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BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Ba ~an topla)'llm 10 kupo. 
a ltarfi Ym Çecuk Anıitdope
dithai 1 Yı ~ alüilininis. ..., 

~ 2 

iDEALiZMiN ~EN YUKSEK MANALARI 
Büyiik önder samimi ALMANY A-11 ALYA 

bir hasbıhalde 
bunu anlattılar 

Bir lngiliz gazetesine göre 
Balkanları paylaşmak · 

"Sac:~etin sırrı kendisi için ·değil, ken
disinden sonra gelecekler için çallı· 

maktır. lnsanllk bir vücuttur, milletler 
bunun uzuvlarıdır. Bir parmağın ucunun 
ağrıması bütün vücuda istırap verir ... 

( BAŞMUHARRIRIMIZDEN TELEFONLA) 
Ankara, 18: R omanyalı misafirler için hariciye konağında verilen ıuare 

~ den otele dönmüttük. Netet Halil Atayla beraberdik. Ta 
1 olan 9ey yukarı odalarımıza çknnaktı. 
Fakat bir kuvvet bizi• atağı kattaki pavyona çekti. 

• Oraya girince her masayı dolu bulduk. iki Romanyalı gazeteci 
llııa oturduğu masaya biz de oturduk. 

. Fakat, Herkes, tabii halini muhafaza ettiği halde, ortalrkta sev 
t_ ".e. hürmet dolu, elektrikli bir hava vardı. Dikkatle etrafa ha 
~'Il<lXk. Bir masanın bir tarafında Atatürk oturuyordu. 

' Kıymetli misafirimiz Bayan An
tonesko ve Bay Şükrü Saracoğlu 
yanlarında, Romanyanın çok değerli 

Hariciye Nazırı da karşılarında bu-

Bütün c/ünyaya samimi bir hitapta 
bulunan Büyül Şelimiı 

ATATÜRK 

siyasetinde anlaşmışlar 
! ltalya, Cermen ~ 
!genişleme isteğine 1 

boyun eğmiş! 
1 Pariıte çıkan Le Tepmı gazetesinin ıiyaıi mu 
1 harrirlerinden Jaccnıeı Bardoux lngilzce (The 
1 Economıite) gazetesinde çıkınıt mühim bir maka 
1 leyi eı~ı alarak Almanların ltalyanların Balkanla 
1 n paylatmak huıuıunda anla9tıkllarını ifta eden 

çok dikkate 9ayan bir yazı ne,retti. 

Muharrir o yazısında; son siyasi hadiseleri, Ge 
neral Göringin Roma, Varşova seyahatlerini ve 

Almanların Garp cephesinde allacele vücude getir 

dikleri müdafaa tertibatı arasındaki münasebetleri 

iki Dost Devlet Adamı 1 

Suriyeli 
Jandarmalar 

Soyguna 
Basladılar 

lunuyordu. r - -
Bizi paviyona çeken kuvvete karşı 1111 INGll.IZ GAZITESINI 

izah ediyor. İngilzce gazetede çıkan ifşaata da is 

tinat ederek Bismark zamanındaki haris emelleri 

1 

9ayır, Bucak Türkleri 
Dipçik Altında 

ldana, 18 (TAN muhabirinden) 
;; llUatakil Hataydaki müfsitler fa_ 

Yetlerini Bayır, Bucak ve Hazne 
~htyeleri üzerinde teksif ettiler. 
"""'ll Bayır nahiyesinden Çukurca kö. 
ce giden Uç Arap jandarma ve iki 
1.... Ye memuru, köylUyU toplryarü:, 
~Yttlı Suriyede kalması için imza 
toplamak istemişler ve bunun için 
~gilerin affedileceğini söyliyerek 
'OYIUyU kandırmak istemişlerdir. *' "B'a.kat köylUler bu garip teklife kar 

gU}mekle mukabele etmişler, Ha
laydan bafka bir idare altmda yafa
lb'1arma irnkln ve ihtimal olmadığı
~. da katf bir lisanla söylemişlerdir. 
~lUlun Uurine jandarmalar köylüden 

llenelik vergi birden o anda tah. 
~-etmek gibi zalimane bir harekete 
~uşlar ve buna muhalefet e. 
~~ri de iplerle binbirlerine bağla
.. '""11« dipçik darbelerlle Uzkiyeye 
1'6tıdermişlerdir. 

hpka temayülüne kartı menfi 
Propaganda 

lanı, 18 (Hususi) - Türkmen a
l&ett mmtakasmdaki TUrkten gayri 
~lar da fapka giymeğe temayül 
~i§lene de mahalli hükfımet 
~U-chtlemek için her türlü tazyika 
~aya ve türlü türlü menfi pro 
hcandalar yapmıya ba.,,lamıştır. Yi
'e bu mıntakada mahallt hükflmet 
~arından bazı kimselerin Türk
~~ aleyhinde propaganda yapmakla 
q,ırnadıklan, din, renk ve ırk bakı
'1nıdan aralarmda aynhk olduğunu 
'<Syliyerek: birleşmek gayesile çırpı • 
"'ıı l'Urkten gayri unsurlan biribir
~e dUıman yapmak yolunu tuttuk 

rr gelen haberlerden anıa,ılıyor 

Suriyeli jandarmalar ıoyıun 
yapıyorlar 

~ep, 18 (Hususi) - Suriye jan
ll an Trablus civannda Hacıde
'h. köyijne giderek ıapka giymiı olan 
~kınen aşiretinin ıapkalarmı yırt
~ Urtemişlerse de jandarmalar, hal 
~içinden gelen bu arzusunu yene
-=ınifler ve şapkalarmı yırtmağa mu 
~fak olamamıılardır. Buna muka
'111 Jandarmalar, hal.km koyunlarım 

(Arkaaı Sa. 10 Sü 2 de) 

minnet duydum. Bu Hyede hayat - --

· ~~~·~~yet~itiiİal y~ ~mdaıl 
- Baıvelilimiı Ye B. Anfoneslo 

:ve ineanlık Jd-ııvt ltaklrmda bir in
aan aisından ifittiğim en gUZel söz
leri dinlemiye vesile buldum. Bir ga· 
zeteci sıfatile de canlı alakalarla do· 
lu kıymetli saatler geçirdim. 
Masamızdaki iki Romanyalı arka

daş, vecit tc;lnde bulunuyorlardı. A
ğızlanndan hayranlık üade eden ke
limeler döküyorlardı. 

Asnn en yaratıcı dehasını, birden 
bire halk ortasında, halktan biri sı • 
fatile karşılarında bulmuşlardı. lnti
balarından en küçük bir zerreyi kay 
betmemek için bütün varlıklarile dik 
kat kesilmişlerdirı 

Şef lonuıuyor 

B u samimi mı~hit içinde, Ata -
türk, hasbıhal halinde konuş- i 

mıya başladı. Misafirlerini ağırladık' 
tan sonra gelen Doktor Bay Tevfik 
Rüştü Aras, kısım kısım tercüme e
diyordu. Kısmen de Atatürk doğru
dan doğruya Fransızca söylüyordu. 

Evvell, hayran hayran dinledim. 
Büyük önderin ağzından çıkan söz
ler, doğrudan doğruya ruhlara akı -
yor, insana en yüksek manada idea
lizmin canlanmış sesi tesirini yapı -
yordu. 

ilk hamlede gazeteci sıfatile hare
kete geçmedim. Hususi bir masada, 
yabancı misafirlerle samimi bir has

bihal halinde söylenen sözleri, na -
sılsa, dinliyen bir gazetecinin bun
ları yazmıya hakkı yoktur diye dü
şündüm. 

Dünyanın cluyması lôıım gelen 
güıel sözler 

F akat bu sözler, o kadar insL 
camlı bir hayat ve insanlık 

dersi ,eklini aldı ki, istifadesinin yal 
nız etraftaki birka~ arkadaşa inhi -
sar etmesi çok yazık olacaktı. Hiç
bir kelime kaçırmamıya çalışarak not 
tutmıya başladım. Bunların istifade
ıini mahdut bir dairede bırakmak, 
hodbinlik olacaktı. Bu güzel sözleri, 
vatanda.şiara ve dünyaya duyurmayı 
en tabii bir vazife bildim. 

Yeni ufuklar 

::iıı • • - • labat edaı dedille 

t 1 ri sı lıyor. a ya Mu rririn her satın ehemmiyetle 
tetkike değer makalesinin hulasası : 

T b 1 t 
General Göringin iki ay evvelki r a US a Roma seyahati ve ltalyan diktatörU 

Mussolini ile görüştükleri düne ka-

9 B • K• e dar tamamile meydana vurulmamış-

0 O 1 n 1 S 1 tı. O mülakat esnasında ltalyanm 
mukadderatını elinde tutan insanlıı • • d 1 
Hitlerin iki siyasi pazarlıklarda eh-

01 U •• r m . . 1 liyetine inandığı Göring arasında yal-u S • nız İspanya meselesinin göriişülme -
1 diği neşrolunan tebliğden de belli i

Londralı Gazete, lslam 
Hamiliği Nerede 

Kaldı? diyor 

di. 
Berlin ve Romanın kısa tebliğindE> 

f(>yle yazılmıştı: 
"iki devletin samimi teatii efkan 

yalnız lspanyol hadiselerine inhisar 
etmemiştir. Göring ve Mussolini bü
tün Avrupa meseleleri Ur.erinde ko
nuşmuşlardır .,, 

( Arkası Sa 10 SU 3 te ) 
Londrada çrkan Deyli Telegraf 

gazetesi (tslamm yeni hamisi) 
serlevhası ile yazdığı bir bafl11a 
kalede Sinyor Mussolininin Lib -----~ 
yada Kayser Vilhelm tarafından -,·~~-
eski propaganda seyahatinde ol 
duğu gibi (İslam hamisi) diye 
selamlandığını anlattrktan sonra 
şu sözleri söylüyor: 

B. Antoneskonun Ankara 
Ziyareti Geniş Bir 
Alaka Uyandırdı 
Bükreı Gazeteleri, Atatürk Türkiye
sinin Şark Avrupasındaki Hakim Ro
lünü Tebarüz Ettiriyorlar 

