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Bu kuponlan toplayınız t O kupo. 
na kartı Yeni Çocuk Ansiklope
diaini 7 1/ı kunıta alabilirsiniz. 

1Vlisaf irlerimiz Ankarada 

Atatürk; dost devlet 
nazırını kabul ettiler· 
iki Dış Bakanı Türk -
Romen Dostluğllndan 
Sitayişle Bahsettiler 

:S Ankara, 17 (TAN muhabirinden) - Romanya Hariciye Nazın 
~y Antonesko ve eşi, bu sabah Anadolu ekspresile şehrimize gel

~şler ve istasyonda Hariciye Vekilimiz Bay Tevfik Rüştü Aras 

~~.~.ali Nevzat Tandoğan, Mevki Komutanı" Balkan Antantı ve 
uçuk Antant devletleri elçileri, Hariciye Vekaleti ileri gelenleri 

~Merkez Komutanı tarafından karşılanmışlardır. 
1 iki dost devlet Hariciye şefle-p • 1 rinin karşıl~~naları çok samimi a rıs olmuş, Harıcıye Vekilimiz Bayan 

Pariste 

Polisle 

Nümayişçi 

Kafileler 

Çarpışıyor 

Hatay Yasası 

Eksperler Komitesi, 
bir tebliğ neşretti 

Komite 9 Nisanda Tekrar 
Bir Toplantı Yapacak 

Cenevre, 17 (A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabir bil
diriyor: 

Eksperler komitesi aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
"İskenderun Sancağının statüsünü ve Teşkilatı Esasiye kanu

n~J?-U hazırlamağa memur edilmiş olan eksperler komitesi, bugün 
bırınci toplantı devresinin son içtimaını yapmıştır. 

Komite, 17 Marta kadar~·---------
yaptığı toplantılarda, Konse- '' F • 
~i~ 27 K. sanide tasvip et- aşızm 
tıgı rapor esaslan dahilinde 
B. Menemencioğlu tarafından • h h b• • 
tevdi edilen Sancak statüsü Cl an ar ı n l 

S 
Antoneskoya bir buket takdim 

erg isinde etı~İŞLARARASINDA • 

T k 
Bay Antoncsko, yanında Tevfik 

1 
" 

Paris sokaklannda 

projesinin ve bu statünün 
esaslan hakkında Fransız aza 
B. de Caix tarafından verilen 
metnin tetkikini bitirmiştir. 

Komitenin talebi üzerine, ve tek • 
nisyenlerin işbirliği ile İngiliz aza Sir 
Dunnet, Sancağın gayri askerl hale 
ürağı meselesi hakkında, Holandalı 
aza doktor Kellewyn de ekalliyetle • 
rin rejimi halütında muhtıralar hazır 

hazırlıyor,, 
lzvestiyada Çıkan 

Mühim Bir Beyanname Ü r İye Rüştü Aras olduğu halde, selam res-
mini ifa eden askeri kıtnyı teftiş et -

Ahmet Emin YALMAN 

(Ankaracla bulunan Ba}muharriri
miıden telefonla) 

A ldığımız haberlere göre, 
. hükumetimiz Paris sergi. 
•ıne iştirak meselesini ciddi bir 
•urette tetkik etmektedir. HükU
~etiınizin bu husustaki tetkikle-
' . .. .. .... • ....... ~ucınnı ve 
ergi . . k 1 h" Ye ıştıra e ınde karar ver-
bı sini temenni ederiz. 
)'~ nıill~tin iştirak edecl'ği, mil _ 
Ceğf ar_ca ms~m ~~l~acağı ve göre. 

, lt hır sergıde Türkıyenin yeri. boş 
b:Urna.mahdır. Varlığı içiİı korl<unç 
~ır ~Uca.dele içinde bulunan lspan • 
ı: htikflmeti bile Paris sergismdc bir 
ih P.anyol paviyonu kurmayı tabii bir 
hl.lti:aç bilmiştir. Bin metre murabbaı 
ls Yüklüğünde bir saha içinde olsun, 

1 
~anyol varlığının tUrlü türlü eser • 

d~t:i dilnyanm gözü önünde teşhir e. 
ecektir. 

1 
Şurasına şUphe yoktur ki ,ihtiyaç. 

lt~z çok, elimizdeki vasıta ve im. 
tılanmız bunlara nisbetle azdr. 

8 
),{evcut imkanları dağıtacak olur. 

~k muayyen maksatlar Uzerinde 
cı ~tleri temerkUz ettirmek imkanı 
c lllaz. Sonra, memleketin döviz mev 
b~du üzerinde de çpk kıskanç olmak 

zarurettir. 
le l3u noktalarda hükflmete tamami _ 

111 
h~k vermekle beraber Pariı:ı sergi. 

lt ~bi bir cihan işine ve sulh hare • 
~t~e uzaktan seyirci kalmamayı ve 
l'u ~k ölcüde olsun karışmayı bir za. 

ret addederl~ Bugiln her millet, 
~rruf etmiye mecburdur. Döviz Ü· 
.. e . 
tı;ndc titremek te her memleket iGin 
l'a endişelerden biridir. Bununla be. 
ee be: dUnyanm 43 memleketi Paris 
lık!'gi~~e iştirak ctmiye bir fedakar. 
!l:ı göztryle bakmamış, bunu tabii bul. 
llştur • 

l' 13u gibi vesilelerle kendimizi dün • 
}ı an gösternfiye ve tanıtmaya, biz 
herkesten çok muhtacız. Bu yolda 

1 
areketl"rimizin ne kadar iyi netice. ;r "erdiğini bir kaç gün evvel Atina. 

mi~, bu esnada bando da Türk ve Ru 
men milli marşlannı çalmıştır. :Misa
firlerimiz, biriken halkın alkışları a
rasında otomobile binerek istasyon -
dan ayrılmış ve Ankarapalasa inmiş
lerdir. 

Bay Antoneskoya Romanyanın An 
kara elçisi B. Telemak, Bükreş elçi
miz B. Suphi Tanrıöver ve refikası, 
Romanya Hariciye Nezareti siyasi iş
• - ··- ,..,iirHlt.;\ 'R Kr.ı>t?<>ann hıı. 
susi kalem şefi Tetttk'at etnıektedif -
ler. 

RESMl ZİYARETLER 
Ankarapalasta kısa bir istirahat • 

ten sonra Bay Antonesko, Hariciye 
Vekilimizi, Başbakan İsmet 1nö -
nUnü ve Meclis Reisi Bay Abdülha
lik Rendayı ziyaret etmiş, Meclis re
isimizle İsmet lnönU ve Bay Tev -
fik Rüştü Aras ta iadei ziyarette bu
lunmuşlardır. 

Bayan Antonesko öğleden sonra 
Bayan İsmet lnönUnU ziyaret etmiş 
ve "bu ziyareti Bayan İsmet İnönü de 
Ankarapalnsa gelerek iade etmiştir. 

( Arkası Sa 10 SU 3 te ) 

Ribbentrop 
tecavüze 
uğradı 

müthiş ve kanh 
bir arbede oldu 

5 ölü, 14dü ağır olmak üzere 
321 yarall var 

Paris, 17 (A.A.) - Fransız Sosyal Partisi ismini alan eski Ateş
haçlılar'ın dün toplandıkları Clichy'de Olympia sinemasının önün
de tertip edilen bir mukabil nümayiş esnasında müthiş bir karga

şalık vukubulınuştur. 

lamışlardır . 
Komitenin talebi Uzerine, komite 

azalarına fikirlerini bildirmek üzere, 
raportör, Milletler Cemiyetinin San. 
caktaki müşahitler heyetini Cenevre. 
ye çağırmıştır . 

Müşaahitler. bilhassa Bahir. F.IAlc. 
raa "'e Basit nahiyderı meselesi. hal 
km muhtelif unsurlarının kullanl'\tk _ 
lan uil meselesi, Sancağın aatcıi va. 
ziyeti ve İskenderun limanı rejimi 
hakkında mahallintle topladıktan ma 
lflmatı komiteye bildirmiştir • 

Diğer taraftan, eksperler komitesi. 

Arbede, bir sinemaya zor- - nin talebi üzerine, Milletler Cemh•eti 
la girmek istiyen komünist- D •• k k · sekreterliğinin salahiyettar servisleri 
lerin bir hareketi yüzünden un a şam l ekonomik, finansal. posta. transit. e. 
Çikmıştir. r , 7 Kalliyetler Ve gayri askeri ffiCSelPforİ 

Sinemada J:."ransız sosyal fırkası a- J--. ecı ram vay hakkında teknik etütler hazırlar.11ş. 
zası hususi bir toplantı yapmıştır. V tır · 

Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajan
sı bildiriyor: 

Sovyetler birliği bilgi akademisi 
başkanı ile Ukranya bilgi akademisi 
başkanı ve birçok akademi azası, ilim 
ve sanat adamları, profesörler, mil
li artistler, rejisörler, ressamlar, mu 
harrirler ve diğer maruf Sovyet mü
messilleri imzasiyle tzvestiya gaze -
Lt.."SUlUc: lh::.ı.l ve LWö,.hhl o ~· ,lul:)aUl.ıb. 

dostlarına hit11bcn şu beyanname 
neşredilmiştir: 

"Bundan 23 sene evvel Balkanlar
da patlıyan silah Avrupanın bütUn 
barut depolarını berhava etti. Mil ·• 
letler, dört sene istıraptan sonra, 
büyük gayretle cihan barış binasını 
kurdukları bir sırada.. şimdi de yeni 
silah sesleri işitiliyor. İspanyada ce -
reyan eden harp artık dahili bir harp 
değildir. İki devlet, Almanya ve İtal
ya, İspanya ile muhnrebe ediyor. Ve 

[Arkası Sa 11 Sütün 1 de) 

Bunlar, Klod Farerin "La Bataille,, J\.. Q Komite ,yeniden 9 nisanda toplan. 
ismindeki romanından alınma bir fil· z as l mıya karar venniştir. Ayni zaman . 
min gösterilmesinde hazır bulunacak· DUn akşam Harbiyede bir gencin da, lüzumu takdirinde komiteye mü. Dahiliye Vekili 
!ardı. ölümiyle neticelenen bir tramvay ka. temmim izahat vermek üzere müşıı -

Tam saat 9 da Fransız sosyal fırka zası olm~tur. Kazanın tafsilatı §U • bitlerine yeniden Cenevreye çağnl -
sı mensupları, polis memurlarından dur : malarmı da kararla.ştrnmştır . 

Diyarbekir yolunda 

mürekkep bir heyetin himayesi' al- Akşam saat 17,35 te Halıcıoğlu B. MENEMENClOGLU HAREKET Ankara, 17 (TAN) - Cenup ve 
tında sinema binasını terketmişlerdir. nakliye taburundan Ahmet oğlu Ha. ETTl Şark vilayetlerimizde teftiş seyahati 
Bu osnada komünist amele, sinema san adında bir asker, Şişliden Har. Cene\Te, 17 (A.A.) - Anadolu A. yapmakta iken bir müddet evvel An 
önünde ve civarında toplanmışla.rclı. biyeye gitmek üzere bir tramvaya jansmm hususi muhabiri bi1diriyo .. : karaya dönen Dahiliye Vekili ve Par 
Bunların miktarı, çoktu. binmhş, bu tramvay Haribiyeye 'yak. B. Numan ~lcnemencioğlu bu ge<"e ti Genel Sekreteri B. ŞükrU Kay(\, 

Kendilerini zaptetmek ve sinemayı !aştığı sırada talimden dönerek mE'k. Ankaraya milteveccihen buradan ha. teftişlerine devam etmek üzere bu ak 
hadisesiz boşaltmak için bir çok cUm- teplerine girmekte olan Yedek subay rekct etmiştir . şam saat 19,40 da hususi trenle Di. 
huriyetçi muhafız kılaa.tından müf- taburuna yol vermek üzere durak B. Necmeddin Sadık ile Tüne hı•y. yarbekire hareket etmiştir. Vekile 
rezelerle 500 polis memuru ve hususi yerine varmadan durmuştur . etinin diğer azası cuma günU hare . ordu müfettişlerinden Orgeneral K!. 
40 askeri polis müfrezesi çağırmak (Arkası Sa. 10 Sü 2 de) (Arkası Sa. 10, Sil 4 tel zım da refakat etmektedir. 

mecburiyeti hasıl olmuştur. -------

ÇETIN HADlSELER OLDU 
Ancak komünistler, kaldırım taş· 

!arını sökmilşler ve barikatlar vücu
de getirmişler ve kaldınm taşları ile 
demir paı·çalan ve muhtelif eşya at
mağa başlamışlardır. 

Süvari polis, Uç defa hücuma kıvam 
etmiştir. Çok çetin çarpışmalar olmuş 
v"! bu esr1ada bir çok silah atdmı§tır. 

Bunun üzerine polis amiri, dağılın 
madığı takdirde üzerine ateş açıla
cağını ıhtar etmek üzere Uç defa bo
ru çaldırmış, bununla beraber arbe-

Horasanlı 
Ebi Müslim V: sarahatle gördiik. Salah Cimcoz 

1 
.arkada.şlarınm Atinaya getirdik. 

~rt TUrk güzel sanat eserlerinin u-
lldrrdığı alaka. tasavvura sığmrya. 

~~it bir derecededir. Bu sergi, Yunan. 
~ua12" TUrkler hakkındaki görüş ve 
ti rninUş tarzlarını kökünden değiş • 

l
• deler yine devam etmiştir. 

Dahiliye nazın, Ma:-x Dorm. polis 
müdüril Langeren ve BaşvekUet bu-

Tarihin en acıklı cinayetlerinden biri olan "Kerbela Faciası,, m 
"TAN,, sütunlarında heyecanla takip ediyorsunuz. Bu büyük ve 
tarihi cinayeti ondan daha kanlı ve korkunç hadiseler takip etti. 
Müthi, intikam mücadeleleri, binlerce insanın hayatına mal oldu. 
Ve bu kanlı hadisat arasında bir Türk kahramanı yükseldi: 

l'tniştir . 
~ l3u gibi eserlerimizden mürekkep 
~lleksiyonlan Pariste mUtevazı, fa_ 
h· t zarif bir Türk paviyonunda teş _ 
t ır. etmek suretiyle uyandıracağımız 
d~~ır ve elde edeceğimiz fayda, sarfe~ ;,.. 
~ ecek para ile kıyas kabul etmi~- - . . . 

. serginin açılması yaklaştığı ve ,, s~ ~ibbenfrop 
k kadar büyük olacaktır . ~ ~- ";Almarw.an~n Londra sefiri 

~ bir surette hazırlan~~.! vak~' ~ Su lıl~ise~ ait tafsil!t 10 uncu 
f Arkası Sa 10 Sıi-4 ~ ] ~y.f .. nızdaı~ f.. 

1' • 
\ t.- ~ ! . ~ 

l susi kalem mUdüıil Andre Blumel, bu 
sırada vaka mahalline gelmişlerd'r. 
Blumele iki kurşun ieab<?t etn.iştir. 
Miktarı t3°k .. ilJcn üç bin ki~ire ba· 

liğ olan kor:ıürıistler, nihayet cü lıhu· 
riyet muhafızlarının süvari mU~.:eze
leri tarafmdan cJ.1ğıtılmışlard1r. 

Hakiki bir harp sahnesi 
Paris, 17 ( A.A.) - - Dün gece ko

m Un isti erle po1ls. ve jandarma kuv
vetleri arasında. vukubulan çarpışma 
çok şiddetli olmuştur. Poli!•in . nlima.-

[ Arkası Sa 10 Sütiln 1 del 

Horasanlı Eba Müslim 
Kerbela faciasından ıonra lran ve Irakta birtakım intikam te

'ekkülleri meydan aldı. Gizli bir komite "Emevi Saltanntı., nı de
virdi. Bu komitenin batında Türk kahramanı Horasanlı Eba Müs .. 

lim bulunuyordu . 
Pek yakında "TAN,, sütunlarında bu Türk 

kahramanının hayatını okuyacaksınız. 
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CENUP · 
HUDUDUNDA 

No. 46 Yazan: MOMT AZ FAlK 

Gece : Yere yatllk 
kaçakçı an bekli-
yoruz, pusudayızl 

:Arada sırada gazete telgrailan a
rasında b~lığı gayet küçük punto 
Ue yazılmış şöyle bir havadis görür: 
~ünüz: 

Hastalardan 
para ·alınma
sı işi kaldı 
Dün, Mecliste Gene 

Münakaşalar Oldu 
Şehir Meclisi şubat içtima dev. 

resinin son toplantısını dün yaptı. 
Vilayette toplanacak ihtikar komis 

yonuna meclis namına iştirak edecek 
aza için seçim yapıldı ve Mustafa Aş. 
km kazandı. Düşkünlerevi mevcudu. 
nun günden güne çoğalması dolayısi 

_ lt müesseseye münakale suretiyle 
yeni tahsisat verildi . 

Karaköy köprüsünün tamiri için 
on bin lira daha verilmesi muvafık 
görüldÜ'. 

Bahar geldi. Martın sonuna yaklaşıyoruz. Bir haftadanberi düzgün 
giden sıcak hava, artık kışın dönnıiyeceği hakkındaki ümitlerimizi 

kuvvetlendiriyor. 
Meyva ağaçlarının çoğu çiçek açtı. Halk, kırlarda geznıiye çıkıyor. 

Herkes, kış içinde hasretle andığı yaz günlerini artık araınıya başladı 

Yukarikl resim, baharı ne güzel canlandırıyor, değil mi? 

Fazla alınan 
elektrik 
paraları 

! ~' 't>ktrik Şirkct:nin ı,.ebcke ve tesf: 
l 5abLJ tetkik ede ı N.ıfıa Vcldiletı 
ı komisyonu çalışmalarını bitirlllek il
i z,?rt-dir. Komisyo ı ş'mdiye kııJar 
· yaptığı çalışmalarda ŞP.hirdcid elı;.1' • 
trik kuvvetlerini ı nz olduğLınU gor • 
~ntişriir. . 

1 Mesela 110 voltluk cereyan kU'"'e.. 
ti uı:.unması lazıı.·~ ~le.· yerlerde ıın
c.• !c 80--85 ve 2'\) voltluk mıntal•S. • 
iar:Ja 175 - 180 ,·ol : cereyan bulun
duğu anlaşılmıştır Bundnn ba.Ş~~ 
ı;irıtt>t defriştirmc·"Yi taahhüt cttıı;ı 

h r- ·ı 
t•ir ~·ok eski kab'oir,.u da hala yenı e-
n:t:ıniştir . 

"Ankn.ra 12 (A.A.) - Geçen hafta 
içinde gümriik muhafaza örgütü biri· 
gi ölU, elli sekiz kaçalcçı, iki bin beş 
ytiz kilo gümrük kaçağı, yirmi kilo 
inhisar kaçağı, yUz on sekiz Türk li
rası, iki tfifek; on Uç mermi ve yirmi 
beş kaçakçı hayvanı ele geçirmişler
dir . ., 

gitmek istemiyorum .. Fa.kat at, din
lemiyor. At ,her şeyden habersiz, ya
vaş yav~. karanlığı ite ite ilerliyor .. 
Ben bütün ·hatıralanmla, bütün haya
tımla kasabaya bağlı kalmak istiyo
rum, fakat at, asılan dizginlerin ağzı
nı köpürtmesine bile kulak asmıyor .. 

Hactalardan Alınacak Ocr~t l~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

I -:ğer taraftan Elektrik !5ırketl, 
yan ı~ tefsir yüz•ır.ı:l~n .şimdiye ka • 
uar tahsil ettiği fa7Ja paraları da 
bundan sonra almamağa karar ver· 
miş ve bu işi tet~< it etmek üzere bır 
komiı;yon ayırmı~tır Şirltet "ccreya~ 
aç.ma parası,, diye tsnsil ettiği ucretı 
bundan sonra yalnız elektrik tcsısıı
tı yeni yapılan evlere ilk cereyan ver 
diği zaman alacaktır. Bundan başka 
her hangi bir ~uretie cereyant kesi .. 
len yerlerden cereyan açına parası 8• 

lınmıyacaktır . 

Gazetelerimiz, eğer garp misakm
dan, Lokarno paktından, Jamara mm 
takasında asilerin hücumundan yer 
ka?.amı.billrlerse, bunu da bir tarafa 
1>ıkıştınrlar ve illa derhal çizip sep&

te atarlar. 
Şurasını söyliyeyim ki, yukardaki 

telgraf uydurma değildir. Bu ayın 12 
sinde çıkan ajans servisinden aynen 
nlınmışt:.ır. Fakat yazık ki, gazetel~ 
rimizin bir çoğunda bunu gC;irmek im
kanı yoktur. Çünkü o gün muhakkak 
ya Frankistler, yahut Madritçiler iler 
!emiş, o gün muhakkak, Daladiye 
J<'ransız istıkrazına dair nutuk vermiş 
veya Ruzvelt yüksek mahkeme hak· 
kında dilşUncelerini izah etmiştir. 

Yakalanan kaçakçılar!. 
Bu yakalanan kaçakçılara dair yu

karda çıkan dört beş satırlık havadi
sin ne ifade ettiğini anlamak için, Ce
nup hududunun vahşi ve korkunç kıs
mını bilmek lizımdır: Bir hafta içinde 
çlll :ıseıu.ı. l\lt~'!;ı1 Y'C \Tv.uıcu~ .. u ı..ı. 

tanesi de ölü! Sonra, bunlar yakala
nanlar! Ya gümrük muhafasından ka 
çıp kurtulanlar? Ya içeri girebilen
ler! .. Bunların yekfı.nunu hesaba kat
tınız mı? 

Size ~ağıdakl satn-larnnla bu tel
grafın manasını anlatayım: 

Gecenin korkunç karanlığı içinde. 
yiz .. lit.~ bır cendere gibi kafamı sı
kıyor ve gözlerimi dişan uğratıyor • 
Karanlığı gözlerimle yarmak için bey 
hude uğraşıyorum .. 

Serin bir rüzgar esiyor. Çölün en. 
ginliği ·neden bu kadar soğuk~ Rüz. 
giı.r buzlu stepleri mi yaladı? Hayır, 
geceki rüzgar ,gündüz güneşin altın
da helva gibi kavrulan ve tüten iklim
den geliyor. Fakat yine ağu gibi so
ğuk .• Sanki topraklann Uz.erini ken
diliğinden düzelten rü.zglr, bunları bi
rer yağlı kayış haline koymuş ta ~ 
rinde bir ustura. gibi bilenmiş!. 
Rüzg~r inııanın yüzünü şahrem şah 

rem kesiyor • 
Atların üzerindeyiz .. 
Uç atlıyız .. Atlar, yolda.n 'değil de 

birbirlerinin kokusu Uzerlnden gidi
yorlar .. G'iı.h üzengiler .glh yelelE'r, bi 
ribirine sürünüyor. Tırıs gidiyoruz ... 
Atlar soluyorlar .. Burun deliklerinin, 
karanlığı yutup tekra.r pU.skürdilğU 
hissediliyor. 

- Daha yolumuz var mı? 
- Biraz daha gideceğiz. Şu höyU-

ğtlp arka.sına.. Telgraf direğinin ya
nına!. 

Hangi höyUk?. Hangi telgraf dire
ği? Arkadaşım ?u karanlığın içinde 
höyüğü rereden görüyor? Ben önüm
deki beyaz atıp beyaz kuyruğunu bile 
farkedemiyorum. 

G~eleyin her taraf höyUk ! . Çünkü 
her taraftan karanlık, bir duvar gibi 
etrafı kapıyor. 

- Şu höyUğiln arkasında .. 
Höyüğil gönneğe hacet yok! Zaten 

at sevki tabiisi ile höyüğü görüyor ... 
Ben atın sağnsına doğru kayıy0: 

rum. Yıldızlan daha dik görüyorum. 
Galiba yokuş çıkıyoruz .. 

önümdeki 7.a.bit, narin vUcudile a
tından zıplıyor. Ben attan zıplıyorum. 
Şimdi aya.klarım yerdedir. Fakat yer 
o kadar elektrikli ki, ihtiyarsız bacak 
!arım titriyor .. 

- Burası! 

Burası neresi? Bilmiyorum. Yalnız 
bildiğim bir şey varsa, o da burası
nın arzın üzerinde bir nokta olduğu
dur. Ne şarkı, ne garbı, ne cenubu ne 
şimali bilirim .. Yıldızlar bile artık bi
ribirlnin içinde kenetleniyor, kaybo
luyor, gözümUn önünde kehkeşanlaşı
yor. 

Atlan bir hendeğin f çlne götürUp 
bağlıyoruz .. 

- Boyunlarına torbalarını takmak 
lazım! Çilnkil bir kişnemeğe b~lar
larsa o zaman yakayı ele veririz. 

Artık gözlerim karanlığa çok alış
tı. Hele şükür 'Uç beş metre ilerisini 
0

:.s ... """"11:.
7 
__ " 

Gene Münakat a Doğurdu 
Hastanelerde ayakta tedavi edile -

ceklerden alınacak ücret hakkında 
yapılan talimatname ve tarife' diln de 
mecliste hararetli münakaşalara yol 
açtı. 

Sıhhiye encümeni. 30 Ura . maaı,lt 
olanları fakir addetmiş, bunlardan 
ayakta yapılacak tedaviler için para. 
almmamasmı münasip görmüştU. A. 
zadan bir çoğu bunu kati görmediler, 
mUtekaitlerle dul ve yetimlerin ve ya 
hut kırk, elll lira maaş alrp ta ailesi 
çok olanların vaziyetlerinin de gözö. 
nünde bulundurulması icap edeceğini 
iddia ettiler .. Vali ve beledive relııl, 
icra başmda olanlara hareket paVl 
bırakılmasını. bu işin bir tecrübe dev 
resi geç.ireceğini. ileri de SA kat tııraf. 
ları görü1U~ derhal tadil edilmPsi 
milmkün olduii;unu. hövle her miı:;a11e 
uğraşılırsa bir mesele iGln iki senede 
bile karar vermenin mümkün olamı. 
yacamnı ileri sürdü . 

Bütçe encümeni reisi. belediveler 
kanununa göre yamlmı~ hare tıılimı1t 
namesinin esasPn hu i"1 halh•tmhı ol. 
duıhmu ve bu tRlimat.nRmede has.ta. 
nelerden bu ı:ıekilde Uc~t alm,,.~ağ'y. 
nm gö!'ltPrildiö-i'li ortıtya 11.tarak bu . 
nun t&LDlK ~l' euum~.ııt:;ını sor • 

Acaba kaçakçılar Uç beş metre i- d u • 
!erden mi geçecekler? Avni Ya,rız. bu talimatname He 'Y" 

Kim billr? Belki... ni yapılan talimRtname ve tRrifel''" 
Şimdi muhafaza. kamyonu ile sekiı telifi icap edeceğini söyliyerek lle,rid<' 

nefer geldi.. Sekiz yiğit nefer!. Kam- meclis azalarına hiç bir eza vermi:.,•e. 
yonu höyüğün arka.sına çektiler ve a- cek şekilde işin halli iGin bu mesele. 
şağı inip yanımıza koştular.. nin mil?.a.kere!'lini meclisin nlMn dev. 

Pusudayız .. önümüzde bir kaç ka- ·resine brrakılmamnı tPklif etti. 
ya var .. Kayaları görmüyorum, fakat Vali. bunll karşT bUt<:e meselesini 
tahmin ediyorum ki, kınalı, büyük ka ileri sürdü. Bunun ilzerine hastane • 
yalardı bunlar! GöğsümUzU, başımızı lerde ha~randan itibaren ayakta te. 
bu taşlar koruyacaklardı. davi edileceklerde11 alınacak Ucrete 

- Bir menni gelse, taşı çatlatsa! .. mukabil bilt~eve tahmint olarak ko • 
Taş dağılıp bizi misket yağmuruna 
tutmaz mı? nulan 20 bin Iiranm esas itibariyle 

kabul edilmesi şartiyle alrnac11.k Uc • 
- Hayır! Taş kuvvetli taştır. Mer-

m1 ancak ön kısmını harap eder. 
Münasebetsiz bir sual amma. soru-

yorum: 
- Mermi, kayayı delmez mi? 
Arkadaşım. geni§ bir kahkaha ile 

gülüyor: 
- Korkuyor musun yoksa? 

- Hayır canım! Sordum işte!. 
Yere birer hannan1ye serlp u.zaru-

yoruz. . 
- Bir sigara fÇSek!. 

Sigara?. Bir ılgara bir hayat de
mek !. Kaçakçılar görürlerse .. Siga
ra içmeden bekliyoruz.. Kaçak.çılan 
bekliyoruz .. Kim bilir, belki bu sa.ba
ha karşı, belki de yarın sabaha ka.rşı 
geçecekler •. Bekliyoruz. 

Pusudayız !. 

Havuz' arda 
Akay vapuru 
yapılacak 

retin ~dl ve miktarmm tesbiti işi 

nisan devre."!ine bırakıldı. 

Kundak Alamıyan Kadınlar 
Haseki ve Zeynep K!mil hastane . 

terine gelen ve senede 1248 kişiye 

baliğ olan Acezenin doğum vak'a.lamı 
da hastaneden çıkarlarken yeni do • 
ğa.n çocuklarına kundak alamıyanla. 

ra kundak verilmesi meseletıl de e~y 

ce uZlm ve hararetli mUnaka~alara 

yol açtı. 
Netioede btitçenin yeniden t.anzi _ 

mine imkln olmadığından ayrı bir 

madde açılmasına füzum görülmedi. 
Fakat bu gibilere biltçenin melbusat. 

techiz ve tekfin veya mUteferrika fa. 

sıllarmdan kundak almrp verilmesi 
için icra makamına. sallhiyet veril _ 

meai kabul edildi . 
Bütçenin mUzakeresine devam edi. 

terek belediye ve ,riJayet bUtcesi u. 
mumi yekfuıu on bir milyon 159 bin 
kUsur lira ve yalnız belediye bUtc:esi 
ise 6.537,335 lira olarak tesbit edil • 
di . 

