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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Bu kupon lan t~laymız 1 O kupo
na karf) Yeni Çocuk Anıiklope· 
diıini 7 11z kuru!• alabilirıiniz. 

ÜZÜM KONGRESi IÇiN 

Dahiliye ve haricive · 
vekilleri cok mühim 
nutuklar sövlediler 

" Türklerin her ferdi 
bütün milletlerden . 

daha zengin olacak ,, 

Kafa Sporu 
Anglo - Sakson Memleketlerinin. .Bu Gü
zel Sporu Bizde de Y erleşmebdı~. Dok: 
tor lbrahim <Temo) iki Kupa GonderdJ 

y aa:an: Ahmet Emin YALMAN 
-Y~•lDfi'4liNm.tft""""'.'j ...... _t ) a ll61Cupa gön~•er"'17i11'it1'ft'l"MW~

lar kafa sporunda kendini en çok ıöıteren talebe takımla· 
t&rıa verilecektir. 

• brahim Tamo, istibdat devrinde hürriyet için çarpışanlardan-
1 dır. Meşrutiyetin ilk zamanlarında ismi ÇDk duyulı.n~ştur. 

Dalma milli görüş ve gidişe sadık kalmış, dar fırkacılığa ~endı.nı_ ~ap
tırmamıştır. Bugün Roınanyada yaşıyor. Fakat meınleketın mıllı ışle-
rine alakasını kaybetmemiştir. • . . . . 

Doktor lbrahiın Temo, Türk gençliğinde spor alakasının ılerı gıttı
tini fakat buna mukabil fikri alakaların gevşediğini görmüştür. Bu
tıu ;eşvik için de bize iki kupa göndermiştir. Kafa ~poru içi.n memle
kette ne yolda bir çığır açmak lizımieldiğini kestırmeği bıze bırak
rnıştır. 

Bu vazifeyi üzerimize alınca kafa sporunun Angl~ Sak.s~n. m~~.le
ketlerinde çok yerleşmiş ve ileri gitmiş bir saha. teşkıl ettığını duşun· 
dük. Bu istikamette araştırmalar yaptık. 

~sporu takım/an: 

V ardığıınız neticeler bizi hayrette bıraktı. lnKilterede, Amerika~ 
da, Avustralyada üniversitelerin nasıl futbol takımları varsa 

Cfebating denilen münakaşa sporu için ~e ~alebe arasından ayrılmış, 
Yetiştirilmiş takımları vardır. Kış mevsımınde açık hava sporları du
runca münakaşa takımları ortaya çıkar. Bu ~a~ımlar, tıpkı.~ir futbol 
takımı gibi bütün bir mevsim için menıleke~ının veya dıger Anglo 
Sakson memleketlerinin üniversite takımlarıle anl~şm~~ar yapar. Şu 
Universite ile filan siyasi, içtimai, iktısadi mesele~·'" musbet tar~fını, 
diğer filanla bir diğer meselenin menfi tarafını mudafaa etmek uzere 
bir gün ve saat tayin eder ve hususi ,artları kararlaştırır. 

Mesela şöyle bir mesele ele alınıyor: Silahlanma taınamile terke. 
dUmeli mi, edilmemeli mit. . ~· .

0 Bütün dünya i9in bir tek lisan kabul etmek ~a) dalı m~, degıl mı. 
Orta mekt~pler \'e liseler için milli bir tahsıl merbunyeti ko)·mak 

doğru mu, değil mi! . 
Muhtelif derecelerde tahsil, kızlar ve erkekler içın beraber ohnalı 

nu, olmamalı mı! · · h . f '"I 
Yabancı bir üniversite ile yahut ayni üniversıtenın mu telıf aku • 

tel ı ht l'f nıfları yahut ta meseli. kız ve erkek talebe grupları 
er' mu e ı sı ' d "tt 'f k d'I ' 'k" ar d b t zda bir mevzuun münakaşasın a ı ı a e ı ınce ı ı asın a u ar ··d f · 

taraftan biri müsbet surette iddiacı oluyor, davayı mu a aA edıyor, 
Jiğeri çürütmeğe çalışıyor. 

~kı kaideler: 

• 11 1 hakkındaki kayıtlar ve kaideler, 1utboı oyu-M ünakaŞa usu er h t t'" r · ·· lü 
nunun kaideleri kadar kat'i ve sıkıdır. Bu usus a ur u, tur 

Usuller vardır. Oksford üniversitesinin kurduğu . usuller, son z~man-
1 • 1 k b 1 d' I nektedir Neticede bır hakem heyetı hanarda umumıyet e a u e ı ı • 
&i tarafın kazandığına karar veriyor. 

· d k' t lebe kafa sporunun o kadar Anglo Sakson memleketlerın e ı a • . .. . . 
· ı d k' f tbolde olduğu gibi bazan bırkaç unıversıte 2evkıne varmış ar ır ı, u b k d'a b" .. · 

birl ik olup müşterek bir takım çık~rıyorlar ve uta ım ı.,.er ır unı-
Versite grupunun müşterek takımıle çarpışıyor. 

~koclo bir Türk takımı: 

B . ll~erikada "türk Dostları Cemiyeti, Türkiye ırkaç sene evver __ - • . . 1 1 
hakkında allLr~ uyandırm-tı düşündüğü zaman ~n ıyı yo o a-

k 1 t TA. 'ka<Sa ,.ahsilde bulunan Turk talebeden ra şunu bu muş ur merı .
1 

• 
C 1• • s k" · ---erek ·bir münakaşa takımı teşkı etınış a ıp Rıfat ve ua e ıyı -~.,. . · ı ı · 
~. b t k bütUn erikadi-.dolaştırarak Türkıyeye aı~ mese ~ erı 

u a ımı _,_.A... ·ı b' halınde muna h"luhtelif üniversitele ·n mün~~.ıakımlatı e ır spor -
k t. . t" ~ 71 aşa e tırmış ır. (Arkam Sa, 6 ~ü. 5 tel' 

iSPANYA ASiLERi 
MADRIT 

ETRAFINDA 

Harabeler arasmaa Maclricli müda
faa etmiye çalııanlor 

f Tafsilat ücüncü savfede 1 

Lindberg Is.tanbulda 
Atlas 

Denizini 
ilk 

A~an 

• Meşhur tayyarecı 
•• •• gelecek cuma gunu 

1 
1 

1 

lstanbul Radyosunun 
Arapça Neşriyatına 

Hiddetlendiler 
Adana, ıı (TAN muhabirinden)

Vatanilerin taşkınlıkları o dereceye 
varmıştır ki, evvelki gece Halepteki 
büyük bir gazinoya hücum ederek 
İstanbul radyosunun arapça neşriya. 
tını dinliyen halkı bundan menetmek 
istemişlerdir. Gazinoda çıkan kan -
~ıklıklar esnasında meçhul eller tara 
fından radyo kırılmış, işe polis de 
müdahale etmiye mecbur kalmıştrr. 
Hadisenin önü güçlükle alınmıştır. 

Resmi 
Nazarı 

Dairelerin 
Dikkatine 

1 KA.ğrt fiyatları dünya piyasa-
1 srnda yilzde yüz artmıştır. Mem
I leketimizdcn yabancı memleket. 

lere fazl:ı para çıkarmamak içırı 
1 simdive kadar biraz büyük harf
j l~rle dizilen resmi ilanlan, diğer 

refiklerimiz gibi biraz daha küçül! 
harflerle dizmeğe karar verdik. 
llin yazılarımn küçtiklUğü ve bU 
ytiklüğü arasınd:ıki nisbet; fiyat· 
lan arasındaıcı rıi.sbetin aynidir. 

İlanların biraz dajıa küçük harf. 
lerle dizilmesi 16. 3. 937 den iti
baren başlayar:ıktır. 

buradadır 
Bayan Lindbergde 
kendisile beraber 

Bir memur 
8000 lira 

ihtilas etmiş 
Pendik posta nakliyat memur nr. 

han, 8.000 lira ihtilas etmek suçiyle 
yakalanmış, tevkif edilmiştir. Ilk tah. 
kikata göre, suçlu Orhan, bu parayı 
tstanbul postanesinden almış, Eren. 
köyüne götürmesi lazımmış, fakat ih
tilas etmiş. Orhan bu parayı kaybet
tiğini ileri sürmektedir. Fakat bu i~
dia kabul edilmemiş, dün ~~ç vakıt 

tevkif olunmuştur. 

Yazan: Suat Derviş 
Yeni romammıı bugün clörclünc~ !~yl~.J~ ~aılo~ı:. Su~t Dervzs;n 

bu en güıel eseri, size hayatın ,,ak!lu ıçyuıunu, cluıunc/uren, ogla-
fan, ae1 oCI güldüren sot1rlo1 "olıncle onlotacokt1r. 

,, t .bu .. tün "Bu roman o/on ıeylerin romamd1r.,. IJte siz aya# ~ 
olan §eyleri buncla göreceksiniz. Suat Derviı "O/o? ~eylenn roma· 
nı,, nı yazmak için hayat mücadele ve muodelelerını colr. vaLndan 
ve içinden tetkik etmiıtir. 

_Simdi LGtfen Dördüncü SayfaYI 
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NEVYORK MEKTUBU: 

lngiltere niçin 
silahlanıyor? 

Maarif ve 
inhisar 

Vekilleri 

Şehir Meclisinde 
şiddetli itiraz·ar 

------------
Nevyork, Şubat sonu (TAN muhabirinden) - Amerika gibi 

uzak bir müşahade noktasından A vrupanın mukadderatı dönüm 
noktasmda<lır. Eskidünyaya bakan bir adamın gördüğü manzara 
acıdır v.e korkunçtur. Siz Eskidünya insanları bu manzarayı bi
zim gördüğümüz gibi görebilseniz Avruparun haline mutlaka 
ağlarsınız. 

Dün Muhtelif lıleri 
Tetkik Ettiler 

Hastalardan Ücret 
Münakaşalara 

istenmesi Kararı 
Yol Açtı Baıkan 

Ekonomi 
Konsel}i Tarihin en bil'yUk sulh taarruzuna 

dair yazdığım yazıda A vrupanın gö • 
rünüşüne dair siı.e arruırra Amerika. 
dan yazılar yazacağımı vadetmiştim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Bay 
Ali Rana Tarhan, dün gümrüklerde 
tetkikler yapm19tır, Bay Ali Rana 

Tarhan öğleden sonra gümrük ida -
resine gitmiş, ba.ı,müdür Bay Musta
fa Nuri ile birlikte yeni gümrük da
irelerini ve muhafaza batmüdürlük 
kısımlarını gezmişt~. 

Polikliniklere müracaat eden hastalardan alınacak ücret tari
fesi uzun münakaşalara yol açmıştır. Bu işi tetkik eden encümen, 
fakirin tayininde aciz izhar etmiş ve bunu meclise bıra:lomştır. 
Ayrıca ayak tedavileri için 3 7 maddelik bir ücret tarifesi hazır

lamıştır. 

Bugün vadimi tutmak Ü7..ere masa 
başına geçtiğim zaman keadı ketdi· 
me dedim ki : 

"- Türklyedeki okuyucularım A. 
merikanm manevi yardımiyle büyüi< 
bir sulh taarruzu hazırlandığına da. 
ir olan yazıma belki de ina.nmadrlar, 
çUnkU bunun aııkasmdan silahlanma 
ya dair haberler aksetti. Bilhassa 
İngilterenin bir buçuk milyar lngiliz 
lirası (yani 10 milyara yakrıı Ttir~ 

lirası) sarfedeceğine ait malumat. 
Avrupada bir sulh taarruzundan zi
yade bir harp taarruzu havası ,ya 
rattı. 

lngilferenin hareketi 
Fakat vaziyeti biraz tahlil ederse. 

niz ı;u neticeye varırsmrz: lngil tere
nin bir buçuk milyarlık silıihlanma 

hıı.reketi bir harp hareketi değildir, 
bUyük sulh taarruzunun icaplann -
dandrr. 

İngilterenin attığı adıma dıtha ya. 
kmdnn bakalım: Bir defa !$Unu ::ı;öre
ceğiz ki Maliye Nazm B. Chamber • 
lain ortaya bu senenin bütçesini 
koymadan evvel bir buçuk nıilvarltk 
fevkalade tahsisat istemiştir. Büt -
çeden evvel bu yolda tahsisat ·iste • 
menin bir misline bütiin İngiliz ma. 
'J tarihinde tesadüf edilmez 

Uç nokta 
lngilterede tam bu srrada \·e bu 

,ekilde tahsisat istenmesindeki mL 
nalar şunlardrr : 

1 - lnglltere, A\TUpada hU
'\"\ll< bir buhran kopmak üzere 
~Jduğuna kanaa.t getirmiştir. 

/ngi/fere silahlanma is fikrazınt Avam 
Kamarasında müdafa eden Maliye 

Nazın M. Çember/ayin 

manya Çekoslovakyaya hiloum eder
se Fransanın ve lngilterenin, QOi< 
şiddeUi protestolara rağmen seyirci 
vaziyetinde kalmaları ve harbe der • 
hal fiilen iştirak etmemeleri ihtimali 
vardır. 

Böyle bir ihtimal Uze~e yürümek 
elbette bir nevi kumardır. Fakat bir 2 - İngiltere ,icap ederse bü 

tUn Uiihlanma hareketl«>rinl J!:e tecavüz harbinde herşey ıkumardır. 
ride bırakacak bir ölçüde !!ilah . İtalya Habeşistan işinde kuman ka -
lanabll~eğinl lsbat etrneıJc iste. zanmıştır. Geçen sene Almanya da 
mi!Cltir • (~en) in işgali işinde oynadığı ku • 

3 _ tngflterP, bir huçuk mll- marda muvaffak olmuştur. 
yarlık proğramı ~nuna ka . Fakat bizim Amerii<adan gördilğU-

chr tatbike mechnr kalmıya:ıa. müz manzara ortada böyle bir hesap 
ğmı. iiaha ewf'I Avrupa mE"Se· ve son bir tereddilt bulunduğudur. 

Vekil, yeni gümrük oinumda.ki ba 
1 zı nok8anlann tamamlanmuı ve ku
rulmakta olan kimyaha.neye alınacak 
tesisat için 5000 liralık tahsisat ve
rileceğini vadetm19tir. 

Bu para ile giimrüklerde bir de ev
rak mahzeni yapılacaktır. 

Vekil, bugün de Haydarpa,a gUm
'rUklerini ziyaret edecek ve yeniden 
tadil edilen ,ube ve servisleri tetkik 
edecektir. Bay Ali Rana Tarhanın 
yarın veya pazar günü Anka.raya dön 
mesi muhtemeldir. 

, MAARİF VEK1Lt GÜZEL SANAT-
; LER AKADEM!SlNDE 

Maarif Vekili Bay Saffet Ankan, 
dUn Güzel sanatier akademisinde tet

: kiklerde bulunmuştur. Bay Saffet A
ı 
nkan, sabah saat onda Güzel Sanat-
ler akademisine gelmif, direktör Bur 
han Toprak ve Profesör Tot ve orta 
tedrisat müdürü Cevatla birlikte Dol-
ma.ba.hçe sarayına giderek eski veli
aht daire.sinde açılacak resim sergisi 
etrafında tetkikler yapmıştır. 

Maarif Vekili, öğleden sonra da 
saat 17 de tekrar güzel sanatler aka
demisine giderek dersaneleri ve mek
tep tesisatını gezmiş. alakadarlardan 
çalışma tarzları üzerinde izahat al
mıştır. Bay Saffet Arıkan, bundan 
sonra Hakimiyeti milliye nı.ektebini 
tefilf etmiştir. 

Hazırlanan 
proJeler 
boşa gitti 

Galatada inşası kararlaştırılan yol
cu salonu için proje seçimi, bugün 
saat ikide Güzel Sanatler akademi -
sinde toplanacak umumi jüri heye
ti tarafından yapılacaktır. Projeler 
üzerinde tetkikler yapan tali komis
yon azaları arasında çıkan ihtilaflar, 
kararlaştırılan şartlar üzerinde bazı 
değişiklikler yapılma.sına lüzum gös
termiştir. Bu arada birinciliği kaza
nacak projenin inşaata esaa tutul . 
ması da kararl&.\'mıştır. 

Liman idaresi mütehassısları bir
çok projeler üzerinde yapacakları 

tetkiklerden sonra yeni ve esaslı bir 
proje hazırlıyacaklardır. 

Esas projenin hazırlanması işinde 
Avrupada tetkiklerde bulunan salon 
müdürü Bay Cevat ile Gümrük baş
müdürlük muavini Bay Mehdinin fi
kirlerinden istifade edilecektir. Bu -
na rağmen açılan müsabakada kaza
nanlara evvelce kararlaştırılan 3500 
lira ikramiye dağıtılacaktır. 

Yalnız taksim işinde de bazı deği
şiklikler yapılmış ve bu paranın 7 
kişi arasında dağıtılması kararlaş -
mıştır. Buna göre, birinciye 1000, 
ikinciye 750, üçüncü ve dördüncüye 
befer yüz ve yedinciye kadar da iki 
yüz em,er lira verilecektir. 

Deniz tarifelerinde 
halk ve tüccar lehine 
mühim değişiklikler 

'esi hnkkmda bir nılaşmıya va. Çekoslovakya Denizyollan idaresinin 193 7 navlun ve yolcu tarifelerini te.~bit 
nlaca.ı;_ı ümit edh.·or • Almanya Çekoslovakyayı i•gal ede kr 1 e"' """ etmiye çalışan tarife komisyonu, dün te ar top anmış ~e m~za-

Faşist bloku rek kumarda muvaffak olursa, yani kerelerine devam etmiştir. Tarifelerin bugünlerde tesbıt edıle-
Hitler A vrupada bir faşist bloku Fransa ve İngiltere harekete gelmez ceği anlaşılmaktadır. 

kurmn•a ralışıyor. Avrupanm diğer Al d b' h ft 
•J ... terse man or usu ır a a sonra Ög-rendig- imize gö~, komis-~ 

kısımlarına karşı ayn ve müstakil 
. Roman)'\'dadu. Rusyaya ·hücwn için yon şı"mdı'den gerek yolcu ve ge· Akay bir vaziyet iş~al edecek ve A vruna Vapurları 

mukadderatına hakim olacak bir Rumen toprağında müsait saha yok. rekse navlun tarifelerinde halle 
blok... • tur. Zaten Alınımların Okrayna hak. ve tüccar l ehine çok m ühim de-

fn<rilterenin silahlanmast. Hitlerin kında emelleri olduğu için bu itibar ğişiklikler yapılmasını kararlaş
bu tnsavvunına karşı ln~liz siyas"- la da Rumen toprağı, Almanlara la. 

tınmştır. 
tinin fiili cevabını teşkil eder. B. zım olan taarruz üssüdür. YOLCULARA MÜHİM KOLAYLIK 
Blum ve Eden şu .~i~lrde_ birl~i~or- Eğer bu na.zariye doğru ise Alman Yeni tarife ile bundan sonra vapu· 
lar ki A vnıpa sulhunü saglam bır ti' siya.setinin Balkan memleketleri ru kaçıran veya. bilet aldıkları halde 
mel üzerine kurmak ve Almımvayı hakkındaki siyasi alakalarının ma - seyahatten vazgeçen yolcular parala-
bu sisteme dahil etmek için mutlaka ı . . . rını geri alabileceklerdir. 
ortava kat'i bir sil fıhll\nma amıi ve nası kendı kendıne meydana çıkar. Güverte yolcuları biletlerini almış 
hudutsuz bir kuvvet koymak 15.zım. Balkan Birliği Alman planlarına ta. oldukları halde vapura binmekten 
dır • bii bir engeldir. Bunun için Alman vazgeçerler ve yahut ta vapuru kaçı-

Mü tem/eke iıi siyasetinin takip ettiği hedef, Bal - rırlarsa derhal acenteliklere müraca-
lngilterenb attığı aclmım mUstem kan tesanüdünü her suretle gevşet • at edip bilet paralarını tam olarak 

leke davasındaki manası da gudur: meğe çalrşmaktır. I geri alabileceklerdir. 
"Almanya müstemlekelerin tRdcsi Kamara yolculan da vapurun hare 
hususunda İngiltere Uzerinde cebir Büyük kumar ketinden iki saat ewel haber vermek 
icra edemez. FM<at dostane mürtaka. Çekoslovakyaya karşı bir Alman şartile hiçbir fark vermeden ikinci 
ıa yoliyle bu hususta bir çare '•ul _ taarruzu mutlaka vaki olacak mı?. vapurla seyahat edebileceklerdir. 

Tamir Ediliyor 
Akay idaresi, yaz mevsiminin yak

la.tmaaı dolayısile hazırlıklara bM} • 

lamı~tır. Moda, Erenköy ve Bağdat 
vapurları eaa.slı surette tamir edil -

mektedir. 
Kadıköy vapuru da havuza ahn -

mıştır. Akay idaresi, ,imdiden tari • 
felerde bazı deği,iklikler yapmıştır. 
15 .Marttan itibaren, akşamlan Ya. 

Iovad&n Köprüye dörttte kalkma.kta 
olan vapur 4,15 te ve Köprüden her 
&kşam bUtiln adalara 7 ,15 te hare
ket eden son vapur da 7,30 da kal
kacaktır. İdare ilkbahar tarifesinin 
hazırlıklarına ba..,lamı,tır. Tarife ni
aan ortuında tatbik edilecektir. 

Bu sualin cevabını, Almanyanm bü - Gerek güverte, gerek kamara yol-
mak imkanı vardır. w -~ 

yük ölçilde oynanacak bir kumarın cuları fırtına, sis ve diger ta.bil se • Karadeniz hattında da birinci mev-
Ancak Japonya dahil olduğu hal. neticesi hakkında varacağı son talı. bepler dolayısile limanlardan vapur- kilerde yemek mecburiyeti koymağı 

de Alman müsteml~elerini alan di - minde ve vereceği son kararda ara. la.ra giremezlerse bilet ücretlerini kabul etmi,tir. 
ğer ala.kadarlar da işe karl§malıdır.,, mak icap eder. E gwer Almanya böyle tamamen geri alacaklardır. 

HlLELER1N öNüNE GEÇMEK Bahar geleli bir kumar oinamağa karar vermez. Bundan başka gidip gelme seyahat 
lngilterenin attığı adrmm tam bu se İngiltere, Fransa ve Amerikanın edecek ailelere de bütün hatlarda yüz tçtN ... 

d t ·1·t Bundan bııı:ı.ka, navlun tarifeleri U-dakikada vukuu çok dikıkate değ~r . biiyu" k bir hüsnüniyetle haznladığı de 30-40 miktann a enzı a yapı- -r 
zerinde de esaslı değişiklikler yapda-

bir hadisedir.Bahar gelmiştir.Bu mev sulh taarruzu muvaffak olabilir. O lacaktır. k 
1 h caktır. Bu arada en mühim olara simde Avrupada daima harp koku- zaman muallaktaki dünya işleri mU- Tahsil için Anado unun mu telif h 

ğu h. l h. 1 e•yaların nakli sıruında yapılan i -
lan artar·, ı:ıiddetli hareketler ba.şgös zakere yoliyle ve gön~l hoşlu ile limanlarından ,e ır ere ve şe ır er - Y ed 

~ · · h'ta d k" lelerin önüne germek üzere yeni t -terecegı··ne ait ihtimaller kuvvetle - hallolunur. Avrupa için yeni bir sulh den tahsil müddetının ı mm a oy ~ 
1 tal bel birler alınacaktır. Nakliye parasın • 

nı·r. lnciltere bir buruk milyarlık bir emniyet ve istikrar devresi baş ıya_ !erine dönecek e ere para.uz &e- • 
~ .. ·1 kt' B dan iatif ade için eşya cinslerinı yan-

llilahlanma. t-ebbUsUne atılmakla şu bilir yahat etmek hakkı verı ece ır. u- .. t 
.....,,. 1k v k.1 t' · t 'b'l lış ve sıkletlerini noksan gos eren 

nu ispat ediyor ki Almanyanın ilk ve. S. S. S. nun için tısat e a e ının a.ııvı ı e nakliyeeelerden e,ya konşimentosu 
•ilede Çekoslovakyaya hUcum ede • Denizyollan Umum Müdürlüğüne ıa- 1 ktı 
., kild tutarmm bef misli ceza a maca r . 
Ceğine ait olan Fransız end: ...... 1erine G k• D 1 llhiyet verilmiştir. Bu ~ e mec- k t'i 1 ak 

~ E ık·ı ece 1 o u h d 30 Aynca hilelerin önUne a o ar 
lngı"lı'zler de tamamiyle i..+irak edi. vve cani seyahatler için er vapur a 1 • in 

..,~ 'll'-ki üt k 't geçmek iÇin de e9ya cine enn sı -
vorlar. üç günde'nberi devam eden lodos yer ayrılacaktır. ~ m e aı ve d ;ı;.;.·kl"kl "' nıfla.ra taksiminde bazı e&..,ı ı er 

Hl'f/erı'n c/ücüncesi rüzgin evvelki gece birdenbire şid- yoksul kimselerin de meccanen ıe : 1 t B"' l 
s • kll ti t ibı yapılması kararlaştrn. mrıp ır. ~y e-

Almanlann hesabı "u olabilir: detlenmlş ve sabaha karşı gök gürül- yahatleri için yıne ve e n enı - likle Denizyollan vandatında muhim 
• u kUll · · tüsU ·11e beraber •ehn'n bazı semtleri- le umum müdüre s&lahlyet verilme- h k k Ftansa mali ve siyası m § er 1çın y miktarda f azla.ltk olacağı mu a ka 

ani ed h b ne leblebi büyUklUğünde dolu düş - si kararlaştırtlmıştrr. 
dedir. İngiltere bu s y e ar e mü..+ür. Komltıyon, Akdenizde olduğu gibi görülmektedir. 
hcnUz hazır değildir. Bunun için Al. .,,~ 

Bir kısım aza. bu tarifenin kabulü 
np, fakirlerin tefriki meselesinin de 
sertabiplere bırakılmasını teklif et
miflerdir. 

