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~ Atatürk Ankaraya ~ 
! muvasalat ettiler ~ 
~ Anlc.ara, 10 (TAN muhabirine/en) - Afofürlc bugün saaf ~ 
\ 14,32 ele hususi fren/erile ıehrimizi ıereflencliıcliler. iki ayclan- ~ 
~ beri Büyük Önderden uzak kolan Anlc.aral1'ar istasyon meycla- S 
\ nını ve yolunu clofclurmuılardı. Şehir, sabahlan itibaren bayrak- ~ 
~ lorla donafılmııtı. ~ 
' Atatürk, vagonlartndan müfebessim bir çehre ile indiler. ~ 

~ istasyonda Meclis Reisi Abdülhak Renda, Bapekil lnönü, Ve- ~ 
le.iller, meb'sular kendilerini karıtladdar ve Şefimiz halktn COJ· ~ 
kun olkıılan arasında istasyondan ayrtldılar. ; 

! Ank~E~l~:.!.~-~~~~k~l~ri~?y~t~~~~·Boıvekif ~ 
~ lsmef lnö;ü' nün reisliği altmcla foplanarok "!u~felif iıler üzerin- ~ 
~ de göıüımelercle bulunmuı ve kararlar vermıJftr. ~ 
°"""""""'- "'"'"'" ..... ...... ..... " "' ...... ,......,.........,,. """"' ,. , 

Komite ] ürk 
tezi üzerinde 

çalzşzyor 
Cenevre, 1 O (TAN Muhabirinden) - Müstakil Ha ta

yın anayasasile statüsünü hazırlıyan komite bugün de top 
landı. Bugün yapılan toplantıda, Hatayda tetkikler yapan 
bitaraf müşahitler izahat verdiler, gördüklerini ve öğren
diklerini anlattılar. Müşahitler bugün Bayır, Bucak ve 
Hazine nahiyeleri hakkındaki mütalealarını bildirdiler. 

Cenevvrc, 10 (A.A.) - Anadolu 

Kültür Direktörlüğünde 

Vekil Bay Saffet Art fon clünkü foplonfıc!a 

Türk 
Alevilerin 
Yarası 

Kuruüzüm servetimiz 1 
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Sancağın statüsünü ve teşkilatı e 
sa.siye kanununu hazırlamakla mükcl 

Maarif Vekilinin 
reisliğinde bir kültür 

toplantlsı oldu 
Kandilli Rasathanesi Yeni Aletlerle 

Ahmet Emin YALMAN 

E VVelki gün Adana Halke
'ı: vinde tarihi bir hakaızlı
~ın laınirine ve tasfiyeaine doğ-
tu rtı"h· b' d 1 a u ım ır a ım atı mıştır. 
1 U haksızlık, arapça konuf t uk
,arından dolayı Çukurova Alevi-
~~ 1 'i . ' ... ,,,,,""""' .. 
gosternıek itiyadıdır. 

}3· 
, ır kısım vatanda§ ve kardeşlerin 
b~a ~illerini kaybetmeleri ve başka 
~ dıl konuşmak me<'bt:riy~ti:ıde kal·! 
l'h.!arı, kendi milli varlıkları bakı. 1 ~dan çok acı bir şeydir. Böyle bir 
ta .• zıyet karşısm .... a yapılacak şey, ~~ Va " • 1 

0~1~ nıes'uliyetin nerede ve kimde 
ta Ugunu araştırmaktır. Bir takım 1 

d tilıi .. hB.diselerin mes'uliyeti yüzün.1 
<l erı böyle bir felakete uğrıyan kar-1 
"eşlerin çocuklarına (fellah) demek 1 

~ kendilerini Türk camiasınrlan ayn 
lll trnak, TürklUğe karşı ağır bir suç. 

r. 

Astrlarca süren tazyik 

Ankarada dün açllan 
üzüm kongresi 

büyük . işler görecek 

nutukla açtı. 

Kongreye Aydın, İzmir, Manisa 
meb'uslan, İzmir Ticaret Oda ı u • 
mumi katibi, borsadan bir heyet 
Üzüm Lımitcd Şırketin n Müdürü, 
İzmir Ozüm Tacirleri Bıt'li:h ve Sim. 
sarlar murahhasları, üzü.11 tacirleri 
gelmi§lerdi. Kongre umumi reisliğine 
Vekil B. Celal Bayar reisliğe, Rahmi 
Kögen seçildi ve sonra da ihracat, 
ziraat ve temenni encümerJcrınin se. 
çimleri yapıldı. 

CELAL BAYARIN AÇIŞ NUTKU 
İktisat Vekilimiz Bay Cclfıl Bayar 

açış nutkuna başlarken '<ongrc aza 
sına teşciikürlerini bildirdi ve sonra 
şöyle devam etti: . 

lef olan eksperler komitesi, dün öğle 
den sonra mesaisine devam etmiştir. Mükemmel Bir Müessese Haline Girecek 

Komite, kendisine çizdiği Burada birkaç gündür kültür işleri üzerinde meşgul olan Maa-
çahşma usulü dairesinde B. rif Vekili Saffet Arıkan dün de bazı maarif müesseselerini gez. 
Numan Menemencioğlu tara- miş, tetkikler yapmıştır. Ayrıca Maarif Müdürlüğünde de Veki· 
fından tevdi edilen ve komit~- lin reisiliği altında bir toplantı yapılmıştır. 
nin çalışma unsurlarından hı- Ba.5vekil dün öğleden sonra Kan . .--------------
rini teşkil eden projenin fü. dillide rasathaneyi gezmiş, üç saat 'J 
zumlu ve esaslı hükümlerini kalarak orada tetkikler yapmış, Ra. a ponya 
müzafoere etmek suretile Kon· sathanenin ihtiyaçlarım tesbit etmiş 

tarafından 17 Kanunusa- tir. Vekalet rasathanenın tekamülü. sey . . .. d 
nide tasvip edilmiş bulunan n~ ehc~mıye~bverıylorlve muelsksets~k'e 

[Arl\ası Sa 10 Sütün l dp] mıknatıs, cazı e, ze ze e ve c e rı ı. 
yet kısımlan kurulmaktadır. Rasat -

IRAK ELÇiSiYLE 
KONUŞTUK 

hanenin astronomi fJUbesi de daha zi. 
yade inkişaf ettirilmekte, ve bir de 

1 

nısfınnehar binası yaptırılmaktadır. 
Saffet Arıkan dün rasathanede bU. 

tün bunlarla meşgul olmuş, malümat 
almıştır. 

Bu eksikler tamamlandıktan sonra 
rasathane beynelmilel ilmi kıymeti 
haiz bir müessese haline gelecektir. 
Yapılacak ilaveler memleketin bari 

ta ve maden arama işlerilc alakadar 
1 dır. Yeniden vücude getirilecek mik -
natis merkezi sayesinde memleketin 
muhtelif yerlerinin miknatis derecesi 
ve cazibe kuvveti t etkik edilecektir. 

Bilhassa maden arama enstitüsü. 
nün aletleri, rasathanenin miknatis 
merkezinde ayar edilecektir. Yeni ili· 
veler için A vrupadan bir çok yeni İl
letler getirilecektir. 

Harpten 
Kaçıyormuş 

Parls, 10 (A.A) - Yenı çıkan "a 
Nous la Liberta,, isimli haftalık m~ 
munnın bir muharririni kabul eden 
Japon Hariciye Nazırı Sato, Hariciye 
siyasetinin programını şu suretle an
latmıştır: 

1 - En aşağı 10 sene müddetle 
Sovyetler Birliği ne harbetnıemek. 

2 - Sovyetlere karşı akdedilen 

Alınan - Japon itilfıfıııın askeri 

bir ittifak haline gelmesine ma.ni 
olmak, 

3 - Çin ile müsavi şartlar al
tında müzakereye gi rişınek. l Urkçe çok kuvvetli bir dildır. 

lJ . Toplu bir Ttirk kütlesinin di. 
'ttı'lli kaybetmesi için, şiddetli bir içti. 
dı ar tazyik karşısında kalması lazım 
t r. Söyle bir tazyik te din ve mezhep 
\'aa.ssubu şeklinde memlekette vardı 
~t asırlarca müddet fasılasız bir su. 

"- ArkadRJ]lar Ticaret ve Sanayı 
Odalarının. son dördüncü umumi kon 
gresinde, ihracat mallarımızın teşki. 
latlandırılması ve her birinin husu. 

Kongreyi mühim bir nutukla açan siyetlerine göre standardize veya ti. 
/kfısaf Vekili Celô/ Bayar pize edilmesi, uzunboylu münakaşa Dahiliye Vekilimiz 

Ankaraya Döndü 

337 MAZNUN 
2000 ŞAHiT 

Bükreş, 10 (TAN) - Devleti bf -
maye kanunu mucibince tevkif edilen 
337 Dubriçcli Bulgann muhakeme -
sine Silistrede bakılınağa başlanmış. 
tır. Şimdiye kadar 1700 şahit elin -
lenmiştir. Şahitlerin hepsi 2000 dir. 
ler. 

te tesirini gösterdi. 
~ Ş~nu unutmıyalım ki bugünkü ida
bt tnız Türklük bakımından nekadar 
~~leştirici ve yapıcı bir rejim teşkil 
" 'Yorsa dUnkü idare okadar ayırıcı 
.. e Yıkıcı bir i<lare idi. Zulmü ve hu. .. a • 
\> 

81 llı.enfaati devam ettirmek için 
l:tıa~ndaşlarm biribirinden ayrı düş. 
d 1

• biribirine karşı nefret, zıddıy~t 
ı.ıyznası lazımdı. 

Anadolunun göbeğinde A sırlarca müddet saltanat ida. 
l resi Sünni ve Alevi Türkler 
~l'aatrıdakI zıddiyeti körilklcmıştir. 
111.ıntu: izlerini hala bugün Anadolu
b~ g"obeğinde öz Türk kasaba ve köy 

ckı arasında bulmak mümkündür. 
ttı CÇen gün Nuri Demirağ ile bu 
ltt~leden bahsediyorduk. Bana dedi 
li~ liayatta en büyük emelim, Div. 
:ı:ıı e Yeni bir mektep kurmak ve bu 
telttepte bizzat hocalık etmektir. 

lt ~ktebin yegane hedefi de P.ekidPn 
el: llıa Sünnilik - Alevilik zıddiyet 
~gul~rı~: tasfiyeye uğratmak ve 
~ bırlıgi duygula:nnı kıuvve:.len-
~ ek olacaktır.,, 

daı Uri Demirağ, aradaki zıddiyete 
htr l' bazı fıkralar anlattı. Bu asırda 
lel' '.l'urk camiası içinde bu yolda iz. 

~alabilmesi akla sığmıyacak bir· 
~dı. Bugün hala böyle izler mev6ut 
~~ı, eski zıddiyetin şiddeti hak. 

a canıı bir fikir vermiye kafidir. 
(Arkası Sa 10 SU 1 de) 

·---- edilmişti. O işin çok hayati bir mese. 

G U•• zel san'atler m leışotlıa.rak ele alınması, kararlaştırıl. Ankara nıuhabirimiz Irak Elçisi 8. 
Naci Şevketle etraflı bir görüşme 

Bu kararların sureti ve bilhassa yaptı ve bize telefonla bildirdi. 

mÜSabakaSI standardizasyona ait olan kısımları, Uitfen üçüncü sayfamızı çeviriniz. 

Ankara, 10 (TAN) - Dahiliye Ve
kili Bay Şükrü Kaya, bu sabah saat 
5 50 de şehrimize geldi. 

ayrı birer broşür halinde size tak - ___ ..:_~:_::..:_ __ _: __ ...,...~--------------::=====-======:-
r k dim edilecektir. Bunların bir defa 

yapı aca daha hatırlanmasında fayda millaha • 

' . 

Kazananlar "Devlet 
San'atkarı" Unvanını 

Alacak 
Ankara, 10 <TAN) -Türk san'at. 

karlarına layık olduğu değeri vermek 
ve ileri Türkiyeriıı güzel san'atlarını 
hazırhyacaklara, yetişme ve çalışma 
imkanlarını temin etmek için Maarif 
Veklleti bir karar vermiştir. l\lüte -
hassıslardan mürekkep bir jüri heye. 
ti, o ytl içinde vürude getirilmiş gü_ 
zel san'at eserleri arasında bir seçme 
yapııcaktır. En güzel eseri veren res
sam, muharrir, musikişinas ve hey . 
keltrnşa devlet san'atkarı unvanı ve 
mükafat verilecektir. 

Fransada istikraz 
•""'J .:l~yihası ayanda 

·.; · ··kabul edildi .... 
Paris, 10 (A.A.) - Senato 1 reye 

kareı 258 reyle milli müdafaa istik • 
razı lAyihasmı kabul etmigtir 

za etmekteyim. 

BÜYÜK TEl\11NAT 

Türkiye harici ticareti, Türkiye 
mil~i kalkınmasının vasıtası ve en 
büyük teminatıdır. Bu kadar şümul. 
!il ve ehemmiyetli bir milli gelir bir 
milli servet yolunu, sadece bir kısım 
vatandaşların takdirine bırakmak 
ve hükumetçe seyirci kalmıya imkan 
yoktur. Hükumet, bu meseledeki 
rolü , nliikadarlann menfaati ve milli 
menfaatlerimizin icaplarına uygun 
bir şekilde ciddiyetle ifa edecektir. 

Milli ve hakiki menfaat, devamlı 

menfaat demek olan milli ekonomi 
icapları her şevden öncedir. Kongre. 

(Arkası Sa. 10 Sü 2 de) 

GENERAL 
PLASTIRAS 
ÖLDÜ MÜ? 

Sofya, 10 <TAN) - Zora gazete. 
sinin Atinadan aldığı bir habere göre, 
Yunanistanda vaktiyle ihtilaller çı -
karmakla maruf General Plastiraı5 

Suriyedc Beynıtta tedavide iken öl
düğü söyleniyor. 

Bu Roman 

Olan Şeylerin 
Romanıdır 

Yazan: SUAT DERViŞ I. _ _, 
Romantn mevzuu hakiki hayaffon altnmıJftr. /erini yalcınclan tefkilc efmi!fir. Sonra bu mÜ!a· 

içindeki fiplerin hiçbiri hayali değildir. Suaf hade ve tetkiklerini sanatUu bir kalemle, olcuyu-
Dervi§, mevıuunu aldığı muhifin içinde uzun culartntn Jİmdiye kadar fontdığı iyi romancı focJ .. 
müddet clolaımıJ, romantntn kahıamanlartntn retile bfribirlerine e/cleyerek fam mônasile reo-
hepsile ayrt ayrt dosf olmuı, onlartn hayaftnı, 
hislerini, düıüncelerini, mücadele ve muadele· lisf bir roman yazmı~ftr. 

" TAN " da Yarın Okuyacaksınız 
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, CENUP 
HUDUDUNl)A 

lnhisarl~rın Ankaraya 
nakli iki. yıl sonraya kaldı 

No. 42 Yazan: MOMTAZ FAiK 

Yılan ve kertenkele 
Afi ·Rana 

gaz~temize 

Tarhanın 
beyanatı 

l•çı•nde yu•• zen· ko•• yl Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali Rina Tarhan, 
Trakyada Gümrük ve İnhisarlar itleri üzerinde 
yaptğı tetkiklerden sonra dün şehrimize dönmüş. 

r-; O ne? ... Yerde bir f81 kmııldi- ra en bQyU.k korkuau ölUmdilr. tür. Vekil, bu 1eyahatinde gümrük işleri üzerinde 
70r · •• -YaDi ?... ·· !erci b 

- Yılan!.. -15lvrialnek a.krebln em9"ne ko. etut e ulumnuftur. 
- Bayy! nunca, akı'ep, onu koVJU.k lçln kuy. Buradan doğruca Uzunköprllye giden Bay Ali Ra-
Oturanlardan bhi8f kalktı. KUçU. rulunu kaldmr, tenfrıe• kmnr. Ma- na Tarhan, bütün gece Sirkeciden Avrupaya ve Av

eUk yılan yavruaunun kafumı blr 16m ya zehir akrebin kuYrutUnda- rupadan İatanbula geçen trenler tbetiııde memurla
tafla ezc:U. Yılan hail oldufu yerde dır. Sivrlainekten çok korku:, çüııkU rm ne şekilde gt1uırUk muameleml yaptıtını yakından 
kıvnhyor, ve bir tUrUl hayattan ay· bir aivri81Deiln enwlne konmui 0 _ tetki ket.mit ve .kendilerine, birçok •ualler eormu.-
nlmak lltemiyordu. nun öUlmU lemektlr. Dedim ya, tim· tur. · 

Beıı alay ettim: dl bereket vent.u aivrlainek bol da Haıber alc:bğunız cöre, Uzunköprilde trenler ~ 
- Yazık defil ml. öldtlrUyonun akrebin yUzilntl görmUyoruz. • rinde yapılan gümrük muamelelerintıı mthHUn ol-

lıayvancağm ! dedim. - Nuıl btlytlk olur mu akreple. duğu kadar seri ve muntazam yapılmuı için yenideo 
Köylü bu takamı ciddiye almlftı; rinbı? · tedbirler alınacaktır. 

Devlet Reisleri için 
aıhüm lıazırlanılJOT 
H ariciye Vek&leti, Boiazlar mukavel•sinin 

imzası münanbetlle sUraaj yapılarak kul
lanılan pullardan birer zarif albüm yaptırnuya 
karar vermiftir. Bu albümler, mukavelenin mUza· 
ker•ine iftirak v• tasdik ed• devlet murahhu
larına, hariciye vekillerine ve devlet reislerine 
hatıra olarak ıön"erilecektir. 

AlbUmler Darphane ve Damıa Matbaasında ha
ıtrlanmıya ba,hımıttır. Albümlerin içinde altıf&r 
pul olacaktır. TUrk ciltoiliilnin de birer taheHrı 
olarak 150 albüm ,hazırlanmaktadır. AtatUrk., is
met lnönüne ve ~n• erkinına da birer albUm 
hazırlanmıttır. AlbUmlerin Ustu takdim edile
cek zatin ismi, makam ve memuriyeti Türkçe ve 
Fransızca olarak yazılmıftw. 

11 • 3 • 937 <!!!!!=!!!!:Si ... 

Haliç şirke · 
müracaata 
hazırlandı 

Eski Ballç flrkett mecllll ._.. 
lfletmeyi tekrar ele almak fçlD ~ 
lediyeye yapılması dllfUnillell .__...._ 
teklifler tlurinde huırlıklar& ....,.... · 
llllfbr. 

Bu huauata hı.ed&rlar he~ 
fevkallde bir toplantıya ~ 
na ihtiyaç görillmektedir. eazı_~ 
!erimiz, evvelce verdiğimiz blr Jllll'P-

tekzibe kallatmıtlardır. Hal~.! 
yakında tahakkuk edecek bir ..-
ya girmi tbulunuyor. 

lleclial idare uuı ve avukatı. dP 
bir muharrlrtmlze bu meeele etti• 
fmda yeDideıı fU maldmatı ye,.dl,t 
tir: • 
"- lfletmeyi tekrar ele aımaır ._ 

tetebbUalerde bulunmak ~ 
doğrudur. Bu hwnıata kat't k.,.ıs 
mızı verebilmek için fevkallde O: 
rak umumi bir toplantı yapm~ 

hiddetle yüzüme baktı: - Eh, hazan el ayası kadar bazan Gtlmrtık ve lnhlaarlar Vekili Bay 
- Ben öldUrmiyeyim de o mu be- daha büyük.. Renkleri 1&ndJr. Zehir- Ali Rana Tarhan, UzunköprUdeki ..... ---

mndır. Bunun için de hariçte tir< 
----------- nan bttyUk hiue l&hlplertmls De 

mastar yapmaktayız. Gelecek ~ 
lardaa IODJ'& meclllıt idare blr i 
yapacak ve fevkallde toplan 
gllııtınU kararlqtıracaktır. 

Di öldtlralln? • leri boldur. tetkiklerinden eonra Alpulluya geç-
- Zehirli midir buranm yılanlan? - Peki siz yerde yabyonunuz, ya mif, ieker ve ispirto fabrikumı ıea· 
- Ne dimeuln? Soktuj'u yeri kö- tarken akrebin 110kmaamdan kork- miftir. 

ttlrtlm yapar, inam inim bıbn inle. mu 11U811UZ!.. • • TUZLALARDA YENt TESiSAT 
tir. - Ah eorma ağam, o da ayn bir YAPILACAK 

- Çok var mıdır!.. derttir. Su olsa akrebe korku mu o. Bay -Ali Rana Tarhan, ,e1ırimbe 
- Eb köyde ıtınde bet altı ta.ne lur. ll'akat au yok! .. Yatağın etrafına döndükten eonra, dün aabahtan ak-

114tlıilrUz. ı iraz ıu döktün mil akrep gelmez. pma kadar İnhiaarlar idreainde me, 
- Btlytlk müdür!.. Çünkü ıudan da çok korkar. Ialak ye gul olmUJtur. Gtlmrtl.k ve lnbiurlar 
- Klmiai btlytık, kiinlal ktlçtlk bel- ri geçemu. Amma ne yaparem ki ıu vekili bu arada tnhiaar mtltehauıaı 

U olmaz ki. İçinde kulaç kadar olan- yok .• Soİıra auyu dökünUz iki Uç aa- M. Uray ile mtldtlr vekili Münir mı.. 
lan da vardır. Fakat onlar pek köye atte kuruyor. Ondan 110nra blr daha. rev ve tuz iflerl müdtlril Cavitten U· 

plmeıller. Nah fU kal'fıdakl höyü. dökmek llzım geliyor.. Bir aaatlik zun izahat almlfW'. 
if1n cıvanndadır. yerden au tqı! ve kendini akrepler. Bilhuaa tuz iflerl müdürü Bay 

Yılan yavrusunu ~rllnee, gözle- den koru! •. Zor if dofruau! Amma Cavit. Avrupa tuzlan ttzerinde yap. 
ri1ll gayrlihtiyart yere tMılmıftJ: ve fimdi bir bafka çareeinf buduk. Yata- tığı tetkikler etrafmda vekile malft· 

Yerlerde yılandan b&fka f8Yler de fmıızm etrafuia kıllı kilim "1eriyoruz. mat vermif ve tuzlalanmızda yapda-
ftl'dı. lıleeell kertenkeleler.. Akrep kilimi geçip gelemiyor. ÇUnkU cak yeni teelaat hakkında da görtl • 

Aman ne çok kertenkele vardı bu bu hayvanın 8ll'b ne kadar aertae kar ft1lmllftt1r. 
köyde .. Hemen her kuru otun arb • nı da o kadar yumu.-kbr. Karnmın lnbilll!l'lar mUtahaum il. Ury de, 
emda ufacık boncuk gibi göslerlnl derisi çok incedir. Killmln tlzerinde lnhlaar mallarmm utı,ı için yapılan 
kırpl§tırarak, atızıarm ıaçıp llOlUJL ytlrllrken kıllar karnına dokunur ve yeni aabt tefkilltı etrafmda Bay Ali 
rak inaanm ytıztlne b&kıyorlardı: akrep alnlrlenlr.. Rana Tarhana izahat .v~. 

- ~elelirl.. *Urmez mtaL - Demet mfı&areJin lÇl ~~ a lar Vekili, dtln 
Dlz? mr.. k 

- A a! Onlar zararlı değildir. Muhatabım güldü: bazı meseleler il}erinde şu beyana ta 

Dün Tiiıü.uıuno oıcr l<oyfleflilen Dorü11ololo toleksinden hiı ırup 

Türkkuşu bayramı 

l'evkallde umumi hflıseda.rlar 
lantmmda da belediyeye ne gibi• 
racaat ve tekliflerde bulunacapill"".': 
kat'I olarak te9btt edeceğis.,, 

Havuzlarda 
7 amir ücreti 
Pahalı mı? 