-Şu höyüğün ,diyor. Arkadaşım, 
eu höyüğün arkMmdan geçecekler!. 

- Saat kaçta?. 

Fabrika ve havuzlar müdilr!Uğti Biltc:e, reve kondu, 53 mevcut ıı.za. 
yeni ve mühim bir teşebbüse giriş • dan bir muhalif reye ka~ı 52 reyle. 
mek üzeredir. inşaat kabiliyeti git. kabul olundu ve m~rlis bir nisanda 
tikçe artan fabrika ve havuzlarda ya.. toplanmak Uzere dağıldı . Arka.da.şun gUlüyor: 

- Saat kaçta ne bilirim ben? Ka· 
çakçı saatle mi geçer? Belki bu aa.
baha karşı, belki yann sa.baha karşı!. 

Benim ne yalan llÖyllyeyim içimde 
bir korku \ı•a.r. Müthiş bir korku var .. 
Sanki eşkiya ile kartıla..şacağız! 

Bir kurşun! Beni Cenup hududun
da mezarsız bir ölü halinde bıraka-

bilir. 
Bütün heyecanlanma, bUtUn istek-

lerime. bütün tahassüsüme rağmen 

kında Akay idaresi için bir vapur kı. -
zağa konacaktır. Şimdilik inşa edile. lerlnden en ehemmiyetlisi olacaktır. 
cek bu vapurların bugünkü Heybeli Ankarada Veklletle temaslar ya • 
ve Kalamış vapurlarından biraz u • pan fabrika ve havuzlar mUdUril Ce. 
fak, fakat onlardan daha SÜr'aUi ol. milin lstanbula dönmesinden sonra 
ması kararlaşmıştrr . Akay idaresiyle fabrika ve havuzlar 

Vapurun bir senede inşa edilebile • idaresi arasında bu huS'llsta te.maııla. 
ceği zannedilmektedir. Vapurun ma.. ra başlanacak ve vapur önUmüzdeki 
kine aksammm bazı aksamı da tama.. aylar içinde havuzların Azapkapı et. 
men burada yapılacaktır. Bu eser hetindeki arazisi üzerinde kızağa ko. 
§imdiye kadar Türkivede vaınlan es. nacaktrr 

Deniz mevzularına 
giren bütün işl~r 

Deniz Banka geçiyor 
Başvekalet tarafından Devlet Şurasına gönderilen Deniz Bank 

kanun projesi üzerindeki tetkikler hayli ilerlemiştir. Proje, memle
ketin zirai ve iktısadi inkişafının icaplarını karşılamak itibarile 
büyük bir ehenuniyeti haizdir. 

Denizbank müdürlüğüne tayini ta 
lc.arrür eden Yusuf Ziya Ôni~ 

Projeye göre, merke~ İstanbul ol. 
mak üzere kurulacak olan Denizbank 
divanı muhasebat vize ve mürakab~
sine tabi tutulınıyacak ve denız tka. 
ret sanayii ve inşaatiyle denizcilik 
mevzularına dahil her türlü işi yapa. 
caktır. Bu arada, banka, karada kam 
yon ve otobüs nakliyatı, denizde dP 
turizm işleri ile meşgul olacaktır. 

Bankanın itibarl sermayeei. kanun 
da yazılı kıymetlerle tediye edilmiş 
50 milyon Türk lirası olacaktır. Ve 
bir reis ile 3 azadan mürekkep 5 ki. 
ldşilik bir mecl~ tarafından idare e 
dil~ektir. 

Yusuf Ziya Öniş Deni:r.: Bank 
- • · - ..... - .o.a.-J - -

Aldığımız malumata göre. ~ Ban -
kası İstanbul şubeS müdürü Yusuf 
Biya Onişin Deniz Bank umuı ı nı:i nr 
lüğüne tayini tekarrür etmiştir. Yu • 
suf Ziya Öniş, İş Bankasının güzide 
direktörlerindendir. İş Bankası İs. 
tanbul şubesi direktörlüğünd~i va. 
zifesi esnasında piyasada fevkalade 
iyi tesir bırakmış, ehliyeti ve ··deri 
sür'atle kavrayışı ile de tüccarlar a. 

----------------- ra.sındaki bankacılık şöhreti hakkiyle 

Ye • ı yayılmış bir iş idareciııidir . 
nı enen Ban~anm diğer maır ve ikt.rsadi 

• • şubelerınde üzerine alduh i!'lleri tama b 1 r gem 1 miyle b!lŞaran ve her büyük t~eb -
bilste muvaffak olan Yusuf Ziva On 

Geçen kış Zonguldak limanında iş gibi çalışma tarzı modern ve şuur. 
batarak hemen tamamen parçalanan lu bir idarecinin Deniz Bankın başına 
"Üsküdar,. şilebi Kasnnpaşa haV'U.z • getirilmesi deniz ve liman U,lerlCT'izin 
lannda beş aylık bir çal~adan son. istikbaldeki inkişafı ve işin muvat • 
ra yeni denecek bir halde tamir edil. fakıyeti bakımından pek hayırlı ol. 
miştir . muştur . 

lstanbÜla getirildiği zaman hurda Yusuf Ziya önişin, yenı vazifesin. 
vaziyette olan geminin bu tamiratına de de, İş Bankasında ve şimcHye ka. 
75 bin lira sarfedilmiştir. Vapurun dar başardığı ikhsadi işlerdc!<i mu. 
bütün teknesi yeniden sökülüp yapıl. vaffakıyetleri tekrarlaması muhak • 
mı§ ve güvertesi de değiştirilmiştir. kaktır. 

Makine ve kaz.anlarının mühim ak. 
sa.mı Kasımpaşa fabrikalarında yerli 
olarak imal edilmiştir • 

Şehrimizde bulunan h"?ynelmilel 
Loyit kumpanyası mümessilleri gemi 
hakkında sağlam r~poru vermişler 
ve Kasımpaşa havu?. fab!'ikalarını da 
takdir etmişlerd:r . V11puru11 bugün -
!erde tecrübeleri yaf\l!:ı.caktır. Gemi 
~ahtpleri eskidenhn vapurun bir 
r,nk k11.zalara uğradığmı g0ren t 1skü. 
!!ar ismini uğursuz saymışlar ve yeri 
ne Rize adını takmı~lıı··dır Al!ı.,tadar 
lar bu ta.miratı!ı bir ge•ni i:ışn etmek
le hemen hemen müsavi olduğunu 
söylemektedirler . · 

V apur, Demirini Taradı 

Kamyonla Otomobil Çarpı,tı 
Vatman Mehmedin idaresindeki 

255 numaralı tramvay, evvelki gece, 
Amavutköyde Sarafburnunda şoför 

Necatinin idaresindeki 3606 numaralı 
kamyonla çarpışmış, her ikisi ha.ııara 
uğr:amış, trstmvay yolcularmdan ma. 
tiye memuru İsmail de yaralanmış -
tır • 

it Bu arada' cerevam kesilmiş boş b 

eve t~man kira~ılar da cereyanı pa • 
rasız olaralc açtıraca!dJrdrr. Bundan 
başka harici hatlardan evlere ya.pılı:ıJl 
kablo taksimatn için alman braıışını:ıJl 
ücretleri de tahsil edilmiyccektir· 

Aynca saatlerin ü.11tUne cere)'311 
çalınmaması için konan mil!ıUrlil kU· 
tular için de bundan sonra şirket hiç 
bir para almıyacaktJr. Bunta.rd~ 
başka bütün elektrik tesisat ve tal'lt 
feleri üzerinden halktan alt'f'ttJalrlt 
olan fazla ücretleri de şirket tasbih 
edecektir. 

Şoförler 
cemiyetinde 

• • • f> 
L/Clll Jl...-y c. ııt ıııı • 
Şoförler Cemiyet' · yeni idB!'6 

heyeti seçimi Ticaret Odası tara.fll1-
dan henüz tasdik edilmemiştir. Bu \'tl 
ziyet karşısında yeni idare heyeti bir 
türlü faal bir vaziyete girememekte
dir . 

Tasdik işinin bu kadar geçikTile • 
sine, yapılan imtihanın bazı şofl5r • . . .;e 
ler tarafından portesto edılmesı 
yeni idare heyeti ualarından bir 1'-t9 

mınm daha şimdiden istifa etmiş olA 
malan sebep gösterilmektedir. Hatt 
yeniden intihap yaprlacağı hakkIJlda 
bile rivayetler vardır . 

Balkanlar Arası Otomobil 
Y arı,Iarı Ba,lıyor 

Yakında Bükreşte yapılacak :sal -
kanlarara.~ı otomobil yanşlarma iştl ",. 
rak etmek üzere şehrimizde de bit 
otomobil hazırlanmıştır. 

Bu otomobilin karoseri aksamı ta
mamen yerli ve yarış şartlanna u~.; 
gun yapılmıştır. Bu otomobil bugtl 

lerde Roman~ya gönderilecekt~ 

Acıkb Bir Ölüm 
Cenevrcde tahsilde iken pek geııO 

yaşında elim bir kazaya kurban gid~ 
Feyziati mektebi 1935-1936 meıuJl 
lanndan ve Gümrükler nazırlığındaJl 
mütekait Bay Hilminin torunu ve '11· 

f . nıercaret odası tahkikat masası şe ı 
hum Bay Sabrinin oğlu Kiminin cenlY 
zesi cuma günü saat 11,30 da C,e~ 
rahpaşa hastanesinden kaldırılatfl r de namazı Aksarayda Valide caın ın 
kılındıktan sonra Şehitlikteki 11116 

makberesine defnedilecektir. AllııJl 
rahmet eyliye. 

J\as.ımpaşa önünde demirli bulunan 
t!Al~!dar !;ilebi. ~v·ıeı id gt"ce demirini 
taramış ve Gazi köprU inşaatı üze -
rin~ lıirırlirmiştir Ufa< bir hasnr vnr 
drr. !Iadise ha'<lı:nda alakadariarca 
wbk:kat yapılma~•tadır • 

18 MART 
PERŞEMBE 

Bugünkü Hava: DEClŞtK 

Tabanca Ateş 
Aldı~ Yaralandı 

Teşvikiyede oturan 25 yaşlarında 
İzzet isminde bir genç, tabanca ile 
oynarken kazaen patlamr.,, çıkan kur 
şun bacağına isabet etmiştir. Yaralı 
Sağlık Yurduna kaldırılmıştır. 

Bugün mcmlekctimiıdc havı umumt ııurct 
tc kapalı seçecektir. Ara sırı yaiış olması 
c;ok muhtemeldir. Karadcniı sahil mmtaka· 
sı fırtınalı olacak. Orta Anadolu ile garp 
mmtakasnda dünkü vaziyet devam edecek 
tir. 

1
3 üncü ay Gün :31 
1355 Hicri 
Muharrem 5 

Kasım:ı31 
1353 R·· 

GUneş 6,07 - öğle: 
lkindi: 15,46 - Akşam: 

5 Mntl 
12,22 
1s,19 

4,28 
Dünkü H ava 

Dün barometre 767 milimetre, hararet en 
c;ok 14, en u 4 santiırat olarak tesbit edil 
mi~tir. Rüzglr lodostan natte 20 kilometre 
hızla csmis. hav, değişik geçmiall!ı 

Yauı: 19.49-lmsA.k: 

L-----~--~-~-----------~ 
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ispanya Harbi 
tevakkufta ... 

Türkkuşu f losu Ankarada 

Eden Avam kamarasında 
ita/yanın Kadix limanına 
gö.nütiü çıkardığinı söqledi 

~ Londra, 17 (TAN) - ispanyada cepheleri kaplıyan sükunet 
ı:r~anı etmektedir. Yalnız asiler bazı hava faaliyetleri yapmış-

ır. 

tilnugün Salamanka karargahı, İspanya hükumeti tarafından 1n
N tere ve Fransaya verildiği iddia olunan bir notayı neşretmiştir. 
h eşroıunan metne göre, ispanya Cümhuriyet hükfuneti dahili 
~rpte muzaffer olduğu takdirde İspanyanın Fas mmtakasında 
~ile Fransa lehinde tadiller yapmıya söz vermiştir. --------------ı Nota, 9 şubat tarihi ~ımaktad:r. 
·il!~~,......~~ Burada hüküm süren kanaate gört, 

-•••llifll' il~ 'ispanya ~ük~meti, _Fransa ve lngi.1-
··~ 1• tere hükumetı nezdınde bazı teşebbus 

lerde bulunmuş, fakat arazi tadili me
selesi, muahedeler ah kıimına uymadı
ğı için konuşulmamıştır. 

Gönüllü mesele~; Avam 
. Kamarasında görüıülclü 
Londra, 17 ( T A.ı.~) - Avam kama

rasında İspanyaya ltalyan gönüllü~e
rinin gitmekt"' devam ettikleri hak
kında sorulan bir suale cevaben Ha
riciye Nazırı .Mister Eden cevap ve
rerek Cebclüttarıktan alınan malu.na
ta göre, martın beşinde İtalyan a!I • 

kerlerini taşıyan bir vapurun Ka.dx 
limanına yanaştığını, buna dair ta.ı
kikat yapıldığını söylemiştir. 

Evvelki gün şehrimizden ay rıhı.n Türk kuşu filosu, dün An kara
da merasimle karşılanmıştır. Yukariki resimde, Türk Hava Ku • 
rumu Başkanı Fuat Bulcayı kafile .feisini tebrik ederken görü -
yorsun uz. 

lbnissuudlo görü~en Filistin 
müftüsü Hüseyin 

Filistin 
aalevanı 
bOyOyor 

'U~U.~iJ.s, 17 (A.A.) - Kudüs mUftü 
'-Ur d~ Mekkeden buraya gelmiştir. 
'el t.u. kral lbnissuud ile Filistin me
~i ~.1 hakkında görüştüğünü söyle -

§tır 

~:UdUs, 17 (A,A.) - Filistin:le ye
~~ bir takım suikastler vukubul
dı~ t~r. Safedde tedhişçiler bir l'ahu
~ OldUnnüşlerdir. Suriye hududun
~b da hayvanları alıp götUrmü.'}ler
ta a.~ı Yaralamışlar ve imdada gelen 
~hilen de katletmişlerdir. 