Ekseriyetini doktorlar teşkil eden 
bu zümrenin bu meselede ısrar et -
meleri, diğer azayı harekete geçir -
miştir. Onlar da, belediye hastahane
lerinden para alınmanın doğru ol
madığını, alınsa bile tarife ile hare
ket edilmemesini ileri sürmüşlerdir. 

1SMA!L ŞEVKETİN SÖZLERİ 
Bu arada B. İsmail Şevket, dünya

nın her tarafından' hastahanelerde 
nüfusun yüzde on beşinden fazlası 

için meccani yatak ayrıldığını, hal
buki bizde veremlilerin hastaneye 
girmek için sıra beklediğini, bir çok 
fakir ve kimsesiz hastaların kahve 
köşelerinde inlediğini söylemiş ve 
demiştir ki: 
"- Bu tarife kabul edilirse 40 -

50 lira maaş alan memurlarla dul, 
yetim ve mütekaitlerin hali ne ola
caktır ? Şehirde nüfus ekseriyetini 
bunlar teşkil ediyor. Halbuki, bu ek-
seriyet hastanelere bu kadar para 
verecek kudrette değildir. Memleket
te fakir, zengin diye bir tasnif yapıl
ması da mümkün değildir. 

Fakirler izzeti nefislerini kırma

mak için "fakirim,, demezler. Bir 
kısım zenginler de bazı evham ve dü
şüncelere kapılarak vaziyetlerini 
saklarlar.,, 

Bu şekilde devam eden münakaşa
lardan sonra, Sıhhiye encümeninin 
bu münakaşalardan mülhem olarak 
işi yeniden tetkik etmesine karar ve
rllmiştir. 

SANDAL KAZALARINA KARŞI 
TEDBİR 

Sandal kazalarının önüne geçmek 
için mahzurlu hareketlerin ya.sak e
dilmesi lüzumlu görülmüş ve bu işi 
tetkik eden daimi encümen na.kil hiz
metile uğraşan sandalcılar hakkında 
bazı hükümler koymuştur. 

Mülkiye encümeni ise, gerek spor 
veya tenezzüh maksadile, gerek ba
zı iskelelerde yolcu taşımak Uzere 
sandal kullanmak istiyenlerin 18 ya
şını bitirmiş olmaları, yüzme bilme -
teri ve ehliyetnameyi haiz bulunma
ları mecburidir.,, şeklinde bir kayıt 
ilave etmiştir. 

MÜNAKAŞA BAŞLIYOR 

18 Martta Atinada topla 
nacak Balkan Antantı Eko· 
nomi konseyine hükCımetimı 
namına iştirak edecek ırıu · 

rahaslar seçilmiştir. Bu he
yet, Meclis ikinci Reisi Ha· 
san Sakanın riyase!jnde ola· 
:aktır. Heyet, lktısat Ve· 
kileti namına Deniz Nakliyat 
Umum Müdürü B. Ayet A l· 
tuğ, Türkofis Reisi Bay Bur· 
h&n Zihni, Hariciye Veklle· 
~inden Bay Şinasi ve Atıf 

Nafıa Vekaletinden Münaka· 
lat Reisi Bay Kadri, Maliye 
Vekaletinden Nakit i şleri U 
mum Müdürü Bly Halit Naz 
miden müteşekkildir. 

Heyet azalarından bazılar ı 
şehrimizdedir. Diğerleri de bl 
gün, yarın Ankaradan gele· 
cekler ve heyet toplu olaral< 
pazartesi günü Pire yolu ile 
At inaya hareket edecektir. 

Türkkuşu Filosu 
Dün Gelmedi 

Dün Ankaradan geleceği yazılan 
Türkkuşu filosu, havanın muhalefe .. 
ti dolayrsile bu seyahatini tehir et· 
miştir. Şehrimizde bulunan TürkkU" 
şu filosu dün lstanbul üzerinde u· 
çuşlar yapmıştır. 

Bugün, Türkkuşu Umumt MUdüril 
Bay Zeki, Türkkuşu muallimlerinden 
Bay Vecihi ve Türkkuşu İstanbul 
Şubesi ReiBLB8Jl N\Ui.. •ehnn muh· 
teııt yerıerınr gezerek ·ıi.irkKuşu ıçıtı 
tatbikat yapmağa elX,ri.şli bir sah& 
arayacaklardır. Bu heyetin beğen .. 
ceği saha Hava Kurumu tarafından 
satın alınarak 1stanbul Türkkuşuna 
verilecektir. 

Pazar günü yapılacak Türkku~ 

bayramı merasimi baştan başa filnı8 

alınacak ve halka gösterilecektir. 

"Bay", "Bayan" 
ve "Öğretmen" 

Mecliste dün, bu madde okunur O· 

kunmaz şiddetli bir münakaşa kapısı 
açılmıştır. Azadan bir kısmı, Uıtan
bul gibi her tarafı denizle çevrilmif 
bir şehirde gençliği su sporlarına he
nüz alıştırmıya başlarken böyle yaş -

~ ................. 

Maarif Müdürlüğü, dUn mekteple
re mühim bir tamim göndermiştir· 
Bu tamimde, gerek talebenin mual· 
lim, gerek muallimin talebeye ve ge .. 
rek muallimin diğer muallime hitaP 
etmesi için munhasıran bay, bayan 
ve öğretmen ta.birlerinin kullanılma" 
sı, muallim bey, hocam gibi unvan· 
tarın yasak olduğu bildirilmiştir. 

tahdit etmenin doğru olamıyacağını 
ileri sürmüşlerdir. Neticede kararın 
yalnız sandalcılar& te,mil edilmesi 
kabul edilmiştir. 

Meclis, dünkü toplantısında afişaj 
işinin idaresi için münakale suretile 
tahsisat verilmesini kabul etmiştir. 

Bütçe müzakerelerine geçildikten 
sonra pazartesiye toplanılmak üzere 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Eski Kanuna Göre 
Tekaüt Olanlar 

Milli Mücadeleye iıtirak edip te es. 
ki tekaüt kanunu mucibince tekaü
de sevkedilmiş bulunan sivil ve as
keri memurların tekaütlüklerinin ye. 
ni kanuna göre tashih edileceği hak
kındaki haberler doğru değildir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

K arablikte inu edilecek denılr 
n ~elik fabrikalannın ternel 

atma mera.simi 15 Martta yapılaca.1'
b r. 

• 
A nkara kömür sergisine iştirak 

eden bazı firmalar, gönderdik
leri mallan.o yetişebilmesi lçln sergi.. 
n1n bir kaç gün tehirini i.stemi5lerdlt· 

• 
Ş ehlnphm cülli!ıu yıldöniJJtl1 

münuebetile Pazartesi gUıaU 
lran konsoloshanesinde bir resnıi )ia .. 

bul yapılacaktır. 
rl 

,-i2susA.iJ 
CUMA 

Buıünkü Hava: DEt'.ilŞlK 

Bucünkü hava, deği,ik ve krsmen bulutlıı 
olacaktır. Hafif yaiış ta muhtemeldir. Orta 
ve Şimali Anadolu bulutlu ve yai11lı geçe· 
cek. diğer yerler k11men kapalı olıc11ktır. 
Rüıılr. cenup istikametinden Garbt Anado· 
luda ~iddetli esecektir. Karadenizde fırtını 
r örülecektir. Diğer mmtakalarda rilzrlr 
mutedil bir ıüratle eeecektir. 

Dünkü hn·a 

3 üncü ay Giln:31 Kasım:125 
1355 Hicri 1353 Ruıni 
Zilhicce: 28 27 Şubat 
Güneş: 6,17 - Oğle: 12,24 
ikindi: 1~,42 - Akşam: 18,12 
Yatsı: 19,43 - lmslk: 4,38 

Dün. barometre 776 milimetre, hararet dilmiştir. Rüzclr ıaatte 11 kilometre sür•t· 
en çok 14, en az 9 santigrat olarak kayde- le lodostan esmiştir · 
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SON HABERLER 

Asiler Madridi 
çevirmeğe çalışıyor 

Hükiimetin eline geçen 
esirler arasında 

var Italyanlar da 
' londra, 11 (TAN) - İspanya asileri tarafından Madrit şehri 
~~fında gerilen ağ, gittikçe kapanmaktadır. Asilerin verdik· 
~ lllalumata göre Madridin şimali şarkisinde Guadelhara'ya 
~apılan taarruz muvaffakıyetle inkişaf etmektedir. 

Be'çika 
Meclisinde 

ispanya 
Harbinin 

Perişan 

izlerinden 

ltalya - Yugoslavya 
münasebetleri en samimi 

devresine girmiş 
--ı Roma, 11 (A.A.) - Havas Ajan 
· "--~ / sı bildiriyor: , 

Yugoslavya orta elçisi B. Yuvan 
Duçiç Kont Ciano şerefine bir akşam 
ziyafeti vermiştir. Diplomatik maha 
filler bundan B. Mussolini tarafın 
dan Milano nutkunda· ve B. Stoyadi
noviç tarafından Belgrad'da haber 
verilen İtalya • Yugoslavya münase. 
batındaki devamlı seli.hın yeni bir 
nişanesini görmektedirler. İki hüku
metin teması şimdi pek ziyade samL 
midir. Fakat bu salihın henüz siyasi 
mahiyette bir anlaşma şeklini alma. 
dığı anlaşılmaktadır. 

Bazı ,ayialara göre, Kont Ciano. 
nun Belgrad'a bu ayın sonunda ya • 
pacağı seyahat de henüz tespit edil. 
memiştir. 

Bir dövüşme 
r B .. 

Asiler, Guadelhara.dan ancak yirmi 
kilometre me8afededirler. Hükumet 
tebliğleri, kuvvetlerinin sebat ve mu
ka vcmet gösterdiğini anlatıyorsa da, 
gerilemek ıztırarmda kaldığını da k~ 
bul etmektedir. Salarnankadan bildi
ğine göre, cenuptan hareket eden 
bir kol Valensiya - Madrit yoluna ta· 

Asiler eline geçen bir kasabada ölüme/en kurtulmak korkusile hicret 
edenlere acıklı bir bakıı 

Bir "Centlmens Agreement"in ak. 
tedilmek üzere ve hatta aktedilmiş 
olduğu şayialar ise hakikate uygun 
değildir. 

to rtikseı, 11 (TAN) - Parlamen_ 
~un toplandığı sırada inhilal eden 
h elerde intihabat yapılmaması için 
it lZırl.anan kanun layihasının müza_ 

arn.ız eden kuvvetlere vardım edecek,-----

ve bu yolu kesmiye uğraşacaktır. E rransız 
S&.Rn bu yol Şiddetle bombardıman r ~ 

~ sırasında ayan azası biribirine 
~1~ler liberallerle sosyalistler dö
la _rnUşıer, gürültü geçtikten sonra 
ıı:ha bUyUk bir ekseriyetle kabul o_ 

1 .rn~tur. Kanunun hedefini reksist 
k~ hderi "Degrel,, in meclisteki ar-

edilmektedir. I 
lTALYA.,.'l ASKERLER! si "krazı 

Hükumet. tebliğleri, son muharebe· l 
!erde 41 İtalyan esiri alındığını bil- baş }ll)Or 
diriyor. lı 
Ispanyanın .:malinde Oviedoda mu

harebe devam etmekte ve hükumet, 
biler tarafından yapılan üc: taarruzu ld~larını istifaya sevkederek ıu_ 

~uz_ Yere memleketi heyecana dü
esıne mini olmaktır. 

püskürttüğünü bildirmektedir. 
Cenupt". ise iki taraf ta Kordovada 

ilerilediklerini haber veriyorlar. 
MüDAHALE MI ? 

"Bir dağı 
Daha 

Paris, 11 (TAN) - Fransız müda
faa istikrazmın ilk kısmı 5000 milyon 
franktır. ":) senede itfa olunacak .e 
faizi yüzde ( 4,5) olacaktır. Istikraz 
tahvilleri yarın .,iyasaya çıkıu-ılacak
tır. Cümhurreisi Bu akşam bir nutıu:~ 
la halkı, istikraza iştirak için davet 

!spanya Dışbakaru Del Vayo, Al- edecektir. İstikraz kamilen müdafaa 
manya ile ltalyanın İspanya işlerine işlerine harcolunacak, yalnız bir kıs
mUdahalelerini yeniden protesto et- mı nafia işlerine tahsis edilecektir. 
miştir. 

Fakat Bay Eden dün Avam Ka 

D C 1 d I• k 1 mıarAqmrhı P'nniillii va.sa.shnın ihlıl.l o, 
• ,,-~-1·ıunauğuna dair yeni bir delil bulwı· 

e~llguldak ıı 1(A.A.) _Zonguldak madığmı söylemiştir. 
tt1ıı 1~olunun Zonguldaktaki büyük Londrada hüküm süren kanaate 
\' eiı bugün büyUk merasimle açılmış göre, gönüllil yr..sa.;ırun tatbikinden 
lte .candan tezahürat yapılmıştır. On. sonra İspanyaya bir tek gönüllü git
ltti~~de Halkevi bandosunun çaldığı memiştir. Giden gönüllülerin yasak 
da~ı nıarşlarla ve ellerinde "Bir dağı tatbikinden üç hafta evvel İspanyaya 
lık .a ?eldik!., vecizesiyle çok kalaba- varmış olduktan anlaşılmaktadır. 
d l§çı kütlesi sevinç r1Jyecanları için. MEÇHUL GEMlLER 
>..~P~rtl. ve hükumeti ziyaret ederek Bay Eden, bilerin, İngiliz malr 
ltı ~Urke, Parti ve Cürnhuriyet Hükü. taşıyan iki lspanyol gemisini tevkif 
ltı ~ıne :minnet ve şükranlarım sun- ettiklerini, bu gemileri ne yaptıkları 
~ Uşl.ardır. Bu münasebetle Halkevin- nı bilmediğini söylemiş, ve protesto 

hır suvare verilecektir. ile tazminat hakkını hıfz için İngilte 
-------t' 

Erzurum un 
Kurtuluşu 

~ Kutlandı 

renin İspanya sefirine talimat gönde 
rildiğini bildirmiştir. 

Balear adalarında asiler tarafından 
bombardıman edilen Fransız vapuru, 
geri dönmüş ve bombalar infilak <!t
memiştir. 

Romanya Kralı Karol 
Pe9teye Gidiyor 

Bükreş, 11 (TAN) - Kral Karol, 
yakında Peşteyi ziyaret edecektir. 
Peştede hazırlıklara başlanmıştır. 

Müstemleke 
Grevleri 

Şiddetlendi 
Paris, 11 (A.A.) - Cezairde Kons

tantin yakmmdaki Kouif maden ame. 
lesi, grev ilan etmişlerdir. Jandar
malar, birkaç el havaya silah attık
tan sonra, tehditkar bir vaziyet alan 
grevciler 'n üzerine ateş etmiye mec
bur olmuşlardır. 6 yerli ağır suret· 
te yaralanmıştır. Bunlardan birisi 
almış olduğu yaraların tesiriyle öl
müştür. 

Yunan Krabnın 
Seyahati 

Atina, 11 (Hususi) - Kral ile Baş
vekil Giritteki seyahatlerine devam 
etmektedirler. Dün lraklinde beledi· 
ye tarafından şereflerine verilen ziya· 
fetten sonra müzeyi ve şehrin görü
lecek diğer yerlerini gezmişler ve cİ· 
var&ki eski asarı tetkik etmişlerdir. 

KOÇUK HARIC~ 
HABERLER 

A iman ıazetelerinin a· 
leyhte yaptıkları neş

rıyat Aınerikada fena kar••· 
lanmıştır. Hükumetin bu 
ne~riyatı protesto etmesi mul 
temeldir. 

• 
Yunan Turist heyeti, 1 E 

martta Atinada top · 
!anacak Turizm kongresind( 
1örüşülecek olan nıeselelerı 

tesbit etmiştir. 

• 
R uzvelt. beynelmilel bir 

sillhstz•anma konfe • 
ransı hakkında kendisine at

""fidifen tek"Ufler1n asılsız ol • 
dYiuntı sö lemlştir. 

• 
A tinada yapılan bir haf. 

riyatta çok kıymetl i 
bir kadın heykeli bulunmuş • 
•ıır. 

-==== -
lncıiltere imparatorluk 
Konferansı Toplanıyor 

Londra, 11 ,TAN) - lmparator
luk konferansı mayısın 14 ünde top
lanacaktır. Mister Baldvin, konfe· 
: ansın evvela harici siya.set ve müda
faa siy3.$Ctiyle meşgul olacağını, son· 
ra kanunuesasi, ticaret, muvasa~·ı 
ve muhaceret meselelerini mevzuu 
bahsedeceğini söylemiştir. 

Belçikanın Bitarafhğı 
Londra, 11 (TAN) - Brükselden 

gelen bir habere göre İtalya hükume 
ti Belçikanın bitaraflığı bahsi üzerin_ 
de Fransa, İngiltere ve Almanyanm 
noktai nazarına iştirak fikrindedir. 

Armanya 
Ve garp 
Misakı 

Londra, 11 (TAN) - !ngilterenin 
geçen sonteşrinde Alrnanyaya gönder 
diği ve garp misakı meselesini mev
zuu bahsettiği notasına Almanyanm 
bugün cevap vermesi bekleıunektedir. 
Fakat Almanyanın kayıtsız ,şartsız 

bir garp misa.kına ta:raftar olduğu bil 
diriliyor. 

Alman 
Hariciye 
Nazırlığı 

Fon Nöyratın Yerine 
Ribbentrop Geçe· 

cekmiı 
Londra, 11 <A.A.) - Mançcster 

Gardiyan gazetesi, Alman Hariciye 
Nazırı Fon Nö)Tatm yakında istifa 
edeceğini, yerine de Fon Ribbent. J

bun getirileceğini yazıyor 

iPTiDAİ MADDELER 
KONFERANSINDA 

Cenevre, 11 <TAN) - Iptidat mad
deler konferamıı üç heyet vücuda ge· 
tirmiştir. Bunların biri istatistikler. 
biri istihsal kanunlarını, biri istih 
lakçi devletlerin iptidai maddeler bu 
lama.masının sebeplerini tetkik ede· 
cektir. 

~ t~rum, 11 (A.A.) - Erzurıumun 
~ı:tuıuş ytldönümü bugün büyük me
ha ltnle kutlandı. lstanbul kapısından 
~ Yürüşü ile şehre giren kahraman 
% Unıız caddeleri dolduran halkın 
~ ke.silmiyen alkışları arasında 
ta Urıyet meydanında yer aldı. Ko
tU.~~~dan insan kalabalığından gö
) Uyordu. Halk, ordusunu sevinç 
,~ariyle selamlıyordu. Bir süvari 
~ki Yt .iki atlı askerin muhafazasın
leı· büyük direğe pnlı bayrağımızı 

•• BUGUN 

lkllı nıal"§I arasında çekti. 
!3tı>d~tea.kiben hatipler söz alarak 
!!'ur Yük Önder Ata ttirk, on binlerce 
ln 

1
kUn kalbinden gelen alkışlariyle 

te 
1 dı. Vali ve kumandanın önünden 

l'e~n kıtaat, mekteplilerimiz, cemi
' ~r'. halk şiddetle alkışlandı. 
1 Çıt resmi iki saat sürmüştür. 

Romaya Doğru Bir 
Siyasi Seyahat 

to~lin, 11 (A.A.) - Oğrenildiğine 
heeı' Avusturya vatanperverler cep
'-tto llnıunıt katibi müsteşar B. Zer-

'Roınaya gitmiştir. 

lıııı· 
1 •r Memurları Kooperatifin 
· F eahini istediler 
'1 ~ir, 11 (Tan muhabirinden) -
1-.t ıtin lialkevinde toplanan memur
ft~~ur il5tihl1k kooperatifinin 
\ed~lğım ileri ~k fe81ıini i.a-

er. 

ispanya 

Harbi: 

• ıpanya iç harbr son ıunlerde 
1 Y41niden canlanmıştır. Asiler. 

her feyden evvel Madridi tamamile 

çevirmek için şimali,ark tarafı.ıdan 
taarruza ıeçmifler ve son tebliğ
lerine iÖre bu sahada bir hayli i· 

erlemiflerdir. Bir rivayete iÖre, 

bu taraftaki cümhuriyetçiler cep

hesi tamamile yıkılmı, bulunmak
tadır. Başkumandan Cıeneral Mia
hanın hemen cepheye koşması, 
cümhuriyetçilerin vaziyeti vahim 
saydıklarına delil tel&kki ediliyor, 
hatti henüz sukutu bildirilmemif 
olan Cıuadelhara. artık sukut et • 
mif nazarile bakılabileceti illve o
lunuyor. Asiıerin bilhassa fimali
,ark tarafından Madride ıiden bü
tUn yolları en fiddetli atefe maruz 
bırakarak Madrit müdafilerinin 
manevi kuvvetlerini iyiden iyiye 
kırmayı istihdaf ettikleri bildiril
mektedir. 

~ Madrit, dahili harbin kopmasın
dan bqlıyarak timdiye kadar bir· 
kaç defa mUhim tehlikeler ieçirmif 
bulunuyor. Bu defaki tehlikenin 
de bertaraf edilip edilemiyeceğini 
önUmüzdeki &iirılerira hadiseleri 
ıösterecekti r. 

Lokorno 

lıi: 

H itlerin geçen sonteşrindı 
söyledigı bir nutukta Al

manyanın iarp devletlerile sulhü 
idame için teşriki mesaiye hazır ol· 
duğunu söylemesi üzerine lnıiltere 
hariciyesi Almanyaya bir nota iÖn
dermit vı bu nota ile yeni bir ıarp 
misakının yapılması için zemin ha
zırlamak istemitti. 

O zamandanberi Almanyadan 
bir cevap beklediii halde Almanya 
hükOmeti derin bir sükut muhafa .. 
za etmit ve bir aralık bu mesele 
Adeta unutulmuftu. 

Son haberlere ıörı Almanya. 
bu lrıgillz notasına cevap vermek 

üzeredir. Notanın bugün verilmesi 
muhtemeldir. 

Anlaşıldığına iÖre, Almanya, ye
ni Cıarp Misakının hiç bir ,art veya 
keyıt ile bağlı olmıyarak Cıarbi 
Avrupada sulhü korumasını istih 
daf etmektedir. Bu noktai nazar 
doğru olduiu takdirde ve yeni 
şartlar dahilinde müzakere vu 
kubulduğu takdirde, Fransa -
Rusya mütekabil yardım pak 
tı nazarı itibara alınnııya~ak 

ve Almanya Avrupımın ,erefi 
hakkında hiçbir teahhütte bulun 
mıyacaktır. 

Bu şartlar dahilinde Carbi Avru
pada temin olunacak sulh, Alman. 
yayı Avrupanın v•rkında tamami
le serbest bırakacaktır. 

Fransanın bu ferait dahilinde 
bir garp Lokarnosu mUzakeresine 
iştirak etmesi, çok şüphelidir. 

Almanya ile 

Ameri~a: 

G eçenlerdı Nevyork belediye 
r11isi tarafırıd,.n Alnıtlnya 

devlet fefini ima ederek söylenen 
sözler, Almanya tarafından protes-

to edilmiş ve Amerika hükOmeti, 

bu sözlere iştirak ıttmediği, bilakis 

bu sözleri takbih ettiğini anlatmıf 

ve özür dilemişti. Fakat bu özür 

Almanya matbuatını hoşnut etme

diği için Alman gazeteleri Ameri
kaya karşı fiddetli neşriyat yap -
mı, ve bu ne,riyat Amerikada de
rin bir teessür uyandırmıştır. An
laşılan bu sefer Amerika hükume
ti Almanyayı protestoya lüzum 
görecek! 

Fakat Amerika lıükCımeti, Al • 

manyadan özür dilerken, Amerika 

Kanunu Esasisinin her vatandl.f& 

söz hUrriyeti verdiiinden Amerika 

hUkCımetinin özür dilemekten bat

ka bir fey yapamıyacatını söyle -
miftl. 
Amerikanın t .. ebbüsüne karşı 

Almanyanın ne diyecett merak e
dilmel• değer! 

Omer Rııo DO~ROI.. 

3 

§ClEK 
Diıçi Koltuğu 

Geçen gün bir dltçl kabinesine gir. 
dim. Eskiden beri blllrlm amma bo 
sefer -bilmem neden- dişçi koltuğu 
pek gözüme batb. 

Efendim? Vstüne oturup b&§mm 
arkadaki iki yumruğun arasına tes. 
Um ettiniz mi. Ondan sonra siz, alzin 
değilsiniz! Doktor, sizi lstedlğl gibi 
yükseltiyor \"e aJ~ttyor .• Arka ta. 
raftaki manh-eli.ya ayağı Ue butıkça 
yükseliyorsunuz; canı istene sizi ar. 
k& üstü yatırıyor, isterse yan ç.e\il'L 
yor, isterse başının aşağıya, ayakla.. 
nnızı yukarıya dikiyor. Yalnız otu. 
ranm \'azifesl ağzını açıp gözlerlnJ 
kapamak. Atnnut. ağmu açıp ta bir 
kelime söylern.";e de lmkln yok. Bo 
pek kolay tahammül edilir bir azap 
değil, değil amma rahat yemek \'8 

hazmetmeık için bu azaba tahammW 
gerek! 

