflye me-
J'r&nıuva Atte tart.tmdan Beyoflun murlannı tayin ve azl, iflisa mU~eallik ~ilftmum muamelatı ifa, ihtiya
da Polonya aokatmda •9 ayılı ha- ti ve icra! haciz vu ve fekki. lstih lal edilen hükUm ve brarlamı lnta· 
nede oturan Dimltrl Emanuvallclle mu talep, olbaptaki muamelltı icra Dalr~leri nezdinde takip, sulh, her
aleyhlne açılan sulh ~btlstı dava- hl.llgt parayı a.U ve kam ile makbUI ve ıbraname ita, ltbu veki.lete ait 
IDlda muhakeme gUnU davacı gelip muanıelltı lnclelbace davanın hitamına kadar Jumnen veya tamamen ifa 
dava edilenin Uıametglhı abıtaca edecek bir veya mUteaddit vekillerin kendi yerine ikameei, bunlarla 
yapılan tahkikata nuaran meçhul ol müçtemlan wyahut ınUnferlden icr ayi muamele, bunlan tebdil ve le
dufu anlqtlmakla Ut.nen te'bltgat iC· ct.licap ~ ve ~lha811 davanın eon safhasına kadar La Naa)'Onal Hayat 
rasma karar veril~ oldufundan da- Sigorta Şirketinin hukuk ~ men&f Hni vikaye, müdafaa ve temini yo-

------------ va edilenin Dimltri Emanuvalldi111in lunda kanunen muktezi görecefi bU tUn huıusatı ifa, ahan tevkil ve u
Okıollo Köyiade 

ı Yaralama 
Sürmene (TAN) - Olqoho köyün 

de Hacı Fazlı cSf\u 1mleyiıı, ta.banca 
ile Osman oilu Muharremi afırca 
yaral&mlfbr. 

m~19e g1ld Q1aıı 23/11.1937 ta· mumiyet itibarile Şirketi Ti1rkf1yede temail ve icrayı faaliyetini temi
rlJıhıe mtısadlf u.tı gUntt saat 11 de nen şirketin menfaati icabmt ifaya ullhi~ttar. olmak Uzere Albert Bal'
Beyoflu Dördtınct1 Sulh hukuk Mah· zttayı fll'lrettn TUrklft Umum Muvakkat veldlliğiae tayin ettijilıi " 
kemestncte hazır bulunmt11 a'kllt tak- Şrketln buadan evvelki muvakkat vekili baldno Benahmiyaa'm vuif e
dinie ıtY&bmda ftirllleoefl tebligat alnda tn&a1 ett11!nl bildirmiş ve lbııngelen evrakı vermiştir. 
makamına kalın olmak ttzere illll Keytlyet 2n Haziran 1330 tarihli kanun hilki.imlerine muvafık görill-
olunur mtlf olm&kla llln olunur. 

~rmankadıkiyünde -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• OskUdar İkinci Sulh Huku't Mahke 

Yeni lır Eser mestnden: Haydarp&fa Ntımune has· Gasla•tep Nafia DlrektörlUğlnden : 
Orman Kadıköy, (TAN) M. Kemal tanesinde kimoesiz olarak ôrenlere ait 78299. llra 19 kurut bedeli ketlfll hllhlye GUmrUk memur evleri inşa· 

p&f&ya tW ktiyilmUzde evvelce bal· metrllldt 16.11.937 sa'ı gUnU !aat lO atı kapalı la.rf UIUliyle ekllltme- kocıulmuştur. Eksiltme 25--11-931 
km 18 bbı lirQa yaptJrdıiı bilyük ve da mwttt hastanede açık arttırma ~-
5 lllD.lflı ilkokula 2MQ lira maarafla ile satılacağından talip olanların 88• tarihine mtıaadit Pel'felllbe gUntt 11a at 14 de G. Antep Nafia dairesinde 
bir puCyoıı illve edilmiftir. tış gilnil mahallinde hazır buhınmaı- toplanacak Konıiayon marlfetlle yapılacaktır. Muvakkat teminat 5873 
~ylümUztln maarife verdift kıy- lan ili.n olunur. (1800 liradır. Jstekltleriıı teklif meli:tuplarına ,..aiıdaki evnık ve veaiki lef et-