Japon 
kahininin 
Sö·zleri 
~ 'l'~~Yo, 17 (Hususi) - Japonyanın 
~· Uyijk kahini bir çok generallerle 
~~~llerin, devlet memurlarını? top
~tlı. gı Ayan klübünde bu seneye ait 
tô llıetıerini bildirdi. Bu kehanetlere 
\>er,, Japonya tuğyanlar, kasırgalar, 
'2 ~~lelere uğrayacak ,fakat siya
ltah · hranıardan azade yaşayacaktır. 
bir ln .Almanya hakkında "kuvvetli 

• Roma. 17 (T~~) - Franko, M lla 
Vediskardo Grada Lehara cephesini 
teftiş ediyorlar. 

Felemenk fe rırlılı gönderiyor 
Londra, 17 (TAN) - Felemenk hu 

ki'ımeti, Cebelüttarık boğazından g~ 

çecek ticaret gemilerini asilerin ta 
arruzundan korumak için zırhlılarını 
uuı~ycı. n" """'" - 6 - • - • '"'!ı" 
Felemenk hükiimeti, Frankonun hil
kfımetini tanımamakta. ısrar etmei"te
dir. 

Ademi mücJalıale komitesinde 
Ademi müdahale komitesinde Is -

panyadaki yabancı gönUllüleri geri 
almak meselesi mevzuubahis olmu~, 

Italya ve Almanya murahhasları ev
vela Ispanya devlet bankasına ait o
lup Ispanyadan çıkarılan altınlan bi
tarafla.ştırmak meselesini konuşmak 
lazım geldiğini söylemişler, Sovye:: 
murahhası buna itiraz etmiş ve nıe· 
selenin t~panya hükumetinin hikimi
yetini ihlal mahiyetinde olduğunu söy 
ledikten sonra bu mevzudaki müza
keresine iştirak etmiyeceğini ve ken
di hükumetinden talimat beklediğini 
anlatmıştır. 

:······················~· 
: KÜÇÜK HARiCi 
j HAİERLER 

• ngiltere Kralının taç 
1 gıyme merasıminde 

Homanyayı Veliaht J:'rens 
Mihay temsil ed~ektir. M eşhur Fransız aktörü • 

A t:i:::::t:~~:::~~·-1: törlerinden Papastre
tos bıraderter kanser enstı
ı.uı>utltı uı ı oı 9 , 0:111 • Gı:Uı.nı ı 

fUaı teberrü etıniflerdir. 

• 
I
• ngiliz deniz, kara ve 

hava kuvvetleri dün 
Honı-K.onı'da manevralara 1 
başıaırnşıardır. Manevraıara 

ı 25 bin asker, 25 gemi iştirak 
etmiştir. 

• 
R omanyadaki askeri ör

fi idare ve matbuat 
kontrolü 15 eylüle kadar uza
tılmıştır. 

• 
A tinada 1000 drahmiye 

kadar borcu olduğu 
için mevkuf bul~anlar da 

İ Kral tarafından affedilmiştir. : ..................... ..... 
Balkan Ekonomi • • 

K 
• A Karadenızde Şıddetli 

onseyı çıhyor B. F t V 
Atina., 17 (A.A.) - Balkan an. lr lr ına ar 

tanlı ff{onomi konseyinin beşinci top. Sinop, 17 (A.A.) - Gece yarısı 
lantı devresi yarm açılacaktır. Türk başhyan batı karayel fırtınası bütün 
ve Yugoslav heyetleri bu sabah gel. şiddetiyle devam etmff{tedir. Rüzga. 
mişlerdir. Romanya heyeti bu akşam rm şiddetinden deniz çok dalgalıdır. 
bekleniyor. Konseyin meıJaisi bir haf Motör ve yelkenli gemilerden endişe 
ta kadar sürecektir · edilmektedir • 

Mussolini 
lrablus 

sergisinde 
Roma, 17 (TA.~) - Sinyor Mu.sso

lininin seyahati dün en mühim günü
nü yaşamıştır. Duçe, binlerce yerli at 
lı ile birlikte bir beyaz at sırtıruia 

geceleyin Trablusgarp şehrine gir • 
miştir. Binlerce sipahi, meşaleler ta-
....... lr+~ il'li N'iima VİA1P1' :ROTI nPr .. N> 

hararetli idi. Arap kabiJelcri ve reis
leri toplanmışlar ve Duçeye hürmet
lerini bildirmişler, Tra;blusgarbin eski 
ümerasından olan Karamanlı Silley .. 
man bütün Tra blusgarbin merbutiye
tini bildirmiştir. Mussolini burada Jül 
Sezarm bir heykelini açmış, daha son 
ra bu sabah Trablusgarp ~rgisini:ı 
k~t resmi esnasında bir nutuk söy
lemiş ve bu nutkunda her şeyden ön
ce artık bütün Libyanın teşkil edılmiş 
olduğunu ve bütün Libyalıların !tal
yaya bağlandığını anlatmış, daha 
sonra yaptığı seyahatten bahsederek 
bazı memleketlerde seyahatin ehem
miyetini küçültmek istiyenler bulun
masının telehhüfe değer bir şey oldu
ğunu söylemiş ve bu arada Habeş -
ltalya harbi sırasında tatbik ol ı 'lan 
ucrf tedbirleri anarak "Galiba İtalya 
ya reva görülen muameleyi unutanlar 
var. Fakat ben unutmam!,, demiş•ı:-. 

ifa/yan radyo merkezlerinin 
ne~riyofı 

Londra, 17 (TA..~) - Bugün Avam 
kamarasında mebuslardan Loker 
Lampson İtalyan radyo merkezle .. inin 
yaptı klan Arapça neşriyattan b ıh set 
miş ve Filistinde kargaşalıklara se • 
bebiyet verdiği anlaşılan bu neşriya... 

•• htr g~"lli içinde hareket eden kocaman 
tı11d ~ gibidir. Fakat Uç sene zar-
~·etı a ltaJyanm pek mllhim bir şahsi- BUGUN 
ler 6Iecek ve bu yüzden memleketin 
l:tı.ı llltkisi felaketlere uğrayacak,, de- Lokarnonun 
~~tir. Kahin lngiltereden bahseder- ---
da 0tıUn önümüzdeki~ sene zarfın- Akıbeti: 
~ ~Çalacağını söylemiş. Fransayı A ımanya ile ltalyanın lngil • 
l:tı.ıtt ar}r bir dağ tepesinde soğuktan tere notasına verdikleri ce 
)-1\:ı.larip bir adama benzetmiş ve vapta.nberi Lokarno meselesi bü
tid aa - Sovyet paktının bu sene tün Avrupa matbuatının en mühim 

e~ğinı ilave etmiştir. meselesini teşkil ediyor. Cevabi 
)' notalar neşredilırıiyeceği için me-
Clyyareci Lindberg selenin birtakım diplCMnatik, fakat 

gizli müzakerelere daha yol açaca-

. . Bugün Bekleniyor ğı umumiyetıe tahmin edilmek -

.\ıtl tedir. 
~rı..ı_eı-Wtaır meşhur tayyareci Lind. Lokarno meselesi, geçen yılın 
o~~l.11 eşiyle birlikte bugün Türkiye. ....,. yedi martında başlamıştı. O za • 
~ .g~ği alakadar makamlara man Alman hükOmeti, Fransa • 
>a~en bildirilmiştir • Amerikalı tay Sovyet Rusya arasında imzalanan 
-~1 bugün bekleniyor. 

mütekabil yardım paktının Lokar-
1~. noyu öldürdüğünil söylemiş ve Lo-

lt Belediye Reisi Şehrimizde karnoyu feshetmişti. 
~ .\ııtara, 17 (TAN) - İzmir be. Arada geçen bir sene zarfında 
~;~isi Behçet Salih Uz, bu ak • bir sürU konuşmalar ve teklifler 

~tan.bula hareket etmiştir . vuku buldu. Oeçen temmuzda in -

• giltere, Fransa ve Belçika, yeni 
bir Lokarno akdi müzakeresinin a
çılmasını istediler. Daha sonra bi· 
rinciteşrinde Belçika Kralı, mem
leketinin yeni bitaraflık siyasetini 
ilAn etti ve Belçkanın yeni Lokar 
noda garantUr vaziyetini almak is 
temediği anlaşıldı. 

Fakat bu faaliyetler alakadar 
bef devletin toplanıp müzakerede 
bulunmalarına imkan vermedi. in 

giltere hükumeti de geçen ikinci 
teşrinin 18 inde diğer dört dev
lete bir nota göndererek müzake -
reyi açacak yeni teklifler ileri sUr 
dU. Fransa derhal cevap vererek 
lngilterenin tekliflerini kabul etti. 
Belçika ancak bu senenin şubatın 
da cevap verdi ve cevabında yeni 
muahedede her türlü taahhütten 
bade kalmak istediğini anlattı. 
Yani Belçika bitaraflığını ve ta -
mamlılılını sağlamlıyaçak taahhU-

datı kabul ettiği lıalde bilmuka • 
bele herhangi bir taahhiltte bulun 
mak istemiyordu. 

O halde eski Lokarno esasları 
dairesinde yeni bir muah~de yap
mıya imk&n kalmamıştı .. 

T eıebbüsler 

Boıa Gidiyor: 

N ihayet Alınanlarla ltalyan -
lar cevaplarını verdiler. Bu 

cevapların ikisi de Fransa • Sov
yet Paktının terkedilmesi veya ml 

nasız bir hale getirilmesi IAzımıet 
dili üzerinde birıe,iyor. Yeni garp 

paktı bafka tUrlU yapılamazdı. Da 

ha önce müzakereler sırasında ge 

rek ltalya, gerek Almanya. düşOn 

celerini bu derece sarahatle anlat
mamı,ıardı. 

Fransa bugül'l'kü şerait icinde 

Çemberlaynin 
ölümü teessür 

uyandırdı 
Londra, 17 (TAN) -Avam Kama 

rası bugün bilhassa Sir Osten Çem
berlain'in hatırasını taziz etmiştir. 

Bir çok mebuslar nutuklar söylemi§· 
lerdir. Bundan başka. dünyanın her 
tarafından, bilhassa Fransadan tazi
yetler gelmiştir. Müteveffa, bütün fır 
kalann hürmetini kazanmış tecrübe 
ve dirayetini herkese tanıttınmş. na· 
mus ve istikameti derecesinde terbi
ye ve nezaketi ile kendini herkese 
sevdirmiş bir şahsiyetti. En büy\ik e
~eri, Briyan ve Strezman ile imzala
dığı Lokarno paktı idi. 

Gazetelerin neıriyotı 
lngiliz matbuatı, Osten Çemberla

in'in ölümünü "büyük bir centil nen 
öldü., serlevhasile haber veriyor. 

Fransız gazeteleri de başmakalele
rini Osten Çembcrlain'e tahsis etmiş
lerdir. Bu yazılarda Fransa ile tam 
bir iş birliği temin ederek sulh yolun 
da ifa ettiği hizmetler hatırlatılmak
tadır. • 

Garp 
Misakı 

Londra, 17 (TAN) - Eden, kabi
nenin bugUnkU toplantısında Garp 
misakı hakkında beyanatta bulun -
muştur. Henüz bir cevap verilebile
cek bir vaziyet hasıl olmamıştır. ttaı 
yan ve Alman cevaplarının kat'i ma
hiyette olmadığı ve içinde pek aı 
müsbet teklif bulunduğu söylenmek
tedir. 

Paristen alman haberlere göre, 
Çekoslovak elçisi Fransa hariciye na 
zırile bugün görüşmUş, İtalyan ve Al 
man cevaplan üzerinde mUhim bir 
mülakat yapmıştır. 
Diğer taraftan, Belçika kralının 

Belcikanm bitaraflı2ı haJclcınrla trıg-11 
tere hilkumetile temas etmek Uzere. 
Londraya geleceği haber verilmekte 
dir. 

Romanya Baıvekili 

Prag'a Gidecek 
Bükreş, l 7 (T A.ı.~) - Romanya 

Başvekili Tataresko, önümüzdeki 
hafta içinde Perağa gideceict.ir. Başve 
kil orada lkl memleket arasındaki ik. 
tısadi ve askeri mUnasebetlerle KU. 
çük Antant siyasetinin inkişafı mev. 
z;ulan üzerinde temaslarda buluna • 
caktır • 

Tayyare Kağıdı Satıtı 

Ankara, 17 (TAN)- T&yyare ki. 
ğıdı satışından noterlere yü~e 5 
begiye aidatı verilmesi kabul edilmiş 
ve alakalılara bu hususta tebliğat ya 
pılmrştır • 

tın durup durmadığını sormuştur. 
Müstemleklt nazırı Mister Onnosbi 

Gor cevap vererek, yeniden t~şebbüs
lere eebebiyet verecek neştiyat y~pıl
masmdan ha.beri olma.dığmı söylem.iş 
tir. 

Sovyet Paktınaan vaz pçmek fik
rinde olmadıiı için yeni bir Lokar
no müzakeresine inıkln tasavvur 
olunmuyor. 

Bir nokta daha var. Yeni bir 

pakt yapıldıtı takdirde hedefi te
cavüzü bertaraf etmek olduğuna 

&öre her şeyden evvel tecavüzü 
tarif etmek ve tecavüzü mahkum 
edecek bir mahkeme kurmak icap 
eder. Bilhassa Fransa bu fikirde
dir. Fakat bu da içinden çıkılamı
yan meselelerin biri bulunuyor. 
ÇUnkü Fransa bu mahkemenin 
Milletler Cemiyeti tarafından ya
pılmasını istediği halde Almanya 
da, ltalya da Milletler Cemiyeti -
nin otoritesini tanımak istemiyor. 
far. 

HülA.sıı., Lokarno misakı, yeni-

den canlanmıyacak gibi görün • 
mektedir. 

Omer R11a DOGROL 

Ya Ben? Benim Canım 

Yok mu? 
Adamın gözüne batan, sinirine do. 

kunan ~yter oluyor. lUesela geçen _ 
lerde "porta.kallann ek~iliJ1inden, biz. 
de meJ"''anm pahalılığından ~ildyet 
etmiştim. Kaç kişi bana : 

- Cannn ! Şu bizim kenrll nınlı • 
mızdır. Ekşi de olsa hoş ~i..;rmeliyiz! 
Sende hiç müsamaha yok mu'! • 

Dedi. Süklüm, püklüm oldum. 
Buna benzer, mesela bir el ~antaı;ıı 

l~in: 

- Xe kadar pahalı! Rakipsiz di.re 
bu kadar yüksek fiyat konur mu? 
diyecek olsam : 

- Yerli malıdır. lllmnye etmeli. 
yiz. Zaran yok. Para yabana gitmi • 
yor. Sen de çanta~·a bir lira fazl3 
,·er, ne olur'! Her ~ çanta almn:ı.~ın 
ya!. Hiç sende fikri müsamaha yok 
mu! dl:yorlar . 

Tabii bu nota.dan görüşülünce ben 
smıu~·onım . 

Daha var: 
Mesela Şehir Tl~-atrosundnkl falan 

artistin s~inl, filan san'at'kann gö • 
ril')nıe tarzını beğepmedi~imi <ı;Öyle. 

,;nce : . ' - l'avaı ~·ıwaş hepr;;i olacak! Dur 
bakalm1 ! Diin bir, bugün iki! Ne olu. 
yo~un ! !. K<>medi Fran4'e-z mi olaJnn ! 
Sende hiç mü-.a.maha fikri yok mu 1. 
cevabını \'eriyorlar • 

Ben de bu ce\'abı almt'.a sUmliklU 
böt'f'.k gibi kabuğuma çekiliyorum. 

Sulu sütten hah!!U"tMmt : 
- Ne yapalım! Hep birden diiz.ele. 

mez, biraz müsamaha ! 
diyorlar. 

Rlr a)i<m spor hart'.ketlnl parma.. 
ğrma dol asam: 

- Do~nı. do~ amma kPndt im • 
"unımu7.ll da ortara atmak reva mı! 
Hiç ~nde müıııa.maha, himaye hic;c;f 
yok mu!. 

Bu~'lını~·orlar. 

Ve bö)"lOC'e pahalıya ymhab, ran1"a 
yanh~. f'k!;lyf' ekşi, &)'ktnya. ay1nn 
df'!difim için benf yerJI mallara, yerU 
işle"°" t<arşı miisamaha.4't7.hkla.. hlma.. 
yeı;ı11:1JKle \ ın un:ııtı ı ul•lu vluuslila lt. 

ham f!dl.rnrlar • 
Güzel! Bu haMıuılyetl takdir fde. 

ylm. 
J.lJdn, henfm ekşlw•, pnhRhJ'B ,." 

ay~·ıı llişmemi mU"'amaha ''e hl. 
ma)·e fikrine m bulanlar nrrlrn hn.. 
na kar,ı miisamahakar dej{ildlrln! •• 
Ben' Yeni 7..eli\ndah m1ymı! Ben de 
yerli malı cle!fl mi3im! Nedeı:ı onlar 
rla hentm rkşiden. nahıthclan, kanc:1k. 
tan, aYkmclan slkaveUmt hoc; c:l\r • 
mPzler! Neden bana karsı mUc;;nm• • 
hal<itr ve hlm~·ekir de~ldirl~r. Ue\!1 
ben onl~nn bana fokllf ettikleri J;!hl 
J!Ykmyt, ek~fli ve pahalıy:ı da mil~ 
faa f'tmlyonrm. Benim ca.n.!'11 yoik 
mu1 Hanf ya bana mti'ilamahR!!. 

8. FELEK 

Fabrika ve Havuzlar 

için Yeni Proieler 
Ankara, 17 (TAN) - !ştanbul 

fabrika ve havuzlar mildilrU Cemil, 
hazırladığı projeleri merkeze getir • 
miştir. 

Projelere .göre, fabrika ve havuz • 
tarın inkişaf ve modernize edilmesi 
için lazım gelen bUtün tedbirler alm. 
mıştır • 

Vekrtlet projeleri tetkik ettirmek. 
tedir. Tedrici bir surette tatbik olu 
nacak projelerde başlıca iki esas glS • 
zetilmiştir : 

1 - Havuilarda yeni gemiler inş& 
edilebilecektir. 2 - Türk gemileri • 
nin tamiri için 18.znngelen vesait ta 
manılanacaktır • 

Vekalet. Deniz Tarifesini 

Tetkik Ediyor 
'.Ankara, 17 (TANl - İstanbul ta 

rife komisyonu tarafından tesbit e. 
dilen denizyollan işletme idareırlne 
ait Ucret tarifesi lktısat VckRletirun 
tarifeler müdürlüğü şubesinde tetkik 
edilmektedir. Tetkiklerde bilhassa 
halk lehine tenzilat imkanları araş .. 
tınlıyor . 

Devlet Demiryollarında Tenzilat 
Ankara, 17 (TAN) - Devlet de. 

miryollan umum mUdUrlUğil, halkın 
gösterdiği rağbet dolav1siyle bu ay 
sonunda bitecek olan gidiş, geliş tren 
biletlerine mahsus yUzde 50 tenzilat. 
lı tarifeyi 3 ay (ha.zfr&n sonuna ka. 
dar) daha uzatmayı kararl~ış. 
tJr • 
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Ağırcezada 
kom ünistierin 
muhakemeleri 

TAN 1s_3_937 == 
BU A!'ŞAM HEELK ıinemaamda 1 

r::""~..._..,,.....,~"-!I'!"""~.,....._- BOTUN KADINLARIN SEVECE(al.. .. 
BUTON ERKEKLERiN BECENECE~I 1 

NEFiS • ZEVKLi • GOZEL ve MERAKLI BiR FtLM= 

Tahkikat esnasında Bir Kactırı. 
1 ~ Yl3l~rıı suç ulan söyletmek• Fransızca aözlü. Bat rollerde 

Komünistlik suçu ile tevkif t>dilen 
Cenap Ş:ıhabettin, Zeki, Kemal, Hak
kı, doktor Hikmet, Nazım Hikmet, 
Rüştü, Ihsan, Salahaddinle ayni suçla 
maznun olan, fakat gayri mevkuf o
larak muhakemelerine karar verilmiş 
olan Kadir, Süleyman, Mustafa Refik, 
Ahmet, Hasan ve Basrinin muhake
melerine dün ağır cezda başlanmıştrr. 
Gayri mevkuf suçlulardan Mustafa 
Refik gelmediği için bunun ilızaren 
celbi için duruşma talik edilmiştir. 

ı-... LORETTA YOUNG.FRANCHOT TONE 

içi r:ı i $ k ence edilmiş! 1: ___________ deii~iıııyn1İaiill~.~.r~-n~:~~~~t ~~~~:haberleri gazetesi. yerlerinizi evvel,:_ 

Dun Agırceza mahkemesinde, eski İstanbul polis erkanından #•••••••••••••••••••1
••••-, 

bazılarının suçlu bulunduğu bir davaya bakılmıştır. M A R H A E G G E R T H 1 
Davanın mahiyeti, komünistlikten suçlu olarak zannaltına ah- G A R Y C Q Q p E R 

nan Hikmet, Salahi ve Vasıf isminde üç kişiye işkence etmektir. 
2 

DİETRiCH 

Buda başka 
Eski Polis Birinci Şube M A R L E N E 

müdürü Nuri, muavin Sadul- ? ? ? 

3 
Bugünkü 

İstanbul: 
program 

lah, merkez memuru Emrul. Y ARINKI GAZETELERDE OKUYUNUZ 

b . . . lah, komiserlerden Saim, Hüs 1 p E K . ~ile ne,riyatı: 12,30. Plakla Türk. ın~~ 

Mektupla 
iki kişiyi 
Dolandırdı 
Zabıta, mektup vasıta.sile dolandı

ncılık yapan bir adamı yakalamıştır. 

Bu adam Geyveli Tevfik !aminde 
biridir. Tevfikin son işi, ErenköyUn
de cereyan etmiştir. Burada, Fınn 

sokağında 14 numaralı evde oturan 
Eyübe, geçenlerde gfıya hemşerisinin 
ağzından yazılmış bir mektup getire
rek 10 lira parasını alıp savuşmağ-.ı 
mu\•affak olmuştur. 

Eyüp, bu adama 10 lirayı verdik
ten birkaç gün sonra kendisinden pa
ra istiyen hemşerisine rastgelmiş, is
tediği parayı gönderdiğini ona söyle
miş, muhatabı bu hal ka11ısuıda şa -
§ırmıstır. 

Dolandıncılığm ilk faslı bu şekilde 
anlaşıldıktan sonra, Geyveli Tevfik, 
herşcyden bihaber yine ayni hemşeri 
ağzı ile Eyübe bir mektup daha ge.. 
tirmiştir. 

Bu sefer, EyUbUn hemşerisi 50 lira 
isıtı:>mP.kt.edir. Evlin. kurnaz davrsın -
mış, Tevfiği eve almış, lza.z ve ikram 
etmiş, parayı hazırlaması için birkaç 
dakika müsaade istemiştir. Alman ter 
tibat sayesinde Tevfik yakalanmıştD'. 

.............................. 

23 Nisan 
ÇOCUK BAYRAMI 
HAFTASININ iLK 

GÜNÜDÜR. YAVRU
LARINIZIN BAYRAMI 
iÇiN HAZIRLANINIZ. 
............................... 

ır sınır nü, Ali Rıza ve Nihat bu.suç- Sinemaaı lkm;_ 12•50• Havadis; 13•05• Muhtelıf p 
~ il neırıntı; 14. Son. ıtll' 

tan niahkemeye verilmişler. • ... _ Alı:ıam neşriyatı: Sut: 17,30. tnk 'k 

h f 
dir dersleri. Univerıiteden naklen. Yusuf }iı 

9
• as asl Su,·lı . l.nrdan S d 

11 
h ,.. 

1 
S i - TÜRK 'te: Bugün matinelerden itibaren ___ .._ met Bayur · 18 30 Plikla dans musikisi; 

1
' 

Polis, Fehmi adlı bir genci cürmü ve Ntha; ~~:nıı-d~kl~rtiçi;;~~pla:ı: 1 Savoy of~ ob~f7ifiı; .;~i~ D 1 ~~~;~~~::~;~~~;;;o.~~: ~:::~a:~ 
h t "dd i mil·- da muhakemenin de\-amma karar ve- "'fi' 0 m n 0 tarfaından Türk -.aikiıi ve hallı: şarklaf'I• 

m~ u mu e umu ıgine vermiş - rilmiştir. Mahkeme, dünkü celsede HANS ALBERS DANlELLE DARRIEUX 20,30. Ömer Rıza tarafından Arapça s!SJ• 
tir. Fahmi evvelki sabah beledi. şahit olarak, ayni işten dolayı 0 za- BRİ~İTTE HORNEY MA~RlCE ESCANDES lev, 20,4.S. Safiye ve arkadaelan tarafındı' 
yeye gitmiş, odacı Cemilin yüzüne man polı·s,..e •orgu altına alınan Lj\t- 1 Fevkalade m.eraklı ve heye- Zevklı ve ı· F Türk muıilı:isi ve halk ıarkıları: ıaat •ya"' 
bir yumruk vurmuş ve burnundan :.- " u 1 f lrn neşe 1 ransu:ca ııabC1' fi, Rıza ve Farugu- dinlemiQtir. •can I ı . büyük film. 21,1.S. Orkestra, 2!,15. Ajans ve borsa ıa 
fitil fitil kan akıtmıştır Hadiseıain üç ıs' leri ve ertesi ıün&. proıramı, 22,30. Pllk 
te şahidi vardır. Müddeiumumi Hik- Bunlar, kendilcrile beraber o za.. ıololu opera ve operet par~ları, 23. soıs. 
met Sonel kendisine adını man suçlu olıın şimdiki davacılann 313 326 D v 1 ş • K • 
aldığı cevap ŞU olmuştur: sorunca dayak yemiş vaziyetlerini gördükleri- - ogum u 1 sinemada G 

S be 
. d bil bil . ni söylemişlerdir. Suçlulardan dcktor y b ünün program özil 

- en nıın a mu e mıyor _ H'k t arSU aylara Bugünden itibaren Se 
ıl ., ı me , o zaman kendisi hakkında Ş nfon.lk Konserler: 

sun, nas memursun. • en Mu·· ıaA ZI m f!ett 
Mu"ddeı·umumt bu sı"nır' 

11
• cevaptan verilen polis ve adliye doktorlarının Fatih askerlik şubesinden: 21,10. Hamburı: Berlin filarmonisi 'r""-ııı 

v 1· b l k F t'h hoven, Brahma), 21.15. Bükre~: Sen OlP"' 
suçlunun bir asap ve akıl hastası o. raporlarınm yekdiğerine aykırı oldu- ıer ı ve ya ancı o ara a ı şu- GUSTAV FROEHLICH konser. 

besinde bulunan 313 ile 326 dahil do-
labilecegın-· i nazarı itibara alarak Sul ğunu söyliyerek bunların telifini iste- Aynca Afn.ka Avcıları Hafif Konserler: ğuınlu süvari ,istihkam, ölçme ve ışıl-
tanahmet sulh üçüncü ceza mahke - miştir. dak yarsubaylarının serbest meslek Yalnız maymunlar tarafın- u,10. Bülı:re~: Romen musikisi; ıs . . eı:; 
mesine göndermiştir. Tahkik edilince Mahkeme, tahkikatın genialetPme- dan oynanılan eg-lenceli reş: PUlı: lı:onıeri; lS,l5. Varııova : Yeııı 19· "' erbabı hariç olmak üZere 1. 4. 937 musikisi; 18,3.S Viyana: Çift piyano, T 'f· 
suçlunun admm luet olduğ'll ve ayni si için muhakemeyi talik etmiştir. günü vaziyetlerini anlamak üzere şu- komedi. Breılau: Aıkeri bando: 20. Paris p. ~· 
mahkemeye beş defa şahit ve bir de be U tl ·1· Org lı:onı1eri; 20 Budape$te: Hafif rn~ e,; ye m racaa an ı an olunur. 20. Haırı""ırc: Askeri musiki: 20,05. Biit(,r. 
fa da suçlu olarak geldiği anlaşılrrtş- • d m Radyo ııelon orkestrası. 21,10. Berliıı:. isL 

tır. 1 a 1 Askeri Mütekaitlerin Kongresi ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI ~~~;~~B~;~;~~~':1 ~i::~~:s:i~~~k2r:;.1t:;. 
Suçlu İzzet, mahkemeye 932 yılın. B ak t eova: Leh halk musikisi ve tarkıları, Zli rı 

d istenen Umum Mütekaidini Askeriye Cemi- ~~lll\'ıl:mııı~ u fam na Viyana: Yeni etierlerden, 22,55. Leh dans ar• 
a Bakırköy hastanesinde tedavi e - yeti Genel Sekreterliğinden: \ 

1 

20,30 da 23,30. Graz : Koro (İtalyan ve fngiliz es~li 

Cemıyetımızın senelik mutat kon- I musiki, 23.SO. Badape"te: Orıkestra. dildiğini gösteren bir vesika vermiş- · · · · ljıl\\ \\\ ! \ O M 1 T terinden). 23,30. Berlin: Karı~ık eğlel1' 
t . Şah0tl t t• Cemil' d d" J [lı ı • "' j1 Yazan: HANRY " ır. ı er, u.e m ı öv u - b • 1 gresi 4 nisan 937 pazar günü saat 1 ılj lllllllll 11 Bernistein Operalar, Operetler: 
ğilnü söylemişlerdir. 1 r suç u 13 te umumi merkez binasında topia- .. • . . ıti 

F k nacagm~ dan c""miyette ka•n+Jı olan ve Turkçeye çevıren: Halıt Fahri 22. Roma: Zandonai'in (Francesca da • 
R at, O: ~ J•t- mini) operasL 

- ı:> .. - 1.a4-•iJ11rAn nntmv>t'llın Onl.ıır 

beni dövdUler. Hatta şahitler Cemilin 
elinden beni zor kurtiı.rdJlar. Fakat 

burada yalan söylüyorlar. demt,Ur. 
Hakim İhsan, lu.ete şu suali sor -

muştur : 
- Bu vesikayı mahkemeye veriyor 

musun?. ) 
- Ben o vesikayı hiç bir yere ver

medim. Ve onu benim elimden kimse 
alamaz. 

- Oğlum sen asabisin, seni Tıbbi 
adliye gönderelim mi? .. 

- Ben oraya beş defa gittim. Bir 
daha. gitmem. 

Bundan sonra hakim, !u.etin mü
şahade altına almma.smı kararlaş -
tırmıştır. tzzet "gitmem,, diye .gürül-

Çatalcanın Çakırköyünd~ Aliyi, kı 
zını vermediğı için öldüren Is.mail ile 
Kamilin muhakemeleri dün ağır ceza 
mahkemesinde bitirilmiştir. Müddei
umumi mUdaf8.8.8mı serdederek lsma
illn idam edilmesini istemiş, yalnız 

yaşının da nazarı dikkate almm:ısını 
ileri sürmüştür. 

Müddeiumumi, KB.milin bu işte dah 
Uni göremediği için beraetini iste
miştir. 

Mahke-me, karar için muhakemeyi 
talik etmiştir. 

tü etm.lye başlamış, polis ve mübaşir. 
ler onu dışarıya çıkarmışlardır. 

Orada da, hakime sövdüğü için 
zabıt varakası tutul.muş ve sonra mil 
şahadehaneye gönderilm~tir. 

temel yasasının 18 inci maddesi mud- Bu akşam saat ~!jlll/lffififlflr Oda MuslkfsJ: "1•' 
nın1.-,: 6UU"'tıCUt: Q.l'1G.\.""Ul.J UlUll ......... ;ye S~AOZ,'1CUAOZa. ~ı'll ... ııııı ı 20. Münib: Yaylı tıadu kuarteti. 22. osl 
etmi§ bulunan azanlll dUhul varaka- eova: Piyano, prkı, viyolonsel, 24.0S: J' 
larile zikrolunan saatte teşrifleri rica y Ekre ı • Parirlyen: Klarinet ıebteti. azan_: m Reşit lllllllll 
olunur. Bestehyen: Cemal Reşit Resitaller: 

TEŞEKKÜR 
Evvelce vefatını bildirdiğimiz Dil

ber Karde.şler Müesscsatı Tuhafiye 
Türk Anonim şirketi müessis ve mU 
dürU umumisi Bay lsmailin cenaze 
merasiminde bulunanlara ve mektup 
ve telgrafla bizi sayanlara ayn ayn 
teşekküre teessürümüz mani olduğun
dan muhterem gazetenizin tavassu
tunu dileriz. 

Oğlu: Habib Dilber 
ve D!LBER KARDEŞLER AILES1 

'T'AN 
ABONE BEDEIJ 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krt. 1 Sene 21100 Krı. 
7.SO ,. 6 Ay 1500 ,. 
400 " 3 ,,. 800 .. 
l.SO " 1 Ay 300 ,. 

Milletleraraaı Poıta ittihadma 
dahil olmıyaıı memleketler için 
30 - 16 _ 9 • 3.5 liradır. ............ ~ 

• 1s.1S. 
18. Parıı P. T. T.: Keman konseri. if' 

Prag: Sırp ıarlı:ıları : 19,10. Bratislava: Pl$ri 
no, keman, 19,40. Paris P. T . T.: Sar~:ıno: 
20.15. Bertin: Hupa solo. 22.0.S. BrU eri. 
Flüt musikisi. 22.05. Prag: Piyano kon5 rı: 
22.30. Budape!fte: Şarkılar ; 22,30. HarnbU 
Çift piyano. 

Dans Mu.sikl!iöl: 

20: Breslau; 20,45. Bratlslava. 18,15 F0ıtı' 
24. Var1Jova. 

.... ..... =----=----=-=--===---,,,,,,,,,,,,_ 
Şehremininde Konferan• 

Şehremini halkevinden: 19 .3. 193
1 

cuma günü saat 17 de Mesut eeınflill 
musiki adlı konferansı vardır. Jief• 
kes gelebilir. 

bulvarda dola.şanları ve tramvay arabalarını seyre • 
diyorlar. 

çUk bir demet yasemini hatırlatan bir şey var. Ak· 
şam ilerledikçe renkleri koyulaşmış yeşil gözleri en
dişe dolu. Incecik kollarını başının etrafında kıvır
mış. Nazlı ona s_elam bile vermeden kerevetin UstU• 
ne çöküyor. Evvela ayaklarındaki kunduraları ve ço· 
rapları çıkarıp birer tarata fırlatıyor. Sonra Ustilll' 
deki siyah önlüğü eteklerinden tutarak başına doğ-

Yolun ortası pek kala.balık. Mahmutpqada işpor
tada elli kuruşa satılan spor gömleği ile beyaz keten 
pantalon giymiş spor meraldisi genç çocuklarla kısa 
çoraplı sandallı, dallı krepon veya m.argizet elbiseli 
kabank saçlı genç kızlar, ve parmaklarını biribirine 
geçirip sınta, sırıta dolaşan ve kısa çoraplardan gö
rünen kirli baldırlara arsız bakan dışarlıklılar hep 
burada piyasa. ediyorlar. • 
Sağda aşağıda Aspar sarnıcında uzaktan mln1 mini 

görünen gençler futbol oynuyorlar. 
Tekfur sarayının uzaktan görünen balkonlu, oy -

malı süslü cephesi kızıl ufkun üstünde kabartma bir 
resme benziyor. 

Biraz ötede bütiln iskemlelerini kaldınmm Uzerine 
sıkarmış olan bir kahvede gramofon çalıyor: 

"Dizlerine kapansam.,, 
"Kana, kana ağlasam,, 

ve bu ağlasam sözU mugannfyenln yağlanmam19 
bir çıkrık gibi gıcırdıyan ve sinir 'bozan hançeresin
de tahammül edilmez bir inatla uzuyor. 

Nazlı dudaklarını büzerek: 
- Her akşam bu saatte, bu uğursuz herif, şu kll· 

lUstU.r havayı mı çalar bilmem ki, insanın şarkı söy· 
liyen kadının gırtlağını sıkacağı geliyor. 

Diyor. 

- Bugün senin keykfin yok Nazir .. 
' Nazlı iri gözlerini geniş, g~ açarak arkada.şmm 
yüzüne bakıyor ve: 

- Senin var mı? 
Diye soruyor. Sonra ondan bir cevap beklemeden, 

gözlerini dol~anlara çevirerek: 
- Yorgunum, yorgun, cllyor, beliın1 tutacak ha.

Ilın yok. Sıcak beni öldUrd.U. 

• • • 
KüçUk tahta bir ev. 11d katlı. iki tarafmdan da 

tahta kalaslarla tutulmuş: 
- Anne, anne .. Biz geldik, av kapryı. 
Nazlı kapıya ayağiyle vuruyor. İçeriden ince ve 

No. 7 
tatlı bir ses duyuluyor: 

- Annem evde değil. Fatma kadına gitti. Anah· 
tan gidip ondan al. 

- Sadberk teyze evde değil mi? 
- Evde kimse yok .. 
- Hay Allah topunun birden ca.nmı alsm .. Kocar 

kartlar evde oturamazlar ki .. • 
lçeriden gelen tatlı ve yumu,ak ses: 
- Fazilet doğuruyormuş, diyor, annemi onun için 

çağırdılar. 

- Fazilet mi doğuruyor? Allah, Allah .. ı:a.ni has
taneye yatıracaklardı ? 

- Vakit var demişler hastaneden.. Fakat ağnsı 
birdenbire tutmuş. 

- Giderken annem serii· pencerenin önUne oturt
mayı akıl edemedi mi? Bize anahtarı verirdin. 

- Ben uyuyacaktım, beni yatakta bıraktı. 
- Bütün gün evde sırtüstü ya.tar, sonra da gün-

düzleri bile uyur. Geceler sana yetmiyor mu? 
Sabriye )ine bir kavga çıkar korkusiyle: 
- Sen !burada dur Nazlı abla, diyor, ben şimdi 

Faziletlere kadar gider, anahtarı alırım. 
lçerideki ses sustu. Nazlı kapının eşiğine oturu • 

yor ve Sabriye bu kaldırımsız daracık yoldan kof&• 
rak gidiyor. Sabriye dönUnciye kadar artık Nulı 
içerideki kızla konuşmuyor. 

Birden uzaktan Sabriye görUnüyor. Yine gittiği 
gibi koşarak geliyor: 

- Annem gelmiyor mu! 
- Hayır .. Kız pek sancı UstUnde. Fatma. kadmm 

yanındalar. Anahtarı aldım. 
Anahtarla kapıyı açıyorlar, 1.VlU ile eof a. aruı, Z&o 

mlni toprak bir yere giriyorlar. 

Yazan: SUAT DERViŞ 
Dört köşe olan bu yerin karşısında bir kapı, sa. 

ğında bir kapı ve solunda daracık bir merdiveni 
var. 

Karşıdaki kapı mutfağa açılıyor, 11ağdaki kapı 
Nazlının oturduğu odaya, ve merdiven Sabriyenin 
katına çıkıyor. 

Dk girilen bu toprak aralık hiç glineş girmemiş 
olan yerler gibi küf kokuyor. Bu küf kokusuna çir
kef ve 11Uprüntü kokusu -da karışıyor. Fakat ne de 
ol.sa bUtUn gün güneşin kavrulan sıcaklığı yanında 
bura.sının 11erinliği pek hoşa gidiyor. 

Sabriye merdivenlere doğru koşarken, Nazlı sağ
daki kapıyı açıyor. Bu oda; küçük bir oda. Uç mini 
mini penceresi· var. Pencerelerin ikisi bahçeye, biri 
sokağa bakıyor. Bahçeye bakanlardan birinin Ustü
nU bir asmanın tozlanmış yapraklan örtmüş. 

Odanın döşemesi, budaklan fırlayıp içleri oyul
muş gözler gibi korkunçlaşmış delik, deşik ve eski 
tahtadan. Duvarlar eskiden beyaz imiş amma, orta
da açık yanan ateşle ve içilen tUtün dumanlariyle 
sapsan olmuş. Sokağa bakan pencerenin önünde bir 
kerevet var. Ot minderi listUne, siyah, beyaz sat
rançlı dokumadan örtü serilmiş bir kerevet. Kenar
da kıvnlmış, toplanmış bir yün döşek. üstüne kağıt 
konulmuş bir gaz ea.ndığı. Yeşil, sarı ha.stl'dan iki 
iskemle. Duvara asılmış bir resim. Galiba umumi 
harpte satılan ve bir harp sahnesi gösteren renkli 
bir resim. Bir de kmk tir ayna parçası var. 
Odanın ortasında bir yün döşek serilmiş. Bu dö

'eğln ortasında genç bir kız yatıyor. Bu kız, on be9, 
on altısında olmalı. Sa.n ibrişimler gibi parlak ve 
yumUJak saçları yastığın üzerine dağılmış, fil dişin
den oyulmuşa benziyen incecik yUzUnde insana kU· 

ru sıyırıyor: • 
- Aman yarabbi.. Yine cehennem gibi hava. Va.l• 

lahi boğuluyorum. 
- Evet, çok ıncak var abla. Ben de lbUtiln gUn pel

te gibiydim. 
- Hem yatakta yatarsın, hem de fiklyet eder

sin! Gel de, sen sıcağı bizim gibi makine b~mda o
lanlara sor. Ah, anamın talihli bir evlldı olsa.ydıırt• 
ben de sakat doğar, ak9ama kadar senin gibi sırtUS' 
tü yatar, keyfederdim. 

Genç kızın sarı yUzU hafitçe pembele,iyor. Fakat 
cevap vermiyor. Kendileri için çalışan ablası ki!%1"' 
bilir, çalışırken ne kadar yıpranıyor ki, eve döndü
ğü zaman; Melek gibi, bütün hayatınca yatakta kal'" 
mıya mahkum olan talihsizlerin en talihsizine bile 
gıpte ediyor. 

• • • 
üstünden örtUsU çekilmiş, bir heykel gibi; siys.b 

önlük altından çıkan bu tatlı esmer vUcut ne kada.t' 
da güzel.. . i 

Bu geniş omuzlardan aşağıya doğru süzü!Ur gıb 
inen hatlar, belde ne kadar daralıyorlar, gtizel vU• 
cutlu bir erkek çocuğunu hatırlatan kısık kalçs.ın· 
rmdan ayak bileklerine doğru kayar gibi inen btl 
uzun ve ıUzgün çizgiler ne bq döndilrücü. Bu tnce
cllt, bu henüz kadın olmamış körpe vilcutta bir sıı.1 · 
kıvnlIŞt ve genç bir hayvan çevikliği var. 

Zerrece utanmadan, sahte bir hicap göstennlye ae 
lüzum görmeden, odanın içinde pervasızca c:;ınl~~ 
lak dol~ıyor ve eiyah önlüğü ile boynunu, göğsUil 
yelpazeliyor. 

Birdenbire aklına bir fey gelmiş olacak lrl, odıınffl 
kapısını açarak yukanya eesleniyor: (Arkası Vatl 
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~AN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
l ~hrnet Emin YALMAN 

~~N'nı hedefi: Haberde, fi
tila e, her şeyde temiz, dü-
~q~t •~rnimi olmak, kariin 
~ıı olmıya çalıımaktır. 

~N MESELELERll 
ı"---------' 
~9iltere • ltalya 
re~abet· 

•ı-ı 1 
~~ o!'a ~ açıktan açığa lngfl. L' dUnJ a ntifuzunu paylaşmak 
tot llıı<Ja rekabete girişmiş bulunu.. 

~ ~ T.ra.blus seyahati, ltaJya _ 
~eııı R<>ma impa.rat.orluğunu ye _ 
'°liııJ l<untıak lddlasmı tazeledi. Mu. 
'l ~ 400 nıilyon mtislUmanm himL 
~Qd edUdJ. İtalya Ba.~vekill Mısır 
~ llııda ltaıynn tayyareleri urur. 
ili~' ~lısll' topraklan üzerbıde tec. 
'~ \'e Mı ır önlerinde donan • 
~ bir nümayiş mane\'1"881 yap • 

ııu · 
~ ttbı bu hareketlerde hedefi tn • 
'~Ye karşı km'Vetinl göstermek, 
~ hlıkuıur bir kol olmadığını an. 
' • \'e lngfllz miistemlt".keJeri 
tıııtıh:<la yeni hl r rakibin ortaya 
~ 1 hiJdirmektir • 

t~ıe, yani lngilt.er~i dün~·anm 
~ b bir devlctJ gibi bfJen bizle. 
~l'll Iraz gnrip görünüyor. tt.aı. 
~llgilt.ere ile boy ölçiişmiye 
lıtt gfb ı biraz mühaliiğah blr hare • 
~ gözümüze çarpıyor. Fa.kat 
lıı~lt tan hnrbi esna mda ttalJu 
~ ""eye ikafıı tutnıa.dı \'e mu\'af • 

Ofrn.. ... 0 t· -·~ı mı •• 
~ ı:ıubnaynhm ki, tta.lya yt'.ııi doWuı 
~ '-ttJ>eryalist de,•lettir, tnı:lltere 
lt~~ nlsbetle ihti~·arlamış ~a~·ılu. 
~141Urıfde genç hlr imparatorun ~
~ 1, lngilterede kuvvetine emin 
~anun ge,· ekliği görülii\'or. Mu. 
~l ~ cesaret ,·eren, onu İngiltere 
~ ~W.ıa me,·dan okum11•a &e\'Uie • 11'! l!lu •ıı uu-ı ı.ı out.lur. 

rıııfltal'a arkasında Alman:rnyı, ce _ 
' ispanyayı göni~·or. Bu muaz • 
~it Jcu,,.et kar.ı.ı mda İngilt.erenln 
Ilı b l'. kolay harbi göze alıunıyacaw. 
~ Uıyor \'e alnblldiğine yürüyor. 

~~ ~l'eye kadar \'e ne \1lkte kadar? 

liJıı 11 
hlletne)iz .Belki İngiltere si 

~ '11~mı bltfrlnclye, belki İngil . 
~~it dlin~·aya kuvntini hl-.settlrmek 

Bıltıunu durduğu 1Amana kadar. 
~ llı<Uki halde .i\lmmlininln Trnblu~ 
~ tbatı bize f.IU yeni haldkati öğret. 
~ ltaıya lngllte.re3i mUstemle • 
& den B),nnıya ,.e 151ô.m bamJU. 

~l>arak fsllim milletlerini İng)Jte. 
~etıw_ aJeyhlnde kulla.nnuya karar 
~qştfı. • 
~ da, dUnya siyasetinde yeni bir 
~ kadar mlilıimdir • 

~ . 
i Qç yaşında 
htiyarlarız? 
~~ 'l'Urkle..r kendlınlzt kırkından 

'lt.tı. ihtiyar sa.yanz. 

':ı ~tan sonra gf'.ntlik Mf'ıi $:ek
)\ le-. ere ''lorkmdnn onra ~ ç.almı. 

lt 1ktt.,, dl:re gtllrJi7.. 
~ "hukı insan kırkmclan ~onra ol • 
,~ıı- \'e e8er \'ennlye 00.,lar. Kır. 
~ %r insan sad~ ol~nıa., • 
~. ltJn Iaznn olan zamanı yaşamış. 