Hayatta ~ğumuz az ~k bir mit.ta. 
behetle -ve aı:ılamnımı sağlam ve 
~ürüklüğüne ,;ör&- birer dişçi koltu.. 
ğunda oturmaktayız. Koltuğun ma. 
nlnlası tali adını nrdlğimiz km'l·e. 
tin elindedir. O bizi a~ızm \-azlye. 
tine ~öre iıırter ytikM.1tlr, ister alçal. 
tır. ister baş a.,ağı eder, ister tepe 
yukan. 

Bu koltuğa oturanlar da kA.h afrz. 
lannı ~r. gözlerini yumarlar. KMi 
,özlerini açar, ağnlanm kaparlar. 
Rml gözUntl hf'm ağzını açanla, hf'm 
,özünü htmı ~nı kapıyana ender 
te!'ftdüf f'dlllr. 

Dişçi koltutu hayat 8anr1alyednln 
dl~l d~ tallln bir ~emholüdür: dl~le. 

rfmlz k"ntkterlerlmlztn enmüuef ol. 
doğu ı::fhl. 1 

R. FFI FK 

ilk zirai 
Kombinalar Gediz ve 
Seyhanda kurulacak 

Ankara, 11 (Tan Muhabirinden)
Kamutay; zirai kombinalar kurumu 
masrafları olarak 3,000,000 lira ve
rilmesini kabul etmiştir. Bu para 
Cüınhuriyet Halk Partisinin ıeçen 

ay yaptığı içtimalarda lsmet İnönü.. 
nün zırai kalkınmaya hazırlanacağı. 
nı söylediği vJ milyon liranın ilk 
kısmıdır. 

Ziraat Vekfı.leti nerelerde ve ne 
kombinaları kurulacağını tamamen 
tesbit etmiştir. HUkümet üç mil
yon lirayı, Ziraat Bankasında kom. 
bil)alar hesabı ismiyle açılacak hu
:;usi bir kredi hesabına yatıracaktır. 

Hükumet; zirai kombinaların bir 
an evvel faaliyete geçmesi, yani kal
i<mma işinin mümkün olan süratle 
gerçekleştirilmesi için kanun çıkın. 
cıya kadar Bakanlar Heyeti kararile 
sarfiyat yapılmasına karar vermiş. 

tir. • 
GecJiı ve Seyhan mıntakastnclo 
İlk zirai kombinalar Gediz ve Sey

han havzalarında kurulacaktır. Bu • 
nun için bu iki mmtakada makineli 
ziraat tecrübeleri bu sene muhakkak 
başlamış bulunacaktır. 

Gediz mıntakasmda tütün ve Sey. 
han mıntakasında pamuk ekiminin 
makineleştirilmesi kararlaşmıştır. Zi· 
raat Vekaleti teknisiyenlerinin yap .. 
tıkları ilk hesaplara göre, makineli 
ziraat bugünkü ekim sisteminden as
gari iki buçuk misli fazla mahsul 
verdirmek suretile faydalı olacaktır. 
Bu fazlalık hem keyfiyet yani kalite; 
hem kemiyet yani miktar bakımın. 

dandır. Bilhassa Çukurovada maki· 
neli ziraat, en iyi pamuk cinsimiz o. 
lan Klevland'm makine ile ekim sa.
yesinde lsmet lnönünün kendilerin .. 
den istediği 500 bin balyenin kat kat 
fevkine çıkacağı kanaatini vermiştir. 
Çukurovadaki pamuk ekim sahası, 
makineleşmek sayesinde asgari Uç 
misli artacaktır. 

Üç misli pamuk istihsalimiz tahak
kuk ettiği gün, Türkiyeye her sene 
20 - 22 milyon lira fazla para gire. 
cektir. 

lzmir Fuarı için Hazırlık 
T oplantılan 

lzmir, 11 (Tan muhabirinden) -
Fuar komitesi, konsQlos, bankacı, a
cente ve şehir meclisi azalarının işti· 
rakiyle Vali Fazlının reisliğinde bu
gün Fuar gazinosunda umumi heyet 
halinde toplanmıştır. 

Atatürk Büıtü 
Yedikulede Balıklı bastan~fnin 

bahçesine dikilen Atatürk bO!tünün 
açılma merasimi bu aym 21 inci pil
zar vtinU saat lfl te vapılllcaktrr. 



4 TAN ==================:===:::::=;;:=============================12.3.937 ;;::::::::::; 

_1".ahk:eriıeıerde Yeni Evlenenler 1 1 ..._ __ , ____________________________ . 
1,5 yıida 9 ev 
soymuşlar 

Bugünkü prograın 
İstanbul: 
. <?ile neşriyatı: 12.30 Plakla Tür~ rrı~~ 

kısı: 12.50 Havadiı; 13.05 Muhtehf P 

Bahçıvan 

PerikliJi 
ö_düren er 

•. ~ün .. ~.~ı:ce~a .mahkemesinde Silivdkaprda oah.çıvan Perikliyi 
oldu.rdugu ıddıas1le tevkif edilen bahçıvan Ali Rızanın muhake
mesıne devam edileli. Bu esrarlı ölüm davası, iki celse evvel bit
miş ve ~.ü?dei~umi de iddiasını söyliyerek mevkuf suçlunun 
berabetını ıstemış ve muhakeme de kararın tefhimi için geri kal
mışu. 

Meşhut suçlara bakan asliye dör. 
düncü ceza mahkemesi ,dün öğled~n" 
sonra iki mühim hırsızlık davasına 
b~ladı. Her iki davanm da yirmişer, 
ot~zar §ahitleri vardı. Birinci dava -
nm suçlulan Bürhanettin, Hün meL 
tin, Muharrem ve İsmail isminde dört 
gençti.Bunlar bir buçuk senedenberi 
İstanbulun muhtelif semtlerinde ta -
marn dokuz ev soymuşlar ve çok yilk 
sek kıymette eşya a.şırmışlardır. Po. 
lis çaldıklan eşyanın mühim bir kıs

mını da bulmuştur. DUn mahkemeye 
verilen 9 dosyanın "davacıları şunlar. 
dı: 

Yen; evliler evlen me memurluğunda ..• 

Calatada Taptas hanında 1 numarada oturan Bayan Patra ile terzi 
Bay llya Fatih evlenme memurluğunda evlenmişlerdir. Her iki tarafı 
tebrik ederiz. 

neşriyatı; H Son. u• 
Akşam neşriyatı: 18.30 Pllkla dans aı e· 

siklsi; 19.30 Spor müsahabeleri: Eşref] 
11 fik: 20 Nezihe ve arkadaşları tarafın 1

1 Türk musikisi ve halk şa rkıları : 20.30 8
0 
:s 

Ömer Rıza tarafından arapça söylev: 2 
Türk musiki heyeti, aaat ayarı: 21.15 or; 
kestra; 22.15 Ajans ve borsa haberleri v 
ertesi cünün programı; 22.35 Plakla solo
lar, opera ve operet parçaları; 23 Son. 

• 
Günün program özü 

Senfonik Komıerler: 
21.45 Prag: Senfonik konser; 22 Milano~ 

Senfonik kons:r; 22 Varsova: Senfoni tCb 
pin). 

Hafit Konserler: 
13.10 Bükreş: Küçük orkestra; 16.40 prall 

Koro musikisi; 18 Bükrcş: Radyo orıke5• 
trası; 18 Berlin: Chopin p~lüdleri; 18 su· 
dapeşte: Salon orkeıtrası: 18.10 Kbnigsber~ 
Rococo musikisi; 18.15 Varııova : TriYj; 
1 g Kolonya: Eilenceli musiki: 20 Fra11 : 
furt: İtalyan opera musikisi · 20 Stutgart• 
Küme earkılan: 20.50 Buda~eıte : Gitar 
konseri: 20.50 Bnı.tislava: Dvorak'ın eser· 
!erinden parçalar (şarkılı): 21.10 Breslarl 
Orkestra konseri: 2 ı.ı 5 Varııova : AskC 
bando: 21.45 Prag: Förster, Çaykovski: 22 
Beri in: Karı$ık eilenceli musiki : 23.05 pos~ 
Parizyen: Varyete; 24.05 Budapeşte : Eıık 
cigan heyeti. 

Karardan evvel davacilarm avuka. ı-------------
tı Cemil mahkemeye bir istida vere. 
rek Ali Rızanın hadiseden evvel işli. 
yeceği cinayeti Bektaş isminde birL 
sine açtığını söylemiş ve şahit olarak 
çağrılmasını istemi~ir. Dün mahke _ 
mede bu şahit dinlenecekti. Mabke. 
me salonu ve koridorları çok kalaba... 
lıkt.ı. 

Üç simitçi 
arasında 

kavga Şahit Bektaş dinlendi ve eunları 
söyledi : 
"- Ben hadiseden Uç ay evvel Ali Dün Mahmutpaşada üç simitçi ara

Rızanm bostanına gitmiştim. o bana s~n~a ~opalı bir kavga olmuştur. A. 
"Şurada PerikJi isminde bir gavur zız ısmınde bi~ si~itçi çocuk, meslek
var. Vücudunu kaldırmak isterim. da.şlannda.n R1zelı Abdullah ve Hay
Bana yardım edene de beş yüz lira darın yanma sokularak simit alacak. 
para veririm.,, dedi. Ben kendisine lara: "Onların simitleri çavdardan. 
nasihat ettim. Ve nihayet üç ay son. dır. Benim halis undur,, demiş ve bu. 
ra bu ölüm hadisesini duyduğum za.. nu bir kaç defa tekrarlamıştır. Ab _ 
man ıkendi kendime: "Eyvah Ali Rı. dullahJa Haydar meslektaşlarının bu 
za söylediğini yapmış,, dedim. müdahalesini hoşgörmemişlerdir. Bun 

Suçlu, şahidin bu ifadesini heyecan larda biri bir sopa elde ederek Azizi 
lı bir surette reddetti. "Ben kendisile adamakillı dövmUştür. Sultanahmet 
dargınım. Bana iftira ediyor,, dedi. sulh frçilncU ceza hakimi bunların da.. 
Bundan sonra iki tarafın avukatları vasma bakm~trr. Mahkeme, Abdulla.. 
arasında şiddetli milnak~alar oldu. hı 16 lira, 80 kuruşa, Haydan da 25 
Ve nihayet ölen Periklinln kardeşleri lira ağır para cezasına mahkum et. 
İspiro ile Anastasm ve çocuğunun miştir. 
gösterdiği iki şahidin çağırılması için 
muhakeme talik edildi. 

Şüpheli 
bir ölüm 

Zabıta şUpheli bir ölilm tahkikatı. 
na el koymuştur. Fatihte Hasan Ha
life mahallesinde seyyar satıcı Sadı.. 
km karısı ölü bir çocuk doğurmuştur. 

Sanyer Rıhtımından 

Çıkan Dava 

İstanbul belediyesi, ikinci hukuk 
mahkemesine müracaat ederek Şir. 

ketihayıiye vapurlannın yolcu alıp çı. 
karma esnasında Sarıyer rıhtımını 
tahrip ettiklerini ilerj sürmüş ve nh_ 
tımm şirket tarafından tamirine ka. 
rar verilmesini istemiştir. Muhake. 
me, evrakın tetkiki için başka güne 
kalmıştır. 

22 Top Kaçak 

Halide, Şilkril, Talat, Mehmet, 
Şevket, Halil, Fatma, Mustafa, Nuri. 

Şahitlerden bir çokları gelmemiş. 
ti. 

Davacılardan Halide şikayetini şöy 
le anlattı: 

- Bir gece biz evde yoktuk. Bu 
Bilrhanla arkadaşı eve ~rmişler. MU. 
sait fırsat bulmuslar. Evdeki sandık. 
lan sepetleri didik didik yapmışlar. 
YWrte hafif pahada ağır neler buL 
muşlarsa hensini almış götUrmlislcr. 
Yalnız vakitleri daralmış olacak ki 
bir iki sanrl•ihn içindeki bohGalan çı 
karmıı<ilar. Fakat iGini tetkik etmive 
imkan bulamamıslar. Be1~d de vükJe. 
ri aıhrlastı{h iGin bunları götüreme. 
mişler. Evimiz bövlece soyulduktan 
Mnra artık bir nqhR evclPn avrılma. 

d1k. Ramlan kilitlei'lik. d;kkııtli uyu. 
duk. Fakat bir sabah icalktığnnız za. 

man sandık odasındaki diğer sandık. 
lann da boşaltıldığını gördük. Birinci 
soyulmamızla ikinci arasında ancak 
on yedi gün geçmişti. Bürhancttin 
veyahut arkadaşı evvelce götüreme. 
dikleri bohçaları ikinci def ada aşır

mıya muvaffak oldular. Bu defa da 
mutfak penceresinden girmişler. 

Bürhanettinin ayni zamanda Neca.. 
ti isminde bir ar.kada.şı ile beraber 
asker kaçağı olduğu da tcsbit ediL 
miştir. Polis henüz Necatiyi yakalı. 

yamam ıştır. 
Birinci muhakeme diğer şahitlerin 

çağrrlması için tehir edildikten sonra. 
ikinci muhakemeye geçildi. Bunun 
suçlulan da İhsan ve Enver isminde 
iki sabıkalı idi. Bunlar Çarşambada 
ve Alemdarda iki ev soymuşlardır. 

Bunların da şahitleri ~oktu. Bir krs. 
mı gelmemişti. Muhakeme bunların 
da çağrılması için talik edildi. 

iş Aranıyor 

Bu ak§am 

i PEK 'te 
MOTHtŞ • MUAZZAM • 1 

İNSANI - Hlssı 
Harikulade sahnelerle dolu 

liNC ıl 
Kanunu~ 

Baftanbata HEYECAN ve MERAK 
(Fransızca sözlü Metro Goldwyn Mayer şaheseri) 

Rejisörü: METROPOL1S ve NtBELUNGEN rejisörü 

FRITZ LANG 
Bat rollerde : 

SiLViA SiDNEYve~~~~~ER 

Operalar, Operetler: 
21.10 Hamburıı: "Bafdat Berberi .. ope

rası; 21.10 L1ypzig: ''Preziosa., 21.55 Prı125 P.T.T: "Ar iane., operası (masııenet): Z 
Roma: "Kuartetto vapbondo,. operasL 
Resitaller: 

20 Budapeıte: Düo ; 20.20 Bertin: Yeni 
oda musiki eserleri: 23.05 Budapeşte : Satoıı 
kenteti; 23.40 Kolonya: Yaylı sazlar kuar· , 
teti. 

19 Paris P .T.T: Sarlnlar; 19 Budapeşte: 
Piyano resitali; 19.45 Bükreş : Piyano solo: 
20.10 Bratislava: Milli Slav ıarkılan; zo.SO 
Prag: Şarkı resitali. 

Dans Muslldsi: 

19 Hamburg. 22.30 Viyana. 23.30 Set• 
lin. 

Halkevinde Konferanı 

Ayrıca: Paramount dünya havadisleri, Madrid bombordı- Eminönü halkevinden: 
manının gözleri yaşartacak feci sahneleri, beynelmilel spor Evimizde tertip edilen felsefi ve fç· 
maçları vesaire ... 

timai konferansların on ikincisi bu• 
Numaralı koltukların evvelden aldırılması rica olunur. 

--------.. Telefon : 4428~ 4 .m••••••• • gün sat 17,30 da pedagoji enstitüsün· 
den doçent Sabri Esat tarafından ve-

!ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 

~ 
lllllllJlllllll ı~· Bu akşam saat 20,30 da 

ll\11 . ..1\111 Yaza~:M~y 
1 ~111 111111~ BernJstein 

TürK~\.:.Yt: çeviren: Halit Fahri 

ŞEHiR TiYATROSU o ....... + kısmı 

B~o.:~ş;:ı ~ ~lllllll lllll j [ 
Yazan: Ekrem Reşit 

rilecektir. Mevzu ilkokul hocaıarını 
ı:ı. G.n<öaU • "o:;u~ \ yvv ... u ~~ .,,., ..,.,. 

çocukta mantık)tır. 
Davetiye yoktur. Herkes gelebilir· 

Turing Klübünde Ummr.1 
İçtima 

Turing ve otomobil klübü senelik 
heyeti nisanın 10 uncu cumartesi gU• 
nü öğleden sonra saat 3 te BeyoğluJı• 
da Perapalasta toplanaeaktır. 

Doktor, çocuğun cesedini muayene 
ettiği zaman bu ölümil şUpheli gör. 
müş ve cesedin morga nakline lüzum 

göstermi~tir. 

Morg, şüpheleri aydınlatacaktır. 

iki Manitacı Yakalandı 
Polis, yiUe yakın sabtkalan olan 

manitacı Arap Sabri ve Vehbi isim. 
!erinde iki azılı şeriri yakalamıştır. 

Kumaş Bulundu 
Evvelki gi..~ Diya.rıbekirden trenle 

şehrimiz.e gelen Seyhanlı Süleyman 
oğlu Akk{ı.şm bavulunda günui.ik mu 
hafaza memurları tarafmdan 22 top 
Halep kumaşı yakalanmL51;ır. 

Anadoludan kendi isteğimle teka
üt olarak ayrıldım. 4 7 yaşındayım. 
Tahriri, idari, takibi her işi intizamla 
yapa.nm. Her yere giderim. Elimde 
inan verici bonse!V ... qlerim olduğu gi
bi ayrıca kuvvetli referanslar göste
ririm. Bu evsafı haiz bir iş adamına 
ihtiyacı olan müessese ve zevatın 
"Yeni postane post restant 25 R. N. 
t.,. adresine mektup yazmalarını say
gı ile dilerim. 

Bir Motör Battı 
Haydar kaptanın idaresindeki bir 

kireç motörü, dün lodostan batmış
tır. İnsanca zayiat olmamıştır. 

OELİDOLU Jlll ... l~i' 'ı ı 
Besteli yen: Cemal Reşit IUIJll 

YEN, NEŞRiYAT 

A vcıhk ve Atıcılık, Balıkçılık -
Tlirk avcı ve balıkçılarının efk!rını 
neşreden bu mecmuanın 11 inci sa
yısı çıkmıştır. 

-ı--A N 
ABONE BEDEU 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krt- 1 Sene 2800 Krt 
750 " 6 Ay 1500 •• 
400 .. 3 'y 800 .. Gülhane Müsameresi 
150 

" 
1 Ay 300 .. 

Bir çok taşralılarm şimdiye kadar 
binlerce liralarını hile ile almıya mu. 
vaffak olan bu manitacılar hakkmda 

' tahkikat ilerletilmektedir. 

!ki gUn evvel Fransamn Set Uma. 
nmdan boş olarak limanmııza gelen 
İstikbal şilebinde yaprlan ara.,tırma_ 
da tayf alarm üzerinde 27 parça şap. 
ka, muşamba ve ipekli ~ya bulun. 
muştur. 

Gülhane tatbikat mektebinin trbbi 
müsameresinin yedincisi bugün saat 
17,30 da yapılacaktır. Arzu eden mes 
lekdaşların gitmeleri rica olunmakta
dır. 

Yeni Adam - Bu değerli mecmu
anın 167 inci sayısı dolgun mündere- ' 
catla çıkmıştır. 

Milletleraraaı Posta ittihadına 
dahil olmryaıı memleketler içill 
30 • 16 _ 9 • 3,5 liradır. 

tsuu.....,....u--.ıet 

Saat on bir buçuk, şafakla beraber işlemeğe başla
mış olan motör, kocaman devlere benziyen çarkları, 
yağlı geniş kayışların boyunduruğuna geçirmişler, 
Makineler alt edilmiş birer düşman gibi diş gıcırda
tarak dönüyorlar. 

Atölyenin havasmda, içinde pis bir yağ kavrulan 
kocaman bir kazanın mide bulandıran kokusu ve ne
fes tıkayan sıcaklığı var. 

GünUn hazan on, baza.n on iki, hattA on dört Baa
tinde durup dinlenmeden muayyen beş, on hareket 
yapmak için kiralanmış ola.n bu insanlar makineden 
adamlara nekadar benziyorlar. Onları makinelerden 
makineleri onlardan farketmenin imkanı yok, Bu 
insanlar; kendilerini tık nefes göğüsler gibi, hırhya, 
hırlıya çalışan makinelerin ahengine o kadar uydur
muşlar ki, her şeyi, hatta insan olduklarını unutmuş
lar gibi... 

Büyük atölyenin içinde, tezgablar arasında dolaşan 
iş başılar va.r. Bunlar işçileri kolluyorlar. 

- Hey Nazlı!. Yine kendini dalgaya verdin. İplik 
koptu. 
Alnında biriken terleri, sıvanmış kolonun uzun 

tUlerile silen dUşUk bıyıklı, kırklık bir erkek; kenar
daki tezgaba doğru ilerliyor: 

- Aman Süleyman Ağabey iplik bu!. Zincir değil 
ya!. Elbette kopar. 

Kıvrak bir kadın kahkahası, genç bir kısrağın er· 
keğini görünce kişnemesine benziyen tuhaf bir kah
kaha, makinelerin gürültüsü arasında yükseliyor: 

- Biraz dikkatli olsan ne olur? 
Kopan ipliği yerine takmadan; ince bir kamış gibi 

eert ve fakat· kıvrak belini bir İspanyol dansözü çe
..-ikliğile arkaya doğru atıyor, siyah gömleğinin al
tından. incecik vUcudUnün güzelliklerini gösteren 

BU ~OMAN ... · . 
OLAN SEVLERiN 
ROMANIDIR ·!. ·. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
çaprastlıyan genç kız; iri gözlerinin ucu ile ustasına. 
bakıyor: 

- Ooof .. Allah kahretsin!. Ne lbitmez, tükenmez 
gün bugün . .Ne zaman paydos düdüğü çalacak, bil
miyorum ki, sıcaktan gönlüm bulanıyor. 

Süleyman usta; tıpkı yaltaklanan bir kedi gibi tez
glhının başında kıvranan bu genç kızın tiı. yanına 
yaklaşıyor. Fakat onun yanma istemiye, istemiye so
kulduğu için; içinden bUyük bir hiddet te duyuyor. 
Ve işte şimdi onu azarlıyor: 

- lki, üç gündür senin elinden iş çıkmıyor Nazlı .. 
Sahihten, sen de ismin gibi nazlı oldun. 

KUçtik azardan mUteessir olmuşa hiç benzemiyor. 
Kızıl dudaklarını geren arsız bir 11ırıtışla bembeyaz 
dişlerini göstere, göstere ustasına bakıyor. Sonra hl
li bir mahalle çocuğu şivesile konuşan, akordu bozuk 
kalın sesile bu sözil de cevapsız bırakmıyor: 

- Elbette nazlı olurum Ağabey! Biz de ana, baba 
evlidıyız.. Alman mühendisin karısını bugün gör
medin mi? Atölyeden bir geçecek oldu, az kaldı pat
layacaktı. Hem Almanca bir şeyler ıı1öylüyor, hem de 
şöyle yapıyordu: 

Nazlı, makinenin başından a)mlarak cebinden çı-
- unun önünde sallaya, 

No. 1 

sallaya mühendisin şişman karısının atölyeden ge
çişinin taklidini yapıyor ve onu gören arkadaşları 
kahkahalarla gülüyorlar: 

- Yaman kırtıyorsun be Nazlı! 
- Sen bana öbür süsleri giydir, o ayakkabıları, 

vallahi ben ondan iyi çarliston olurum. Benim fi. 
yakam yok mu zannediyorsun? Amma ayakta par
tallar, üstte bu siyah önlük oldu mu ne gençlik, ne 
güzellik bir para ediyor. 
Süleymanın sesi daima sert: 
- Haydi, gevezelik yeter, diyor. 
- Ah Süleyman Ağabey, vallahi sen insanı taş 

zannediyorsun. Biz de insanız yahu! Bir dakika din
tenelim .. Hem taş bile olsak bu ha.va taştan bile ter 
sızdıracak .. Baksana sıcağa insanların kemiklerini, 
iliklerini eritiyor.Mahallebi gibiyim .. Sıcaktan sabah
tanberi anam ağladı. 

!çini çekiyor: 
- Ah!. Ah!. Kim bilir 'imdi nice talihli insanlar 

bu saatte denizde keyif ediyorlardır. Onlar deniz ban 
yosu yaparlarken biz burada ter banyosundayız. On
htr buzlu biralar içerlerken, biz burada tuzlu terle
rimizi yutuyoruz. 

Yere tükürür gibi yapıyor: 

- Tüküreyim ben, böyle bir hayatın içine •. 
Süleyman usta kaşlarını daha fazla çatıyor: 
- Haydi .. Haydi çok gevezelik ediyorsun. Bak sa· 

at on ikiye geliyor .. Lakırdıya yekun tut. 
- Korkma Süleyman ağabey, saat on ikiye kolay 

kolay gelmez .. Burada makineler elektrikle dönüyor· 
!ar amma, mübarek saat öküz ara.basile geçiyor. 

Nazlının tezgii.hmın solundaki tezgahta sarı saçlı, 
kısa boylu, şişman bir kız çalışıyor. Yusyuvarlak vü· 
cutlü bu kızın, yusyuvarlak yüzünder ayın on beşini 
hatırlatan ahmak bir gülümseme var: 

- Nazlı abla.. Nazlı abla, diyor. Galiba senin es,.. 

nm mon.erini koluna takıp beraber denize gitmek, 
biralar yutmak istiyor. 