Kimaeye bir f8ycik yapmazlar. Yap- -He .. he ••. he dedi. .. w UlYe et. bulunıııuştur: program t1azı , . .._.ndı 
mayınca da ne derneğe öldürelim?. ti: VEKlLtN GAZJCTP:ınzm G 

Burada JördUjüm kertenkeleleri - Gıdıklanır. Onun lçln ielemez! BEYANATI 1 
6mrilm oldukça unutamıyacapn. .. _ Trakyadald tetkilderim tama.- Pazar günü Y eşilköyde yapılacak olan büyük TUrldaıtu bayra.. 1 RKAÇ 
Blltlln bu in•nlar, bu kertenkeleler. Zeyrektekı· men idart°bakımdan ohnu,tur. Uzun mı için icap eden bütün hazırlıklar bitirilmek üzeredir. o cUn SAnRLA 
le adeta .Ut karde,l olmUflardı. mç köprüde yapılan ıtımr'lk muamelele- Sirkıeci garından kalkacak sekiz katar halkı mutat ücretlerden 
kim.Be, hatta çocuklar bile kerten- rin1 tetkik ettim. Yapılan davet ille- yüzde elli tenzilitla YeşHköye taşıyacaktır. B lr~ = ~n!INl...ı 
blelerden korkmuyordu.. Ve mllb&· k ı k rine de Alpullu teker ve alkol f&bri· 1 Takaim, Sirkeci ve EJllpten kalka- .... 
rek hayvanlar mütemadiyen yerde an 1 avga kalanm gezdim.., • • ;ak otobUllerde ıtdlp pime eo ~ ........... ...,tlo dtbl 
toprağın c;atlaklarlle, kuru otlar ara- . Bay Ali Rana Tarhan lnhlurlar 5 yen 1 gem 1 mubblllnde Yetllköye mer yap&CU &n.ae ....... ~ 
amda mekik dokuyorlardı Dün öfleye dolru Zeyrekte bir ka- ldarMlnln Ankaraya tqmmuı hak· • • lardır. Otobtlalerin tberinde (Tllrkku· E"'-' ....,... dtbl 

Yılan' ve kertenkeleden aoma der. dm1a blr erkelin yaralanma.aile ne- kmdakl •uale de fU cevabı vermif- 1ç1 n s o n ıu Bayramı) etiketi bulunacaktır. Ay ....,._.ederek Obf.PllJ ted OJ'ffA~l'lll'I;~ 
hal aklıma akrep geldi. Çtınktt bu tlcelenen kaalı bir vaka.olmqtur: tir: nca Tablm, Blıelktat 8lrlrecl ~ Be- • -~ 
bavali akreplerUe mefhurdur. Diya- Malatyaıım Tepeköythıden KUçtl.k .. _ idare için An1WwJa lnfa ecll- • yuıttan, Uwinde yine (~ 118 ywndald ea depoeunan ~ 
ribeldrden ~ Uman bu ten oğullarmdan Halil, memJ~teo bu· len blnıJıra fir"'IHk GUimtlk "9 in• m Ü za kere BaJl'IDQ etibtl bulunıcak CJtcımoltll. -.U lltanittlr 
f'Jhrln aurlarmdan 42,000 tane akrep raya geldik~n 10nra, l'atma famln· biaarlar Veklletl t-Atnımlfbi'. lnhl • ıer dörder Yolcu ile ve bir lrftld- si· 
toplandığını ve beledi~ bunlan de bir kadmla tanlf'!'lf ve buiıunıa arlar Umum Ktıdtlrl,,I ...._ Aüa- Denlsyollan ldareei direktörü Bay dip Pime tleretl olarak 12& 1nanJ1 mu O Mbett Vllaf ~ ..... 
pUba tanem Uç kunıttaiı atm aldı. uzun mUddet metıw hayatı 111t1m•t- ...,.. Sadettin, evvelki akfam Ankaraya kabilinde Balla Yfllllköye taflYaClk. tmcla bahmu -
lnu duymUflum. .. DlyartU;ir S0.000 br. Aradan r.amanlar geçtikçe Fat • rada yeni bir bina lnta edllecUtlr. gitmlftir. Sadettin, lktıaat Vekiletile lardır. Yam tehlrdekl bllttln kara na. lerl blrollm ay enm kadar 
ntlfualu bir ,ehirdf. Demek bu heup- ma Ha1ildeD llC>iumağa baflım'f, o. Bunun lçln amWD mlftrllk, timdi- ldanı lfl~ri tlzerinde temaslarda bu- kil vuıtaıan TUrkkueu Bayramına it tılYUllldald •ld IDIUlahlMI' W.1111'! 

ta yabm toplanblardan idam bqr • nun yerine 85 yqlarmda Mehmet fa. lllı: Od 1eDe daha ı.tanalcta bluak~ hm•cak ve yeniden tamir e4llmelerl· tırak edecek olan ı.tanbullulan Yetil· ................ • 
na qağı yukarı bir buçuk akrep la&. minele bir genci aevmlftir. br. Ancak lkl MDt IDlll'a AakuaJ& de ltlzum ıörWen bur vapurlar hak· köye IÖtilreceklerdir. ' ............. ..._.__. ..... _......_.._....-~ 
bet ediyordu. Fatma llOD um•nlarda lılehmetle nakledilecektir·" landa VeWete izahat verecektir. Ay Bugün hir lilo flolto eli or 

Orada bUyUk ,ehlr olmuı dolayı- ark aık bulUflll&ia bql&mlfbr. Bay Ali Rana Tarhan bir iki sUn nca beter bin tonluk Uç vapur lnf&- lılemleketlmilde llk w: y/pdmü Bayramı yapılacaktır. O sUn m 
myle akrepler mücadele edl1dlll hal. Bunu haber alan Balll, bu Od aev- aoma Ank&ray& dönecektir. 11 için Almanlarla yapdan mUzake· ta olan TUrklrutu Bayramları Hallan ve motöntlz tayyarelerlmlz havac!S 
de b~ kadar akrep bulunun& b~· dalıyJ bir arada yakalamayı tuar- - relerin son neticeleri tlzerinde de Ve- pek bUyllk allkuml çekmektedir. ÇUilar ve Akrobui htınerlerl yal" 
.. kimblllr ne kadar bol olmah)'dı .• l&mJf ve dün öğleye doğru onlarm J .. ri yarın klletten direktif alacaktır. DirektÖ- Evvelki stın Jatanbula plen Tllrk. caldardır. Bir c;ok parqlltçtll 
-Ak.re~? •• diye 110rdum!.. beraber bulundukları Zeyrekte Cami U rtın dönmealnden aonra geri kalan kuşu Tayyarecileri bu aabah Iatanbul ytlbek irtifalardan yere atlıya 
- Akrep mi? .. dediler, llOl'l.I' mJ. 110kaimdaki eve Jirmlttir. Burada, K k vapurlara alt lliparif mukavelem bu· üzerinde buı uÇUllar yapacaklardır. dır. 

am ? •• Burada akrepten bol ne var tatıdıiı kamayı çekerek evde kadmı arar ver ce rada imzalanacak ve Ankarada da lk Bugün yine Tllrkkutuna meuap Uç Bayrama fttlrak edecek olan 
Jd?.. birkaç )'erinden yaralamlftlr. tıaat Vekili tarafmdn tudlk edile • motörlU iki mot6ndiz olmak Ozere bel] venlte ve ille talebesine veril 

- Korkmu m•mıs?.. l'akat. M9ıımet kaçn\&ta pbftllı Galata.da yapılacak moctenı yolcu cektlr. tayyareden mtlrekkep blr hava fl1o9U meccani biletler Hava Kunımu ~ 
- Nuıl korkmayız. l'akat bereket Jçbı kadım bırakarak onun plfliıe ta· Alonuna ait projeleri tetkik eden Jtl· AKAY llODURU DE Grrrt Ankaradan tehrimlze gelecektir. fmdan almarak Univentte Re veril 

k.ımı,, aokakta arkumdan )'etltenlr rt heyetine meuup Wl komlayon Akay ldareei dhütörtl Bay Cemil TUrkkQu filon Cumart.eti slnO itine ve Maarif Mtldtırltıltlne 
- Şerbetli mi?.. elindeki bıçatı birkaç kere aaplamıt= cltın mjlfterek olarak toplaamıt ve de dUn akfam Ankaraya sttmf.ttlr bet tane Motörltl Uç tane mot6ratll mittir. 

il& ~~=ça~=~e: tır. Feryatlar ve latimdatlar tlıerlne ::~r u::::~a::n~u=:.; Bay Cemil, tktıu.t Veklletlne Alman· :!:ır:-:.:tlNkkep bir filo ile ~ • :=:. ıc::~:!'':O 
em.er. Ttlktırtlitl tlfahdJr. Derhal A birkaç bekç~ carlhln pefine takılmıt- ua lft1rak etmiftir. Bunlarü.n llgtl lan. Jam&rluıacak iki yeni vapur hak ve beyannam!ı:.. u~~ ::: ilk bir pup dtln latanbul Bava P 
iner, ain yabfır. l'&kat flmdl pek o lar, onu polislerle beraber yakal&mıf maket gönderınedfllnden m\laabaka kmcla bul izahat verecektir. Direk· bUttln 1atanbullulan Tllrklmlu Bay· rumuna mUracaat ederek TUr1.1r11Jllllll'!I 

bdar &krep yok. ~tl aivri llnek. lardır. · harici tutulmuttur. Dt1nkU toplantı· tör, dtın hareketinden evvel Denls ramma davet ed ki rdir aza olark kaydedilmelerlnl tate:lllJll"! 
ler bol!.. Polla. yaralıla;m blrlnl Huekiye. da lnfaata eau olacak Pl'O;le ile lkia· yollan ldarahıe gitmif ve Alınan fab Ha., bay. ece e • cllr: Darllellfakablarm bu 

Slvrlalnekle akrep arumda ne diğerini Cerrahpqaya y&tll'llUf, Ha· el ve tlçt1nct11Ui\l kazanan projeler rlka mtlmealllerlle vapurlar haklan· Puar 
0
gUnu ~:'~~n m:=':'tam ~e ptbilmit ve derhal kayıt 

mOn11ebet olabilirdi!. lili de ~rguya çekmiftlr. Kadınm aıh tayin edllmiftlr. da uzuıı mttddet görllfmilftilr. Akay u.at on birde Yeşilköyde TUrkkqu ameleleri yapdmqtır. 
:Muhatabım gUIUniHdi: hl vaziyeti ağırcadır. Tlll komisyonlar bu lıuauatald ra- 1 
- Ya. dedi itte o menhus hayva • - • porlannı yarın aaat H te yapılacak direktörü, ayrıca Yalovada yapı· 

nm llvrl ailletten ödtl kopar. Onun K~ + p 1 umumi jtlrl toplantıemda azalara da· makta olan iki yeni otel ve teaiaat it· ,·~ 
için aivrlahıek olunca meydana çık. ~· ara ar ptacak ve tetkiklerden IOIU'& kat'l leriJe idarenin aair hazırlıkl&n tlze-
maz- Burada ini la11lacak? karar tudlk edilecektir. Jllrlye dahil rinde de Veld.letle temaslar yapacak 

- Niçin korkar! Sivrlllnek onu lılaliye Veld.leti, yeni bUtın1acak daireler arumda fhtnlt ~ habe- br. ı 11 lılart ı r lfl'lt 
rahatım JDJ ecl•? klğrt para1armmıh Damga Matbaa· rl aılkadarlarca tekzip edilmektedir. Pertembe 8u8inldl Hanı DEA.alŞlK 

_ T&bll! Abebln mtı ~k aerttır, amda veyahut hariçte budmı• hak· , ............... Allnan Bqlba. .._ Cmlil" 8imalf Aaa•oladl 
fakat eme tarafında ~ bir ıa. landa hentls blr karar vermemlftlr. Mcikenzl DiiR Altmlann Nim•elerl 1rısmm. diler ,..ı.rct. u ........ olarü 
lllll vardır ki buraDDl dertli pyet Bununla beraber Damp. matbaam AL·- ı~ecektir. Ra.ılrlar annamlJetle.;;:, 
lnce4lr· Akrep dJtul çdmlca atvrlll- bir taydot makineel almala kararım ....,...... Glf il llerkez Bankam. lngiltereden aldı· ~~ ::W aı:=.. "orta -.. 
_. hemen oraya yap1tır, IJnellnl llO. evvelce vermif olduğu için tetldkle- Kanhttktekl demir fabrikilanıDm fi altmlardan Darphaneye 23 muhte- vette esecektir. • 
br ve akrebin :.anım emm111 bq. re devam etmektedi'r. Katbaa At· kurmakta olan Broserd kumpanyaaı- Uf ldllçeye alt nttmuneler göndererek Dthaldt han 
iP manyadllı 15 bin liraya yeni bir pul nm pıtlmeulli lılakeul, tekrar 1Mıi'a· t:&h1Dfnl Wemfttir. Darphane kimya· DUn hava mmunl78tle acık•• dallll 

• mıt tabi maldnelli almıfbr. Jlaldne ya. ,. gelmek tlwe 40n akfunld eU: haneli bunlari tahlil ederek derece- =~::·.=~:r.Jü:'Jr" ~ola~ 
hareket etmlftlr. lerlnl bakaya bildirecektir. aaatte ıo kilometre lllratle taltdr. 
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SON HAS.ERLER 

A.siler Madritten önce 
Valinsı alacakmış 

Hükumet 

ordusuna 

mensup 

askerlerden 

Yüz elli kişi 
asilerin elinde 
kurşuna dizildi r 

r Lona ti ra, 1 O (TAN) - İspanyada asi kuvvet1 e. 
la~k~~adeljara cephesinde ve Madridin şimali 
b . ısınde yaptrkları taarruzun muvaffakıyetle 

ti~~~clen__diği haber veriliyor. Hükumet vaziyeti 
trı ı telakki et nektedir. Madrit cephesi Başku. 
e~d~ı General Miaha bizzat cepheye hareket 
k . Ştır. General bilhassa muvasala hatlarının 
esilnıcm . . . db' Asil . esı ıçın te ır alacaktır. 

d.U .~n kumandanlarından olan general Del Lano 
fliyn Söylediği radyo nutkunda, Madritten evvel Valiı.n. 
ille~~ dlişUrmek istediklerini söylemiş ve bununla hükü 
Vaıı Uvvetıerini pek müşkül ve içinden çıkılmaz bir 

0Y~te dUşUreceğini ileri sürmüştür. 
det] \'iedocıa hükfunet kuvvetleri ile asi kuvvetleri şid • 
inıd e çarp!şmaktadır. Asiler, ı;ehir içindeki kuvvetl{'rine 
ın· at Yetıştirmek için muannidane bir harek~te geç. 
ır:!lercıir. Hükümet kuvvetleri de azami şiddetle mu. 

s:.ırnet etmektedirler. 
~ar ~mangadaki asiler karargahı, Madridi yenıclen hy 
G e ile bombardıman ettiklerini bildiriyor. Hükumet 
le~~eljarnda, bilhassa ltalyanlann yararlık gösterdik. 
la 1• bunların tam bir fırka teşkil ettiklerini ve ba.~ _ Madridin müda faasma çalı~an kızlı erkekli gençler 

b:~g~u~Pmzi b~undu~~~---·----------------------
lUJı ırıyor ve esirlerin üzerinde bu • j 

"Pan ."~ikalardan bahsediyor. Alman 
11~ ~ste çıkan Jurnal gazetesinin 
ib a rıyatına göre, asiler tara tından ,. • ı · 
l>u t 1 r J 1 a n Markantabriko va. n g 1 1 Z 
ta;'1nda bulunan 150 yok.u &siler ta 

llıdan kurşuna dizilmişlerd ir. 

Cenupta 
l\açakçıtık 
Mücadelemiz 

görüşmesi 
Londra, 10 (TAN) - Alman se • 

firi Von Ribbentrop buraya gelince 
ıı-. ~ ... ı ;, ... : r ... ._. .... u~ ı... t. .. =~ ı;-c.sip 

müstemleke işlerini ve diğer mesele -
leri görüşeçektir. Elçi Berlinden yeni 
talimat almış bulunuyor • 

Ce Ankara, 10 (Tan Muhabirinden)-
6ıı nup hudutıanmızdaki kaçakçıhğ•- Orman Kanunu Tatbik 
rnu~:1~eçmek için bir müddettenberi Sahasına Geçiyor 
b'rı · makamların murahhaslarile A k 10 (TAN> z· ıkte 

1 
. n ara, - ıraat Ve. 

dun de Ça ışmakt~ ~lan komısyon kileti, yeni orman kanununun tatbi-
l:açak lk!ısat.~ekaletı~d: :oplanarak katı etrafındıtki hazırlıklarına de • 
\tek• çı!ıgın onlenmesı ıçın lktısat 1 vam ediyor. Bu sabah vekalette bu 
Reı aleti ~rafından alınması lazım iş için bir toplantı yapılmıştır • 
tUren tedbırler hakkında görüşmüş . 

· Orta Orman Mektebinde 

Madam 
Simoson 

Ankara, 10 (TAN) - Orman fen 
memuru yetiştiren Orta Orman Mek 
tebinin müfredat profrramı Ziraat 
Vek3..leti tarafından değiştirilmekte
dir. 

KÜÇÜK HARICl 
HABERLER 

•• 
U sküp civarında bir tren 

yoldan çıkmış, üç kişi 
ölmüş, on kişi yaralanmıştır. 

* 
Büyük Harpte Fransa 

ve müttefikleri ordu
laı ıttın baŞ'kumandanı Mare
şal Foşun kemikleri Napolyo
nun mezarı yanına gömüle
cektir. 

* 
A lmanyada eskiler ala-

yımcılık Yahudilere 
yasak edilmiştir. ,, 

•• sviçre hükumeti, Sof ya 
ve Tahranda birer el-

çilik ihdasına karar vermiş -
tir. 

* •
1 

ki ay sonra lngiltere 
başvekilliğine bugün _ 

kü Maliye Nazırı Çemberlayn 
gelecek, onu da Sir Samuel 
Hoar istihlaf edecektir. 

frak sefirile konuştuk: 

Asya paktı ve Türk 
Irak münasebetleri 

hakkında izahat aldık 
Ankara, 10 (TAN muhabirinden) - Dost ve komşu !rakın An

kara Elçisi Naci Şevket bir ay süren bir istirahat seyahatinden 
dönmüş ve işlerine başlamış bulunmaktadır. Elçiyi son günlerde 
Şark devletlerini ve beynelmilel bir hadise olması itibarile de Av
rupalıları alakadar eden Asya paktı hakkındaki düşüncelerini 

öğrenmek için ziyaret ettim. 
Naci Şevket, güzel bir Türkçe ile 

konuşuyor, .sorduğum suallere, te
bessümü hiç kaybolmıyan bir yüzle 
ve çok nazikane cevaplar veriyordu: 1 

- Son seyahatinizden memnun 
musunuz? diye sordum: 

- Çok, dedi, seyahatim çok güzel 
geçti. Evvela Viyanada bulunan kar
deşimle görüştüm. Sonra eşimle Pa
rise, oradan Nise gittim. Çok yor -
gundum. Bu seyahat yorgunluğumu 
giderdi. Uzun zamandanberi mezuni
yet almamıştım.,, 

ASYA PAKTI 

- Müsaade ederseniz imzası yakın 
!aşan Asya paktı hakkında ne dil -
şündüğünüzü soracağım. 

- A!llya paktı, yani Misakı Ruba· 
inin esasları iki sene evvel hazırlan
mış ve pakt o zaman Cenevrede bu-
1 uşm uş olan dört dost devletin Ha
riciye vekilleri arasında parafe edil
mişti. O zamandanberi imza için mü
sait bir fırsat beklenmektedir. 

Muhterem Tevfik Ruştü Arasın 

paktın imzası için Bağdadı ziyaret et
tikten sonra bizim Hariciye Vekili
mizle birlikte Tahrana geçeceklerini 
sanıyorum. Afganistan Hariciye Ve
kilinin de Tahrana gelmesi ve misa
kın orada imzalanma.sı çok muhte • 
meldir. 

İMZA GONü 

italyadan 
. , 
lngi.tereye 

Sert bir cevap 
Roma, 10 (A.A.) - Mareşal Grazi 

aniye karşı yapılmış olan suikast 
hakkmda İngiltere Avam Kamarasm 
da geçenlerde yapılan müzakereler 
den bahseden Ga.zette del Popolo di
yor ki : 

"İngiliz meb'uslannm kullanmış 
oldukları lisanın itidalsizliği ve hükü
met namına söz .söyliye zatın hattı 

hareketinin tahrikamiz mahiyeti, e. 
ğer Ad.isababa, bir İngiliz müstemle. 
kesinin merkezi olsaydı, belki muhik 
olurdu. İngilizler, başkalarını zulüm 
ve itisaf ile muaheze etmek hakkına 
asla malik değil~irler. 1ngilterenin 
müstemleke siyaseti çok zengindir . ., 

18.f mevcuttur. Fakat memnuniyetle 
söyliyebiliriın ki, Bağdatta cereyan 
etmekte olan müzakereler epey iler
lemiş ve iki tarafın noktai nazarı 

son günlerde tekarrüp etmiştir. Ümit 
ederim ki, pek yakında iki tarafı da 

memnun edecek bir hal sureti bulu
- Paktın imza tarihi kararla,tırıl- nabilecektir. 

dı mı? 
- Hayır, henUz takarrür etmiş bir 

tarih yoktur. Fakat benim zannıma 
kalırsa imza merasimi bu ilkbaharın 
sonlarında veya yaz başında olacak
tır. 

- Paktın imzaı!ını sizin bakımınız. 
dan tehir eden bir 11ebep mevcut mu
dur? 

- Hayır, biz dört şark devletini 
biribirine kardeşçe bağlarla raptedil
mesi ve bugünkü münasebetlerin a
zami inkişafa mazhar olabilmesi i
çin geniı;ı imkanlar hazırlavacak o
lan misakın bir an evvel i~ası ta
raftarıyız. Ancak, Iranla aramızdaki 
ihtilafın daha evvel halledilmiş olma
sı arzu ve temenni edilen bir ~eydir. 
Biliyorsunuz, 1ranla aramızda Şat.
tüla.rap meselesinden doğan bir ihti-

Bundan sonra da ilk yapılacak işin 
Mi.sakı Rubaiyi imza etmek olacağı
nı söylemiye lüzum yoktur, sanırım. 

TÜRK!YE -1RAK 

- !rakın Türkiye ve diğer dev -

letlerle olan mtinasebetle.ri hakkında 

izahat verir misiniz? 
- Türkiye ile İrak arasındaki mü

nasebetler, pek samimi ve tatlıdır. 
Sayın Başbakan İnönilnün de bu mü-

nasebetle söyledikleri gibi, hudutta 
iki devlet, bir el gibi çalışıyor. Biz, 

Türkiye ile kardeşiz ve birbirimizden 
ayrılamayız. Kardeşliğimiz hem mad 
di, hem manevi sahadadır. Aramızda 
ne şimdiye kadar bir ihtilaf olmuş -
tur, ne halen mevcuttur, ne de istik
balde olabilir. 

tftrt 'l'ur, 10 (Fransa) (A.A) Madam 
teti PSon, dün kendisini Diepten Kana 
ıtı~en araba ile Tura 15 kilometre 
'U 01~de bulunan Kand şato11una va. 

•• 13UGUN 
"'llUştur. 

'Vergi Usullerini 
. Birleştirmek için 
~rı.k . 

lta.ı ara, 10 (TAN) - Malıye Ve _ 
eu "" . ı1 . . b" l . llun ~rgı usu ennı ır eştıren ka-

~rı.ıı:ro?esi üzerindeki tetkiklerini ya 
~·b lrecektir. 

d(ltı t1._eye göre, bilavasıta vergiler. 
~lld :YYare vergisi de dahil olduğu 
le\>k~ nıemurların maa.şmdan yapılan 
~il ıfat .tek bir rakam halinde tesbit 

lllektecıir. 