~~~luk ~ğmm eseri, gen~llkte 
'de getirilen e6erlerden daha 

l( ellltnet olur • 
~'01'..a Sinan en bii)iik şaheseıi Sü -
~~iyeli yaptığı zaman seksen ya 

ldJ 

~bıGaınca en bü~iik k~iflerlni yet. 
b~eıı sonra yaptı. • 

~ilteı Yattın en büyiik heykeltra..,ı 
l\t% Anj 89 yaşın<la h!la eser ya • 

Qj tdu. 
"-.\~lld ton 80 yaşında intihabat 
~~ ll&ına kanşmı , 83 yrusında baş. 
~l'bftı 0lrntt~u. Hindenbnrg Cihan 
~ de Taneııberg zaferini kaz.an _ 
b~~an 67 yaşında idi. lliilasa 

' adamıann çoğu en gilzel eser. 
Qtıı 0Is;;-urıluk çağında \'ermişlerdir. 
'~ ~ilk \'e lhtiyarlrk bizim ruhu • 
~tı3 ~ır, Kendimizi hiç bir zaman 
~~ <lrfıJhn eline brrakmazsak, dalma 

l\aıahıur, daima eser \'erebiliriz. 

TA~ 

Eski Bir Nazırın Siyasi Hatıraları 

Muhalifler 
Kıyamet 
Koparıyor 

H ükumetlc ekseriyet fır
kası bir taraf ta olarak, 

muhaliflerle bu çarpışma, hatı
rımda kaldığına göre on beş 
gün kadar sürdü. Muhalifler, 
Kanunu Esasinin 3 5 inci mad
desinin tadili teklifinden, mem
leket namına değil, Meclisin 
feshinden sonra tekrar intihap 
olunamıyacaklan korkusile 
kendi hesaplarına; fevkalade 
heyecan ve telaşa düşmüşler· 
di. 

• kinci defa olarak umumı 
1 müzakereyi mecliste inkı 

taa uğratmaktan da bir şey çıka
ramıyacaklarını görünce, bu defa 
a.eıl tadil teklifini tehire duçar 
edecek meseleler - mesaili müs
te'hire - ihdasına kalktılar. Tayin~ 
esami ile reye konulmak üzere ri
yaset makamına iki fırkadan da. 
biribiri arkasına lakrirler verilmiş 
ti. 

Muhalifler, bu takrirleri.nde: "İ
kinci vükela heyetinin bazı sebep
lerle bir iki azası değişen eski he
yetten başka bir teşekkül olmadı
ğını,, iddia ediyorlar ve "tarafla... 
rından yapılan - obstrilksiyon -
ile mecliste umumi müzakerenin 
açılmasına meydan bırakmamala-

............ _ .. t;" ~ • .:ın t .. lrlif'•.,,.. 

karşı red manası vermesini; ve a
rada bir ihtilaf çıktığı yolunda te
lakkiye düşmesini doğru bulma-
dıklarından bu, biribirine uygun 
olmıyan anlayışların "tefsir.. ta
rikiyle ayan meclisinde halledil
mesini,, istiyorlardı. 

de? diye bağmnıya ba,ladI. 
Reisin, "VUkell heyeti bura.da 

duruyor,, diye mukabelesi klfi gel 
medi. Yine GUmülcineli bağırmak
ta devam etti: 

"- İyi amma... VUkell reisi 
yok, bize bu maddeyi cebren ve 
kah ren mi kabul ettireceksiniz? 
Behemehal vilkeli. heyeti reisinin 
huzuru lazımdır. Bu. ktlI\unut>sasi 

B öyle yapmakla muhaliflerin 
hakiki hedefleri, işi uzat -

mak, ve her geçen günde mecliste 
ağır sözler ve ithamlar, ve muha
lif gazete sayfalarında da bir sürü 
yazılarla ekseriyet fırkasını Gaha. 
ziyade zafa düşürmekti fakat 
hükumet, ortada tefsire muhtaç 
bir şey görmüyordu, Ekseriyet 
fırkası tarafından 'mUzakere ruz
namesinde her şeye takdimen 
35 inci maddenin tadili milzakere
si mevcut olduğundan bahiele mü
zakereye devam edilmesi,, yolunda 
verilen takrir, Sadrazamın talebi
le reye kondu, ekseriyeUe ka.bul 
edildi 

Yukomla: Meclisi mebusan Reisi Alımel Rııa, A/Ho: Kanunu 1 
Esasi encümeni maıbala muharriri Baban ıac/e /smail Hal&r 

.Muhalifler, kendi takrirlerinln de 
reye konulmasını istediler, bu 

takrir kabul olunursa, yukanda i
zah eylediğim sebeplere binaen i.f, 
ayan meclisinin tefsirine havale 
edilecek, ve 35 inci maddenin ta· 
dili teklifine alt asıl müzakere mu
haliflerin arzusu veçhile bir müd
det geriye bırakılacaktı. Muhalü
ler, tahminlerinde aldandılar. Tak· 
rirleri reye konulduğu zaman, a.
detçe fark az olmakla beraber, e
kalliyette kaldıklarını öğrendiler. 

tadilidir, hukuku millet vardır! .. 
diye bir ıürü söz söyledi. 

Reis, yine cevap verdi: 
- Kanunuesuide Sadrlzamm 

huzuru ,arttır, diye bir yuı var 
mı? lşte vükela heyeti burada.. 

G Umillcineli müzakereyi ge
riye ,bırakmak için eline 

bir ip ucu geçtiği zanniyle itira
zında israra kalktı, verilen ceva~ 
lan dinlemedi; bu defa da: 
"- Hukuku milleti pay:imal edi

yol'Sunuz. "Hukuki şahaneye., ta
alluk eden bir meselede 9eyhisll-
mın imzası bulunmazsa naıııl o

lur! ŞehisJam nerede, hani maz· 
batada imzası?,. diye söylenmlye 
ve patırdı yapmıya başladı. 

Reisin "gUrültU etmeyiniz,, diye 
vaki olan ihtarına da: 

cevap vermek mecburiyetinde kal· 
dr. 

Fakat muhaliflerden biri 
- Bu işte ali.kadar olan Sad 

rlzam Sait Paşadır. Halbuki 
kendisi burada. yok diye ortaya 
gQya yeni bir fikir atmak istedi. 
Hoca Sabri de "Sadrlzam - obs
trilksiyon - yapıyor,, diye istih • 
ıaya kalktı. 

Maarif Nazın Emrullah Efen
di merhum, kabine namma son 
sözü söyledi: 
"- Efendiler, Sadrham Paşa.-

nm fikri bizimle beraberdir. Ken
disi bu celsede bulunmasa da er 
labilir. Fakat kabine namına va
ki olan teklifimizi izaha, ve siz
lere cevap itasına hazır vükela he
yeti ifte buradadır. Vükela reisi
nin vazif csi, bizim tarafımızdan 
yapılacaktır. Müzakereden neye 
kaçıyorsunuz? diye muhaliflere 

meydan okudu. 
Muhalüler, hala Sadri.zam Ue 

,ehislamı istiyorlar, bunlar hazır 
olmadıkça müzakere yapılmasını 

protesto ediyorlardı. Reis niha
yet, "Efendiler susunuz, Sadri. 
zam Paşa da gelse yine gUrültU 
edecek değil misiniz?,, demiye mec 
bur kaldı. Ve Bağdat mebusu "Ba
banzade,, İsmail Hakkı Beye söz 
verdi. 

B abanzade İsmail Hakkı B. 
merhum kanunuesasi en· 

cümeninde mazbata muharririy
di. Tadil teklüine ait encümen es
ba.bı mücibe layihası kendi kale
minden çıkmıştı. Bu sıfatla ken
disine söz verilen İsmail Hakkı B. 
meclis kürsüsüne çıkmış, bu mese
le etrafında çok ilmi esaslara da
yanarak meşhur nutkuna başla

mıştı. İsmail Hakkı Bey merhum, 
bütün ailesi erkanı gibi yüksek ze
ka ve irfan ile temayüz etmiş. ili 
tahsilini Hukuk mektebinde bitir
miş, geniş karihasr, kudretli ka -
lemiyle sayılı muharrirler arasın
da mevki almıştı. 

Meşrutiyetten evvel çok yakın

dan tanımak fırsatına nail oldu
ğum İsmail Hakkı Bey, 324 tem· 
muz inkılabını takip eden günler
de lkda.m gazetesi sayfalarında 

çıkan yazılariyle bütün İstanbul 
münevverlerinin yüksek teveccüh 
ve muhabbetini kazanmıştı. 
Hakkı Bey, bu yazılarında meş

rutiyetin icaplarını, hürriyetin hu
dudunu, milletle hükümetin hak 
ve vazifelerini tahlil ve izah ederek 
halkı sükun ve itidale davet edi
yordu. O günlerin fazla taşkın
lıkları üzerinde, bu samimi yazıla
rın her halde iyi tesir yapmı, ol
maktan hali kalmadığına eminim. 

Sonralan lsmail Hakkı Bey, gUn 
lUk matbuatımızın, baş sayfaların
da çok kıymetli yazılariyle memle -
ketin her kö~inde balkın her ta
bakasında, diyebilirim ki, bila is· 
tisna derin bir mühabbet ve tevec
cühe mazhar olmuştu. 

Ş imdi umumi müzakereye 
devam için ortada bir en

gel kalmamıftı. Bundan M>nrakl 
meclis içtimamda celse açıldığı za
man muhaliflerin, yine durmayıp 
meclis sıralan ar~ında biribirle
riyle hararetli hararetli görüştük
leri görülilyordu. Bundan yine 
müzakereyi tehire dUfilrebilmek 
için daha ne gibi bir sebep bu
lup ortaya atabileceklerini ar&f-

"- GUrültU yok, hak ve haki
kat var. Şehislamın ne imzası, ne 
de kendisi var; Sadrazamı da gör
milyoruz. Nasıl milzakere yapı
yorsunuz? Allahtan korkmalı ya
hu!,~ diye bir yaramaz çocuk gibi 
olduğu yerde !deta çırpmıyor, te
piniyordu. 

Tekrar Konuşmak istiyor 
tırdıklan anla,ılıyordu. Bu, ıefer 
de hürriyet ve itilaf fırkasmm 

meşhur reisi GUmülcine mebusu 
İsmail, ortaya atıldı. Hiç kimse
nin, hatta diyebilirim ki, kendi fır. 
kası azalarının çoğu da dahil ol -
duğu halde hemen bütün mebwıla
rm nasılsa hiç sevemedikleri bu a
dam fena bir çehre ve maksatla: 

"- Reis bey.. Sadrazam nere-

Reis, ilk ta.dil teklifi meclise 
geldiği zaman mazbatada şehisli.
mm imzası mevcuttu. İkinci vil
kel& heyetinde tehislamlık maka· 
mma getirilen Abdürrahman Ne ~ 
sip Efendi, memuriyeti mahalli o
lan Mısırdan henüz avdet etmedi
ği için israr mazbatuında imzası 
bulunmazdı. Fakat mesul vükell 
heyeti hazırdrr, yolunda tekrar 

İnegöl okuyucularımızdan biri, 
A F. A. imza.siyle bize gönderdiği 
mektupta derdini şöyle anlatıyor: 
"- Yaşım 19 dur. Bundan bir se

ne evvel 18 yaşında bir kızla sevi _ 

fiyorduk. Kızı ailesinden istedim, 
vermediler. Bunun üzerine ben de 
bu ~ktan vazgeçtim. Fakat şimdi 
kızı ailesi vermek istiyor; ve kız da 
tekrar benimle konufmak istiyor. 
ne yapayım?.,, 

Evlenmekten ıaye, bir saadet yu. 
vası kurabilmektir. Eğer bu iıdiva -
cın size aradığınız hayat arkada,ını 
kazandıre.cağına eminseniz, aradan 

bir sene geçmi~ olmasnın bir mah -
zur teşkil etmiyecetine kaniiz. Kı. 

ıın konuşmak teklifini kabul ediniz. 
Ve kendisiyle etraflıca konuşunuz. 

Geçen sene verdikleri red cevabının 
başka sebepleri olabilir. 

Saadet insana ba.zan. kendi aya -
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Çoçuğunu Niye Darü

lacezeye Götürmed:n? 
Çocuğunu neye Da.rUlacezeye gö • 

tünnedin? . 

_ Bir mahkemede, bir hiildm, çocu • 
b"llnu :sokağa bırakmakla su~lu b1r 
kadına sonıyor: 

- Çocuğunu Df'ye Daruıaccze:re 
götiinnedin 1 • • 

Bu hakimle samimi bir hasbihal 
edelim: Bu mff;tıleyi <JaJıa geçen ~ 
)'a.zmı tını. Me\"ZuJanrru hayattan aL 
dı~ l~·in, her ,gUn bu mev'zu karşı _ 
ma çılnyor. Bu m~eleyi bir daha, bir 
hukukçu ile konu~mak faydalı ohır, 
sanının. 

• 
Da.rt.üacezenin bir nizamnamesi 

nr: Anası, babası hayatta olan ço_ 

coklar, lhtiya(la.n sabit dahl olsa .. ' 
nmes~eseye kabul edilemezler. Bu bir 

\"akia ,ihtiyacın yüzüne karşı kapa -

tılmı. bir kapıdır. Fakat öt;c yanda, 

~t yüztind('n ,içtimai bir hicap 
yuzhnden, gayri mesnı rlenen Çocuk. 

lara balmu)·an analar \'ar, Ben bu 
me\"ZU(arla hergün nasıl ı.. ..... 1ıa ft.CU 9 şı -
yorsam, mahkemeler bir kat da.. 

ha bu d8\'aJann halli:rle nıes'"•ld'" 
• • .... <& ur • 

ler. Mahkeme closyalanna geçen 'ka _ 

rarlar ,beraet \'f'ya ceza ne olursa ol. 
sun, bu cürümlerin tekerrüriine 
mani olnuyor. Demek ortada kökihl

den haJJedilmeı;i ic.ap eJen bir meee. 
Je ,.a.r. içtimai ı.anıretin önüne ~eçe
meyu. Gayri meşru çocuğa karşı ce. 
rniyetin du)·duğu kin ,.e nefreti de 
bir hamlede kökünden kazı)·an.a. 
yız • 

Binaenale)·h lıu iki zaruret li:ı~ • 

8ında kalan analar, çocuklannı so. 
kağa bnıtkmak mecburiyetiudedll" .. 
ler. O halde: 

- Çocuğunu .nl~ln Darülaer.zeye 
götürmedin'! · 

Suali cevapsız kahmya mahkfım • 
dur. Eğer bu kadın, götürdiim, fa.. 
kat almadılu, dese, ctirmil hatim • 

yeoek mi! Hayır .. Çocu~ '>okağn bf. 

rak-nıak suçtur. llftkim, kanunun icap 
lanın icra edecok. 

ft'akat hukuk ,.e kanun ebedi bir 
müe)Jide değildir. Zaman ve ah. 

kam ile kanunlar da de~işir. Daha 

henüz) E5as T~1dliit kanunu dcğişL 
yor. Kanunun bu madde. .. inde hlr 
yanlıshk var gibi gdiyor, hnna.. .. Ya 
Da.rülact'ze ,·eya diğer hlr mües ese 
kapıııırnı bu ~cuklara açar, çocukla_ 
nru oraya götürmf'J< külfetine katlan 
mıyan a.na.Jar kanunen cezalandın _ 
lır, eğer bu mümkün değilırse, böyle 
mühim iki içtimai zaruret kaJ"t'ısmda 
bu kadını cezalandırmak vicdani ol -
maz. Hukuk t.a, niharette lçtlmai 
vicdana, i~timai zarurt>tlere lttlha 
mecburiyetindedir. Kanunun bu mad. 
desi değişmez mi f KanunJan değiş • 
tiren, mücerret fikirler clf'~I, hayatın 
içindeki ururetlerdir. Biz l:iinden 
güne ~oğalan içtimai bir zaruretle 
karsı t: .. ...,,,·anz. ) ft.ıPlı,I.., ·" ..-

Ka"nnpaşada 
karlp : 

ADSIZ l'AZICI 
B. GUner imzalı 

Vf'rdibriniz me\."ılJU maatte~sUf 

kuJlanamıyacağnn. Böyfp, bir mUna • 
ka.5&ya glrlşmiye lmkan yol.-tıır. 

ADSIZ V AZICI 

ğiyle gelir • 

• 
Lisan Öğrenmek için 

Kadıköyden Emin Acar imzasile 
mektup gönderen okuyucumuza : 
"- Mekteplerimizde takip edilen 

Fransızca metot kitaplarından birini 
intihap edip, üzerinde çalışabilirsiniz. 
Samimi ve muntazam bir ınesai ' le, 
bir sene içinde okuyup yazabilecek 
bir va:iyete gelebilirsiniz. Bu mUd
det için mümkün olduğ1.. kadar bu ıi. 
sanı konuşan muhitlerde yaşamağa 
vo onlarla konuşmağa gayret edinız. 
ilk zamanlarda çat pat, ve kusurlu 
da olsa. konuşmağa devanı ediniz. Bir 
glln pürüzsüz bir dille derdinizi 'tn
latacak kadar ilerlemiş olduğunuıu 
göreceksiniz.,, 

• Bu~a Yeşilönder sokağı RUseyin 
Selik Atltl!nm adreei <Beşiktaş Ça
pa Marka) dır. 
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Hlk::A.ye 1 ( SPOR ) 

'Spor nasıl himave 
, 

Milli küme maçları edilir? 
Fransız adliyesinin 

güzel bir kararı 
Yazan: B. FELEK 

T. S. K. lstanbul Bölgesi Fut bol Ajanlığından : 
14-3-1937 de başlaması takarrür etmiş bulunan 

Milli Küıııe maçları 21-3-1937 pazar günil başlıya
caktır. 

1 - Bu haftaki nıaçlar Taksim stadında oyna
nacaktır. 

2 - Birinci maç saat 14 te Cüne, - Calatasaray 
3 - ikinci maç saat 16 da Fenerbahçe - Beşik· 

taş. 'eynelmilel tenis şampiyonluğunun hemen 
nemen yegane müsabakası olan Dawies kupa
sı maçları münasebet ilc Fransada çok şayanı 
dikkat bir muhakeme cereyan etmiştir. Hadi
se şudur: 

4 - Ayni günde ayni sahada iki maç yapılaca
ğı için takımların ilan edilen saatlerde hazır bu -
lunmaları. 

Vergi tahsilat dairesi Fransız te ------------------------------
ııis federasyonile, Davis kupası maç l 
larını tertip eden Racing klüp ve di
ğer bir Fransız klübil aleyhine Davis 
kupası maçlarının hasılatından aceze 
hissesi olarak verilmesi lazımgelcn 

tem~a vergisinin verilmemesi sebe
bile 5 milyon franklık bir vergi ka
çağı davası açmıştır. 

lşi tetkik eden mahkeme tenisin 
bir (temaşa) olmayıp bir (spor) ol · 
duğunu ve sporun gençliğin gerek 
\'Ücutça gerekse karakterce iyi ye · 
tişmesine amil olan şeylerden bulun· 
duğunu ve aleyhlerine dava açılan 

f edera.syon re klüplerin gençleri ye
tiştirmek ve memleket müdafaasına 
elverişli hale getirmekle meşgul ol -
duklarını ileri sürüp vergi dairesinin 
davasını reddetmiştir. 

Fransada spor müsabakalarından 
alınmakta olan vergilerin mahiyetini 
bilmemekle beraber mahkemenin ver 
diği bu karan gazetelerde okuduğum 
zaman kendi hesabımıza haylı müte· 
essir olduğumu gizlemek kabil değil 
dir. Çünkü tam nisbetini iyi bilmiyo 
rum amma bizdeki spor mlisa.bakalan 
gayrisafi hasılatından yüzde 20 den 
fazla vergi alınır. 

1922 senesinde kurulmuş olan bu
günkü milli Türk teşkilatının ilk te
şekki.ilU sırasındaki maksat ve vazı. 
feleri ara8mda spor müsabaka ve 
klüplerini vergiden kurtarmak işi de 
vardı. Spor teşkilatının ilk doğuşun· 
da.ki bu temenni muhtelit fasılalarla 
8 defa toplanmış olan umumi kongre 
lerin hepeinde gerek umumt merkez, 
gerekse murahhaslar tarafından tek
rar edilmiş ve birçok nüfuzlu zevat 
tarafından bu hususta nimresmi va 
!tler yapılmıştı. Lakin o ~n bugün 
dür bir futbol, bir gUreş mlisabakası 
vergi şubelerince, belediyelerce ale
liı.de bir temaşa olmaktan ileri geçe· 
mr.tler. 

Spora yüzbinlerle lira senelik 
yardımlar yapan, Ankarada mil· 
yontar sarfile bir uri stad hedi· 
ye eden spor himilerinin spor 
mUsabakalarmda vergi alınma· 
ması hakkındaki bir teşebbüsü 
hüsnU tellkki etmemeleri hatıra 
bile gelmez. 

·~ncak hadise .,udur ld, spor işleri· 
..ııizi eline alan ve nisbetlerl - alell • 
de sporculara nazaran - her sene da· 
ha ziyade arlan ve artık bugün spo
run mukadderatını elinde tutan er 

kin, spor mUsabakalanndan ve ale. 
lilmum spordan ne şekilde ve ne nis
bette olursa olsun vergi alınmaması 
hakkında on beş senedir müsbet bir 
tekli! yapmış değillerdir. 

Umuyoruz ve bekliyoruz ki, spor 
işlerine bu gibi alelade sporcunun te 
§ebbüs kudretinin fevkinde teşrif hiz 
metlere bakmalan için memur edil • 
miş olan ve adetleri be' altıyı bulan 
ıpor idarecisi sa.ylavlar bir kanun 
projesile bu hususu kamutaya teklü 
etsinler. 

Böyle bir projenin, berberlerin pa
zar tatili yapmalan hakkında.ki ka
nun t eklifinden daha bUyUk bir hüs-
1ü kabule mezhar olaacğmdan da kim 
ıenin ışüphe etmiye hakkı yoktur. 

"Anadolu .. Güreşçileri 
Ankaraya Gidecek 

A lman kıı +af ebeleri kı~ın havuzlar ela antrenörlerin nasihatlerini c:Jinli
yerek idman ediyorlar ve yaı müsabol<alartna haıtrlan1yorlar 

Geniş ve müsait 
sahillerimize göre 

yüzücülükte geriyiz 
Bizim sporlar- bayram gibidir~ Y:akt;nn. s•lir .... ~i.iAd•b ~ ·,.._ 

ce kaparunıya, atalete mahkumdur. Mesela yüzücülük bizde yal. 
ruz yazın birkaç ayında yapılır. Ondan sonra yedi aylık ataletle , 

üç ayda kazanılan şeyler kaybedilerek gelecek sene yine baştan 
başlanır. Bu hal bir nevi: 

Benim oğlum bina okur , 

S 1 a Vy a ~ö~er. döner. gene okur. 
Gıbı bır şeydır. 

Garip değil mi? Bütün sene idman-

m a Ç Ya P 
m a k lanna devam edilebilecek gibi spor-

. !arın antrenörleri geri gönderildi de, • t • yalnız Uç ay yapılabilecek gibi olan 
1 s 1 y o r yüzme antrenörü muhafaza edildi. 

Biz bunu yazmakta, yüzme antre-

Güneş ve Galatasaray klüpleri ta· 
rafından şehrimize davet edilmiş <>
la:n Avusturya likinden Hakova takı
mı milli.küme maçlarının tehiri dola
yısile bir hafta sonraya bırakılan mil· 
sabaka tarihlerinde yapacaklan tur
ne mucibince Macaristanda maç.lan 
olduğunu ileri sürerek llıta_ıı.bul~ ge
lemiyeccğini bildirmiştir. 

Şehrimizde ecnebi takımlarla ya -
pacağımız maçları pek yakmdan ta· 
kip eden Balkan klüplerinden ba11ları 
bilhaSS9. Bulgar Slavyası B. 1. T. O. 
K. komitesine müracaat ederek Hako
va.nm gelmediği tarihlerde şehrimize 
gelmek istediğini bildirmi~tir. 

Fransız Milli Takımı 

Atinaya mı Gelecek? 
Atinada çıkan At;etismos ga'P,~'.~si 

Fransa milli takınıı ili? Yunan milli 
taknnı arasında bir maç yapı!ıııası 

yolundaki teşebbüsler Uzerinde mu
vaffakıyetli neth..eler alındığını ve 
Fransızların önü:nür.deki teşri 1"ev
velde bir maç yapmak üzere Atinaya 
gelmelerinin muhteını:?l olduğunu yaz
maktadır. 

ikinci Futbol 
Antrenörü de Ayrıhyor 

Ortadan kaybolduğunu iki gün ev
vel bildirmiş olduğumuz Ankara mm
takası futbol antrenörü nihayet hu-

nörünün kaldığına teessüf etmek ı.. 
temiyonız. Ne kadar öğretici olursa o 
kadar karlı olduğumuz muhakkaktır. 
Fakat kapalı yerlerde ve hatta iklim 
itibarile ekseri açık havada yapabile
ceğimiz ve yüzme. kadar geri olduğu
muz atletizmde baş&ntrt?nörU memle
kc-tine iade eyledik te yüzme antre-
ııörUnü sakladık. · 

Bu işleri fedenuıyonlarm ba~mda

k\ insanların değişmesile huıl olan 
şah~i kanaat f arklarile tanzim et
mekten artık vazgerıneliyiz. Her ııspo
nın antrenöre olan ihtiyacını vaziye
timize ve imkanlarımıza göre bir de
faya mahsus halletmeliyiz. Ondan 
ııonra hangi federasyon reisi gelirse 
ge!sin başlanmış yoldan yürUmeğe ve 
hedefe ya.klaşmağa çalışmalıdır. 

Resmini ltoyduğunıuz yüztlcU kızlar 
bir Alman yüksek mektebinin talebe
leridir. Almanyanın her bUyük ı,ehrin 
de kapalı, ıncak sulu yUzme havuzla
rı ve o havu1Jarm hususi antrenörleri 
vardır. Bir Alman c;ocuğu 8ekiz yaşı. 
na gelince yüzmeyi öğrenmiştir. Kış 

havuzl,llrma gitmek i!M! gençliğin en 
zevk duyduğu bir eğh.'tlcedir. 

Ona rağmen Alman kızlunıı bey· 
nelmilel müsabakalara daha iyi ha-
7.trlamak üzere mekt~plerindeki ha
nızlarda da aynca çalıştırırlar. 

Çok parlak bir güre§ mazisi olan lunmuştur. 
Anadolu klilbü son zamanlarda ihmal Yaptığımız tahkikata göre, ma.ışmı 
ettiği bu şubesine tekrar ehemmiyet a. l d ı ğ ı g e c e s o n mete. 
vermeğe başlamıştır. liğine kadar :ee.rfeden antrenör 

Elbette ki, öyle yerlerde yüzücU çı· 
kar, bizde havuz suyu kadar rakit de
nizlerimize rağmen boğulmıya.cak k~ 
dar yüzmeği öğrenemeyiz ... 