Ankara, 18 (Telefonla) - Romanyalı misafirlerimizin ziyareti 
çok samimi bir hava içmde inkişaf etmektedir. Dostluk hislerinin 
dplomasi lisanle ifade tarzını dün ajans bildirdi. Fakat kalbin lisa 
nı daha büyük bir kuvvetle konuşmaktadır. Romanyalı meslektaf 
lardan biri, evvelki akşam ortadan kayboldu. Tekrar ortaya çrkm 
ca anlattı: 

"- 6 sene evvel Ankarayı gör
müştüm. 6 sene içindeki değişikli· 
ğln karşısmda o kadar- coştum ki. 
duygulanmı taze taze anlatmak ı. 
çin Bükreş telefonunu açtun. Uf 
~.e)Tek saat mütemadiyen Ankara 
hakkında lçlml döktüm.,, 
Romen ajansı müdürü Ancaraya 

ilk defa olarak geliyor. Basm Genel 
Direktörlüğtlnün verdi3i aqam re. 
meğinde Vedat Nedim Törün, gü7.el 
ve samimi nutauna verdiği cevapta 
dedi ki; 

"lslam dinine mensup birçok te
baası olan bir devleti istikli.linden 
malınım eden ve Adisababada vuku
bulan bomba hadisesinden sol)Ta hı
ristiyanı da, Müslümanı da katliama 
uğratan garpli devletin, mUsta'ldl o
lan lslam devletlerinin meşru istek
lerine karşı teveccUh ve alika gös
termesi, ve doğrudan doğruya mUda
hale imkA.nı bulamadığı yerlerde dü
rüst, hatta dUrüsten daha ileri bir si
yaset takip ettiğini söylemeei çok 
tuhaftır. Mevzuubahis olan memle -
ektler, Filistin, Suriye, C-eza.yir, Fas, 
Tunus ve Iraktır. Neşrol'UDan bir be
yannamede bütün bu memleketlerin 
zalimane baskınlara uğradıklan söy
leniyor, bu suretle de ltalya Yakm 
Şarkı okşuyor ve rakip saydığı garp 

B. Antoneslo istasyoıuncla aTM.ııTar arasında •• 

"-Siz burada çorak tabiati mağ. 
lflp ettiniz. Bununla da kalmadmız. 
bütün bir muhitin karakterini deği1-
tirdiniz. Eski zanlar ve intizarlar :. 
llfma olarak bu muhitte dinamik. 
kuvvetli bir varlık inırdUJl'Uz.,, 

Hariciyenin ıiyafetincle 

(Arkası Sa. 10 SU 2 de) 

HABEŞ TEN 
ITALYAYA 

ALTIN 

~.6f'\.I'~~"~~""" 

3 Devlet Reisi 
arasında bir toplantı . ~ 

Belgrat, 18 (TAN) - Yugo•lavya Kral naibi Pren• Pol, 

1 Akşam Hariciye konağında v..ııea 
suvare, çok gü2l oldu. Konağa koea 
salonlan ve k19 bahçesi büyük bir 
Okyanus vapurunu hatırlatıyor. Bil· 
hassa Bremen vapuruna çok benT.i • 
yor. insan, uzürtan uzap ma~ 
gUrültüsil gelmemesine, biru olsun 
salıntı olmamasına adeta hayret e
diyor. 

A tatürkün, yalnız memlekette 
değil, bütün dünyada derin 

akialer uyandıracak ve insanlara ye-
ni ~ar ve yeni ideal ışıklan göa- Paris, 18(TAN)-:- Habeşistan 
tetecek .büyük sözleri şunlardır: dan 1talyaya altın ve platin sevki 

Romanya kralı Karol ve Çelto.lovakya Cümhu"eUi Be· 
nef, Yugoalavya Üe Romanya arannda Tuna üzerinde lıu

' rulacak köprünün in,mı münmebetile Romen sahilinde 

i 
kain T urni Severin kmabannda nisan ayı b,:ışlannJa bir 
toplantı yapacaklardır. Fakat bu münmebetle toplantıda 
mühim •iymi me•elelerin de görü,üleceii haber veriliyor. 
M. Benu bu toplanhdan ıonra Belgrada ıidecelttir. 

BUtün davetlilerde pek çok efen• 
mek hisai var. Salonlarda gezfp dola.
ıryorlar. Bilhassa gUnUn bütUn met
hurlannm imzalı resimlerile dolu sa
lon, pek çoklarmı cezbediyor. Diplo
matlar, hem ziyaret. hem ticaret lrat
desince köşelere çekilmlt. konuşu 
yorlar. Sık •* ia konUfllla arkadae
larmı deği~lar. 

":- -l\1i11etler gam ve keder bil- yatına başlanmak üzere olduğu 
memelidir. Şeflerin vazifesi, ha • haber veriliyor. İtalyanlar Habe 
yatı neşe ve '8vkle karşılamak hu- $istandaki altın ve platin madenle 

C Ar. Sa 10 SU 5 de J rinde hararetle t,abşxyoralar. ~"""""'~""~ [Arkam Sa 10 Sütün 1 del 
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Askeri Çiğniyen 

Vat man Dun 1 Sene 
Hapse MahkUm Oldu 

Tayyareci B. Lindberg 
Bugün lstanhula Geıiyor 

Amerikalı meşhur tayyareci 
B. Lindbergirı bugün Yeşilkö • 
ye gelmesi beklenmektedir. 

Hindistan hava yolu tayyarele· 
ri lstanbuldan ve Adana üzerin 
den geçecektir. Amerikalı tay· 

Evvelki akşam Harbiyede Hasan isminde bir askerin ölümü ile 
~eticeı:~~~ tr~mvay facıası tahkikatı dün cürmü meşhut müdde 
ıumum.ılıgıne ıntıkal etmiştr. Suçlu Vatman Hüseyin saat 14 te 
27 şahıtle_ beraber asliye dördüncü ceza mahkemesine verilmiştir 

.ıı~ şahıt ?larak Şlşli temizlik ameelsi komseri İsmail dlnl ~ 

. B. Lindbtrg büyük bir lngi .• 
lız tayyare nakliyat ~irketi he
sabına tetkikat yapmaktadır. 

lngiliz şirketi, Londra ile Hin • 
distan arasında muntazam ha
va seferleri ihdası için teşebbüs 
lerde bulunmuştur. Londra • 

yareci bu işini tetkik için nıenı· 
leketimize gelmektedir. 

Bu tetkikler, iyi netice ver· 
dıği takdırde bu hat uzerındt 
gayet büyük son sistem post~ 
tayyareleri seter yapacaK~H ~~ştır. lsmaıl hadiseyi şöyle anlatmıştır: e 

-. Ben Hamamdan Harbiyeyedoğru geliyordum Yedek Sub t dır. 

lebesı de yolu • d ş· l"d H · " ay a-n sagm an ve ış ı en arbiyeye do"ru geliyorlardı K 
yı ya.p~n tramvay da Tilnelden Şişli- c · aza.-
ye gıdıyordu. Birdenbire bir çığlık,-----------------------......:==============::::::::::: 

Profesör Şvarfz frofesör Nevmork 

'------------------------------
Kafa Sporu 

PROFESÖRLER NE 
DOŞONOYORLAR ? 
G cn~l~r ~r~smda, bir fikir harek.etini ve mantıki münakaşa 

kbılıyetını uyandırmak maksadıle tertibine hazırlandığımız 
(Kafa spor:u).nun bilhassa Üniv~rsitelilerde uyandırdığı alaka bizi 
gerçe~ten ıftı~ara sevk~decck hır d7receyi bulmuştur. Kafa sporu 
n.1:m, bırkaç g~nden beı:ı, yalnız Ünıversıteliler arasında değil, bü 
t~~. ~rta tahsıl gençlen arasında dahi günün meselesi haline gel 
dıgını memnuniyetle görüyoruz. 
Dün Universitelilerle bazı temasları

y~~a~ _ ?ir muharririmiz, ',TAN,, m 
gınştıgı bu te.§ebbUsUn umumi deni- Akay ve 
lecek bir alika ile karşılandığına şa-
hit olmuştur. Ko· • f i • 4 

Universitenin Türk ve ecnebi bUtUn f ez Ç 1 n 
profesörleri, kafa sporunun meml~ y • y 
ket gençliğine öl~UsUz. hizmetler ya: • eni apur 
pacağına kanidirler. Akay. idaresi için Almanyaya sipa-

Diln, profesörlerden iki zatla daha riş edilecek iki vapur için fabrika mü 
görüştük. Bunlardan lktısat profe - messillerile yapılan müzakereler ni • 
sörü Nevmark, kafa sporu hakkında hayet bulmuştu H 1 ka. 
bize şunlan söyledi· r. azır anan mu . 

B 
·· 

1 
b' · d k" h' b' vele tasdik için iktisat vekaletile Al· 

- u oy e ır spor ur ı, ıç 1r d k' f b .k 
genç, bunun parlak cazibesinden ken- rna~ya. a. 1 a rı. a merkeilerine gön 
disini kurtaramaz, d_erilr:1ıştır . . eYni vapurların tecrübe 

Hayat adamı yetişrneğe hazırla - sUra~ ı~. mıl ve seferleri .esnasındaki 
nan gençleri, serbest söz söylemeğe sava suratları da 14 mtl olacaktır. 
ve herhangi bir mesele üzerinde de- v_apurlann uzunlukları 85 • 90 metre 

li:ler ortaya atıp ileri sürülecek iti- dır. 
razlara karşı mukabil deliller ser- Alacaklan yolcu adedi de 1700 ki. 
d~tmeğe ahştrrmak, ancak böyle fi- şidir. Beherinin sipariş fiyatı 350 bın 
kır sporlan yapmakla mümkündür. liradır. . 