l<arabükte 
il 

1 1lşaat 

. aaşhyor 
~~~~ra. 10 (Tan Muhabirinden)
~~ Uk demir ve çelik fabrikalarını 
tQ!iın Ca.k. ~lan Brasserd lngiliz firması 
"e 8.~ılı Makenzi lktısat Veki.leti 
hı.ıı~ıner Bank erkaniyle temaslarda 
lıı~t·?Uktan sonra lngiltereye dön-

lır· Ur. Makenzi ay sonunda tekrar 
clı~ 1~lze dönecek ve inşaatın başla. 
tr;, J;tinlerde KarabUkte bulunacak • 

lıtşa . 
~l at ışlerinde çah~aca k mühen • 

eto. bugün Karabüke gideceklerdir. 

Akclenizde 

rekabet 

1
. ngiltereııin son sılaıılannıa 

programı her yerden ev
vel, ltalyada tesirini gösterdi ve 
ltalyan faşist konseyi, ltalyanın 

silahlı kuvvetleri artırınağa, ltal • 
yayı askerlik bakımından yalnız 
kendi kaynaklarına güvenir bir ha
le getirmeğe, sivillerin ihtiyaçları
nı askeri ihtiyaçlar uğurunda fe
da etmeğe karar verdi. 

Bu kararlar, lngilterenin en a
ğırbaşlı gazetelerini derin derin 
düşünnıeğe sevketti. 

Sunday Tinıes gazetesi, lngiliz 
teslihatının ltalyayı tehdit etmesi
ne imkan bulunmadığını, lngilte
renin ltalya ile yaptığı A kdeniz 
anlaşmasını bozmak veya değiş
tirmek istemediğini, olsa olsa l t a.1-
yanın böyle bir değişikliği düşüne
bileceğini anlatıyor, ve bu deği
şiklik düşüncesinin mahiyetini 
araştırıyor. 

lngiliz gazetesine göre, ltalya 
lngilterenin deniz kuvvetine mey
dan okuyabileceğine kanidir. Bu 
kanaatin mesnedi, denizin ortasın
da,Sicilya ile Tunus arasında dar 
bir bel vardır ki, 40 mil genişliğin
dedir. Portsaid, on iki adad&ki 1-
talyan ha.va üslerinden 400 mil; 
Malta Sicilvadan ancak 70 mil me-

safededir. Tobruktaki hava üssü
nü de hesaba katmak gerektir. Si
cilya ile Afrika arasında mesafe 
90 mildir ve Sardenyadaki ltalyan 
üsleri Afrika sahilinden ••• uzak· 
lıktadır 

-' 
Bu yiizden ltalya, açık deniz • 

lerde, mukavemet edilmiyecek va
ziyette olan donanma kuvvetine 
dar sularda tahtelbahir ve tayya
re kuvvetlerile meydan okumanın 
mümkün olduğuna inanıyor. Ger
çi bu böyle olduğu için ltalyanın 
lngiltere ile harbetmeyi kurduğu 
zannolunnıamalıdır. 

Fakat ltalya, lngilt~renin siya
seti üzerinde tesir yapmak istiyor. 
Fransa bir ta~rruza uğradıfı tak
dirde lngilterenin ne yapacağı mu 
karrerdir. Fakat Almanyanın Ce-
11 ubuşarki A vrupada ilerlemesi kar 
şısında lngilterenin ne yapacağı 

henüz belli değildir. A lmanya ta
rafından böyle bir hareket vuku
bulur da lngiltere bu harekete mü
dahale edecek olursa ltalya, in • 
giltere donanmasının Akdenizdeki 
hareketlerini tahdit edebilir. Ve 
Almanyanın Balkanlarda ve Uk
rayna.da serbest kalmasına muka
bil Akdenizde serbest bırakılabilir. 

lngiliz gazetesi, meseleyi bu ba
kımdan tahlil ederek işi bu safha
ya getirdikten sonra Şarki Avru
pa işinin ayrı olarak halletlilehi-

leceğini, fakat Şarki A kdeniz me
selesinin Carbi Akdeniz meselesin
den ayrı olarak halledilemiyeceği
ni söylüyor ve Akdeniz meselesi • 
nin hem diplomatik, hem strate -
jik bakımlarından mühim olduğu
nu illve ediyor. 

Görülüyor ki, Akdeniz meselesi, 
içinden kolay kolay çıkılamıyac•v 
mahiyettedir. 

Silôhlanmcı 

Yanıı: 

B ugünkü silahlanma yarışı
n ı n başlana;ıcını Habe~ har 

binin patlak vermesi tarihine irca 
edenler, pek te yanılmıyorlar. Çün
kü Habeş harbi de arsıulusal dün
yada emniyetsizlik hissini kuvvet
lendirdi ve yeni birtakım tehlikele
ri tebarüz ettirerek bunlara karşı 
gelmenin bir tek çaresi bulundu -
ğunu, onun da sil!lılanmaktan i
baret olduğunu gösterdi, Bua;ünkü 
silahlanmanın hedefi, her şeyden 

önce bu korkuları bastırmak ve 
şüpheleri yatıştırmaktır. Cerçi, bir 
kimsenin harp istemediği müte • 
madiyen söyleniy4:1r ve bu da 914 e 
nisbetle bir terakki izi 'sayılıyor, 
çünkü 1914 te harpten bir zaruret 
diye bahsediliyor ve Avrupanın "-· 
meliyata muhtaç olduğu apaçık 

söyleniyordu, bu hıupten çekinm• 
de, dünyıııds hiiküm ı:ürM eı"Y'ni-

yetsizlik ve korkunun bir başka te· 
zahüründen ibarettir. Yani herkes 
sulhe güvenemediği derecede harp 
ten de korktufu için harp istemi
yor. 

lkfısadi 

Tazyikler: 

F akat bu silihıanma yarışı
nın yalnız emniyetsizlik ve 

korku yüzünden değil, iktısadi bir 
takım tazyikler dolayısile de vu • 
kubulduğu göze çarpmıyor mu? 
Yani silahlanma yarışı, bir çok 
memleketlerde işsizliğe ve işsizli

ğin doğurduğu sefaletlerle, sefa -
!etlerin infilak ettirdiği ıstıraplar
Ja mücadelenin bir şekli değil mi'? 
Fakat bu yarış bir taraftan işsiz

lere iş temin ettiği halde btitün 
millteleri açlığa sürüklüyor ve bu
ıünkü Avrupa, "Tereyafından ön
ce top!,, "arını benimsemeğe doğ
ru yürüyor. 

Bu vaziyetin önüne a;eçmenin 
çaresi, milletleri kendi yağı ile kav 
rulur, veya kendi yağı ile kavrul
mak için her fedak!rlığa katlanır 
ve her tedbire başvurur halden 
çıkarıp beynelmilel mübadele ve 
ticareti canlandırmak olduğu, her 
aUn söyleniyor. 

Asıl mesele ise, bu işe ön ayak 
olarak -11u gerçekleştirmektir. 

ômer Rıza DOGPOI 

3 

f"lEK 
Çalgı ve Adam 

Dün bir küçük kıraat kitabı oku. 
yonlom. Kıraat kitnplannm çoğu 

lhare itibariyle küçiikler İ!:İD yazrlır. 

Fa.kat menulan bU~·ükJerin hatta 
hazan güçlükle hamıedece'klf'rf şey • 
lerden eçilir. Benim okuduğum par. 
ça da bunlanlan biri idi. Başınız ağn. 
mazsa. size anlabvere)·lm: 

Efendim, bir ça.I~cı keman çalıır. 
ken yay ile keman arasında ncf ani. 
yet çıkmı., . Yar : 

- Şu ~zel nhenı.;e hak ! Bnnn ben 
çıkarry·onım. demi .. Keman da: 

- Su~ bire dt>ğnf.k! Benim telle ... 
rfm \'e karnım olmaı a sen ne halte • 
debillrdln' O ~nim hünerimdlr. Ce. 
vahmı ,·ennl . . Tnbli her ~·enle , .e her 
ı,de olduğu gibi çekişip durmuslar \ 'C 

birlhlrlnl ikna 4'<1ememl ler. 1\lünaka
şa dt'\'am edPrl<f'Jn çalı:ıcı, çalgıyı ku. 
tu"1ına koyunC'.a yay da keman da a.. 
pışmı, Jar n hiinerin kime alt oldu· 
ğunu anlnmışlıtr • 

Ru küçiik fıkra bana şunu hatır • 
lattr. Çalgrlar ,.e adamlar arasında 
bibiik müşahehetler \'ardır. 

MP.Sela :Ltıtnma, gramofon, nıo • 
monfk gibi çalgılar \"arclır kf kimin 
elin<le ol,a. ayni şeyi. a~'lli şekUde 

rıalar. Runlara h4"n7.h'Mt hlr bknn a
damlar da nrdır ki hPr yerde arnJ 
orta. n hnsit randımam \'Prir. Ne 
hüneri nrdır, ne he~·unnı !. Herke 1n 
elinde odur, o. 

Ben böylf'lerini yay saymam. ~ 

Halbuki bir piyano, bir keman, 
hatta bir duul ehlinin elinde neler 
çıkarrr de~il mi!. Diimbelwn halm.. 
ttte uğnıma411 tınayi eline dü me in • 
dendir. N~ ıl hfr çal'?T, adammı hu • 
hm~a şalrnserleor tlot1urahilirse !n. 
, anlann da ehemmiyetli bir krsmı 

böyledir. Köş.eile hu<'akta mUhmel 
kaldığr uman krymeti anla.5ılamnz. 

Ehlinin eline diişerse ·aheser dofur .. 
makta bir piyanodan, hir ~ema.ndan 
a.,ağr knlmaz. Böyleleri talihsiz de 
olsalar cins adamlardır. ille talihi O• 

lup ta adamının, nstnsmm eline dü. 
şe~e neler yapmazlar, nelt'r! 

Hemf'n Allah cümleli ust.a elhıe 
diiştil'8ün. - -.-

8. FELEK 
bmirde Ka.t'§ıyakada Jrli&Uk (N, 

fşitman) B ' 

Gib.el mektubunuzu aldrm. Ht'ntll 
kliçiik bir ynnı oldu~nuz, ordn • 
~unuz unllerden a.nlR~ıhyor. Ta,mız 

n,.rıemlş olsa hnnlan onnn.ı:dmrz., 

ize hayatta f elizll mu\'affalnyetler 
dilerim. 

. B.F. 

Balkan 
Ekonomik 
Konseyi 
Atina, 10 (A.A.) - "Eleftron Vf. 

ma,, gazetesi, bu ayın 18 inde Atina.. 
da toplanacak olan Balkan Antantı 
ekonomi konseyinin içtimama tahsis 
ettiği başmakalesinde diyor ki: 

"Ekonomik konseyin mesaıSl, 
Bledde muhtelif komisyonlara tevdi 
olunan işleri tetkik ve her halde tas
vip edecektir. Bu meseleler turistliğe, 
deniz ticaretine, demiryollan ve pos. 
ta münakalatına ait olmak itibariyle 
dört devlet arasındaki teşriki mesai
nin inkişafiyle pek yakından ı1al8.ka. 
dar olan işlerdir ... 

istihsal Fazlası için 
Bir Nizamname 

Yapıldı 
:Ankara, 10 (TAN) - İktisat Ve. 

kaleti yeni fabrikalar kurulurken 
muhtemel istihsal fazlasına karşı 

şimdiden tedbir almayı düşünerel~ 

bir nizamname hazırlanmıştır 

Bulqaristanda Üç 
Türk Zengin Ordu 

Sofya, 10 (TAN} - Bulgar devlet 
piyangosunun son keşidesinde Hacı 

Molla oğlu Ahmet, Bekir oğlu Ahmet 
ve yinr Vutco~lu > hmPt a '\lannda Uç 
Türk, elli;ıer bin leva kazanmışlar -
dır. 

Almanyanın Turizm Markı 
lr.in 

Ankara, 10 <TAN) - Almanya 
hUkfımeti, oraya gelecoo seyyahlar 
Gin ihdas ettiği turizm mar~m istL 
malini 1 marttan itibaren yeni bir ta 
limatnameye tabi tutacaı?ını bildir • 
"1lstlr • 
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F antoma Mehmedin 
parmak izi dün · 

mahkemede alındı 

Kasa soyan 
Çocukların 
Muhakemeleri 
B undan bir hafta evvel Beyoğ

lunda bir kadın berberinin ka 
sasını soymağa kalkan üç kafadarın 
muhakemesine bugün dördüncü ce
za mahkemesinde bakılacaktır. Suç
lulardan Recep Şevki, mevkuf bu -
1 un maktadır. 

Sabikah~ardan ı:a~toma Mehmet, geçenlerde Galatada Bardiz. 
ban~an ı_n~es~~sesının kasasını kırdığı iddiasile tevkif edilmişti. 
Aslıye ~çuncu .cez~ mahkemesi, dün bu davaya devam etti. Da
~a~ su~ut delıllcr; arasında suçlunun ticarethanenin cam masası 
ustundekı parmak lZleri vardı. Tahkikatın son safhasına göre, bu 

dükkanda çalışan 15 yaşlarında bir 
çırak, salonun kasasında para bulun· 
duğunu bildiği için iki arkadaşile bu 
paraları kaldırmağa karar vermiş ve 
işe başlamıştır. 

Polisin alakadar parmak izi şubesi r== 
bu izlerin Fantomaya ait olduğunu 1 .-----------· 
tt:sbit etmişti. Geçen celsede suçlu 

;:::oma kendisini müdafaa eder- Jandarman 1 rı 
- O izler benim değildir. İsterse

niz Uç muhtelif adamın izleri arasına 
benimkini de karıştırınız, şubeye 
gönderiniz, tetkik ettiriniz. Emin o
lun uz ki, muvafık cevap almmıyacak 
ve belki başkasının parmak izine be
nim izim denecektir, demişti. 

Mahkeme, bunun Uzerine şimdiye 
kadar adliye tarihinde ilk defa rast
lanan bir karar vermiş ve Emniyet 
DirektörlUğünden makine getirterek 
parmak izinin alınmasına karar ver
miştir. 

Dün, alakalı parmak izleri me -
murlan maklnelerile mahkemeye 
geldiler ve suçlunun parmak izlerini 
aldılar, ağrandisman yaptılar. Mah

keme bunlann Emniyet Müdürlüğü 
Teknik bürosuna gönderilerek cam il 
zerinden tesbit edilen izin ayni olup 

olmadığını öğrenmiye karar verdi ve 
muhakemeyi talik ettL 

Tütüncü Dükkcinını 
Soyanlar Tutuldu 

Ra.lıim ve Şaban isimlerinde iki ar
kadaş, Galatada tUtUncU Mirzanın 
dükkii..ınma girmiş, 320 lir1,1, para ile 
bir kostüm, ibir palto ve bir saat a
lıp savuşmuşlardır. Zabıta, sonra
dan bu adamJarı yakaJamı? ve hır
sızlık mallan da meydana çıkarmış
tır. 

Bugün TÜRK 
SAVOY 

ölümü 

biten 
i!e 

facia 
Bayramın ikinci günü Me

cidiye köyünde Katolik me
zarlığı önünde bir otooıobil 
faciası olmuştu. Caferin ida
re ettiği su kamyonunun so
luna asılan jandarma Konya
lı Bektaş, Şişliden gelen Mi
haelin idare ettiği tuğla kam
yonunun arasına sıkışarak fe 
ci bir şekilde ölmüştü. Dün, 
ağır ceza mahkemesinde bu 
davaya devam edildi. 

Müddeiumumi muavini Fe
ridun 45 dakika süren iddia
sını yaptı. Hadiseyi ehli vu
kufun, fen heyetinin ve şa
hitlerin raporlarına ve ifade
lerine göre inceden inceye · 
tahlil etti. Suçun yüzde yir
mi beşinin şoför Cafere ve 
ınütebakisinin de mevkuf suç 
lu Mihele ait olduğu neticesi
ne vararak her ikisinin de 
Ceza <kanununun 455 inci mad 
desine göre cezalandırılması
nı istedi. Muhakeme, suçlu a· 
vukatlarının müdafaalarını 

hazırlamaları için cumartesi 
gUnüne talik edildi. 

Üç kafadar, bir gece kasa), bera
berce soymuşlar, sonra çırağın elle
rini bağlamışlar ve burnuna bayıltıcı 
bir ilaç koklatarak oradan sıvışmış· 
lardır. Polis tahkikatı derinleştirince 
hadisenin bu şekilde olduğu meyda
na çıkmıştır. 

Beraet eltiler 
Fındıklılda, firari Takf ur Takf ur

yana. ait 106, 108 ve 110 numaralı 
Fındıklı apartmanını milli emlakten 
olduğu halde Takfur Babikyan ismin
de bir başka adamınmış gibi satmıya 
kalkıştıkları için zan altına alınan es
ki emlak müdür muavini lsmail Hak 
kı ile Beyoğlu eski tapu başmemuru 
Kemal ve başkatibi Refikle sahte ve
sikayı bilerek kullandıkları iddia e

dilen Nişan Andonya.n ve Hayikin 
dün ağır ceza mahkemesinde muha· 
kemeleri bitti. Mahkeme suçu sabit 
görmediği için üç memur hakkında 
beraet karan verdi. Memur olmıyan 
suçlunun dosyası da müddeiumumi
liğe iade edilecektir. 

Erkeği Yaralayan 
Kcrd1n Tutuldu 

Marika isminde bir kadın, kendisi
ne yüz vermiyen Topk~pılı Yani is
minde bir gend yaralamıştır. Marika 

polisçe yakalanmıştır. 

ıinemaaında görenleri heyecan içinde bırakan 
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Halkevinde Konferans 

Eminönü Halkevindcn: 
Bu yıl için dtlzenlediğimiz seri ~on 

feranslarm dokuzuncusu 11~937 
perşembe gUnü saat 17,30 da Evimizin 
ma.r Bay Kemal Altan tarafmdan mi. 
mar Bay eKmal Altan tarafından (A. 

na.doludan Rumeliye geçen ilk eserleri 

JDizin izleri )mevzuu üzerinde verile -

eektir . 
Davetiye yoktur. Herkes gelebilir, 

,~---------------------------·~ BU AKŞAM ~~ 
MELE·K ~~~~ 

sinemasında ( ./ () 
Rejisör - :; 

WILL Y FORST 'un ~~ 
_ _ _ Şaheseri ' ~ 

KÖREBE 
Nefis bir surette yaratılan, ince, zevkli, eğlenceli ve yeni bir 

Bat roJlerde: ı :(:; 
) mevzu. ~ 

JENNY JUGO - RENATE tt". /'.: 
MOLLER • ADOLF WOHL- ~ .:: 
BRUK - HEINZ RUHMAN ·t;- , 
Ayrıca: Paramount dünya ha- • ·' / 
berleri • Madrid'in bombardıma- ·~· : . 
nı feci sahneleri. Yerlerinizi ev- .. ~ 
velden aldırın.Tel. 40868 _______________ ! ____________ , 

Bu aktam SARAY ainema11 - ' 

Zenginliği. .. Lüka ve ihtişa.mı ... Büyük mizanseni. .. Mevzuu
nun mükemmeliyeti ve bilhassa ba, rollerdeki 

FREDERIC MARCH ve KATHERlNE HEPBURN 
gibi iki dehakar a;tistin aan'atlarmın inzimamile bütün 

bütün seyircileri gaşyedecek olan 

MARiE STUART 
( Kraliçe Meri ) • 

Fransrzca sözlü şaheseri göstenneğe başlıyor. Hayatın 
şayanr hayret bir surette sinema perdesine inikası... Aşk ve 
dram sahneleri ... Kraliçe ... Kadın .. Maşuka ve muztarip olmuş 
bir kadının ihtirasları ... 

İlaveten: FOX JURNAL. Yerlerinizi evvelden aldmnrz. . .................................. ~ 

Atlas denizinde 
çok acıkh ir 
aşk dramı 

._~meri~adan lngiltereye son seferini yapan "Paris,, Tranaatlan. 
t!gınde bır aşk dramı olmu,tur. Pariı ve Londranın çok sevilen 
tıyatr? muharrir! ve ayni zamanda sahne san'atknrı M. Vosper, 
Amerıkadan lngıltereye bu vapurla gelirken birdenbire kaybol
mu,tur. 
. Uzun araştırmalardan sonra öğre

nılmiştir ki maruf muharrir Vosper, 
derin bir teessür içinde güvertede 
dolaşrmen bir an kendinden geçmiş 
ve ayağı bir halata takılarak gece 
karanlığında denize yuvarlanmıştır. 

Hadise herkesten habersiz geçtiği 

için Vosperl kurtarmak mümkün o • 
lamamıştır. 

Maruf muharriri bu .kadar derin 
teessüre di.lşüren sebep, bir aşk ma. 
cerasıdır. Ayni vapurda İngilterenin 
1935 güzellik kraliçesi Mis MUriyel 
Oksford da yolcu olarak bulunuyor· 
du. Muhar'i-ir Vosper bu gUzel kadı. 
na vapurda ilanı aşk etmiş, hatta 
daha ileri giderek izdivaç teklif et • 
miş, fakat güzel kadın bu teklifi sert 
ve kat'i bir red cevabiyle ka.rşılamış
tl?'. Muharririn yalvarmaları, ağla • 
malan, güzeller güzelinin kararını 
hiç değiştirmemiştir . 

Vapur 1ngiltereye gelince liman • 
da, bir polis hafiyesi güzellik kraliçe
sinin hususi davetlilerini ve mUellifin 
beraber seyahat ettiği arkadaşını sor 
guya çekmiştir . 

Bu istiçvapta yolculardan biri gü. 
zellik kraliçe.c;iyle müellif arasında 
g~n bir muhavereye tesadüfen şa. 

bit olduğunu bildirmiştir. Seyyahın 
ifadesine nazaran müellif vaık'adan 

evvel güzellik kraliçesine: 
"Eğer benimle evlen.ıniye razı 

olmazsanız ben mahvolurum .. ,, de -
miştir. Bu hususta güzellik kraliçe. 
si müellifin kendini sevdiğinden bile 
haberi olmadığını ve böyle bir muha. 
verenin aralarında geçmediğini söyle

miştir. 
Vapurun denize çTkan menfezlerin. 

de yapılan tetkiklerden sonra Vas • 
erln tist ke.tta.kı ıcaµcı.ıı -ı;u ... ~•AP.P 

denize düştUğilne dela.Iet eden izler 
keşfolunm'llştur. 

Asıl meselenin aydmlanması için 
tahltikat devam etmektedir . 

... . . . . . . 
R-ad·y:o. 

Bugünkü program 
lstanbuJ: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,51. 
Havadis. 13.00 Mııhtelıf plak neşrıyatı. 14.0~ 
Son. 

Saat 18.30 Plakla dans musikisi. 19.30 Ço
cuk Esir&eme Kurumu namına konferanı. 
Doktor Şükril Hazım. 20.00 Sadi ve arkada& 
tarı tarafından Tiırk musikisi ve halk ı;arkı· 
ıan. 20.30 Ömer Rıza tarafından Arapça 
söylev. 20.45 Safiye ve arkadaşları tara· 
fmdan Türk musikisi ve hallc ı;arkıları . Sa· 
at ayan 21.15 Orkeıtra. 22.15 Ajans haber 
!eri ve ertesi sünün pro&ramı. 22.35 Plak· 
la sololar Opera ve Operet parçaları. 23.00 
Son. • 

Günün pl'ogram özü 
s--ıUonik kouerler: 

16.15 Varıova: National senfonik kon
5
• 

ıer. 22 Stokholm: Senfonik konser. 22.1 
Londra (Rejional) Bccthove. 23 Budapeıı· 
te: Tor Mann'ın idareside. 

13.10 Bukreş: Plak koseri. 17 Fr~nkfurt: 
Gül bahçesi SarktlarL 18 Bıikreıı: Gı&a Ste· 
fanescu orkestrası. 18 Berlin: Mode~n mr9 
siki. 19 Kolonya vesaire: Bando muzıka. 
Hamburı: Yeni musiki. 19 Bedin: Opere.t 
musikisi. 20 Paris P. T. T. : Org konserı.. 
20 Kolonya: Barnabaıı von Bezi takımı. 
20.15 Berlin: Strauu'un sonatlarmdaı:· 
20.30 Budapeşte: Salon orkestrası. 20.5?. ~1: 
yana: Yeni tserlerden rövU. 21.05 Zurıh. 
Orkestra. 21.10 oKlonya: (Şuman, Ç~t 
kovski), 21.10 Könin&sberı: Yeni musı 1

• 

21.35 Budapcşte: Çiıan musikisi. 22 Varşo· 
va: eh musikisi. 22 Könincberc: Orkestra. 
22.15 Lyübliyana: Slav musikisi. ~2:20 Po;t 
Paruyen: Koro konseri. 22.40 Zurıh: E&· 
lenceli musiki. 23 Budapeşte: Orkestr.~. 
23.15 Münih: Orkestra. 23.30 ~-a~ş~va: .K.~
çük radyo orkestrası. 23.45 Munıh. Kuçuk 

/ngilterenin 935 güzellik kraliçesi 
Mis Müriyel Oksforcl 

Ankaradaki Şatranç 
Ankaradaki şatranç şampiyonluğu 

nUsabakasında bu hafta temyiz mah 
<emesi azasından B. Şevyetle Afgan 

sefareti bllJJkatibi B. Vahap karşılaş· 
mışlardır. Bu karşılaşma, dört saat 

sUrmüş, birer puvanla berabere kal
mışlardır. 

gece konseri. 

' )peralar, Operetler: 

20.30 Bratislava, Prac : Strauss'un "Gül 
kavalyesi,, opereti. 21.05 Frankfurt: "Waf· 
fenschmied ... 22 Roma : "Efizenl Tauris'te., 
operası. 22.30 Nis-Kot-Dazur: "Contcs 
Hoffmann,, operasL 

Oda l\lusildsi: 

18 Breslau: Oda musikisi 18.20 Varşova: 
Kuartet konseri. 21.25 Prag: Becthovcn 
Kuartet konseri. 23.30 Stokholm: Cift pi
yano. 
t<.esitaller: 

. ~8. 10 Königsberg: Harp ve Koro musi
kısı. 1~:35. Budapeşte: Viyolonsel resitali. 
21 Lyublıyana: Piyano (Fransız eserlerin· 
den). ~2.30 Lil (Frasa): Şarkılar. 23.20 Vİ· 
yaa: Pıyano resitali . 23 30 Doyçlandzender: 
Gece musikisi Solistlerle). 

h ''' musikisi : 
21.10 Hamburg. 
23.40 Kolonya. 
24.10: Münih. 

Kadıköy 

Polis Müdürlüğü 
izahat Veriyor 

Emniyet müdürlüğünden: 

Dört beş gün evvel Kadıköylln J 

de Yeldeğirmeninde zuhur eden yan 
gın münasebetiyle bazı gazetelerde 

görülen heyecanlı neşriyatın har • 
keste bıraktığı yanlış tesirleri orta 
dan kaldırmak ve hakikatı bildirnıek 
O o b hA • f dal• ıçın u adıseyi anlatnıağı ay 
gördüm. 

Vak'a kısaca şudur: 3 - 3 937 ta 

rihinde Kadıköyünde Yeldeğirrııenirı 
de eskiden Paris sokaaı denilen AY· 

t:> 

rılık çeşme sokağında tren yolu Ü • 

zerinde bir evde yanğın çıkarıldığı 
haber alındı. Alakadarlar tarafın • 
dan hemen mahallinde yapılan tah 
kika.tta yirmi senedenberi ayni ıııa " 
halde ve ayni evde oturan ve başla· 
rında erkeleri olmıyan bir Ermeni al 
lesinden ötedenberi komşuları ile o
lan geçimsizliğinden dolayı ruhi h81 

lerinin ve hususi hayatların ın fena 

bir tezahürü olarak içlerinden birin i~ 
cehalet ve fazla asabiyeti netices• 
tapusu kendi üzerinde olan bu eve 
ateş vererek yakmakla beraber 1<en 

disini de evin içinde öldürdüğU rrıe'i" 
dana çıkarıldı .. 

Bu suretle bir aile felaketinden baŞ 
ka· bir mahiyeti olmadığı açıkça goril 
len bu yangının sebep ve sureti vuJ.'11 
u yukarıda bildirdiğim veçhile vsıtil 
dar Adliyesile birlikte tesbit edilerek 

raporları ayni günde ait olduğu ıns• 
karolara arzedildi. Esası böyle olaD 
bu hadisede resmi tahkikat sonunıı 
öğrenmeden kendi muhabirlerinin bil 
dirişlerine müsteniden bazı gazetele • 

rin yaptıkları asılsız ve yanlış neŞri 
yat halkın haklı olarak tel8.ş ve endi 
şesini mucip oldu. Hül8.sa bilinnıfYe-
rok f P.nı:ı.. bi '• --.ı.:ı. ~-• u • _.:..,,. 

tin bilinmesi için bu tebliğin aynen Y8 

zılmasını rica ederim. 
Emniyet MildUril! 

Salih Kılıq 

T orbahda Yangın 
Torbalı - Şehitler köyünde :ause

yin oğlu Osmanın ahırından yangı11 
çıkmış , 5 hayvan yanmıştır. 

Bu yangını çıkarmakla maznun °' 
larak Ali, Cavit ve Osman yakalııll" 
mışlardır. 

ÖLÜM HABERLERl 
-------------------------
Müessif Bir Ölüm 

Haydarpaşa Nümune hastanesi ~ 
peratörü doktor Feridun Şevket ~, •• 
renselin kardeşi binbaşılıktan mU:e' 
kait Cavit Şevket müptela oldUS°ıJ 

et
hastalıktan kurtulamıyarak vefat 1 miştir. Cenazesi bugün ıı. 8. 93 
perşembe günU saat 11 de teda,_.ıde 
bulunduğu Nümune hastanesindel1 
kaldırılarak namazı Selimiye csıni' 
inde kılınacak ve ailesi medfeni~ 
defnolunacaktır. Mevla rahmet c)' 
ye. .. 

VEFAT 
Dilber Kardeşler MilessesatJ TU~ 

fiye Türk Anonim Şirketi mil~ ... ,.., 
ve müdürü umumisi İsmail OillP" 
tutulduğu elim rahatsızlıktan kurtıı• 
lamıyarak dünkü çarşamba gUnU "~ 
fat etmiştir. Cenazesi bugün sıı;& 
10,30 da Şehremaneti karşısın. _ 
Dostluk yurdu sokağındaki banesırı& 
den kaldırılarak aile kabristaılııı 

1·,re· 
defnedilecektir. Allah rahmet e\' 1 

~~----------------------------' MODHlŞ, MUAZZAM - iNSANi - HiSSi • HEYECANLI 
MERAKLI ve HARiKULADE SAHNELERLE DOLU 

Linc Kanunu 
Bl.f rollerde : 

S&LViA SiD Ey ve SPENÇER 
TRASY 

Fransızca ıözlü Paramount taheseri 

YARIN AKŞAM iPEK ıinemaıında 

Numaralı biletleri evvelden aldırm. Tel. 44289 ,,.1 
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Eski Gündelik Gazete Bir Nazırın Siyasi Hatıraları llk!ft.ektep Kitapları 
Talım ve terbiye heyetinin llkınek

tep kftaplan üzerinde mlihlm tadiJfıt 
yapacağını o'kudum. Çocuklannuzın 
irfan lulyatmdald mühim bir yaraya 
parmak konuyor, demektir. Ha talığı 
tedavi için evveli teşhis kovmak ıa. 
zrnı. İlkmektep, ha.tta orlamektep 
ldtaplanndaki hastalığın teşhlsi bu. 
dur : 

BAŞMUHARRIRf 
l A.hrnet Emin YALMAN 

ki~N'rn hedefi: Haberde, fi
..:: e, her şeyde temiz dü· 
• \llt • ' 
tltl~t ı~mımi olmak, kariin 
~ı olnuya çalışmaktır. 

~Clbahat kİrnde? 
~~nastırlı HMip Özyurt, Türkiye 
<tı_ 'ilerinin TiirkleşemiyecE'~ini id. 
l'tt edJyor. İddiasını da ~u esaslara 

llat ettiriyor: • _ ı _ ~! 
"Oıı 4 urıldye lUuseYileri Türkçe 

2 
UŞtnazlanruş • 

~rı.ı;- Türkiye Muse\ile,rl Muse\ilik 
ti l~inde ka,·bolmuşlardır . 

ı.ı llıı nıantık, . Tlirkhn ötecl.-nberi 

~lekette azlrklara karşı takmdığı 
'1 fi \"azlyetin mantıktdır \"e bu 
.,. bUt.k ~imdiye kadar bizden olanla. 
l~.e 'l'ü.rk camlası ic;-inde eritip hal. 
~ 1Ye ı~nJ olmu~tur. 
~ htısevuer dünyanın her tarafın _ 
hııı Uhuıdu'klan muhite intibak ka. 
~etinı göstermişlerdir. Fransa 
~\'ekili bir Yahudidir. Alman, 
~IJQ llsrz, İngiliz edip ve filozoftan ile 
~)( ~aınıan ve artistleri l~ '~ıde bir 
l'ti ahudiler vardır . 

~le l"kiye Musevileri şimdiye kadar 
~ ~ konu rna~, öğrenmemişlerse, 
~ ~? dola~" onlan değil, kendimi. 
~ uJ etmeli~iz. Hn ha.ide Fran • 
~· ;\f use,i benliğini muhafaza edf"
' 'rı l'ahudller, burada da Türle 

İ1u ~~ içinde eriyeblllrlerdl • 
~1 gün lUuse\iler "biz Türk \'atan. 
eli • 9r1ath')e Ttir'kl-mek istiyoruz 

3 Otl " "Y • " il ar. 
~ l 'lne "hayır siz TUrk olamaz. 

lltı' d~ip ka'"'danna mı ıN:etim? o' hatay1 tekrar etmesek da.ha. l~i 
nu?. 

• -

M use\i cemaati reisi Bay 
Ma.rsel i'nınkonun gazete

mizde çıkan ya7.18ı üzerine okuyu
culanmızdan bir çok mektuplar 
aldık. Bunlardan çoğu ayni me-
., ,,.. _ .ı.a •• 5- l:ııl- - .. ı,t .. lif +-ıori 

gösteren bir kaç mektubu sütunla
nmıza g~irmekle iktifa edeceğiz. 

İsminin mahfuz tutulmMmı İ..4iti· 
yen mütekait bir yüzbaşı mek • 
tubunda. diyor ki: 

B u toprağın öz evlatlarının 
yüreğinde yıllardanberi bir 

ukde var: Bütün yurridaşla.rı Türk
çe konuşturmak ... 
Görüyor~m ki, birkaç gUnden

beri bu mevzua dönüldü ve gaze
teler hararetle bahsediyorlar . 

"TAN,.ımızın bugünkü sayısın
da Musevi Cemaati Reisi Sayın 

Bay Frankonun beyanatı var. Bu 
beyanat muhterem saylav Bay Tap 
tasın beyanatından sonra geliyor. 

Bay Taptas, 1stanbulun kozmo

polit olduğunu ileri sürerek bu işin 
tedrici bir şekilde olmasını muva
fık buluyor. Benim de dikkatimi 
çeken noktanın birincisi budur. 
Türkçe konuşmak işi ne zaman i. 
leri sürülse mutlaka bunun tedri
ci olmasından bahsedilir. Yıllan
mış gazete koleksiyonları benim i
fademin şahididir. O halde Cüm
huriyetin on dördüncü yılına giri
yoruz. Acaba bu tedrici şekil ne 
zaman ilerliyebilecek; pek merak
tayım. 

Musevilere gelince, ben binlerce 
Muse,•i genci tanırım ki, enteresan 
buldukları müesseselere. kursla
ra devam ederler ve mükemmel 
Türkçe konuşurlar. Binlerce Mu • 
sevi yurddaş tanırım ki. üade ve 
kitabeti benim gibi biraz okumuş, 
yazmış Türklerden çok ileridir. 

Musevi yurddaşların bir kısmı. 
nm Türkçe konuşmak hususunda
ki hüsnü niyetlerine de emin ve 

l.a • şahidim. Bay Frankonun bu ifade-

"IQQ •f y k ""1 +• sindeki samimiyeti de tamamen 
~ rı e a e ı !l!ll kabul ederim. Ancak mus~vi yurd. 
~sıvor daşlarm yapamadıklan ve galiba 

bt. d ldarehanemize ''kültür bakan- da yapamıyacaklan bir şey var!!a 
~ ;;glsi,, adlı bir tser getirdiler. o da aile efradı arasında Türkçe 
~ !\taartf VekA.leti tarafından konuşmaktır. 
~~~p \'e ilk tahsU ve köy mek. Ben yüzlerce Musevi genç ba • 