Nitekim yeniden tesbit ederek ça.· ertesi gün umumt merkez muhasebe
bştırdığı güreş takımı Uç nisands An- ehıe müracaat ederek bir miktar a
kara gi.lcU, Demirspor \'e Muhdızgü- vaM istemiş ve bu a\•a.nBm kendisine 
1t1 sporcula..rile Uç maç yapmak üzere verilemiyeceğini öğrenmesi üzerine 
Anka.raya davet edilmi§tir. . vazifesini terkederek habersizce ls· 

tanbula gelmiştır. 
Antrenörün pek ciddi olmtya'l bu 

hareketi ve kontratla bağlı oJJuğu 
uıakamı haberdar etmeden va7.lf :Jin
den ayrılması umumi merkez t..rsfın
dan muvafık rörillmiyerek vazif ~'in· 
den affedileceği söylenmektedir. 

1 
iki Gilrılilk 

KADINLAR 
"- Hele dediğine bak! Hiç 

korkmaz olur muyuz, korkarız. 

Yanımızda liman varsa kaçarız, 
sığınırız. Yoksa, ya önilnde alabil
diğimize gider, ya burnumuzu o. 
na döner, ve ona yanlarımızı gös. 
termemeğe uğraşırız. Fakat bizi 
korkutan şey, bizi kendine çeker. 
Her korku atladıkça yeniden doğ
muş gibi oluruz. Allah denizleri kor 
kutacak olsa, denizi bize bağışla
ması için gidip te ona yalvarırdık. 
Deniz iyidir doğrusu , yok, kadına , 
benzer, yok, şuna benzer, buna 
benzer, derler a. Öyle laflara hiç 
inanma. Mesela ben nerede bulu. 
nursa.m bulunayım, başka yerde 
bulunmasını isterim. Eh işte bu 
l.Q\.~,bl.ul v .......... ........ ı.u """"~~--.. --·• 

G enç adam konuşurken ken. 
dinden geçiyordu, işte o 

zaman deniz adamının bakışını 

kız gözlerile içiyordu. Genç adam, 
konuştukça şakacılığından eser 
kalmıyor, koyu mavi gözleri uzak
larda kayboluyordu. Bütün ka
inatın sessiz kuvvetleri konuşan 
bu adamın sesinde toplanmıştı. 

Genç adamda babasının, anasının, 
bütün çocuklannm, torunlarının, 
uzak ve belki de ebedi bir istikba
le giden sayısız nesillerin biltün 
insaniyetin sesi vardı. "Bende her 
zaman gitmek, uzaklara gitmek 
kanatlanmak özleyişi var !" diyor
du. 
Eğer denizin dağların, bütUn 

kainatın insan gözü gibi iki gözil 
olaydı, bu konuşan adama o göz. 
ler nasıl bakacak idiseler , kızın 
gözlerinde de ayni bakış vardı. Za
ten kız denizle, dağla taşla bera
ber yaşamıyor muydu? Ve gözle. 
ri kainatın maddesinden değil mi 
idi? Ve kız o maddenin gözleri de
ğil mi idi? Genç adam onun içni 

kainatı kendisine o a:n bakan göz· 
terde gördü. Bir raşe duydu. Ve o 
a.nda vahşi gönlü öyle bir arzu ile 
özlemeğe koyuldu ki, bu en büyük 
acıdan daha işkence verici idi. 

K ız ayağa kalktı ve: 
"- Seni seviyorum! .. de. 

di. Köylü kızın uçuk benzinde ve 
sakin sesindeki derinlikte. ve u. 
zaklıkta, daha dünya güneşten ay-
nlmazdan evvel ve bütün güneş 
mesleği kainat boşluğunda gezen 
bir nebuloz bir duman ikenki za. 
manlann çağırış.ı vardı. O an kı
zın duyduğu duygular, en derin 
kuyudaki en serin sular gibi saf 
ve berraktı. Kız titriyordu. Ay ışı
ğı nur kollarile kainatı sarıyordu. 

Kız, ay ışığında mermer .gibi, 
beyazdı. O bakan genç adam da 
birden titremeğe başladı. Kızda 
bir kuvvet vardı. O kuvvet kızın 
kuvveti değildi. Yaratılışın kuvve
ti idi. Kız o an bUtün yaratılışın 
en büyUk kuvvetini temsil ediyor. 
du. Onda bütün enginlerden, çöl-
lerden, dağlardan, fırtınalardan, 
yağmurlardan üstün bir şey vardı. 
Bu şeylerin hepsi o an ay ıı,ığile 
hale ealan, kızın yüzünde toplan. 
m1ştı. Genç adam bir ürperti r 

G'~T~Z~NR ~·~"I 
ı-~~~L!! .. J 

çirdi. Yaratılışın hedefini temsilen 
kendi benliğini feda eden insandan 
kuvvetten korkulur. Delikanlı öm
ründe neler de neler özlememişti. 
Nelerin peşinde koşmamıştı. Fa. 
kat bu kızdaki niyetin gücü, on
daki istek hızından çok daha a.şr· 
n idi. Yaratan ana i~in kainatın 

diyeceği bir lif yoktur. Çünkli ya. 
ratılışm hedefi olan bir beyin, bir 
şuur doğuracaktır. Kainata yeni 
bir kafa getirecektir. 

D P.lilc.anh h.avat u• ----"
ötesinde bir şeyle karşılaş-

tığını duydu. O an bu krzm bilgi
sini aşan ki.inatta bir 9ey kalma. 
mı.ştı. Meşru değildi ki o her han. 
gi bir kanuna iğilsin, çUnkU o an 
her kanunun önünde giden o idi. 
Ve hepsine emredebilirdi. Kızm 
o anda kanunu. tepesinden tırna
ğına kadar kendisi idi. Ve ölümU 
çarpmak için yaratılışın kınından 
çektiği, dimdik ve parlak yalın 
kılıcı idi. Zamanın da mekanın da 
hayatın da, mematm da sahibi o 
an o idi. ÇünkU onlan temsil edi
yord.u. İnsandı bu! 

D. elikanlı kızın nef e11 aldığını 
duyuyordu. Onun ca:ıibesL 

ne dayanamıyordu. Ay, dağlar, 
çalılar, taşlar topraklar kıza sesle
niyorlar, ve onun yıkılmaması için 
bütün varlığı seslerile dolduruyor
lardı .. Deniz bUyük dalgalarla hız. 
layıp gürlü~or, sanki "yol ver ba

na ben layemut enginim, layemut 
hayatım! .. diyordu. Kız bir şeyden 
kurtulduğunu duyuyordu. Uçan 
kuşlar gibi esen rilzgi.r gibi hür. 
dü. Ki.inat onun için yaratılmıştı. 

YARIN: 
Hırsız 

YAZAN: 
MAKSlM GORKI 

Gorkitıin bu hiklyesl 1896 
senesinde N ijni • Novgorod 
gazetesinde inti,ar etmiştir. 

O zamandanberl b-.ka hiçbir 
yerde çıkmamıştır. ilk defa 
(TAN ) da çıkacak, iki hika
ye halinde olacaktır. 

ti. ve· 
Buraya yaşamak için gelmiş ·_,ı.&• 
likanlının artık iradesi kalJllaP'""' 

tı.B. ld" k ·· ~ larıtı df-ır an ge ı, ız ruzgar ' 6' 
nizlerin, ormanların , sesJerill.e 1 di
lerini kapadı. Hatta yürcğin~1'it' 
binde sızhyan ve sızan n1u:1 b(lf 
bile. O anda sözle söylcneydiı 
sadalardan ibaret kalacaktı· iJıl 

K ızda, ananın, analık saatoJ.. 
bekliyen bakışı hasıl 

muştu. Köy imamının kış~ıı1:. 
ları üzerine onu köyden }<ogdU bit 
Yabancı bir köyde barınaca1' .ııU 
yer buldu. Yatacak yere ınu1' U· 
sığır güdüyordu. Fakat orada \. 
tün erkekler ona sataşmağı bil 
lı telakki ediyorlardı . Köy ~~~ 
l l AJ~u ..... _.....__._. .. ,....__ .~... ıtl' 

kaşlannı çatarlar, ba.şlanı\l sal ıılG 
lar ve seslerini 1usarlardı. l{ıı ,.e 
aldınş etmeden işine ba~ı7or Is"' 
dünyaya gelecek çocuğu ıçin 
zırlıkta bulunuyordu. . (!Jf• 

B ir akşam, odasında. - · otU ,ı• 
ken hiç beklemedıgı bl~ 

rada sancıları tuttu. Aksi ol ·o~· 
küçük idare lambasında gazı ) JJ· 
tu. Komşuları da çağırmadı. ,ıs• 
nında t~r ha.srl oldu , odasında 1<111~ 
di kendine debelendi ve gık de dO' 
den çocuğu züirl karanlıkta O' 

ğo..rdu .. Eline geçen bir taşl~ı1 
cuğu kendine bağlıyan bıı (itv 
dövüp kopardı. Yorganın uze U~ 
de, el yordamile ve çocuğun ~ 
bağınşlari delaletile yavrusu~._ 
sıcak yüzilnü buldu. Onu ınu ·eli' 
katan sardı yüzlinü görrne~,. 
de tan yerinin ağarmasını 
di. 

Galatasaray • Giiıt•t 
Maçında Gündiil 

Oynıyacak ,, t1• 

Bir milddettenberi GalataS•t8 :iJldl 
kmımm merkez muhacim mev~tıııcl 
oynayan Gündüz Kılıcın bu }l :ı. şftl,. 
Güneıı maçmda eski yerinde o)'P 
sı temin edilmiştir. ., t> 1 

Gündüzün maçlara çrkmad1ğ1 dıl' 
mtı nlarda da idmanlarrnr bıralCJll:ı ti' 
ve formunun pek yerinde oldU6-
min edilmektedir. rece' 

Gündüzün iltihakile kuvvet de ,..,. 
~ 

sinne bir fark olar.ağı muhakl<ll ,,.,, 
lunan Galatasaraylılarla GUneştrıoi• • 
pacağı maçın bu sefer pek ~ı~ı 
cağı şimdiden tahmin edilebıtır-~ 

TAN - Bu hususta iki U .,.,. 
karşılaşmasına dair yazacıı.ğıtnız;1~tıJ· 
zıda,. Gündilzün girmesile hasıl ~itlde 
lecek kuvvet farklarını '·afta 
muhakeme edeceğiz. 

lzmirde Milli Künıtt ~ 

OrganizasY~~· 
Milli kUme mac;lannın tzrrıır ııeııU' 

nizasyonunu tanzim etmek ~ tı ıt' 1 

ha1ledilmemiş olan bazı teferrU~ f" 
hallinde halletmek Ü7.ere Ftıt~~ıJ)}I 
derasyonu reis vekili BaY . 
Baydar Izmlre hareket etmistıt• 



== 18.3.937 lAN 

Ça akkale Hücumunun Y ıldönümü 
B ugün tam yirmi üçüncü 

· yılma girdik. 5 Martı 
hangi Türk unutabilir? Çanak
kale deniz zaferini kazanan şe
hitlerimizin anaları babalan 
hile aramızda yaşıyorlar.. Her 
saniyesi birer kahramanlık 
destanı tutan Boğaz muhare- -
helerini asırlar sonra da Türk 
Çocukları hayret ve gururla 
okuyacaklardır. 
'l'iırk \'atanının Boğazından Mar. 

lllaraya. girmek üzere ciddi bir şekilde 
torıandığı gUnUn bir milletin haya.tı
na değen saatlerini olduğu gibi tek
?arJıyacağız. Bu zaferin hikayesi, kah 
l'arna.nhk, celadet. edebiyatla süslen
tleğe ihtiyacı olmıyacak kadar aza
tııeUidir. 

Okuyucular, karşılıklı dövUşen kuv 
':tler arasındaki farkı aşağıda gö -
~nce, Çanakkalenin heybetini bütün 

1 
ır tarihi dolduracak kadar büyilk o

dan kanlı sahnelerini gözlerinin önün-

la
e kendiliğinden canlanmış olarak bu 
CS.klardır: 

b ''Biz Çanakkalenin sayılı g{inlerini 
!.ırada kısaca toplnrken tarihlerini 

değiştirmeden nakledeceğiz. Muhare
belerin isimleri yerine geçmiş olan 
tarihleri aynen muhafaza ettik.,, 

~art 331 = 18 Mart 915 

O gUnün sabahı açılırken Çanak. 
kale Boğazı karşıdan karşıya 

f:eg gidecek kadar sessiz ve durgun. 
du. 

Sabah nöbetçileri tarassut yerle -
tindeki mevkilerine geçmişler, bir 
lürıu kat'i hUcuma girmiyen düşman 
gernııerini ufuklarda aramağa başla
tlıışlardı. · 

lngtu zve Fransız Şarki Akdeniz fi-
1 nl V\t l 330 da Ertuğrul 

\>e Orhaniye bataryalanmıza ilk defa 
lteş açtıktan onra fn.<;ılalı bombar
dtınanlarla istihkamlanmıza keşif hü 
curnları yapmışlar, fa.kat Boğazı kat't 

kilde zorlayacak bir harekete giriş
!%ıeden çekilmişlerdi. 

O gün Istanbulu ve 
Türkiyeyi . kurtaranlar 

nasıl dövüştüler? 

1

5 Marf 1915 le ÇanaHale· ı 
de batan Fransıılattn "Bu ve,. 

ı.ırhllSI 

liyen zabitan ve efrat çarpışacak· 
lan kuvvetin derecesini pek ala 
takdir etmiştiler. 

!J' p a çıkan a.skerlerden 
hicbiri yanındaki dünyıılrğmı, ha
tıra olarak köyilne götUrs\ln diye 
verilecek şeylerini. mahfuz mahal
lindeki arkadn.şlanna emanet et -
memişlerdi. Hepsinin ölmeğe karar 
verdiği gözlerinden okunuyordu. 

nin ikinci saflın.sı da başlamış olu
yordu. 
Baş amiralden kat't hilcum işa

retini alan Fransız .zırhlıları hedef. 

lerini dört bin metreye kadar yak
laştırarak borda. ateşile istihk\m
lanmm taramağa başladılar. Frın
sız zırhlılan, bataryalarımıza o ka
dar yaklaşmışlardı ki, nişancı cf
radrmızm gö:z.lerl .. ! büyilk toplarm 
ağzından çıkan barut alevlerile a
deta. kamaşıyordu. 

ı O .zamana. kadar bilhassa susmuş 
ve sukut etmiş gibi görünen Bay
kuş ve Dardanos lstihkamlan grup 
yaylımlarile Buve zırhlısının çelik 
gövdesini dcşmP.ğe başladılar. 

MUthiş ateş yağmuru altında düş 

manm müessir menzile yaklaşma -
~mı beklerken, a.rkadaşlannın birer 
birer uçtuğunu görmüş olan 11.irk 
topçuları mukabele edebilmek, el -
terindeki sllahm mahvedici mennt
lerini savurmak imkfınınr bul•m -a 
ateş sUratlerini talimdekindcn iki 
misli artırnu§lardı. 

Artık istihkamlarda tam ma'l ı
aile bir cenk alevi parlıyordu. 

Allah! Allah! sa.dalan arasında 

zabitlerine: 
- Gülle diye bi:ı\ topa koy da ~t! 

diye yalvaran neferler oluyord t. 
Teksif edilmiş ateşimiz altından 

Ftansız Buve zırhhsma muhtelif 
ağır çaplı mermi h:ıabeti tarassut 
edilmişti. 

Düşman gemilerinden Çaııa1{1<ale 
denizine ilk gömülen, bir muhrip 
olmuştu. Erenköy önUnde bir du -
man yükseldi ve düşman torpido
su göz açıp kapayıncıya kadar gö
mülüp gitti. 

(Arkası 10 uncuda) 

YAZAN: E. Ş. A. 

liralık 

1 
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lstanbulun Planı Hazırlanırken 1 

HifferlôncJcJa teknikle çalı ıacak köylü ıelıre göçcfmeı 

Istanbul geniş 
bir hinterlanda 

muhtaçtır 
Şehircılik mütehassısları bu 
hınterlantta mutedıi bir nü/us 
kes af efıne iüzum gö.rüyorıar 

·ı stanbulun şehir plam 
hazırlanıyor. Belediye, 

bu işi birkaç mütehassısın ha
zırladıkları planlan gözönün
de tutarak şehircilik mütehas
sısına bırakmıştır. Biz burada 
şehir planının nasıl olması icap 
ettiğinden ziyade alakalı şehir
cilerin plan üzerindeki düşün-

Yeni 
-1 

a iZ 

celcrini ve istanbulun bugün 
hangi ihtiyaçlar ve zaruretler 
karşısında bulunduğunu yaza
cağız: 

I
• stanbulun plfLnı hazırlan~ • 

ken, ilkönce hatıra ge. 
lecek şey, şehrın hinterlandıdır. 
İstanbul için bUtün Trakya ve A· 
na.dolu tarafında da lzmite kadar 
olan arazi bir hinterland sayıla.. 
bilir. 

935 te yapılan bir tetkike göre, 
İstanbul 25.300 hektarlık bir top. 
ra.k iızerinde kurulmuştur ve bu
rada 740.305 kişi yaşamaktadır. 
Bu hesaba nazaran, bir hektarlık 

arazide vasati 29 kişinin oturdu· 
ğu anlaşılıyor. 

~man filosu gözüktü 

S aat ona doğru sahra tele
fonlarının nezleli sesleri ta

tassut mevkilerinde ötmeğe baş -
la.mıştı. Düşman filosunun kat'i bir 
hlicuma başlayacak şekilde Ü~ kof
dan Şoğnzın methaline doğru iler
lediği haber veriliyordu. 

Mahfuz mnhaldekiler top başı
na çıkanlarla yalruz helallnşmıştı
lar. 

Bu resim hanai darbımesele aittir? 60 darbımeseı 

Şehirlinin kesafetine nazaran, 
şehrin hududu geniş değildir. Bu 
vaziyet karşısında, dar hudutlar i
çindeki şehrin kendi kendini bee
liyemiyeceği ve açıkçası, en vast 
bir hinterlanda muhtaç olduğu an
laşUma.ktadır. 

~ ba§ına/ 

S aat on buçukta Boğba yak
laşan düşman filosu tama

lrıen seçilmeğe başlanmıştı. lngi -
liz, Fransız gemileri iki bUyük fır
ka halinde geliyorlardı. Arkadan 
Cozüken hastane gemileri, torpil 
tarayacak gemiler de kat'i hücu
lrıun yapılacağını pek aşikAr ola -
tak belli ediyordu. Bütün istih -
kiı.mıarda: 

Top başına! Kumandası verilmiş
ti. 
Düşman yaklaştıkça tele.metreci

ler batarya kumandanlarına mesa
feyj bağırıyorlardı : 18 bin metre! 
l650o metre! 15000 metre! .. 

Saaf 11,15 

S üvift isimli düşman zırhlısı 
ilk mermisini Halileli sırt· 

lanna doğru savurmu§tu. Onun he
men peşinden hattı harbe girmiş o
lan bütün zırhlılar ağır ve l:afif 
toplarını bir dakikaka cehenneme 
dönen Çanakkale bataryalarına sa
vurmnğa başladılar. 

Saat 11,40 geçe Çanakkale Bo
ğaı.ınm iki sahili ve tepeleri sanki 
bUyilk bir or:man gibi yanıyor. mer 
milcrin c:rkardığı toprak yığmlan 
kara bulutlar halinde gökleri tu. 
tuyordu. 

Nefes ahnamıyacak bu ateş al -
tında Türk sahil topçulan vazife -
lerhıi iki misli yapıYorlardı. Top 

başındaki ağır yaralı askerleri sar
gı mahallerine getirmek kabil ola
mıyordu. Yan bacağını kaybetmiş 
olanlar son nefeslerine kadar top 
başında kalmak, hiç olmazsa bir 
dil~an gemisinin battığını seyret
tikten sonra gözlerini kapamak is
tiyorlardı. 

Gemiler 15000 metreye sokulun
ca aralannda 38,1 luk toplarla mü
tehhez İngilizlerin ana filosu dl -
retnotlarmdnn Kuin Elizabetin de 
Olduğu görüldü. 

Soat 1115 ....__ . 
Dışarda çelik yağmuru yağar • 

' kt..n, siperlerde boşalan yerleri dol

durmak il.zere bekliyen efradın hep 
bir ağızdan çektikleri: B u saatte Çanakkale Boğazı

nın methalinde görünen man 
tara hakikaten heybetli idi. Düş -
:rnan filosu güneşte pırıl pınl ya -
nan azametli gövdelerini sola çark 
ettirdikten sonra altı zırhlısile o
Jnuzluk hattında içeri girmcğe baş
ladı. Bombardman yerlerine doğru 
ilerliyen bu altı zırhlıdan sonra., 
lngilizlerin en ağır toplarla mu -
<:ehhez dört diretnotu Boğazın or
ta yolunu takip ederek safı harbi 
Çıyorlardı. 

Anadolu yakalan hizaemdald 
bonıba.rdrman, Fransız zırhlılarına 
brraJolmıştt. 

~oryalarcJa efrat 

G emllerin mUeselr at.C3 men
ziline kadar Jrlrmelerini bek 

- Allah! Allah! sesleri otuz sekiz 
lik mermilerin infil~kla.nna karı
~ıyordu. Türk kalelerine alev yağ

dıran düşman namlılarınm muha
rebenin bu anındaki adedi 310 u 
bulmuştu. 310 seri ateşli topun fır
lattığı müthiş mermi yağmuru a}. 

t.ıı ·da kalan Ti.irk istihkamlarının 
artık düşmek üzere olduklarını ln. 
F'iliz amirall tahmin etmiş olacak 
ki, saat birde Anadolu yakalann
dan ateşe devam eden Fransız filo
suna ka.t't hUcum emrini bildiren i
§areti, amiral gemisinin direğine 

çekmişlerdi. 

Muharebenin ilincl safhası 

Bu i§a.retle 5 mart muharebesi-

Burada her gün· böyle flir raün 

Resim Wumarass 
-11-

~Öreceluınu. ue bu re-
•İmler otuz tane olacalı. , 
s~ 60 darbımeaellilt liıtetle'1u :ramin tlarbımeıelini bulup 

numarcuınr o günkü kuponun ( darbımuel numara.ı) hanui· 
ne yazacak•ını.z. 

Otuz raim bitince ba lıuponlan aynca resim numaraları 
ile JarbımtHel numaralannı luırıılıklı l'Ö•teren bir liıte yapıp 
ıarih iıminiz oe aclre.inizle uc mümltünıe bir ele lotofra
lnrzl.a birlikte 20 Nisana lıatlar iclarehanemiztle müsabaka 
biiroıuna f!Önd~receh.iniz. 

[Nureddin Hoca müıabakalan için rönderilmi, esiri fotof· 
raflann muteber olmadıflnı ve yeniden fotolraf aönderilme 
ei muvafık olacağını hatırlatıra.l 

Numarah 
olduğu 

resmin ait 
darbımesel ! 

~ NO. ~ 
t ' 

18 
~-~~~""""",.__, .... ...,.,,,...~ ... ~~~ 

l - A~ tıvuJı keodıııı aı pa ambuında 
sanır. 

7 - Ak akcr icara ııun ıtındlı. 
3 - Anlayana ııvnaınck ıu. anlamıyıuıa 

davul 'urna az 
4 - Au •Üln U&lı:udan ıcçti. 
S - Balık bıl~tan kokaı 
6 - Bal tutan par~ yalar. 
7 - Bedava aırkc ~Jdan ı.allıdll'. 
1 - Be$ ı>arın&Jı bıı olınu. 
ı> - Bır tuı.ı.m oı deveye hendek atluu 
10 - Bulbulun cclı:ucı dili bclUıdıı. 
11 - Dalmaııru bılnuyen ordck t>aımı 

bırakıp ıuçmdaıı d.alaı. 
12 - Vamdan du~cn balden bilir. 
13 - o.vulun &cıı u:r.akliLD boı celir. 
14 - Ocmu 1..ıvında ecrclı.. 
ış - Venııc duGcn yılana sarllır. 
16 - Ooarv soyltycm doku.ı koydcn 

kova.rlaı . 
17 - El elden uııundür. 
18 - Eılı:ı taralı eı;kı tıL 
19 - Evdekı pazar CU§ıY• uymaz. 
20 - Eyrctı ata bınen <;abuk ıncr. 
21 - Gulnıc lı:Omfıunıı eclıı balına. 
22 - Gulunu ıcvcn dıkenını de sever. 
23 - Hamama ıırcn terler. 
24 - Heı hornı lı:endı coplücündc otcı 
2S - Hcı tin papa. pıllv yemez.. 
26 - Her koyun kendı bacasından aaılu 
27 - Horoz olllr ıoıü coplukıc lıal.a. 
28 - Horoz colı ola.o yerde sabah le\ 

olur. 
29 - lı ürür kervan viirilr. 
30 - İtle dalaşmada.ıı. çalıyı dolaımak 

ev Ildır 
31 - Kel başı:. ıfmşir tarak. 
32 - Kendı dilşcn atlamaz.. 
33 - Keakın ıirke itabına tarar. 
34 - KoYUn bulunmıyuı ferde lrecbc 

Abdilrrahman Celebi derler 
3S - Mahkeme kadıya mülk olmas. 
36 - Mut ıcen pırc dışın. 
37 - Minareyi calııı tılılmı hazırlar. 
38 - Mızralr cuvalı .. tmu. 
39 - Mum dıbıne 11ık 11enııea. 
40 - (Jflı:c ılc kalkan zararı.. oturur. 
41 - Parayı veren düdüğü calar 
42 - Perıcmbenin ıeJiıi tarpmbadu 

bcllidır. 
43 - Sel gıı!er. kum kal1T. 
44 - Scrccyc cubulı bcredir. 
45 - Su tcstiıı ıu ,nıunda kınhr. 
46 - Süt1f'n at~ 'anan folurdu llfliye. 

relı fer 
47 - Tas •erinde ıtırdrr. 
48 - Tencere vuvarlanmıe, nı>afmı bal 

mu., 
49 - T~ıiyi lr1ran dl bir. lrl ıetfren de.. 
50 - Tilkinin donOp dnlasrı> rideceı; Jer 

lrürkcO dülı:klnıi!rr. 
51 - Ummaıhlı taı bas nnr. 
52 - Orllmeslnl bilml:rcn it ıllrilye hn 

J _etlrir 
53 - UzllmOnO ye de batını ıorma. 
54 - O:rUm {lrOmt baka baki lraran1'. 
55 - Vılnncmm aıamo ntaı:ra udaı 

nnar. 
5& - Vapı ta11 ""ıdan lrılmaL 
57 - Yıvas atrn telnncaf pelı olar. 
58 - Viirülı at Ynnlnf ırtt1nr. 
59 - Zenırinln par111 rlltürdün çenulnı 

,arar. 
80 - ZOtflrt aluı:ı ,.n,onmelrtm. anı 

olı:ıp kaımmalı evlli!rr. 

B irçok şehir mUtcbassıslan. 
geniş bir hinterlandın, şeh

rin umumi y~a.yışında ve iklısa.di 
ha.yatında en müessir bir amil ol
duğunda müttefiktirler. Modern 
şehirlerde tatbik edilen planlara 
göre, beher hektar için 17 - 18 ki
şilik bir kesafet\ kRfidir. 
Geniş bir hintcrland da mutedil 

kesafet zaruridir ve bu, civar köy
lerde oturan halkı şehre göçetmek 
ten ve köylüyil de köyden alakası
nı kesmekten kurtarır. Bu itibar-· 
la, modern Avrupa şehirlerinin bü 
yük hintcrlandlarında yüksek t ek
nikle çalışan sebze ve meyva bah
çeleri kurulmakta. ve köylü ile şe
hirliye bu geniş saha Uz.erinde ya
yılma, çalışma ve yaşama imkan
ları hazırlanmaktadır. 

• sta.nbulun civar arazisi 
1 böyle geniş sebze ve mey. 

va bahçelerinin kurulmasına elve
rişli midir? Hayır ... Çünkü, İstan
bul için hinterland olabilecek ara
zi sert toprak halindedir, büyük bir 
kısmı kayalıktır. Böyle yerlerde 
yapılmakta olan ziraat, ya az ve
rimli, yahut ta verimsiz. oluyor. Bu 
itibar! , hinterlandı sadece bir er
zak amban olarak kullanmak ve 
ona o nazarla bakmak yanlış te
lakki edilmektedir. İstanbul köy
lüsUnUn gelirini çoğaltmak, şehrin 
ticaret ve sanayii namına büyük 
bir kazanç olacaktır. Çünkü, köy. 
ıu. dnima mübadele halinde bulun
duğu şehre para getirecektir. 