Nazlı, omuzlannı silkip, henüz kızarmağa başla· 
yan körpe kiraz gibi katı hissini veren dudaklarını 
büzerek: 

- Senin, benim bulacağımız monşerler, senin, be· 
nim gibi kopuk alayındandır. Onlarla beraber deniz 
kenarına değil, Kasımpaşanın Bülbül deresine gidi· 
lemez .. Nerede bizde o talih ki, bizi şanile , şöhrctile 

deniz kenarına götürecek kalantor bir vurgun yapao
lım ... 

Bu şakayı pek zari! bulanlar kahkaha ile gülerler
ken ilerde bir tezgah başında çalıf&ll ya.,h bir ka.· 
dın: 

- O nasıl ıaıt~ diye ~r. erkeklerin ara-
smda 11öyliyecek söz bulamıyor muıunuz .. Edep, hA.• 
ya yok mu sizde yumurcaklar •. Namus kalmadı mı f 

Ve Nazlının sağındaki tezgii.hta çalı,an esmer bir 
delikanlı da: · 

- Eğer ca~ın denize gitmek istiyonıa emret Nazlı 
abla diyor biz de bu pazar seni denize götUrUrUz. 

<Arkası var) 



Yunanistantla içtimai basiret örnelı 
/erinden: Fakir ilk mektep talebele-

rin• 11calc yeme/c yartlımı 

miyet vertımiıtir. Yunan pamuğu 
yakmda milıt aanayiin ihtiyaçları
nı karfılıyacak ve ihracata girige
cekttr. 

Grevlerin arkası kesildiği için 
lt&ll&yl 4 Ajuaflfıltlnbetl ""'dnu&W 
bir inkipf ~~ !'eili\ ~ 
kurulması ve eskilerin genişlemesi 
için 400 ruhsatname verilmiltir. 
Ytııı ipliği sanayii bu arada mtlhiır 
bir yer tutuyor. 

Kat.erin memlehaamın işletilme- • 
si 15 eene için bir ılrkete verilmit 
ve bu tlrket civardaki ba.taklıklan 
kurutmagı tlzerine almıştır. 

Maden lhracatma bUyUk ehem
ıniyet verilmiotlr. KUçtik sanatlar 
tnkifafına çal111lmı1, bu meyanda 
halı için ayrı teekill• yapılllllfU!'. 
Ticaret odalarmm çalıtmumda ye
ni bir faaliyet ve teoebbUa uyan-

ID.Jlbr. 

Maliye 

Y 
9111 rejim vergi yUldlnU za... 
yıt omuzlardan kuvvetli o

muzlara geçirmek ve vergide ada
let aramak noktaama çok ehemmi· 
yet vermtftir. Iaplrto üzerindeki 
vergi indirilmil ve aafi huılltm 
buna rağmen arttJiı görWmUftilr. 

Yeni rejimin ilıhadf itlerini iJare 
eden milli llc.tısot Haım Haci 

l<iryalos 
ne modern bir kanun huırlanm11-
tır. 

Eczacı mektebine ıtrme p.rt1an 

değiemlftlr. Buraya girmek için 
bakaloreadan bqka bir eczahane
de bir sene çalıpn•ı olmak tizmı. 
dır. 

Sağlık itleri tc;ln vikaye edici 
tedbirlerle dolu bir program hazır-
1anmıı ve hastanelerdeki yatak 
ıniktan artmqtır. 

Y unan deniz ticareti dilnya 
yUsllnde onuncu mevkii lt

kal edecek derecede mUhlmdir. Ye
ni htlk6met denis ticaretine ait it
lerle çok fllUlJ bir 8Ul"ette 1DeflUl 
olıDuftur. BiJbı•ı pmicilerin hak· 
lanm himaye etmek, hutahk ve 1.
ciz takdirinde yardmı etmek üzere 
teşldllt yapdmJttır. 

!'unan tlmendifer alatemini ik
mal için OD ~ik bir proc
l'&ID ~. 'Naftla llltoell 440 
mn;ôBdaiı"eW'ndl~~ 
tır. 

Orman. Keçi davuı Yunanı. 

tanda da vmlır. Çul ormanlamU 
himaye için keçilerin buraya gir
meleri menedilmlt, fakat Yunan ik
t.Jsadt hayatmda keçinin oynadığı 

rol anlaşılmca bu tedbirln tedrici 
eurette tatbikine karar verilmi§tlr. 
Milyonlarca fidan dağrtılmıt ve a
pçlaımu& itine yeni bir ehemmiyet 
verilmiftlr. Toprabu c:fftc;ilere top 
rak vermlye uirqılmıttır. 

Bu yapılan itler, ne ılbl milsbet 
bir yol tutuldufunu g6aterıniye kl
fldir. Yunanlstam bir, iki eene ev
vel ziyaret eden bir adam, aradaki 
farkı gösle r&'eblliyor. !'.itkiden 
dalma fevkallde hldlae beklemekle 
vakit gec:er, devamlı faaliyetin 
icap ettlrdiff emniyet ve i8tikrar 
bir ttlrlU kunılamudı. 

Btttün Yunanistan, yarma güve
nerek ciddi ve mllabet bir eekflde 
çalışıyor. Bu ça"ılflll&)arda Tllrklye 

D =..:-===:ı 

• 
Bu kararlarda dlkk~tl V-kflr :ıtger 

bir nokta da, hocalanndan tlki.y~t e. 
den talebelerin teczlyesldir.Boea t.a.le. 
beden flklyet.çl olı:?uğu zaman bana 
t.ee.lye etmek hakkına sahiptir. Tale.. 
be hocadan mtişt.eld oluna, tUret 
mercii ~ ldareel, olmu&a velEL 
lettlr. Talebeden boca hakkında...._ 
yet haklrını almak, mekteplerdi mat. 
1* bir idare teehl demf'ktlr ki, bu. 
.ualdt re,JlnielQ'ı• bir tan de. 
llldlr. Talehe. .. .,. .. • .,..,. 
edemeeba, Bu şlk&yetlerl dlnlemek, 
•r talebe vanıhyona onlan tenm 
etmeJt., eler bakb ise. r.malllml it-• 
etmek, daha demokratik bir tcf:U 
olmu 1111f Talebe De mualllmlerln 
m11$tıerdr bir meclisi, mektep meee. 
lelerlnl mlbakere ve haffflft"'11e, o ,.. 
man meeeleler, •lkivet seklfnl deıtJ, 
mtlnakMa tekllnl alll' ki. demoknull 
mekt.eblnln yanaeab Is t4" budur. f • 
dare ve muallim a1tanatr htiktbn 
lltirdtifi mtlddetce, münferit •tklvet. 
ler, mtlnfflrlt llfttimler ve lstlbdat'v 
~ alır ki, llN'!ktepl~ reflm aru1,u1a 
-1diyet olc1uıuna delUet eder. Mf!IE. 
tııpt.tı danokrul tMle etmf.tı için, 
mektf,D meee1•rtnl. talebe ve mmL 
llmlerdeta mltt.fıeelddl 1ndslerbl ko. 
D9'111UI ve han~twwt .ilamdır tda. 
re ve vetıaıet hakem mevldlndflCllr. 

Adını Y atıcı 

ile mUvazi gitmek ve her mUmktln 
olan sahada i•birliklerl kurmak yo
lunda umumi bir arzu vardır. 

Maliye nezareti elde kalan Uzt1mle • ·-- - ------ ------------------ ----------
ri ve incirleri iyi bir fiyata satm 
almak nretiyle baicılıiı ve inclr
clllği himaye etmektedir. 

lçtimal bUlret lehine olarak bira 
tı.r.erlne mUntuam bir vergi konul
muttur. :euMan 8 milyon drahmi 
haaıllt almJIUIUr. 

Pire ve Sellnik aerbeet aahalan· 
ıım inkieafı l~l .. tedbirler almmJt, 
gümrl1k mllh&tı yapılnue. kaçak
çılığa ka1'll mtleui.r bir mücadele 

açılmıttır. 
KUç\lk binalar tlzerindeki vergi 

indirilmit. bUyUk binalara zamlar 
yapılııuftJr. Maaşlar üzerinden .,. 
iman vergi 1936' - 1937 lleDe8İ için 

kaldmlmJltır. 
Bazı vergilerin taksitle ödenme-

ın bU:kmda kolaylıklar yapılmıt-

tır. 

Sağlı le 

A 11 ~tUn halk için mecbur! 
Jr.ı)mmlfbr. Evvelce tasar

nıf için kapanmıt olan Sellnik ba.k
triyoloji llboratuan daha genit bir 
öJçtide yeniden açıhnıttır. 

Deniz, ura ve hava nakliye itle
rine ait l&flık kaideleri hakkında 
1845 tarihli eekimit kanunun yeri-

Heykel ihtiyacı 
Y eth 11ankh 1tocanrn ffltvul

le idam mahk6mu olan 
heykel beDd bagtba dermanm a-
yülarmm u.ttlnde blru dolnd· 

mak iniyor. Düne kadar lıeykeİ 
blse yabueı idi. BeykeWs memle
ket, tavuea n b4ar ~ ve 
prlptL ,.... lle)'kell ldlflr te-
lllıld ....... .., .. ldltNlda • 

ita• ...... ta •••eata ller tir ftt...,......,.._ ..,. 
kellJle ... • .... - ...... .. 
borcaa .ıuae. 1ae,1aı1 lldlJ•• n 
tatllila .. ~~ y .... 
... ,.-- dlkll 'ı Atatlrll ... 

blclelerbMI• ..... ftrldJede 11&·• 
heykel yoktur • 

Ben bu lhtiymçtan clhtbaenlı 
babuıdedlen bana kolmohm 1Bt811· 

deki kötU kitli blltlolan. ~ 
...m kötMlnde ayakta daraa bir 
alçı Napolyolla. ptyuo111111 lzerln. 

dttd Bethof• mtlımıddeebd ... 
tenlller. Davaıtanaa ıu.tru -
yoradu ........ Nllldl ......... -

- ..nrter ..... ,.... lhtlJa-
- tatmla edellllemolMı•..,. 
.. OUlllll f'll'Pllls .,.......... ela ...,... ................ ..,. 
il'& ..... w ··--

..... lllldld .... ..., .. ...... --.....,...... .......... ....,.._ ... .., ....... ,. 
IUlblk (1) ....... ppllrmalE 
-- ... ...,... .... ublbl 
olmak mod ... m ~ ~ 
- ...... - ........... bir.de 

heykel, beytceltrqrn atelyfJlllnc1e 
OM1arlu'I eatlamrya mahktm. & 
Umde olaydı bütttn belediye .... 
leı1al eokaldannda a4nn IMaşmda 

bir heykelle kart......_ mem1e • 
ketlerde töyle birer 1eyabat.e meo
bur ederdim. 

Ne bütlyardrr o lnıwll•r ld 
pu1dal'lllda, eaddelfırlnde. IOkak• 
1annda, cüttrlı möellselelerdf' ve 
alha)'et ._. otmclaklarr evleı1n

de dalma mermerin ve ya brom1111 

kmc1llerlae tebeutlm etulbd al · 
rlrler. x.tlnne eöyleyeylm mi! 
EWrmar bol heykelt. 9Ö!ıılelllft • 

dik~ ... ·at ..... bir "" ,... ..... .. ,....,. 
FiLE 
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1 Adana 

SPOR 

Kupası Maçları 1 
- -..,. 

• 

Türk Spor Kurumu Umumi Merkezinin kararile bütün mmtakalarda A. 
dana felaketzedeleri için yapılan kupa maçları nihayet bulmaktadır. 

Ankarada yapılan karşılaşmalarda rakiplerini mağlüp eden Gençlerbir. 
liği kupayı almıştır. Resim GençJerbirliğini son maçını yaptığı Demirspor 
lu oyuncularla bir arada gösteriyor. 

Bütün sporcular 
poligonlarda atlcıhk 

lisansı alacaklar 

) Dahiliye 
mühim 

ve hariciye vekilleri 
f lzmir~ 

Klüpleri 
· Birleşti 

nutuklar söylediler 

Sekiz Klüp Birleşerek 
Üç Klüp Kuruldu 

İzmir sopr varlığını kurmak ve 
milli küme maçlarında İstanbuJun ve 
Ankaranın ıkarşısmda eskiden olduğu 
gibi kuvvetli durabilmek için klüple_ 
rin arzusu üzerine Vali ve Parti B~
kanı Fulı Güieç'in riyasetmde topla_ 
nan klüp murahhasları uzun müza_ 
kere ve münakaJjalardan sonra klüp_ 
!eri birleştirerek kuvvetli bir hale 
sokmıya karar vermişlerdir. 

(Başı l incicf<>) 
hakika çiftçinin menfaati, ihracatçı
nın menfaati diye bir şey olmadığını 
ve milli ekonomi bakımından tek bir 
menfaat ve yalnız onun icapları mev_ 
zuu bahsolduğunu izah etmiş ve kon
grenin bu bakımdan en uygun yolu, 
en i~abetli şekilde tesbit hedefile top 
lanmış ve alakadarların bu maksatla 
davet edilmiş olduklarım söyliyerek 
şiddetle alkışlanmıştır. 

DAlilL1YE VEKILl ŞÜKRÜ KAYA 
KONUŞUYOR 

Bunu müteakip büyük bir ekseriyet 
parti genel sekreteri Şükrü Kayanın 
konuşmasını istedi ve Dahiliye Veki
limiz de ayağa kalkarak söze şöyle 
başladı: 

"- Hemşehriler: size başka sıfat
lar izafe ederek hitap edehilirc:m. 
Fakat bu uı1ulün tamamiyle aleyhinde 

Alman karara göre tzmirin 
klübü üçe indirilmiştir. 

sekiz bulunan bir Ti.irk çocuğuyum. Ben. 
size. İzmirlilere. Menemenliler, Alaşe
hirliler diye hitap edebilirdim. Fakat 
size karşı daha çok yüksek, daha bü
yük bir hitabı "Hemşehriler, Türk
ler., hitabını kullanıyorum. 

Altay, Altınordu, Yüce kli.ipleri 
san - siyah forma ile ve Üçok namı 
altında çahşacaklardrr. 

Göztepe. lzmin1por, Egespor klüp_ 
leri kırmızı beyaz forma ile ve Doğan 
spor adını almıştır. 

Oıürn kongresinin açılıJ gününde bulunanlar 

.sında hiç bir fark yoktur. yim ki, bu yolun yolculuğu asla diğel' 
Bu, yepyeni bir Türk mantalitesL yollard~n daha az kuvveti ve dikk11t1 

dir. Bu mantaliteyi yapan, yaratan istilzam etmemektedir. Bu yolda 01ıı: 
bir Türk çocuğu olan Atatürktür. A. vaffak olmak için yalnız çalışmak"' 
tatürk bu memleketi yalnız izniihlil- fi deffildir. Daha çok kuvvet, d3lı8 

den kurtarmakla kalmamış, ayni za_ çok dikkat lazımdır. Bu kongre o Jcıl~ 
manda yepyeni bir devlet kurmuştur. vet ve kudreti getireceği için dal:.~ 
Bu devlet medenidir. Teknikli ve in- çok seviniyorum. Hepinizi hilfIX1ct1° 
sanidir. selirnlarım,, 

Tarihleri mukayese etmiye haz1_ J 
nm. Atatürk kadar büyük görüşlü, Ecnebi ihracofçt/or namtna Girau 
düşünüşlü , alicenap, bir milleti yok - do söz aldı 
tan vara götürecek bir şahsiyet tarL Ziyafette İzmirin mühim ihrac$t 
he geçmemitşir. tacirlerinden ve İngiliz tebaasındsJI 

Karşıyaka ve Burnova lclü'pleri sL 
yah kırmızı forma altında Yamanlar 
spor admr almıştır. 

Türk Spor Kurumu Atıcılık Federasyonu Reisi Bay Fuat birkaç Milli küme meselesi mevzuu bah_ 

lnsan Türk olduktan sonra dünya
nın her bucağını, her köşesini kendi 
ne vatan bilir. Eğer bizim kültürel 
ve siyasal vatanımız hudutlar içinde 
kalmışsa insani id~alimiz bu hudutla
rın daima dışındadır. Biz. insani e
mellerimizi ve medeni fikirlerimizi 
hudutlarımrzm haricine götürmeyi ve 
yaymayı tarihten bir vazife olarak al
mış bir m:~•etin çocuklarıyız. ldeal· 
!erimize, hudutlarımız dar gelir.,. 

Bu adam Türk çocuğu olduğu için ı Giraud, ecnebi ihracatçı tüccarlar 11~ 
böyle olmuştur. mma söz istiyerek İngilizce söylediği %amandanberi İstanbuldaki gençlerin atıcılık idmanları yapabil- !!edilirken ve hatta lzmirin bu küme. 

meleri için poligonlar inşası hakkında tetkikatta bulunmaktadır. ye girecek klüpleri tesbit edilmiş iken SULH YOLUNDA KUVVET VE nutkunda, kendisi gibi yabancı oJJllll-

İstanbul Ajaniyle birlikte yapılan/ yapılan bu değişikliğin milli küme üze 
bu tetkikat neticesinde İstanbul tara • .,. _ ___________ ....,, rinde ne derece tesir yapacağı ve bu 

fında yapılacak bir iki poligon için be Bursada Bisiklet 1 yeni kltiplerin milli kUme maçlarına 

DlKKAT LAZIM sına rağmen ömrünü bu memlekette 
Dahiliye Vekilimiz çok alkışlandık_ geçirmiş ecnebiler için, bugünkil s~ 

tan sonra sözü Adliye Vekili Saracoğ nenin yalnız unutulmıyacak bir ~1 
lu aldı ve her cümlesi nükte dolu o - değil, yeni ve modern Türkiye balt • 
lan sözler söyledi ve sonra Hariciye kında tam bir fikir veren bir bftdiS

4 

Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras ayağa teşkil ettiğini ve Ankaradaki kollgre 
kalktı ve bilhassa şöyle dedi: yalnız Türkiyenin kendi ticaret Ille\'• 

lediyenin yer vermesi de mevzuu bah ne şekilde iştirak ettirilecekleri alL 
eolmuştur. Kadıköy yakası için Fe_ Birincisi Bekir Beret kadarlar tarafından tetkik edilmek -

BUYUK lDEAL lÇtN ÇALIŞMAK 

ner stadında bir poligon inşası tekar tediı:. 
Şükrü Kaya bundan sonra kendi

sinden evvel söz söyliyen müstahsil • 
ihracatçıların a,.,la yekd.iğerinden ay
rılmaz unsurlar olduğunu söyliyerek 
1'Özlerine şöyle devam etti: 

r'..:r etmiştir. 
Bu poligonlar 50 metre tulünde o. 

lacak ve salon endahtına mahsus kı_ 
ea mesafeli tüfeklerle endaht yapıla. 
caktır. 

Federasyon bu poli.gonlar yapıldık 
tan sonra bütün klüp azasını ve müs 
takil amatörleri bu faydalı ve eğlen_ 
celi spora davet edecek ve muayyen 
devreli.atış !kurlan açacaktır. Bun
dan başka fişekleri Federasyondan 
'·erilmek üzere g nçlere atış talimle. 
ri de yaptırılacaktır. 

Henüz bir fikir halinde olmakla 
beraber ileride bu atış kurlarını ik -
mal etmemiş olan sporculara bütün 
diğer şubeler için lisans verilmemesi 
de düşUnUlmektedir. 

Adapazarı S+~da 
Kavusuyor 

Adapazarı, (TAN~ - Türk Spor 
Kurumu umumi merkezinin Adapa -
zarında bir stat yapılması yolundaki 
kararından sonra İzmit Valisi HamL 
din riyasetinde bir heyet Adapazarı. 
na gelerek sahaya elverişli bulunan 
yerleri tetkik etmiştir. En müsait yer 
olardc istasyon civarmdaki geniş bir 
mahalli tesbit etmişlerdir. 

Bu mahallin haritası hazırlanacıı.k 
projeye göre inşaata başlanacaktır. 

ita/yada 
varlı yan 
bir yıldız 
İtalyanlar milli takımlarına iki se· 

nedenberi ideal bir merkez muavin 
bulamıyorlardı. İtalyanın eski mer
kez muavini Monti ihtiyarlamıştı. İ· 
talya takımına uyacak ayarda bir 
merkez muavin bulmak üzere tekse
çici Pozzonun muhtelif takımlarda 
yaptığı ara.ştırmalar muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. 

İtalyan tek seçicisi Allasio isminde 
ancak yirmi yaşında olan bu futbol
cuyu milli takımın orta haflığl için 
eeçmiştir. Bu oyuncu henüz genç ol
duğu halde vücutçe çok at # tiktir. 
Boyu 1 metre 80 santimetre olan bu 
futbolcünlin kilosu 78 dir. Bu genç 
azmanı ayni zamanda yıldırım gibi 
süratli oynamasile dikkati celbetrnek 
tedir. 

Pozzo seçtiği futbolcuyu imtihana 
~ekmiş ve ayağında top olduğu hal
de 100 metre koşturmuştur. 

Allasio 100 metreyi topu sürerek 
H saniyede koşmağa muvaffak ol
muştur. 

ltalyanın lbu yeni futbol yıldızı 21 
nıartta yapılacak Fransa - İtalya 
maçında merkez muavin mevkiinde 
ovnatılacaktır. 

Manisada 
Haikevi 

I Kupası 

"-Heyeti umumiyemiyemize Türk 
dedikten ve Türkü vazifeye davet et
ti<ten sonra artık aramızde ne mils 
tahsil, ne üzümcü, ne incirci ne de 
arpacı kalmamıştır. Hepiır.iz, bu 
memleketin büyük ideali için çahşmı

"- 937 senesi bir müddettenberidir zularma taallük eden yeni teknik çs
içinde yaşadığımız milletlcrarası na - lışmanın bir delili olmakla kalnıIYIY 
zik vaziyetin henüz devam eden bir rak ayni zamanda onun maddi ve ııı• 
safhasıdır. Bununla 938 ı::e:ıesinin da_ nevi büyük başarılannın ha)Tet ,·e 
ha kanşık ve daha nazik olacağını takdirle tespit ve müşahedesine ,-e 
kasdetmek istemiyorum. ~taksadrm Türklerin hakikaten büyük bir ınuıet 
Atatürk Türkiyesinin ufuklarda bir olduğu kanaatini bir kere daha tıı't • 
tehfü<eve maruz bulunmadığını ifade viyeye vesile verdiğini söyleıniş ,-e 
etmektir. Bu devirde harici nolitika- bir ecnebi sıfatile bunu başaranlarŞ 
da tezahür eden hususivetlerden biri karşı hij.\TanlıklarJIJh f?.hAr ..aer.e} 
.ı. y-u.ı .... • 0 - '· .., ... """'" "~'"'" .... ~. '"''"'·- kadehım onların sıh atine ve TUrJtl' 
müş ve biivük zaferler idrak etmiş yenin refa hve saadetine kaldrnnı~ ,·e 
olan Tiir"':venln her '8evr1nde zaman bu sözleri muhabbetle alkışlanrnıştıı'• 

Bursada 
Bisiklet 
Yarış ları 

Bursa, (TAN :Muhabirinden) 
Bursa bisiklet ajanlığının bu sene ha 
zrrladığı zengin programın birinci 
müsabakası Pazar glinü 15 kilometre 
üzerinde büyük bir intizamla yapıldı. 
Şehir caddelerini takip eden yarış yo 
lu halk tarafından kuşatılmıştı. Müsa 
bakaya 13 ü Acar İdman yurdundan 
olmak üzere 16 koşucu girdi. Netice
de Acar İdman yurdundan Bekir Be. 
ret 27 dakika 21 saniye ile birinci, 
Faruk ikinci, Hüsamettin üçUncü ol. 
dular. Müsabakalara ajanlığın hazır_ 
ladığı program mucibince rnuntaza -
man devam edilec~ir. 

Futbol Federasyonu 
Reisi Çekilmedi 

Dün bir gazete, şehrimizde bulu _ 
nan Futbol Federasyonu Reisi Sedat 
Rızanın istifa ettiğini yazıyordu. Bu 
haber tahakkuk ve teeyyüt etmemi§. 
tir. 

Manisa, (TAN) - Burada iki yıl. ya mecbur fertleriyiz. 
danheri mıntaka futbol lig vP. kupa 

maçlan bir ttirlü yapılamamakta idi. 

Vali Lütfinin teşebbüsü ile Halkevi 
tarafından bir kupa turnuvası tertip 
edildi. Bu maçlara Sakarya, Yrldmm 

Filcri sı:ıhıı~A oı ....... - .. ddt ı:ıa)ıadu 

olsun, azami istihsal yaratmıya mec
burnz. Ve bu istihsalimizi, dünya is
tihsalatrnın fevkine değil~ bile_, se
viyesine çıkarmıya mecburnz. Bu, 
bizim hayatımızın ve haysiyetimizin 

za.man kah sö:r.ü <jOk t.ımmdr ve tanı. 
tıldı ve hah ondan mahnım ka:ldı. lzmirde 5 Senede . 

spor, Turgutlu, Salihli ve Akhisar icabıdır. 
kllipleri iştirak etmişlerdir. Tarih biT,e çok yüksek devirler gös. 

Bu hafta ilk maçı Sakarya ile Sa_ termiştir. Bir zamanlar Türk, bütün 
lihli büyük bir kalabalık önünde yap_ bir dünyaya hakim olmuştur. Yarın 

tılar. tık devreyi Salihli gençleri bir • dahi böyle bir istikbal Türklere mev-

sıfır galip bitirdiler. İkinci devre her uttıur. 
iki takım birer gol yaptığından oyu NUFUS MESELESİ 
nu Salihli 2--1 Ustün vaziyette niha 
yetlendirdi. Haftaya Yıldınmspor ile 

Biz, tarihin bize verdiği vazifeyt 
yapmakla mükellefiz. Bunu yapmak i
çin bir takml evsafla mücehhez ol
mak mecburiyetindeyiz. Bruşta nüfus 
gelir. Bugünkü nüfusumuzun sayısı 
çocuklar için de az görülebilir. 