~ haJdanda Veki.letçe vapılan --===---::z:=-=---=-
r"I,)( ~ ~~tiva etmektedir. 800 say. tarzda çalıştığı kanaatini verml!jtir. 
~~ h'• ~ bir eserdir. İçinde bir TAN, bu eseri tetkik Nlerek üze • 
~, lr "YUk memleketlerin ilk tah"il rinde i~Jiyecek ve bu mevzu f'trafm. 
~~~ h'lektebt me~elesini ne şekilde da bir sert neşrt~·at yapacaktır. 
~ ~'ini ıtösterlr t.etkikler varclır. Ru ne-;riyat, vekah~tin faali:retlnl 
'~r hlze Maarif Vekalf'tinin bu halka :ınl atrnağa., \'e ~idilen yolu ten. 

e Uıerinde ciduiyeile ve ilmi bir ,·ire yanyac.aktır 

35 inci madde 
yüzünden 
çıkan h8dise 

1 - Kitaplar, pedagojik met.odla 
yazrlnu3 değildir • 

2 - Tallın ve Terbiye heyeti kabul 
e~iği kitaplarda metoda değil, ede -
blya.ta ehemmiyet \'ermiştir 

8 - K.Jtap)ar metodla yazılmadığı 
gibi, metOOla tedris edilmezler. 

4 - Mekteplerin liboratu\'ar sa~i 
sıfır mesabesindedir • 

yan tanıyorum. Türk okullarında, 
Üniversitede okumuş olmasına rağ 
men aile muhitinde -her neden
se-- İspanyolcadan veya Fransız
cadan vazgeçemiyorlar. 

Efer Bay Taptas ve Fra.nko be
nim bu yazılarımı hUsnU niyetle 
karşılarlar ise teşekkür eder ve 
bizi tenvir etmelerini kendilerinden 
saygı ile dilerim . ., 

• 
M. A. Coşarsel imzalı bir karii. 

miz şu satırları yazıyor: 
Bay Marsel Frankonun samimi 

yazısını okudum ve beğendim. Yal 
nız Türkçe konuşmak değil, Türk 
gibi dütünınek yolunda bir cere • 
yan açılmak istenilmesi yeni bir 
çığırdır. Bunun müşkül olduğunu 
Bay Franko da takdir eder. Fakat 
her koyun kendi bacağından aaıl
dığı için hiç olmazsa yurdu benim 
aeyen, dilini kendi qili bilen, evin
de Türkçe konuşan Türk Muıevi· 
ler, kozmopolitierden ayrılm1' o
lur. 

Tekinalple yapılan milli.katta 
Musevilere azlık gözü ile bakıla
mıya.cağı söyleniyor. Meselenin hu
kuki tarafına aklım ermez, fakat 
Tekinalpın iddiuu mantığa uygun 
görünüyor. 

Manastırlı avukat Bay Ha.sibin 
mektubunu da. dünkü sayınızda o
kudum. Bu mektuptaki bedbinlik 
büsbütün haksız değildir. Fa.kat 
memleketimizdeki 80 bin Musevi
nin hepsinin az bir zamanda yeni· 
den doğmu, gibi bir hale gelmesi· 
ne imkan bulunmamakla bere.her 
fertler ara.sında iyi cereyanlar a
çılması ve bu yurdu cidden benim· 
siyenlerin öz vatandat vaziyetine 
yaklaşmuı pek all imkan dahi • 
!indedir. Ben Frinsada ve lngilte
rede öyle Musevile gördüm ki, dil 
duygu ve kültür itibarile Franıız 
ve !ngilizden farkl!lızd.ır.~ 

• 
B urban Feleğe hitaben S. 

M. N. imzasile mektup gön
deren bir okuyucumuz diyor ki: 

"Ben bu münakaşaların uzatıl
masına sebep görmüyorum. Mem
lekette umumi duygu, zorla güzel
lik olmaz yolundadır. İmtihan mey 
danı l!lerbeıttir. TUrk vatanını dü
şünce, dil, kUltUr, UlkU itibarile 
beniml!liyenler kendilerini göster • 
melidirler. Maziden dolayı kimlfl• 
ye suçlu gözti ile bakamayız. Hüı
nü nivetle yurdu benimsiyen ve 
vatandRşhk sıfatını tam mi.nasın
da anlayan ve kabul eden yurtdaş
lar. gösterecekleri hüsnü nivetin 
sevgi ve husasivetle karşılanaca
ğına emin olabilirler ... 

C umartesi günü meclis açı. 
lmca: Ekseriyet fırkasına 

mensup meb'uslar, mutad olduğu 
üzere mecliste yerlerini aldılar. 
Fakat riyMet kilrstisündeki zilin ke 
ıiksiz <;almasına rağmen muhallf 
meb'mılar meclis salonuna girme
diler. Kaptlann arkuında topla
nıyorlar, tekrar geri çekiJiyorlar. 
dı. Bu ha1leriyltt vaziyeti gayri 

ta.bil bir şe,kle l!l<>kmak istedikleri 
artık gözden kaçm.ıyacak bir §ritil· 
de görlililyordu. 

Muhıliflerin, meclia tıalonuna 

girmemek ve müzakereye iştirak 

etmemek suretiyle mecliste müza. 
kere icrasına kifayet edecek bir 
ekseriyet toplanmasma mani ol • 
mal< istediklerinde şüpheye mahal 
yoktu. 
Başta Sait Paşa oldıufo halde bil 

kiımet erkam muhaliflerin mak • 
satlannı kavramakta geçikmedi. 

ler. Sayma neticesinde mevcut 
bulunan meb'uslann 131 adetten 
ibaret olduğu anlqtldı. Halbuki 
mUza.kereye bqlamak için mut· 
lak bir '*seriyet toplanması lL 
zımdı. Ve bunun için de 140 meb'us 
bulunması şarttı. 

E kseriyet hasıl oluncaya ka. 
dar ldet olduğu üzere bek· 

temek ciheti tercih edildi. Bir müd. 
det beklendikten sonra ekseriyetin 
yine haaıl olmadığı görillilnce cel • 
se açılmamış oldu. Bununla bera
ber ayni günde ikinci celsenin açıl. 
masma teşebbüs olundu. yine mut. 
lak ekseriyet temin edilemedi. 

Bunun üzerine udruam Sait 
Pasa. samimi ve mecliete mevcut 
meb'uslan işhat ederek gayet dik
kate değer, tarihi eözler söyledi. 
Ezcümle dedi ki : 
"- Görüyorum ki akalliyet fır. 

kası (o~trUkeiyon) yapıyor. baa
ka meclislerde de yapdır, fakat 
tetkik buyurursanız bura.da yapı -
lan .,eyin nevi, mahiyet ve nıhi 
vaziyet itibariyle hayli farkı var • 
dır. (Obstrüksiyon) yapmaktansa 
bilakis mübareze meydanma çıkıp 
söylenen sözleri kanaat verici de. 
lillerle cerhetmek daha İ)-;dir. Ya
pılan hareket memleketin menfaa. 
tine değil, bili.ıkis mazarratınadır. 

Tadil teklifimizi icap ettiren sebep 
ler layihada yazılıdır. Kanunuesa. 
ıi encümeni de bu sebepleri teyit 
etti.,, 

S ait Pafl. aözllne 9öyle devam 
etti: 

,. - Bunlarm cUmleıinden 
anlqılrr ki, hükumetin mak· 
88.dı, Meşrutiyet hüktimetinl 
kuvvetlendirmektir, zayıflatmak 
deiildir. Teklifimizin esası 

&wlet reisine hakkını vermekten İ· 
barettir. Birkaç gündenberi görü. 
len ruhi halleri ve bu kadar izaha. 

ta rağmen hazır bulunmaktan reri 
durulma.ıımı ben ve arıkadqlarım 
red suretinde telakkiye mecburuz. 
Red addolunmaz diyenlere de: "İh· 
tilaf addolunacağına hiç oUphe yok,, 
cevabını veririm. 

Bu cihetle böyle ihtlllflar mev. 
cut oldukça ve devlet de, büyük bU. 
yük siyasi gaileler karşısında. bu • 
Junduk<;a tabii hükümetin millete 
karşı vazifesini ifa edemiyeceği be. 
dihidir. Buna sebep olanlara. mane. 
vl mes'uliyeti terk ile kabinenin ia· 
tifasm1 takdim ediyorum . ., 

Hükümet bir gün sonra, yani 
18 birinciıklnun 327 tarihinde bir de 
beyanname neşretti. 
menin son fıkraları 
şöyle idi: 

Bu. beyanna. 
hemen aynen 

" • . . Birinci ve ikinci celse
lerde ekseriyet olamadığı için res -

mi içtima aktedUemedi. Bir kısım 
mebuslar bu hareketleriyle devlet 
işlerini karıştıracak bir yola düş. 

müşlerdir. Meb'usa.n meclisinde 
milsbet ve devamlı vazüe görecek 
yerde engeller çıkarıyorlar ve men. 
ft vaziyetler alıyorlar. 

HiWulmet bu hareket tarzını ka • 
nunuesa.side tadili istenen madde. 
nin reddi gibi telakki etmiştir. Ka • 

binenin istifanames!nin takdim edi· 

leceği ham bulunan azalara bildi • 
rilmi§tir. 

Muhalü meb'ıuslarm bu hareket. 
leri emanetlerine verilen bir hakkı 
kullanmak değil, belki kuvvetlerini 
ımiistimal demektir. Bu ise kanunu 
esasiyi bir nevi tadil gibi bir neti • 

ceye varmış ve meclisi meb'usanı 

tagallüp ve taha.kküm vaziyetine 

sevketmiştir. Bu halin devletin için. 

de bulunduğu gailelere nazaran de. 
vamı kabil olmadığı aşikirdn. 

Hakikati umuma bildirmek ve 
ve memleketimizde artık umum mil
let ve umum ordu, meşrutiyetin ta
raftan olduğundan kanunu esasi 
ve meşrutiyete tecavüz vukubuldu 
ğuna veya bulacağına dair çıkan • 
lan rivayet ve şayiaları kat'i eureL 
te tekzip etmek maksadiyle bu be 
yanname neşrolunmU§tur. u 

Bu hastalığı tedui l~ln, qtunıp 
yeni projeler yapmak, me\•cut kitap. 
1ar üzerinde tadilat yapmaık, bu lı;i 
kökünden halletmez. Herşeyden ev. 
vel zihniyeti de~ tinnek Jamn. 
"Mev~ut ~eralt l~tnde anrak bu tcndan 
yapdabillr.,, hal,r.. Mevcut şeraitle 
bir zaman için iktifa ederiz, fakat 
bu zaman l~lndedfr ki~ yannm bütün 
lmki.nlanru yaratınz. Cümhnrb·et 
rnaa.rif1nln on beş ı;eneUk bir ha~atı 
\"ar, eğer bu işe dün ba.1;Jansaydı, ·bu
gün flllzlerlnJ görecektik • 

Kitaplann, pedagoji ''e QOctık nı. 
hlyatı bilen adamlar tarafından yazıl 
muı şartır. Bunun edebi mahlnti -
nt, edipler münaka.,a edeblllr1M". 
Fa.kat metoda d;,kurınıamak şartile 

üzerinde lşllyebUirler. Daha doğrusu 
bu kitaplan rnü~terek he~·etlerin yaz. 
ma.1ı \"8 bu he~·etleırin l~lnde terbiye
ci, nıhi~·a~ı. edip bu hususta salahı. 
yet sahibi adamlann bulunma.'i.l 18.
mndır. 

Bir tabiat kitabı dahi bunların 

kontrolünden geçmelidir. Mektep kL 
tabı )·azmak f P.rtlf'rin an:u!l4nna brra
kıbnarnalıdır. Talim \"e terl.ıtye heyeti 
bu kitaplann pedaı:ojik metodla ya. 
zılmayanlannı, btitiln edebiyatına. 

rağmeın :reddetmelidir. Metodla tedris 
etmesini bllmiyen muallimlere yaz 
kurslan açarak bunlara her okuta -
c.aklan derslerin metodlanm göster. 
mP-k lazımdır 

Heostnden mühimmi lii.horntm'nr 
si;\idir. Bu ma!IBle hallolmadıkça. bU
ttln emeklf'J'den fHla "'emere bekle • 
mele beyhudedir. LShoratU\·ar ~iyi, 
nratik hl1~i. rtP7fl '"'"'" tle nr11tiı!fn hir
le,m~l, hayatın bir unırett oldu~ 
ıtibf bütiin dlln)·a mauifinin kahul 
ettiği ilk şartlardır. Talim ve ter. 
biye he)"eti bir lyan meclisi. bir ali 
1'1'Mn· h,., ... ti nta-1( ;1,..ı;.;1 hn tmlc~n. 

lan haıırhyan :\fo:ırif Yt>ldiletfnin 
icra heyeti olarak çalışmalıdır. 

Babalamnı7 hizi mektehe ,·erlrkPn, 
eti •Pnin kemiı!l h~nim. if Prml . Riz 
c:o<'uğumnzu m~'kkhc verirkPn, kafnst 
~nln. eti benim di)·nnız. Bu kafa)'I 
"8İtlam lstt"l"lz. 17 milyonluk bir Ttiflk 
kütlMılnln kiiltür ha)·ah • \'Bnn'ki kül
tiino• '1prfprnpl .. rin fpmpll hı1 mc..,,.k -
k>p kltRp1ıı.n iiıerine kurulur. Buna 
tesadüfe bırakamavlZ. 

ADSIZ Y AZiet 

-----------~~~----------------~--~----------------~ • 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Köy Muallimi Kursları 
Yenimahallede Tüzünbaya: 
"- 26 yaşındayım. Zayıf olduğum 

için askeri muayenede sakata ayrıl· 
dım. Orta.mektep son sınıf mda baka
loryada bir gruptan muvaffak ola· 
madım. Köy muallimi kunılan hak
kındaki neşriyatınızı takip ediyorum. 
Acaba, benim de Eakişehlr Çavuş 
muallimler kursuna kabul edilmem 
mUmkün müdür? ESuen SöğUt ka.
zasındanım. Ne dersiniz? Beni alır
lar mı?,. 

Bu kurslara giremezsiniz. Çavuş 

öğretmen kurslarına bu sene yeniden 
alınacak olan namzetler. ordudıı. bil
fiil çıı.vuşluk ettikten sonra tertıis e
dilerek köyüne dönen ve muallinıliğe 
istekli bulunanlar arasından seçilmek 
tedir 

• 
Tıp Talebe Yurdu Müdürünün 

Bir izahı 
GuetenWn 8-3-937 tuihll Pa.. 

zartesi nfishaımde. ve beflncf u.yfa.. 
dıı okuyucu mektuplan ıUtununda 

çok haklı bir şikayet serlevhası altın 
da Leyli Tıp Talebe Yurdundan taış
ralı bir okurun kendilerine tenzilatlı 
tramvay pasosunun verilmediği hak. 
kındaki yazmış olduğu mektubu o. 

kudum. Yazılışta bir sehiv olduğunu 
ve bu talebenin Tıp Talebe Yurdu 
talebesinden olmadığına kani olmak· 
la beraber ayni sütunda tekzip edil. 
mek üzere 8.Jlağıdaki izahatı vermiye 
mecbur kaldım. 

Bu mektubu gazetenize yazan Ley. 
li Tıp Talebe Yurdu talebesi olmıya.
caktır. Zira 2-3-937 tarihinde bi. 
laistisna bilcümle talebenin fotoğraf 
tarı toplanarak ve Tramvay kumpan. 
yuiyle de mutabık kalınarak toptan 
yedi yüz yirmi okurun pasoları ta • 
yin ettiğim memurumuz delfllet.ile ve 
hiç bir mi.işkülata uğramadan üç gün 
zarfında alınmış ve 5-3-937 tari • 
hinde tevziatı yapılmış olup halen pa. 
sosuz talebemiz kalmamış olduğunu 

bildirir ve tekzibini dilerim. 
Tıp Talebe Yurdu MüdUrU 

Dr. ls. Ae.la.n 

• 
Bir Cevap 

Ödemiışte Emekli Deniz YUzbaşısı 
Bay Arif Erene: 

.. _ Yazınızı görmek lbımdır. Ma
amafih, bahsettiğiniz yolda btr mev
zuun e-:UnlUk gazete yazı çerçevesine 
girebil~ceğini zannetmiyoruz ... 
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Avusturyalılar Jtalyaya 
karşı yetim. çıkacak 

iki ezeli raki/J 
hu ayın yirmi birinde 
Vıyanada karşılaşıyor 

Bütün Avrupa milli takımları arasında biri. 
birine en çetin, kıncı olarak görünen A vustur
ya milli takunı ile İtalyan milli takımıdır. Bu 
iki ezeli rakip arasında beynelmilel kupa maç
ları dolayıailc pndiye kadar 18 çarpışına ya
~. 

Avuaturya futbol diktatör1l Mayzelln bulunmaz 
teJcıılği ~y.mde yapılan 18 Jll&ÇlD 8 tanesini A vus
turyalıl&r kazanmıtlardı. İtalyanlar rakiplerinin se
kiz plibiyetine mukabil ancak 4 galibiyet elde ede
bilmiftiler. Geri kalan 5 maç ta beraberlikle netice
lenll\ifti Bu aefer Viyanada oynanacak maç, bu iki 
takım arumda on dokuzuncu maçbr. 
Şunu da hJbrlam&,lıdır ki, AVU8turya futbolü aon 

eeneler içinde epey ihtiyarl&m.lf bir futboldür. 
İtalyanları il.itil.ite hakladıldan zamanlardaki 

vaziyetleri epey 8&l'llı1ınıf olan Avusturyalılar mev 
kilerini ancak müteveffa Hugo Mayzelin bulu,larile 
muhafaza edebiliyorlardı. 

Bu defa Avusturya takımını ..-:ayzel yapmıyacağı 
gibi, Q~n tabiyeeaini de IÖyleqıiyecektir Bu Avus 

ita/yon miln oyuncu/011 l>iı maçta turya oyunculan için telifi.9i gün bir yokl~ktur. 
-ı . ~Y_Delmüel k1lpa müsabakalannm 

Y 1 1 B 
1 bınncı devreeinin tunumde İtalyan 

unan ı ar alkan ~~.ı:~~=~v1:.i!r:"rt~~ 

k 
• • talya ka~a,muı beynelmilel kupa-

u Pas 1 işin
• b• ıım Udncl d6Wfti bqlangıcıdır. 1 1 z e B~ oyumwi eonra ltalyan takımı; 

bırakmak • t• 1 ~-==ı~=~n~7'i>ı!ğ: 
ıs ıyor ar daı~;an~ı:::ı:~:-'~i:a:;::de-

. Atina, (Hususi muhabirimiz YUJYOf) _ 937 aeneainde Atina· cek milli takımın muavin hattmı de

da yapılacağı söylenen Bılkan ku~ futbol qıaçlannm bıkika- ğiftirmeğe, karar venniftir. Di~r 
mı bu aene y unaniatanda icr. ediltC:ıeji ~1-Ui #ji141P... hatlarda ~t 1-&pmıyacağı zann~ 

Geçen aene &fyada toplanllllf o- ~.-..,.:1a 
lan Balkan kupaaı komitesinde Yuna- Zamora Fransada ~y=~ denilen MayzelGen mahrum 
nistanı Sofyanm maruf Bulgar apor- K h olarak bundan 10nraki maçlara ha -
CU1U temail etmekte idi Bu zat, Yu- a yor zırlanacak AVU8turya talmnmm eeki 
nanistanm kendisine Balkan kupuı- bpanyadan kurtulup J'ra.w)'a P- vaziyetini de devam ettlremiyeceği 
nm mali cihetleri hakkında verdiği len metlıur lapanyol millt kaltciai Za zannolunmalrtadır. 
aalilılyet ve talimatı tecavüz ederek moranm Frauada yerlepıeei ihtimal 
kendi mülilıazuma göre birtakım ta leri artmıftır. Kendiaine Raciq klip 
ahhütlerde bulunmuştur. ten teltlltler yapllmıttJr. Aynca b9e ı 

Halbuki Yunanistan döviz mllfkü- ka Franeız klllplerile de anlqmak U 
lltı yüzünden Balkan kupuı .maçla· zeredir. 
nnı Sofyada kabul edilen mall tut- Franms ldUplerbıden teklifler aldı. 
l.ır dairesinde Atinada yapamıyaca- ğı için bpany91 bleeiai Cıenabl Ame
ğmı ali.kadarlar& bildirmek niyetin- rikaya gitmekten timdllik vazpçmif-
dedir. tir. 

Yunan futıbol l~ileri, eğer Ti1r. Hayatmda ~ mac; oynadlimı llO-

k!ye 937 Balkan kupuı maçlarmıs ran gazetecilere kmora IU cevaplan 
ayni prtlar da.bilinde tertibini derub- vermlttir: 
de etmek istene Yunanlatanm bunu Huaul ve lig maçı olarak oynadı. 
hillnü tellkld edecellni aöylemifler- iJm oyunlarm adedi bini pger. Elli 
dir. defa ınilll talmrıln kal811incle OJIW!nn. 

Milli küme 
maçları 

Dün Ver•iimiz Haber 
Tahakkuk Etti 

DUn ilk defa Uçünctı aayıfamızm 

altıncı .Utununda haber verdiğimiz 
veçhlle mllll ldltne maçlan umumi 
merkelln emrile bir hafta ileriye ıtl-

Yunan spor tefkilltınm ana kuru- Milli takım kalealnde ea atır mat 
mu olan SEGAS bu aene kırkıncı yü 16biyetim Inciliz mllU t&Jrnnma ~ rülerek &numtızdeki ~ gttnU maç 
dönümUnü teeit etmiftir. Bu müıia- dır. o glln bakibten lagilis muhacim yapdmamUI temin ectilmlftlr. 
mebetle büyük tenlikler ve memleke- teri mttthil bir oyun c;ıtardılar . ._ Bundan maksat, dün de blldirdiği
tin her tarafmda bilbıua atletismin de maneviyabml dördbcU 3>lden IOll mis pbi H mart günU aporcularm 
tnkifafı için spor hareketleri y&pllllf• ra tımamell bJbetmlttlnL Yetilköyde yapılacak tayyare bayra-
tır · tapanyol kalecisi Madrltte idam olu mma iftiraklerini temin etmektir. 

Bu arada memleketin muhtelif yer nactjnu bir a.Mam. evinde rad dlb ı.tanbulda bulunan mWt küme 
l~rlnde tertip edilen 58 müu.bakada Jerken havadialer arumda ltl:lilii klüpleri bu haberi evvell pzetemis
bir veya iki senelik olmak tızere 100 ve buz gibi donduiunu, ondan llOllra den atrenmifler ve emir kendileriJıe 
metreyi 11 den qağı· kOf&ll lkl, ~ da bir ay hapeedildtkten llODrt. kurtul ancak öğleden IOnr& tebut edilmif-
metreyi 51 5 10 da kQf&D bir, ciridi dufµnu anlatmqtır tir 
12 metreye atan bir, dlaki ü metre- · • 
ye atan blr, 1,80 metre ytlkaek atlı· Muhabirimisia ele yu4ıjı gibi eğer Yapbğınm tahkikata nazaran aş-
yan iki, Uç adımda H ten fazla atlı- TUrk federuyonu ayni .,.nıar dahi- ~ e:~::::;;;:.k~:~= 
yan iki ve glllleyi H.H metre atan Unde tertibe tefebbUll edene Yunan· _ 1 k hafta lstanbulda Gün _ 
bir yeni atlet çılmuftlr. YunaııWarm lllar ha.klarmclan vuceçlp maçlarm ..... ece et 
antrenörü Simiçek bu ıençleri.i be- tertibini bta bırakacaklardır. Bir a- GalatuaraY kombinezonu ile iki maç 
men eline almıttır· ra1ık bu maçlan tertip için pek iatek· yapacak olan Viyananm Hakova klU-

YUNAN - ÇEK li görlndQ1lmü&e göre. fimdl vul· bUn4t de eeyahatini bir hafta tehir 

Yunanistanla Çekoelovakya ve Po- yet böyle sarahaten anlatıldıktan 80n etmMi için teısraf çeldlmittlr. 
lonya araamda maymta bir atletizm ra ha,rekete seçmemize ~ 937 Bal Bu auretle milli küme maçlan bir 
k&r9ılafması yapılacaktlr. kan kupa maçlumı blsim •yapmamı: hafta 10nra bitmek üzere 21 marttan 

Eylfilde de Fra.nA ile bir mUl&baka sa mlnl kalmamı,ıır. Elverir Jd. Yu- itibaren b&şlayacaktır. 
kontratı akdedilmek üzeredir. Tefri· narmtanm ifa edemlyeceği mali ,.rı. mevveıde de Finlandiya atletıeril11 lann biz ikmalini bir deruhde ede • Askeri Liseler Boks 
bir kal'fllatma tuarlanmaktacbr. Um. ~pi 

Bütün iddialar hillfma olarak TUr- Mektubun atletizme taallü .ten ~·· yOnCISI 
kiye Atletizm Federuyonu timdiye kJamılan da çok dikkate deler'. G~ Bafl'lllB WB mtlnıreWtılyle prl 
kadar Yunan atletlerini Türklyede ~lerde 'blaiııı 4tletısm J'ederuyo- lllnkdaa Alıkert µ.elv bolm m.._. 
mU.ıbakaya davet etmlt dejildir. Da nan Yunan atletıertill çaln'm&k 1- ............ 1'11 hafta ....ut.i gttntl 
vet vlkl oluna kabul edlleceği lleN bJmdan lthbo &J ene! hareb- 11eJbe11 Dlillm lk lfnde denill edl • 
fllphellisdir. te petill Juıb ldL Banun clolru ii· INekta• • 

KOTALEAM!Z pnadJiı anlıtık)'or. llOhlm olan nok- .... ..,.... köpi1ldaa _.. 10"5 
TAN - Atin• muhablrlnillbi bu ta bu delildir. Aaıl ,ayam cllkbt n- te ----- ..,.,.. ·~ 

mühim mektubundan alınacak bir ta- mm, maymta Atlnaya sfdeeek olan ........... 
kını blueler var. Evvell bu mektu- Polonya v' Çekoelovakya atletler! • iMier •r t,.Wertac1e Oklufa Klbl, 
ba nazaran Yunanı.tan 1937 Balkan n1n t.fanbula çağınlabll~dir. At- hcıDta da Miler bolmlrlerbnlsln lay. 
Jmpuı maçlarmı mevcut ~ da- letllm f~nunun bu fın&tı ta- ...,. 'IVllldUml meydaD ko,.eak· 
flllllıltrJ&11tt._etlllek11tn1111nWedlr. ~~.ım·~ ...._.-... 

KADIN 
G eni.ş, muhteşem bir salon •. 

Duvarlar kıymetli halılarla 
örtülü.. Beyaz yağlı boya büyUk 
kapının üzerinde karşı f(>minede 
yanan odunlardan yükselen alev
lerin akisleri oynaşıyor. Köşede 

ipek, koyu mor örtülerle kaplı ge
niş yayvan aedirde bir kaduua or
ta Y&flı bir erkek uzanmif, konu
tuyorlar. Kadın beyaz ipekliden 
vücudunu sımsıkı sararak topuk
lanna kadar inen bir sabahlık giy
miş .. Saçlan omuzlarına, öper gibi 
dokunuyor ve kulaklarında salla
nan yuvarlak gümUt küpeler bu 
siyah parlak saçlarm arumda par
lıyor. Boynunda dudaklannm ren
ginde ~ •ıra mercan var. 
Esk~ basfri8. resimlerdeki Acem 

.Uzenc:ilit~eıMI gea.ı_.._. '-ı.zl· 
yen iri siyah gözleri odanın bir kö
,eatne takılmbJ, dalgın .. 

Adam; lnce uzun vücudu kıy· 
metli bir mücevher gibi mor ipek 
örttllerln Usttlnde göz kamqtıran 
kadının kartıaında sahibini güldür
mek istiyen bir dalkavuk tellfı ile 
onu gUldUrecek, h<>tuna gidecek 
kelimeleri dilinin ucuna toplamıya 
çalıfll'&k konu,uyor. 

K adın, dudaklarında garip bir 
gUlUmaeme olduğu halde 

dalgın. dinler görilnUyor ve bun· 
dan cesaret alan adam, biraz daha 
ona sokularak nihayet uıl söyle
mek istediği ,eyleri, onu tırktltmek 
ten korkar gibi yav8' yav8' aöyle
miye başlıyor: 

- Eğer aen istesen, dalma bu· 
rada. muhafa.zuma yakışan bir in· 
el gibi uıl sana yakıtan yerinde 
kalırdın .. Eğer sen istesen •. 

Eski resimlerde Acem güzelleri 
pbi siyah çekik gözleri olan kadın 
birdenbire kqlarmı çatıyor: 

- İstemiyorum .• 
Erkeğin aeei titriyor: 
- Senin için çıldırt)torum. Bı· 

rak bu inadı artık. bilsbUttln benim 
ol •• Senin yerin öbür taraf değil. 
Sen orada, mahrumiyet içinde o 
kıskanç kocanın pençeleri arasm
da yqadıkça, ben burada harap o-
luyorum. 

- Ben para için sana gelmiyo-

rum .• 
- Oh, hayır .. Ben bunu demek 

tatemedim. Fakat biliıen, .ensiz ya-
9amak ne mllfkill 'oluyor .• 

K 
adm bafmı dayadığı mor i-

pek yastıklardan dinıekle
rlne dayanarak kalkıp omuzlarını 
silkiyor: 

_ Bana, her ıatedlğl verilen er-

kek çabuk bıkar, dem-.ıerdL Hal
buki sen memnun bile değilahı!. 

- Ne yapayım. aenl seviyorum. 
Mademki o kıskanç, deli kocanm 
her ttlrlU tehdidinden korkmayı u
nutarak buraya gellyonun. een de, 
bu.il Jlkayıt dejlı.tn denlek. Fakat 
bu beni tatmin etmiyor. Bbblltün 
kılmanı i8tl10nllll ve "911 kalmak 
iat,emeylnce bu ..ılkadan ttlphe e-

diyorum.. 
- Beni 911ayo1'11Un •• 
- Dalma böyle bana tam bir 

cevap vermekten kaçmıyoraun. An 
tamak tatlyonım. Kmkançlıjı ile 
hayatını zehir eden. her gün aenl 

• ••••• ·········--···-----· ...... 
YAZAN : 

Peride Celal 
1 8 . ........... ..... 1 11 ••• 

bin bir sorgu altında 117.en o adamı, 
kocanı seviyor musun? Niçin on
dan bir türlü vazgeçemiyorsun? 
Anlamak istiyorum. 

Kadın, gözlerinde garip bir ıı,ık 
yanarak bu suale cevap vermiyor 
ve birdenbire ayağa kalkıp sözü 
değiştirerek: 

- Ben gidiyorum, diyor .• 

Erkek te ayağa kalkıp onun 
yanına ya.klqarak yalvar

mıya ba.fhyor: 
Du Jr ı11 -r ~_.,___ o M · 

olur, biraz daha otur. Bak oda ne 
güzel ılık. Dlfarı8ı öyte IOğuk ki •• 
Sonra aenin yolun da uzun. Otomo
bilimi versem binmek iatemezain. 

Kadın, onu dik bakıflarla süze
rek: 

- Hayır. gideceğim, diyor, hem 
.en durmadan kendi refahını ve 
benim sefaletimi yüztıme böyle vu
rursan bir daha hiç gelmem. 

- Fakat .• 
-Sua .• 
Acele ile aoyunmıya başlıyor. 

tpek sabahbğınm kemerini çöze· 
rek 11.bablığı ayaklannm ucuna &

tıp kulaklanndaki gümn, ktıpele
ri. göğsündeki mercan kolyeyi asa
bi hareketlerle çabuk, çabuk çıka
nyor. 

K Uçtık blr oda .. Yerde tahta
ların yansını açık bırakan 

YIPr&nllllf bir balı, köşelerde yüz
leri çoktan eakimif birkaç koltu~ 
var. Pencerenin yanındaki genişçe 
alçak sedirde çiçekli basma bir en
tari giymi.ş ve saçlarını bir kurde
le ile bağlıyarak omuzlanna dökUl
mekten kurtarmı, olan kadın. otu
ruyor. Gözleri eski resimlerdeki 
Acem güzellerinin gözlerine benzl
yen kadın.. Dizinin dibinde bir a
dam var. Solgun, aaabt yUzlU, göz
leri kızgın pırıltılarla yanan bir a
dam .. 

· Kocası .• K&flan hafif çatılmlf, 
kesik ctlmlelerle kon~uyor: 

- Bir arkaciqmda olduğunu 
eöyltlyoraun. Bu her zaman böyle 
oluyor. Ne vakit geldiğim zaman 
seni evde bulamazsam, bir arkada
tmda olduğunu söylüyorsun. Ne 
çok tamdığm var! 

K adınm dudaklannda tatlı 
bir tebeutlm kıvnlıyor: 

- Sen de, her gün. bu bitmez, 
tükenmez fÜpheler içinde bu sual
leri aormuan, olmaz. Her kadı.nm 
arkadlflan vardır. Yalnız benim 
mi! Yoksa onlan da 1111 lnsUıııyor 
aun! 

Erkek onun ellerlnl avuçlaruıa 
alıp tiddetle acıtarak 81layor: 

- Hem de nuıl, bUeen •. Seni her 
eeyden kıskanıyorum. nztıne ta. 
kılan erkek, kadın bütün baklflar
dan kıskanıyorum aeni. Fakat bun
da benim suçum ne? O kadar gtı. 
'Zelsin ki! Sonra Uatellk ben fakirim 
ve fakir bir insanın bu kadar gtl· 
sel bir karw olmumm ne büytlk 

Bugünün 

Hikayesi 

• 

bir tehlike olduğunu pek iyi billtll" 
ben .. 

- Seni aldataam, beni ölclurl" 
mUydUn? 

- Derhal .• 
Bunu o kadar kuvvetle ,nyll

yordu ki, kadının rengi hafifçe f#' 
luvor, vücudu garip bir ttıreırıe i" 
çinde ve gözlerinde humnWı bir ,. 
teşle ona yaklaşıp beyaz uzun eJlr 
riyle b&fmı göğsüne çekerek: 

- Senin bu halini seviyorıd't 
diyor, öyle tok aöylüyoreun ve g6" 
lerin öyle mtıth1' parlıyor ki, bur 
lan söylerken! Titriyor, korıru)'O" 
rum ve seni daha çok aevi~ 
Biliyorum ki, eğer böyle bir teY r 
luraa beni öldUrUretln. Bafka tOt' 
lt1 yapmana imkln yok •• 

I
• kisi de biribirlerine aatdl' 

rak içlerini çekiyorlar• jl 
dam, her gün böyle elinde ol~ 
rak yaptı~ tehcJ.\\!prle onu btıahl
tün kendisin'lbdladı!mı v'~ve~ 
~ ll"t7rltti ıçııme-11\;r clft'it. t.:-

bu suretle etraf~dan uzak! _.:...._ 
ğına emin, kadııiı kollarmda .....
yor ve kadın, gözleri süzgün, kod" 
smm puaelerlne ytızUnU uzatırk
öbtlr adamı, qığını dU.Unilyors 
Durmadan servetinden b..ued" 
bir budala olmasına rağmen, o -~ 
dar da fena bir lııs.ın delll- Yaı
yine oraya, ona gidecek ve yiD• o 
dekor içinde kendisini mor ıl"' 
yutıklann arumda onun kou.t" 
na bırakacak. Erkek onun du~ 
larındaki mesut tebe11Umü, ıtollt' 
nnda duyduğu zevkten aanar-: 
"Hiç bir zaman bir ba.fkumdl 
mıyaca.k, ve daima benden ıtor_., 
caktır,, diye dU.ünürken, kS~ 
biraz evvel aldattığı kmkanç koel' 
nuı puaeleri altında Urperiyor. 

O, bu zevk Urpermeainl; kod' 
amı aldatmıya b&fladığı zamanctt' 

beri tatmıya ba.flalnlftlr ve # 
sonu bir facia ile nihayetlenırı, 
bu hep böyle devam edecektir· V 
CUIDID ölüm tehditleri, her gUO" 
nun eline geçmenin içinde d~ 
duğu korku pek mUthif. Fakat 
korku onda öyle bir heyecan ":,!: 
heyecan öyle derim bir zevk of 
dınyor ki .. Onu oraya sevkedeD 
para, ne qk .. Sırf kocası kmkaııd" 
ğı için, ondan korktuğu ve bu kot' 
kudan bevecan. zevk duydufU tol' 
oraya gtdecek, oraya,... lfıiJD..-

·---------------_.-"-
\ Hanti Hastalarclall 1 

Para lstenec
t" 

Belediye hutanelerlne mtıracal ... 
denlerden ilcret alınmuı hakkJll--" 
teklif, ,elıir meclisi enetımen~~ 
tetkik edilmektedir. Oğı:encııp--_ 
göre, alikadar enctlmenler h~ 
lere gelerek doktorun hus~ 
"fakirim,, cümleaini ~rak , 
imza atacak olanlarm parasız oaO:, 
yene edilmealni ve bu gtbilerde~_... 
nca fakrWıal mubatuı araıı~ 
mnı, bu cllmleyi yumaktan ~ 
edenlerle yazmayı ıtızumaus ~ 

edenlerden yirmi.fer k111'Uf ~ 
lmmallDI muvafık görmtı.ıerdb'·. ~ 
FakrWıal mazbatası yalnıs r301r;1 

muayeneleri ve diler murab 
telzlm eaull tedavilerde aran 
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General Tavnshend ile Konustuk , 

Naszl • eszr 
edilmistir? , 

~ 

,YAZAN: SALAHADDiN 
GÜN GÖR 

B ağdada vardığımın ikinci 
·taı günil idi. İngilizlerin Gene-
k Tavnsend kumandasındaki 
nı U\'vei sef eriyesi, ( Selmanıpak) 
n C\'kiine taarruza başlamıştı. Yal
~ b~ arada 1ngilizlerin gaflet et
l lerı j})ir nokta vardı: 18 inci ko-
Orduya mensup iki alayımızın, Nu

rettin Beyin kurduğu cephenin sol 
~e-~~ açığında bir koltuk teşkil et
k ginı, anlıyamamışlardı. O zamana 
k~d~r, İngilizler, askeri kıymeti i
k llıcı derecede olan yerli askerleri 
&.rşılarında görmlye alışmıştılar. 

f 37 nci ve 38 inci fırkalarunız, 
bena halde hırpalanmış vaziyette 
~lunuyorlardı. İngiliz kıtalan, bu 

.. fırka üzerine, Sclmanıpiı.kte de 