Müsabakalar için ele alınacak mev- ı Akay vapurla:ile birlikte İzmir k .. 
mi~~· bir fakültenin ders programla- fezleri için de..iki vapur ısmarlanm:. 
n ıc~ınden seçilebileceği gibi, hayatın 1 tır. Bunların -süratlan 13 il l k 
herhnn.~ bir safhasından da intihap 1 tır. Boyları 4~1 metre ve y:ı'cu ~ at~ab· 
ohınnbıhr. . . . ıs ıa 

MUs b k 
1 

. _ lan da 600 kısıdır. Tanesi 200 bin li. 
. -~ a a ar, bır profesoıiln ha • raya sipariş edilmiştir. 

kemlıgı altında yapılmalıdır. Fakat 
o mevzuda ihtisas eahibl olan her • Ger('k bu vapurl.a:ın ve gerek~e ev 

hangı. bir u· d d f ··rn velce Denizyollan ıçm ayni fabrikaya 
ım a amı a pro eso n .• 

yerini tutabilir. Profesör, ilim adamı, ısmarlanan dıger ~apurlarm bedelleri 
her kimse bu mUsabakalarda bitaraf peşinen ödenecektır. Para tutarının 
bir hô.kim vaziyetindedir. Hangi ta- yüzde onu sipariş mukavelesinin fm
r af Wma edici şekilde konuşmuşsa o- zasında diğer kısmı da vapurlarm teıı 
nun lehinde kararını verir. !imleri sırasında tamamen ödenmiş 0 

koptu. Tramvay durdufru zaman al -
tında bir ceset gördüm

0 

ve hadisenin 
büyümesi ihtimalini gözönüne alarak 
hemen merkeze ko§tum, haber ver -
dim. Ben tramvayın nefere nerede 
çarptığını ve ne kadar sürüklediğini 
bilmiyorum.,, 

Bundan sonra ayni ara banın bilet
çisi Rüştü dinlenmiştir. Rüştü. arka 
sahanhirta bulunduğunu, halkın çığ
lığı üzerine imdat 7.ilini çaldığını, fa
kat vatmanın derhal durmadığını söy 
lemiştir. Daha bazı şahitler dinlendi. 
Sonra, mahkeme bir aralık celseyi ta. 
til etmiş ve müzakere bulunmuştur. 

Celse tekrar açıldığı 7.aman. müd
deiumumi, tedbirsizlik ve dikkatsiz
likle ölüme sebebiyet veren vatmanın 
c~za kanununun 455 inci maddesinin 
birinci fN<rasma göre cetaladırılma
~mı istemiştir. Mahkeme. müzakere
den sonra suçlunun bir sene hapsine 
ve 30 lira para ceza!'lı öıtemesine ka
rar vermİfi, kendisini d~rhnl tevkif et 
miştir. Ortada henüz şahsi davacı bu
lunmadığı ic;in tazminata hükmeıiile
memiştir. Hasanm varisleri hukuk 
mahkemesine müracııat t>derek şahsi 
tazminat isti ye bilec~lerdir • 

Bir kadının 
Ayakları 
Kırddı 
Evvelki gün Galatada bir asansör 

faciası olmuştur. 

Galatada Voyvoda caddesinde Ni
şastacıyan hanı asansörü, Oda.ba.şı 
Ropen tarafından idare edilmektedir. 
Ropenin bulunmadığı zamanlarda ise 
bu işi karısı Zaruhi görmektedir. 

Evvelki gün, Zaruhi asansörü idare 
ederken ansızın makine bozulmuş ve 
asansör yukarıdan aşağıya sür'atle i 
nerek yere çarpmıştır. Bu çarpma ne 
ticesinde kadının iki bacağı da kırıl
mıştır. 

Zaruhi, Beyoğlu hastanesine kaldı. 
nlmış, kazanın sebepleri etrafında 
tahkikata başlanmıştır. 

Kara nakil 
vasıtaları ne 
kadar yo'cu 
taşıyorlar? Mevzu olarak, mesela dUnya buh- lacaktır. 

ranmı ele alalım: Dünya buhranı için 
b~lıca iki sebep gösterildiği malum- TOPRAK BAYRAM Belediye, kara nakil vasıtalan hak-
dur: Bunlardan biri, fazla zirai istih- 1 kında bir istatistik hazırlam~tır. Bu 
eal buhranı, diğeri de kredi ve para Ziraat odası idare heyeti dün top- istatistiğe göre, bu vasıtaların belli 
buhranı. lanmış, önümüzdeki pazar yapılacak başlısı tram\•ay, tünel ve banliyö 

Şimdi bu mesele Uzerinde bir mU· toprak bayramı programını yapmı•· t renleridir. llk tramvay şebekesi şeh-., rimizde 68 sene evvel kurulmuş olan 
nakaşa başladığını farzedelim. Tabi- tır. O giln her tarafta toprak dinlen- atlı olarak işlemiş, meşrutiyetten bir 
fdir ki, bir taraf sebep olarak fa:r.lai dirilecek, Halkalıda mera.sim yapıla· mtipdet wnra da elektrikli tramva-
tstihsali gösterecek, öteki de kredi caktır ya çevrilmi§tir. 
ve para azlığını öne sürecektir. Her 
iki taraf ta, istinat ettikleri delilleri, 924 yılında birinci mevkide 

üniversitelerinde bu münakaşaları i- 13,414,813 ve jjcincide 45,200,2ll ol-
ortaya dökecekler ve neticede hangi dare etmek üzere bir takım teşekkill· 
taraf, daha kuvvetli delillerle ortaya !er ~ardır. • mak üzere 58,615,024 yolcu taşıyan 
çıkmış ve ikna edici bir belagat kuv- Tal b . • . lstanbul tramvayları, 935 te birinci-
veti göstermişse, müsabakayı o ka· e e, .sıyası ~e lçtımat hayata de 14,725,385 ve ikincide 44,621,292 
zanmış olacaktır. bu teşekkUller~ gırmek suretile daha olarak 59,397,577 yolcu t~ımıştır. 

Asıl mesele, bir tarafın kendi de- kolay atılır ve ılerde daha pratik. da- 924 ten itibaren yıldan yıla birinci 
lillerlni ve karşı tarafın iddialanna ha muvaffak bir adam olarak yetişir. mevki araba yolC'Uları artmış ve ıo 
vereceği cevaplan, çok mantıki su • lstanbuldaki Robert Kolejde de böy- senede bu miktar 750 bin raddesinde 
rette hazırlamış olmasıdır. le fikri münakaşalara yer ,.erirler farketm_~~tir ki. bu . da ~alkm _!-edrici 

Gerek ortaya atılan sebenle ve ge- Hatta, birkaç defasında jüri heyeti ~·l~~~k l~kts va~e~.tercıhe dogru git 
:rek bu sebepleri ccrhetmek istiven- arasında ben de bulundum. ıgını ~os erm ır. _ 
!ere ka~ı verilecek cevaplar, mUna- . .. 38 kilometre uzunlugunda hatta 
kaşaya tutuşanlardan hangisinin da- Faicat asıl kuvve.tlı ve buyük mil- malik olan lstanbul Tramvay şirke-
ha UstUn oldu~ınu meydana koya - nakaşa.lara, Kembnç ve Oksfordda tinin romork ve motri~ olarak 320 
cama şüphe yoktur. ra!!tladım. Bu münakaşalar, adeta nrabası mevcuttur. Bunun günde va-

Blr mesele daha var: Talebe. iyi- parlamento münakaşaları gibi ton de sati olarak 253 Ü işletilmektedir. 
ce düşünmeden herhımci bir df'til or- rece ciddi olur. Günün baçlıca mese. Usküdar tramvayları 40 kilometre 
taya atmamalıdır. Veya a)ırl te. leleri ortaya konularak, tire.rinde fi. uzunluğunda bir şebekeye maliktir. 
enni ile karşısındakinin ilt>ri c:Urt-ceği kir mUnıık~alan yapıhr. Reyler top- 928 yılmm ikinci altı ayının başında 
delilleri, esaslı surett~ tetkik etme. lanır. En büyük devlet ricali bile, bu işlemeğe açılmıştır. O yıl, 819,710 
dikce cevap vermemelidir. münakaşaları yakından takip etmek yolcu taşıyan Üsküdar tramvaylan 

Ben. şahsen, bu tesebbilt:1U. yalnız üzere bu toplantılara gelirler. Parl- sonradan hattın uzatılması yüzünden 
UniversiteHlt>r için de~l. bUtUn orta manter hayata atılacak İngiliz gen<;- 935 te birinci mevkide 1.130,681 ve 
tahsil gençliği için ayni derecede fay- liği, ilk siyasi ve içtimai terbiyeyi Ba- ikincide 4,335.064 olarak 5,965,745 
dalı buluyorum.,, ting-Klub denilen bu münaka§a klüp- yolC'll taşımrştır. 

nıc;,.r tllraftan RoT"I" hnlmkı.ı vp terinden alır. Tilnele gelince. bu şirketin taşıdığı 
tnedenf hukuk protesörU Şvartz. de. Bu kadar gUzel ve faydalı bir te· yolcu adedi yıldan yıla ha\Tete değer 
miştfr ki: şebbüse giriştiğinden dolayı (TAN) dert"Cede düşmektedir. 924 yılında 

azetesinl tebrik ederim.,, 10.89~ fi09 volf'u taşryan Tünel ida-

ADA YOİ.CULUGU 50 
DAKİKA KIŞALIYOR 

Ak_?Y idaresi ilkbahar tarifesini Nisan başından itibaren t atbrk 
etmege ba_şlıy.~caktır. Bu tarife ile Adalar hattı, Kınalı, Burgaz 
ve Heybelı Buykada olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

-ı Her gün Köprüden Adalar hattma 

lzmir Belediye yapılacak büt~n seferlerde Kın.alı 
Burgaz Adalarıle Heybeli ve Büyük 

Reisi Şehrimizde Adaya ayrıayn doğru p06talar kaldı 
rılacaktır. Bu vapurlar dönüşte de ay 

!zmir Belediye reisi doktor Bay 
S:heçt Uz, Ankaradan şehrimize gel
mış ve Tokatliyan oteline inmiştir. 

B. Behçet Uz, dün kendisile görü
şen bir muharririmi7.e 1937 İzmir fu 
arı hak«ında şu izahatı vermiştir: 

ni şekilde sefer edecekler ve Büyüka
da ile Heybeliden ayrı Burgaz ve Kı. 
nalıdan ayn vapurlar kalkacaktır. 