Türkiye tarihte uzun zamanlar sev 
mek ve sevilmekten mahrum kalmıs_ 
tır. Atatnrk dcV"rirıirı veni hııcmı:1iyet 
lerinden biri de Tiirklı>rin bi.itün mil
let ler tar~ f-rndfı n se\'İlmesı V+" hlitiln 
milletleri Türklerirı ~evmesidir. Bu -
nun en bariz bir ifac1esi ivi .<:;"e<'inm+"k 
ve !-ltılhı> yırnı-;ık nlmaktrr. Bugi,in 
~ulh yolunrla -biitün s~mimiv<'timle 
ıkonusuwırum- en başta rUrüyen 
de"l"t Tiirkiyedir. 

460 Mektep Y apdac:et~ 
İzmir. - Kültür mUdürJUğU11U1' 

hazırladığı esaslara göre, öntimOzdt• 

ki beş yıl içinde lzmirde ve kaza nıef' 
kezlerinde tam· teşkilatlı 60 ilk we1'' 
tep binası yaptırılacaktır. Köyleı;:ı 
nüfus nisbetine göre 3 ve 5 dersa.Jl 
olarak yeniden yaptırılacak mel<teP 
binalarının 400 ü bulacağı tahmin " 
dilmektedir. Turgutlu oynıyacaklardır. 

Muğlada 
futbol 

Bundan 100 sene evvel milletlerin 
nüfmılan sayılırken Türkler en ileri 
gelenlerdendi. O vakit Ingilterenin 
nilfueu 12 milyon ve Fransanınki de 

M Ç 1 a 2!5 milyon kadardı. Halbuki ayni ta-a r 1 rihlerde tUrklerin nüfueu 40 • 50 mil-
yonu geçiyordu .. , 

Muğla, (TAN) - Bayram günleri, ZENGİN BlR TURKlYE YARAT-
yeni stadımızın açılış zamanrna te. MAK lÇTN 
sadüf ettiğinden yapılan mühim ın:ıç 
larla çok heyecanlı geçmiştir. tyi bir 
spor sııhamız olmıyan şehrimiz Vali 

Bay Recai Gürelinin teşebbüsü ile 

şirin bir satada kavu,muştur. 
Yapılan karşılaşmalarda Muğla, 

Milası 3 - O Fethiye Bodrumu 2--0 
yenmişlerdir. Son ka.rşılll.§lllada Mar. 
marisliler Muğlaya galip gelmişler
dir. Maçlar çok heyecanlı olmu§ ya _ 
ğan yağmura rağmen binlerce halk 
maçı alaka ile takip etmişlerdir. 

Bay Şükrü Kaya bundan sonra 
keyfiyet ve kemiyet meselelerine ge. 
çerek dedi ki: 
"- Uzümcü üzümünü, arpacı R.rpa

sını çok ve iyi çıkarır ve artırırs:ı o 
vakit Türkiyenin her bir ferdi bugün 
bütün cihan beşeriyctinde gördükleri
mizin fevkinde servet sah!i.'i olacak
tır. Bu eayede tekniklerini ve ihtiyaç
larmı tamamlıyacaktır. Kendilerini 
tarihlerinin gösterdiği ve insaniyetin 
davet ettiği en yüksek mevkide göre
ceklerdir. Bunu başarmak için çok 
büyük bir davanın arkasında değ'iliz 
Bu davanın bütün düstürleri halledil 
mlştir. Yapılacak iş, milletler ara
sındaki irtibatı temin etmektir. Ha
zrrlanmrş bir 7,cmin ve aletler vnr. 
dır. Toprak. bizi beklemektedir. Hiç 
bir millet toprağını Türkler kadar se
vemez.,, 

EN BUYUK YARATICI 
Sözün burasında Bay Şükrü Kaya, 

Türklerin Egeyi kurtarmak için çok 
bUyük mal ve can fedakarlıklanncla 
bulunduğunu da anlattı ve §Öyle de
vam etti: 

Fakat vunu da hemen söylemeli-

Kafa Sporu 
(Başı 1 inc1dtf' 

Biz bugUn kafa sporunun memleketimizde ilk adımı atnıasile doğrLI' 
dan doğruya alakadar bulunuyoruz. Elimizdeki iki kupanın kuııarı1f 
tarzını kararlaştırmak için teşebbüslere giriştik. Bunlar hakkırıd• 
yakında malumat vereceğiz. •1, 

Oyla zannediyoruz ki. bu güzel Anglo Sakson usulünün bu vesı 
ile talebe aleıniıniz içinde yerleşmesi çok faydalı bir şey olur. A~gl~ 
Saksonlar. ortamektep talebesinden başlıyarak her sınıf talebeyı ~ i 
_nevi münakaşaya alıştırınıya büyük bir kıymet veriyorlar ve çok ı"j 
neticeler alıyorlar. 

Münakaşa sporunun fayc/alart: 

B ir münakaşaya. hazırlanan talebe. kitap karıştırıyor, antarıı•: 
dığını hocasından soruyor, hariçte salahiyettar adamlara b~~I 

vuruyor. Mektepte öğrenmek, numara almak, imtihan geçirmek gı r 
vaziyetlerin kat'iyyen uyandırn1adığı bir alaka ve zevkle bir şe~ıe. 
öğreıınıeğe uğraşıyor ve bir meseleyi kendi başına araştırıyor. M_urı;, 
kaşanın hızile serbest konuşınağı, fikirlerini toparlamayı ve iy ıfB ll'İ 
etnıeği, çabuk ve iyi düşünmeyi, başkasının fikrine hürmet etıı1~"e 
öğreniyor. Bu sayede ciddi fiklr alakaları zevk ve oyun kıyafetırı 1 
girerek yapıldıktan başka dimağ güzel inkişaf fırsatları buluyor " 
hayat mücadelesi için faydalı silahlar kazanılıyor. tre 

Kendi halimize bakalım: Çoğumuz iki sözü bir araya getirıııe."' 
alışmış değiliz. Bunu yapmağa, fikrimize ve sözümüze hA.kiın olnıag_~ 
karşımızdakini münakaşa ile ikna etınek kudretine sahip bulunn1.4, 
küçükten alışmış olsak hayata daha serbest, daha hakim bir goı 
bakabilirdik. ti 

Bu mesele, Maarif Vekaleti tarafından ciddiyetle tetkik edilnı8~ 
değer. Anglo Sakson münakaşa usulleri mektep hayatını zenginle~ 
tirmek ve talebeyi daha iyi bir surette yetiştirmek hususunda ço, 
tesirli bir rol oynayabilir. Bu sahada hiç para sarfedilmeden varılJ 
cak çok faydalı neticeler, ancak himmet ve teşebbüs bekliyor. 

Muğlac/a spor ıenliklerine iıtirak eden gençrer 

"- Türkler bir kül halindedir. Her 
kesin ayrı vazifeleri vardır. Vazife 

1 bakımından bir neferle bir vekil ara_ 

Ahmet Emin Y r.LMA N 
(Kafa sporunun mmllerf \'e kaideleri hakkında yarınki sn~ ınıııd 

malumat bulacak!!lmn., 
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ICUM~DA MLA RIM 
~ATl~GIK?R~ '2 ___ 

Beş Ay Süren 
Şanlı ve Kanlı 
.Muharebeler 

Kütülemare önündeki çetin 
Türk t aarruzlar, müdafaalar 

or dusunun, Mehmetçiijin nasal 
eşsiz bir kahraman oldu~ unu 

bir kere daha meydana 
koymuştu. 

Sol cenahımrzı bu bataklığa, 
sağ cenahımızı da Diçle 

nehrine dayatmak suretiyle her iki 
cenahı da sağlam manialara müs. 
tenit ve ateş meydanı son derece 
Ceniş olan Fellahive mevziini vU _ 
CUde getirdik. Bu kuvvetli mevzi • 
de, nisbetsiz bir faikiyete va:-ll.n 
dUşınan taarruzlarını beş ay müd 
detıe ve her taarruzu. düşmana 15 
- 20 bin kişiye malolmak çartlle 
PliskUrttük. Gerek insan ve gereıt' 
harp malzemcsince mütemadiyen 
kuvvet alan düşman ordusu, ter 
talih tecrübesinden sonra, erircesi. 
he çekilmiye mecbur oluyor"'iu 
Muvaffakıyetsizliğe sebep olan 
lic'atlar yüzünden, esase~ tecrü , 
belen pelt yüksek olmıyan o za • 
?nanki İngiliz kumanda heyeti, sık 
sık değişmekte idi. 

Bizim ordunun maneviyatı ise, 
son derece yükselmişti. Karşımız • 
dakı düşman kuvvetleri, ciddi r;uret. 
te sarsılmıştı. 

Biz çoo defa, dilşmRnm ilk 
liaUarımıza girmesin! bekli

Yorduk , .J)i.işman hatlarımıza 
gİ?"ince, hcmerı ihtiyat kıt'alarımız 
faaliyete geçiyor. seri ve gayet 
§iddetli süngü hUcumlariyle mu. 
ka:bU taarruzlara başlıyorlardı. 
Düşmanın daha ilk darbede sar

sıldığını ve biraz sonra da mevzi. 
lerini terk-edip bozgun halin<le ge. 
li çekildiğini görüyorouk. Vazi -
~ti her defasında lehimize çcvlre
Ceğimizden kat'iyyen emin olduğu. 
lnuz için, düşmanın ileri hareketi. 
lli nı.Usterihane bekliyorduk. 

YAZAN 
Saıdhaddın 

Güngô"r 

Iar ve elde ettiğim tecrübeler mah. 
sulü idi. Karşımızdakilerin düşün
ce ve tarzı hareketine iyiden iyi 
nüfuz etmiş' bulunuyordum. 

Alman Düküne söylediğim 

şeyler, dört gün sonra, tahakkuk 
etti. 

Tarihini hatırhyamıyorum. Bir 
gece, sabaha karş ıidi, düşman kı. 
sa, fakat çok şiddetli bir topçu a. 
teşini mütcakıp ,piyadesini hare
kete geçirdi. Bu seferki taarruz, 
tahmin ettiğim gibi, mevziimizin 
tam ortasına tevcih edilmişti. Bu. 
na, bir yarma taarruz da diyebili. 
riz. 

Prensin bir muharebe görmek 

ıçin izhar ettiği 

arzuyu hatırlıya
rak, kendisini tele
fonla uyandırdım. 

Büyük bir he
yecıınla yanıma gel 
di. Nihayet, Türk 
ordusunun nasrl 
dövüştüğünü göz -
leriyle görecekti. 
Prens, Alman or • 
dusunda yüksek 
riltbeli bir zabit 
olduğu için, ken • 
di askeriyle bi _ 
zimkiler arasın -
dn bir mukayese 
yapmak aI'ZUsuna 
da kapılmı_Ş ola. • 
bilirdi, 

Ben, bunu dil -
§Unerek, Mehmet • 
çiklerin cephede 
nnsıl aslanlar gi • 
bi dövüştüklerini, 
bir Alman pren • 
sine göstermek frr
aatını bul:ı.bildiği -
ıne memnundum. 
Bunun nasıl bir 
milli öğünme ve • 
sitesi olduğunu ko
layca takdir eder
siniz. 

Meklemburg Dü
kü ile ateş hattı
na doğru ilerliyor· 

Neticede, zaferin bi1,e mevut ol. 
duğuna o kadar emindik ki, ilk 
hatlarımıza girmesi için düşmana 
:tanıan ve imkan brrakmaktan çe -
kinmiyorduk. Müsademelerin mut
laka karşı tarafın bozguniyle ne • 

Büyük Harpte orc:lu kumandanltklan yapmış olan-duk. Harbin en 

I S ld E t 
v • d p kızışmış bir dev • 

ar: o a, sa paJa, Sagc:la Lıman Fon San ers ~·res· ·a· y 
ı ı ı. aralanan ticeıeneceğinde Türk nefer ve za • 

bitlerinden hiç kimsenin şüphesi 
Yoktu. Hatta hasrm ordusu zabit 
\1e neferleri bile edindikleri tecrü • 

be ile, mağlubiyetin kendi taraf • 
larında .kalacağını kablelvuku bir 

öğrenmek istediğini söyledi: neferlerimiz ve arada bir, kimi ya. 
- Nasıl muharebe ediyorsu • ralı, kimi sağlam İn,<riliz esirleri, 

nuz? Görmek isterim ... dedi. beşer onar, kafile halinde yanımız 
Kendisine şu cevabı verdiğimi dan geçiyorlardı • 

hisle kestirmekte idiler • , 

B eş ay devam ettiğini biraz 
evvel söylediğim şanlı ve 

o nisbette kanh olan bu muharebe
lerde, Türk ordusu düşman karşı. 
enıa gerçekten yalçın bir kaya gibi 
dikilmişti. 

Harbin devam ettiği sıralarda 
idi ki Alman prenslerinden (Mek. 
lemburg), (Dük) ü bizi, ziyarete 
teldi. Cephenin sakin bir zamanı 
idi. Dilşman, giriştiği son taar -
l'Uzun hasarlarını tamir ile meş. 
gu}dU. (Dük) ile öteden beriden 
konuşuyorduk. Söz harbe intiıkal 
etti. Alman DUkU, bir aralık; 

l'iirk ordusunun nasıl harp ettiğini 

hatırlıyorum : 
- Dük cenapları .. Tahminime 

göre, yeni bir muharebe, pek uzak
ta değildir. Şu Ü<ı dört gün içinde 
düşmanın şiddetli bir taarruzunu 
beklemekteyim. Bu taarruz aşağı 
yukarı ,cephemizin merkezine tev. 
cih edilecektir. Düşman, ilk hatla. 
:nmıza belki de kolaylıkla girecek
tir. Fıııkat. bu sırada, biz mukabil 
taarruza geçeceğiz. Düşman, elde 
ettiğini sandığı mevzileri, tahliye. 
ye mecbur olacak ve bir sürU de 
esir bırakarak, bUyük zayiatla 
çekilecektir.!,, 

S özlerim, hiç tc kehenat ese. 
ri değildi. Düşman ordusi

le temastan hasıl ettiğim intıba _ 

~-_,__,....- ''~""""'""•• 1 

~ I<l...JF>~N" i 1 

~ Numarali resmin ait ı 
t 12 olduğu darbımesel 
~. No •. 

S
ize ~u .esnada, iki varah ne. 
fenmızle, ayaküstü. ara -

mızda geçen kısa bir konuşmayı 
anlatmak isterim. 

Bunlardan biri birinci hatta nö. 
betçi bulunan (9) uncu alaytlan, 
bir neferdi. Durduruµ sor.:h.:.m • 

- Birinci hat ne vaziyetle?. 
Kayrtsızca cevap verdi: 
- Efendim, düşrn'ln aldarıdt!. 
- Neye aldandı dü.şman ?. 
YaraJı neferin verdiği cevabı hiç 

unutmıyacağım : 
- Efendim, dedi, dokuruncu a. 

layın nöbetçi olduğu"'.ıu b!1 .niyor • 
du. saldırdı. buldu hP18.sım... Hiç 
n()betçi yerinde bizim al.ıyın oldu. 
ğunu bilse, yanaşabılir miydi?. 

Bir nefer ağ?.ından çıkan bu 
söz, alayının şeref ve kahraman • 
lığına olan itimadı derecesini gös-
terir. 

Bu kısa muhavere, Alman pren. 
sinin bile gözlerini yaşartrru~tı. 

Bana dönerek: 
- Alaya bağlılık i!'jte böyle olur. 

diye söylendi. Biraz daha ilerle • 
miştik. Sağ kolu sarılı olduğu ıçin 
sol eliyle bir ekmek eomununu 
koparıp lokma lokma ağzına at • 
makta meşgul bir yaralı neferle 
ka.r§ılaştık. 

(Arkası var) 

1. iNGiLTERENiN BiR BUÇUK Mil YARI 1 

Avrupa senelerdenberi silli.hlanı. 

yor. Bütün milletler, sulh namına 

veya müdafaa için silahlandıkları. 

nı söylüyorlar. Fakat bugün~ ka. 

dar hiç bir devlet, lngiltere kuvvet 

ve derecesinde geniş bir s~liı.hlan . 

ma hareketine cesaret edememiş. 

tir. Bugün Büyük Britanya lıııpa. 

ratorluğu, beş sene içinde, dünya. 

nın karşısına pürsilfıh çıkabilmek 

için tamam bir buçuk milyar lngi. 

liz lirası tahsıs etmiş bulunuyor ki 

bizim paramızla on nıilyar liraya 

yakındır. Şimdi bu muazzam para 

ile vücuda getirilecek yeni silahla. 

rı şu tabloda gözden geçirelim. Üst 

te deniz kuvvetlerine ilave edilecek 

yeni zırhlıların, tayyare gemileri. 

nin ve deniz tesisatının mücessem 

krokilerini görüyoruz. 

Ortada kara ordusunun sll!h vı 

efrat sayısına ilave edilecek muaı. 

zam yekOn dehşetle göze çarpıyor. 

En altta ise, yeniden vücude getiri. 

lecek olan hava kuvvetlerini ve ha. 
va tesisatını görüyoruz. 

işte bir buçuk milyar lngiliz il. 
rası, önümüzdeki beş sene içinde 

bu müthiş siliıh yığını için harca. 

nacak. 

Liralık Yeni 
BUyiik MUsabakamız 

60 darbımesel 

Şu resim hangi darbıme
sele aittir ? 

Resim Numarası 
-12-

Buro.cla her gün böyle bir raim görecelı•iniz ve bu re
•İmler otuz tane olacak. 

Siz 60 darbımeıellik liıteclebu ramin Jarbımuelini bulup 
numara•ını o günkü kuponun ( darbımuel numarası) laanui· 
ne ya.zacakıını.z. 

Otuz reıim bitince bu kuponlan aynca reıim numaralan 
ile darbımeıel numaralannı kar1tlıklı gö•leren bir liate yapıp 
•arih iımini.z ve aclre•inizle ve mümkünae bir de #otofra• 
lnı.zla birlikte 20 Ni•ana kadar itlarehanemiue müaabah 
büroıuna gönclerecekıiniz.. 

[Nureddin Hoca müsabakaları için gönderilmit eılci fotol• 
raflann muteber olmadığını ve yeniclcn foloiraf gönderilme 
9İ muvafık olacaiını hatırlabrız.l 

1 - Ac; Ulllull kendini upa ambarında 
sanır. 

1 - Alt akçe kara elin içindir. 
3 - Anlıyana &ıvnsınck aıu:, anlamıyana 

davul .:urna az. 
4 - Au aJao U6kudan gec;ti 
5 - Balık battan kokar . 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava sırke baldan tatlıdır. 
8 - Beı parma.lı bır olmaz. 
9 - Bır tuum ot deveye hendek atlatır. 
ıo - Bulbtilun c;cku&ı dilı belasıdır. 
11 - Dalmasııu bılmıyen ordek ba11ma 

bırakıp kıçından dalar. 
12 - Damdan duşen haldeo bilir. 
13 - Davulun ıc5İ uzaktan boı ıeliı 
14 - Dcmır tavında ıerck. 
l~ - Ocnızc duşen yılana ıarllır. 
16 - Dotru ıoylıycru dokuz köyd .. 

kovarlar. 
17 - El elden ilıtilndür. 
18 - Eskı tarak c5k1 tas. 
Hl - Evdckı pazar çarşıya uymaz. 
20 - Eyrcu ata bıncn çabuk iner. 
21 - Gulmc komşuna cclir 1>a11ına. 
22 - Gulıinu seven dikenim de ıevcr, 
23 - Hamama gıren terler. 
24 - Her horoz kend> çoplucündc ôter. 
2~ - Her gün papa. pılh yemez. 
26 - Her koyun kendı bacağından uılır. 
27 - Horoz oltır ıo.zu ~opluktc kalır. 
28 - Horoz çok olaı:ı yerde sabah U C 

olur. 
29 - lı tirür, kervan vilrUr. 
30 - ltle dalaşmadan, çalıyı dolalinıak 

evllidır. 
31 - Kel başa şimıir tarak. 
32 - Kendı dlieen atlamaz. 
33 - Kas.kin &irke kabına zarar. 
34 - Koyun bulunmryı..n yerde keti" 

Abdurrahman Celebi derler 
35 - Mahkeme kadıya mıilk olmu. 
36 - Mart içeri. pire dışarı. 
37 - Minareyi çalan kılıfını hazırlar, 
38 - Mu:rak çuvala &ıtmaz. 
39 - ~um dibine ışık vermez. 
40 - Öfke ile kalkan zararla oturur. 
41 - Para11 veren dudutü çalar. 
42 - PertembcniD eeliıi çareambadan 

bellidır. 
43 - Sel ejder, kum kalır. 
44 - Serçeye çubuk beredir. 
45 - Su testisi au yolunda kırılır. 
46 - Sütten dzı yanan yoturdu üfliya. 

rek yer. 
47 - Tae yerinde ağırdır. 
48 - Tencere FUVarlanmıo. 1ı:apaftnı bul

muş. 

49 - Testiyi ktran da bir , ~ cetlren de.. 
50 - Tilkinin dönüp dola,ıo cidccc~ yer 

lrUrkcil dükkAnıdır. 
51 - Ummadık tae ba, yarar. 
52 - OrilmeatnJ bilmiycrı it sürO:vc lrort 

J_etlrir. 
53 - U:ı:ümünO ye de batmı ıomıa.. 
5~ - U:ı:Gm O:ı:ümt baka baka karanT 
55 - Valancmm mum11 ratıuya t adar 

yanar. 
5& - Yapı ta ı yapıdan tatmaz. 
57 - Yavaş atın tclrmcal rıclı ola r. 
58 - Yörük at yeminJ arttırır. 
59 - 1.enırlnin paraaı ı-Utttrd!ln ceneslru 

1orır. 

tıO - ZG~ürt olup dfif;Qnmekten. nvuz 
oluıı klımmak evlldır. 
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Lindberg 
isfanbulda 

(B&fl 1 incide l 
siyeti ve mal\imatı sayesinde hava
cılık aleminde kendine mtihlm bir 
mevki hazırlamıştır. Bir hafta sonra 
memleketimizi ziyaret edecek olan 
tayyareci millctleraruı havacılığın 
en saliı.hiyetli simalanndan biri 
addedilmektedir. Bayan Lindberg, 
Amerikanın tanınmış ve zengin adam 
!arından biri olan eski Meksika sefiri 
B. Morrovun kızıdır. 

Maliye Memurları 
Hakk11tdaki Tamim 

Maliye Vekiı.leti, maliye teşkilatına 
gönderdiği bir emirde, bütün mal 
memurlarının vazife ve mecburiyet
lerini izah etmiş, maliye şef ve amir
lerinin bilhassa veraset ve intikal ver 
gileri tarhiyatında en bliytik bir me
suliyet hisseleri bulunduğunu bildir
miştir. 

Emirde, aynca, vergilerin safhala
rile bunlara alt cezai hükümlerin hal 
ka anlatılması da istenmiştir 

lzmitte 
hayvan 
mezarlığı 
İzmit, (T~~) - Baytar Müdürü 

Ziya 'l'an, vilayet genel meclisine çok 
enteresan bir teklifte bulurunuştur. 

- İnsanların olduğu gibi, hayvan-
ların da bir mezarlığı olması ... 

Bu teklif ilk anda garip görülmüş, 
fakat açıkta kalmış bir hayvan ölü· 
sünün sebep olduğu bula.şık hastalık
ların felaketleri birer birer söylenin
ce, böyle bir mezarlığa olan mübrem 
llıtiyaç, hissedilmiştir. 

İddialara göre, şarbon hastalıklı 
bir hayvanın ölüsünden intişar ede
cek şarbon basilleri ( 30 ı sene gibi U· 

zun bir zaman yaşamakta, bu suret. 
le insanların sağlıklarını daima teh· 
dit etmektedir. 

17.mit Vilayet meclisi .. her köy ve 
kazada birer "hayvan mezarlığı., te. 
sisine karar vermiştir. 

Ankara Sergisinden 
Madalya Kazanan . 

lzmirliler 
lzmir - Ankara birinci kUçUk san 

atlar sergisine lzmirden iştirak edip 
madalye kazananlar şunlardır: 

Famaçuka korniş fabrikası sahibi 
Faruk ve Mazhar kardeşler, kundu. 
racı Kazım, Safiye. Çocuk arabacısı 
Faik Şimşek, mikroskopçu Cemal, 
mantar şapkacısı Ali Galip, tabak içi
ne yağlı boya yapan ressam Kazım 

· Boyer, tstanbulun umumi manzara. 
ıını el ile işlemiş olan Vacide, saraç 
Mehmet Sadık, yorgancı Mustafa ve 
feriki Süleyman, ağızlıkçı Hasip, kun 
duracı Demir, zenberekçi Avni Onay, 
nikel kantarcısı Ziya Kartal ve Ber
gamadan iştirak eden halıcı Muz af. 
fer. 

Altınova 
Köprüsü 
Ayvalık, (TAN) - Ayvalığı İzml· 

re bağhyan şose üzerinde yegane bo. 
zuk noktayı teşkil eden Altınova ça
yı üzerine yaptırılacak beton köprü 
inşaatı Nafıa Bakanlığınca müteah. 
nide verilmiş ve inşa hazırlıklarına 

başlanılmıştr. 

Yağmurlu havalarda geçit verme -
diği için her sene bir iki vatandaşın 
boğulmasına sebep olan Altınova ça. 
yı köprüsü ayni zamanda güzel bir 
eser olacaktır. 