llıuthiş surette yüklendiler. 

1 Cephede, bir kıymet ifade edebi
:ek yalnız (45) inci fırkamız var
k · İngilizlerin taarruzuna bu frr
l arrıız, çok yeğitçe mukabelede bu-
Undu. 

C ephe önilnde tamamiyle ya
~ yılmış olan İngiliz kıtalart, 

~ag cenahlarına 18 inci kolordu 
b Italarının yaptığı şiddetli muka
il arruıı , old k a mühim su-
~e sa~ıldılar. Bu sarsıntı. o ka-

şiddetli idi ki, İngiliz ordusu
ııun kuvvei manevivesi üzerinde rn·· " k Uessir oldu. 'Muharebe, akaşama 
f adar devam etmişti. Neticede za-
er, bize teveccUh etti. Fakat işin 

ıtuharı şu idi ki, biz zafer şenlik
e . 
rı Yaparken, Nurettin Bey, ken-

disini mağlup sayarak ordunun Di

~aıe nehri gerisine ric'atini emret
rn· ıye kalkıştı. Vaziyetle taban ta-
bana zıt olan bu emri geri aldırL 
Jtıak için sabaha kadar uyku uyu
~atrıadım. Nurettin Bevi, bin müş-
k" - v Ulatıa ikna edebilmiştim. Hele 

:eyse, ikinci t>ir emirle hatasını tas 

1 ~ etti ve çekilen kıtaat, eski yer
l~rıne döndüler. Ertesi sabah, mağ-
. P dUşmanı takibe başladık. 18 in

e~ kolordu, peyderpey yetişmekte 
~·an kıtaatı da alarak ileri har.eke
b~ne devam etti. İngilizler, bozgun 
lt~r halde çekiliyorlardı. Böyle çe
~le çekile, Bağdat üzerine ilerle
l l'trıizden evvel hazırlamış olduk
,; ~fıtülemare müstahkem mev-

1 erine girdiler. 

Q n sekizinci kolordu, en önde 
4: bulunduğu için, dü~manın 

11
1krnaz bir devre içine girdiğini sa

tea~ak cebri bir hücum yapmak is
trı dıın. Ve bu hücum neticesinde 

1 
!adım ki, İngilizler, tel örg\ileri

te kapaılmış bir mevzide idiler. Bu 
ı-:Ya hazırlıksız taarruz etmek doğ 
k olamazdı. İngilizlerin müstah
t ern mevzileri karşısında cepheyi 

' 

ahkiın ile iktifaya karar verdim. 
••v-

~ .[\.ut,, e çekilen düşman, emrin. 
~e bulundurduğu süvari fırkasını 
d ~ra istika.metinde gerilere gön-
erıniştı. 1ngilizlerln "Kut,. e ka-

panmaları, bizi bir muhasara ha
reketine sevketti. Bu hareketi ya
parak, General Tavnsend'i mahsur 
bir vaziyete so'ktuk. Cebri hücum
larla bu müstahkem mevkie taar
ruz ederek onu düşürmiye kalkış
mak hatalı olurdu. Çünkü ağır top
çumuz yoktu. lnsanca fazla tele
fat verecektik. Küt karşısında, diiş 
manın tel örgülerine mukabil, biz 
de kendi cephemizde tel örgüleri
mizi tesis ettik. 

Muhasara hattını, gitgide dar· 
' la.ştırmakta idik, düşman, 

iyice sarılmıştı. Sıkı bir çember 
içine giren bu kuvvetin, yerinden 
oynamasına .imkan yoktu. "Kut" 
te mahsur kalan Tavnsend kuvvei 
seferiyesini kurtarmak, o günler 
İngilizler için başlıca gaye olmuş
t u. Çok geçmeden düşmanın ikin· 
ci bUyük bir ordu hazırladığı tara
fımızdan haber alındı. Kat'i mu
hasarayı yaptıktan bir müddet son 
ra, takım takım Basradan gelen 
İngiliz kıtalan, Dicle boyunda iler
lemiye başlamışlardı. lrak cephe· 
sinin esaslı harekatı, işte bu ta
rihten itibaren kendln1 gösterir. 
TUrk ordusunun, celadeti, tarih 
huzurunda yeni bir imtihana çekil
mek Uzereydi. 

Basradan mütemadiyen takı.iye 
kıtaları alarak ilerliyen İngiliz 

kuvvetlerini, Nurettin Beyin kar· 
şılamasma karar verildi. 

Nurettin Bey, muhasara hattın· 

dan tasarruf edilebilen kuvvetlerle 
Aliyülgarbi mevkiine kadar ilerli
yecek ve İngilizleri bu mevkide bir 

muharebe vermiye mecbur edecek
ti. 

T avnsendi kurtarmıya gelen 
İngiliz ordusiyle burada 

ilk temas, vukua geldi. Kararlaş

tırılan şey şuydu: Nurettin Bey, 
ilerliyen düşmanı Aliyillgarbide 
tevkife çalışacaktı. Ben ise, muha
sara vaziyetini idame ve mahsur tn 
giliz krtalannı yerle.rinde tesbit e
decektim. 

Aliyülgarbide cereyan eden ilk 
muharebede, Nurettin Bey, kuv
vetlerini daha geride bir mevzie 
çekti. Tam bugünlerde, Müşir Fon 

der Golç paşa da altıncı ordu ıku
mandanlığına tayin edilerek, Bağ· 

dada gelmiş bulunuyord1;1. 
Ta vnsendi l<urtarmıya gelen İn

giliz ordusu karşısında mütemadi
yen çekilmeyi düşünen Nurettin 
Beyin bu hareketini, Alman mare
şali, muvafık bulmadı. 

" Kut,, Un muhasarasına devam 

etmekle beraber, yeni gelen İngiliz 
ordusunun tevkifi vazifesiyle 
birlikte, Dicle grupu Umum kuman 

rK~c)i~~·-f 
~ N'Mmaraİı resmin ait ' 
i 11 olduğu darbımes~ ~ 

t~---~~~~-··--·--j 

Kufiı/' emoreden o zamont lıofır/ofon 
bir köje 

danlığını bana tevdi etti. Verilen 
emir üzerine, kumandayı elime al
dım. 

Tam bu sırada, Vadiikelal mev
kiinde şiddetli bir muharebe baş

lamıştı. Fakat düşman, bize karşı 
büyük bir faikıyet gösteremiyordu. 
Mevzii biraz temdit etmek suretiy
le düşman tevkif edildi. 

"Vadiikelal., in biraz ilerisinde, 
"Süveyce Horu., adıyla anılan bil. 
yük bir bataklık vardı. 

(Arkası var) 

• atanbul Üniversitesinde O· 

1 kuyan yabancı milletlere 
mensup gençler arasındayım. İlk 

olarak, dişçilik fakültesinde tahsi
lini yapan Bulgar bir bayana yak· 
!aşıyorum: 

- Adınız? diye soruyorum. 
Sarışın Bulgar bayan, beni hiç 

te yadırgamıyor ve bir yabancı için 
çok mükemmel sayılabilen bir türk 
çe ile cevap veriyor: 

- Nevena Kozarova! 
- İstanbul Fakültesinde oku-

mayı niçin tercih ettiniz? Avrupa 
şehirlerinden. birine de dişçilik tah
sili için gidebilirdiniz? 

Bul.gar bayan gülümsüyor: 
- Amma başka yer bize uzak! .. 

Sonra, lstanbulda yaşamak çok u
cuz ... Amma her şeyden ziyade, biz 
Bulgarlar, İstanbul Diş Fakültesi
nin ders usullerini çok beğeniyo
ruz. Pratik, burada diş hekimi ye
tiştiren Avrupa mekteplerinden 
kuvvetlidir. Yeni profesörler gel
dikten sonra, Fakülte bir kat daha 
kuvvetlendi. 

- Türkçeyi ne kadal' zamanda 
öğrenebildiniz? 

- lki sene içinde •.. Diliniz çok 
kolay ... Şimdi gazetelerinizi tatlı 

tatlı okuyor, anlıyorum. Türkçe
de, öğrendiğim ilk kelimeler şunlar 
oldu: - Kaç para? .. Su ... Ekmek .. 
Nasılsın? 

B oris Bonkin söze şöyle ba.ş
ladı: 

- Ben de tlirkçeyi burada öğ
rendim. Amma, o kadar i~i konu
şamıyorum değil mi? 

1 llf . ,.---r-

/· fonbul Üniversitesinin dİ§· 
çilik ~ubesine devam eden 
'iulanr fa/ebeden birkaçı 

- Bılakıs ... Çok rahat konuşu
yorsunuz ... dedim. 

Gülümsedi: 
- Eh ... Meramımı anlatabilecek 

kadar .. 
- Bulgaristana döndüğünUz za

man, türkçe öğrenmenizin bir fay
dası olacak mı? 

- Türklerin kalabalık olduğu 
bir yere düşersem, belki dil bildi
ğim için beş , on Türk müşteri pey
dahlarım. Bir yabancı dil, insana 
mutlaka lazım... Biraz fransızca 

öğrendim. Azacık İngilizce anla
rım. Türkçede de okuyup yazmayı 
biliyorum .. Daha ne isterim? 

Sonra samimi bir tavırla ilave 
etti: 

Liralık Veni 
"ıı,>ü~ - .. "" 

Büyiik Müsabakamız. 

Şu resim hangi darbıme· 
sele aittir ? 

Resim Nu,.,.,,rası 
-11-

Burada her gün böyle bir ruim görecek.iniz. ve bu re
.imler otuz tane olacalr. 

Su 60 JarbımeHllilt li•teJebu re•mİn darbıme•elini bulup 
numarcuını o günkü kuponun ( darbıme.el numara••) hana.i
ne yazacak•ınız. 

Otuz raim bitince bu kuponlan aynca :reaim numaraları 
üe clarbımeıel numaralannı lıarfılıklı gÖ•teren bir li•te yapıp 
•arih uminiz ve aclresiniz.le IJC! mümkünse bir ele lotoğra
lnız.la birlikte 20 Niıana kadar idarehanemizde mü•abaka 
büronına göne/ ereceksiniz. 
[Naıreddin Hoca müıabakalan için gönderilmit eıki fotoi· 

rafların muteber olmadıiını ve yeniden fotoğraf gönderilme 
ai muvafık olacaiını hatırlabrız.l 

~ 

60 darbımese, 
ı - Ac; uıvuJc kendını aı pa amb.uında 

ıanır. 

7 - Ak .. ııçt kara giın ıçındir. 
3 - Anlıyana ııvnsınck saz, anlamıyana 

davul .ı:urna az. 
4 - Atı alan Uskud;ı.rı &ec;ti. 
5 - Balık baljtan kokaı . 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava &ırke baldan tatlıdır. 
8 - Beş parnıak bu olmu. 
9 - Bıı tutdltı ot deveye hendek atlatır. 
10 - Bulbuıun çclmgl dılı belasıdır. 
11 - Dalmasıru bılmıycn ordck başını 

bırakıp kıçından dalar. 
12 - D.:.mdım duşen halden bılır. 
ı3 - Davulun •esı uzaktan boş &elir. 
ı4 - Dcmır tavında gerek. 
ı5 - Denıze duşen yılana ıarllır. 
16 - Dogru ıoylıyeıu dokuz koyden 

kovarlar. 
17 - El elden ustundür. 
ıs - Eskı tarak eslu tas. 
19 - Evdekı pazar çarşıya uymaz. 
20 - Eyretı ata bınen çabuk ıner. 
2 ı - Gıilmc komşuna gclu başın&. 
22 - Gulunu seven dikenını de ıever. 
23 - Hamamıı gıren terler. 
24 - Her horoz kendı çoplıitunde oteı . 
25 - Her gun papaıı. pıliv yeme:r.. 
26 - Her koyun kendı bacagından asılu . 
27 - Horoz olur gozu c;oplukte kalır. 
28 - Horoz c;ok olan yerde aabab ıe~ 

olur. 
29 - 1t urür kervan vürür. 
30 - itle dalaşmadan. talıyı dolaşmak 

evladır 
31 - Kel başı. şimşır tarak. 
32 - Kendı diışcn atlamaz. 
33 - Ke5kın ıırke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmıyt.n yerde lı:ec;iyc 

Abdurrahman Çelebı derler. 
35 - Mahkeme kadıya mülk ol.mu. 
36 - Mart ıc;en. pırc dışarı. 
37 - Minareyı calan kılıfını hazırlar. 
38 - Mızrak ~vala ııima&. 
39 - Mum dibıne ışılı vermez. 
40 - CJfke ıle kalkan zararla oturur. 
41 - Parayı veren dudüğu çalar 
42 - Perııembenin gelişi tarpmbadao 

bellidır. 
43 - Sc1 cıder. kum lı:alrr. 
44 - Serçeye çubuk beredir. 
45 - Su testisi ıu yolunda kırılır. 
46 - Sütterı aizı yanan yoturdu llfliyc. 

rck ver 
47 - Ta$ yerinde ıtırdrr. 
48 - Tencere yuvarlanmıı. lı:apafmı bul 

muı. 

49 - Te~tiyi kırandı bir. r.ı getiren de
SO - Tilkinin donüp dolaşıp rideccti yer 

kürkc;O dükkinıdır. 
51 - Ummarlılı taş baş yarar. 
52 - Ürümesini bilmlyen it ıilrüye lı:urt 

ıı;etirir 
53 - UzümClnO ve de bafmı ıonna. 
54 - Üzüm ü:r.üme baka bakı kararır. 
55 - Vabncmm mama :ratsryı kadar 

yanar. 
S6 - Vam tas1 r.ırıd11n kalmaz. 
57 - Yavae ıtın tekmcal pelı olur. 
58 - Vnrük it vemini ırttınr. 
S9 - Zenıtinirı parası züiiirdilıı c;eneılnı 

yorar. 
80 - ZütUrt olap düsOnmekten, OY'llz 

olup kıı$mmak evlldlT. 

-~ 

- Biliyor musunuz, sizin bu ye
ni harfler, bizim çok işimize yara
dı! Üç ay içinde, türkçe gazeteleri 
çatpat okuyup mana çıkarmıya 
başladık. 

- lnkJap derslerini dinliyor 
musunuz? • 

- Dinliyoruz .•. Hem de çok me
ralrla dinliyoruz. Amma, ne yalan 
söyliyelim, bazılarını anlıyoruz, 
bazılarını anlamıyoruz .. Ecnebi ta
lebe için açılan kurlardan çok is
tifade ettik. Tam iki sene bu kur
lara gidip geldik. Bugün sizinle kar 
şılıkh konuşabilmemizi kurlarda. 
gördüğümüz türkçe derslere borç
luyuz. 

B a.şka bir sual: 
- Porfesörlerinizden mem

nun musunuz? 
- Son derece .. Hele bir protez 

muallimimiz var. Sabahtan akşa
ma kadar bizimle beraberdir. Av
rupa üniversitelerinde profesörler 
değil, asistanlar bile talebe ile bu 
kadar meşgul olmazlar. 

- Bulgaristana dönünce hemen 
diş hekimliğine başlıyacak mım

nız? 
- Hayır! Bu. o kadar kolay bir 

şey değil. Evvela askerliğimizi ya
pacağız, sonra bir sene staj göre
ceğiz, en sonra da, devlet imtihanı 
geçireceğiz! Bu imtihanda muvaf
fak olamazsak, Bulgaristanda dif 
hekimliği yapamayız. 

- Devlet imtihanında muvaff &k 
olamıyanlar var mı? 

- İstanbul Üniversitesinden çı
kanlar, bu imtihanı kolaylıkla ve
riyorlar. Şimdiye kadar, aramız

dan hiç bir arkadaş, imtihandan 
dönmedi e hepsi hükumetten ser
tifika aldı. lstanbul Üniversitesini 
tercih edişimizin bir sebebi de bu
dur. 

- Memleketinize döndükten son 
ra, lstanbuldaki '!'ürk arkadaşları
nızla kültürel nılinasebatı kuvvet
lendirmek için bir teşebbüste bulu
nacak mısınız ? .. 

- Çok arzu ederiz bunu .. Niye
tim!z, ~ofyada İstanbul Üniversi
tesi mezunu olan Bulgarları bir ça
tı altında birleştirmek, yani bir ce
miyet kurmaktır. Bu cemiyet, bel
ki ileride bazı teşebbüsler yapar!,, 

T ıp Fakültesinde okuyan bir 
Alman gençle de arkada,. 

ları vasıtasiyle tanıştım. 

Kendisi; Fakültede nebatat pro
fesörü Heilbronn'un oğludur. 

Bana, oldukça düzgün bir türk
çe ile şunları anlattı: 

- Tabii Almanyada tUrkçe öğ· 
renemezdim. Buraya ilk geldiğim 
zaman tek.kelime bilmiyordum. tık 
öğrendiğim kelimeler iki tanedir: 

- Yok ve çok! Daha sonra da 
Bebekte oturduğum için "Boğazi
çi,, kelimesini öğrendim. Üç sene
denberi güzel memleketinizdeyim. 
Tahsilimi bitirdikten sonra da bel· 
ki Almanyaya dönmem, burada ka
lının.,, 

Ş imali Brezilyanm Pernıuı 

Buku şehrinde do~an ~ 
ner adında bir genç te, türkç~ln 
kolaylığına kanidir: 

- Öğrenmekte hiç gU~lllk çek
medim, diyor, geldiğim zaman. di
linizin tamamlyle yabancım idim! 
Fakat arkadaşlanmm yardımı ile, 

<Lutf en sayfayı çeviriniz) 
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Sıvas ve Tokat mual-. . 

)imlerinin seyahati 
Samsun Gezisi 

Çok İyi Geçti 

Muallimler 
Samsundan 
Aynlmazdan 

Evvel 

Mimar Sinarı 
köyünde bir 

kaç saat 
Kayseri, (TAN) - Halkevi köy

cülük ve spor kolu azası, vali Adli 
Baymanın başkanlığı altında olarak, 
son defa Mimar Sinan köyüne yaya 
gitmişlerdir. 

Halkevi bandosunun iştirak ettiği 
kafile, Kayseriden 10 kilometre ötede 
ve Erciy~ dağının uzun yaylaya doğ 
ru uzanan sathı mailinde 1500 met-

Samsun, (TAN) - Sıvas ve Tokat muallim· 
krinden mürekkep 90 kişilik bir kafile şehrimize 
gelmişler ve üç gün kaldıktan sonra dönmüşler 
dir. 

Aralarında Tokat Valisi ve Kültür Direktörü 
lise, orta ve muallim mektepleri müdürleri, Sı;aı 
Kültür Direktörü de bulunan kafile, istasyond; 
Vali ve muavini, Kültür Direktörü ile birçok ze 
vat tarafından karşılanmışlar ve lise binasındc 

misafir edilmişlerdir:. 

1 
re irtifada kurulmuş olan en büyük 
mimarımızın köyüne iki saatte var-

1 mıştır. 

Misafirlerin geldiklerinin ikinci günü şereflerine 

Çağlayanda 120 kişilik bir ziya! et verilmiş, ziya! ette 

Samsun valisi ile belediye reisi tarafından nutuklar 
söylenmiş, Sıva.s ve Tokat kUltUr direktörleri bu 

nutuklara mukabelede bulunmuşlardır. Muallimler 

buradan Gazi Parkına giderek Atatürk Anıtına bir Sıvas ve 1 okat muallimleri Çag'1yanda Jereflerine 
çelenk koymuşlardır. v'erilen ıiyafetfe 
Gece, Samsun halkevi gösterit ko· ı 

lu tarafından Kazım Paşa sinemasın-! a.N • v d • h • · 1 A 

da verilen müsamerede hazır bulun- 1 g en 1 n ş e 1 r p an 1 
muşlardır. Üçlincü gün Fener stadın 
da maç seyredilmiş ve son akşam hal • 

!:~de şereflerine b~ balo verilmiş- tas d i kt en g e 1 d 1 
Kızılcahamam Ziraat Banka· 

sında Değişiklikler 

Kızılcahamam, (TAN) - Ziraat 
Bankasındaki yolsuzluk münasebeti· 
le Kızılcahamam Banka memuru Ne. 
cip, Çankırı Bankası muamelat me
murluğuna nakledilerek kendisine üç 
ay mezuniyet verilmiş, yerine de Ka 
lecik memuru Hayri yazıcı gelerek 
vazifesine başlamıştır. Kaza banka. 
sı veznedarlığına henüz kimse tayin 
edilmediğinden işler şimdilik vekalet 
le idare edilmektedir. 

kurlara dahi girmeden, türkçeyi i
lerlettim. Dil öğrenmekte gazete 
okumanın pek büyük faydası olu
yor. Ben İngilizce bilirim. Bre. 
zilyalı olduğum için Portekiz dilin
den de anlanm. Fransızca da az 
çok okur yazarım. Fakat bunlara
rasında en sevdiğim dil türkçedir.,, 

S ınıfının en çalışkanlarından 
biri olan Tıp talt:besinden 

Efganlı Nadir Hüseyin ~ilhi'ye 

sordum: 

Niğde, (TAN) - Niğdenin yeni şehir planı belediye tarafın
dan bir mütehassısa yaptırılmış ve Bayındırlık Bakanlı~ma tasdik 
ettirilmiştir. Pek yakında tatbika başlanılacak olan bu plan sa
yesinde Niğde kale kısmından ovaya doğru inecektir. 

-==ı Günden güne güzelleşen Niğded~ 

.-----------.. 1 bayındırlık hareketleri görülmekte-

Kurn az bl'y Jdir. Yeni elektrik fabrikası şehrin 
dışmdu istasyona yakın "Çayır,, mev 

T k kiinBe inşa edilmektedir. 
1 if in İn Geçen sene temel atma mera:umı 

yapılan Kızılcanın inşası henüz bit· 

V f k ) memiştir. 
ı ap l lGf l Mezbaha, tstasyona yakın "Süslü 

Sıvas, (TAN) - Zarada 
bir tilki, kurnazlıkla karın 

doyurmanın yolunu bulmuş. 

fakat bir vatandaşı da haylı 
zarara s.okmuştur. 

Vehbi isminde biri, akşam 
karanlıkta . ahırına giderken 
sokakta, kapının önünde ya
tan ölü bir tilki görmüş: 

Köprti,, mevkiindedir ve önünden Kı
zılçaçay geçmektedir. İnşaatı bu se
ne hitam bulacaktır. 

Yapılan Yollar 

1 

Şehrin içinde istasyona giden cad· 
de ve ana· yolların ekserisi parke o
larak yapılmıştır. Niğdeyi Kayseriye 
bağlıyan şose gayet dilzgün olarak 
ikmal edilmiştir. Niğdenin eskiden 
pek bozuk olan yol işleri iyi bir saf. 
haya girmiş bulunmaktadır. 

Park ve Nümune Fidanlığı 
Son gilnlerde Ziraat Bakanlı~ı ta

rafından vücude getirilen meyve nu
mune fidanlığına 3 bin lira tahsisat 
gönderilmiştir. Fidanlık için "Kır De-

Mimar Sinan köytinde de halkın 
dilekleri dinlenilmiş, hastaları kafi· 
ledeki doktorlarca muayene olunmuş, 
sıtmalılara kinin dağıtılmış, yoksul 
hastaların ilaçları parasız temin edil· 
miştir. 

Kafileye dahil bulunan bayanlar, 
köy çocuklarına· ~eker dağıtmışlar

dır. 

Bu seyahat es!1asında, 9 nisandan 
evvel çıkanlacak olan köy gezileri tet 
kik notları için de bilgiler toplanmış_ 
tır. Mimar Sinan köyü hakkında çı
Karılacak eser. hem bu köy ve hem de 
Koca Mimar Sinanın Kayserideki e
serleri hakkında malumatı havi ola
caktır. 

Halkevi, yeni köy seyahatleri için 
hazırlanmaktadır. 

Emirdağı 
Halkevi 
Açılırken 
Emirdağı, (TAN) - Burada Hal

kevi açılmış, merasime binden fazla 

halk iştirak etmiştir. 
Köylülerin de bulunduğu merası -

me istiklal Marşı ile başlanılmış. son. 
ra Cümhuriyet andı içilmiş, ilçebay 
Ahmet Kınık, maarif memuru İsmail 
Özen, C. H. Partisi Başkanı Ömer Se. 
zer. Sami Sönmez birer nutuk söyle
mişfer, Ahmet Güler ile iki mektepli 
tarafından da şiirler okunmuştur. 

Müteakıben kurdele kesilerek Hal. 
kevi salonuna girilmiştir. 

Burada halka sigara ve çay ikram 
edilmiş, ziraat memuru Osman Kök. 
ten tarafından Halkevlerinin gayele· 
ri anlatılmıştır. 

ğirmen,, mevkiinde arazi satın alın· 
mıştır. 

Hükumetin önünde ve Cümhuriyet 
alanının yanında yeni bir park ya· 
pılmıştır. - B. S. 

- Siz söyleyin bakalım, ilk öğ
rendiğiniz türkçe kelime hangisi 
oldu? 

GUlerek cevap verdi: 
- Seni seviyorum! Ben ilk ev

vel bu sözü öğrendim. 
- Ya sonra ... 

- iyi kısmet! Sabahleyin 
derisini yüzer, satarım! diye 
düşünerek kuyruğundan tut
tuğu gibi ahırdan içeri atmış· 
tır. Fakat. sabahleyin, tilki· 
nin yerinde yeller estiği. bu-

1a mukabil, kümesteki bütün 
tavukların parçalanarak ye-
nilmiş olduğu görülınüŞtür. 

Anlaşıldığına göre, aç ka
lan tilki, Zaranın içine kadar 
girmekten başka çare bulaınc. 
ınış, Vehbinin ahırı önüne 
gelince, içerden &elen tavuk 
sesleri iştahsını kabartmıştır 

Kurnaz tilki, içeri girebilmek 
için ölü taklidi yapmış, bun
da da muvaffak olınustur. 

l ;zmirdeki havacılık tezahüratı 1 
- Sonra da, birini azarlamak i-

çin kullanılan kelimeleri ezberle
dim. Çünkü ikisi de lazım .. İnsan, 
ya. sever, ya kızar. Sevdiği zaman 
da, kızdığı zaman da ne söyliyece
ğini bilmelidir. 

- Ef ganista.na. dönecek misi
niz? .. 

- Hiç niyetim yok. Ben, bura
da kalacağım. Tilrkten iyi millet, 
Türkiyeden güzel memleket olur 
mu? 

- Derslerden hangisi en çok ho-
ıunuza gidiyor? 

- Anatomi (Teşrih)! 
- Sevdiğiniz dil ? .. 
- Türkçe .. 
Nadir Hüseyin, dehşetli spor me

raklısı .. Beyazıt kulesini göstere
rek: 

- Ben, dedi, tıu kulenin tepesi
ne Uç, dört dakika, dört saniyede, 
çıkar, inerim. İnanmıyan beş lira 
koysun, bahse tutuşalım. 

T ıp tale~l arasında, Polon
yalı iki hemşire var: Nelli 

've Polli hemşireler •.. BilytiğU Nel· 
li dördüncü smıfta, küçüğü Polli 
ise, ondan bir sınıf yukarı ... 

Türkçeyi, zararsız konuşuyor

lar. Fakat, pek fazla temulan ol
madığı için öteki arkadaşları ka
dar ilerleternemişler. 

tt Dl, • ...,,.;: fl"IP' .,,, u b t,. uı f )t ı. n 1 t ..,_ 

Hapishanede 
bir ya.ralama 
Ödemiş - Katil cürmünden 11 se. 

ne hapse mahkum bulunan Yenişe. 
hirli Mustafa, yine. bir katilden dola
yı hapisanede bulunan Necibi makas. 
la ağır surette yaralamı~tır. 

Hadise, bir alacak meselesinden 
ileri g-elmiştir. 

milletlere mensup gençler (150) 
den f a.zladır. Bunların yUzde sek
seni, dişçi fakültesi talebesidir. 
Bulgar talebe burada ekseriyette
dir. Yalnız dişçi fakültesinin son 
sınıfında (55) Bulgar talebe oku
yor. Bu sınıfın mevcudu ise ıı.ncak 
(60) tır. 

Bundan !onra, yabancı talebenin 
en ke~lf olduğu fakülte, Tıp Fa· 
ktiltesidir. Fen Fakültesinde de bir 
kaç yabancı talebe v*r. 

Üniversitemizde tahsil gören ya
bancı talebe içinde bir veya iki kuv 
vptJi tiil hilcın gençlere sık sık rast-

:1,:r: .. 
1 

lzınirde p11.zar günü yapılan hav acılık bayramına 60 bin kişi iştirak 
etmiştir. Yukarki resimlerde paraşüt le muvaffakıyetli atlayışlar yapan 

1 'Tnrlckıı.,ıı • .,, .... 11:,,,1,, ... ini vo tı>.,Rlıiirl".t ı tn.kin ~rfeıı kn.ln.bnlı5ı ç;öravorsunuz 

~' ~ 
- BU GUN NE KADAR GUZEC..). 

- TABİ, CtPOKER_PlAY.,TRAS BIÇAGl 
• • 
iLE TRAŞ OLDUM~. 

"' 

ÇAG LA YAN~ 
BU AKŞAM 

Klarnet R A M A Z A N 

, __ Gecesi 
Fevkalade program ve musiki sürprizleri 

VENÜS gibi güzel olmak iı• 
tiyorsanız; daima 

VENÜS Kremi 
VENÜS Pudrası 
VENÜS Allığı 
VENÜS Ruju 
VENÜS Rimeli 
VENÜS SUmıeSi 
VENÜS Briyantiq.i 
VENÜS Eaanaı 
VENÜS Kolonyası 
VENÜS Gliserinli ve tuvalet 

sabunu 
Çam kokulu EREN kolon
yası kullanınız. 

VENÜS müstahza.ratı nam ve şöhretini ıııöz ve ~a.rlatanlrkla. dt>ğil 
malını bütün dünyaya beğendirmek suretile bbat eden yam ltınınt 
yegane markadır. 
VENUS müstahzaratına: Tanınmış eczane, ıtriyat ve tuhafiye nıa
~azalannda en kıymetli yerler verilmiştir. Depo~ıu: E\•liyazade Na· 

reddin ticarethanesi - lstanbul. 

HEQ Tt::l~l.l:J iZA~ATI GIŞELEC!.IMIZOf:N ALiNiZ 

-Y .. AN 
ABO~'E BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr~. 1 Sene 2800 Krt-
750 ,. 6 Ay 1500 ,, 
400 .. 3 ... , 800 •• 
150 ,, 1 Ay 300 ,, 

Milletleraruı Poıta ittihadına 
dahil olmıyan memleketler içiıı 
30 - 16 • 9 • 3,5 liradır. 
._............-.-... f 
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Cihan 

,1 No. 60 YAZAN: ZIYA ŞAKIR piyasasında 
Düşman safları arasından, bir itiraz sesi yük- buğdayımız 

1 • . o 1 H k 11 t • t• Türk buğdayının cihan piyasasın-Se mışfı. amaz. arp zamanı fa 1 arrur e mış ır daki mevkii gün ~eç.tikçe yükselı:ni-
ye başlamıştır. Yırmı sene evvelıne 
gelinciye kadar Buğday ve unu 
Rusya ve Amerikadan ithal eden 
Türkiye, son on senelik ziraat siya
setimizin faydalı neticelerini almış 
ve cihan piyasasında Türk buğdayı 
için bir mevki ayırmıştır. Beynelmi
lel Ziraat Enstitüsünün neşreylediği 
bir istatistiğe nazaran Türkiyenin 
250 bin ton buğday ihraç edebile
ceği ve buğdaylarımıı için dünya 
piyasasında iyi bir mevki ayrılmış 
olduğu kaydedilmektedir • 

t· O ~evrin adetine göre; bir kuvve-r gerek kendisine ve gerek Ehlibeyte 1 korkunç bir ölüme sü~~kle.miş~i. 
Ilı diğer bir kuvvete hücum edeceği karşı hainane bir suikastta buluna- Bu sırada, (İmamı Huseyın) ın sa-
~~tnan, vuku bulacak harbi evvelden bilmelerine ihtimal vermişti. Onun habeleri arasında bulunan (~ü~kler), 
dan etnıesi, elzemdi. Bunun haricin. için birçok çalı çırpı toplatmış .. Bun- başbaşa vermişler; hararetlı bır mil
e Yapılacak hareketler, kahramanlık ları kararg8.hm etrafındaki hendek- zakereye girişmişlerdi. Bu Tükler; 

addedilmezdi. lere doldurtarak ateşletmişti. Gece- (Azerbaycanlı Müslim) ile onun oğ-
Ôğle namazından sonra... nin zifiri karanlıkları içinde, her ta- lundan, (İmamı Hüseyin) in en sa-

U O~un için, (Abbas) ın bu sözleri raftan yükselen bu alevler, düşman dık ve mahrem bir d~stu olan, ve 
ıerıne; düşman murahhasları ara - safları arasında bir hareket husule (Sadi Hüseyin) isminı taşıyan (Kıtıl-

81~da kısa bir müzakere cereyan et. getirmişti. mış) tan, yine Hüseyinin hususi 
?tı.iş; şu cevap yükselmişti: Yezidiler; evvela (Hüseyin) in, bü- hizmetlerine bakan. (Firuzan) dan 
. - Pek ala ... İşte, size haber ve. tün kararga.Jımı ateşlediğine hükmet ve bir de (Turmas - Durmaz) dan 

li:ı,roruz. Öğle namazını kıldıktan son- mişlerdi. Serdar Ömer, meselenin mürekkepti. 
ra, harbe başlıyacağız. mahiyetini anlamak için, sadık adam- Bunlar; keneli aralarında yaptrkla
dı (A.bba:') ... süratle avdet etmiş ... Ça. larmd~n (Malik}_ i göndcr~işti'. . rı bir müzakereden sonra; .. ge~eni~ 
.. rla:rı:n önunde, asasına dayanarak Malık; atına bınerek, (Huseyın) ın zulmetinden bilistüade, (Huseyın) ı, 
bu~ bir sabırsızlık içinde bekliyen karargahının karşısına gelmişti. O- gizlice kaçırmıya karar vermişlerdi. 
(liuse)in) e düşman murahhaslarile rada yanan şeylerin, çalı çırpı oldu- (Hüseyin) e karşı beslediği son
ce:eyan eden muhavereyi, nakleyle. ğunu görür görmez; müstehzi bir suz aşk ve muhabbetle her fedakar-
llıişti. kahkaha koyuverdikten sonra: lığı göze alan (Durmaz); bu kararı 
. (liüseyin); düşmanın, usul daire- - Ya&, Hüseyin!.. Cehennem ate- müteakip (Hüseyin) e gelmiş: 

:
1
llde bir harbi kabul etti~ne m~rn - şinden. evvel, dünyada kendini ateş- _ Ya, İmam! .. Burad~, hep. bera-
u~ olınuştu. Fakat; (EhlıbeytJ ı, ok lere mı yakıyorsun?.. ber bir ölüm çemberi içındeyız. Bi-

r.ağınıurlarından barındıracak bir ter Diye seslenmişti zim; yaşayıp ölmemizin hiç bir ehem 
~bat almak icap ediyordu. Halbuki, Ehlibeytin yetişkinlerinden ve sa- miyeti yok. Onun için, kendimizi dü. 
Una vakit yoktu. dık sahabelerden bazıları, yerlerin- şünmüyoruz. Ancak seni ve Ehli-
.liUseyin, kısa bir düşünce geçir- den fırlamışlar; onun üzerine hücum beyti kurtarmak istiyoruz. Eğer sen; 

?nışti, Aklına derhal iyi bir tedbir etmek istemişlerdi. Fakat (Hüseyin), buradan çıkarsan, bu adamlar artık 
telrnişti: onlan teskin ederek yanında alıkoy- Ehlibeyte kastedemezler ... Yel gibi u-

.. - Ya, Abbas! .. Tekrar git. Onlara duktan sonra: çan; bir hamlede, düşman saflarını 
~~Yle ki; Perşembe günü,. öğle v:~- _ Ey, Resülüllah hanedanının aşmıya muktedir olan devemi bilir
di~~e~ so~ra ~arp etmek, adet degı~- düşmanı! •. Ateşten, sen kork. Çünkü sin ... Mü~.aa~e et. Seni alayım. Bur~

.. ~ilnku, muba~ek Cuma . g~c~sı, Cenabıhak, ateşi; ancak senin ve e- ya uç gunluk mesafede bulunan bıl
~~tnınlerin ib~.etıne has:edılmıştır.. fendilerin gibi zalimler için halket- diğim bir köye kaçırayım. Orası, bir 

(Arkası Var) 

12:e, bu gece muhlet versınler. Yarın ·şt· kartal yuvası gibi sarp ve kayalıktır. &ab h .. ed . mı ır. 
a , harbe mubaşeret erız. . Demekle iktifa eylemişti. Bizi orada kimse bulamaz. Bulsa da, 

benıiştL Ne kadar gariptir ki; 0 anda çok kolay kolay ele geçirmiye muvaffak 
k (Abbas)'. te~rar düşman safları garip bir tesadüf, adeta bir mucize olamaz. Bir mtiddet orada saklanırız. 
llrşısına gıtmış: . . tesiri husule getirmişti. Halik'in bin- Sonra, doğruca Horasana veyahut A-

di - Ey; Muhammedın. ~rometıyirr:: diği at, birdenbire lirkmüş, çılgın bir zerbaycana kaçarız. 
Ol~enl r! .• Allahın Habıbı v~ ResUlu hale gelmişti. Ve Malik'i, ateş dolu Demişti. 
il"n ~uhammedin gözbe~gı (tiiiamı hendeğin içine attıktan sonra, onu 
Useyın), tarafınızdan mubaşeret e-
~~~~~ha~. k~~ ed~M. An- =-=-=.=.=.=_~.=_==,==,~=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=r=_=_=_=.=.=.=.=.=.=.=.=.=ı=,=.=.=.=.=_=~=.=.=.=.=.=.=.=.=ı 
cak; cuma gecesi, tait ve ibadata. 
lı'ıaJısus olduğu için sizden bu gece 
ltıiihlet istiyor. 