Y apılan tetkikler, lstanbul 
hinterlandında gayet sn<P. 

lam bir köylU zümresi yaşadığını 
ve hatta kendisine şehirde oturan
lardan daha parlak bir yaşama ha 
ıırladığını göstermiştir. Bir ista
tistiğe göre, Trakyada nüfus 927 
den 1935 senesi sonunll kadar 150 
bin kişi artmıştrr. Bu rakam için-

(L\ıtf en sayfayı çeviriniz) 
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Marmaris lef enni bal-1 
Geçen Gemlikte 

iki kişi 
vuruldu 

YEN. NEŞRiYAT 

Haftalık Sinema Mecmuası 
Her hafta d&ha zijade zenginlik 

gösteren bu güzel mecmuanın beşinci 
sayısı dün çıkmıetır. Bu sayıda bilhas 
sa lstanbul ısemMmdan geçen sinema 
yıldızlan ve yeni çıkan yı1dızlann 

tercümei halleri ve bozuk havada si
nemalar ve sinema şakaları şayanı 

tavsiyedir. 

cılı~ inkişaf ediy<!r _
1 

Süngercilere Büyük 1 
Yardımlar Yapılıyor 

seneki 

Fuardan 

manzara 

Marmaris, (TAN) - Marmarisin en mühim 
serveti, evsafı itibarile diğer yerlerdekine naza. 
ran büyük bir faikiyet arzeden balı ve balcılık
tır. Burada (2000) e yakın kovan vardır. 
Balcılıkla iştigal eden halkın hükumetten en 
büyük isteği, Mannariste balcılığın daha fenni 
şekilde inkişafını temin etmesidir. Bu servet 
membaı iyi organize edilecek olursa, yurdun 
bu şirin köşesi daha geniş ölçüde servete sahip 
olacaktır. 

Süngercilik ln kişaf Ediyor 
Ayni za.manda süngerciliği ile de meşhur olan 

Mannariste bu işle uğraşan bir çok kimseler ,·ardır 
\'e süngerdlik, fenni bir suret~ inki~af etmektedir. 
Hükumet, bu ~le uğraşanlara bü~iik yardımlarda bu. 
lunma.ktadır • 

Portakal ve Limon "Bereketli 
Marmaris, tabü limanı say~inde Ege havzasında 

bUviik bir ehemmiyet kazanmıştır. Haftanın her gü • ı 
nUnde posta ve ekspres yolcu ve tüccar gemileri mu. 

1 
h'lkkak Marmarise uğrarlar. 

1 

Gemlik, (TAN) - Burada gecele· 
yin feci bir cinayet işlenmiştir. Ka
rısını kıskanmakta olan Mustafa 
adında biri, misafiri Yusufla bera
ber evinde otururken, Attarın Meh
met o civarda dolaşmağa başlamış
tır. Buna sinirlenen Mustafa, misa
firi Yusufla beraber sokağa çıkıp 

1 

ellerinde· bıçak olduğu halde Meh
metli takibe b~lam.ışlardır. 

Sıkışan ve ele geçeceğini anlıyan 
Mehmet, tabancasını çıkarıp ateş et-
miş, Mustafa aldığı kurşun yarasile 
hemen ölmüştür. Yusuf ağır suret
te yaralanmış ve berayi tedavi Bur
saya gönderilmiştir. Yusufun da yol
da öldüğü söyleniyor. 

Katil Mehmet, zabitaya teslim ol· 
muştur. 

Ölen Mustafanm eşi bu hadiseden 
dolayı pek muztariptir. Yusuf ile 
Mehmedin eşleri ve . çocukları da. 
ağlaşıp durmaktadırlar. 

Marmarisin diğer mühim bir ser-! ___: 
vet membaı da portakal. limon ve 1 • • f d 
ımandalinadır. Müstahsil. bu sene 1zm1 r u ar 1 n a 
mahsul gayet iyi olduğu için mem. 

Manisada 
Kızılay 
içtimaı 

nundur . 

Banyolar Ra~bet Görüyor daı·m"ı pavyonun 
Yaz gelince Marmarisin etrafm. 

da bulunan kazalardan ve bilhassa 
Muğladan, halkm bir kısmı banyo • b 1 
almakvedeniz havasından istifade ınşasına aş anıyor 
etme~ maksadiyİe buraya gelirler. 
Zaten deniz kenarlarında bulunan ev. 
lerden ekserisi, gelen Muğlalılar ta • 
rafmdan kiralanrr ve yaz müddetince 
Marmaris. kalabal!i< bir plaj ve ban. 
yo memleketi haline gelir. 

Yollarda lntaat 
Marmarisin yollan son zamanlarda 

bUyük bir önemle tamamlanmıştır. 

Kasabanın içindeki yolların hepsi 
muntazamdır. Kazayı Muğlaya bağ. 
layan şöse ve FeUıivP.ve giden yol, 
yeni yapılmış olan "t.na,, nahiyesini 
Marmarise bağlıyan şöse de iyidir. 
Bu yollar kışın yağan yağmurların 

§iddeti ile bozulmakta ve sonra tamir 
edilmektedir . • \ 

de yeni iskan edilen göçmenler bu
lunmakla beraber. Trakya hinter
landı en küçük bir hesapla yerli 
olarak 50 bin kişi kazanmış de
mektir. Ancak bu artışın şehre h~ 
nüz bir fayda temin etmemiş ol
ması, biraz da göçmenlerin yeni 
yurtlarında henüz kökleşmemi~ 

bulunmasıdır. 

B u hususta Profesör Vagner 
diyor ki: 

.. _ Eğer artan nlifusun bUyUk 
kısmı, memleketin içerilerini bı

rakıp taşınır ve burada, lstan • 
bulda zaten mevcut, fakat görün
miyen işsizliği çoğaltırsa, o za
man hinterlanddaki bu nüfus ar
tışının İstanbul için büyük bir yük 
teşkil etmesi de taabildir . 

İstanbul ha valisi pllnı."lm 

köylWeri, köylerde ve kuab&larda 
bağlıyacak tedbirleri almak husu
aunda icap eden şekilde huırlan
mur li.zım gelir . ., 

Ş ehirle hinterlandı arumda
ki şose ve yolların da plan

da gösterilmesi zarureti vardır. 
Pli.na ilave edilecek yeni fOSele
rin, yolların birinci hususiyetleri, 
devletin sevkülceyş ve mUda!a.a 
tekniğine uygun bulunması ola
caktır. Yapılacak yolların harp 
zamanında iaşe ve yaralı nakliya
t• ic;in işe en çok elverişli bulundu
t'U kadar, barış günlerinde de ik. 
t.sadı bakımdaA vazüesini yapabi
lecek vasıflan haiz olması da şart. 
tır. 

İzmir, (TAN muhabirinden) - Ankarada bulunan İzmir Bele
diye Reisi Doktor Behçet Uz, dün Atatürk tarafından kabul edil
miştir. Behçet Uz, Büyük Şefe tazimat ve bağlılıklarım arzetmiş, 
İzmir Enternasyonal Fuarına ait bir albümü takdim etmiştir. 

KOMİK FAHRl 

KA YSERIDE OLDU 

Kayseri (TAN) - Ar -
· kadaşlarile beraber 
Anadolu turnesine çıkmış o
lan eski aanatkirlardan ko -
mik Fahri Qülüç buraya gel
diği gün zatürrieye tutulmuş 
ve memleket hastanesine kal 
dırılmıştır. Komik Falıri, bü
tün tedbirlere r~ınen kurta· 
rılamamı, iki iün evvel ve -
fat etmiştir. 

Büyük bir kalabalığın bu
lunduğu cenazesi Şehitler me 
zarlı&ına detnolunmuştur. 

Portakal 
Bahçesinde 
Bir cinayet 
Adan& - Karşıyakadaki portakal 

bahçesinde geceleyin rakı içen Hay. 
daroğlu mahalle.sinden Mahmut oğ • 
lu Cemil, Rasim, Yusuf ve Sait is . 
minde dört k~i aruında kavga çık. 
mış, Cemil çifte ile Saicll öldürmUş· 
tür. 

Kattı kaçmışsa da yakalanmıştır. 

Zilede Faydalı Bir Konferans 
Zile (TAN) - llkokul öğretmen. 

!erinden Emin; çiy, kırağı, kar ve 
yağmurun ziraate olan faydalan ba,k 
kında Halkevinde bir konferans ver
miştir. 

Bu konferans ha.lkm çok rağbetini 
kazanmıştır. 

Edimede Buz lhtiyacı 

Belediye reisi bundan &0nra B&Şve
kili ziyaret ederek önümüzdeki fuar 
için gösterilecek kolaylıklar etrafında 
görüşmüştür. 

Fuarda on bin lira sarfile viicude 
getirilmeğe karar verilen daimi pav
yonun beton inşaatı önUmüuieki haf
ta içinde başlayacaktır. Kültür par
kını çevreleyen atlı, yaya, otomobil 
ve bisiklet yollarının ağaçlan kami
Jen dikilmiştir. Bu yıl yalnız kültilr 
parkının 4500 muhtelif ağacı dikilmiş 
tir. 

Y eraltında Elektrik T eıiaatı 
Izmirin bir kısmının elektrik tenvi

ratı yer altından yapılacak ve bu her 
yıl tedricen bütün fuara te§nlil oluna-
caktır. 

Fuarda inşasına iki hafta sonra 
b~lanacak olan kapalı eergi aa.rayı 
l 50 bin liraya çıkacak ve fuar zaman
larında az masrafla mal teşhir etmek 
istiyenlere buradan metre murabbaı 
itibarile ucuz yerler verileoektir. Kı
şm da sergi sarayı halkın eğlenceflini 

temin edecek olan b~ka işlerde kul
lanılacaktır. Fuarm ana caddeleri bu 

yıl kamilen asfalt yapılacaktır. 

Brof ürler Hazırlanıyor 
Fuar komite.9i, türkQe, ingilizce, 

frarunzca, almanca, nımca, nısça ve 
Italyanca broşürler hazırlamağa baş
lamıştır. 

Macariıııtandan 25 kadından mürek

kep bir orkeetra getirtilmesine ~ 

şebbUs olunmuştur. 

Fuar zamanında lzmire gelecek o
lanların yatacak yer bulmak hususun 

da sıkıntı çekmemeleri için Denizyol
ları idaresinin büyük vapurlarından 

ikisinin bur~da otel vaziff...sini görmi. 

si temin edileceği gibi kültür parkı 

civarında resmi mekteplerden birinin 

de muvakkaten otel olarak kullanıl
masına çalışılacaktır • 

Zilede Tayinler 

Manisa \.AN} - Kızılay kuru. 
mwıun yıllık kongresi, Vali Bay Lfıt 
fi Kırdarın başkanlığı altında toplan. 
mı:,;tır. Kurum reisi Defterdar Muh
tar Acar, şimdiki idare heyetinin altı 
ay evvel eski heyetten devren al

dığı 125 lira ve 1313 liralık eşya ile 
işe başladığını, bu müddet zarfında 
9 bin küsur lira varidat temin edile
rek bunun 500 lirasının Adana fela. 
ketzedelerine gönderildiğini ve 437 
kadar fakire kömür ve un verildiği 
gibi ayrıca Manisa hapisanesindeki 
mahkumlara da müteaddit defalar 
pirinç, yağ, fasulye gibi gıda madde. 
leri dağıtmak suretile yardımlarda 
bulunulduğunu ve bugünkü halde 
6,000 liradan fazla paranın elde mev 
cut bulunduğunu izah etmiştir. 

Yeni sene bütçesinin 10 bin lira U
zerinden tanzimi muvafık görülmüş 
ve intihabat sonunda, Ankarada top 
!anacak olan genel kongre murah • 
haslığına Manisa saylavı Doktor Sa. 
im; nizamname mucibince kur'a ile 
çıkan beş idare heyeti azası yerinP. 
de Bayan HayrUnnisa Kırdar, Bayan 
Fatma Artunkal, Doktor Cemil, Tay 
yare Cemiyeti muhasibi Rıza ve Ba
yan Nefise Alimcan seçilmişlerdir. 

Bilecik 
meclisi 

toplantısı 

. 

Siz de bu kremden 
şaşmayınız 

Çünkü 
Bütün cihanda elll 8enedir dalma Us
tün ve eşslı. kalmıştır . 

KREM BALSAMlN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe 
mahsulü olarak vücuda getirilmiş 

yegane ~ıhhi kremlerdir. 
KREM BALSAMIN 

Şöhretini söz ve ~rlatanlıkla dt"ğll, 
sıhhi evsafının Londra, Parl~. Bertin, 
Ne,· • \'ork güzellik en~titülerindf'n 

yüzlerce krem aratıında birincilik mü 
kafatmı kazanmış olmakla lsbat et -
miştir . 

KREM BALSAMlN 
Gündüz için yağsız. gf'Ce için yağlı 
ve halis acı badem kremleri. 'fanın. 
nuş ecza, ıtriyat ve tuhali~·e mağa -
zalarmda bulunur . 

Deposu: tngiltz Kaı1llik Eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

• 

Yeni 

Çocuk 
Ansiklopedi•İ 

• • 7 ıncı 

Cüz 

Çı~tı 
. . 

Ç ukl ·ı ·· ·· ek jstı· oc arı e ovunm 
yen babalar, çocuğunu.J:. 
mutlaka Yeni Çocuk Ansı 
lopedisi alınız. Bu eser ço· 

- b"l -·nı'z eP cugunuza vere ı ecegı 

kıymetli hediyedir. 

POKER ... PLA'i 

~- Dr. lhsan Sami -
tST AFILOKOK AŞISI 

tstafilokoklardan mütevellit (er· 
genlik, kan çıbanı. koltuk altı çı· 
banı, ar12acık) ve blitün cilt ha!" 
talıklanna 'karşı pek tesır i bir 
• aşıdır. Divanyolu No. 113 ~ 

1 
1 
' 
1 
1 
1 

QANKAYA 
YATIRILAN DARA ~Yi 

EKiLMi~ TOı.IUM GiBi V[ QiMliDiR 
! N. U OlANTS( OANr ONi v. 

ALAL~MCi 1-tAN 

NE·RViN 
Bu bakımdan fstanbulun Siliv

ri - Gelibolu ve Silivri - Edirne 
çıklf ~oselerl sevkUlceyt bakımm· 
dan en önde yer alaca.le huauı[ bir 
kıymet tqımaktadır. 

H inlerlandın hayatiyeti için 
bir uzak mesafeler toseal 

buı.tınmuı icap ediyor ki, bu da, 
tstanbul - Edirne - So!ya yo -
ludur. Anadolu için bu yol, latan. 

Edirne - Belediye, şimdi kapalı 

bulunan hu9Uel muhaeebe idaresine 
ait Maarif buzhanesini satın almağa 
karar vermiştir. Böylece buz ve soğuk 
hava deposu ihtiyaçları karşılanmış 

olacaktır. 

Bağdat ve Singapur fOSesidir. 
Pro!eaör Vagnere göre, dünya

nın en görUlmiye IA.yik şehri olan 
l.atanbul, bu yollarda yapılacak 

mUnaka.lA.ta karşı lakayt kala
mu. 

Zile (TAN} - nçemiz tahsil mU -
fettişi Salahattin Çingay, Bafra tah. 
silat memurluğuna tayin olunmuş. 

tur. 
Bu yıl ihdas edilen müfredat kl . 

tipliğine Tokat merkez muh~ebe 

mUfredat kltlbi Veysi tayin edilmiş 
ve buraya p,elerek vazifesine b~la -
mrstır. 

Bilicik, (TAN) - Umumt meclis 
toplantılarım bitirmiştir. Meclisteki 
kadın azalardan Bayan Rana ve Ba
yan Remziye Göven daimi encümen 
azahklarma seçilmişlerdir. Bugün 
mecliste dört kadın aza vardır. Gön- 1 

derdiğim resim, bu azalardan bir ara 
da çekilmiş fotografilerdlr. 

Sinir ağrıları, asabi öksürükler, asab' 
zayıfhk, uykusuzluk, baş ve yarım ba~ 
ağrısı, baş dönmesi. baygınbk, çar ınf 
ve sinirden ileri CJelen bütün rahatsız· 

hkları 9iderir. 
Günde 2 • 3 kahve ka,ıjı. Her eczaneden araymn. 
ŞARK tSPENÇlYARI LABORATUARI T . A. S. 
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Hür, Hüseyinin tarafına geçince vaziyet değişti. 
Bu zaptolunmaz kuvvet, Ömerin safları önünde 

haykırdı: "Karşıma er istiyo~um,, 
t....~e onlan bir kenara çekmek is- tıktan eonra; kanlı kılıcını havada 
~ti. Fa.kat (HUr}, ileri atılDUf: sallıyarak: 
llk~l, İmam! .. İbni Ziyat namına, - Er istiyorum .. Var mı çıkacak? 
~a olarak senin karşına çıka.n Diye seslenmiştL 
fı ··· Onun için fimdi de ilk de- Hürün, Safvan gibi herkese korku 
~~. senin namma mübarezeye veren bir muharibi, böyle bir iki da
'ıı ben olmak isterim. İzin ver. kfka zarfında mağlup ederek öldUrU-

ferefi ben ihraz edeyim. l'>ectl vermesi. düşman safları aruında, 
"&> ·: (Hüse)'in) • c~s~r ve ilice- derin bir tesir husule getirmişti. Her 
ile (liür) tin bu samımı ve merda· kese, ciddi bir düşünce gelmişti. 

lrıusunu kırmak istemedi: ...._ Ç Hür, parıl parıl parlıyan kılıcını, 
t.k.tı_, ık; Yl HUr... Cenabı hakkın elindeki altm işlemeli kalkana vura 
~ ne ise, yerini bulsun. 

Hürün bu hareketindeki mlnayı 
hiç kimse anlamamlftı. Onun için, 
herkes ona bakakalmıştı. 

Hür; (Hüseyin) in önüne gelir gel-
mez: 

- Yi., İmam ... Ya, ReeUlüllihm 
torunu! .. Söyle .. benden hoşnut ul
dun mu? 

Diye bağırdı. Demindenberi, bir an 

bile nefes almadan, gözleriyle Hürün 
kahramanlığını takip eden (İmamı 
Hüseyin) , artık kendini tutamadı: 

~ vura düşman saflarına bakarak tek-
ek mecburiyetini hissetti. rar seslenmişti: - Ya, Hür! .. Ben, razı ve hoşnu. 

~kinıe kılıç çekiyorsunuz?,, _ İçinizde er yok mu? .. Er ieti- dum ... Emin ol ki; ceddim Resülül-
Ml U~, derhal atına atladı. Kızgın lah ta senden razı ve hoşnuttur ... A-

~CUne,inin aksiyle elindeki yalın yorum. nan, senin adını (HUr) koymuş. Sen 
H ·· · · k .. h d i iki cihanda hu·· -u·· n . ..... - Parıldadı. Atını dört nala Bil- usey1nın ararıa ına o ru... . .. 

~düşman safları karşısına aW- Serdar Ömer ile müşavirleri, der- Diye, ağhunıya başladı. 
IOnra; gür bir Besle: hal bir araya toplanmışlardı. Büyük . Tekrar dövüte ••• 

~ Yl, Ömer bin Sait! .. Yi., Kfıfe- bir telaş ile: Hür, elindeki kılıcın ucunu yere 
~ Biliyonunuz ki ben, (Hür bin - Kimi çıkaralım? .. Eğer (Htir) doğru çevirerek ve başını eğerek , 
tılıı hm .. Biraz evvel ben de ai - bir galebe daha kazanırsa, uker 0 • (HUeeyin) i selamladı. (Hüseyin) ile 
llt :bi batıl bir iddianın cereyanı- nun tarafına geçer. Ehlibeytin önünde, kasırga ~Jiddetiy-
' Pllnıış iken, şimdi, haklı bir da- Diye düşünüyorlardı. le bir çark yaptı. Bütün kuvvetiyle, 
1ı1,.,11ı ba.,ına geçtim ... Ey, İslamiyet (Hür), acı bir kahkaha attı: topuklarını atının kamına çarptı. 
~da bulunanlar! .. Ne yapıyor- 1 ı · . Çılgınca bir süratle, Serdar Ömerin 
_"'1 - Yazık.. . çınızde, karşıma ,.ıka-
k .. _llı?. Kime kılıç çekiyorsunuz?... ... bulunduğu mevkie doğru Bilrmiye 
L"lllızdakiler, taptığınız Peygam • cak kimse yokmuş?·· İbni Ziyadın başladı. 
;rııı kanından ve canından hi.sıl ol- kahramanları ne oldu? .. Madem ki Başsız cesedi yerde yatmakta olan 
~ nıuumlardır. Bir taraftan, dil- onlar, karşıma çıkamıyorlar; ben on- Safvanın Uç kardeşi birden, Hürün 
l\r iııe o peygambere Balavat geti- lan arar bulurum. üzerine atılmışlardı. Düşman safları 
""~~unuz. Diğer taraftan da, elle- Diye bağırdı ... Derhal atının üstU- önünde, tekrar yalın kılıçlar parla
~eki aillhlarla o peygamberin ne sıçradı. Topuklarını, atının kamı· mıf .. Artık bütün şuur ve muhake
~ yavrularını öldürmek istiyor- na dayadı. Birdenbire geri dönerek melerini kaybetmiş olan bu dört in
~ llı. Buna, hangi kalp; hangi vic- (Hüseyin) in karargi.hma doğru sUr- san vücudu, biribirine sanlmı,tı. 
~ ta.Jıammuı eder? .. Ey, lbnl Sait! miye bqladı. (Arkaaı var) 
~~~! .. a, ~~a~tt~v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~iz ... Geldiğiniz yere dönüp t o K M A N :;:::::~:::;·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:··········· 
~iz .. veya1ıut benimle müba- . . .. . . . ..... .. .... ...... ........ . .. ~~~~~lt~~~~!~~~~~~~~~~~~~~;~~~;~r~~m!~~ 
~~~~~dmıı:~=-:~·=~~ ::::::::g:ım::ıı:ıı~:i~Iu1ı:~~~ M E K 1M1 N 
tr a::·Omer ile, ilmi Ziyadm k~ Ö G l!!J T L C R İ ~~~~~~~t~~~;;~~fü~fü~~~~l~~~1;~~l~ffüt~ 
dn~Pli adamlaq - kahramanlığı 
-~ deeta.n olan - (Hür) Un bu çkı•den kurtulm k • • ~e~ı büyük bir korku ve endişe a 1ç1 n 
~dinlemişlerdi ... Onların bu endi- Nice kimseler vardır ki, içkinin 1 
~ l'i, haksız değildi. Çünkü (Hür) ün keyfini duyduktan sonra. onun za. 
~ tCSzleri, asker saflan arasında, der rarını da ıördükleri için içmekten 

bir mınltı hbıl etmişti. vaz ~eçmek isterler de bunu ya _ 

"iri vücutlu atlı pamazlar. Her ıün kerahat vakti 
8tl'dar Ömer, etraimdakilere göz ıelince, alıtıklık arkadatları, on -
~ifti. Parmağını, iri vücutlu larla birlikte içilen yeri hatırla -

&tlıya uzatarak: tır. insan alıtılan bir feYi tekrar 
...._'Haydi, Safvan! .• Onunla, ancak etmiye ldeta bir ihtiyaç duyar. 
~~ çıkabiliraln.. Evveli., ona Belki istemiye, istemiye yine içki 
l~t Eğ -ıı • yerinin yoluna sapılır. 
'ltiı- ver. er, DUZ geçıremezaen, 
~1.~e yere devir. Hekimlerin, içmeyiniz, içki za-
.:-"llllfU. rarlı flydir, demesinin pek tı bU· 

~~ . Ziyadm en gUvendigı ceeur yUk faydası ıörülmediii içki kul· 
~plerden Safvan, derhal atını !ananların azalmadıiile, hatti ço

".. (Hür) ün karş18ın& dikil· ğaldı&ile sabittir. Zaten kendileri-

ni hekimlerden pek çok daha kuv
~;- Ey, HUr? .. Yaptığın1 beğeniyor vetli tutan ahlak hocalarının da 
aıı ... llıı? .• Saadetle yaşayıp dururken 
~ zilletle ölümü ihtiyar ediyor- daha ziyade muvaffak olamadtk· 
-"ll ... ları meydandadır • 

...... ~ Ve belki de, bqka birçok içkiden kurtarmak için hekim • 
iı!,~t aöyllyecekti ... Fakat, cesur ve lerin bu sefer buldukları çare, fim 
tı::~ız HUr, hiddetle özengilerinln diye kadar tekrar edilen nasihat 
~de dikilıW, .. Düşman aaflann- sözlerinden daha ziyade tesirli ıö-

llirllyen bir eesle: rünüyor. Hem de bu çare hekim-
~ Yl, S&fvan! .. Buruı, eöz mey- illin en yeni ilerlemelerinden bi· 
h. deiil; er meydanıdır .•• Ben, kar· rine istinat ediyor: Yakınlarda ö
" er latiyo~m. Eğer benimle lümünU ben de bu yazılar aruın
~\l~a geldiıuıe; çekil git. Yok, da haber verdiğim, Rusyanın bü
'l. ~ye geldinae; hamleme hazır yük ilimi Pavlof'un reflexes con-

ditionnelı (farta bağlı a:ksülimel) 
~~·· Ve; her tarafından kö- adını verdiii hldiHyi belki öiren 
~ laçılan atmı tiddetle mahmuz- mipinizdir. oırenmedinizse bu • 
.;~. Safvanm \lzerlne hücum et· nu size bir misalle anlatacqım: 
"""IQ. Bir ıUn bilfarz uskumru dolması 

a....._ "Er iıtiyorum !,, 
~-ıvan, (Hür) Un bu hamlesinden 
~ kurtulabilmişti. Çevik atını bir-

' ldan geri alarak, büyük bir hid
~ lllukabil hücuma geçmişti. Şim
~ llbt parhyan kılıcı, yıldırım ıtır'· 
~ne (HUr) Un bafma lnmifti. Fa
'(lfUr) Un, bqma alper ettiği kı-
' laabet eder etmez; Safvanm in
~bir deynek parçuı gibi kmlıver-
>b._ ... Hür, derhal ikinci bir hamle 
t~ Safvanı atından devirmlf ... 
~ de bir tUy gibi yere ııçnya· 

hamlede ODUD bqmı keemif.. 

yersiniz. Nefis yapılmıJ ama, her 
nedenH sizin midenize dokunur. 
Rahatsız olursunuz. Yukardan a
f8iıd1111... Bunun üzerine uskum
ru dolmasını ömrUnüzde bir daha 
yiyemez olursunuz. Hatta önUnU
ze ıet:lrseler hemen önceki rahat· 
11zhk hatırınıza pllr, mideniz bu 
lanmıya bllflar v. 1. Bu hal, zaten, 
yalnız uskumru dolmasına mah • 
sus delildir. Adetten çıkan her 
tUrlU yemek insana rahatsızlık 
80nra derin tikıinlik verebilir. Me 
Mil Çerkes tavuiundan rahatsız 

nu örml e bile 

nun &ibi sarımsaklı, Kayseri usu
lünde, mantı da bazılarının fikrin· 
ce nefis olmakla beraber, bazıları
na tiddetle dokunur. 

O halde içki de insana böyle do
kunur, bulantı verirse içmemenin 
çar•i bulundu demektir. Bu da 
pek ıüç bir flY değil. Hekimlerin 
hastaları kayettirmek için kul -
!andıkları iliçlardan herhanıi bi
ri bu iti temin eder. Meseli ipeca 
il&cının tozundan 0,40 santiıram 
miktarında içkiye karıttırılınca 
bulantı ıelir, Ust tarafı da ıelmek 
te ıecikmez. Bu illcın insana if • 
tah vermek hasaası da olduiun • 
dan içkiden kurtulduktan bllfk&, 
hiç olmazsa bir defa, insan ömrün· 
de duyamadıiı bir iftahla yemek 
yer. 

Bir defuı belki yetltm•z. Birkaç 
defa tekrar etmek llzımdır. Bunu 
tecrübe eden hekimler on bet de • 
faya kadar çıkmıtlar. Sonra, iç • 
kiye alıfık adama, hiç illçsız bir 
bardak Jarap ıösterillnce adamın 
yUzU sararmıf, sotuk toiuk ter 
plmif, nabzı acele acele vurmıya 
b&fl&mıf, tansiyon dUtmUf, Uıt ta· 
rafını da siz k.,fediniz. 

Bu lf içki içertin haberi olma -
dan yapılırsa daha iyi tesir ediyor. 
Siz, içkiye alıJmıf olup ta içkinize 
illç katmak kudretini kendinizde 
bulursanız yine tesir eder. O kud 
ret:i kendinizde bulamazsanız bu 
yazıyı okud~ktan 80nra ıaıeteyl 
yırtıp atmayınız. Bayanın ıörece
ii bir yere bırakınız. 

Eskiden hiç olmazsa Ramazan 
ıünlerinde evde içmek &detmlf. 
Şimdi o ihtiyata IUııım yoksa da 
elbett9 bir ıun arkad&flarınızı da 
vet: ederek evde lçeceliniz olur
Ama, 
ftu DUf eyle bugUn anma gamı 

ferdayı; 

Sana mmarladılar mı bu yalan 
dünyayı! 

Diye du,unUyorsanız. bu da h• 
klmlerln karıtamıyacatı bir fels• 
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Buğday mıntakalarımızda 
kifi stok var 

Fakat Istanbul 
piyasası gevşek 

Deri Fiyatıarı 

Gıttikçe Düşüyor 
Buğday mmtakalarımızın hemen hepsinde 

stok halinde buğday mevcut buluıunaktadır. 
İstanbul piyasası biraz canlandığı takdirde 
Elazizden bile buraya buğday geleceği umul
maktadır. Konyadan günde 10 -15 vagon 
mal gelmektedir. Buralarda bin vagondan 
fazla buğday vardır. Akşehir son haftaya ka· 
dar 2400 vagon buğday satmıştır. Bu mallar 
Balıkesir, Manisa, Akhisar, Bursa mmtakala· 
nna gönderilmiştir. 

D erilerin fiyatlarında düşük lük devam et • 
mektedir. Keçi derilerinin çifti 110, hava 

kurusu koyun derileri 52-55 kuruştur. Bazı tacir
ler evvelce ıetirttikleri derileri bu f iyatlarla 
satmıyarak mahrecine iade etmektedirler. Mah . 
reçlerinde deriler yerli sarfiyatı için daha yüksek 
fiyatla satılmaktadır. Yapağı da ucuzlamıştır. Ki r 
li Anadolu malları 52-55 kuruş arasındadır. 