nıetiaı ~ bir eseri olan bu panaişon meleri prttır. 
lıl. Kemaipaşadan da plen davetllle- lataııbul U•cG ten Memurulğuıı ı _ Teminat ak~in mal santtııma yatmldıfma dalr andık mü 
riJı huzurile açılmıttır. lılerulmde, du:llalloua *&> penya gevrtımeıdne '-·-· hUkftm d 1 l ektu 
mektebin küçük talebesi tarafından karar verilen yuihane et1UI 18.11.31 UU&u veya . etc;e muteber bir ballka an a maeak tem nat m bu. 
sayı.et oyunlan oynanmııtır. cnıarteM gtınU M&t 12 ne l3 arumda 2 - Teklif sahiplerlu Nafıa Veklletinden vertımtıı ehliyetname veya 

Galata Havyar Han No, 68 de açık musaddak ıuret!yJe eveatı apfıda yazılı olan ehliyeti fennlye vesikası. 

'··· Ünye Kaymakamı arttırmaaı yapıJacapıcsan taliplerin a - Teklif ll&biplerhıin meelekten veya yap ifleriyle me'lflf vukuf ve 
Unye, (TAR) - Yeni Kaymak&m mezkiU' gün ve 1&&tte mah•Ulnde bu· iktidar erbabından obnaıan halinde. inf&&tm, başından nihayetine ka • 

JI. Dnmer gelip vazlfeeine bqlamtf* lunacak memunına mtlraoa.atlan ilin d&r, mee'uli)'eti temı1,.uu dmlbde edecek ve ehll)reti Nafıa Veklletin-
tlr. olunur. (1806) ce muadclak bir mtlluıadl. .,.,.. feA memurunun taahhüt aenedi. 

... ''~\\\\\~' 4 - Tekllf 111.hlptertııtn Ve'9 gnetereeeklerl mtthenctis veyahut ten 
''~\~ \\\\\\ memurunun evvelee bir ihalede bedeli em bin liradan dun olmayan bir 

'\\\ it yapmış olduklarına dair yedlerlnde bulunması li.zımgelen Wlika \18)'& 
mua.ctdık suret. 

"' 

1 
~"'~ 
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5 - Teklif sahiplerinin mensup ol duklan Tie&Nt o4&lanıidan alacak
tan vesika veya muaaddak BW'etl. 

Bunlardan başka: 
6 - Teklif aabiplerbıin kellif ve pro:tede Vekaletçe yapılacak tadillt 

ve tuhihat ile tayUı edilecek intaat müddetini berveçhi peşin kabul et -
meleri prttır. 

1 - Jsteklilerin arttırma .,. ekliltme kanununun umumi hUkUmJerirle 

kapılı arf uaullyle ektlltmeye 4alr olan maddeleri ve ekailtme •artna
meaf abklmına ve yukandakt altı madde tcabatma riayet etmeıerı şart
tır . .Mcıt halde blc; bfr mueret ve ıttraz kabul edilmez. 

8 - Bu işe dair olan eksiltme şar tnamell Ue k..U hW&aaaı Ankara ve 
~ İstanbul Nafıa MildilrlUklerbıe ıönd eri1ml8ttr. Malbıat almak l~in m ... 

~ k6' MtldUriüklere mDracaat edilıneııl • (78111! 

11/lı 1""" •••• ,.... " ............ ı ..... .-. 
• 1 

ı Muhammen bedeli Sirkecl battı Q.Ude kilometre 27 de vqoıı ilze-
1\~ rinde teıelimi prtile beher mS lM ım l'UI o1aD 8000 m3 ba1ut Jtapaiı aarf 

~\\\ uaulile 25-11-937 P-.embe ,unu aaat ı&,30 da Sirkecide 9 "'°" taıetm• 
Ektdltme Kom1-yoaunda aatm aımacaktır. 