biye seslenmişti. 
SAGLIK ÖGÜTLERi 

LOKMAN HEKiM büşman safları arasından, bir iti-
l'aı sesi yükselmişti: ~s ~~ • • w • ..,..._..........__...., 

. - Olamaz. Harp zamanı, takar- A Av s 
~l' etmiştir. Öğleden sonra, harbe c ı, g r 1 ve a n c 1 
Ririşilecektir. 
~akat · bu itiraz sesi birdenbire sö

:tıUverm~ti. Çünkü düşman safları 
atasında: 

- Biz, mUlbarek cuma gecesi harp 
tt?rıeyiz. 
ti.biye, bir galeyan husule gelmiş -

Serdar Ömer; bu galeyanın bir is
~aıı halini almasından korkarak Ve bu 
eklifi derhal kabul etmişti. Ve bu 

'efer bizzat meydana çıkarak: 
i - Ey (Hüseyini) ler! .. Bizi, harbe 
lc":ar eden sizsiniz. Mertliğimizi ve 
blıcena~lığ~mızı göstermiş oı~.ak için 

U teklıfinızi de kabul edecegız. Ve 
~arın sabahı bekliyeceğiz ... Düşünün, 
~ının. Belki yarm sabaha kadar fik 
~İ~i deği~tirirsiniz Emirülmüminin 
e2:ıde, itaati kabul ederek kılıçları

' darbesinden kendinizi halas e
:e:Siniz... Fakat; yarın sabah güneş 

•0g"uncıya kadar, daha hala bu fik. 
l'hıiıde inat ve israr gösterirseniz, 
\'ay halinize. • • 

biye cevap vermişti. 
e, ~(liUseyin) ; bu suretle vakit kazan
bıgllla çok sevinmişti. Derhal, terti
ata girişmişti. 
~hlibeyti, ok yağmurlarından ma

~~ bulundurmak için çukur bir y~r 
llhap etmişti. Bütün eşya denklerı

~i Yanyana dizdirerek bunlardan bir 

1
1
l>er Vücuda getirtmiş . .' Çadırları bun 

t'tın Üstlerine gerdirmişti.. Sonra; 
t ecenin karanlığından istifade ede -
~k •. bu siperlerin kenarlarını ~azd~r
t· 11} • etrafını bir hendekle çevirtmış
ı. 

t ~akat, bu işler yapılıncrya kadar, 
t-erek (Hüseyin) ve gerek onun et
h~lllda bulunanlar; baygın ve bitap 
~tr hale gelmişlerdi. !ki gündenberi 
"e\'aı:n eden susuzluk, bütiln takat 
~ e deıınanıannı kesmişti. Bilhassa 
~ ac:ıınlar ve çocuklar, gittikçe artan 
~tareun şiddetinden dayanılmaz ıs-. 

ap icindelerdi. 
~ (}{Ü8eyin) , düşmanlarmm verdiği 

Caliba üçü de ayni manada. Ara
larında fark aradımsa da - dil iş
lerinde istidadım bulunmadığın
dan - Hiç bir fark bulamadım. 
Yalnız bundan dolayı, 90cuklar da. 
henüz dil alimi olamıyacak kadar 
küçük yaştayken, bu tabirlerin hep 
sine birden: Uf oldu, derler. 

Bunların arasında rnanaca fark 
bulmak güç olduğu gibi, ayni ıııa
nayı tarif etmek te çok güç. Tarif 
etmek istiyen hekimler düşünmüş
ler, taşınmışlar, tekrar gelmesi is
tenilmiyen bir duygu, demekten 
başka bir şey bulamaırnşlar. Acıyı, 

ıstırabı manen yükseltmek ıçm 

bir vasıta telakki eden filozoflar 
da zaten, daha iyi bir tarif söyli-

' yememişler. Bununla beraber acı-
nın, ıstırabın ne demek olduğunu 

bütün insanlar, tarife lüzum gör
meden, pek iyi bilirler. 

Hekimlerin bakımından - acı
yı duymak iyi bir şey olmamakla 
beraber - başkasının bir tarafın
da sancı olduğunu anlamak fena 
bir şey değildir. Çünkü sancı, il
kin, vücudun her hangi bir hasta
lık bünyesine karşı mukavemeti, 
feryadı demektir. Hastalık sebe
bi karşısında insanın şuuru kaybol 
madığını gösterir. Can yakmadan, 
acıtmadan tesir eden hastalık se
bepleri çok defa - ses çıkarmadan 
ısıran hayvanlar gibi - daha fena 
olurlar. 

Acının - yine hekimlik bakı
mından - bir faydası da hastalığı 
teşhis için çok işe yaramasıdır. A
cı bulunduğu yere göre - her va
kit değilse bile çok defa - hastalı
ğın nerede olduğunu haber verir. 
Kendi kendine, yahut bir hareket
ten sonra, yahut bir yere basmakla 
geldiğine ı?;Öre, hastalık hakkında 

bilgi getirir. 
Acı çok defa insanın yUzünden 

I' olur. lstıra lı simayı şüp-

duyduklarını saklıyabilirler, bazıla

rı da duydukları acıyı mübalağa ile 
haber verirler. Bunlar acının her
keste duygunun duyuşa göre de
ğişeceğini anlattığı gibi, herkesin 
sinirlerinin kuvvetini de haber ve· 
rir. 