Adanada Mahpuslar 
Azahyor 

Adana, (TA.ı..~)- Şehrimiz umumi 
ba.pisaneslnln mevcudu geçen yıllar
dakine göre oldukça azalmıştır. Mev. 
Jmf ve mahkum adedinin hersene 
düşmesi memnuniyet uyandırmakta.. 
dır. 

Hapisanede hali hazll"da 514 malı
kfim ve mevkuf vardır. 

Bunlann 4 U kadın mevkuf, 7 si 
kadın mahkum, 2 si çocuk mevkuf, 
!07 si erkek mevkuf, 307 si de erkek 
ınahkıimd ur. 

Musolini İngilte-' 
.. 

re ve F ransaya 

meydan mı 
okuyor 

( Baıı 1 inciJe) 
yanm Sicilya ada.sile Tunus arasın
daki yolu kapayacağını, fakat İtal
yanın iktısadi ve mali vaziyetinin za
yıf olduğunu anlatıyor. 

Komünist Hümanite gazetesine 
göre de bu seyahat İngiltere ve Fran 
sa);a karşı bir meydan o~umadır. 

.MOSKOV A.l\TJN 'sESl 
Moskova, 11 <TAN) - Pravda ga· 

zetesi, Mussolininin Trablus seyaha
tini mevzuu bahsederek, seyahatin 
siyasi bir tezahUr olduğunu ve İtal. 
yanın iskcri kuvvetini gösterdikten 
b~ka, İmparatorluğu dahilinde her 
işin yolunda gittiğini anlatmak ve 1n 
giltere ile Fransaya Akdeniz ve Af. 
rikadaki metalibini hatırlatmak is
tediğini yazlyor. Pravdaya göre, İtal
ya Akdenizin şarkında olduğu gibi 
garbinde de bir hegenronyayı kurma. 
vı gaye edinmis olduğunu açıkça gös
termektedir. Bütün bu gösterilerin 
gayesi İngiltere ile Fransayı fedakir 
lıklara mecbur etmektir. 

1 talyan Manevraları Dün 

Ba,ladı 
Tobruk, 11 (A.A.) - Musolini'yi 

hamil olan Pola zırhlısı yanında Gori 
zia, Zara ve Fiume kruvazörleri oldu
ğu halde Syracuse önünde Trento, 
Trieste ve Polzano kruvazörlerine 
mülaki olmuştur. 

Bu birinci filo Amiral Umberto
nun kumandası altındadır. 

Manevralar öğleden sonra cenupta 
başlamıştır. Mukabil · tarafta Romeo 
Bornetti'nin kumandası altındaki ikin 
ci filo hafif kruvazörlerden keşif ve 
denizaltı gemilerinden ve deniz tayya. 
relerinden mürekkeptir. 

lncjiltereden ltalyaya 
Bir Cevap mı? 

Londra, 11 (TAN) - Bahriye Na
zın Sir Samuel Hoar, Avam Kama. 
rasında beyanatta bulunarak: "Kuv-- -

vetli bir İngiliz donanması sulhU te. 
ırJn edecek en büyük kuvvettir. En 
son keşifler harp gemilerinin hava -
dan kolay taarruz hedefi olamıyaca. 
ğını göstermiştir. Amerika ile İngil
tere arasından bundan böyle, deniz 
inşaatında hiçbir rekabet mevzuuba
his değildir. 

Bundan başka, İngiltere i
0

le Alman
ya arasında teslihat yarışı vukuuna 
imkan yoktur. lngilterenin yeni tes
lihat ile harbe girmeyi istihdaf etti
ğini söylemek hiç doğru olamaz. Ha
va hücumlarına karşı alınması lazım 
gelen tedbirler alınmış bulunuvor. 
Eski harp gemileri mahvedilme~ek
te· ve ticaret gemileri için refakat ge. 
misi haline getirilmektedir.,, dernif
tir. 

Samuel Hoar'rn beyanatına karşı 
amele liderlerinden eski Bahriye Na
zırı Mister Aleksandr, hükumetin 
kolektif emniyet baheihe ehemmiyet 
vermediğini söylemiş, fakat muhafa
zakarlar?an Çurçil, hükumetin pro
gTamını tasvip etmiş ve harp zırhlı
sının hava taarruzlanndan maımni -
yeti işinin tarqamile halledilmiş oldu
~unu ilave etmiştir. 

Is.ta.noul ııdncı üiaa memurluğun
dan: 

'l'akyeci ve Gedikp8.fada oturmak
ta ve Çarşıyıkebirde Makasçılarda 
kösele ve deri iştigal eden Edvar ve 
Nubar Siııanyan şirketi ve şürekası
nın şahıslan iflası 8. 3. 937 tarihin
de açılıp tasfiyenin adi şekilde ya -
pılmasına karar verilmiş olduğun

dan: 
l - Milfliste alacağı olanların ve 

istµtkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilandan 
bir ay içinde İst. 2 inci iflas dairesL 
ne gelerek kaydettirmeleri ve delile
rini (senet ve defter hulasaları ve 
saire) asıl veya musaddak suretlerL 
ni tevdi eylemeleri. 

2 - Hilliına hareket cezai mesu
liyeti müstelzim olmak Uzere müfli
sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlarını bildirmele-
ri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar Uzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi 
etmeleri ve etmezlerse makbul ma-

T A N ================='=========- 12 - 3 - 937 

ADAPAZARI 

TÜRK TiCARET 
BANKASI 

iDARE MECLiSiNDEN: 
81 Mart 1937 tarihinde toplanacağı ilin edilen fevkaJad~ Umumi Heyet 

ruznamesınde yazılı, Bankaılar kanunu dolayısile esas mukavelenamenin 
buı maddelerinin tadili ve bazılarına yeni hükümler ilavesini bildiren yeni 
şekli aşağıya kayt ve ilin olunur. 

1 - Esas mukavelenamenin 3 üncü maddesinin fU 

tekilde tadili : 
• 

"Şir.ketin idare Merkezi Ankaradadır. Meclisi ldare karari!e Şirket Tür. 
kiye Cilrnhuriyetinin sair mahallerinde veya ecnebi memleketlerde dahi 
şube açabilir. Şu kadar ki açılacak her şube için ~!aliye ve İktısat Vt:ka. 
letierinden evvele.mirde müsaade almak mecburidir.,, 

2 - 11 inci maddeye fU hükümlerin eklenmesi : 

"Bu idare uzvundan başka Banicada, 2999 sayılı Bankalıtr kanununda 
yazılı vazifeleri ifa etmek üzere, idare Meclisi tarafından, İdare Mecfüıi. 
ne dahil olanlar ara.smdan s~ilen iki a:z.a ile Umumt Müdürden mürekkep 
üç kişilik bir idare Komitesi . bulunur. Herhangi bir içtimaa i.ştırak ede. 
miyecek surette mazereti zuhur eden ldare Komitesi azası yerine vazife 
görmek Uzere idare Meclisi tarafından i~i de yedek a:z.a seçilir. İdare 
Komitesinin salahiyet hudutları idare Meclisince tayin olunacaktır. İdare 
Komitesinin ittifakla vereceğ'i kararlar doğrudan doğruya, ekseriyetle 
vereceği kararlar İdare Meclisinin tasvibinden sonra üıt olunur. ldare 
Meclisi, idare Komitesinin faaliyetini murakabe etmekle mükelleftir. L 
dare Meclisi azasından her biri, ldare Komitesinden bu Komitenhı faa.lL 
yeti haJdcmda her türlü malumatı istemiye, münasip göreceği her nevi 
kontrolu yapmıya salahiyettardır . ., 

3 - 14 üncü maddeye ,u hükümlel'in eklenmesi: 
"ldare Komitesi kararlan da, 2999 aayılı kanunun tarifatı dairesinde 

bir deftere kaydedilir ve her karamı altı Komite reis ve azalan tarafın
dan imzalanır.,, 

4 - 23 üncü maddenin son üç kelimesinin kaldırılması 

ve maddeye afağıdaki hükümlerin eklenmesi : 

iki tehlike işareti: 
Nezle ve baş ağrısı 

GR • 
1 p 

w rn bll 
Soğuk algınlıg~ . 

ilk alametıerını 

GRiPiN 
ile bertaraf etıneıst
niz bir çok ağır baS' 

talıklara tutuıınalı 
·· tertehlikesi baş gos 

miş demektir. 

GRiPiN 
• 

B .. tü ~ sızı ve u n agrı, 

sancılan, derhal di.ıl" 
dirir. Gripe. rornatiı• 
maya. diş, sinir, ad3

'" 

le, bel ağnlarile ld'" 

rıklığa karşı bilhıı,55$ 
müessirdir. kabında 
~nde 3 kaşe aıınabi• 
1ir. 

• 
1 N 

"Toplanma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliy.e ve lktısat _Veki.. \ --------------------------
Jetlerine verilir. Bankanın üç aylık vaziyetini göıııtenr hesap hulasaları 1 
ile senelik Bilanço, Maliye ve lictısat Vekaletlerince müştereken tesbit 
edilecek formüle muvafık olarak tanzim edileceği gibi üç aylık hulasa. 
lar Heveti Umumiyeyece tayin edilen murakıplar tarafından tasdikli 
olarak "taallfik eylediği devrenin hitamından itibaren ü~ a~. ic::inde Maliye 
ve li<tısat Vekaletlerine tevdi edilir ve Bilançolar aynı muddet zarfında 
biri resmi gazete olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilan olunur.,, 

5 - 29 uncu maddeye afağıdaki hükümlerin eklenmesi : 

"Murakıplar, ldare Mecfüıi. ldare Komitesi Reis ve azalarile Müdür .v~ 
Memurlann, esas mukaveleye ve kanuni mevzulara .aykın hareketlennı 
gördükleri takdirde bunlan vesikalara dayanarak Şıııket Umumt Heye
t.ine hitaben tanzim edecekleri raporda zikretmive mecburdurlar .. Bu ~u.. 
rakıplar raporlarının birer suretini Maliye ve Iktısat VeklleUerıne gon. 

derirler.,, 
6 _ 35 inci maddenin ilk on üç kelimeıinin f U tekil-

de tadili : 
"Şirketin senelik salt temettUü~den ~vvela 1?e~r .teme~~üUn yüzde 

10 nu nisbetinde adt ihtiyat akçem ve yuzde 5 şı nt!'lbetınde ilerde vukuu 
melhuz zarar karşılığı,, ve bundan sonra B serisi ili .... ,, 

7 - 36 ncı maddenin •u ,ekilde tadili : 
"35 inci maddede yazılı adt ihtiyat akçesi Şirket eermay~sinin .nısf~a 

baliğ oldukta artıic bu tevkifat yapılmıyacak ve ondan .. sarfıyat ı.cr~sıle 
mikdan mezkur nisbetten aşağı düşerse tekrar temettuattan adi ıhtıyat 
avnlacaktrr. Derde vukuu melhuz zarar karşılığı da Umum ihtiyatlar ye. 
kftnu Şirket sermayesinin tamamına müıııa~wol~nc.ıy.a kadar a~lacai< ve 
bundan 80nra bu kısımdan sarfiyat olursa dıgerı gıbı tekrar tevkif ata baş 
Ianacaktır.,, 

8 _ 47 inci maddeye ••ağıdaki hükmün eklenmesi : 

"Banka kendi ~leri için lüzumlu olan gayrime!1kuller. müstesna: al&
caklanndan dolayı temellük meburiyetinde kadıgı gaynmenkullerı, te. 
mellük tarihinden itibaren beş sene içinde elden ç~karır. !3u elden çı~~r. 

imklnsız ve Banka için büyük zaran mucıp olacagı hallerde mud-
manm .. w bil' 
det, Jktısat Veki.letinin kararile ihtiyaca gore uza a ır.,, 

9 _ ikinci maddenin •u ,ekilde tadili : 
. "Ş' ketin unvanı CTil'rk Ticaret Bankası) drr. Bilcümle muamelatı 

ır · · t h müs. hakkmda Türkiye Cümhuriyetinin kavanın ve nızama ı azıra ve 
takbelesi tatbik edilecektir. 

10 _ Yirmi birinci maddenin ,u ,ekilde tadili : 
"M u · idare içtimalarma iştirak eden ar.aya her içtima için verilecek 

hakkı~u~uru sureti adiyede toplanan Umumi Heyet tayin eder.,, 

Akay iş'etmesinden: *--
1s Mart 1937 Pazartesi gününden itibaren Adalar hattının saat 

19,15 seferi Köprüden saat 19,30 da ve Yalova hattının saat 16,00 
seferi de Yalovadan saat 16, 15 te kaldırılacak ve bu seferler ara
lık iskelelerden 15 şer dakika geç hareket edeceklerdir. ( 1362) 

ihtira ilanı 
"Tayyare bombalarına fitil,, hak

kında istihsal olunan 2 haziran 1929 
tarili ve 795 sayılı ihtira beratı bu 
kere mevkii file konmak üzere aha
re devrüferağ veya icar edileceğin
den talip olanların Galat.ada, İktısat 
hanında, Robert Ferriye müracaat
ları ili.rı olunur. 

zeretleri bulunmadıkça cezai mesuli
yete uğrayac11.kları ve rüçhan hakla
rından mahrum ka.lacaklan. 

ZAHARYA 
Orepulos 

Taklidcilerden 
sakınınız. 

ren 
sıhhi 

Beyoğlu • lstanbul 
/ 

RESSAMLAR, ÖGRETMENLER, AMATÖRLER!! 

4 - 17. 3. 937 tarihine mUsadi! 
çar,amba gUnU saat 11 de alacaklı· 
ların ilk içtimaa gelmeleri ve müflis 
ile müşterek borçlu olanlar ve kefiL 
lerinin ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada· bulunmağa 
haklan olduıfo ilan olun ut. (30926). 

~ı••••••••••••' En iyi cins yağlı, s~lu, afiş boyalarlle fırça, tual vesair resim malzemesinitı 
çeşitlerini ucuz fivatla Yeni Postane cad. Memduh Avı::Unde bulur. 
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T agl}are Piyangosu 

Dünkü keşidede 
kazanan numara
lann tam listesi 
~ piyangoeunun befinci ke
lllıtbr dUn öğleden aoma bqlan
~ 12.000 liralık ikramiye fiı..'>96 
l7eaO Ya, 10.000 liralık Urramiye de 

'12 ll~ya çıkmıft,ır. 
tin ı:o lira ikramiye kazanan bile
~ P&rçaaı htanbulda, dipr iki 
bıı Akara ve Stlrmenede aatilm11-
~ulda aatılaıılardan biri Ho
~ kahvecilik eden Alinin ya-
t&, Yatıp kalkan hamal Mahmut. 
~ ctitert de Haydarpapda KotUyo. 
ltl 71 numarada oturan mütekait 

,. Alidedir. 

Jarıl>tıııku ketfdede kazanan numara
hıııı'1:'ya konulınut olarak neıredi· 

12 6in lira kazanan Ho. 
52,, 

f O 6in lira koıonon Ho. 
37680 

3000 lira koıonon Ho. 
2,,00 

2 
1000 lira Aoıonon Ho. lor 

f70C 267,2 34310 
~5!"J lira koıonon Ho. lor 
~ 2735 5612 7481 
,~ 12·i77 14519 H8U 
~ 15532 17808 18232 
~ 25723 28131 27189 
~ 30507 34459 37099 
·•.ı.10 

l ~ 200 lira loıonon Ho. lor 
•02 2448 4098 ~3 
~ 10315 10451 11088 
ı...... 13164: 1457' 14645 

...,,, 15257 15499 15505 
~ 16981 17714 18447 
~ 19875 25237 27230 
-..9 297'1 30053 32200 =: 357« 359M 39110 

1'0011hrifıonon No. lor 
1007 
2664: 
3834 
5831 
6512 
9761 

12804 
16280 
21924 
24709 
28079 
29497 
32322 
36155 

:1082 
3071 
4292 
64:15 
7444 

10967 
12972 
16621 
22918 
25215 
28247 
30206 
34248 
36687 

2139 
3414 
Wl1 
8432 
7524 

11622 
14103 
16787 
23633 
26749 
28248 
30496 
34342 
38665 

SO lira Aoıonon Ho. lor 
99 400 618 797 

80o 842 901 981 
1878 1688 1963 2001 
22ı,4 2223 2842 3035 
IJ.411 3307 33:50 3619 
~o 3732 3733 4108 
•171 4329 4593 4815 
~ 5451 8255 63S7 
-o7 6394 6457 MM 
41170 8843 7099 7132 
~ 7292 7417 7548 
•uın 7:581 779S 7818 
"19 8119 8131 8298 
8886 MM 8660 8718 ._, 
~ 
ıeeao 
~ 

'~ ~ 
~ 
ltt12 

~ 
l'ltq 

;: 
ı_.,8 ;-: 
;::: 
~ ;:: 
~ 

9021 
9627 

1ous 
10728 
U0'70 
11921 
12'19 
13201 
13786 
14234 
15299 
16814 
17689 
1M75 
18802 
19363 
20170 
21'534 
22361 
23117 
23487 . 
24197 
2l5003 
25856 
26163 
27195 
21985 
28378 .,,, 

9268 
9855 

10813 
10759 
11185 
12034 
12485 
12398 
13889 
14278 
18123 
17094: 
18281 
18494 
1sss1 
19ft00 
21038 
21720 
22802 
23181 
23818 
24800 
~ 
25874 
26167 
27514 

281000 
28'81 
ana 

9389 
10099 

110858 
1078a 
11811 
121S8 
12885 
13455 
13999 
14599 
188 
17291 
18388 
18608 
18984 
19688 
21172 
21199 
22991 
232e9 
239" 
24114 
25228 
26117 
27015 
27690 
281M 
28857 
289Cl6r 

28877 
29861 
30670 
31223 
81731 
32570 
33677 
33794 
MM5 
SG152 
849 
38849 
317"3 
38345 
38M3 
39542 

291"3 
29961 
30611 
31236 
31918 
33094 
33707 
33803 
34742 
35268 
36000 
37005 
37784 
38385 
3M'l2 
39714: 

2964:2 
30107 
30917 
31349 
32349 
33398 
33736 
33767 
34869 
35M2 
36188 
37204 
38039 
38455 
38907 
39939 

29710 
30117 
31152 
31374 
32362 
33492 
33776 
34440 
34:929 
35790 
36633 
37478 
38174 
38472 
39306 

30 lira loıonon Ho. lor 
155 
518 

1121 
1328 
1908 
2593 
2988 
3681 
4386 
4989 
5333 
5767 
6022 
8507 
7249 
7677 
7901 
8041 
8575 
9463 
9m 

10233 
10470 
11051 
11284 

r.: 
12751 
13026 
1~ 
13803 
13978 
14M9 
14890 
1M21 
16029 
16874 
17041 
17243 
18278 
18901 
19432 
20011 
20443 
20996 
21183 
21719 
21921 
22493 
22758 
22M 
~ 
24172 
24421 
2<l721 
253ST 
25781 
28288 
28479 
28188 
27'°9 
27502 
27921 
28M9 
28769 
29738 
30203 
30024 
31T98 
32386 
82608 
33221 
34072 
344158 
84847 
85847 
88108 
88&77 
mlcs 
37594 
8792S 
38207 
88453 
88733 
19138 
l9'1U 

163 164: 387 
633 977 1059 

1126 1237 1258 
1331 145~ 1664: 
1994 2170 2473 
2720 2782 2877 
3488 3:568 3578 
3976 4007 4182 
4668 4833 4939 
5109 539 5299 
5341 5351 5417 
5902 5927 596:5 
6218 8339 6.171 
8723 7029 7086 
7353 7468 7510 
7891 7741 7764: 
7997 7998 8027 
8222 8382 8488 
8899 8801 9297 
9524 9645 9669 
9948 9950 10114 

10280 10331 J0437 
10S16 10554 10759 
11097 11240 • 11252 
11410 11595w 1).827 
11813 11981 1Jıl2:5 
12825 12724 .ı.-.nrs1 
12752 12993 1~ 
13307 13355 13445 
13608 13629 13739 
13823 13890 13920 
14100 14428 1447S 
14778 14791 14838 
1!§.W 15t07 15416 
15513 1!5553 15834 
16189 18797 16865 
16895 16897 17019 
17048 17227 17238 
17769 17909 18209 
18651 18688 18779 
18932 19119 19328 
19899 19706 19815 
20117 20258 20272 
20455 20708 20876 
21086 21114 21128 
21329 2133.1 21no 
21731 21794 21814 
22143 22391 22409 
22494 22687 22733 
22798 22831 22918 

23198 23874 23880 
28767 23811 23871 
24189 24354 24373 
24!503 24614 24689 
24959 25111 25279 
25459 25822 25725 
25826 28087 26186 
28290 26329 2MM 
28488 28669 28819 
27028 meo 21209 
2'437 27«1 2'7493 
2'1&13 27833 27MlJ 
28160 28172 28284 
28ft69 2880S 82659 
289fS1 28978 29148 
29153 29882 30139 
sosıo 30709 30874 
313!59 31481 31734 
31971 3201C5 32170 
32397 32484 3249'5 
32962 33105 33208 
33241 33503 34020 
34250 34280 34353 
S4598 3411!5 34798 
34885 35346 8CR582 
35858 3f5875 815933 
86228 364:1 '1 88'5CM 
888'19 38859 88877 
8'1131 8'1"8 8'1M3 
3761 8 37115 37871 
37973 37993 38196 
88258 38317 38843 
38487 38617 38698 
888M 38912 39020 
39323 39352 39375 
89781 8991.7 

TA ttıl 
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BRiÇ 
MESELESi 

Belçikaya üzüm 
ihracatını arttırmak 
için ne yapmahyız ? 

BORSA 
11 MART PEBŞEllBB 

Paralar 

Sterlin 
Dolar 

~ ... 
613.-

123.-
111.-
120.
ao.
ıı.-

sat., 
611.--
126.-
115.-
125.-

• R.lG.9.1 
R.V.t • .--

• A.D.V.5 

• A.D.10.S 

+ R.D.V 

+ --

D 
• a.u 
• U .4 

• 6.4.I 

+ 7.4 Brüksel, (TAN muhabirinden) - Belçika piyaaasmda Türk 
üzümlerinin ithal nisbeti 1936 senesi ilk 11 ayı istatistiklerine 
nazaran '?'o 59 dur. Bu niabet 1935 aenesinin ayni aylan zarfın. 
da yine % 59 idi. 

Fraaaım Fr. 
Liret 
Belçika Fr. 
Drahmi 
bviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoılovak k:to. 
Siliı 

565.-
20.-
63.-
70.-
20-
25 .-
20.-
21.-
11.SO 
41.-

14.-
ıı.-

576.-
23.-
63.-

+ ıo.a.u 
• 7.2 

• 7.5 

• ıo.u 
•+ R.D.V.5 

Belçika UzUm lthali.tmm mütebaki 
~...._..._,....._........-...- yUme 40 ı ma ile Amerika Birle. 

ZAH ·ı RE tik devletleri, Iran, Yuna.niatan ve 
Sovyet Ruayadan yapılmaktadır. Bu 

Mark 

75.-
23.-
21.-
22.-
23.
ıı.5o 

Konuz oynuyor. (S) oynar ve bU· 
tün leveleri yapar. ZJoti 

Penco 
ı.., 
Dinar 

so.-
•2.
sı.-

• Bu meselenin halli 14 Pazar aa. 
yımızda çıkacaktır. SAS 

rakip memleketler araamda Tnrk Ü· · BOR ' zUmleri ile en çok rekabet eden, da-
ha d<>truau etmiye bqhyan Iran il· 

..... ......._srs•s...., ,,.... zUmleridir. Belçika piyuumda TUrk 

tıveç lnıroaa 
4'1tm 
Banknot 

Çekler 

1031.-
246-

1039.-
247.-

7 Mart Pazar aaymuzda çıkan , 
meaelenin halli 

U-3-93'7 llzilmleriyle Iran ilzümleri araamda 

F l y ATLAR Uç noktadan mukayese yapılabilir: !J::~~k 615.- 6•::;;375 : !~::·2 
1 - Ucuzluk noktaamdan, Iran Ü· Pariı 1~:~:;6 17.3550 

Cinai Apjı Yukan zUmleri Türk ilzümlerine faiktir. Milano 15.0992 15.0975 • A.ıu 
Brüksel + AR 7 Bufday yumqoak 6 13 6 20 2 - Temizlik ve eeffafiyet nokta- Atina ,;:~~: .::~:2 · • 

Arpa 4 25 4 30 mıdan, Iran ilzUmleri Ttlrk Uziknle· Cenevre 3.483S 3.4833 • s - D D.10.t 

Çavdar 4 27,5 4 30 rinden daha temiz ve daha teffaftır. !c:!!:erdam 61:!~~5 '1:!~:o • ıo.t.4 8 5.3.2 
Mıııur 11.n 4 25 4 35 Tantm (Tllrkiye 11.zUm kunımu) gön- Prq 22.7740 22.7740 • 6.5.4.2 D.V.1.1 

:Mıaır beyu 4 12,5 - - derdiği UzUmler istisna edilirae diler ~':drid 11:::;: ı1fo!: + D.V.109.6 S 4
.1 

Yuiaıl 4 25 ihracatçıla.rm gönderdift tızUmler, Berlin 1.9756 ı.t7SO • A.R.7.IU 

Zerdeva derisl 4500 590() aaplan üzerinde ve biribirine yaplf- ::=t• 4.1870 4.1170 • A.R.D 

Sanaar deriai 3000 4500 mıı bir tekilde, hUllaa yenemiyecek Bükret ıO::!~ 75 ıO::~ 75 • ıu 
Tilki deriai 620 1500 bir vaziyettedir. Bveık~hat 34.7667 34.7667 + a.s.2 

o o ma 2. 7875 2. 7875 
Kunduz deriai 1900 3 - Lezzet noktaamdan, TUrk Ü· Moııkova 24.415 24.415 Bu el İngllterede bir mllaabakada 
Porsuk deriai 600 630 zilmleri Iran üzümlerine faiktir. Stokholm 3.1536 3.1536 oynanDllftır. Kontrakt Briç oynanı. 
Tav1&11 derili 25 "Maragha,, denilen lran UzUmleri bi- • yor ve iki taraf ta tehlikeli mmtaka· 

Butday 
Arpa 
Çavdar 
Mısır 
Un 
SUH.lll 
Mercimek 
Mıaır 

Fasulye 

G E L E N ru ekfimtraktır. DiinAü muameleler larda bulunuyor. (S) kağıt vererek 
DUn bol'll&da muameleler ~vf8k 

348 'l'on Belçilo üıüm iflıo/Mçılorının ıillyefi devam etmittfr. Parla telgrafları bazı m~arda (1) ve bazı mualar. 
45 " Belçika tizUm ithalltçıla.n TUrk Ü· TUrk borcunu açıbı 270 ve kapanıe da (2) pik ile müzayede açılarak nL 
15 " zümlerinin tam manuiyle standardi- fiyatım d 266 frank göete • • hayet bütün mualarda CN--S) kti· 
15 " le edilmemif olmalmdan ıiklyetçl • Sabah 19.~ lirada açılan Tü= çtlk flem taahh.Ut etmiftir. (w). oyu. 
94 ,. ciirler. Numaralarm daima defle • ıktama dofru 19 40 liraya dUtmU,. na trefl <J?~ ı ile ~~ar. Tabil lkl 
30 " tirlldiğlnden, 9 olarak 11marlanan bir tür. Bu fiyatlar ~rinden hayli mal yani;: k~rıan gorillmUyor. (S) 

9 " partinin 8 ve hattl 7 numara olarak aatıllDJltır. DUn Anadolu tahvilleri nutirmiı . P nla taahak Ud~~U ~ yerine 
5 "--H- edildijind bah.atm kte ve ge ye muvaff olabilir. " ~ en ---.-e llzerlnde iyi alıcılar çıkmıp:ır. Ana • . 