Bu suretle Heybeli ve Bilyüka-daya 
olan yolculuk müddeti de. gidiş ve ge 
lişte yirmi be.~r dakikadan elli daki 
ka kısalacaktır. ''-- Fuar 20 ağustosta açılarak bir 

ay de,•amla 20 eyllllde kapanacaktır, 
lzmir Fuannıı rağhGt hor ~ono bira. Adalar arasında dıı hmuısl bir sefer 
daha ıırtmaktadır. Daha şimdiden i- progra.mı tatbik edilecektir. Bunun f 

dareye pek çok müracaatler yapılmış- çin de Haliç idaresinden veya başka 
tır. Bilhassa emebi firmaların geniş 
mikyaı::ta iştirak edeeekleri anla.şıl _ bir yerden iki küçilk vapur kirala . 
maktacur. nacaktır. Bu vapurlar yalnız dört A 

Devletin biitiln vesaiti f'llara işti - da arasında işliyeceklerdir. Büyükada 
rak edecek olan firmaların mallarını ım da. yapı akta olan Yürük Ali plajı. 
büyük tenzilatla taşıyacaklardır. ts- . _ 
veç hUk-fımeti 17.tnir fuarına iştirak e- nın ınşası tamamlandıgından bura.ya 
decek memleketlerdeki firmaların ı da bir vapur iskelesi yapılması kat't 
n:ıaııarm; pa~a.sız ve fuıtr müna~;-be- olarak kararlaştırılmıştır. Akay idare 
tıle İzmıre gıdecek seyyahlan yuzde si eski Kadık.. · k ı · d b 1 
elli tenzilatla ta~ı'llağa karar vermiş . oy ıs c esı u a annı 
ve bu kararını bildirmiştir. Dıle koyarak bir iskele kuracaktır . 

Fuara mal getirec~ ve seyvah o- Iskele inşaatına bugünlerde başlana. 
!arak .geleceklere her türlil kolaylık- cak ve Haziran başında. Adalar ara
lar gösterilecektir. smda işliyecek vapurlar Dildeki bu is 

Bu hususta icap eden bütün tcd - keleye de uğrayacaklardır. 
birler alınmıştrr. Seyyahların fuar ldare bu nıün betl Ad 1 

.. dd t• 1 . d .. 1 k' ase e a ar ara. 
mu e ınce zmır e gu7..e va ıt ge- d b ·· k 
çire bilmeleri temin edilecektir. sın :k u;un .. Ü -~apur fiyatla.rını uc~z 

lzmire gelen seyyahların lzmirin lata e Buyukada vapur ıskelesıle 
civarını görebilmeleri i<;in ucuz oto- Yürük Alideki Dil iskelesi arası içi 
bils ve otomobil servisleri ihdas olu_ de beş ve on kuruş arasında bir tarife 
nacaktır. Fuara dünyanın her tara- tatbik edecektir. 
fından bir çok ziy~_retçi. gelece~. için Büyükada ve Anadolu eahili arası 
her memlek~~e gonderılmek uzere seferleri de sıklaştırılacaktır. 

Den;zbanK 
şirket 
kuracak 
"Deniz Bank,. müessesesi, hazirst' 

başından itibaren faaliyete başlaya· 
caktrr. Haber verildiğine göre. ~e
nerler idaresile Gemi Kurtarma şif• 
ketindeki yabancılara ait hisseler de 
hükumet tarafından satın a.}ınacal< 
ve müesseseler de tamamen l)eilİZ: 
Bankın idaresine verilecektir Esasen 
Fenerler idaresile Maliye vekaleti sa· 
tınalma işi üzerinde müzakerelerde 
bulunmaktadır. Haziran başına ka -
dar Fenerler idaresi tamamen bUkO· 
mete geçmiş olacaktır. Son gelen b3

• 

berlere göre, evvelce hazırlanan pro
jede lstanbulda olması kabul edileD 
Deniz Bank umum müdürlüğil, 13* 
vekaletin yaptığı bazı değişiklikleı' 
dolayısile Ankarada tesis edileceıctJr. 

Yalnız .lstanbul ve hmirde birer 
müdürltik teşkilatı yapılacaktır. ~· 
günkü deniz teşekküllerinin ınuha -
sebe ve levazım ııubelerl bu ınüdill"' 
tüklerin emrinde birleşecek ve bir el· 
den idare edilecektir. Teşkilat yUzUıt• 
den hi<; bir memurun açıkta ka]nısS1 
mevzuubahis değildir. Bulundukl91'1 
şubeleri lağvedilen memurlar yeni 
teşkilatta vazife alacaklardır. Kanun 
projesinde Deniz Bankın emrinde btı• 
lunan müesseseleri muhakkıık suret
te kendisinin idare edeceği hakkm<i8 

bir hüküm yoktur. Banka isterse baıl 
mUesseseleri Sümer ve Et1 bar;tcıar
ıfa olrlıımı yibi bh·-•»· ı:irlr'"4 ı;_ı:-.ı- : 
ıfa.,_ o~~bUecoktir. 

Bütün bu hususat ve teferrUat i
çin kanun projesile umum uıUdUrt' 
geni.ş salahiyet verilmektedir. oenis 
müesseselerinde lağvedilecek mura
kıplar yerine Deniz Bankta dört rııu
rakıp bulunacak. bunların birini B!'t' 
vekalet. ikisini tktısat Vekaleti ve bi
rini de Umum müdürlük seçecektir 

18 Mart 
zaferimiz 

18 Mart Çanakkale zaferinin d&
nüm yılı dolayısile dün ak§am EnıiJı
önü halkevinde büyük bir toplantı Y" 
pılmrştır . 
Toplantıya kesif bir halk kütıetd 

iştirai< etmiş, 18 Mart deniz muha.T"'° 
heleri hakkında bir konferans din -
lenmiş, sonra projeksiyonla muho.rt"' 
be safahatı gösterilmiştir. 

Fransız, İngıhz. Alman, İtalyan, lran, 
Yunan. Arap dillerinde broşürler ba
sılma ktadır . 

Vilayet ticaret odaları fuarda mUş 
terek ve daimi bir pavyon inşa ettir
meğe karar vernıişlerdir. Bu iş için 
de icap eden hazırlıklar ilerlemekte-

Bir Vapur Y eşilköy 

Önünde Karaya 

Oturdu 

Dün, Şehremini halkevinde de bll 
münasebetle canlı bir toplantı yapd -
mış, Emin Ali tarafından "ÇanakklY 
lede kara ve deniz harbi,, mevztılll 
bir konferans verilmiştir. .... _ ... .......-----~··,. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

G ec,:en ay yeniden 19 ev, tS _.. 
partman, 2 dükkan olmak ii

zere. S-l bina yapılmış rn 137 bina t...
mir edilmiştir. 

dir.,, . 

Şark Hattında 

T enzilath Tarife 

lskenderiyeden Tunaya gitmek Ü· 

zere limanımızdan geçecek olan Ro . 
manya bandıralı 3000 tonluk Bukeres 
şilebi evvelki akşam Yeşilköy feneri 
önünde karaya tourmuştur. Sis veya 
fırtına gibi tabii sebepler olmadığı i
çin geminin neden oturduğu tahkik 
edilmektedir. 

Gemi kurtarma şirketinin Alemdar 
tahlisiyesi kurtarma işine başlamış. 
tır. ?eminin oturduğu yer kayalU. 
oldugundan kurtarma işinin uzun aU 

• 
B elefliye E renköy n KmttaP' 

rak tahsil şuheleriıı' t,,.\')1idl 

karar vermi~tlı'. 

• .. ~ 

O nUmüzdeoki sah günUnde.n 11·r 

haren afişaj işlerini doğnıd&ll 
doğruya belediye idare ec:l~ektir. ......... ~ .. ______._..~-" 

Devlete gec:en Şark Demiryolları • 
nm Banliyö hattı için yeni ve tenzilat 
lı bir tarife hazırlanmış ve tasdik t
ein Nafia Vekaletine ~önderilmiştil'. 
Tarife Devlet Demiryollarmm Hay
darpaşa Pendik hattın<la tatbik etti. 
ğinin hemen hemen aynidir. Tarife 
tasdikten gelirse Nisan başında tat· 
bik edilmeğe başlanacaktır. 

=====,----==-=====;:==============~:::============================~ 

lTAkVi/.\il~HAVAJ 
receği anlaşılmaktadır. 

resi 935 te ancak 6,116,582 yolcu ta
şıyabilmiştir. 

Banliyö hatlarından Anadolu. ya
kasında da yolcu sayısının a7..a.lması 

göze çarpmaktadır. Bu da o civarda
ki tranway şebekesinden ileri gelmek 
tedir. 929 yılında 3.217,987 yolcu ta
şıyan Anadolu banliyö hattı 935 te 
2,580,598 yolcu taşıyabilmiştir. 

1 
19 Mart 937 \ 

CUMA 
Bugünkü Hava: DEC.IŞIK 

Rumeli cihetine gelince, bu taraf
ta bariz bir eksiklik yoktur. 929 da 
3.792,501 yolcu taşınmış. 935 te de 
3.024,142 yolcu nakledilmiştir. 

-Bugünkü hava değişik olacaktır. Rüz -
glrm şimalden orta kuvvette eımeıi ve ha 
va."'lm kısmen bulutlu gec;meıi muhtemeldir 

Orta Anadolu mıntakasmda, şark vlli 
yetlerindc hava 1cıyrınıay11 baslRmşur. 

DU1''KU H A\".\ 
Dün barcmetre, 762 milimetre, hararet 

en çok 16, en u 7 aanticrad olarak kıydeli 
mi$tir. Rüzclr deliıik iıtikametlerden eı -
miıtir. Hava ı1c;ık ıreçmiıtir. 

3 üncü ay Gün: 31 Kasım: 132 
1355 hıcri 1353 Rurıi 

MuharTem 6 6 Mart 

1 

Güneş: 6,06 - Öğle: 12.221 
İkindi: 15,46 - Akşam: 18.20 
Yatsı : 19,50 - l maak : 4.26 

---------------------------
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Fransada Halk 
Cephesi Partileri 
ihtilCifa Düştüler 

R.adıkailer, Poiısin tasfiyesi 
ia/ebine iştirak etmiyorlar 

la~aris, 18 (Radyo-TAN) - Burada Klişi mahallesinde solcu 
~ii a fa~stler arasında geçen kanlı kavgaların tam pilançosu şudur: 
;a~ışçilerden beş ölü ve 80 yaralı. Polisten 241 yaralı. 

illa abıne fevkalade bir toplantı yaparak kanlı hadiselere sebep ol 
dik~r ınuhten::eı. toplan~ılarıı; ;:asak edilmesine karar vermiştir. Şim 
l'a halde hadıse mes ullerının meydana çıkarılması için tahkikat 

Pılryor. 