Av derilerinin mevsimi geçmek üzere o l duğun
dan Anadoluda toplanmış olan mallar lstanbula 
gönderilmektedir. Fakat, burada fiyatlar gittikçe 
dü,mektedir. Yalnız tavşan ve tilki derilerini alıcı
lar varsa fiyatlar düşüktür. Tavşan Kütahya malı 

24-25, Sivas malı 26 kuruştur. Tilk ilerin çifti 8-9 
liradır. 

Akşehirden de her gün 10-15 vagon buğday 
gönderilmektedir. Mevcut stok bin vagon tahmin 
olunmaktadır. Konya mallan Konya Ereğlisi yoli. 
le Mersine kadar gönderilmektedir. En mükemmel 

sert buğday yeti,tiren AksaraYı--·--------------------------
mmtakasına Konyadan bol miktarda 
yumuşak buğday yollanmaktadır. Ak 
sarayın sert buğdaylan ihraç için 
Mersine sevkedilmektedir. Bu mmta. 
kalarda yumuşak buğdaylarm kilosu 
3.5. sert buğdayların ise kilosu 4 ku
ruştur . 

Dünkü Mu"m~lel~r Gev,ek 
Geçti 

Zahire borsasında geçen dünkü 
muameleler pek te iştihalı olmamış -
tır. Fiyatlarda da büyük bir f aric 
görülmemiştir. Şehrimize gelen 27 
vagon buğday, iki buc;uk vagon c:av. 
dar, altı vagon arpa kimilen satıl -
mıştır . 

Pulatlmm buğdavları 7 - 7.02, 
3--4 c:avdarhla.r 6.32, sert buğday -
lar 6 ,ll> - 6 ,2l>, arpalar 4.28 - 4.30, 
çavdar 4.30 - 4.3tS Jrunıetur. Mımr 
satışları gevşektir. Fiyat 4.28 kuruş. 

tur. 

Anadoluda Ekin Vaziyeti iyi 
Anadoluda havaların açık ve Ilık 

devam etmeei ekin vaziyetini iyi bir 

hale getirmektedir. Adana, Diyar. 

bekir, Ellzizden itibaren bütün tren 
gil7.erglhmda ekinler ayni nisbette 

yetişmektedir. Yalnız lzmitten itiba. 
ren İstanbul mrntakasrnrn ekinleri A
nadolu ekinlerinden daha yüksek ve 
ileridedir . 

Her tarafta yazlık Rl"'iyata faali -
yetle devam olunmakt11.dır. Eğer ni -
san ve mayıs aylarında bahar yağ • 
murJıu geçecek olursa bu sene hubu -
bat mahıııulü mükemmel olacak ve 
çok bereketli bir ziraat senesi geçir -
mif olacağız. 

ZAHiRE 
BORSASI 

l '7--S-9S'7 

FlATLAR 

Bt.fc!ay 7Qd1UIÜ 
BatdaY aert 
Arp& 

A .. 11 
K. P. 

6 15 

Yakld\ 
K. P. 

6 21 

Çavdar 
Mıaır urı 

Kuıyemi 
Kendir tohuma 
Afyon ince 
Yaprak Karayaka 
Zerdeva deriai 
Sansar derisi 
Tilki derili 

6 17,5 
4 25 
4 30 
4 27,5 

14 20 
11 35 
500 
51 

4800 
2860 

500 

GELEN 
BatdaY 
Çavdu 
Arpa 
Kepelr 
Un 
Mıarr 
Bal11ır 
Merclmd 
Yapak 

Faaalya 
lç fınclılr 
Afyon 
K. cevh 

GiDEN 

6 25 
4 30 
4 32,5 
4,28 

12 15 
540 
52-

5400 
3900 
540 

420 Ton 
,o " 
f6 .. 
15 .. 
45 .. 
60 " 

8 .. 
15 " 
2 .. 

19 Ton 
10 .. 
2 .. 
s .. 

DIŞ FIATLAR 

Bufday: Liverpal 
Batc!ay: Şikqo 
Butday: Vinipg 
Arpa: Anvera 
M 11ır : Londra 
Keten T. : Lo11dra 
Pmcbk Q.: Hambarı 
mdık L.: Hamhac-c 

6,17 Krı. 
6,35 .. 
6,21 .. 
5,43 .. 
S,51 ,. 
7,H ,. 

711,61 .. 
79.11 .. 

Petrol 
sarfiyatı 
artıyor 

1935 senesinde bütün dünyada 
sarf olunan petrol ve petrol müştakatı 
yekunu bir milyar 757.778.000 varil 
iken bu miktar geçen sene 143 milyon 
varil artmıştır . 

1936 Benesinde dünya petrol la -
tihBali.tı 1,784,120,000 varildir. 

• 
Fransa hükumeti haritçen ve bir 

sene zarfında 20 bin ton petrol esansı 
ithaline müsaade etmiştir . 

• Dllnya petrolları ikinci kongresi 
bu sene Pariste toplanacaktır. Bu 
kongre haziranın on dördünden on 
dokuzuna kadar devam edecektir . 

Türkiye· Mısır 
Ticaret Müzakereleri 
Türkiye ile Mısır arasında başla

mış olan ticaret anlaşması müzakc..
relerinin nihayetine ermek üzere o
lunduğu haber alınmıştır. Milli Mı
sır bankası, Türkiye tüUlnleri içiıı 
pek yakından alaka göstermekte ve 
iktisadi bakımdan çok ehemmiyetli 
bir tirket kurulması için hazırlıklar 
yapmaktadır. Ankaraya gelmiş olan 
Mısır bankası delegesinin tktısat 
Veklletiyle yaptığı temaslar iyi bil 
mecrada devam etmektedir. 

• 
Türkiye ile Macari8tan arun.da 

Anka.rada devam etmekte olan yeni 
klering anlaşmasının esaslan hazır· 
lanmış gibidir. Bu hafta içinde yeni 
anlaşmanın imza edileceği ümit olun 
maktadır. 

Ceviz Kütükleri Satılıyor 
KUtahyadan getirilecek olan eski 

ve yaşlı cevizlerin kütU«lerini ecnebi 
firmalar eatm almıya başlamışlardır. 
DUn bu nevi kUtil'klerin tonu 175 ll. 
radan 20--30 ton satılmıştır • 

"ÖIF.TCI 
~C7ANELER: 

lat.anbul ciheti 
Bu ıece obetçi eczaneler ıunlardrr: 
Eminonü: Mehmet Kbnn, Alemdar: Et 

ref Neıet, Beyuıt: Belkia, Kiıçü1ı:puar: 

BORSA 
., 

17 MART ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fran11z Fr. 
Liret 
Belçika franıı 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 

621.-
123.
lll.-
120.-
80.-
18.-

Florin 
Çekoslovak kro. 
Şilin& 

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-

Mark 
Zloti 
Pengo 
Lev 
T' ı r 
l svec: kuronu 
Altın 
Banknot 

25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1037.-
246.-

Ç EKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Bruksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 

Praıı 
Viyana 
Madn d 
Beri in 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belıırad 
Yokohama 
Moıkova 
Sto1ı:bolm 

~17.25 
0.79ı5 

17.2625 
ı 5.0375 

4.7 0 
88.70 

3.4750 
64,48 
1.4488 

22.6910 
4.2220 

11 .4540 
ı 9675 
4.175 
4.3742 

108 06 
34.67 

2.7775 
24.66 

3.1422 

621.-
126.-
115.-
125.-

84.-
22.-

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

1038.-
248.-

618.-
0.7930 

17.235 
15.0210 

4.6945 
88.5925 

3.4710 
64.4012 

1.4464 
22.6634 
4.2ı6. 

11.44 
1.9656 
4.17 
4.3690 

107.9288 
34.6275 

2.7741 
24.69 

3.1383 

Boraadaki Muameleler 

Dün borsaya gelen Paris telgrafı 

sabah Türk borcunu Wd frank noksa. 

niyle 259, akşam telgrafı da 256 
frank göstermiştir. Borsamızda 

19.55 liradan açılan Türk borcu bu 

yüzden 19,35 liraya dümUştUr. Ana. 

dolu demiryollan hisselen üzerinde 

yükselme devam etmektedir. 

Dün tahviller 40,10 liraya kadar 

çıkmıştır. Mümessiller 42,50 lira ol. 

muştur. Anadolu h!sseleri 23 lirada 

durmuştur. Merkez Bankası senetleri 

bir hafta evveline nazaran 97 ,5 lira. 
dan 95 liraya dUşmUştUr. Bunun se. 
bebi; bu hisselerden 7,5 - 8 lira ka 
dar bir temettü beklenildiği halde ve 
rilen temettü 7 40 kuruştan ibaret kal 
mıştır . 

Bunun da bir miktan kanuni resim 
ler için tenzil edilince ele geçen 655 
kuru~un az görülmesidir. 

Aslan çimentosu 14.45 liradır. Er. 
gani hisseleri 00 lira kıymetini mu • 
hdua evlMnflittf"d\r . Yorri. Şehremini: Hamdi, Karaıümrük: Fu 

at, Samatya: Rıdvan, Sehzadebaıı: Anf, Ak 
nray: Sarim. Fener: İlyas, E)'ilpte Defter- 1 1 
dar eczaneleri. 

Beyoğlu ciheti LiMAN HAREKETLERi 
Beyotla: Kanını1ı:. Baronakyan, itimat, 

Taksim: Nisameddin, Galata: lamet. Şiıli: 
Necdet, Halıcıotla: Barbut, BugtiD lhnannnın gelecek \'apur. 

Beşiktq ciheti tar : 
Be1i1ı:tq: Ali Raa, Ortaköy, ArnnatHJ'· 

ele: Miltiyadi, Bebekte: Merkes ecsaaeleri. 
Sarıyer ciheti 

BUyükdsre: Oıman. Tarabya, Yeaikö,., 
Boyacıkö1, Rumeli Hiaarı eczaneleri. 

Usküdar - Kadıköy ciheti 
Kaclıköy: Eılri lı1ı:ele caddesinde Biı)'ilk, 

Yeldetirmeninde Uçter, Ulkildarda Emin ec 
un el eri. 

Diğer eemtler 
Btl)'t!Dada linui, Bakukö,..Se tatepan 

Sut 18,SO ela Kocaeli Mod""va • 
dan, 6,SO da Saadet Banchmuo tın, 

8 de Bartm Ayvalıktan • 

Bu~ llınaammdan glclecell ft • 

porlar : 
Saat 18 da GWcemal bndenfm. 

9.SO da Ulur bmlte, 8.SO da Kocıull 
Modan.raya, 20 de 8aadet Bandırma. 
n.lOdaVatu......_ 
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Paris sokaklarında Atatürk, d~~t devlet Çanakkale 

müthiş ve kanh nazırını kabul ettiler Hüc~~.un~n 

18 - 3 - 937 

BRiÇ 
MESELESi 

bir at bede of d u ReAı·snı·cku'~mrah,url7um(~u,!:z mAI ltua:'taur··~k~ın.~)dbeungu)"n ÇO~:~y:::.~~~~İrb~a~~:~~~~de vo y ı ldon ~~~incide) 
daha canlı bir surette kalblerimiz- Askerler ha.tan torpitonun su 

+ V.7.4 
., 8.5.3 
+ A.7.4 
+ D.10.9.2 ~.ıo.t 

ıu.1.4 
R.D.V.I 

(Ba.şı 1 incide) 
~işçileri slnerr.aya doğru gitn-.clcten 
rr.eııetmesi üzerrne hakiki oir müsa
deme başlamışt:r Biraz sonra komu 
cistlerden bin bir ei silah alrı:ı~ ve 
bunu yüzlerce ve yüzlerce atış takip 
etmiştir. Polt,; de r.ıukabeleye ba~la
dığından hakiki bir harp sahnesi ha· 
sıl olmuştur. Derhrıl takviye kuvvet
leri gelmiş ve anrak sabaha kar91, nü
mayişçilerin kurduğu 23 bnriknt bi
rer ,birer hUcurrıla zaptediltr.ek sure. 
tile silkıin wmin edilebilmt~tir. Nü
mayişçiler enternasyonali Bl\yhyerek 
çekilmişlerdir. 

Ribbentrup 
tecavüze 
uğradı 

Londra, 17 (A.A.) - Alman sefi
ri Von Ribbentrop, Almanya hükıl
meti namına birkaç kitap hediye et
mek üzere tarihi tetkikler enstitüsü
ne gittiği sırada binanın önünde top
lanan bir talebe grupu tarafından 
düşmanca tezahüratla karşılanmış • 
tır. 

Son karga}alığm kafi bilônçosu 
Paris, 17 (A..A. ı - Clichy"deki ha

diselerin kat'i bir bilançosu şudur: 
Nümayişçilerden 5 ölil, üç ağır ol

mak üzere po!i~terden 157 yaralı, Uçi' 
ağır olmak üzere cumhuriyet ruuhı> 
fız kıtalan ve seyyar kıtalar efradın
dan 84 yaralı. Bh kaçı ağır olmak U
zere nümayişçilerden 80 yaralı, Tev 
kıf edilen ıs kişiden 11 i serbest bı
raktlmıştır. Blumun sıhhi vazıyeti 
§ayanı memnuruyeltfr. 

Dahiliye Naıırıntn tebliği 
Paris, 17 (A.A.) - Dahiliye Nazı

rı, resmi bir tebliğ neşrederek bütün 
Fransızian soğuk kanlılıkları muha
fazaya davet etmiştir. 

Clichy'de vukubulan kargaşalıklar 
hakkında yapılan tahkikat, d~vam et
mektedir. 

PROTESTO M!TlNGt YAPILDI 

Parl.s, 17 (A.A.)- Kesif bir halk 
kütlesi bu akşam K.lişi belediye bi _ 
nası önünde toplanmıştır. Bu protes 
to toplantısına hükumetçe müsaade 
olmunmuştur . 

Belediye binası etrafında sıkı inzi. 
bat tedbirleri alınmıştır. Mitingte fa
şist teşekküllerinin fiili ve tam bir 
surette dağılması istenmiştir. 

Miting, saat 18,15 de brujlamrş, ba 
zı hatipler sözler söylemişlerdir. Kli
§i bçlediye reisi ,halkın mitinge !§ti • 
rakini istemiş ve herkesi sükfıre da • 
vet etmiştir • 

Oldukça şiddetli bir yağmura rağ 
men ellerinde bayraklar ve levhalar 
bulunan talebeler, sefiri enstitünün 
önünde beklemekte idiler. Bu levha
larda şu ibareler yazılı idi: 

"Alman talebeleri toplanma kamp 
lannda bulunuyorlar.,, 

"Almanyada tazyik altında ya.,ı • 
yan muharrir ve münevverler için 
hürriyet . ., 

Sefir arabadan indiği zaman tale
be tarafından itilip kakılmışt1r. Ve 
bu esnada nümayişçiler: "Kahrolsun 
faşizm, f~izm kültürü mahvediyor.,, 
diye bağrrmışlardrr. 

Sefir, soğukkanlılığını muhafaza 
etmiş, talebelerin arasından kendine 
bir yol açarak enstitüye girmiştir. 

Dün akşamki 
Tramvay kazası 

(Başı 1 incide) 

Çok acele bir iş takip eden Hasan, 
tramvayda bekleyememiş ve arka 
sahanlıHtaıı inmi§tir. Bu esnada cad. 
deden geçmekte olan yedek subay ta. 
kmunm yolunu kesmemek için cad • 
denin mukabil cihetindeki kaldırıma 
geçmek istemiş, tramvayın arka tara 

saat 17 de misafir Romanya Harjci- de yazılı olan bu silİnJlıez dostluk burgulannı seyrederlerken Buve 
ye Nazırını kabul buyurmuşlardır. ifadesini yenilemek için geldim.,. zırhlısı yana yattı ve güver. 
Reisicümhurumuz, Bay Antonesko - Bay Antonesko bundan sonra dört tesinden dumanlar yükselmeğe baş-
yu neztlerinde bir buçuk saat alıkoy sene evvelki bir hatıraya da işaret ladı. Fransız zırhlısının can çekit
muşlardır. Ziyarette Hariciye Veki- etmiş, mütecavizin tarifi ve Balkan mesini seyredenlerden: 
!imiz de hazır bulunmuştur. Paktının imzasile neticelenen konuş -Yaşasın asker! Sesleri yiikse-

HAR1C1YE KÖŞKÜNDEKİ malarda memleketimiz adına Harici lirken koca Fransız gemisi direğin-
ZİYARET ye Vekilimizin birinci planda oyna • de sallanan koskoca bayrağile Ça-

Ankara 17 {Tan muhabirinden)- dığı mühim rolü hatırlatarak sözleri nakkale sularına gömülüyordu. 
Hariciye Vekili Bay Doktor Tevfik ni şöyle bitirmiştir: Buve zırhlısının !eşinden fışk.ran 
Rüştü Aras, Romanya Hariciye Na- "- Gerek Rornanya ve Türkiye sular, deniz üstüne yayılan ya~lar 
zırı ile eşi şerefine hariciye köşkün- arasındaki her türlü doğru mUna- kaybolmadan Süfren zırhlısı onun 
de bir ziyafet vermiştir. Ziyaiette BU sebetler çerçevesi dahilinde, gerek boş bıraktığı yerde hattı harbe gir-
yük Millet Meclisi Reisi, Başvekili • Karadeniz~e bizi biribirimize bağ- mek üzere ilerledi. Onu da beş cla.-
miz, Vekiller, Romanya elçi.si ve el- lıyan menfaatler çerçevesi dahi _ kika içinde mermi sağnağma tutan 
çilik erkanile hariciye vekaletimi • !inde, gerek Balkan Antantı ve Türk ağır topçuları 28 lik topları-
zin ileri gelenleri bulunmuşlardır. Bu gerek Milletler Cemiyeti çerçevesi rnızla üç isabete muvaffak olmu§-
ziyafeti, kor diplomatiğin de iştirak dahilinde, aramızda ancak yaklaş lardı. 
ettiği büyük bir resmi kabul takip ma noktaları buluyoruz. Beşinci isabetle Silfren zırhltsı-
etmiştir. Balkanlarda ve Karadeniz sahil- nm top kazma.tının altı delin.mi§ ve 

Ziyafette Bay Doktor Tevfik Rilş- !erinde müesses arazi nizamının cephaneliği ateş almıştı. 
tU Aras bir nutuk söylemiş, dost idamesinde ayni müsavi menfaati- Pek kısa zamanda elde edilen bu 
memleket hariciye nazırını selamlı - miz vardır. Gerek uzlaşma yolun- iki mühim muvaffakıyet düşman 
yarak kendisine Cümhuriyet Hükıl - da, gerek kollektif emniyet husu- fiJosunda ilk bozgunluk alametleri-
meti namına hoş geldiniz demiş ve sundaki teşriki mesaimizle Cenev- ni belirtmişti. Boyuna isabetler a-
sözlerine şöyle devam etmiştir: re müessesesinin gayretlerini tes- lan gemilerini kurtarmak üzere düş 

"- Tarihin teselsülü ve beyne!- hilde de ayni müsavi menfaatimiz · manın genden gelen ztrlıhlan en 
mllel h!diselerin keşmekeşi için • mevcuttur. sert yaylımlarla bataryalartmızı 
de, Türkiye ve Romanya. kiyase • Bu dere ..... çok •ahala d d'" ·· t 

vv .. r a urus susturarak yaralı gemileri g?ri çek 
tin icabatını fark ve temyize mu • ve dost teşriki mesaimizin durma- ıııek istiyorlardı. 
vaffak olmuşlar ve, davaların en dan ve zayıflamadan devam ettiri-
güzeline hizmet için kendilerine leceğine dair kanaatimi bildirir, Darclanos bataryası sukut etli mi? 
terettüp eden vazifenin eheınmiye kadehimi eksellns Türkiye Reisi • Batan Fransız zırhlısı Buvenln ve 
tini müdrik olarak, menfaatlerini cüınhurunun, ekselans Ba•vekilin 

y hasara uğradığından muharebe 
artık unutulmaz bir eser olan Bal- sıhhatlerine, bizzat sizin ve bura. 

hattından geri geri sürükle.,meğe 
kan Antantında birleştirmişlerdir. da bulunmayışından teessüf duy • 1 baş ayan Siifren gemisinin yerleri-

A ntantımıza dahil devletlerin duğunıuz Bayan Rüştü Arasın sıh- ne Ingilizlerin lrrezistiol ve U§iv 
münasebetleri, gerçi, her türlü a- hatlerinize kaldırır ve asil Türk 

ı zırhhlan geçtiler. 
polojinin fevkindedir, fakat gurur- milletinin saadet ve refahına içe-
la ve sahte tevazudan ari olarak rim . ., A:rıaôolu ve Hamiı:!. .y3 bataryala-
şunu söyliyebiliriz ki~ bizi bağlıyan rı bu zırhlılarla dehşE:t.li bir topçu 
çözülmez rabıtalarHl tam ahengi BAŞMAKALEDEN MABAT düellosuna tutuştulkarı sırada kah 
ve kuvveti, beynelmilel teşriki me- raman Dardanos batarya.mızın bir. 
sainin en güzel misali olarak &ÖS- Pa r·ıs g - :;:, den ateş kestiğini rngifü: amirali 
terilebilir. o farketmi.~ti. Muharebenin başlan_ 

gırınd&.:ıberi kahreden yayhmlarile Memleketlerimizin müşterek ül
kUlerini verdikleri bu birleşmede 

bir tek fikir hfd<İındir: 
Yalnız milletlerimizin değil, fa

kat bUtün insanlığın saadet ve re
rah. işte hepimizin hararetle ve 
samimi olarak istediğimiz budur.,, 
Hariciye Vekilimiz, bundan sonra 

S • • d dti:;.man fHosun:ı a&rsan bu kat. .. a-e rg 's 1 n e man r.~:ıtuyanın a+~ş kesmesıni is-

ı: k t.i:l'!i~:r·ıarın artılc cıayı...r.amaz bır 
Ü r iye hak;:J.. ~ . . U fi· Lngiljg &· 

mirali filoyu son bir hamle ile ile
ri stiterek neticeye ~armak istedi. 

-- -·,il> + U.3.2. l N • 
• D.V.ıo. J • 

6.2 W E + 
• 10.2 s + 
+ 4.2 

~ A.D.S 
., A 

+ 9.8.S.3 

7~ 

+ A.R.V.S.t VJ) 

(S) 5 trefl taahhüt etmiştir. ( 
kör (D) i ile oyuna başlar. ra. 

• Bu meselenin halli 21 Mart 
zar sayımızda çıkacaktır. 

14 Mart pazar sayıınızd• 
çıkan meselenin halli .9 

• D. S • . 6 
+ ~. 7 

D 
• ·- - -.-·-- + v. ıo 

• R. D -+-+ 9. s. 4. 2 ~.ı>Jo.' •v 
• 9,, 

• 10 

+ A. V. 5 

Koz pik. Taahhüdünü yerine ge~ 
rebilmek için (S) in bu son altı ej 
veden ~ini yapması 18.zım; faka.t eıı. 
{E) de kalmış ve trefl (R) sini 0 '111 
mıştır. (S) nasıl oynamalı? at· 

(S) ilk levede trefl (R) sini a.llll iil• 
(E) tekrar trefl oynadığı vakit el. 
deki çataldan istüade ederek uçun; 
eti trefl üstline yerdeki karoyu atı 
elindeki karoyu yerden keser. 

Böyle elde A. V. X şeklinde bir~ 
tal olduğu vakit sağ tarafın oynad~ 
(R) yi almayıp ondan sonra çatal ~ 
biribirini müteakıp iki el yaplll1\ 
(Bath) oyunu (coup de Bath) detı 
lir, ki bazan ço kiışe yarar. %1 

(S) ilk elde trefl (R) sini alsa So 
radan (V) sini yapabilmek için yere 
geçmek icap eder ki her vakit JllUJll' 
kUn olmaz. ~ 

• (E) lR) den sonra :eD cle\TS 
etmeyip kör oynarsa mesele değiş • 
mez. Yerden kör (D) si ile el eJııııP 
yine trefl çatalından istifade edUfJ'·. 

KABiNEDE GÖRÜŞMELER 

Başvekil Bay Blum bir heyet gön. 
dermiştir. Kabinenin bugünkü top • 
lantısmda Kl~i hadiseleri görüşül _ 
n.üş, dahiliye nazın niza.mm ne su • 

fmdan karşı tarafa doğru koşmuş 
tur. 

Zavallı asker bu srrada Harbiye 
den Şişliye doğru giden 435 numara 
lı Vatman Hüseyin İdrisin idaresinde 
ki 140 numaralı Şişli _ Tünel arabası 
ile karşılaşmış, tramvay kendisine 
çarpınca yere yuvarlarunrştır Hasan, 
hemen sıçramış ve can acısıyla trnm 
vayın önündeki tamponu yakalamış. 
sa da ayaklan arabanm altın girmiş 
ve bu vaziyette biraz sürüklenmiştir. 
Vatman 40 metre ilerledikten sonra 
arabayı durdura;bilmiştır. Fakat kuv 
veti kesilen Hasan, tramvayın altına 
yuvarlanarak tekerlekler arasuıda 
parça parça olmuştur . 

kadehini Majeste Kral Karolun şere
fine ve müttefik Romanyanın ışan 

ve refahına kaldırmış ve değerli mi
safirlerimiz şerefine içmiştir. 

('Başr l incide) 
kalmadığı yolunda bir itiraz ka.t'iy • 
yen yerinde değildir. Fevkalade işleri 
az bir zaman zarfmda başarmak, 
hem de iyi surette başarmak Türk 
milletinin bir hususiyetidir • 

Kahraman balaryantn iki 
kahraman lcumanc/ant 

Halbuki Ingiliz amirali aldan
mıştı, Dardanosun iki kahraman 
zabitini birden kaybeden askerler 
batarya kumanda.'ll Hasan ile ta
kım zabiti Yusufun bir mermi in
filakile dağılmış olan vücut par
çalarına son dualatını okumak üze.. 
re bir müddı:t durmuştuıar. 

Dikkat edileceği Uzere Bath oytl e 
nunu tatbik eden üçüncü bir b8Jııl 
kazanır. 

====================~ 
lstanbul birinci ticaret mahkellle-

retle ihla.I edildiğini anlabnrştır. Tah 
k'kat bitmemiş ve henüz bir ceza ka 
ran alınmamıştır. 

Başvekil B. Blum, yarın parl~men. 
toda.ki sol cenah gruptan delegasyo. 
nunu kabul ve öğleye doğru sol cenah 
gruplarm meclisteki toplantısma ~ti
rak edecektir . 

Yarm için umumt bir greve intizar 
ediliyor • 

TAŞKTh"LIKLARIN ONüNE 
GEÇECEK TEDBtRLER ALINIYOR 

Patis, 17 (TAN) - KJişi hadise. 
leri münasebetiyle mecliste htiktıme. 
te bir çok istizah takrirleri verile~
tir. Bunların arasında Fransız 805-

yal partisi lideriyle komünist parti • 
ıııi şefinin de takrirleri vardır. 
Hüktımet, yeni taşkmlıklarm önU • 

ne geçmek için kanuni tedbirler ala • 
cağı için meclis tatilinin talik ed.ilıne
gi muhtemeldir . 

Kargaşalıklar ,. borsada fena ak -
sUltı.meller yapmıştrr. Milli müdnfaa 
istikrazmm ikinci tertibinin inkişafı 
durmuştur. Biltün kıymetlerde tenez.. 
zili vardır • 

''Faşizm 
cihan harbini 

hazırlıyor,, 
(Ba.§1 l incide) 

bu devletlerin orduları İspanyayı is
tila ettiler ve tarihin tanıdığı muha. 
rebelerden hiçbir suretle farklı ol -
mıyan askeri harekat yapıyorlar. 

20 milyon İspanyol milletini kana 
bulamıya çahşanlann bu hareketle -
tine artık mUsaade edilemez. Avru
p da barışın muhafazası için millet
lerin gayretleriyle vücuda getirilen 
bütün müesse~elerln ihlaline meydan 
verilemez. Artık yetişir.,, 

Hitabeyi neşredenler, sözlerini fU 
911retle bltirmektedirler: 

"KUltür işçileri, sizi şu kat't sözU 
sö lemi e davet ediyoruz. Halen iş-

H!diseyi haber alan atlı polisler 
vak'a mahallini çevirmişler. müddei. 
umumi Hikmet, muavin Cevdet ile 
naiia beş müfettişi Sururi ve beledi • 
ye mühendislerinden Yakup ta biraz 
sonra gelmişlerdir 

Keşif yapıldıktan sonra tramvay 
arabası kıriko ile kaldırılmış, Hac.:a.. 
nm cesedi çıkarılarak Etfal hasta • 
nesine gönderilmiştir • 

Kabahat vatmanda 
Pangaltı emniyet merkezinde vat

man ile hadisenin şahitleri sorguya 
çekilmiş ve bilhassa yapılan keşifte 
vatmanın tramvayı durdurabilmek 
fırsatına sahip olduğu meydana çıka 
nlmıştır. nk araştırma ve fenni mu
ayenelere göre vatma.n mesul görü
lüyor. Vatman, kazayı görmediğini, 
Hasanm tekerlekler albna gitmesin
den sonra işin farkına vardığını, şa
hitler de Hasanm yere yuvarlanır -
ken bağırdığını ve vatmanın şaşıra
rak arabayı durduramadığını söyle -
mişlerdir. Henüz vatmanlığa yeni 
başlamış olan Hüseyin ldrisin bugUn 
Adliyeye teslim edilmesi muhtemel
dir. 