Bazılarında ağrı vücudun yalnız 
bir yerinde değil, her tarafında o
lur. O vakit sinir zayıflığını göste
rir. Kimisinde de hastalığın bulun
duğu yerden uzakta olur, sinir ai
rıları gibi .. 

Acının geldiği vakit bile bir şey 
bildirir: Yemekten hemen sonra 
gelince rahatsızlığın midede, bir 
buçuk, iki saat sonra gelince bar· 
saklarda olduğunu gösterir. Yarım 
baş ağrısı sabahları, frengi ağrıla· 
rı gece gelirler. 

Pek şiddetli olduğu vakit, yeri
ne göre, karaciğerde yahut böbrek 
lerde kum olduğunu bildirir. 

Ağrının şekli de pek kıymttli
dir. Tabes hastalığında şimşek gi
bi gelir, geçer. Parmakta dola
manın başında mızrak gibi saplar, 
cerahat topladığı zaman zonklar. 
Mide sancıları mideyi sıkarlar. Ba
zısı yakıcı olur. Kimisi kemikleri 
kesiyor gibi gelir. 

Ağrı pek şiddetli olunca yürek 
daha yavaş vurur. Bu da doğru
yu yalandan ayırdetmiye yarar. 

Acının kökünden geçirilmesi onu 
hasıl eden sebebin yok edilmesine 
bağlıdır. Fakat O da çok defa uzun 
zamana lüzum gösterir. Bundan 
dolayı acıyı, hastalık büsbütün 
geçmeden önce de, henıen geçir
mek ister. Bunun için kullanılan 
türlü türlü il&çları bilirsiniz. 

Fakat il!çlardan başka ço-k defa 
buz, sıcak su, sıcak hava, tentürdi
yot ağrıyı geçirebilir. Bunların da 
nasıl tatbik edildiğini şüphesiz ço
cukluğunuzdanberi görmüş olaca
ğınız için tekrar söylemeyi fazla 

Hayvan Borsasında 
Dün hayvan borsasında Kızıl kara

man koyunu satılmıştır. Bu hayvan, 
larm ağırlığı 42088 kilo tutmuştur. 

Canlı olarak her hayvanın kilosu va. 
sati 22,36 kuruştan verilmiştir. Ayrı. 
ca 120 öküz ve dört inek satı!mr~ ve 
öküzlerin kilosu 15,69, ineklerin 13,59 
kuruş tutmuştur. 
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Paralar 

Sterlin 
Dolar 
Franuz Fr. 
Liret 
Belçika Fr. 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kro. 
Şilig 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
İıveç kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nev-York 
Pariı 
Milin o 
Brükıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Var$ova 
Budapeşte 
Bülı:r~ 
Belgrat 
Yolı:oham& 
Moskova 

Stokholm 

Alı t 
612.50 

123.-
111.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
11.SC 
•s.-
30.-

1037.-
246.-

615.-
0.79475 

17.375 
15.1010 

4.7125 
89.025 
3.4817 
64.71S 
1.4525 

22.7642 
4.23~7 

11.4960 
1.9750 
4.1870 
•. 39 

108.6175 
34.6340 

2.7875 
24.415 

3.1536 

• 

Satı t 
612.50 
126.-
114.-
125.-
84.-
18.-

576.-
23.-
63.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
11.50 
52.-
32.-

1038.-
247.-

614.-
0.7955 

17.395 
lS.1335 

4.7234 
89.1693 

3.4894 
64.8210 

1.4550 
22.8013 

4.2425 
11.S 150 

1.9792 
4.1938 
4.3975 

108,795 
34.69 

2.7925 
24.375 

3.1588 

Borsadaki Muame1eler 
Dün borsada Türk borcu üzerinde 

istekli muameleler olmuştur. Bu sa
tışlar arasında 4: - 5 bin kadar Türk 

borcu satılmış ve sabah 19,70 liradan 

muamele ba§ladıktan sonra kuponlar 
hakkında bazı şayiaların dolaşması ü. 
zeıine fiyatlar biraz düışmü.ş ve ak
şam 19,50 lirada kapanmıştır. Dün 

Paris borsasından gelen telgrafta bir 
gün evveline nazaran bir frank düşük 
lükle 279 frankta muamele gören 
Türk borcunun lstanbuldan Parise sa 
tış teklifine rağmen fazla bir düşük. 
lük göstermemesi Pariste kupvnların 
sağlam bir mevkide bulunduğuna ip.. 
ret telakki edilmektedir. Dığer hisse 
ve tahviller üzerinde ehemmiyetli bir 
muamele olmamıştır. Anadrılu tahvil
leri 39.80, mümessiller 42,10, Anado. 
ıu hisseleri 22,75 liradadrr. :);vas -
Erzurum 95 lira, Ergani 99, Merkez 
Bankası 97,5 liradır. A~lan çimento 
hisseleri 14,60 liradan muamele gör. 
müştür. Paris telgrafı • .fln ö~leye ka
dar bir lngiliz lirasını 106,90 frank 
O'ôsteı mişt.ir. o 

Ereğli de Tuz 
Çok Pahah 

Konya - Ereğlide tuz ihtikin ya
pılmakta, tuzun kilosu 15 kuruştan 
aşağı verilmemektedir. Buna rağ
men halk ihtiyacını temnide müşki-

Muhteklrlere ka.rşı A.cil tedbirler 
or. 

Kavun, üzüm ve 
elma ihracı için 

hazırhklar yapıhyor 
Memleketimizden yaş meyva ihracatı hakkında bazı tüccarlar 

arasında şimdiden görüşmeler başlamıştır. Bu sene için Uzun
köprüden 1 - 1,5 kilo ağırlığında kavun, İzınirin razakı üzümü 
ve Karadeniz elmalarından ihraç edilmesi düşünülmektedir. 
Kırkağaç kavunları çok ağır oldu- r 

ğundan nakliye masrafları fazla gö. 1 ~1111-111111=ııııı • .,ın-ııııı_ .. .-ııııı_1111--_ ... _. • ._.__. .... ._,---ıııı..rt1•ııııı~rt1•ııııı~.ııı--.ıı-.~ 

rülmektedir. Çavuş üzümlerinin de ZAH ı· RE 
miktarı fazla olmadığından ve yerli 
ihtiyaçları ancak karşılıyabileceğin -

den ihracı muvafık görülmemiştir. 80 RSASI 
Meyva ihracatı yapmak istiyen tile. 
carlarımız komşumuz Bulgaristanı ör ~----~,_,..,__........, 
nek almak tasavvurundadırlar. Bul- 10. 3 _ 937 
garlar 1935 senesinde rezakı üzümü 
yaftası altında Hafız Ali üzümünden 
yalnız Almanyaya 5 - 6 bin vagon 
ihraç etmişler. geçen sene ise 6 - 7 
bin vagonluk talep karşısında yazın 
yağmurlu geçmesi yüzünden ancak 
dört bin vagon üzüm gönderebilmiş. 
lerdir. 

FiYATLAR 

Cinsi 
Buğday yumuşak 

" 
sert 

Aşağı Yukan 
6 121 ::! 6 17 

66 10 6 24 
Arpa 4 17 4 31 

27Y!! 4 30 
25 4 27%' 

Çavdaı 4 
Mısır san 4 

• Keten tohumu 9 
Almanya Bu Sene 95 Bin Sandık Yapak Anadol 58 

Portakal Aldı Zeytinyağı 60 
ispanyadaki portakal bahçelerinin ,, I. ci Y. 57 - 58 

nükıimet elinde kalan mıntakalarda G E L E N 
bulunmasın'dan dolayı portakal itha- BuğdaY, • 255 Ton 
Iini memleketimize hasretmiş olan Al· Arpa 
manya, portakal mevsimi içinde Dört Çavdar 

45 ~ 

yol, Mersin ve Antalyadan 95 bin san Un 
135 " 
30 .. 
so .. 
30 •• 
21 •• 
27 " 
38 .. 

dık portakal satın almıştır. Portakal Kepek 
alışı Bremende Jamayka meyva itha- Mısır 

lat müessesesi tarafından yapılmıştır. Susam 
..... Bu müessesenin Türkiyeye gönderdi. Zeytin yağı 

ği mümessili Degin işlerini bitirerek Yapak 
Almanyaya dönmüştür. Deginin söy- G 1 DEN 
lediğine göre, Dörtyol, ve Mersin ha. Buğdaı 
valisi portakallarmm evsafı biraz da- avdar 
ha ıslah edilirse İspanya portakalları. •• 

Buğdaylar 

"' 200 Ton 

500 "-' 
na rekabet edebilecek ve Türkiye için 
ehemiyetli bir ihraç meyvası bütün 
A vnıpada yayılacaktır. Rize porta
kalları Almanya.da makbul 8ayılma. 

Yüliıeldi 
Zahire piy~mJa. biraz cııııhhli 

k!iVJd;ıj11ıiştir. Bit> gün evvelki fiyat .. 
makta.dır. Yetmiş milyon Alınan için l'l.ra. N.~:ıran buğ.ıl:L: d.rdı.1. 5-2,5 para 
her sene fazla miktarda portakala ih 
tiyaç vardır. Her Alınan ailesi elma, 
portakal, üzüm gibi üç mühim mey -
vaya daima muhtaçtır. Bundan dola. 
yı Almanya.ya gönderilecek bu üç yaş 
meyvanrn kaliteleri ıslah edilecek o -
lıursa memleketimiz meyvaları için 
Almanya en başta gelen bir müşteri 
olacaktır. Ruslar bu sene hükumet ls. 
panyasından portakal almaktadırlar. 

Bir Çek 
Romaya 

Heyeti 
Gitti 

Roma, 10 (A.A) - Ticaret nazırı

nın riyasetinde bir Çekoslovak tica
ret heyeti Romaya gelmiştir 

Bulgar 
Ticaret 
Filosu 

Sofya, 9 (TAN) - Son seınelerde 
Bulgar ihracatının çoğalması Bulgar 
hükıimetini ticaret filosunu çoğaltmı
ya sevketmiştir. Bu sebeple Bulga
ristan, Almanyada Rostok tezgahlan. 
na iki büyük ticaret Okyanos vapuru 
ısmarlamıştır. 

"Varna,, ismini taşıyan bu vapur
lardan birisi ikmal edilmiştir. "Şip
ka,, ism!ni alacak olan diğeri de bu 
yaza. kadar inşa edilecektir. 

Son senelerde de Bulgarist.an.m al
dığı yeni büyük ''Rodina,.; "Balkan., 
ve "Mariya Luiza,, vapurlan da İn

giltere, Baltık ~e İskandinavya sa
hillerine kadar nakliyat yapmaktadır
lar. 

~~.~-H~;KETLERI 1 
Bugün limanımıza gelecek vapur • 

lar: 
Saat: 18,30 Kocaeli Mudanyadan, 

6,30 Bursa Bandırmadan, 8 Bartın Ay 
valıktan. 

Bugün limanımızdan gidecek vapur 
lar: 

Saat: 16 Ege Karadenize, 9,30 U -
ğur Izmite, 8,30 Kocaeli Mudanyaya, 
20 Saadet Bandırma ya, 10 Erzurum 
Mersine. 

ı>:ıua" t.ıir yükseli.j olmu~tur. Dün da... 

ha ziyade sert buğdaylar satılmıştır. 

Bu meyanda on beş günde ~lemye 

iki vagon sert buğdayın kilosu altı 

kuruş on yedi buçuk paradan muame 
le görmüşti.ir. Hazır mallar 6,24 ku .. 
nıştur. 3-4 çavdarlılar C,12, 6 - 7 
çavdarlılar 6,15 kuruştur. 1 - 2 çav 
darlı Polatlı ekstra mallan 6.36 ku .. 
ruş fiyat bulmuştur. Çavdar 4.,30, Kü 
tahya arpası 4,17, Keşan susamı 18,20 
Adapazarı mısırları 4.,15 - 4,25 ku .. 
ruş arasm.da satılmıştır. Dün şehrimi .. 
ze 16 vagon buğday, 9 vagon çavdar1 

iki vagon arpa gelm4;;tir. 

Bu satışlardan başka Batum tari • 
kiyle Istanbula gönderilmek Uzere 
Kars mıntakası buğdaylarmdan yük .. 
lenen iki yüz ton henüz yola çıkma• 
dan borsada saWığa çıkarılm:§tır. 

lsviçre Ticaret Mu· 
vazenesine Çah$ıyor 

Ankara, 10 (TAN) -Buraya 
gelen haberlere göre, İsviçre hii· 
kfımeti, ticaret muvazenesini le
hine çevirmek için bazı maddele .. 
rin Türkiyeye ihracın bir Mart .. 
tan itibaren kontenjan usulüne 
tabi tutmuştur. Alakadar daire, 
vaziyeti tetkik etmektedir. 

~ÖBETÇI 

ecZANELER: 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler ııuntar

dır: 
İST ANBUL CİHETİ 

Eminönü: Beşir Kemal, Alemdar : Abdül
kadir, Beyazıt, Belkis. Kıiçük~~zar H. Hu
lusi, Şehremini: Nazım, Karagumruk: Su
at, Samatyc, Teofilo5, Şehzade~aş~: 1. Ha -
lil, Aksaray: Pertev, Fener: Vıtalı, Eyupte 
Eyiip eczaneleri. 

BEYOCLU CİHETİ 
Beyoilu: Kanzuk, Baronakyan, İtimat, 

Taksim: Nizamettin, Galata: İsmet, Şişli: 
Necdet, Hasköy: Nesim Aseo, Kasımpaşa: 
Mücyyet ec.T.ancleri. 

BE$1KT AŞ ClHETl 
Beşiktaş: Nail Halit, Ortaköyde Ortaköy 

Arnavutköydc Miltiyadi, Bebek : Merkez cc
ranelerL 

SARIYER CİHETİ 
Büyükdcrede Asaf, Tarabya, Yenllcöy, 

Boyacköy. Rumclihisarı eczaneleri. 
ÜSKÜDAR - KADIKÖY CİHETİ 

Kadıköy: Modada Sıhhat. Paz.ryoJunda 
Rifat, Üskiidarda İttihat ttzanelert. 

DtGı<:R SEMTl l':R 
Büyiikııdada Sinasi. Bakrrl<öyd.. M"rkez 

ecran .. teri. 
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Türk 
Alevilerin 
Yarası 

(B~ 1 incide) 

lr-_S_i_h-ir-li __ B_i r-F-o-fo_ğ_r-af--ı 

Arkasını saltanatın kuvvetine da
yayan bir cehalet ve taassup, iki Türk 
zümresi arasına zıddiyet sokarsa, bir 
taraf diğerile münasebeti keserse, on. 
dan kız alıp vermezse, bazı yerlerde 
diğerini camiaya sokmamak derece
sine vanrsa tazyik gören tarafın ken
dini yavaş yavaş yabancı addetmesi
ne ve yavaş yavaş kısmen dilini de 
unutmasına. hayret etmemek icap 
eder. 

Maziyi fosf iy& 

A levi Türklerden bazıları dille. 
rini kısmen kaybetmekle be

raber milli şuurlan tamamile uyanık 
bir haldedir. KUl altında kızgın bir 
nteşin devam ettiğini hertürlü eserle. 
rile görüyoruz. 
Fransızların tazyiki karşısında yur

dunu bırakarak kaçmak mecburiye. 
tinde bulunan Hatay Alevi Türklerin· y k d d v u ar a gör ügünüz garip resim yeni bir fotoğraf makinesi ile 
den Bay Memduh Şakir Alkaya bir, alınmıştır .. Bu makinenin sihirli bir gözü vardır. Hem ..:arkı, hem garbı, 
iki gün evvel matbaamıza uğramıştı. h d 1 b s em. e şıma ve cenu u ve onların ötesinde bulunan e..:yayı görür. Bir 
Hatay işleri hakkında uzun uzadıya d ı b b s san!Y~ e a ınan u resim,Jimdiye kadar hi~ ir fotoğraf makinesinin 
konuştuk. Milli şuuru bukadar canlı almaga muvaffak olmadıgı bir garibedir. Makineyi icat eden Robin 
ve uyanık, milli ideali namına sonuna Vil adında Qenç bir lnqilizdir. 
kadar mücadeleye bu derecede azimli ===::=::=========:======================== 
insanlar, her milli kUtle içinde an· Kuruu··zu·· m servetı· mı·z 
cak istisna halinde bulunur. Bu Alevi 
kardeşin ateşli ruhunun, coşkun ima
nının tezahürlerini görmek ve işitmek 
cidden bir zev~tl. 

Bay Memduh Şakirin dili tamamile 
Türkçedir. Fakat dilleri kısmen Arap 
ça olan diğer Türk Alevilerin duygu
lan da ayni yolda olduğunu Hatay 
davasının başından sonuna kadar gör 
dük. 

Asırlarca süren cehalet ve taassup 
ka.rşısında kısmen dillerini kaybeden 
Türk Aleviler, eski günlerin mUcade
leleri arasında yaralanmış, kardeş. 

lerdir. Bu yaralan e1birliğile sarmak 
ve maziyi tama.mile tasfiye edilmiş 

addetmek icap eder. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bayı r, Bucak 
nahiyeleri için 
müşahitler fikir
lerini söylediler 

(Baıı 1 incide) 
rapordaki prensiplerin tetki
kine devam eylemiştir. 
Bu suretle, komite, S8Jlcağın hari 

ci işlerinin müstakbel idaresine, bey 
nelmilel anlaşmaların imzası ile kati 
yet kespedişine ve Suriye devleti ile 
para sistemi ittihadına dair meselele 
ri nazarı dikkatten geçirmiştir. 

Ati nada 
bir cinayet 

Atina, 10 (Hususi) - Evvelki gün 
merkez kumandanlığında müthiş bir 
aile faciası olmuş, doktor yüıbqı Kas 
tritin, bir evlenme yUzünden doktor 
mütekait miralay Teodoropulosu öl· 
dürmüş ve bu miralayın kardeşi bir 
yüzbaşı da eni§tesile babasını ağır su 
rette yaralamıştır. 

Katil yüzbaşı Kostritin yakalan -
mış, yaraWar da hastaneye kaldınl -
mıştır. 

Bir lnfilCik Faciası 
Varşova, 10 <TAN) - Lehistanda. 

Pionki köyünde bulunan barut de~ 
Bunda zuhur ehen infilakin neticesin· 
de 18 ölü enkaz altından çıkarılmış
tır. 

lngiliz Filosu Manevra
ya Başhyor 

Londra, 10 (A.A) - lngillerenirı 
~kdeniz ve anavatan filosu Atlantik 
manevraları için Cebelüttaıik açıklar 
na hareket etmiştir. 

lzmir Limanı 
için Tetkikler 

lzmlr - İktisat veklletinin bura, 
ya gönderdiği iki lngiliz liman müte
hassısı birkaç gün tetkikat icra et
tikten sonra İstanbula. gitmişlerdir. 

Söylenildiğine göre mütehassıslar, 
'.Af yon ve Aydın demiryollarının bir
leştirilmesini, merkezi ve büyük bir 
tata.sron inşasını, limanın da Alsan

n:ı Hfrıi mnnııı:ıfp e'ÖrmfiRJerdir. 

Ankarada dün açllan 
üzüm kongresi 

büyük iş er görecek 
(Başı 1 ıncide> ,-

mizin de kararlariyle bunu tebarüz ehemmiyet verdik ve vereceğiz ve 
ettireceğinden ~üphem yoktur. Sa • mahsullerimizin en mühırulerinden 
dece tabii ve güzel mal, yetiştir. başlıyarak bu yolda ilerliyeceğiz. 
mekle mesele bitmiş olmaz. Piyasa. MENFAATLER 
nın ve ticaretin isteklerine uygun ve Bu sözleri, burada hatırlatmakta, 
rakiplerin tekniklerine üstün ve hiç §u itibarla menfaat gördüm: 
değilse müsavi şekilde, onu hazır - Bugün çekirdeksiz kuru üzUmü ele 
lamak ve satışını temin etmek ıa.. alını§ bulunmamınızın sebt~i. bu nevi 

zımdır.KANUN' TEDBİRLER! ü~mlerlmizin bir an evvel tiplerinin 
resmen tesbit edilmesine, alakadar • 

Standardizasyon dqd~miz za. 
man, bu zarureti ve bu menfaatleri 
gözönünde tutmuş bulunuyoruz. Ti. 
caret Odaları kongresinin çok ehem. 
miyet verdiği bu mevzuu kanun ile 
t e y i t e t m e k istedik ve 
harici ticaretimizin kontrolü için, 
BUytik Millet Meclisi, Men'i Tağşiş 
kanununa ek olarak bize yeni bir ka. 
nun bahşetti. Bu kanun, atılmış, ilk 
adımdır. Bu istikamette alınacak ka. 
rarların, tatbikini temin edecek, bir 
kuvvettir. 

TAC1RLER1MlZ 
Tatbikat ve teknik bakımından, 

alakadarların da mUtaleasını aldık • 
tan sonra, varacağımız kararların, 
tmamen tatbikini temin için sarsıl. 
maz bir azim ile yUrüyeceğiz. Bu, 
tüccarımızın kabiliyetine, moraline 
itimatsızlığımızdan değildir. Bilakis 
tam bir itimadımız vardır. Moralite 
ve kabiliyet lazım ve fakat kafi de. 
ğildir. Bunu hukukileştirmek lazım • 
dır. Mesela, bir tüccarın bonosunu, 
gününde ödemesi lazımdır. Bu mora. 
litenin icabıdır. Fakat ödemezse pro. 
testo edilir. bu da bunun kanuni 
müeyyidesidir. 

MÜSTAHSİLE DÜŞEN 
VAZİFELER 

Müstahsillerimizin tabiatin ve ikli. 
min kendilerine bahşettiği güzel man 
süllerimizi, temizliğine ve tabii nefa. 
setine kıymadan tüccarımıza yetişti. 
receklerine ve bunların da ayni ihti. 
marn ile müstehlikin isteğine uygun 
şekilde işleyip, !!atışa çıkaracakları. 

na itimadımız vardır. Biz teknik iti. 
bari le her birine düşecek vazifeyi 
tesbit ederek, çalışma tarzlarını tev. 
hit emek ve bu ırnretle milli eayin 
muhassılasını artırmış olacağız. Ye. 
rine göre standartlaştırma veya tip. 
!eştirme dediğimiz budur. Mütahas.. 
sıslarımız size, ihzari bir etüt hazır. 
lamışlardır. Bunlar sırf sizden rica 
ettiğimiz işi teshil içindir .. Sizin ka. 
rarlarınızı en isabetli karar olarak 
telakki edeceğiz. Odalar kongresinde 
görüşülürken, • iyi hatırlıyorum • 
bazı a.rkad8..flar ıtandardizrusyonun 
bütün mallarımıza birden teşmil edi. 
dip edilmiyeceğini sormuşlardı. Bu 
mUnMebetle kendilerine şöyle dedi. 
ğrmi sanıyorum: 

Standardizasyonu bir moda işi te-
18.kıki etmiyorum. Amatör inMnlar 
değiliz. :Memleket için milli ekonomi 
için. maddi menfaat getirecek fayda. 
lı bir yol olduğuna kanaat ettiğimiz 
irindir ki, standardazisyon mevzuunn 

lar için de, mnıi ei o~dn\ik ıçm fde. 
ehemmiyetli ve maddi bir menfaat 
görmüş bulunmamızdan dolayıdır. 

Çekirdeksiz kuru üzüm, biz!m ha· 
rici ticaretimizde daima ikinci veya 
Uçüncü derecede yer alan bir madde. 
dir. Senede vasati sekiz milyon lira 
getiren, bu kıymetli mahsul ihraca • 
tının, 19 milyon getirdiği yıl da ol -
muştur. 

Fazla olarak, bir kadirşinaslık ifa. 
desi halinde de ilave etmeliyim ki, 
çemrdeksiz kuru üzüm ihracatımızda 
numara ve tip tatbikatı, diğer ihra • 
cat maddelerimizdeki tatbikattan çok 
önce ve fiilen başlamıştır da .. 
Şu halde çekirdeksiz kuru üzüm, 

memleketimize. her yrl yüksek bir 
servet temin etmekte olması. üzerin. 
de tipleştirme bakımmdan daha fazla 
çaltşılmıe bulunması itibariyle, bu 
mevzuu, ilk olarak ele almış bulun • 
mamızda isabet de vardtr . 

Vazifelerinin büyük ehP:tnmfyet! 
ka~ısmda. biltün arkadaslara mu. 
vaffakıvetıer temenni ederim. MU. 
zakerel~rinizi. hllkflmet namına ya • 
kfl"rlnn tEtkiP edec~föm. 

Hepiniz hoŞ geldiniz. (Alkışlar). 

Vizede 
eski bir 

kilise çıktı 
Vize - Ziraat memuru Lütfulla. 

hın yeniden yaptırmakta olduğu evin 
lağamı kazılırken, bir dehlize rast. 
gelinmiş, duvarlarında hıristiyanlara 
ait aizze resimleri görülmüştür. 

Burada eski bir Bizans kilisesi 
ankazı bulunduğu anla"ılmış, bura· 
sının hava hücumlarında bir sığanak 
olarak kullanılabileceği düşünUlmüş. 
tür. 

Argıthanda Y eni Çahtmalar 

Konya - Argıthan belediye reis
liğine Mehmet !inalın eeçlldiği iki 
aydanberi kaldınmlar yapilmağa, cad 
deler açılmağa başlanmıftır. 

llk mektebin toprak olan ı:emlni 
döşeme tahtaya çevrilmiş, bu husus
ta belediye reisi ile Mustafa Burgu, 
kooperatif başkanı Hasan Tarhan, 
Ali· Bilge, Tahsin Turgut, Hüseyin 
Ergül ile bUtün halkın yardımı gö
rülmilstUr. 

On paket Cihanf.!ir 
sigara için Sayfiye Yeri 

• f Oluyor 

Kadıköy Halkevinde 

Kadıköy Halkevinden: 12 ınart 937 

cuma akşamı saat 21 de evtrrıiz :ıı;; 
nunda Bay Niyazi Tevfik :u J... 
tarafından (Eti imparatorl~"U çe 8 
nadolu medeniyeti) adlı bir konfera:n 
verilecektir. Konferanstan sonra nı 
dolin konseri. Herkes gelebilir · bir CJ naye t • Şehircilik mütehassıs Prost, Ci· 

hangirin mümkün mertebe bir sayfi
T oros Gençler Birliği 

Yunanistanda Bir 
Haydut Bir Erkekle 
Karısını Parçaladı 

Atina, (TAN) - Bir hafta evvel 
ı Kaliteada Atinalıları heyecana dilşü-
1 ren tüyler ürpertici bir cinayet işlen-
1 miştir. Cinayetin tafsilatı şudur: 
1 Kaliteada bakkallık eden Andon 
Starianos ile kansı Sotiria geçenler. 
de balta. ile parçalanmış olarak bu

l lunmuşlardır. Atina zabıtası bir çok 
1 sab1kalıları nezaret altına almış ise 
1 de canileri yakalayamamıştır. Tahki-
kat derinleştirilince, katilin Jeson 
ahalİ1!inden tlia Morhoidopulos adın. 
da sabıkalı birisi olduğunu tesbit et
miştir. Fakat bu tesbit kolay olmamış 
tır. 

ClNA YET NASIL İŞLENDİ ? 
Bakkal A.ndon, şüpheli bir hayat 

geçiren ve evinde eroin yaparak sat
mak suretile epeyce bir servet edinen 
bir kaçakçıdır. Bu zengin adamı gö. 
züne kestiren katil llia, kendine bir 
çok ortaklar ararsa da bulamaz ve 
bu işi kendi kendine yapmıya karar 

verir. 
Nihayet 7 şubat akşamı, bir balta 

tedarik eden katil nia, doğruca bak
kal Andonun evine gider ve bakkala, 
getirdiği bir çuval kepeği alıp almı
yacağını sorar. Zavallı bakkal, çuva. 
lı içeri alırken, Uia elindeki balta ile 
adamın üzerine çullanır ve bir kaç 
darbede cansız olarak yere serer. Bu 
sırada kapı önündeki gürültüyü işi
ten bakkalın karısı, dışarıya fırlamış 
ve katil onu da bir hamlede öldür -

müştür. 
Katil, bundan sonra durmamış, he. 

men dükkana girerek etrafı araştır
mış ve üadesine göre 10 paket sigara 
alarak kaçmıştır. 