Komünist partisi, zabıtanın bu hL 
dise esnasındaki hareketini prot~::;to 
etmekte ve polis amirleri arasr.ıda 
cezri bir tasfiye yapılmasını faşıst 
teşekküllerin derhal feshini 1stemt•k
tedir. Bununla beraber Başvekil M. 

• Blum, böyle bir tasfiye ve feshe t~
raftar olmadığım söylemiştir. Fakat 
sol cenah partileri de f~izmin ilga -
smı istiyorlar. Hükumeti, f~izm na
r~etine karşı yumuşak davranmak
la itha.m ediyorlar. Müstakil mebus
lardan biri de "hükumet bugünkü si. 
yasetile zengin Rınrfı himaye etmek
tedir. Bunu değiştirmek İazımdır ... 
demiştir. 

IDfUMI GREV 
Faciayı prote.c:ıto etmek ü1.ere u • 

mumi mesai konfederasyonu tarafın
dan tertip edilen yarım günlük grev, 

F muvaffakıyetle başanlmış, öğleye ka 
'0rıso Komünist Padisi Liderlerin- dar devam etmiş. !~kat gazeteler bu 

,g-revden ia~iEma edilmiştir. Bundan 
~ den B. TOREZ başka halkçılar tarafrndan Klişi ma-f--,1 d hallesinde üç bin kişilik bir nüma~-iş 
f""I •ı st•ı n e te tertip ohınmustur. Bu sırada bir 

nutuk söyliyen komüniRt liderlc>rin -
\, rlen Torez. polisin mutlaka tasfiye e-
f h d • ı dilmeı:ıi lcizım geldifrini söylemiştir. a U 1 e r Bundan başka "Millt>tin muhafa1.ası 

irin bir soı:walist - korniinh;t komite-

k + si,. teşkili de talep edilmektedir. are e e lHTlt.;AF MI? 