Bu ift ıtrmek ı.teyelllerin Jt1D 7,G nisbetinde muvakkat ttmhıatla 
karumun tayin ettlll Yelikalan, Nafta işlerine ait eksiltmelere girmek 

ıt\f llt.eyen1et'den aranacak mttteahhltltk \!Mlkası hakkındaki talimatname 
~\I ı!airefdtlde atın~ .atka ve tekllfle rtn1 ayni ınn 111.at 14,30 a kadar ko

·''''"· • ··a,,,,,,,\\n \\1 
milyon reialttıne vermeleri llmndır. Şartnameler param olarak Anka
ada Malzeme dalrealnde ve Sirkeci de Isletme komisyonunda verilmek· 
tedir. ('m85) 

ili -a,, _ IEZLE - GRİP ve kadın!arın Ay 

1 
SANCILARI iıe ROMATiZMADAN husule 

gelen ağr1 ara derhal geçirir. 
Mideyi, kalbi yormaz. 

Ankara YDayetlnden : 
1 - Vil&yet Çİftçilerine dağıtılma k tıure satın alınacak 100 adet iki 

demirll pullufuıı JG.U-937 Per,em be günil saat 1~ de açık eksiltmesi 
yapılae&ktır. 

2 - Pulluklann muhammen bede 1i 4500 liradır. 
3 - Şartname Ankara ve latan bW Ziraat MüdUrlilklerinden mecca

nen verilir. 

isteklilerin pullukla!'ln yüzde T,~ tutan olan mebllğı Banka mektubu 
veya huaual mulıuebe direktörlüjü Yeznesine yatmlmış makbuz ile bi~ 
liıkte eksiltme günü gösterilen saatte Vlllyet Daimi Enctımenine gelme
leri illn olunur. (4130) (7547) -Ankara Yldyeffnden: 
ı - Vilayet çiftçllerine dajrtJlm ak izere satm alınacak 75 adet iki 

tekerlekli pullupn a-ıı.-1 Perp mbe günü aaat 15 de aQlk ekailtmeml 
yapılacaktır. 

2 - Pulluklarm Muhammen bedeli 187~ liradır. 
Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat JılüdUrlUklerlnden meccanen ve

rilir. 
isteklilerin pullukların )'ilzde 7,5 tutan ola nmebllğa ait Banka mek• 

tubu veya HU8usi :Muhaaebe Direktörlü~ veznesine yatınlmı, makbuz 
ile birlikte eksiltme gilnU g&sterilen saatte Villyet Daimi Enctlmenhıe 
ıelmeleri illn olunur. (4131) (7M8) 

500 Lira MUkMat 
TA Bil KANYAK 

Vitrin Müsabakası Şartları 
. 1 - Müsabaka lft tıdncl Tet
rin 937 de bqlayacak, 1 Blrfıı· 
el KAnun 937 de bitecektir· 

2 - lll•bM•J& ifUtak e • 
den bayiler vitrinlerhıi on bet 
gWa mUdcletıe Ja1mS u.bll kan· 

yata haaredeceklerdir· 
3 - Vitrinler IJdDci Tepin

Dfn IOD haftumda tair jUri hey

eti tarafından 18QIJıerek, m\lkl. 

tat hak edenler teetdt edilecek. 

tll'. 
4 _ MUklfat kazanan ba -

yllertn llatetl Btttncl KlnUnun 
bqlangıcmda gueteletle ilb 
edilecektir. 
5 _ yu.a;bekaya Ankara ve 
latanbul ,eJırl bayileri glrebt
lecek ve her lkl tehlrdeki vft. 
riıaler, mutebue• zevattan mil-

tefeıkkll j\lrl heyetleri tarafından 
tetkik edilerek dereceler tellbit 

olunacaktır. 

6 - Jatanbulda ve Ankarada 
birinci plenlere 100 er lira, ı. 
t-&dNlda ikinci.ye no, uctınCUye 

25 Ura ve clörclUncUden sonı.-a 

35 ldflye, An.tanda blrhıciden 
80l1!'a derece alan 10 kiflye be· 
ter lira verilecektir. 

7 - tn1ııur1ar •ti• mapu.ıa. 
n b\a mtıaabüaya lfrmeyeoek. 