Kaza yüzünden diln saat 17,30 dan 
20 ye kadar Harbiyenin her iki tara
fında.ki hatlarda tramvay münakala 
tı durmuştur. 

lenmekte ve durdurulmadığı takdir
de pek yakın bir gelecekte yeniden iş 
lenecek olan harplere }( \ şı şiddetli 

protestoya intizar ediyoruz. Harp 
başlamıştır. Faşist memleketler ci -
han haf'bint hazırlamıya kat'i surette 
karar vermişlerdir. Bunları kolların
dan tutmak zamanıdır. Henüz çok 
veç kalmmıı; değildir.,. 

B. ANTOI\'ESKONUN NUTKU 
Doktor Bay Tevfik Rüııtü Arasın 

bu nutkuna Bay Antonesko samimi 
sözlerle mukabelede bulunmuş, mo
dern TUrkiycnin insana hayranlık 

hissi veren ilerleyişinin BUyük Şef 
Atatürkle onun etrafında toplanan 
devlet adamlarının kollektif çalışma 
sile temin edildiğini anlatarak şunla 
n söylemiştir: 

"- Uzun tarihleri esnasında 
milletlerimiz karşılıklı tanıfmışlar 
ve biribirlerinin kıymetini takdir 
etmeyi de öğrenmişlerdir, 

Bu uzak temastan, Türk mille
tine karşı Rumen milletinin kalbin 
de derin bir hürmet ve sempatik 
bir bağlılık hissi kalmıştır. Bun • 
dan dolayıdır ki, hiçbir ırk kini hiç 
bir hissi tereddüt, devlet adamını 
çok defa uzlaşma eserinde rahat
sız eden sebepsiz halk sevki tabi
ilerinden hiçbirisile mücadele et
mek mecburiyeti bulunmaması, 
keyfiyeti son seneler zarfında bu 
derece mesut bir surette başladı 
ğımız yaklaşma eserini kuvvetli 
bir surette teshil etmiştir. 

"TÜRKiYE VE ROMANYA SULH 
iSTiYORLAR,. 

BugUn hiçbir noktada mukadde
ratımız biribirlerile çarpışmamak
ta, esaslı hiçbir şey biribirinıizi a
yırmamakta hiçbir derin menfaat 
bizi biribirimizin karşısına koyma
maktadır. O surettedir ki, milletle
rimiz, hodbin bir noktai nazardan 
dahi, ancak biribirlerinin ahenktar 
inkişafını arzu etmekten başka 

bir şey isteyemez. 
Cerek Tlirkiye gerek Roman • 

ya. sulhten başka bir şey arzu ede 
mezler. zira her ikisi de kendileri
ne lüzumlu ağır dahili isli.hat ve 
kuvvetlenme eserini muvaffaklye
te isal etmek çin sulhe muhakkak 
ihtiyaçları vardır. 

43 milletin iştirak ettiği Milletler _ 
arası bir iş hakkında hükumetimizin 
vereceği son kararın, sel'giye kanş -
mak lehinde olacağına şüphe etmiyo. 
ruz 

Ahmet Emin YALMAN 

Hatay yasası 
(l3aşı 1 incide) 

ket edecektir • 

Halep, 17 (Husust) - Bayır, Bu. 
cak ve Hazine nahiyelerinin son gUn 
lerde mUhim bir me\'Ki işgal ettikle. 
rini bildiren Hataydaki ecnebi me • 
murlar, bu nahiyelerden Antakyaya 
gelen köylülere yerli bazı şahıslar 

vasıtasiyle i?ıkence yaptırmaya tcşeb. 

büs etmişlerdir. Buna sebep, bu köy. 
Jillerin Hataylılara karşı ve yeni ku. 
ruJacak idareye karşı husumet be~le. 
melerini temin etmek ve yakında ya -
pacaklan bildirilen mazbataya imza 
toplamaktır • 

HATAY KÖYLÜLERİNE 
ADLARI DEC1ŞT1R1LtYOR 

Hama, 17 (Hususi) - İstiklilini 
bekliyen Hataylılar, dükk8.nla.rmm 
ve kahvelerinin adlarını değiştirmek 
tedirler. Eskiden Yıldız adını alan 
kahve, Hatayyıldızı ve Camlı kahve 
de Ankara adını almışlardır • 

Mösyö Düryönün Antakyada bu 
lunan vekili, yerli ve ecnebi memur. 
tara bu iki kahveye ginnemelerini 
emretmiş, girenlerin memuriyetten 
atılacağmı bildirmiştir • 

Gazetecilik için 
Hazırlanan Layiha 

lngiliz filc,sunun son hamle il~ i
leri a.tılınl!ıy:ı kadar b.it&'!'y:ıda ku
nıanda yeniden tesi3 edilmiş ve kah
raman Dardanos yine pervasızca 
mermilerini savum11.ğa ba~'amıştı. 

İngiliz gemileri birer birer hattı 
harp har·iı::r~ çıkıyorlar. Kimisi de 
!ıareket~~r, sakit otmuş vaziy 'tte 
B•,ğazın a1<,.ıtılarma. karılmış olan 

serseri serseri akıyorlardı. 

lngiliz amirali sukut ettiğini zan 
nettiği Türk bataryalarının hala 
ateş ettiğini görünce Boğa.zm ge. 
çilemiyeceğine hükmederek kuva • 
yi külliyesine ricat emrini vermeğe 
mecbur kalmıştı. 

Güneş ufukta batarken, karan -
lıkla.ra. gömUlmeğe başlayan Çaı1ak
kale ısularmın dibinde düımau ge
mileri yanıyor, filonun gı::rıye dö
nen kısmı da lngiliz amiralinin sö
nen ümıtıerini stirükleyıp gotiıril
yordu. 

------
Büyük Su 

!§inden: Holantse Bank üni N. v. W 
rafından İstanbul Kapa.lıça.rşı KöSelC" 
ciler 44 numarada Manuk Harutıııı; 
yan aleyhine ikame olunan aıacS 

~ 
davasından dolayı gıyaben cereyall U 
den muhakemesinde müddei velt1 ~ 
mübrez senetteki imza ve alacağı JıJ 
kında müddeaaleyhe yemin teklif ef 
lemiş ve mahkemece de yemin da; 
tiyesinin ilinen tebliğine karar V ~ 

lerek muhakeme 26. 4. 937 pazart , 
saat 14 e bırakılmıştır. ilanın bir s11 
reti mahkeme divanhanesine ası1Jll1t 
tır. Binaenaleyh milddeaaleyh :8 ' ' 
rutunyan tayin oıunll 6 

günde gelip te mübrez beş Jd~ 
senetteki imzaların kendisine ait b~ 
lunınadığına ve senetler muhtevi)'ll 

tı· olan ccman 1667 lira borcu oıma.d1 ııl 
na dair teklif olunan yemini bilkllb~· 
eda eylemediği takdirde H. U. ?J. 
337 inci maddesi mucibince yemindeı' 
kaçınmış ve yemin edeceği vakıalıı.11 
kabul etmlıJ addolunınasına karar.v~ 
rileceği kaunnu mezkurun 141 iti 
maddesi mucibince ilan olunur. 

(3107~ 

Sultanahmet üçlincll sulh hul<llıc 
mahkemesinden: Davacı Beyoğlu ,,v 
kıflar mUdürlUğü avukatı Haşim ft.• 
smı tarafından Beyoğlunda HUse)ıill 
ağa mahallesinde Arnavut sokağııtdll 

·ııc 
Ankara ,17 (TAN) _ 31 milyon 12 No. h evde mukim Fatma aleyb1 

lira sa.rfiyle memleket dahilinde ba _ 37-141 No. 1ı dosya ile açılan mezk~t' 

Davamız 

12 No. h ev ve arsa hakkındaki vefa• şarılacak bUyUk su davasının taha.k. a) 
kuku için Nafıa Vekaletimiz hazırlık. en ferağ kaydinin kaldırılması h • 
larmı bitirmek üzeredir. Veka.Iet, bu kındaki dava duruşmasında müddeS' 
işte çalışacaklar için bir talimatname leyhin ikametgahının meçhul bulııtl' 
hazırlamıştı. Talimatname milhen • ması ha.sebile ilanen yapılan tebligat' 
dis, mUfettiş, fen memuru ve diğer rağmen mahkemeye gelmemiş ve tcI<· 
mUstahdeminin çalı~ma tarzlarmı lif edilen yemini ifa eylemek Uz~ 
tesbit etmektedir. Ve bu husU!ta ya. Fa.tmaya yemin davetiyesi çıka.rıllll9 

pılacak sarfiyatın sureti icrasını for sına ve bunun da yirmi gün muddetl0 

milllere bağlamakta.dır • ilanen tebliğine mahkemece karar ~e

Varfova Oniveraitesi Kapatıldı 
Dünyanın bu kısmında sulhU ve 
muahedelerle kurulu nizamı idame 
ettirmek hususundaki daimi men • 
faatimiz, bundan ileri gelmektedir. 

Bizi biribirimize bağlıyan mua • 
hedenin ilk maddesinin ifade etti
ği hakikat, biltün Ruml!nler için 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden)
Matbuat müntesipleri hakkında Da 
biliye Vekaletimiz tarafından hazır
lanıp diğer vekaletlere mütalealarını 
bildirmeleri için gönderilen kanun 
projesi üzerindeki tetkikler bitiril -
mi.ştir. Gazeteciliği bir meslek hali
ne getirecek olan bu kanun projesi -
nin bugünlerde B~vekalete sunula
t:ağı anlaşılmıılctadtr. 

Varşova, 17 (TAN)- Üniversite 
de Yahudi talebelere karşı yeniden 
nilmayişler yapılmıştrr. 12 Yahudi ta. 
lebe yaraJanrnıştır. İkisinin yıtralan 
ağırnır. OnivPrsite kapatılmr~tır. 

rilmiş ve muhakeme de 21. 4. 987 11~ 
rihine müsadi! çarşamba gUnü ssll 
ona talik kılmmıı olduğundan ye~ 
ve vakti mezki).rda gelip yemin etrt1e-
diği takdirde gıya.ben hUkUın ve 1<9• 

Jıl' rar verileceği HA.nen tebliğ o 
nur. (31070) 

,, 
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~Ylat Demiryollarr ve limanları işletme U. ldar'esi llinlar1 13 - Mart -1937 vaziyeti 

PASI F dö~Uhanunen bedeli (34813,80) lira olan 780 ton Hematet, 180 ton 
Ue Arıınlıane piki 30-4-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
a karada ldare binasında satın alınacaktır. 

kan u işe girmek istiyenlerin (2611,04) liralık muvakkat teminat ile 
ııuınunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 
tes·:ra}ı nilshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ahnm!ş 
~ 1 

a Ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
l'lneJen lilıımdır. 
~~ameler (174) kuruşa Ankara 'Ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-

"'ı.adır. (1463} 

~ • * ~ 
ao.4~hamrnenbedeli (21.000) lira olan 300.000 adet telgn.f bandı 
ltıa 1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ;e .binasında satın alınacaktır. ta/ tşe girmek istiyenlerin (1575) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
Jıa8ın ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. h nüs
litıe~da intişar etmiş olan talimatna me dairesinde alınmış vesika ve tek
t?nıdl'i.ni ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ll -

ır. 

~li.narneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
~esellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1431) 

Vakıflar Direktörlüğü İlanlan 

de ~Sküdarda Kara Davut Paşa mahallesinde Karaca Ahmet cad
ltir&inde 168 sayılı arsa teslimi gününden 31 / 5/ 938 sonuna kadar 
2s ası açık arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale günü olan 
t .. 31937 Perşembe günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlü
~üracaatlan. (1425) 

Memur:n Kanunu 
''l\ı 'emur'un,. kitabı unvanı altında neşrine başlanan ve bütün 
~ Urlan alakadar eden kanunlar serisinin birinci kitabı olan 
tlt enıurin kanunu,. gördüğü rağbet üzerine ikinci defa basılmış
ait. Bu kitapta 788 numaralı Memurin kanunu ile Vekaletlere 

1 lYıemurin kanunları ve tadillerile bunlar hakkında Büyük Mil. 
~ lYıeclisince ittihaz edilmiş kararlar ve tefsirler yaıılıdır· Fiatı 
~ 5ta Ücretile beraber 30 kuruştur. Tevzi yeri Edirnede Meriç 

taPevidiri. (1233} 

AKTI F 
KASA: 

ALTIN: Safi kilogram 21.042.071 "Lira 29.597.3M.04 
BANKNOT • • • • • • • ,. 12.204.041.
UF A.KLIK • • • • ı ı • • ,, 1.187.193.60 

Dahüdelıi Muhabirler: 

Tkrk Lirası • · • • • ı • • • Lira 1.311.766.35 

Hari,teki Muhabirler: 
ALTIN: Safi kilogram 5.054.496~Lira 7.109.552.63 
Altına tahvili kabil Serbest l 
dövizler • • • . . • • • . ,, 42.856.70! 
Diğ~r dö':'izler ve Borçlu klring 
bakıyclen . . • • • • • . ., 45.351.097.70 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • . . . . · · · · Lira158. 7 48.563.
Kan un un 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • • . ,, 12.774.052.-

Seneclat Cüzdanı: 

HAZİNE BONOLARI • • ~ 
T1CAR1 SENEDAT : • • :l~ira 21.759.310.27~ 
E•ham ve Tahvilat Cüzdanı: 

(Deruhde edilen evrakı nak-
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvilat (itibarl kıymetle) Lira 
B- Serbest esham ve tahvilat ,, 

37.044.140.4 7 
3.953.490.09 -------11 

Avan•lar: 

Altın ve Döviz üzerine • • • 
Tahvilat üzerine • • • • • 

-:ı.ira 126.261.34 
·il " 7.759.076.92 

Hi .. eclarlar • • 
Muhtelif • • • 

. . . . . . . . . . 
Yekun 

Lira 

. 
42.988.590.64 

1.311.766.35 

52.:503.:507.03 

145.9U.511.-

21. 759.310. ~7 

40.997.630.56 

T.885.338.26 

4.500.000.-
9.422.573.06 

327 .343.227 .17 

'la.613 tarihinde çrkan bu ilanın İstanbul Vilayeti daire Md. ile 
~yoktur. 

_ " ' KAYIP - Saihbi bulunduğum bi- ı 
~llŞTüYü KULLANMANIZI TAVSiYE EDERiZ Zührevi ve cild hastalıkları sikletlere ait seyrüsefer idaresinden 

H 
. o· aldığım 264 ve 265 ve 267 numaralı 

lOQ lienı sıhhatinize faideli, hem de kesenize elverişlidir. Kuştüyü yastık 'lr. ayrı me plakalar kaybolmuştur. Yenilerini a-
ı .. - kuruş, kuştilyU ve yatak takımları da çok ucuzdur. Kuştüyü kumaş- l - d h .. kibnl' • kt K d 
"'l't \> )g-leden aurıra Beyog"lu Ağacaııı. acagım an u en yo ur. a ı-
~.. ardır. Fabrika ve deposu: lstan bul, Çakmakçılar Sandalyacılar eo- kö T r h F ·t Be k w N 
:'tJt 'l' 1 ıt •arınsır r'ıı No 'i ı ~ TE>lefon <t:~:=;ı< Y a ım ane erı Y so agı o. 
~e.rı· e. 23027. Satış yerleri: ANKARA, tz~uR, BEYOGLU, Slimer Bank 10 da Hüseyin. 
'-

1 
Mallar Pazarları. •••••••••••• .. --------- ----

,~ . ._iliİİiİİİ-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiliiİİiliiİİİİİİİİİİİİİİliiiiİİİİİİİiiiilİİİİİİ•İİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİlliiliiİm KAYIP - Bir haf ta mukaddem 
1 '\ cüzdanımı zayi ettim. lçinde askerlik 

İstanbul Gayrimübad.ller Komisyonundan \~7ıı:1ne~~env~!:ı~r~eı:::~!~ 
t>. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emllk No: Cinsı ve His. Hisseye göre servisine) getirmesi rica olunur. 

Muhammen K.. Halit Göksu ...____ 
8510 Kadıköy Caferağa Bademaltı ve E. 4-7 337,50 metre yıuımıf iki ADA DAZ Ağabey Y. 20-17 hane araaı 2030 T. L. 
2936 Galata Kemankeş Leblebici ve E . ve Y. 9 No. lu dükkanın aırf T Kah veci çıkmazı 3-32/ 2 mülk şerbethane ve her-

ber gediklerinden yal -

l:'/J nız sırf mülk berber 
gediğinden münkalip 
1728 sehim itibariıe R 346 sehim ile bedele in-
tiklip eden vakıf ma • 
hallinin 30 hissede 17 

~ hiaseai 1000 " i.133/1 Ortak öv lkincf ve E. 13-15-1 T- 2113 metre ara& •oo .. 
Üçüncü ve 19-1-3-5-7-

6737 
Bayır 9-2-4-6-8-10 T Galata Kılıç Alipaş: E. Debağhan1. E. 34 Y. 32 187 metre ana 1870 " 

1692 
Y. Mürakip na 38 

T Ortaköy Zincirlik uyu E. 33 Y. 27 Klgir hane ve dükklnm 
ve Değirmen ve 1 111/ 720 hi.B. 250 

" 3400 Kurtuluş E. Despot E. ve Y. 2 420 metre arsa 650 ,, c ~36 
Y. Kokoroz 

Kuzguncuk Simitçi Tahft E. 28 211 metre arsa.nm 

a.41 
ve tcadiye Y. 42 342/ 960 hU5. 171 

" A Üsküdar lcadiye Çüte çınar E. 6 MU. 97 metre arta 100 " Y.M 
3t56 Aksaray Llnga E. Bakkal E. 10 Y. 51-53 78 metre arsa 470 ,, 

~ İmrahor Y. Nefer Ada: 38 
Harita: 1598 

asso Ortaköy İkinci Orta E. 17 187 metre ars& 112 ,. 
27os Büyükada Karanfil E. F'ifekhane 7 Mü. ••56 metre ars& 1120 " T~J Y. Çarkıfelek 
3464 Beyoğlu HUseyinağl Çalgıcı E. 9 Y. 13 · ~ metre &1'8& 200 ., 
3398 Kurtuluş Kurtoğlu E. 28 Y. 48 110 metre arsa 330 

" • 1 :~ 10 Kartal E. Aemalı E . 3 Y. 34 Ahfap hane 620 " Y. KUçUk çına.r Mahallen: B\~ ~ 
15 

Ortak Oy E. ÜçUncü orta E. 25 112 metre ana 120 '1·11. 0 
" A ~I// Seso 

Y. Kaypak oğlu 
Üsküdar Selami Ali E. Papa.s E.18 Bahçeli ahpp hane 300 

" Y. Selamet y_ 26 ,- N · 5776 Kadıköy Osmanağa Karadut E. 122 Y. 14 Üstünde b&Jkdına ait 
ah,ap hanesi olan 138 

~ 
5756 

metre kuyulu ara& 420 " 
Bostancı Çatalçeşme Yozgat yolu 11-15 179 metre arsa 220 " 

5793 
Harita 45 

Kuzguncuk E. Hacı Kaymak E.110 Klgir hane ve araanm 
Y. lcadiye hamam Harita: Ih his. 680 " 

3476 
ve Tenekeci 537 s Bebek E. Hamamcı kuyu E. l MU. 2{2 metre arsa 170 " Y. Yeni Y. 12/67 

a l°ukanda evsafı yazılı gayrimenkuller 31-3-937 tarihine tesadüf eden Çal'famba gününden itibaren bir 

1 l tnUddetle pazarlıkla satışa çıkan lmıştır. Pazarlık için talip olanlann aalı ve pe~embe günleri saat 10 
ltJ} 12 ye (114 den 17 ye 'Ve bu fld gfJnıf Pn JnUiJP htr gün Sabahlan Hat 10 dan 12 ye kadar milracaatlan. 

Sermaye • • • • • • • • 
ihtiyat Akçui • • • • • • 
T edavültleki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye . iLira158. 7 48.5ô3.
Kan un un 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • ,, 12.774.052.-

Deruhde edi. 
bakiyesi . . 

evrakı nakdiye 

Reeskont mukabili il~veten ted. 

145.974.511.-

19.000.000.-

il 

1 Karşılığı tamamen altın olarak! 
ilaveten tedavüle vazedilen . . . Lira 

vazed. • • • • • • • • • • ,, 

T ~irk Lirası M evcluatu 
DSviz T aahhüclatı: 

16.000.000.=ı 

Altına talwili kabil dövizler • ·ıLira 1.143.96 
Diğer dövjzler ve alacaklı klring 1 
bakiyeleri • • . . • . . . ,, 25.448.815.98 

Muhtelif • • • • • • • • 

Yehıin ı 
2 Mart 1933 tarih~nden itibaren 
Iskonto haddi o/o SYı Altın üzeri ne avana o/o 4Yı 

Lira 

15.00Q.000.-
1.551.182.53 

180.97 4 .Ml.

J.3.010. 779. j 4 

25.449.959.94 

91.356.793.96 

327 34~ 227.17 

Kocaeli Vilayet Tapu Sicil Muh3.fızlığından 
Tapu sicilinde kaydı bulunmayan ve vakıflar müdürlilğünce vakfı na

mına tescili istenen Izmitin Tepecik mahallesinde Hürriyet caddesinde 
kayin Mehmet vakfından olan cami hariminde (Sağı Fevziye sokağı solu 
Hürriyet caddesi arkası Fevziye camii havlusu geçidi ve önü Fevziye ca
misi ile mehdut) olan ve vergiçe 6, 8, 10, 12, 14, 16, 11/ 2, 11 3 11/ 4 kapu 
numaralarile murakkam olan altında dört kapulu iki kagir ardiyeyi 
müştemil ahşap mesken olarak kayıtlı eski evkaf dairesi olarak kullanı
lan ve iki odasında şimdilik müftUIUk bulunan binanın vakıflar kanu -
nun 44 üncti maddesi hükümlerine göre muameleye tabi tutulması ka
rarlaştırılmış olmakla ilin tarihinden itibaren iki yıl içinde bu taşıtsız 

mülke dava yolile temellük ve iddiası ve itiraz vuku bulmadığı takdirde 
iki yıl sonra vakfı namına kati tescili yapılacağı ilan olunur. 

·--..'.: 
~ ~ ~ 

/'. 
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G~en ıene gibi bu aene de sinek afetine ve hücumuna ve ha9arabn iıtilaaına maruz · lialinainak için 9imdiden F A Y D A ve pompaıile yuvalarını temizleyiniz:. 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~"'--~~~~~~~~~-:.-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-:------------

B i O C E L ... Cild hüceyratı 
merkezinden· istihsal edilmiş 

c.ld için yeni ve kıymetli 
b:r cevher 

28 1ün zarfında yaşh kadınları 

daha genç gösterir. 
Cildinizin genç, terü taze ve pembe kalması için onu 

besleyiniz. Artık burutukluklar kalmadı. 

25 yaşından son. 
ra; cildiniz. kıy • 
m e t 1 t Biocelini ..__.-.... ............ ~~~......,_. 
ka)·betmeğe hı:ış. 

lar. E~er hemen 
beslenip ihya edil. 
nıe7.._cte bunı"'tıP so. 
lar n ihtiyarlar. BiOCEL 
50 yaşlarında mil -

yonlarea kadınların 

karakterleri genç o . 
labilir. Fakat, ihti -
yarlamış gibi gö -
rUndükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok 
tur. Son zamanlar -
da bilyük bir alim, 

Rio<•f'l, hu ~·eni 

c i l d unsurunda 
cilcliniziııkinln ay. 
nldir. Adrta beşe. 
rPnlzin liv:ımı ı:nv. 
ri miifarikidir. CiJ. 
diniz! açlıktan öl • 
rliinneyiniz. Onu 
Biocel ile hPSle:rf • 
nlz w· y~lnnfhı?;ı • 
nız 7Amanlarda bl. 
le cildinizin dalma 
tue n cazip ı:ö. 
riitımeslni temin 
ediniz. · 

Tesirini gösterdi . 

Viyana Tıp Fakültesinin profcsö. 
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intihab edilmiş genç hayvanlar. 
da gizlenmiş cild hüccyratı mer. 
kezinden istihsal edilmiş saf 
Bioccl vardır. Bu cevher, pembe 
rengindzki Tokalon kreminde 

cilidinizi beslemek ve gençleştir. 
mek için matlup nisbct dairesin. 
de mevcuttur. Geceleri yatmaz. 

T~riibe edebiliriz. 
Riocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 yQJ:lannda 
hlr kadın 30 ve 30 yaı;la -
rmda bir kadın 24 ya.ı;mda 
görünebilir. Genç kızlar da 
hiç bir ,·akit ı:ö~emiyecek -
leri ,ayam haytet bir tene 
malik olur. 

dan e\'vcl kullanınız. Beyaz ren • 
gindeki (yağsız) Tokalon kremini 
sabahları kullanınız. Terkibinde 
"Beyaz Oksijen.. bulunduğundan 

birkaç gün zarfında biribirinden 
daha beyaz üç levin üzerine cil -
dinızi şayanı hayret bir surette 
beyazlatır. Siz de hemen bu iki 
kremi kullanmağa başlayınız. 

Memnuniyetbahş neticPsinden son 
derece memnun kalacaksınız. 

BIOCEL'li TOKALON KREMiNi 

NIZ VE HER SABAH DAHA 
GÖRÜN ÜNÜZ •• 

KULLANI· 

GENÇ 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektup 
vazanlann müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
Jelillerdir. 

(T okalon kreminizden bihakkın istifade ettim. Yüzüm
deki çirkin kabarcıklar zail oldu .... ) 

Z. B. H. O. Fatsa 

(Tokalon kreminin benim cildimin nescine çok uygun 
1eldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer ol
foğu halde' T okalon sürdükten sonra beyazlanmakta v~ 
.ıfak kabarcıklar tamamile zail olmaktadır.) 

B. Şehir t. B. M. Eşi .. Tü. Konya 

MektU'pların asılları dosyalarımızda saklıdır. 

lstanbul Defterdarlığından 
Cins ve mevkii Muhammen kirası Kira 

Tophanede eski Topçular yeni Necati 
bey Cd. de askeri dikim evi altında 

Lira müddeti 

391 No. lı dükkan 42 2 - Yıl 
Galatada Sultan Beyazıt mahallesinin 
Kara Mustafa Paşa caddesinde Gala-
ta gümrüğü karşısında ve TütUn in-
hisar idaresinin işgalindeki bina altın-
da 197 No. h dükkan: 198 2 Yıl 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilerı dükkanlar hizalarındaki kira \'e 
müddetler üzerinden açık arttırma usulile ayn ayrı kiray~ verilecektir. 
tsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek ietiyenlerln 29-3-937 pazartesi 
glinU sa.at on dörtte yüzde 7,5 pey akc;alarile Milli Emlak Müdürlüğünde 
topla.nan Komisyona gelmeleri M. (1428) 

Otomobiliniz için 
Yeni güzellik 
İn üstahzara tı 

Whiz Quickeasy 
ve Air- Flo cdalan 
ON DAKiKADA 
otomobi 'inizi siz i 
yormadan yenı ha
line getirir. 

Las tiklerinizin kenarın ı 

beyaza boyayınız. 

Whiz beyaz lastik bo

yas ı las tiğe kaynar be

yazlığını mu h af aza 

Bay (Suat Tenik). tstanbU· 
lun en güzel manzaralarından 
mürekkep bir albüm vücude ge· 
tirmiştir. CYEDlGON> tar~~:; 
lan neşredilen bu albUtn go 
fotoğraf meraklılannı cidden ~ 

·· .... un lakadar edecektir. Bu albUw .. su· 
fivatı yalnız (15) kuruştur. 

tUn bayilerden ve lstanbul~B 
Ankara caddesinde Yedigüniıli 
satış mağazasındar iste)riniı. ıu 

(15) kuruşluk posta pu. 
gönderenlere bu albümden bil 

det derhal gönderilir. d 
Adres; İstanbul. Ankara ca 

desi CYedigünl Mecmuası idil-

~,---• ·ehanesi. # 

------------~----~ b' kiıtl" 
Kadıköy ikinci sulh hukuk 8 d 

K d k .. .. d G" t pe<le JU 
liğinden: a ı oyun e oz e .. ti 
van paşa caddesinde 18 No. Iı ko§1' 

~q 
ölen Mehmet Haşim Morevin Jll ,·e-
nın defterinin tutulmasına karar ııv 
rilmiş olduğundan alacak ve b_<>~ç~iıO" 

SairWhiz mamulatı. Whiz motör, şanzman, mafsal, gres ve su tu. rının alacak ve borçlarını tarıhı ıdıt"' 
dan itibaren biı: ay müddetle. ha d&" 

eder çatlamaz. 

Iumbası, yeni motör alıştırma yağları, zımpara macunu, conta macu liğimize kaydettirmeleri ve ı~U 1'' 
nu, tente boyası, radyatör temizleme ilacı, radyatör tamir tozu, so- vete icabet edilmediği takdirde }l;J' 
ğuk yama v. s. Türkiye acente ; ·T-ATKO ŞİRKETİ, Taksimbah çcs larında K. M. nln :569 un:u ~ l\Y 

karşısında Telgraf: İstanbul TATKO Telefon 44742 • 3.. hükmünün tatbik olunacagı ıla.n ° 
~!ılıllmmam-••••m•m•mlllllliMl•••~ lnur. 

Sahibi: Ahmet Emin \'ALMAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Tür~< Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 