S 
-rarıs, 18 (A.A.) - Halkc;rlar cep-

e Ç 
•
1 
yo r 1 a r ! hesi hükumeti, devam etmektedir. U

zun silren bir takım müzakerelerden 
l( sonra siyasi vaziyet, bugün biraz da

ti~ Udüs, 18 (A.A.) - Filistinde va- ha tavazruh etmiş görünmektedir. 
~l et daimi surette vehamet peyda füişi arbedeleri, zannolunduğu ci
~~~ktedir. Dün akşam tcdh~çiler, bi, sosyalist ve komünist fırkalan a
lta, ~1.n nıerkezinde bir dört yol ağzın rasında bir uçurum açmamıştır. Tah
bıta ır bomba atmışlar W; birisi UL min edildiğine göre, halkçılar cephe
~ llıemuru olmak üzere 16 kişi ya- si fırkalarmda sosyalistlerle komü-
~nıı~lardrr. 1 nistler değil, belki dün greve aleyh-

~ Udüs halkmm bütün rnahafiline tar olduklarını beyan etmiş olan ra -
'1 erısup Yahudilerin fevkaliı.<le mecli- dikallerle sosyalist ve komünistler a
du Iriı: ve cinsiyet farkı .gözctmtksizin rasında muaraza vardır. 
bu~ akşam bir toplantı için da,ette Blumun gazetesi olan Popüler za
ba Un~uştur. Sebebi, vaziyetin va - bıta arasında bir tasfiye iı:ıtedi~ hal
Jıt rne_lıdir. ,, de radikallerin gazetesi olan Er Nu-
la.ııllc!ıs ,. Y~~udilerin ?uym~~t~ olduk vcl diyor ki: . . .. 
~a lnfıalı ıfade etmış ve ıgtişaşlara "lntizam ve mzıbat mudafileri. va
~ıı~ mü~a?el.e için büti.l_n ~ahudı zifelerini yapmışlardır. Polis müdii
,.. etlerını bır araya getırmege ka- ründen sevvar muhafızların sorı ne-
'"I' v •• 

ermiştir. ferine varmcıya kadar hepsi de ı:üm-
~ liebronda Arap müfritleri, tPJefon huriyete ve memlekete layıki veçhile 
ta~Uar:ını keserek bu mıntaka ile payi hizmet etmişlerdir.... . 
'1' t arasındaki münakalatı inkıtaa Hümanite g-azct~ı:ıı, dıyor ki: 
~tmışlardır. "Şimdi hükumetın yapacağl §ey, 

Balkan 
Ekonomi 
Konseyinde 

~tina, 18 (Hususi) - Balkan An. 
~ tJ devletleri Beşinci Ekonomi 
\>e~~Seyi bugUn saat b~te açıldı. Baş 
te il Metaksas söylediği bir nutuk 
~ l\onseyin açıldığını bildirdi. Riya.. 
te Yugoslavya başmurahhası ge. 
bı tek müzakere başladı. Bu celsede 
'ti U~teiif meseleleri tetkik edecek 

cumen seçildi. 

Cenubi Afrikada 

Kolera Başladı 

1~ l...ondra, 18 (A.A.) - Kap'tan ge. 
d ıı. haberlere göre, Coimhatore'de tJi1 ~ir ziyaretten dönmekte olan 

Yiiz kişi koleradan ölmüştür. 

DAHiLiYE VEKiLi 
ŞARK YOLUNDA 

, .\dana, 18 (TAN muhabirinden) 
~f bahiliye Vekili Bay Şükrü Kaya, 
~akatinde General Kazım olduğu 
h_ t· husust trenle şehrimi1.den DL 
lt rk kire geçti, istasyonda yarım sa. 

adar hükUnıet eritanile görüştü. 

Akel en izdeki 

ıah damarlar! 

• 

G ünün en mühim meselesi 
milletlerin şahdanıar ları 

sayılan müvasale hatlarıd ı r. Her 
millet, iktisadi, siyasi, veya aske· 
ri bakımdan kendisini a lakadar e
den bu şahdamarı benimsedi. Hiç 
olmazsa her tehlikeden korunmak 
istiyor ve bu yüzden mi lletl er ara
sında bir hayat, memat kavgası 

devanı edip gidiyor. 
Fakat her milletin şahdamarı t e

lakki ettiği müvasale yolu onun 
ihtiyaç larına göre k ıymet ve ehem 
miyet al ır . Mesela lngiltere, ser • 
maye yatırd ığı yerlerle ve muh • 
taç o lduğu maddelerin kaynaklari 
le al akasını idame için bu yerlere 
ve kaynaklara doğru uzanan yol
l arı şahdamA.rl ar sayar. Akden iz 
bu şahdamarl arın ancak biridir, 
belki de en mühimmidir. Bu yüz. 
den lngi ltere bu şahdamarın her • 
hangi bir tehlikeye uğramasın ı is
temez. Bunu n için Malta adasının 
tahkimatı yenilenmiş, K ıbrısta de. 
niz üssü yapılm ı ş, M ısır ı n vaziy1t-

TAN 

Fransanın ispanya Faciası 
1Asiler Madrit önünde Eski 

Ankara 

Elçisi münhezim oldular 
-ı 

Kont dö Şambrön 

Fransada Bir 
Suikast 

Paris, 18 (TAN) - Fransanın es. 
ki Ankara ve Roma Büyük Elçisi 
Kon dö Şambrön bir kadın tarafın _ 
dan suikaste uğ'ranuş, tabanca ile 
ağır sur.ette yaralanmıştır. Fontaj 
adındaki bu kadın, sabık elçiyi, ken. 
disi ile Mussolinin arasını açmış ol _ 
duğu için öldürmek istediğini söyle. 
rniş ve suikastinin ölümle neticelen. 
mediğine çok müteessir olduğunu da 
ilave etmiştir. Hastanın vaziyeti 
tehlikelidir. 

Şuşnig 
Peştede 
Budapeşte, 18 <A.A.) - A'·us _ 

turya Başv6!<ili B. Şuşnig öğleden 
sonra tayyare ile buraya vasıl olmuş 
tur. 

mücrimleri ce1.alandınnak. idareler
de tasfiye yapmak ve Fransada J<~ran 
conun harekatını taklit etmek için 
tertibat alan ve sil!ıhlanan kımse!e
rin tahriidi.tını imkansız i.ir şekle sok 
maktır.,, 

lTALYAN PAVYONU 
Roma. 18 (A.A.) - ~abah gazete

leri, Pariste zuhur ede'l hadi~eler e.c:
nasmda beynelmilel c:;eı·gidcki İtalyan 
pavyonunun da nümayişçiler ta. 
rafından işgal edilmiş olduğunu ya;,. 
maktadır. Paristeki lta!yan scfıri, 
protestoda bulunmu~tur. 

1 Franko, · Bu Cephede 
Taarruzdan Vazgeçti 

Londra, 18 (Radyo - TAN) - Madrit önünde Guadalajara 
cephesinde asilerin bugüne kadar yaptrkları taarruzların tam bir 
akamete uğradığı anlaşılıyor. Fena havaların da rol oynadığı bu 
akamet neticesinde asilerin kumandanı General Franko bu cep 
hed~ tc:ıarruzlanm tatile karar vermiştir. 

~ladrit kun·etleri tarafrndan ~ 
~·apdan mukablt taarnızlar neti. 7 
cesinde asil~r mühim telt·fnt wr. una 
m i5lerdir . Bu suretle Madriılin 
asiler tarafından muhasarası miim 
kün olamanu.,tır 

AS1LER MAGLUP 
Cümhuriyetçi kuvvetler, dün ö.frle

den sonra Brihugea istikametindeki 
ileri hareketlerine de\•am etmişler ve 
Pajares, Solanillos ve Olmeda kasa
balarını ani bir taarruz ile zapteL 
mişlcrdir. Oeri hareiceti neticl'sinde. 
4 kilometre imtidadında ara7.i kazan. 
nılmıRtır. ARilerin, Ron hava bombar 
dımanlan neticesinde Brihırel{a 'yı 
tahliye etmiş oldukları wnnedilmek. 
tedir. 

BOMBARDIMAN 
Madrit. 18 ( A.A.) - Müdafaa 

meclisinin bir tebliğinde bilhassa ~öy 
le dı>nil'!'!ektedir: 

"Guadalajara cephesinde hük1ıme 
tin topçu ve tayyare kuvvetleri, aRi 
lerin mevzilerini, bilhassa Brihıı"ga 
mmtakasındaki mevzilerini miiessir 
surette bombarOıman etmiı:;lerdi•·. 

Düşmanın 4 tayyaresi ile hiikfımet. 
çilcrin avcı tayvııresi dü<ımüştür. 

1~ ltalyan a""'1ceri. kC'ıırli istekleri. 
le rt1k0met saflanna iltihak etmiş. 
!erdir. 

JAPONLAR 
Lonrlra, 18 ( A.A.) - ~fanrhester 

Guardian'm diplomasi muhııbirine 
göre. hircok .Tanon 1.abitıeri. lsnan _ 
yol asilerile birlikte harp etmektedir. 
ler. 

KONTROL 
Londra, 18 (Radyo _ TAN) 

!spanya hudutlarını kontrol edecek 
olan 100 kadar Ingiliz müşahidi ls. 
panyaya hareket etmistir. Bunlar _ 
dan pek ço~ ispanya'. Portekiz hu. 
dudunda vazife alacaklardır. 

HAKSIZLIK 
Londra, 18 (A.A.l - Avam Ka _ 

marasrnda kontrol planmın tatbikine 
ait kanun layihasınm ikinci kıraati 
münasebetiyle muhıılif işçi partisi 
namına söz Röyliyen \Va.el BaC"ker. bu 
liı.yihanrn lspanyol milleti ve hiiku • 
metine karşr bir h:>~<Sızlık teşkil et_ 
tiğini. !talyan ve Alman ordularının 
bug-iin ispanyayı genis bir nll'hct <la_ 
bilinde istilaya tevessül etmiş bulun. 

Sa itan alı 
Ne zaman? 
Viyana. 18 ( A.A.) - BaşvC'kil Şuş 

nig ile Viyana belediye reisi, vatan· 
se\'erler cephesi tarafırıdan : trtip e
dilmiş olan bir çok içtimalarda müte
addit nut·..ıklar söylenı!şicdir. 

Şuşnig, bilhassa amele meseleleri 
ile meşgul olmuştur. 

Viyana belediye reisi ScJ.ım!tT., Tu
na ha\'zasındaki devletler mescle·i i-
le devletin rejimi mesele.si hahkında 
sözler söylemiştir. 

Belediye reisi, bilhassa şöyle ıle -
miştir: 

"Tarihi membaına irca etmek 'ıe 
eski Tuna havzaRı saltanatını bu sal-
tana tın varisi olan devletlcrı :h ti va 
eden iktısadi bir mülk halinde yeni· 
den tec:;is etmek inıHanı mu tasa V\'('t" 

değildir. 

Eğer bu mümkün olmuş olsavdı 
bütün merkezi Avrupa için fAvdıılJ 

bir Rey olurdu. Fakat bu, mümkün 
değildir. Zira buna mani olan bir çr,k 
şahsi. siyasi ve iktısadi engeller vsır
dır. Maamafih bu işin daha yolunrla 
gideceği zaman hulül edecektir. 

Devlet rejimine gelince, eğer Avı.ıs· 

turya milleti. saltanaU istiyorsa, s:ıl
tanat iade olunacaktır.,, 

60 Milyon Dolara 

Bir Dretnot 
\'aşingt.on, 18 (A.A.) - Bahriye 

nazırı. 60 milyon dolara mal olacak 
olan 30 bin tonluk ilk dretnotun in -
şası için hususi inşaat tezgahların • 
dan teklifler istemiştir. 

duklarını söylemiş ve işçi partisinin 
kanun aleyhinde rey vereceğim s ave 
etmiştir. NctiC'ede layiha 86 muha. 
lif reye karşı 192 reyle kabul olun -
muştur 

•• 13UGUN.· 
ti temin olunmuş, lskenderiye ve 
Portsait limanlarının deniz ussu 
olarak kulİanılması kararlaştırıl -
nıış, hava yollarının emniyeti sağ
lamlannıış, ve nihayet muazzam 
bir t eslihat proKram ı kabul edil· 
miştir. 

lngilt erenin bu şekilde ça l ışt ığı 

s ı rada Fransa da aşağı yukarı ay. 

ni yolda onunla beraber çal ışıyor. 

Çünkü Fransa şimali ve garbi Af
rika, şarki Akdeniz, ve Uzak Şark
taki müstemlekeleri ile müvasale 
yollarını şahdamarları sayar. Bü
tün bu yollar lngi liz yollarile müş
t erek o l duğu için lngi ltere ile bir
likte bunların masuniyetini temin 
yolunda teşriki mesai ediyor ve 
onunla birlikte statükoyu korumı
ya uğraş ı yor. 