8 - Mtlaa.bakaya tetirak et • 
mek için BWtenın UçUnctl aalıi
feeincleki kuponu doldurup 1n -
hi8arlar Relrllm ve Nefl'IYat fU· 

beetne göndermek Wldir. (Ku
pon bir kartona yaplfbnlırsa 

daha iyi oulr.) 

lataııbul: -10--937 

tAhisarial' idareebain tertip ettiği Tabil Kanyak Vitrin mUsabaka· 

ama 11ttrak ediyorum 

Jsim: 

Ad!'ell: ------.._ __ _..:... ________________ _ 

(BU flit bir b.rton u..tJM Japlfbnp İnhisarlar Umum lırlUdUr

'Ufll tı.kllm ve Nefliyat ~besi, Galata. ad.ıwine gönderini•.) 

aırAEVUE 
•eaatı alan n• aldıtenı blllr. 

•Anili eo ••n•Hlt teePOD• 9tbl ••r 
·~•ntlye m•Hkt:lr. 

Modeller .,. son ve zarif teklldedlr. 

RKVUC eaatları tanınmıt aaatcılarda 
aatılmaktadır. 

U-. ...... •I~ Mıeık .. ,.ı .. llan,~Blrinol kat 22.f ,Telefon 219&4 

• 



12-11- 937 

Baı, diş, nezle, grip. romatizma 

isim ve 

ı ve bütün ağrılarınızı derhal keıer. 

icabında 9ünde 3 kaşe ahnabillr 
markaya dikkat. Taklidlerinde" sakınınız. 

' 
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Denız Yolları ı l TEK KOLLU CEMAL 
iŞLETMESi ' -=~ ~ 1 ~ E c:::t l 

Acenteleri: Karaköy KöptUbqı '-ll ~ ~ 
Tel. 42362 - 8lrkecl Mühürdar = 

.... wıe Han. Tel 22140- · ~ Daima buyuk ikramiyeler kaynaaıdır 

!iŞTE YiNE; 
1 . 

i1elt Kollu Cemal 
lzmir sür'at pstaosı 

-

-.. -1 
-
1 

1 -
1 

1 

1 

1 
. .. ' . Qj . ~, . "' - . ~ ' -----1 

Şimdiye kadar letanbul<ian 
Cwnarteel gUnleri saat 15 de 
kalkan hmJr atır'at postaaı 14 
lkincitefrinden lttb&rell İltaııbul
dan Paur fllııleri aaat 10,30 
da kalkarak bmlre puar
tesl gUnU saat 10 da 
varacak ve hmirden Sah 
günU saat 16 da Kareketle çar
şamba günil saat 16 da latan. 
bula dönecektir. 

İ Bu kef idenin en buyuk ikrami1esi olan 

İ 30,000 lirayı 1 

1 Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet Çiftçilerine dağıtılma k üzere satın aJmacak 25 adet Uç de 

mirli sandıklı ve ekici pulluğun 25- 11-937 Perşembe gtlntt saat lti de a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların Muhammen bede 1i 1500 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve lstan bul Ziraat Mttdilrlllklerlnde meaca

nen verilir. 
isteklilerin Pullukların yüzde 7,5 tutarı olan meblağa ait Banka mek 

tubu veya hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış nıakbwı ile 
birlikte e~siltme giinii gösterilen sa atte Viliyet Daimi Encümeıııne gel 
tneleri ilb olunur. (4128) (7550) 

P A T 1 

Antivirüsle Tedavi 
{an grbanlan, el ve ayak parmaklannm arasındaki k&flllbl&r, dola· 
ma, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, titaf yaralan, 

rgenlikler, koltuk altı oıbanlan. 

Teda.talnl en erken •e en emin bir surette temin eder. 

Sark ıspençivari laboratuvarı T. A. $. 

' 

--------~------~~--------------------------Ankara Vilôyetinden: 
l - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak ttzere satın tmr,o 7~ adet yer11 

ltıamulatı tek tekerlekli pulluğun 25- 11-937 Perf8!Dbe rUntı aaat 15 de 
içık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bede 1i 1087,5 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve lstaıı bul Ziraat MUdUrlUklerlnde mecca

lıen verilir. 
lsteklilerin pullukların yüsde 7,5 tutan olan mebllla alt Banka mek 

tubu veya hususi muhaaebe direktör luttl vunealne yatınlmtt makbuz 
~ birlikte eksiltme ,unu göaetrllen aaatte Vll&yet Daimi Encllmenl.M 
lelnıeleri ili n olunur. ( '129) (75'9) 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğiinden: 
Universite Radyoloji vı Biotıllk Enatittıatınde iki utıtanlık açıktır. 

lateklilerin Tıp FakWteat Dekaıılıtı ima bat vurmalan. (7623) 

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

EMNiYET MANIASI 
SAYESiNDE 

Y ~ine emniyet manlulle mücehhea olan Evenh•l"J' 

kalemi, bGtin mürekkep leke ve bulatmalanna nihayet 

~rmiftir. Ba kalem artak abmu. 