Polis, kendisini iki defa sorguya 
çektiği halde, soğuk kanlılığını .. m.~ -
ha.faza eden nia, kurtulmuş \'C uçun. 
cü defa tesbit olunan deliller üzerine 
yakıı.yı ele vermlŞtir. 

llianın mücrimiyeti sabit olmuş ve 
tevkif edilmiştir. Şerikicürüm olarak 
elektrikçi Toma adında birisi de zan 
altındadır, tahkikat devam etmekte-

dir. 

Amerikda Yeni 
Adli Esaslar 

Nevyork, 10 (TAN> - Amerika -
da genL5 mikyasta adli islahat bek -
!eniyor Cümhurreisi M. RUZ\'elt 
yüksek adalet divanını şiddetle ten -
kit etmiş ve yeni adli esaslar kurul. 
ması hakkındaki layihanın çabuk mü 
za.keresini kongreden istemişili:. 

FEYEZAN 
FACIALARI 

Belgrat, 10 (TAN) - Mora.va ve 
Sava nehirleri taşını~. etrafı su bas • 
mış. binlerce hayvan ölmüştür . 

peşte, 10 (TAN) - Macarista?~a 
'Duna nehrinin ayaklan ta~tığı 1çın 
200 kadar çiftlik su altında kalmı~. • 
tır. 4 kişi sellerde sUrUklenerek 01-

mUştür . 

Hukuk Dekanı 
istifa Etti 

üniversite hukuk fakültesi dekanı 
Sıddık Sami, dekanlrktan istifa et • 
miştir. Bu istifaya sebep olarak ken· 
disinin hem dekanlrk, hem de.~u~uku 
düvel ordinaryüs profesörlUgun~ bir 
arada yapmıya sıhhatinin m~eaıt ol· 
madığı sebep olarak gösterılmekte-

dir. il k 
Yeni Dekan, bu ay içinde seç ece • 

tir. 

Rua m M ücad ele Heyeti 

t ,ini Bit irdi 
Ankara 10 (TAN) - 8 aydanberi 

Istanbuld~ çalışmakta olan ruam mü
cadele heyeti mesaisini bitirmiştir. 
Yalnız liı.boratuarlarda çalışmak üze. 
re kUçUk bir ekip bırakmıştır. Mü • 
cadele ekibi reisi t.stanbul beıediyesi 
Baytar mUdUrU B. Eea.t?r· 

Tavuklar Batatafı 
T atınmıyacak 

Eskişehir - Belediye, tavukların 
ayaklarından tutulmak suretile ba. 
şa.şağı götUrUlmesini yasak etmiştir. 
Bu yasağa riayet etmiyenler tecziye 
edilecektir. 

ye yeri haline getirilmesini münasip 1 
görmü.ş ve burası için belediyeye iki Kongresi 
şekilde direktif vermiştir. Bunlar - Toros Gençler birliği başkanlığın Ô 
dan. biris~ or~da y~pılac~k. inş~~ın dan: 13 --3- 937 cumartesi gilll lC 
denızden ıçerıye dogru gıttıkçe yuk- saat 15 te Eminönü Halkevinde yıI1J 
sclmek şartile binaların anfiteatr kongremizi açacağımızdan Tor051U at 
şeklinde yaptırılmasıdır. İkincisi de kad~larm gelmeleri. 
yapılacak binaların sağ ve solların
da Uçer metre genişliğinde bahçe bı
rakılacak ve bu bahçeler behemehal 
bol miktarda ağaçlandırılacaktır. 

Belediye, Prostun bu teklifini ka
bul etmiş ve bu cihette yapılacak in
şaat için bu şartları haiz olmadığı 
takdirde ruhsatiye vermemeğe başla
mıştır. Ancak, Cihangirde bu şart 

dahilinde bina inşa etmek için çok 
fazla miktarda arsa satın almak mec 
buriyeti hasıl olmaktadır ki, bir çok 
kimseler bu mecburiyeti öğrenince 

arsa alm~ .-'tan vazgeçmektedirler. 
Cihangirdeki arazi sahipleri bu 

vaziyetten dolayı dün belediyl'!ye baş 
vurarak şikayette bulunmuşlardır. 

Fakat ortada şehir planile alfıkadar 
bir karar olduğu cihetle bu şikayet
ler muhik görülmemektedir. 

Erzurumun 19 uncu 
Kurtu~uş Y lldönümü 

Bugün, Erzurumun 19 uncu kur
tuluş yıldöntimüdür. Erzurum lise -
sinden yetişenler cemiyeti tarafından 
bu münasebetle lstanbul Erkek lise
sinde bir toplantı hazırlanmıştır. Bu 

BEYKOZ DERi 
ve Kundura FabrikC151 

TORK ANONiM ŞtRKEfl 
"hl"k Memurlar ve l,çiler lstı 3 

Kooperatifinden: 
Şirketimizin 1936 Jıenesi alel!d~ 

hissedarlar umumi heyeti aşağıda Y~e 
zılı husussat hakkında görüşmek :rı 
karar ittihaz etmek üzere 31 ııı ·-
937 çarşamba ünU saat 11 de.~~)_ 
kozda fabrika binası dahilindekı l e. 
re merkezinde toplanacaktır. ,ı\ltıl<~: 
darlarrn mezkur gün ve saatte fç 
mada hazır bulunmaları ilan oluı1Ul'• 

Görütülecek işler: a• 
1 - İdare heyeti ve murakıp r 

porlannın okunması, 

2 - Bihi.nço ve kar ve zarar be• 
saplarının tetkiki. 

3 - Karın sureti tevzii, 
4 - Yukarda yazılı hususat ıce.· . a• 

ran alındıktan sonra idare heyeti 
zalarile murakıpların ibrası, 

·5 - Yeni sene için idare heyeti v 
zalarile muraktpların seçilmesi.__...... 

toplantıda Erzurumun kurtuluş men BEYKOZ 
kıbeleri anılacak, bu mesut yıldönli • 

DERi 
mü kutlanacaktır. , ve Kundura Fabrikası 

Erzurum lises:den yetişenler ce - TORK ANONiM ŞIRKE1l 
mivetinden: Şirketimizin umumi heyeti aıela~e 

Erzurumun kurtuluş yıldöntimli bu olarak aşağıda ruzna.mede yazılı ~ 
gün saat 16 da İstanbul Erkek lisesi leri müzakere için 26 mart 937 c~. 
müsamere salonunda kutlanacak ma günü saat 11 de Sümer Bank 
tır. Bugün Erzurumluların bu top - tanbul şubesi binasında toplanacB~· 
ıantıya gelmelerini rica ederiz. tır. Mezkfır heyeti teşkil eden ı:~v~ 

tın esas mukavelenamemlzin 41 1ll 
maoaesine teVfiltan bu lçtiınaCla tın' Eyüp Köprüsü Gelecek 

Seneye Kaldı 
Eski Unkapanı köprüsünün Eyüp

le Sütlüce arasına kurulması bazı 
tamirata ve epeyce de masrafa ihti
yaç gösterdiğinden bu iş 938 bütçe
sine tehir edilmiştir. t 

lstanbula Aceze Gönderil· 

miyecek 
Taşradan şehrimize mütemadiyen 

aceze gelmesi karşısında Dahiliye 
Vekaleti Trabzon, Samsun, Çorum, 
Giresun, Ordu, Sinop, Kastamonu, 
Zonguldak, Bursa, Balıkesir vilayet
lerile Trakya umum müfettişliğine 
tebligat yapmış ve dilencilikle müca
deleden beklenen gayenin tahakku-

. ku için bu yerlerden tstanbula aceze
nin gitmesine ve gönderilmesine mi 
ni olunmasını bildirmiştir. 

lbni Sina ihtifali 
Büyük Türk alimi İbni Sinanın ö. 

lümünün 900 üncü yıldönUmü müna
sebetile Haziranın 20 sinde Üniver
sitede bir ihtifal yapılacaktır. Tilrk 
Tarih kurumunun himayesi altında 
teşekkUl eden bir komite tbni Sina 
ihtifaline ait hazırlıkla_rla meşgul ol
maktadır. İhtifal münasebetile, tbni 
Sinanın yazma ve basma eserleri de 
teşhir edilecektir. 

zır bulunmaları i18f. olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
1 - İdare meclisi ve murakıp~: 

porlarmm okunması ve idare ınec 
sinin ibrası, 

2 - Bilanço ve kfı.r ve zarar be ' 
saplarmm tetkiki. 

bu· 
3 - İdare meclisi azalarının 

zur ücretlerinin tesbiti. 
4 - Müddeti hitam bulan murŞ • 

kıplığa mlinasibinin intihnbile ucr"' 
tinin tayinL 

Aldanmamak • • ıçıll 

Verilen şeyle alman karşılık 
arasında, büyük bir mübade
le farkı bulunma:nasına dik-

kat etmek lazımdır. 

Krem Pertev'in 
değerini onu 21enelerce evvel 
beğenmiş ve kullanmıya karar 
vermiş olanlardan sorunuJ. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - 4/2/1937 günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş o1aı1 

Trabzon - İran transit yolunun Trabzon Vilayeti içinde scyl~P 
tahribatına karşı yapılacak duvar Anroşman, Mahmuz ve sair ifl• 
şaat görülen lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli ( ı 25 855) liradır. 
2 - Eksiltme 15/ 3/1937 tarihinde Pazartesi günü saat 16 cıs. 

Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme KomisY"" 
nu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden almabilif• 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7 543 liralık !111>' 

vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı niish'' 
smda yazılı talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibrst 
etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplannr ikinci maddede yazılı ıııaattet' 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil' 
mez. (1057) 
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1 Bay <Suat Tenik), tstanbu. 
un en .. eJ 

01
•. guz manzaralarından 

. lirUrekkep bir albüm vücude ge
d ıniştir. (YED1G0N> tarafın. 
r:~ _neşredilen bu albilm güzeJ 
lak g"raf meraklılannı cidden a. 
fi adar edecektir. Bu albilmün 
t~tı Yalnız (15) kuruştur. BU
J\.n bayilerden ve lstan bul da 

8 
kara caddesinde YedigünUn 

atış nıağazasmdar isteyiniz. 
g .. (15) kuruşluk posta pulu 
onderenlere bu albümden bir 

· adet derhal gönderilir. 
d Adres: İstanbul, Ankara cad. 
esı <Yedigün) Mecmuası ida. 

,.. .. ___ ehanesl. 

'-""""=-------~~~~-
' Siz de bu kremd;; 

şaşmayınız 

~. 
lıllt'· •. 
ti;. lln cıhanda elli senedir dalma üs

"<Q ,. 

e eş iz kalmıştır • 

llu'<.REM BALSAMIN 
ttıat'lik -~ir bilgi \'e uzun bir tecrübe 
~·eg·~Ulu olarnk \'Ücnda getirilmiş 

ane sıhhi kremlerdir. 

§()~REM BALSAMIN 
ıı1hh~eUnı öz \'e şarlatanlıkla deığil, 
~~ 1 evsarmm Londra, Paris, Berlin, 
l"lhı • l•ork güzellik enstlfülerinden 
"ar erce krem arasında birincilik mü 
ltııs~rn: kn.zannuş olmakla lsbat et • 

o~~EM BALSAMIN 
\~ 

11 
uı lçln yağsız, gece için yağlı 

lll.ı · aUs acı badem ikrenıleri. Tanın. 
~ ~, ıtriyat ,-e tuhafiye mağıı -

l; llnda bulunur • 
~~i <lepo ·u: tn~ilir Ka.nzuk ı 
~ı, Beyoğlu - İstanbul. 

Milli Reasürans 
1~R~ ANONiM ŞiRKETi 

~İas ketımizin 1936 senesi alelade 
~llı Cdarıar umumi heyeti ~ağıda ya 
lta~a.d~eler hakkında görüşmek ve 
la37 ıttihaz etmek üzere 31 mart 
~k çarşamba günü saat on birde 
~Ud~ra.~~ Türkiye Iş Bankası Genel 
Şır:luğti binasında toplanacaktır. 

~c et esas mukavelenamesi muci
(ılan e ~mumi heyete iştirak edecek 
l'ı hı hıssedarların hô.mll bulundukla
hıt !Sae senetlerini veya bunu mlis
t\>\>:ıesikalan toplantıdan bir hafta 
tıa ._. Ankarada Türkiye lş Bankası· 
'irk ~ İstanbulda Türkiye Hanında 
dere~ muamelat merkezine tevdi e
ıı.ı~aı mukabilinde dühuliye kartları 
afy~ arı lazımdır. Hissedarların mu
l\Qı n saat ve günde Ankarada bu • 

ltıaJarı ilan olunur. 

1CöROŞOLECEKIŞLER 
ıı:ı.ll3;- ldare meclisi raporunun okun-

• 
hl?ı~; Bilanço ve kar ve zarar hesa
a Okunması, 

~lsı- Murakıplar raporunun okun-
' 

~ - 'Y 'k ukardaki maddelerde yazılı 
\~1ll b ve Vesaikin okunmasını mü te

k u hususta ve temettüiln tevzii 
ında müzakere ~asile karar it-

f /1 N 11 

Türkiye· Cümhuriyeti Merkez 
6 - Mart -1937 vaziyeti 

Bankası 

AKTI F 
Kasa : 

ALTIN: Safi kilogram 21,040,109"Lira 
BANKNOT • • • • • • • ,, 
UFAKLIK. • ••• • .. 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası • • , • • • • Lira 

Hariçteki Muhabirler : 

ALTIN: Safi kilogram 5,054,474 Lira 
Altına tah vill kabil Serbest d~ 
vtzler . . • . . • . . . .. 
Diğer dövizler ve Borçlu kllring 

1 
29.594.597.22 
14.913.882.-
1.161.160,09 

1,007,437,52 

7,109,521,60 

58,781,88 

46,286,251,96 bakiyeleri . • • • 1 • • • " 
~~---~----------------y 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhde edJ.evrakı nakdiye kar· 
fthğı . . . , . . . . . Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelert· 
ne tevfikan hazine tarafından 

158,748,563,-

12,774,052,-vaki tediyat . . • • • • • ,, 
·~------------------11 

Senedat Cüzdanı : 

-.-
18,528,507,03 

RAZlNE BONOLARI • ı , • ~Lira 
TtCARJ SENEDAT. • • • • il " 

------~---~-------~~-ı 

Esham ve Tahvilat cüzdanı : 

( Denı.bde edilen eVT'akl nak· 
A - ( diyenin kartılığı Eebam ve Lira 

( Tahvilat Uttbarf kıymetle) 
B - Serbest esham ve tah villt " 

Avanslar: 

Altm ve Döviz U:r.erlne • •• •• •• 1 Lira 
Tah. ilat Uzerlne • • • ,, 

37,063,260,4 7 

3,954,365,69 

178,591,34 
8,292 ,822, 72 

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

Hissedarlar • 
Muhtelif. • 

• 
• 

• 
• 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

Yekôn 

Lıra 

45,669,639,31 

1,007,437,52 

53,454,555,44 

145,97 4,511,-

18,528,507,03 

41,017,626,16 

8,471,414,06 

4,500,000,-

9,134,164,25 

327,757,854,77 

P AS i F 

Sennftye • • • • • • 
ihtiyat Akçesi . • • • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

• • 
• • 

Deru.bde edilen evrakı aalı:dly• Lira 
Kanunun e ve 8 lnct maddeleri· 
ne tevfikao butne tara.tından 

•a.Jd tediyat . • • • • • 

Denıbde edl evrakı oalıdlye 

balı:lyesl . • • • • • • • 

Ka,..ıhğl tamamen altın otaralr 
Ui veten teda viHt vazedilen Lira 
Reeako:ıt mukabW lllvtten ted 
vued. .. 

Türk Lirası "1evduatr : 

Döviz Taahhudab : 

Diğer dövizler ve &lacaklı kU· 

• 
• 

• 

145,974,511,l 

19.000.000.1 

16.000.000 

i 
1,101,60 A.Jtm• tah vttt lıabtl dav1ıler . ILira 

rint. b11ktyelert • • • • . ,_•_• ---.-2_s_.1_19_,_so_1_,2_1ll 

Muhtelif • • • • • • • • • 

YekUn 

Lıra 

15.000.000.-
1.551.182.5;; 

180,974,511,-

13,523,634,19 

2R 1 RO 608,81 . 
ı:ib,v~ i ,918,24 

327,757 854,77 

2 Mart 1933 tarihinde .. itibaren 

1 t~konto harldi o/o S V, A , ..... :; .. ,. ·"~ ~v~n~ Of,, 4 "' 

--------------------------------------------------·--------------------~ 
istanbul Gayrimübad ıller Komisyonundan 
O. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No: Cinsi ve His. Hisseye göre 

Muhammen K. 

213 Yedikule Imrahor Dyas Hacı Manol E: 111 Y: 117 70 metre arsa 70 Açık Art
tırma 

2071 

2489 

2695 

2720 

2758 

3240 

3701 

3321 
3959 

4537 

6661 

Eyüp Nişancı Mustafa 
Pa§a 
Bostancı Çatalçe§Ille 

Aksaray Katip Kason 

Büyilkdere 

Bostancı Çatalçeşme 

Büyükada Yalı 

Yeniköy Aya Nikola 

Yeniköy Panaiya 
Üsküdar Yeni mahalle 

ÇengclköY, 

Sara~hane t>aşında Mi
mar Ayas 

Değirmen 

Çatalçeo.me 

E; Bostancı Y: Kum. 
sal (Yalı) 

E: 2 79 

E: 15 Mü. 198 
Harita; 129 

E: 76 Y: 124 
23~-237 

.. 

.. 

.. 
Çiçek ve Hamam 

Çatal çeşme 
E: 4-6Y:1 79 

E: 15 Mü. 198 
harita 67 

,, 

E: Aya Dimitri ve 
Rıhtımlı Y: Zoğnospa. 
şa ve Ozdemir ve Yel. 
üfürücü 
Doğramacı 

2 

e36,5 metre arsanın 
9:11 his. 

E: 11 Y: 9 75 metre arsa 

50 

120 

250 

320 
160 

" 
.. 
" 

il 

" 

1570 Kapalı 
zarf 

75 Açık Art. 
tırma 

Kasap E: ve Y: 12 3!l,50 metre 3.rsa 50 il 

E: V angın bağı 
Y: Şetaret 
E: Kuleli hastane.si 
Y: Çenttelköy Taşo 
cağı 

Saraçhane cadrtcsi 

E: 40 Y: 46 82,50 metre arsa 70 ,, 

E: 9-11 No: !k1 taş oda ve bir 
taj: 14-16 ahpp ev ve münhe

dim ahır yeri ve 
bahçenin 9/ 20 his. 250 il 

E: 13 Y: 11 Dükkanın muavven 
ınahallinin 315 ve 
diğer muayyen ma-
hallinin 7 ı 10 his. 

1500 Kapalı 

zarf 
7181 lstinye :Mehmet ya\'UŞ E: lstlnye caddesi E: 19-·21 Y: 1S9,50 metre arsa 1 Ol)i) 

" Y: Istinye Emirgiı.n 17-10 
yolu 

7844 Ycnlköy Panaiye Kakaviya E: ve Y: 18 245 metre arsa 250 Açık Art-
tırma 

Yukarda evsafı yaıılı gayrimenkuller on gün müddetle satış:ı çıkarılmı~trr. !haleleri 24/3 , {.137 gUnc ıe düşen 
Çarşamba günü saat 14 dedir. Satış mtinha.eıran gayri mübadil bonasila.dır. 

'·----------------------------------------------· tihazı ve idare meclisi azasile mura
kıpların ve müdürler heyetinin ibra· 
Sı, 

5 - Şirket esas mukavelenamesi
nin 24 üncü maddesi mucibince müd· 
detleri biten idare meclisi azalannuı 
yerine yenilerinin seçilmesi, 

6 - Murakıp seçimi, 

7 - İdare meclisi azasmm gerek 
kendi namlarına, gerek başka ~ir • 
ketlerin idare meclisi azası veya mU
dilrü sıfatile şirketimizle muamele 
yapabilmelerine müsaaıle itası, 

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

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden : 

Muhacirler için (1000) bin adet araba pazarlıkla imaJ ettirile
cektir. Pazarlık 11/3/937 Perşembe günü saat 15 de Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. idari ve fenni şartname 
ler İstanbul İzmir Kocaeli lsk~n Müdürlüklerinde ve Ankarada 
iskan Umum Müdürlüğünde Mevcuttur. İstiyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip bin araba için şartnamesinde 
yazılı fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat 
vermeye mecburdur. (948) 

inhisarlar istanbuJ t:Saş
müdür:üğünden : 

Çama1tı tuzlasınöa sureti mahsusada tesis olunan ine~ 
tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan in· 
ce sofra tuzlan yarunşar ve birer kiloluk paketler ve mutfak 
tuzları da (50) şer kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde 
satışa çıkarılmıştır. 

Sofra tuzları ( 64) ve ( 128) zer paketi havi sandrk1ara ko· 
narak ambalajlaıunıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilo· 
su Kabataş ambarında (9,50) ve mutfak tuzlarının beher 
kilosu (5,25) kuruş fiatla satılacaktır. 

Gerek mutfak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz 
fiatına dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya 
çuval bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcdarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğiı 
merkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan 
olunur. ( 1184) 

Betonarme Köprü inşaatı : 

Nafıa Veka~etinden: 
• 

31/3/ 937 tarihli Çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekaletin .. 
de Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında lzrnir 
Vilayetinde ve Menemen - Muradiye yolu üzerindeki 43.006 lira 
29 kuruş keşif bedelli betonarme Değinnendere köprüsü inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulgıuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 215 kuruş 
mukabilinde Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden alına
bileceği gibi İzmir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3226 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

göstermeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 31/3/ 937 Çarşamba günü saat 15 e kadar 

Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. (528) (1284) 

MOZA YEDE iLE SATILIK KöŞK VE EV 
1 - Yeşilköyde Kaletarya Bağlar mevkiinde 2 dönüm bağ yerini 

havi 800 lira muhammen kıymetli köşk. 

2 - Bakırköy, kız mektebi ısokağında 19 numaralı ve elektrik tesiısa-
tı bulunan 1200 lira muhammen kıymetli ev. • 

İzalei ı,Uyu zımnında 937/1 dosya ile 19. 3. 937 cuma gUnil saat 14 
den 16 ya kadar Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk mahkemesi tarafın
dan müzayede suretile satılığa c;ıka rılmıştır. 

Sabibı: Ahmet Emin YALMAN. Umumj neşrıyat:J idare eden: s. SAl.l.ı, 
Gazetecilik ve Nesrivat l'ürl< Llmitet $irketi BMıldığı ver TAN mqth"""' 
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HASARAT UYANMADAN FAYDA 
LE TAHRiP ED iNi Z . • 

1 
Geçen ıene gibi bu ıene de ıinek afetine ve hücumuna ve hataratın iıtiliıına maruz kalmamak için timdiden F A Y D A ve pompıile yuvalarını temizleyiniz. 

Yalnız güzel di, değil, demir gibi sağlam. 
dit yaratır. Bunun için daima R adyolin 
kullanmak ve günde iki defa ditlerinizi 

onunla fırçalamak kafidir. 

DAiMA RADYOLIN 

Beyoğlu Bf çki ve Dikiş Yurdu 
S:d jka Evcim • Noemi Asac!oryan 

En son ve kolay Fransız metodile altı ay zarfında biçki ve dikişe ait 
her şey bütün inccliklcrile öğretilip devre sonunda Kültür Direktörlü
ğünden tasdikli şehadetname verilir. Kayıdlara başlanmıt olduğundan is
tiyenlcr pazartesi, çarşamba, cuma. bUnleri saat 10 dan '16 ya. kadar" 
Yurt Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

1 B. O. İstiklal Caddesi Ağacami köşesinde No. l, 2 nci kat. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti iskan Umum Müdürlüğünden: 

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, To
kat ve Sivasın Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskan edilen ve 
edilecek olan muhacirler için 2500 çift (beş bin adet) öküz pazar· 
tıkla satın alınacaktır. Pazarlık 10/ 31937 Çarşamba günü saat 15 
de S1hhat Vekaletinde yapılacaktır. 

idari ve fenni şartnameler İstanbul Kayseyi, Sivas, Adana, Er
zurum ve Kars Viiayetleri iskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 
İskan Umum Müdürlüğünde mevcuttur. lstiycnler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip beş bin öküz için şartnamede ya· 
zılı muhammen Fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetindc muvakkat 
teminat vermeye mecburdur. (947) 

.---------İllilii---------~ TAN 
Basım Evinin Baıtığı Kitaplardan 

Kuruş 

40 

50 

75 

Kitabın ismi Müellifi 

75 

Muvaffakıyet 

Propaganda 
Çok Seri Kazanç 
Yolları 

Kendini Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 
7 5 Müşküllerle Mü· 

cadele 
50 İdeal Büro 
50 Yeni Müşteri Bul· 

mak San'atı 
150 Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

7 S Beş Mürebbi 
12 5 Hayat Bilgisi 

(Hayvanlar) 
50 K!lıcımı Sürüyo: 

rum 

Gasson ·Tercümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senai 

' 
Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara ro 25 iskonto yapılır. 

- ~, 
TÜRKiYE EMGEN (Eczacdar kurumundan: 

1 

Sermayesi mahallince temin edilmek üzere Iğdır kazasrnda bir e~za· 
\ 

ne küşadı teklif edilmektedir. Taliplerin saat (9-14) e kadar Birlik 

• merkezine mi.iracaatıan. ' 

Hava Yolları Dev:et iş!etme 
idaresinden: 

1 - Ankara • İstanbul arasında işliyen yolcu ve oosta tayya
relcrimlzin hareket saatleri aşağıda yazılmıştır. 

Ankara dan 
İstanbuldan 

Kalkıf Varış 

S. D. S. D. 
10 00 
15 00 

11 50 lstanbula 
16 50 Ankaraya 

2 - Bilet satan acentelerimiz: 
A - Ankarada ·Bankalar caddesinde P. T. T. Genel Direktör

lüğü binasında telefon numarası 3682 
B - istanbulda -Karaköy. p .T. T. Şubesi binasında. Telefon 

numarası 41137. 
3 - Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden idare 

otobüsümüz: 
Ankarada - acente binası önünden saat 9.30 da 
İstanbulda ·acente binası önünden saat 14 de hareket eder. 
4 - Bilet ücretleri: 

Ankara - İstanbul gidiş 
,, " " 
" 

,, 

22 lira 
4 lira "3 yaşına kadar çocuklar için., 

12 lira "3 • 7 yaş arasındaki çocuklar 
için,, 

t 5 gün zarfında muteber olmak üzere "gidiş • dönüş,, bileti için 
yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

Sayın yolcularnnıza ilan ofunur. f"533) (1336) 

Kliıelerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ııe veriıJ$' 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

NERViN 
~ 

Sinir ağrıları, asabi öksürükler, asab• 
zayıflık, uykusuzluk, baı ve yarım bat 
ağrısı, baş dönmesi, baygınhk, çarpıntı. 
ve sinirden ileri gelen büt ün rahatsıı

hkları giderir. 
Günde 2 - 3 kahve kaşıiı. Her eczaneden araymıs. 
ŞARK lSPENÇIY ARI LA.BORATUARI T. A. Ş. 