Fakat bu şahdamarları tehdit 
eder görünen bir devlet var. O da 
l talyadır. ltalyan ın tehdit nokta • 
ları içinde en mühimmi Sicilya ile 
Tunus arasında Pa ntellaria ada • 
sıdır. Şarki Akdenizin, Cebelüttıı.

r ık ı sayılan bu ada, Akdenizin 
garbi ile şark ı arasındaki nıüvıı. -
sa.lav ı tehdit edecek vaziyette.ol-

duğundan ltalya ile lngiltere ve 
Fransanın müvasale hatları bura
da çarpışmaktadır. Fakat Pantel
larianın vazifesi ltalyA.nın Libya 
müstemlekesini korumaktır. 

ltalyan ı n diğer müstemlekeleri 
Şarki Afrikadadır. ltalya bunlara 
kavuşmak için lngiliz elinde olan 
Süveyş kanalından geçmek ıztıra
rındadır. Fakat ltalyanın elinde 
Süveyş kanalına mukabil lngilte
reye karşı kullanacağı bir nokta 

vardır. O da Bahriahmerin Ba • 

bilmendep boğazındaki Dumeyra 

adas ı dır. Bu ada. Bahriahmerin 

methaline kat'iyyetle hakim de
ğilse de lngilterenin Perimdeki 
tahkimatına karşı gelecek mahi -
yette sayılıyor. Yani burası da bir 
çarpışma noktasıd ı r. 

Diğer bir çarpışma noktası da 
garbi Akdenizdir. Fakat buradaki 
vA.ziyeti ancak ispanya harbin in 
sonunu tasfiye edecektir. 

Akdenizde statükonun muhafa. 
zasını taahhüt eden lngiliz - ltal
yan anlaşmasına rağmen meseleyi 
Adeta yeniden ortaya çıkaran se • 
bep, bu çarpışma noktalarıdır. 

ispanya hükumetinin 

Notası 

• spanya hükumeti tarafın • 
1 dan lngiltere ile Fransaya 

geçen 9 şubatta gonderildiği söyle
nen ve Fransa ile lngilterenin mü
sait bir vaziyet alnıalarile dahili 
harbin hükumet lehinde neticelen
mesi takdirinde ispanya hükume
tinin Fas mıntakasında lngiltere 
ile Fransa lehinde arazi tadilleri • 
yapmayı kabul etmeyi vadetmesi, 
Akdenizdeki şahdamarların çar -
pış.ınası ile alakadardır. 

ispanya Fası Akdenizin nıetha· 
line hakim ve bu yüzden müvasa
le şahdamarlarile pek yakından a
IAkadardı r. lngiltere ile Fransa hü 
klınıetlerinin lspanyol notasına ce 
vap vermedikleri ve arazi tadili 
meselesinin mevzuu bah:;olmadığı 
söyleniyor. Fakat notanın ifşası 1-
talya ile Almanya mahafilinde de
rin bir tesir yapmıştır. Belki de 
bu hft.dise, faşist devletlerin Fran
ko ordularına yaptıkları yardımı 

takviyeye saik olac11.ktır. 

Ömer Rıza DO~RUL 

3 

Vur Abahya! 
Beyoğlundald zerzentçılarla, ma.. 

navl&r belediye.) e müracaat edip şek
vacı olmuşlar. 

Neden~ 

Mü~terisizlikten. 

Bir ak~arn rdiki ınizin "özüne ba·la· 
lırsa bunlar Be.)·oğlundaki buı bü
yük dükanlann ( bakal dükanı ola
cak) J emi5 \e . ebze atmalanııın 
kendi i~lf'rine ket \urduğunu ileri sü
rerek bunların yemi~ ,.e sebze ~hna
lannın menedilmesini b.temi::-Ier. 

Yahu! Dün)a ne gariıı oldu? Her
kes i~ine ~elmiyen şeyi, haklı, hak
sız hükümett.en isti~·or. B<iylt'ce ı:ii
nün birinde, mf"Sela mendil satanla
nn "enfİ\ e ~t>kenler, binaeııaJe\·h 
me<lil kullananlar azaldı. Buna bir 
çare bulunsun da halk enfi~·e çeksin,, 
diye d ilekte bulunmırnmlarına . eht'p 
yoUtur. 

Ger~i. Be~·oı;:Iunda muan en hazı 
mana,·ıarm gitgide müı,terisiz kaldık· 
larını ben de görü)·onım. Fakat bu
nun <ıebebi oradaki bakalların ~·e.ni~ 
satma.lan dewı. bu mamn·ıarın ve 
ı;;ebzedlerin mü-;.terilerinden, nnalan
nın nikahını istf"rneleridir. Dünvanm 
hi bir )·erinde bir adam malını ·zara. 
nna ..atmaz. 1\lü~teri de bir yerde da.
ha ucuza -.atılan lıir malı ka~rki ma
nav k81.an<ım diye gidip hatır ic:in 
daha pahalı <ıatan o manavdan al
maz. 

Bt>lı~'iyeye nı\ira<'.M\t f'ill'n mana\'· 
lann istedikleri kendilerinden ı1aha 
uc111.a mal "atım haknllann )'l'Olİ'::' -.at 
maktan menedilmesi, J"nni 'izin, •~
nim pafınlı JPmİŞ J'Pmt>mİzıJir. J),._ 

ml"k, vur nhalıya ! UPn hele<liyt>nin 
yerinde olsam , .P hana hiiJ·tc bir mU· 
raca.at yansa in r. derhal: 

- Oğlum! Ticaret serbesttir. SPD 
mii-,teri)·e daha <'İddi, daha diirüst 
muamf'le et! Daha i) i, daha ucu1 mal 
.. at! Kimıo.e oraya gitmt-z, sana !:Plir. 
Der ,·e tı:elenll"ri ha'::'ımılan sa\·arım. 
Hele bakallann yMni-;; \e seln.e 'l&t

mamalannı istemek diinvanın ticnrct 
ad<-tlerine nazaran ~üJÜne<>l'k lıir 
sevdir. Bir kere diinyanm her vcrin
d~ hakallar hPm )·e~1i-.;, hcın • ~H·'n:e 
..atarlar. Dahası ,·ar, Lonclra, Pnri._ 
n: Berlin ,ı:ibi hü)·iik ~thlrlPrıle Sel· 
fric, Galeri Lafa) et, \'erthayın gihl 
biiyük ma~az:ılnr bir taraftan ipPklJ 
kumaş, kürk \'e miice\"her satarken, 
bakali) e .,nhelerintle <le "o~nn, ~ar
mı,.aii;a kadar -.ehze, ke.,·ilıoynunına 

kadar da )"Pmi-; .. atnrlar. Şimdi. Re -
yoi:ln mnna,·Jan pahalı yPmi5 •mta .. 
caklar di)·e ortara yepyeni hlr yemi' 
\'f' c;eh7P inhi-.an mı ata~ai!ı7.? 

\"ahu ! Pnra kıwnnını\I< i"ti.\'enlPl'
dcn nP garip mütalealar, fikirlı•r do.. 
~uyor! 

B. FELEK 

Amerikada 
Yang ı nlı 
Bir grev! 
Şikngo, lö lA.A.) - Dün burada 

~ok valıiın grev hadiseleri olmuştur. 
grevci taksi ve otobüs şoförleri, gre 
\"e iştirak etmiyen arkadaşlarına hü 
cum etmişler, otomobil ve otobüsle
ri taşa tutmuşlar ve nihayet devirdik 
leri arabalardan birkaçını ateşlemiş 
!erdir. Süvari polisleri grevcileri da
ğıtmak için birkaç kere hücum et
mek mecburiyetinde kalmıştır. İş ma 
hallerinde münakalat birkaç saat 
durmuştur. Grev 12 gündür devam 
etmektedir. 

Negüs 

Profesto 

Etmiş! 
Londra, 18 (A.A.) - Haile Selasl 

ye ~lilletler Cemiyeti umumi katibi 
M. Avenola bir mektup göndererek 
mareşal Grazianiye karşı yapılan sui 
kast dolayısile Addisababada İtalyan 
ların icra etmiş oldukları mukabelei 
bilmisilleri protesto etmiş ve mesele
nin tetkiki için beynelmilel bir ko • 
misyon teşkil edilmesini talep eyle 
miştir. 

BELÇiKA KRALI 
Londra, 18 (TAN) - Pazartesi 

günü buraya gelecek olan Belçika 
Kralı. burada Belçikanm bitaraflığı 
meseleı:1i etrafında siyasi görUşmeler 
yapacaktır. 
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Eminönü varidat katibi iken Beyoğlu belediye ! ________________ _ _ _. 
tahsilatına memur edilen ve 6079 lira ihtilas etti \ ı
ği için tevkif olunan Nadinin dün ağır cezada 
mahkemesine devam edildi. 

Nadi hakkında Tıbbı adli baş katibi tarafından de 

li oldUb'll hakkında mahkemeye sahte bir rapor verildi-

ği iddid. edildiği için mahkeme salonu çok kalabalıktı. 
Celse açılır açılmaz, reis, emrazı akliye ve asabiye has 

tanesinin Nadi hakkında verdiği 5 Mart 937 tarih ve 

880 numaraıı rapor okundu. E~ Nadi bir haftadan 

beri Bakırköy akıl hastanesinde müşahede altında bu. 
lunduruluyordu. Bu raporda Nadinin ne halen ne de 
c?rüm esnasında akli bir hasta.Iğı bulunmadığı 'bildiri. 
lıyordu. 

Bundan sonra reis suçluya söz '\:erdi. O: 
- Bay reis, dedi, ben kırk senelik ömrümde ne mah 

keme, ne tevkifhane ve ne de tımarhane gördüm. Bir 
haftadan beri Bakırköy tımarhanesinde deliler arasm-

~a .kaldım ... A1?ud uf ıkarimden su aldılar. Pei=i';inım, 
hıçbır şey soylıyecek halde değilim. Müsaade ederseniz 
Yeki! tutacağım. 

Bundan sonra belediye avukatı Bay Rami söz aldı 
ve şunlan söyledi: 

- Bay reis, bir haftadanberi İs-

BeyoğLu Noterınzn 
• 

muhakemesi 
D ün ağır cezada 26987 lira ihtilas ettiği iddia 

edilen Beyoğlu noteri Salahaddinin muhake
mesine devam edildi. Ehli vukufun hazırladığı ra
pora göre, noterin hesaplarında ancak beş bin 28 
liralık bir noksan olduğu anlaşılmaktadır. Müteba
ki 21930 liranın da resen tanzim edilen kontırato 
pullarından noksan olduğu bildiriliyordu. Suçlunuı. 
avukatı mahkemeye bir istida verdi. 

Çıkarılan 5 bin küsur liralık zimmetin 3 bin lı-
rasınrn da emlak ve eytam bankası namına tanzim 
edilen kontıratolarrna yapıştırdığı ve belediyenin 
hesaplarına güvenilemiyeceğini, "esasen belediye
den gelen cevapta da hesap defterlerinin kayboıau 
ğunu bildirdiğini söyledi. 

Mahkeme bu talep üzerine eml!k ve eytam ban
. kasındaki kontıratoların tetkiki için azadan Mutı -
lisi naip seçti ve muhakemeyi talik etti. 

tanbul matbuatında bir dedikodu var. 
B.:n .. de Tan gazetesinde bunu günü 
gunune takip ettim. Tevatüren söy_ 
lendiğine göre, suçlu Trbbıadlinin ver 
diği rapordan başka mahkemeye mu
sanna, rapor getirmiş ve tamillakil 
olduğu halde kendisine cezai ehliveti 
selbedecek hastalık ' bulundu~nu 
iddia etmiş, ben de gazetelerdejci neş
riyat üzerine davnva mutUıli oldum 
ve buraya geldim. Tıbbıadliden sorul 
masmı rica ederim. 

Aksakalh ihtiyan 
nasıl dolandırmışlar 

Müddeiumumi de bu hususta maL 
buatı tenvir etseler çok iyi olur. 

Meşhut suçlara bakan asliye dördüncü ceza mahkemesinde ak 
sakallı davacı Yusuf anlatıyor: 

.. 
; ::. . . 

Ra d'yo 1 M ' t bir nikah f 1

1 1
-- es u _____ _._ 

1 Bugünkü prograıD 
İstanbul: 

1 
ı, Bankası lstanbul şubesi müdürü Bay Yusuf Liya Öniş'in baldızı Ba-

l 
yan Emine Şükranla Bay Saim Senıih'in nikiı.hları dün Beyoğlu 
evlenme memtf..luğunda icra edilmiş tir. Her iki tarafa saadetler temenni 
ederiz. 

l============================================ 

BUGON matinelerden başlıyarak 2 
1 P E K sinemasında 

Büyük şaheser 
birden 

1 - Sevişmek Arzusu 
Baş rollerde: 