OatiinclKi bpatı vidalayınız. Mürekkep otomatik bir 

{aurette kalemin deposunda hapa edilmif olur 

Evenbarp kalemlerinde, tuta olarak .,_. edilir uçlar 

\!8 •iirekkebiD ırörillmeai ft ouip gilzelllti wardır •. 

EVERSHARP 
ffER KAi.Ei lçlı AYNI $!KiLDE iti KUl$Jll IAL!ll VAIDll 

~;. Ahın .. 
Caıet ·.. et ~n 'fALMAN. Umumf Neşriyatı idare Eden: 8. SAi· 

ecılik ve Neşrıyat TU.rk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

E 15348 numerolu bilet hamili Marpuççularda 
! Emir Otlu Hanmda F anili F abrikaaında amele 1 
j 17 ratında lay $0KRÜ'ye verdL Bay ŞUkrU 30,000 lirayı Tek Kollu Cemalden alıyor 1 Ayvalık postalan i1•1111•1111•1111•ımı•ıııı•ıııı•1111•1ııı•ıııı•ııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•~ 

Şimdiye kadar lsta.nbuldan 
Saıl ve Cuma günleri eaat 19 
da kalkan Ayvalık postalan 18 
vel 7Ildncltefrln tarihlerinden itl 
haren !staııbuldan Çarpmba ve 
Cumartesi günleri saat 15 de 
kalkacaklardrr. 

Bu postalara kalkıt günleri 
vUk almmıvacaktır. (7613) 

Iatanbul ikinci icra memurluğun

rllmesine karar verilip tamamına Uç 
yem1n1i ehlivukuf tarafmdan (2288) 
lira .kıymet takdir olunan Şehudeba-
11Dda Hatta.dem Yeni Kemalpap ma 
hal•inin Sellin paşa yokuıu aokalm· 
da •ki ve yeni 5 No. h ve ıarkı 19 • 
92• parael No. b ve 23 _ 9'l4: panel 
No. 1ı evler fim&li yol, garbt 17 .. 924: 
panel No. ll ev, cenuben 24 • 924 ve 

j 17 - 92• pareel No. 1ı evl4ıll" ile mah
dut Rmini mermer ve üstU ahfap dö 
teli bir sofa Uııerinde iki oda, aynca 
bir koridor üarlnde r.eminl kırmızı 

1 çini mermer kurnalı aobalı hamam ,.e 
bir hell, bodtum katı kınk malta 
tqh iki gömWU küp, bir kuyu ve 
semini çtmento oda, zemini kırmD1 
adi ocaklı iki kömtırtuğtl ve sofaya 
kapıaı olan mutfağı vardır. 

Birinci ut: Salınitll blr aofa üze-
rine biri yüklü iki oda ve aynca bir 
koridor Qseriııe bir oda, bir bellaı 

vardır. Jlrlnct kat: tnr eob ilzerinde 
oda. Çatı katı: lldııct kat odelS' • 

ftlldan blrJDden merdivenle 911alır. I· 
Jd oatı dolabı olan btr çatı odur, ön 
ve arkada aıemJnl çinko blr balkon, 
iki taraaı vardır. Elektrik ve terkos 
temu.tı oldufu gibi 25 metre mUJ'&b
baı bahçelli vardır. Birinci artJrmuı 

NERViN 
Sinir ağnlan, aıabl öksUrUkler, asab1 

zaJlflık, uykusuzluk. bat ve yarım baı 
ağnıı, baıdönmesl, bayıınlık. ıarp1ntı; ve 
sinirden llerl t•len bittin rahatsmhldarı 

.................................. ~ 
Sojuk algınlıiı • Neıleye kartı 

., PASTiL ANTiSEPTiK 

TeneffU. yollarile geçen 

r...taıddua lrartı. kota,... 