32 " bu hal devam ederae Belçika piyasa.- dolu tahvlll 39,70, Milmeuiller 42,50; . İngilteredeki mtllabakada .yalnız 
• unda Ttırk Uztlmlerinin itibardan dil· Anadolu hiaelerl 23 liraya yUk8el • b~ ?yunc umuvaffak ol~~· diierle. 

D 1 Ş F l Y A T L A R ~ Ulve etmektedirler. Bu ha- mittir. Sıvaa • Erzunım 95, Merkez n buer defa dtlfmilflerdir. 
Bufday : Llverpul 8,06 K. lbı önllne pçmek zamanı ço~ gel- Bankuı 97, Ergani 99 liradır. Bir tn. (S) Ortağmm klğrtlan açılmca bir 

" 
" 

Arpa 
MDUr 
Ket.en T. 
FmdıkG. 

.. L. 

: Şikago 6,40 " · m: .. ~bu husustaki meaai· gilia 1iruJ P,aıjata 106,90 frank gel- trefl kaybetmenin zaruri olduğuna 
: Vinipel 6,13 " 81 takdlre l&yall öimakla ~ dl.. ~ lıWmıeder. O ~alde bqka leve kav -
: Anven 15,48 " ter Uıracatçılarm da bu husualara 1 . ~~; 
•
• Y -..a- 3 llU\ • tl · · temini Tnrk t1 1 betmemek içın koz (D) ı vermemek 
uuugı-. ,o111" tamamen naye ennın • LiMAN HAREKETLERi lk 

,, 7,32 ,, zUmlerinin istikbali bakımmdan çok lbım. i elde (A) ve (R) den bat-
: Ba.mburı 79,31 " faydalı olacaktır. - - lıyan dokuz km bulunduğuna aöre em 
: .. 78,81 ., Bugün limanımıu gelen vapurlar: pas aramak caiz değil. Huımlardakl • ı 1 Saat 18.15 te Ujur hmitten, 12 de kozlar 2-2 taklim edilmif ise meM-

Dün gelen huğıloylor #omomen DONY A. PlYASASl GW Cemal Karadenizden, 6 da Seyyar le yok. Fakat CA> ve (R) yl oyna. 
ıofıldı . Karabipdan, 6,30 da Antalya Ban- diktan aonra görür ki (0) dtlfmü • 

Dl1n zahire bonaamda istekli mu- Bulıariatanm Poat lbracab dJrmadan, 9,30 da Çanakkale Menin- yor! 

~eleler devam etmiftir. Buğday Bulgıuistaıım 1936 yılındaki t elen. • Mtlsabakaya girlfen oyunculann 
flyatlan •caklJğmı muhafua eyle • ihracatı 

1 
k 'ktar rek ~. Bu,un lımanımızdan gideeek VR• eluıerisi bu vaziyeti görünce (E) ve 

mit ve gelen buğdaylar klmilen aa - met iti~~ ;almıfve :~ d :U purlar: Saat 8,30 da Kocaeli Mudan. (w) yi aılt!ftınp (aqueeze) onlara 
tdmıştJr. Ziraat Bankam bujday • halde bazı y e t vil . . ~ yaya, 19 da Seyyar Karabigaya, 19 bir Ağlanacak klğıt attırmak ve bu 
larmdan iki vagon ~lmlıtir. Aynca uaıU:'ltır poe ne enaım da Bartın Ayvabp.. suretle ya karo veya treflden bir fu· 
eekiz vagon buğday, bir vagon c;av· ••• .ıı.. • la leve yapmak limidile f()yle oyna. 
dar, 3 vagon arpa eehrimize getiril· ~ .. ~ki rakamlar 1936 yılı lhra· Dllflar: 
mittir. catmı IÖltermektedir: C" k 1 - (w) nin oynadıfl trefl (D) l 
Buğdayların fiyatı evvelki sOnkU 1938 .Je' tin 1 yerden almır. 

fiyatlarm aynidir. Meninde vapur Ton KilJOD leva 2 ve 3 - Koz (A) ve (R) at. 
te.ıimi 200 ton arpa a&tılmıt ve kilo- Koyun poımı 274: 10, 72 
BU 4,30 ırunıttan verilmiftir. Yine Kusu Poetu 1900 91,66 
Mel'linde vapur teslimi 400 ton çav- Keçi J>Oetu 99 4,09 
dar kiloeu •.30 • 4,35 kurut araamda 236 30,09 
aatJlmıttır. Tavp.n J>08tu 17 1,61 

Bankasının 
Bir kararı 

Tilki postu 1 0,86 
A h S.l&nik Bankasının Pari• v aYV&n1an: es 2,42 

4 - Bir kUçtlk koz ile (E) ye el 
verilir. 

5 - (E), tabil, trefl oynar (orta. 
fmm açtığı renk) 

8, 7 ve 8- (S) trefli aldıktan llOll• 

ra Uç defa kör oynayıp alır. Romanya 
ihracatını 

K derlal uki umumi merkezi, hl ... 
O)'UD 

302 26•65 1tn9tl•rinl JWll harflerimizle 9 ve 10 - {3) elinde kalan iki 
• but rm....ı.a karar v•- _ ... ı piki oynar. Fakat görür ki ne (E) ve 

Almanya, muhtelif memleketlerlt 1 
• '.r- a-

.. - .... ı ... h .. -~ı •-'--- muameleıerm· 
1 

tanbul merkHine bu yolda• ne de (w) 11kıfacak vaziyete delil-
3....- uaumı .,..... ı -'-+ir Darph•- dirler. Binaenaleyh taahildllntl -pa. 

artırıyor menetmi,_ karar ve-;..+;r. Bu mem m r ver""•'" • -- ve J~ 
J'- .. &&&&V... Damp Matbaasına yUz elli m.ıyarak bir kere düter. 

leketler bilham llımr, Sudan, Ingi- bin hi ... senedi ısmarlanmıt- Fakat mQsabakaya glrlfen oyuneu 
Bt1kret <Tan muhabirinden) _ Jto. ~ Siyam, Çin ve Filipin tır. Ha!Mr aldtlımıza &öre. lardan biri bu sıkıfbrma pl&nmm mu 

men milU bankuı tarafından tutulan yeni hiale 98Mtl•ri frank ye. vaffak olabilmeai lhtimallnin pek a. 
bir tatati8tife göre, Romanyanm 1938 • rine ublt kıymetinden dola· yıl oldutunu heu.pbya.rak bir tek 
yılmdaki tkttaadl vaziyeti yeni bir rnanunm Almuıyada bulunan blo- yı TUrk lirası Uzıerine her- muvaffakıyet ihtimalinin trefl (D) l 
inJdpf devreline cirmiıtlr. ke matl~batmm tufiyeai huauawıda lanaoaktır. Banka eskid9" ile oyuna b&fbyan (w) de bet adet 

Mlllr iatihMlltJ mttateena olmak Berlinde bir konferans aktedllmiı vt danıplattıll ve damp r... tren bulunması olabilecetini dtlftl. 
üzere diler zirai iatiluıallt 1935 11

• 28 tubatta lnkiza eden tediye aıılq- mini verdiii hine senetlerini nOp f6yle bir pli.nla oynar: 
lmdaldnden çok iyidir. 1936 yılmda lllUI b~ tadillt ile bir eeıte müd- matbaaya iade 9dec.k ve bun- 4, 5 ve 6 mcı leveler - Uç defa 
memleket piyuumda ve pua.rlarm· detle yemden temdit edilmittir. Bu ların 1•rlne ywıllerinl alacak· kör. 
da fiyatlar, 1935 eenealndekilerden tadlllt dolayıaile yabancı, dayinlere tır. 7 ve 8 - Elde karo (R) si ve mtı. 
çok yübelmlftir. BUk<unet, un ve bul imtiyazlar verllmit ve 'Regilter. teakıben yine elden karo (3) lUatbıtl 
zahlre ihracatım tetvik için mtl8tah- mark,, iatlmali genlfletilmlttir. oynayıp yerden <At ile alır. 
ıiller arasında en çok ihracat ve la- • dedilmi)'8C8ktlr. 
tihaallt yapanlara btlytık ikramiyeler Almanya - Polonya a.rumdald ti- e 9- Yerden trefl (A) m alır. 
vermittlr caret anlapı8Dlm lld aene için 28 tu· Bu1gariatan ıhaUainin sıdısmı bil· 10 - Yerden karo (7) Haini oyna. 

1938 ;ın.da memleketteki ham bat 1939 lelleehıe bdar temdit edil· hula meyn. ve eebze hU8118UDda muh yıp elinden keaer. 
maddelerin itJ.etllmelline devam edil· dltl blldtrUmektecllr. telif mevsimler sarfmda temin « · 11 - (8) bir ktlçttk koz oynayıp 
mlftlr. s milyon 800 bin leylik pet.. • mek bere komene fabrlbl&n tem eU (D) De <E> ye verir. 
rol mabaoWı ihraç etmlftir. Bu da Yeni bir kararname muefblnce Al· etml,e bıv vermiftlr. Bu anaylde <E) de ne.kol ne de trefl kalm•cb-
Romanyanm blltttn lhracatmm ytlzcle muyada yabancı obUPQOD ft t&b- muvaffak olundulu takdirde ~ lmdan ya kör (8 Ualni veya karo 
43 nntı teoki1 etmiftir. villtlarm ahm ve 1&tımı bir mba&- ve ihracatı da ıauan ltibare alma. (0) ni oynamak mecburiyetindedir. 

ihracat, 20 milyon 600 bin leye çık- de~ tlbi tutulmaktadır. Dövts ban- calrtır. 4' Bu suretle (S) elindeki aon trefll bu 
mqtır. Jthallt, 12 lılilyon 200 bin ley lra1arma yapılacak atJflar 98rbeı1t • Balen Bulprlatuda 155 komer • klğıdm Uatllne atarak yerdeki IOll 

kadardır. Aynl lelle lçerialnde R,o- tir. ve fabrikuı kurulmuet;ur. Bu fab • koz ile keser ve taahtldlntt yapmıya 
~ ~CI ~etlerle 9 kle-, Bımd•n llOlll'& Alman boru1armda riblarda imal edilen komıerve mlk • muvaffak olur. Zira elindeki 10n ki,.. 
rlnl mulr.avelell i.kt.etmittir. yüaaçl ~ ~ b7· tan 700.000 kllOJU bulmakta4ır. tıt ta komv. 
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BEYKOZ DERi 
ve Kundura Fabrikası 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
Memurlar ve İfçiler istihlak 

Kooperatifinden: 
Şirketimizin 1936 senesi alelade 

hissedarlar umumi heyeti aşağıda ya. 
zıh husussat hakkında görüşmek ve 
karar ittihaz etmek üzere 31 mart 
937 çarşamba ünü saat 11 de Bey
kozda fabrika binası dahilindeki ida
re merkezinde toplanacaktır. Alaka
darların mezkur gün ve saatte içti
mada hazır bulunmaları ilan olunur. 

Görüşülecek ifler: 
1 - İdare heyeti ve murakıp ra

porlarının okunması, 

2 - Bilanço ve kir ve zarar he-
saplarının tetkikL • 

3 - Karın sureti tevzii, 
4 - Yukarda yazılı hususat ka· 

ran alındıktan sonra idare heyeti a
zalarile murakıpların ibrası, 

5 - Yeni sene için idare heyeti a
zalarile murakıpların seçilmesi. 

CEHALET 
Kadınları 

ihtiyarlatır 
26 yatında, 

fakat; 

t'41 yijıııdaıa:ı 
j fakat . 

l •flllhll• .. . :.. " ı 
oettıwtftf •lllfau 

ttMllal "llJtr • .4 

i Cildinizdeki Biocel cevherini uyan

dınnız ve her ne yaşta olsanız güzel 

ve genç lbir ten temin ediniz. 

Cildinizi terütaze tutan bu kıymet

li Biocel cevheridir. Fakat, kederler 

ve düşünceler, Biocel'i kuruttukları 
cihetle 10 kadında 7 si mevcut yaşla

rından da.ha yaşlı görünürler. Cildi

nizi; genç hayvanlarda gizlenmiş cilt 

hUceyratı merkezinden istihsal edll

miş taze ve saf Biocel ile besleyiniz. 

Bu şayanı hayret cild unsuru tabii 

ihtiyat Biocelinizi uyandıracak ve 

.. buruşukluklar, çizgiler, siyah ben
ler - gibi yaşlılığın alametlerinden 

kendi kendine kurtaracak, hakiki ve 

devamlı bir gençlik temin edecektir. 
Biocel cevherini haiz yalnız bir cilt 

unsuru vardır. O da, pcnbe rengin

deki Tokalon kremidir. Hemen bu ak 

şam yatmazdan evvel tatbik ediniz, 

sabah da beyaz rengindeki Tokalon 

kremini kullanınız. 72 yaşlarındaki 

kadınlarda bile buruşukluklar zail 

olmuş, 40 yaşlarındaki kadınlar an

cak 25 yaşında görUnmilş ve genç 

kızlar ise hiç bir vakit göremedikleri 
cazip bir güzellikte bir tene malik 
olmuş, olurlar, siz de Tokalon kremi
ni kullanınız. Binlerce kadınlar gibi 
memnun kalacaksınız. 

KAYIP - Tatbik mUhrtimU zayi 
ettim. Yenisini çıkartacağımdan es
Jd~fnin hUkmU olmadığını ilin ederim 

DUrivc 

Türkiye Şeker Fabr:kaları 
Anonim Şirketi idare Meclisinden: 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi hissedar heyeti umumiyı>si 
26 mart 1937 cuma glinü saat onda Ankarada İş Bankasındaki hususi da
iresinde sureti adiyede toplanacaktır. Şirket esas mukavelesi mucibince 
l!akal yüz hisseye malik hissedarların hamil oldukları hisse senetlerini 
veya bunu mUsbit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Ankarada 
Şirket merkezine, İş, Ziraat Bankalarına veya Sümer Banka tevdi ederek 
birer dühuliye varakası almaları rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Şlrketln 1936 senesi muamelat ve hesabatı hakkında Meclisi İdare 

ve Murakıplar raporunun okunması, 
2 - 1936 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve İdare 

Meclisinin ibrası. 
3 - 1936 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii hakkında ka

rar ittihazı. 
4 - 1937 senesi murakıplarının intihabı ve ücretlerinin takdiri. 
5 - İdare Meclisi azalarına verilecek hakkı huzurun tayini. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketi idare Mec'isinden· 

Fevkalcde Heyeti Umumiye içtimaı : 
2999 numaralı Bankalar kanunu hükümlerinin tatbik mevkiine konul

ması dolayısile Şirket esas nizamnamesinin 82 inci madesinin tadili için 
Şirket umumi heyeti 26 mart 1937 cuma gtinü saat 11 de Ankarada İş 
Bankasındaki hususi dairesinde fevkalade olarak toplanacaktır. 

En az yüz hisseye sahip olanların yukarda yazılı tarihte içtima mahal
linde bulunmaları rica olunur. 
RUZı~AME: Esas mukavelenamenin 82 inci maddesinin tadilL 

ES Ki Ş EKL I 
MADDE 82 - lhtiyat akçesi para 

olarak hıfzolunacak ve bu para İk
tısat Vekii.letince kabul olunacak e
min bir mali müesseseye tevdi olu
nacaktır. İhtiyat akçesinin, her za
man paraya değişmesi kabil Devlet 
veya TUrk Şirketleri esham ve tah
vilatı iştira edilmek suretile de ten
miyesi caizdir. lhtiyat akçesi ve a· 
mortisman bedeli ola.ra.k ayrılan me
baliğin balada tayin olunan suretler
den birile istimalini İdare Meclisi ta
yin eder. Fevkalade ihtiyat akçesi 
İdare Meclisi münasip göreceği şekil 
ve surette istimale salü.hiyettar, hat
ta bir hesap devresinin hasılatı, his
selere kar tevziine ki.fi gelmediği 
takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin 
de bu hususta istimali caizdir. Fev
kallde ihtiyat akçesi tedrici surette 
sermayenin itfası için dahi kullanı
la.bilir. 

YENi Ş EKLi 
MADDE 82 - Adi ihtiyat akçesi 

kanunen muayyen olan nisbct ve şe
killerde muhafaza ve tenmiye edile· 
cektir. Kanunen muayyen olan mik
tardan fazlası milli bir bankaya tev
di olunacaktır. 

Fevkalade ihtiyat akçesini İdare 
Meclisi, münasip göreceği şekil ve 
surette istimale salahiyettardır. Hat· 
ta bir hesap devresinin hasılatı his
selere kar tevziine kô.fi gelmediği 
takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin 
de bu hususta istimali caizdir. Fev
kalade ihtiyat akçesi tedrici surette 
sermayenin itfası için dahi kullanı
labilir 

Betonarme Köprü in _şaatı Eksiltme ilanı. 

Nafia Vekaletinden: 
25/3/1937 tarihli Perşembe günü saat 15 de Nefıa Vekaletinde 

Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 68.000 
lira keşif bedelli Sivas Vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyulhisar 
ve Koyulhisar • Reşadiye yolları üzerinde Yukarıkale ve Aşağı. 
kale betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulınuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 4650 liradır. Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir taahhüdde en az 
30.000 liralrk köprü ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptık-
larını isbat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 25/3/1937 Perşembe günü saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri laznndır. (498) (1192) 

istanbul Yed:nci icra 
W. emurauğundan; 

Fatma Behirenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek 
bulunan ve tamamına 1100 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde 
Anadoluhisarında Göksuda eski ve yeni Göksu caddesinde eski 7 
mükerrer yeni 41 No. taj. 43 No.h bir tarafı Fatma Lemanm 
müfrez maabahçe hanesi ve iki tarafı Kamile ait müfrez mahal 
bir tarafı yol ile mahdut ve evsafı aşağıda yazılı bahçeli bir evin 
tamamının satılmasına karar verilmiştir. Sözü geçen yerin ev
safı: Bodrum katı: Odunluk ve kömürlüktür. Zemin katında:.?..:> 
mini renkli çini bir antre bir sofa 2 oda bir hela bir mutfak bi
rinci katında: Bir sofa üç oda bir hela cephede bir balkon vardır. 
İçinde elektrik ve kumpanya suyu vardır. Umum mesahası 235 
me-cre murabbaı olup 64,50 metre murabbaı bina zemini kalanı 

bahçe olan bir evin tamamı tapudaki kaydında olduğu gibi açık 
arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttınna peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin 

kıymeti muhammenenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Mü
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf icaresi borçlan borç. 
luya aittir. Arttırma şartnamesi 30/3/37 tarihine müsadif Salı 
günü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci art
tırması 26/4/937 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bulduğu takdirde üstte bırakı
lır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttrrma on beş gün dah temdit edilerek 11/5/937 tarihine müsa
dif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttrranın üstünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve İflas kanununun 126 rnc:ı maddesine tev-

=======================:;::=======================:;;:;:;;;12.3.937 ~ 

inhisarlar istanbuı Baş
müdür:üğ ünden: 

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

Sofra tuzlan (64) ve (128) zer paketi havi sandıklara ko
narak ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilo
su Kabataş ambcfrmda (9,50) ve mutfak tuzlarının beheı 

kilosu (5,25) kuruş fiatla satılacaktır. 

Ge~ek mutfak ve gerek sofra tuzları bir sandık veya bir 
çuvaldan daha az satrlamaz. Sandık ve çuval bedeJJeri tuz 
fiatına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya 
çuval bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılarının inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğii 
merkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan 

(1184) 

•stanbul 4 cü ıcra Memurluğundan: 
Vasilikinin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek olup ta

mamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (17000) lira kıymet 
takdir edilen Büyükadada Maden mahallesinin eski Ayanikola 
yeni Yılmaz Türk sokağında T. K. 177 ada, 72 parsel 11 ve kapı 
yeni 74, 76 No.h evsafı aşağıda yazılı 2 evin tamamının satılına. 
sına karar verilmiştir. 74 No.lı ev: Zemin katı: Karosimen bir 
taşlrk, bir yemek odası, hela, alafranga bir mutfak kazanh bir ça
maşırlık, banyo odası, bodrum bir merdiven altı: Birinci kat: Ha
riçten aynca mozayik merdivenle çıkılır camekanlı bir antre cam
lı kapıdan girildikte bir sofa üzerinde 6 oda mermer musluklu bir 
hela. İkinci kat: Çatı katı olup taraslı bir çatı arası üzerinde iki 
oda iki dolap iki çatı arası 3 adet demir su varili mevcuttur. Bah
çede sarnıç set duvarları çam incir zeytin ve meyva ağaçlarile iki 
kuyu bir ahır vardır. Bahçenin yan ve cephesi duvardır. Binanın 

zemin katı kagir diğer katlan ahşaptır. Zemin kat pencereleri 
demir parmaklık diğer katlar pancurdur. Elektrik tesisatı vardır. 
Bu ev yenidir haricen ve dahilen ve tamamen yağlıboya ile boya. 
lanmış olup diğer aksamında yeninden tamir edilmiştir. Bahçe
de istinat duvarı olarak üç set duvarı yapılmıştır. 76 No.h ev: Ka
rosimen bir gezinti mahalli ve antre, antre katı bir sofa üzerinde 
iki oda (tavanları kartonpiyer) arka kısmında karosimen bir ko
ridor üzarinde iki kiler mermer musluklu hela bir oda karosimen 
zeminli, ocaklı çamaşır kazanını havi bir mutfak, bodrumda tu
lumbalı kuyu iki oda bir çamaşırlık birinci katta bir koridor üze
rinde iki oda bir hela bir kiler mermer banyo odası ve tekrar 
bir sofa üzerinde iki oda zemini çinko bir taras ikinci kat çatı 
arası olup karşılrkh dört oda bir çatı arası demir su deposu var. 
dır. 76 No.lı ev de tamir edilmiş olup haricen boyasızdır. Maa
bahçe her iki evin umum mesahası ( 7921) metre terbiinde olup 
bundan 177 M2 74 No.lı 153 M2 76 No.lı evlerin zemini olup ka
lam bahçedir. Hududu sağı kısmen 10 parsel No.h Andiripirim 
oğlunun 46 vergi No.h arsası ile kısmen yine Sait kızı Sabonun 
46, 41 vergi No.h arsalan ve kısmen Mehmet Memduhun 41 No.lı 
arsası kısmen Fatma Saidenin 46 N o.lı arsalarile henüz mülki
yeti tesbit e<lilmiyen diğer iki parça tarla solu kısmen henüz mal 
sahibi taayyün etmiyen tarla ile Foti Fotiyedenin 44 vergi No.lı 
arsası arkası kısmen Foti Fotiyadi mahalli kısmen Fatma Saide
nin arsası önü Ayanikola caddesi ile mahduttur. Elektrik vardır. 
işbu maamüştemilat gayrimenkullerin tamamı tapu kaydı üzerin· 
den açık arttırmaya vazed1~iş olduğundan 26/ 4/37 t arihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttın ı bedeli kıymeti muhamme
nenin '70 7 5 ini bulduğu takdirde mı..ışterisi üzerinde bırakılacak
tır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 11/5/937 tarihine mü
sadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla· 
cak ikinci açık arttınnasmda arttırma bedeli kıymeti muhamme
nenin '70 7 5 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No.lı kanun ahka
mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak 
etmek isti yenlerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubuu hamı bulunma
ları lazmdır. Hakları tap usicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacak
larda diğer alakadamın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialarını evrakı müsbite
leri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında 
birlikte daremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan t a
pu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi, tenvir~e, tanzifiyeden mütevellit Be
lediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve dellaliye resmi bedeli müzaye. 
deden tenzil olunur. 20 senelik Vakıf icaresi tavizi müşteriye 
aittir. Daha fazla malUmat almak istiyenler 1/3/937 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 934/1361 No.lı dosyaya müracaatla mez
kur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. ( 1384) 

fikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla 
diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve ma::arife dair olan iddialarını ilan tarihinden iti-
baren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bil· 
dirmeleri lazmudır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit ol
mryanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera· 
kim vergi, tenviriye ve tanzifiye ve dellaliye resminden ibaret olan 
Belediye rüsumu ye Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu .. 
nur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha 
fazla maliimat almak istiyenlerin 36/1349 numaralı dosyada mev-
cut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıvrnet raporunu görüp 
:ınlıvacakları ilan oıunur. ( 1388) 

BEYKOZ DERi 
•ke1SI ve Kundura Fabrı 

TORK ANONlM ŞtRı<Etl ·de 
Şirketimizin umumi heyeti aı~a iŞ· 

'.>larak aşağıda ruznamede yaz~ cu· 
teri müzakere için 26 mart 93 k ts· 
ma günU saat 11 de Sümer sancak· 
tanbul şubesi binasında toplana •a· 

· kil den ıe\ t ır. Mezkfır heyetı teş e inci 
•m esas mukavelenamemlzin 4l hıt-' 
naddesine tevfikan bu içtimada 
·ır bulunmaları ilan olunur. 

Müzakere ruzna.meıi: 
1 - İdare meclisi ve murakIP rali: 

ec • lorlannm okunması ve idare Dl 

3inin ibrası, be • 
2 - Bilanço ve kar ve zarar 

;aplannm tetkiki. hU" 
3 - İdare meclisi azalarının 

~ur ücretlerinin tesbitl. .. 
4 - Müddeti hitam bulan ınura uere· aphğa münasibinin intihabile 

~inin tayini. 
r 

İstanbul üçüncü icra menıurıuğıııı· 
lan: Mahcuz ?lup paray.a. çevril~: 
3ine karar verilen 200 düzüne lta 
müslin çorabı, bir adet demir. k~~ 
ve çorap imaline mahsus makıne·~. 
16. 3. 937 salı günü saat 10 da.n 1 

baren İstanbulda Filcancılarda Rıdza 
in e paşa yokuşunda 1smetiye caddes 

28, 34 No. h fabrikada açık artırJ'Jl~ 
suretile satılacaktır. Artırma. bede 
mezkür emvale takdir olunan kıyllle· .. , 
tin yüzde yetmiş beşini bulınadıgo 
takdirde 23. 3. 937 salı günü saat 1 

dan itibaren yine ayni mahalde ikiD· 
. .. ihet 

ci açık artırması ıcra kılmacagı c t 
le talip olanların mezkür gün ve ~ 
!erde mahallinde hazır bulunac 
memuruna müracaatleri ilan olu· 
nur. (30938) 

Hafiflik· Rahathk 
J . it o 11 ı ı ı 1 Koreolori•': 

-~r(Ool•o). 1111 ı .. cıtılılloctk:.. 
• lıolloo "° do lılçlılr ıoıylk '1 • 
~ ~ tur. llM koreıler, .ouclutı•' 

\1 / / ••k"'•k•ıro• ,,,. .. aı.oooıD , .. 
\ 1 celU. •• ı&§ıO~OıQ ku•vet•••dlrl') 

,.!1•b 1 2!5 ıı •• - .. llih""ı' 
S.tıı r•rl ralnıır ı 

lsTlllBUL. 1t1oil11 
Ta ... ı .,•ydını 12 No. ı .. 

Mlllııamm ılyeret edinir ••'f9 
ıa Nı.111 tarllemlıl lıteylıılı. 
ırı11ııer1111•1d• Uyak tenılltt. 

İstanbul Beşinci icra memurluğun; 
dan: Şişlide Miko apartmanında. " 
numarada oturmakta iken halen ikS.• 
metgahı meçhul bulunan Ahmet ktıl 
Zeynebe: 

Saadetin İstanbul asliye birinci hU" 

kuk mahkemesinden aldığı 20. 11" 
936 tarih 36-400 numaralı ihtiyati ııa. 
ciz karan dairemizin 36·3178 nuınıı.· 
rah dosyasile infaz edilmiş ve jcr& 

i!lis kanununun 264 üncü maddesi 
ne tevfikan yapılan icrayi takip ne 
yukardaki adresinize gönderilen ietB 
emrinin arkasına mübaşirin verdiği 
meşruhata nazaran mezkür ikanıet· 
gihı terkettiğiniz ve yeni ikametg~ 
hınızın da meçhul olduğu anlaşılın1Ş 
<>lduğundan ihtiyati haciz kararile i~ 
ra emrinin tebliği makamına ka.ifll 
olmak üzere bir ay müddetle ilanlllB 

karar verilmiştir. 
İşbu bir ay müddet zarfında ınez· 

kfir borcu ödemeniz veya tetkik met• 
ciinden ve ait olduğu mahkemede~ 
veya temyiz mahkemesinden iade)"l 
mahkeme yolu ile icranın geri b~· 
kılması hakkında emir getirmenız 
lazım olduğu gibi İcra İflas kanuntl· 
nun 74 üncli maddesine tevfikan 
mallarınız hakkında da beyanda b\l' 

lunmanız da lazımdır. 
Mallarınız hakkında beyanda bU " 

lunnıazsanız hapsen tazyik olunacıı.
~ız gibi yanlış beyanda bulundu : 
ğunuz takdirde hapis ile tecziye edi 
leceğiniz ilan olunur. __...,. 

İstanbul asliye üçüncü hukuk ınab 
kemesinden: Beyoğlunda Bursa soka· 
ğında Bursa apartmanında 3 No. d8. 
mukim Herma Haci Piyar tarafındatt 
kocası Haci Piyar aleyhine ma.hl<e• 
memizin 937 ·153 No. sı ile iknme o· 
lunan kayıplık davasında: Müddeiıı.• 
leyh namına gönderilen arzuhal sı~ 
reti; mumaileyhin yazılı adresi 2 
sene evvel terkettiği 've ikametg8.İ11 

meçhul olduğu ferh1 ile iade edflıııe· 
!i Uzerlne istida suretinin ma.hketıie 
divanhanesine ta.ilkine ve hulA.eastnftl 

iş ~:e gazete ile ilanına karar veriltn 
hermucibi karar olbaptaki dava ı.sti· 
dası sureti mahkeme divanhanesine 
talik edilmis olduğundan mUddeialeY'" 

' 
0 dB hin bir ay zarfında mllracıtatla istı 

!'!Uretini tebellüğ etml"Sf lüzıımU ilfiıt 
olunur 

il 
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na~ 1 Bah4;e s A L ·ı H N E c A T . den ahnız. Reçeteleriniz AsrAı Saç Boyası Leke bırakmaz, tabii sabit1 Ç arınızı 1 büyük bir dikkat, ciddi 
kapıda bir istikametle hazırlanır. bir renk temin eder. 

'---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l AN 

Oksürenlere:Katran Hakkı Ekrem Nafıa Vekaletinden: 

lu~a; <S~at Tenik), lstanbu. 
llıUr n guzel manzaralarından 
tı~ 7kkep bir albüm vücude ge· 
"'llJllşt" d ır. CYEDtGON) tarafın. 

r~:-neşredilen bu albüm güzel 
lak graf meraklılarını cidden a. 
fiy adar edecektir. Bu albümün 
tUnatı Yalnız (15) kuruştur. Bil· 
.\tık bayilerden ve lstanbulda 
Satı ara _caddesinde YedigUniln 

( ş ınagazasındar isteyiniz. 
g(i 15> kuruşluk posta pulu 
ad nderenlere bu albümden blı 
~ derhal gönderilir. 

de 
1
dres: İstanbul, Ankara cad. 

8 <Yedigün) Mecmuası ida. 
....... ___ "ehanesi. 

"-"""=---------------------~ P G r hm an Aranıyor 
'ru 

tlıı neı - Şişli arasında yazıhane i-
3.4 Od 1 illan a ık, şofaj santral, "apart-

tı:u ,, ruınuzile 176 posta kutusuna 
l'acaat. 

............__~----------------%~ Ylp - İs tan bul Liman rlyase-
~ alınış olduğum 22/ 7663 nu
liUkırıı. tayfa cUzdanınu kaybettim. 
~oktur. Mustafa 

llıııııı... 

Maliye Vekaletinden: 
Cinıi Miktarı 

Yazıldıktan sonra 14000 şişesi bir litrelik 
siyah olan mürekkep. 10000 ,, Yarım ,, 

4000 ,. Çeyrek ,, 
.>lmak üzere "20000,, Kilo 

) 
) 
) 

ZQ.ffik, 1500 şişesi 500 gramlık, 2500 şişesi 250 gramlık, 4000 ) 
şişesi 125 gramlık, 15000 şişesi 75 gramlık olmak üzere "23000,, ) 
Ş . ~- ) 
ışe · 

Tamin 
olunan bedeli 

L. Kr. 

8560 00 

3400 00 

Ağaç Tampon, 2020 numara penkale mamUlatı sisteminde 
"3000,, Adet 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları Kontraplak ve 
bez kaplı 

) 1470 00 

) 

Fersude kağıt sepeti No. 1 
" ,, ,, ,,2 

" 
,, 

" ,, 
Olmak üzere 

"1000,, adet ) 
" 500,, 
"1000,, 

1000 
3500 

) 

) 3315 00 
) 

adet ) 
sepe~ ) 

Muvakkat 
Teminatı 
L. Kr. 

642 00 

255 00 

110 25 

248 63 

Cilalı ağaç kağtlık üç gözlü " 200,, adet ) 16lS oo 12 60 
İstampa mürekkebi 35 gram "15000,, Şişe ) • 1050 00 78 75 

Dolma Kalem mürekkebi 100 gramlık " 8000,, Şişe ) 960 00 72 00 
1 - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usuliylc ayn ayrı ek

siltmeye konulmuştur. Bunlara ait şartnameler Ankara'da Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbul. 
da Dolmabahçe Kırtasiye deposundan alınacaktır. 

2 ·- Eksiltme 29 /3/937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Ankara'da Yenişehir 
Lozan meydanında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen 
kıymette teminat mektupları ve istekli şirket olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını 
mecburi kıldığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri . 

4 - Teklif mektupları yukarıda ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Kırta· 
siye Müdürlüğüne getirilecek eksiltme Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (1130) (475) 

lstanbul 3 .cü icra memu rl uğundan : 
Zehranın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına biriı.ci derece

tc ~nkara istasyonunda esk1 şube binasında yaptırı!acak kalorifer de ipotekli bulunan ve tamamına 7200 lira kıymet takdir edilen 
Sısatı eksilt~: Boğaziç.inde Beylerbeyinde Arabacılar sokağında eski 13. 15. ı 5 

~Ylat Demlryollı11 ve limanlafl işletme U. idaresi llinlar1 

J..-aA.nkarada eski şube binasında yaptırılacak ko:ılorifer tesisatı, Mü. 15 Mü. 15 Mü/yeni 6. 31. 29. 2. 4 No.lı bir tarafı 2 harita 
Palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. No.lı mahal bir tarafı Arabacılar caddesi şekerci Salih veresesi 
l - Bu işin keşif bedeli ( 5108.30) liradır. d~kk~nı bir tarafı Vapur iskelesi caddesi ile mahdut altında dört 

<la 2 - İstıelkliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı Ankara- duk_ka~ı olan üç kat a~şap iki kıs~dan m~re~kep ha~e~in evsafı 
l bevlet Demiryollan yol dairesinden ve Haydarpaşada Birine· ı a~.agı~a yazılıdır: Zemın kat: İk~. N~.lı duk.kan. zemını mermer 
Şletıne Ko · R · 1--· d 1 k 1 b'l· 1 doşelı ve camekanlıdır. 4 No.lı dukkan zemmi çımento döşeli ve 

mısyon eıs ıgın en parasız o ara a a ı ır er. A • 

3 - Ek ·1tm 26131 1937 t ·h· d C .. ·· 15 A camekanlıdır. Altı No.lı dükkan zemini çımento döşeli camekanlı. 
ı._ sı e arı ın e uma gunu saat te n- . . . . 
~ada D ı t D · 11 1· 1 U M··d·· 1 .. - .. 1 d dır. Yırım dokuz No.lı dükkan zemmi çımento döşeli camekanlı. lr ev e emıryo arı ş etme mum u ur ugu yo a- N 
Csinae to 1 k k b. · · k · ya 1 k dır. 31 o.lı hane zemin katı bir methal bir mutfaktan ibarettir p anaca mer ez ınncı omısyonunca pı aca tır. . . . · 
4 - Ek ·lt · · b.l k · · · kl.l · - d 1 Birincı kat: Bır sofa üzerinde ikı oda bir heladan ibarettir 

t-_. sı meye gıre ı me ıçın ıste ı enn aşagı a yazı ı . . .. . · 
'"'"''lllnat ve vesaiki ayni günde saat 14 e kadar Komisyon Reisliği. Ikinci kat_ bır sofa. uzerinde üç oda bır heladan ibarettir. 8 No.h 
ile teslim tmi 1 1 1A d hane zemın katı hır methal bir mutfaktan ibarettir. Birinci kat 

" e ş oma arı aznn ır. b' f .. · d .k. d A ·k· · k lir .-ı. - 2490 sayılı kanun ahkamına uyyun olmak üzere 383.12 ır so a uzerır: e ı ı. o a ~ir hela ~ ~ncı a~: Bir sofa üzerinde 
alık muv kk 't t · t uç cx..ıa bır heladan ıbarettır. Her ıkı hanenın bahçesi ve su ve 
h a a emına. . 
.c - K t . ·-· .k 1 elektrik tesısatı vardır. Umum mesahası 222 M2 olup bundan anunun ayın ettıgı vesı a ar. .. . . . 
c _ Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. 180 M2 uzerınde bına kalanı bahçedır. Evsafı yukarda yazılı 
S - Tekl"f kt 1 "h 1 .. .. t 14 e katla kb gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya va-

ttı ı me up arı ı a e gunu saa r ma uz ed. . . 
llkab1·1· d K . R . 1. - . ·1 k . p t ·1 .. z ılmıştır. ti! ın e omısyon eıs ıgınc ven ece tır. os a ı e gonde· . . . . 

ı. etek teklif mektuplarının taahhütlü olması ve nihayet bu saate Artt~a peşındır. ~rttırmaya ~ştır~k edecek müşterilerin 
~dar kom· 1 . b 1 1A d kıymetı muhamrnenenın <1o 7,5 nısbetınde pey akçesi veya 

ısyona ge mış u unması azım ır. . A • • A • • 

nu iş hakkmd f 1 · h t 1 k · t. ler D D y ll y l mıllı bır bankanın temınat mektubunu hamıl olmaları ıcap eder . l:) • a az a ıza a a ma ıs ıyen · . o arı o . . . .. . .. .. 
a.iresine müracaat etmelidirler. (539) (1335) A~tınna şar~mesı 4/ 3/ 937 ~arıhı~e mu~adıf .~erşembe gunu 

* * • 
~Uhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşa~ıda yazılı (7) 
~l-p ınalzerne ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edılmek üzere hi. 
~~da yazılı tarihlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
~~ Yon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe 
leli ek istiyıenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat verme. 
ile lt"e kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saati
lcr ltaüa: komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartname-

Otnısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
l - d -\>e 800 adet takoz badana fırçası muhammen be eli 640 lira 

tu~"~"::~~ ~":~:~~::.~;,:.olup açık eksiltme 29/ 3/37 Pazartesi 

tlıeı.r - .~.500 metre sinek teli, 1 O.O metre kıvılcım. kafes teli, 210 
tlı1.1 e pırınç kafes teli muhammen bedeli 3409 lıra 20 kuruş ve 
37 ;akkat teminatı 255 lira 69 kuruş olup açık eksiltmesi 29/ 3/ 

3 
aıartesi günü saat 1 O da yapılacaktır. 

,S - 200 adet karpit lambası, 2000 adet karpit lamba memesi, 
~-U.tildet çift meme muhammen bedeli 468 lira 75 kuruş ve muvak. 
tlin~eıninatı 3518 kuruş olup açık eksiltme 29/ 3/37 Pazartesi 

i saat 1 O da yapılacktır. 

~ - 1000 kilo karbon ve 300 kilo tipo mürekkebi muhammen 
<g1~li 2800 lira ve muvakkat teminatı 210 lira olup açrk eksiltme 

5 137 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
l6a6~ 650 adet muhtelif eb'atta kontrplak muhammen bedeli 
~e 

2 
lıra ve muvak~.at .. teminatı 126 lira 45 kuruş olup açık eksilt. 

6 /4/ 37 Cuma gunu saat 10 da yapılacaktır. 
- 6000 kilo çinko levha. 2000 kilo külçe çinko. 4200 kilo 

Daırede mahallı mahsusuna talık e<lılecektır. Bırınci arttırması 
26/ 4/ 937 tarihine ~üsadif Pazartesi günji dairemizde saat 14 
ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttınnada bedel, kıymeti 
muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha temdit edilerek 11/5/ 937 tarihine müsadif Salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numa
ralı İcra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alakadara. 
nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarım ilan tarihinden itibaren 20 gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterak·~n vergi, ten. 
\' İriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ile dellaliye 
resmi ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 se. 
nelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla ma
lumat almak istiyenlerin 935/ 2640 numaralı dosyada mevcut ev. 
rak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıya. 
caklan ilan olunur. ( 1382) 

muhtelif eb'atta kurşun levha, 700 kilo adi kurşun boru muham
men bedeli 4809 lira ve muvakkat teminatı 360 lira 68 kuruş olup 
~çık eksiltme 2/ 4/ 37 Cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

7 - 14500 adet muhtelif numara bezli zımpara kağıdı, 10 000 
adet muhtelif numara cam kağıdı muhammen bedeli 1800 lira ve 
muvakkat teminatı 13S lira olup açık eksiltme 2/ 4/ 37 Cuma günü 
yapılacaktır. (1371) 

Sıvas - Erzurum hattının 208 + 263 üncü kilometresinde ve 
Fırat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprünün inşa ve 
montajı "ve lüzumu halinde ripajı,, kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2/4/937 tarihinde saat on beşte Ankarar:Ja Na-
fıa Vekaleti Demiryollar İnşaat Dairesinde yapılacalctır. 

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

kuruş mukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir: 
S - Bu eksiltmeye girmek isti yenler 2490 N o.lı kanun muci

bince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 5/ 936 ta· 
rihli ve 3297 No.lı Resmi Gazetede ilan edilen talimata göre ve
rilmiş 937 senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini 
havi zarflarını mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
2/4/ 937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryolları inşaat Da
iresine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

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

Eksiltme ilanı 

Türk Hava Kurumu Genel 
Merkezinden: 

1 - Bir tayyare hangarı ile bir yatakhane binasının Merzifon· 
da inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait proje, keşif ve şartnameler on lira mukabilinde 
Ankara'da Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve İstanbul· 
da Türk Hava Kurumu şubesinden alınacaktır. 

3 - İnşa edilecek hangar ve yatakhane binasının keşif bedel
leri tutan ( 109.200) lira (32) kuruştur. 

4 - Eksiltme. 20 Mart 1937 günü saat 11 de Ankara'da Ku· 
rum Genel Merkezinde yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilecekler: 
İsteklilerin diplomalı mimar veya mühendis olması ve halen 

inşaat müteahhidi olduğuna dair kayıtlı bulunduğu Ticaret Oda· 
sından alınmış resmi vesika göstermesi ve şimdiye kadar bir de
fada en az yüz bin lira kıymetinde bir bina inşaatı işini muvaff a· 
kıyetle başarmış olduğunu vesaikle isbat etmesi şarttır. 

6 - İstekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarını Kurum Ge
nel Merkez veznesine yatırarak alacakları makbuz ve beşinci mad. 
dede talep edilen vesaiki tekliflerini havi kapalı zarfla birlikte 
20 Mart 1937 günü saat ona kadar Türk Hava Kurumu Genel 
Merkez Başkanlığına teslim etmelidirler. (1219) 

• 

DAiMQ,N Fenerleri 
Merakl ılarına Müjde ; 
200 ila 600 metre ışık veren 

DAiMON 
Fener:eri gelmiştir. 

İyi lfık almak için yalnız 

D A i M O N P•lleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
Kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat 

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

lstanbu1 Limanı Sahıl Sıh h ıye Mer-
kezi Satınalma Kom isyonundan: . 

1 - Merkezimiz için Trabzon Def terdarbğına ciro edilmek 
üzere 2400 liralık ikinci tertip mübadil bonosu açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

A- Tahmin bedeli 100 liralık bono 87,S liradan. 
B - Şartnamesi merkezimiz Levaznnmdan parasız alınır. 
C - Eksiltme 26 Mart 1937 Cuma günü saat 14 de Galatada 

Kara Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

D- Muvakkat teminat bedeli 180 liradır. 
2 - Eksiltmeye girecek olanlar teminat paralarını eksiltme

den evvel vezneye yatırmaları şarttır. ( 1369) 

Memur:n Kanunu 
"Memur'un,, kitabı unvanı altında neşrine başlanan ve bütün 

memurları ata.kadar eden kanunlar serisinin birinci kitabı olan 
"Memurin kanunu,, gördüğü rağbet üzerine ikinci defa basılmıs

tır. Bu kitapta 788 numaralı Memurin kanunu ile Vekaletlere 
ait Memurin kanunları ve tadillerile bunlar hakkında Büyük Mil. 

let Meclisince ittihaz edilmiş kararlar ve tefsirler yazılıdır· Fiatı 
posta ücretile beraber 30 kuruştur. Tevzi yeri Edirnede Meriç 
Kitap evidiri. (1233) 

6/ 3 tarihinde çtkan bu ilanm İst.::.nhul ViJayPti naire Md. ile 
alakası voktnr. 
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çalp deı•5f larihe 
.. 

IHAP •' 

BiRADERLER VE Ş!! 
iSTANBUL• ANKARA• i-r./V\.iR 

Otomobil ve ya kam
yonunuzda emn~yetle 
kuUanacağınız yağlar 
~r-.C!l3k 

WH iZ 
Mamuiatıdır 

Whiz motör yağı - En yüksek evıafta 
Amerikan motör yağıdır. 

• ağı. - Şanjman ve difranıiyellerinizdeki seıi keıer. Hiçbir mar· 
kada emaaıı oımıyan nusuıi bir yağdır. 

Whiz 1937 moc:iellerine mahıuı hususi •anjman . difransiyel yağı. -
1937 model tenezzühlerde Hypoid tipi difransiyel kullanılmı•lrr. Bunun için bütün marka
lar huıusi bir yağ kullanılmaaını ehemmiyetle tavsiye etmektedirler. 

Whiz bütün otomobil fabrikalarınca kabul edilen yağdır. ' 
Whiz mafsal yağı. - Mafaallarmızm ömrünü arttırır, seıini keıer. 
Whiz yağları, otomobil veya kamyonetinizin ömrünü arttırır . 

. Tecrübe ediniz.. Veya kullananlara sorunuz. 
V\T H l Z 

Türkiye acentesi: 

TA TKO Şirketi 
Beyoğlunda Taksim Bahçesi kartııında 

ZAYİ - L.tanbul lthala.t gUmrü- ZAYl - İstanbul lthala.t gUmrU- Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
ğilnden alınan 34686 No. lı 2. 2. 37 ğünde 2452 No. lı beyanname ile mu- • . 
tarihli beyannamenin birinci nUshası amelesi yapılan eşyaya ait 379670 Umumı Neşnyatı idare Eden : 

S. SALtM ile ordinv vıı şehadetnameei zayi e- numaralı resmi gilmrlik makbuzunu 

tlildi. lşbu evrakın hükmü olmadığı· kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan Gazetecilik ve Neşriyat Türk 
aı ilAn ede1iz. hUkmU olmadığı ilan olunur. Anonim Şirketi. Basıldığı yer · 

Raf:ıel Amram ve Biraderleri Balıkpazar Hava han Rafael Hatem TAN Matbaası 

Erkekfer ·rse 
güzel bir radyo· 

nun keyfini bayan· 

!arın ın piyan istli~ine 

tercih ediyorlar. Şu halde 

Radyonun tekamülü her iki 

tarafı da memnun bırakmış 

oldu. Yalnız Radyo deyip 

geçmeyin; daima R. C •. A. 
Radyo s u n u tercih edin 

Musiki ihtiyacınızı yalnız ; 

ama yalnız R. C. A. tatmin 
edebilir. 

Ayda 12 lirafık küçük bir 
taksitle hakiki bir R. C. A. 

Radyosuna sahip 
olabilirsiniz 

o. T. T. A. ş. iSTiKLAL CADDESf 

ısınmak icin bütün kıs 
kalorifer ocaklarında, 
salamandra ve kok 
obalarında kullandıgınız 

Türk Antrasiti'ni 
Yemeklerinizi pişirmek için mutfak soba
laı ında ve maltız/arda da qakmalısınız. 

Oiğermahrukattan,lkat üstün olan 
kabili istifade kalo- TÜRK ANl RASil i~ 
ri, kolay yanma, çok bunlara n is bet le 
dayanmavezayiatın en ucuz ve en ida· 
azlığı itibarile kat reli kömürdür. 

Isınmak için olduüu ~ibi yemeklerinizi 
pişirmek için de 

TÜRK ANTRASİTİNİ Kullanınızl 