teeiri kat'I putillerdlr. Nn-

le, bron9it, grip Te bola• ra· 

bataalddarmcla, 1ea lmddı

imda pek faydalıdır. Bütiln 

ecsanelerde bulunur. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOGLU, ISTANBUL 

14.12.937 tarihine mtludtt Alı güııtl 
1&1.t 14 ten ıe ya kadar dalredo tcra 
edilecek ve wrilecek bedel ltbu gay
ri menkultln tımamma takdir olunan 
kı1met1za ylllCle 715 ini buldup tak • 
4lıde en ook artırana ihale edilecek 
ft abt takdirde .artırma ırs gUn da
ha temdit olunarak 30.12.937 tarihi· 
ne mUaadtt pertembe gllnU uat 14 

ten 16 ya kadar temdiden mtıaye- !!!'!!!!~~!"•••-------------••• 
eleye devam olunarak verilecek bedel • --- --------- , 

Asri Kadın 
Güzelliqi 

VEnüs ıuju, 
• 

VEHÜS KREnr 
•• vEnus PuoıM• 

Asri kadln güzelliğin tıısum ol• 
du bütün tık ve kibar famiJYa
lar ve ena meralddan timdi VE
NUS gtilelllk 111üstaJpar&tmı 
kulluıyorlar. 
UD111111i deposu, Nurettin EY
llJa We :Emayı kimyeviye alit 
ve ıtriyat clepoBµ., lstaııbuL 

rayrt menkul• takdir olunan kıyme- [ t_ L ~ ·· 
1 ı 

ttn :vtıaSe TlS 11n1 butmadıjı takdirde •--·uuuaar--•lar--U•m•um--M-ü.du.··r.l.ügi .. u.··n·d•e•n __ _. 
l&tJt 2280 No. h kanun htıkGmlerlne 1 fStanbul ikinci iflu meııaurluıiu • 
a&"e bet aeııellk tecile tlbl olacütlr. 1- Kapalı zarfla ekailtmeye korunu§ olan blr adet çift devreli otomatik dan: Müflis Derviş Zade lbrabimm 18 
Artırma peetn para iledir. Mtlzaye. tabı makineal için talip zuhur etmediğinden pazarlıkla alınması ka- bibi olup ipotekli olan: 
deye letink edeceklerin 'f&yrl men· rarlafbnlmııtır · 1 - latanbulda lğrikaplda Avcı ma 
kule takdir olunan laymetm'.n yn.. 2 - Pazarlık 22. XI. 937 tarihine rastlıyan PallLl'telli gtıııü 1&at 14 de hallealnde tvaz Efendi sokağmd& eski 
de 7.tS ~çulu Diabetincle pey akQflli Kab&taet& Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda ya- 35ila 41 yeni 31, 33, 35, 37 No: lan 
ft)'a uluaal bir bankanın teminat pıiacakbr. havi şartnamede t.afsilitı ya&llı ve ta 
mektubunu vermtye mecburdurlar. 3 - Muhanunen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. mamına 911lira50 ~ kıyıuıet ko 
!hale tarlhine kadar tahakkuk ede- ' - Şa.rtnameler parasız olarak her gün adı gec;en komisyondan alı- nan zeminelri çimento döşeli kepenk 
oek ve pyri menkultln nefsinden d~ ııabllir. ve istorları harap 259 ı:netre murab
lan vergi, tanzltıye ve tenvlrtye ve lS - Ebiltmeye lttirak etmek isteyenlerin, fiyatsız teklif mektupla- baındaki yekdiğerine kalp edilmiş 
vakıt lcal'eld ve remni delWlye borç. nDI ve kataloklanm eksiltme gününden evvel inhisarlar Tütün Fahri- maa bahçe üç harap dükkan ve tama 
luya alt olup mUzayede bedelinden kalar 8ubeei M:Udtırltıttıne vermeleri lazımdır. mına 450 tira kıymet konan ayni ma 
tenlll edilecekttr. Yalnız yirmi sene- 6 - IstekliJerin pazarlık için tayin olunan giin ve aaatte % 7,5 gU- halle ve sokakta yeni 3g; 41 No. lu 
lik vakıf taviz bedellle tapu harçlan vemne paralarile birlikte adı geçen komiı:ıyona gelmeleri ii.n olunur. 7517 elyevın 39 No: ya tesadUf eden bir 
mtlfterlye aittir. 20(K No. lı icra ve • • • ahşap kulba ve aynca 41 No: ya te-
lflb kaııununun ı- mcı maddesine Elb. Pal ı eadUf eden ahşap Uzeri alaturka ki-

llV ıse, to ve Fotin Hakkında 9-XI-937 tarihinde gueteıerle in· remidi havi cephesi yapraklı kepenk-
tevttkau haklan tapu siclllerih sablt tlfar eden illnnnızda (195) takım elbisenin muhammen bedeli yanlış leri içinde yemiş ağaçlan ve metrük 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer olarak (3.095) lira yazıldığı görülm üştür. (195) takım elbisenin mu- tulumbayı havi 202 metre mura.bbaııı 
alikadu-lann ve irtifak hakkı sahip- ııeımen bedelinin (4.095) lira olduğu tashihen ilan olunur. (7666) daki maa arsa dükkanın nısıf hissesi 
~rin~~lıkl~ru~h~~~-------------------------------------"~~a345~~yın~bM~ 
ve masrafa dair olan lddialarmın ilan oJıunan ayni mahalle ve sokakta 13/ 15 
tarihinden itibaren yirmi gün ;çinde İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan No: altında evvelce hane şimdi bah~e 
evrakı mUsbitelerlle birlikte datreml· den ibaret bulunan içinde meyvalı 
ze bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde meyvasız agw a"lan havi ve uzunlama 
h kl ta eril Kıymeti Pey parası "' a an pu siclll •sabit olımyan· vaziyette olan 460 metre murabbam 
lar •tıı bedelinin paylqmaamdan Lira Kuru§ Lira Kuruş de.ki arsanm 16 hiue itibarile 1 hisse 
hariç kalırlar. Artırma şartnamesi 401 68 30 15 Edirnekapıda Karabaş mahallesinde si müşterisine ihale edildlğ halde mtiş 
htrkee tarafından görülebilmek il:ze· Sofalıçeşme sokağında eski 47 yeni teri bedele aid muamele ile tescili yap 
re 22.11.937 tarihinden itibaren daire 77 No. lu iki oda bir matbah ve bah- tırmamış olduğundan olbaptaki ihale 
dlvanhanteine asılacaktır.Satış gayri çesi olan hanenin tamamı !5998 nin feshine karar verilmiş ve on 00, 
menkulün tamamına ait olup daha 193 14 55 Şeyh Mehmet Keyllni bahallesinde gün müddetle açık arttırmaya kon -
fasla maltunat almak istiyenlerin da- Arpacılar caddesinde 34, 36 No. ıu muştur. 
il'emhıln 88-291No.1ı dosyasına mU· dUkki.nm 2304/ 576 hissesi. 5653 Artırma 27.11.937 Cumartesi sa-
racaatlerl llzmıdır. Müzayedeye iş- at 11 ili 13 de Adliye !kinci İflas Da-
tirak edecek mUtternerin bu gayri Yukarıda yazılı emllke tatekli çık madığmdan ihalesi on gün uzatılınıe- treeinde yapılacaktır Almak istiyenle-
menkule ait bUttın ma16mab ~Anın- tır. Ihaleİi 15-11-937 Paarıe.i gUnO saat 115 te yapılacaktır. lsteklile- rinp glln dairede huır bulunmaları 
mlş addolunacaklan ilan olunµr. 1800 rin mahlfılat kalemine gelmeleri . (7683) ilin olunur.. (1801) 
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KALORIFEr • :iER ODADA 

TELEFOK e iOGUK ve SICAK 

SU • rRIGIDAIRE ve KASA 

TERTIBATI 8 

Sureti mahsusada otelde çıkarılan halis 

tereyağı ile en meıhur ahçaların hazır· 

ladıklan nefis yemekler. 

Soğuk ve sıcak bufe 

SiRKECi, ORHAN iYE 

TAN 

CADDESi NO. 7 

•• '·.... -
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12-11- 937 

KONFOR 

-TEMİZLİK 

MUNTAZAM 
SERVİS 

MUTEDİL 
FiATLAR 

DİREKTOR 

Osman Belir 
-

Telefon: 24394 