MARLENE D1ETR1CH ve GARY COOPER 

2 - Bülbüller öterken 
Baş rolde: 

?.lARTHA EGGERTH 

'k" • 12 50 lla\'ld!t 12,30 Pllkla Türk mUSl lSl ' soıı-
13,05 Muhtelif plak neşriya_tı H_,O~eıı nalı 

17.00 İnkılap dersleri ünıverspı::kla darı' 
len Yusuf Hikmet Bayur. 18,30 . ışref 
musikisi. 19,30 Spor musahcbeleı."1· ôtn'r 
Şefik 20,00 Türk musiki heyeti 20·3f vedi• 
Rza tarafından Arabça söylev •. ~o,4ınusikisl 
Rıza ve arkadaslar tarafından Turk Orkestra 
ve halk şarkıları Saat ayarı. 21,lS ıesi gii 
22,ı5 Ajans ve borsa haberleri ve er opera 
nün programı. 22,30 Plakla sololar 
ve operet parçaları. 23,00 Son. 

• 
Günün program özii 

Senfonik Konserler: 
}/ıa1 

21 Bratialava: Senfoni (Petrz:clk•• 
z•ı, Stolzer vs.) 

Hafif Konserler: . 
13,10 Bükreı: Plak kenseri. 17,30 p~a~; 

Eğlenceli parçalar. 17 ,55 Bükrcş:. Er~11,i]J 
kız korosu. 19,00 Berlin Hafıf 'ı/i'f' 
(Becherini, Bethoven, Rosoini). 20,ı~rııesı 
na: OrkC6tra, Koro. 2ı,oo Bresla":: detl o• 
ra ve solistler. 21,lS Varıova: aBhıre birço~ 
kil. (Arap musikisi) Bu pro-cram. ct:tir• 
Avrupa radyolaı taafından nakled~r&O"' 
22.00 Berlin: Askeri bando. 22 35 , 8 eser 
Kros konıeri. 22. 40 Brüno: N ovak ın }iafif 
!erinden parçalar. 22, :5 Budapeşte; . 
musiki. 23. 30 Berlin: Opera muııiktll• 
23.30 Hamburg: cGce musikiııi. 
Operalar, Operetler: 

21 Brilno: Janaçek'in "Öllilerin ~" 
simli opera piyesi. 
Oda Mu~ikisl: 

19,lOBükreı: Triyo (Çaykovıki). 

Resitaller: 
ıooo 

18.2S Budapegte: Macar earkılarJ. 0 ııı.ı~ 
Pariı P. T. T.: Keman resitali. 20.S 1' 'f'· 
res: Piyano konseri. 21,15 aPris p, .Ü.-ılİ
Şarkılar 22. 30 Viyana: Viyolenscl aıu 
Dans Huslldsl: 

Kadın h ekimleri aylık toplantısı 

Türk Ginekologi Kurumu bu ayın 
toplantısını Doktor Orhan Tahsinin 

başkanlığı altında yaptı. 

YEN, NEŞRiYAT 21,ıo Hamburc. 
-~~~~~~ c::::=====================:::::::::~----~ 

Bu celsede: Ahıret ~ını Onur, Yu 

murt.alık ve yumurtalık yolu iltihabı 

arazlarını veren müteaddit böbrek ta 

Yeni Türk - lstanbul Eminönü ııeri 
halkevi tarafından ayda bir çıkarılan Mııır K redi F onıiye Tah~'İ iı' 
bu mecmuanın 51 inci sayısı intışar Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde 3 fa ·e 
etmiştir. li ve ikramiyeli Mısır kredi fonsi~ 

Yeni Milas - 1füasta intişara baş tahvillerinin dünkü çekilişinde:,, g51 
layan bu mecmuanın beşinci sayısı da 1903 senesi tahvillerinden 60.lı 
çıkmıştır. numara 50,000 1911 senesi tah•;UJe ~ 

şı vakasmı takdim ve ameliyatla çıka 
nlan piyesi ve buna filimleri göster. Uyanış - 2117 - 432 sayılı son 

nüshası çıkmıştır. 

rinden 214,074 numara 50,000 frllll 
ikramiye kazanmışlardır. 

di. Bundan sonra söz alan müddeiu
mumi Kaşif, muhakemenin suçlunun 
avukat tutması için talik edilmesini 
ve 26 kanunusani 937 tarihli asıl Trb
bıadli raporunun bir suretinin Tıbbı
ndli müessesesinden getirtilmesini is
tedi. Mahkeme, bu istek veçhile da
vayı talik etti 

- Ben bu sabah Sultanahmet camiine Hayri Hocanın zaazmı 
dinlemeye gidiyordum. -Suçlu Vehbiyi göstererek- Onüme şu 
adam çrktı. Ben Romanyahynn. Guya Romanyadan geilmş, akra 
halarımıza msafir olmuş. Bu vesile ile de benim hal ve hatırnnı so 
ruyormuş. 

Ke~disin~ ~eşekkür ettim ve aynl-ı muzu isbat edeceğiz, dediler. Reis Fa- Bu vak'anm münakaşasına Orhan Adalar Sulh Mahkemesinden: Hey Gaz=t~epp, \;~)nfer~~!:~j yerı1 
mak uzere ıdım. Yerden bir çanta al- zıı çıkıştı: Tahsin, Ahmet Asım Onur ve ürülog beli sanatoryomunda ölen Ahmet oğ- V , 
d~. Çanta buldum. içinde para var, de _Bu akıllan hapiı::hanede mi öğ- Abdillkadir tlrak ti. ee':le konferanslanna başlaınış, ~ 
di. rendın' ı· ... O (ı'spatım.J-aAn) kan an . 1u Tevfik. Halit km 7.P~'IlP.D. Niyazi, dat Ürf.i "Fil-oUi.1.- ı..i .. i.llıiıdir,. ~ Iİ 

.. ~ Nuri Süleyman, bazı hususiyetler AliF hm" o N · H d" ... \ ı 
Ben de hükümete teslim et evladım, şimdi yok.. e ı, sınan .ı. un, am ı, HU. l>lr konterans vermiştir. Baş...- cıt' 

diyorum. Bu sırada adının Dimitri ol- Suçluların beşer, altışar defa do- gösteren bir pyosalpinx vakası anlat seyin kızı Hacer, Mustafa kizı Fatma, olmak üzere buradaki bütün asl< re! 
duğunu söylemiş ve şimdi burada is- landırıcıhktan, hırsızlıktan hapisha • tı ve ameliyatla elde ettiği piyesi tak Süleyman oglu Selami, Mehmet SUley ve sivil erkin ve bir çok mUne".' 
minin Sabri olduğunu öğrendiğim şu neye girip çıktıkları anlaşılıyordu. dim etti. Bu vaka, Kenan Tevfik, Or man, Anti ve Şaziyenin eşyaları, bayanlar konferansta hazır bulllll • 

Müddeiumumilik adlı tıp işleri mU
dürlüğü başkatibi Raif tarafından ve
rildiği iddia edilen sahte rapor hak
kındaki tahkikatı derinleştirmej( için 
mahkeme dosyasındaki asıl ve doğ
ru raporla sahte raporu l!lmıştır. Ve 
henüz tahkikat ikmal edilmemiştir. 

adam geldi. Hemen Vehbiye bir tokat Mahkeme kendilerini tevkif etti ve han Tahsin, Ahmet ~un Onur, Ha- muşlardır. 
aşketti . "Çantamı çalmışsın,, dedi. şahitlerin çağrılması için muhakeme- 27-3-37 cumartesi günü saat 10 ' :ı.n ------ s~I 
Sonra da beni aramak istedi. Arat- yi talik etti. di Ihsan, eZki Tektaş ve Nuri Süley. itibaren Heybeliada çarşısında satı ŞEHI R TiYATROSU DRAM Ki 
tım, fakat sonra bir de baktım ki, man tarafından münaka~ edildi. ıacağmdan talip olanların mahalli Bu aksam te.msil yoktur 

BIRSAHTE RAPOR 
DAVASI 

çantamdaki 55 lira ile 57 Romanya PO t Mem Hadi Ihsan, Bir kordon anomalisin mezkCırda hazır bulunacak alakadar ~ lllllll!lllllll~~ Yarın akşııın 
Levi uçmuş, yerine pis knğrt parça- 5 G UrU den ve bunun doguv mda yaptıgvr-ı·ıtı·. Saat 20,30 dli ~ 

memurlara müracaatları ve bunlar • iıl\ l\'I ı a.. 1 '"' ları konmuş, hemen polise koştum. Mu··şahadede habından bahsetit. Bu vaka hakkın- \ ... 1 K R A L 
Foto!?raflardan bunları tanıdım. dan Ahmet oğlu Tevfik, Halit kızı ı ı Y daki görüşmelere eKnan Tevfik, Or. ı azan: re 

Reis, bundan sonra suçlulara sor- Erenkö"ıüne gönderilen iki bin li- Zeynep, Niyazi, Ali Fehmi. Hamdi, 111111111 W. ShakespC
8 

d ,J hna Tahsin, Ahmet Ası mOnur, Zeki 
u: . rahk bir grupu kaybettiği için tev- k Osman Nuri, Hüseyin kızı Hacer ve Türkçesi: :3eniha Bedri Göknil 

hft.-dis~:~~c!1~~~:~~~~~~is::~~~~ :!~~!1:no~~::!ule~~~~:~c~ai:!ii~~ TeCe~i;e~ ~::~~:~::i ~~i=;n seki- Reşitten alacak iddiasında bulunanla Bu akşam saat ~nıtı\JU;I 'Dün Asliye üçüncü ceza mahkeme 
inde bir sahte rapor davasına baş -

landı. Suçlulardan Mığrrdıç Serviyan 
hasta olmadığı halde doktor Anera 
Varam, hasta raporu vermiştir. Suç
lulardan Mıihrdıç Serviyan e'elme -

O dakikada bız başka yerde olduğu- tak hakimliğine verilmişti. Orhan, zinci perşembe akşamı, onuncu yıl rm bir ay ve veraset iddiasında bulu 20,30 da !\lllıll\\ · ııı 
saralı olduğunu iddia ettiği için dtin dönümünü kualuyacağmdan, o günü nanlarm da üç ay zarfında, vesikala. 5 A z . c A z \1\ l\ ıl\11\ 

miştir. Zorla getirtilmesi için muha- Adli Tıp işleri müşahadehanesine yapılacak tören programı kararlaştı riyle Adalar Sulh Mahkemesine mü- Yazan: Ekrem Reşit .,,1 "j~\\ll 
keme talik edildi. gönderilmiştir. nlmış ve toplantıya son verilmiştir. racaatlarr ilan olunur. (31103) Besteliyen: Cemal Re&it 

~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~ 
- Sabriye, Sabriye .. 
- Ne var? 
- Kuzum, in aşağıya .. Haydi çabuk ol, koş. 
Onun her bir sözüne, çavuşunu seven bir er gibi 

memnuniyetle itaat eden Sa'briye, koşarak Merdiverı
lerden aşağıya iniyor. 

San saçlarını ensesinde bağlamış. 
Yüzünün büyüklüğü yanında pek ince olan boynu 

üstünde; saçları arkaya sımsıkı bağlanmış başı; bir 
süngü ucuna geçirilmiş kesik bir kafaya benziyor. 

O da ayakkaplariyle, çoraplarını çıkarmış. Müte
madiyen ayak üstü durmaktan yassılaşmış olan çıp
lak ayaklan ne kadar çirkin .. Kapıdan girer girmez, 
bir adım geri çekiliyor: 

- A, kız senin utanıp arlanman kalmamış galiba. 
Nedir bu hal. Böyle anadan doğma, çıld~·drn mı? 

- Gürültü etme be .. Tatsızlığın lüzumu yok. No 
oldun? Haydi git, bana kuyudan iki kova su çek .. 
Haydi kuzum ne olur. Ben soyundum. Şurada, mut
fakta üstümden dökersin. Biraz serinlemek istiyo. 
rum. 

Oteki, sadık bir köle veya bir köpek gibi Nazlının 
her dileklerini hemen yapıyor: 

~--~--.-.---~--- Ayol, benim de canım çıkıyor. Ben de yorgu-
num. Dur, dur; çatma kaşlarını. Gidiyorum. 

Ve çıplak ayaklarla toprak aralıktan malta taşla
riyle döşenmiş kliçük mutfağa ve oradan bahçeye 
doğru gidiyor. Bahçe, mini mini amma, evin üs -
tune sarılan yapraklan güneşten sararmış ve toz
lanmış bir asmatııı, yeşil ve tozlu yapraklan arasın
dan mor mor erikler sallanan bir meyva ağacı, ke
narda iki f esliğen saksısı, ve bir de çıkrıklı eski bir 
kuyusu var. 

- Çekiyor musun suyu? •• 
- Dur Allah aşkına biraz .. lşte çekiyoruz. 
Ve makarası boşanan çıknk, sUr'atle dönUyor. 

Kovanın kuyudaki suyun sathına kuvvetle çarptığı 
duyuluyor. 

Sonra dolu bir kovanın yukarı doğru çekildiğine 
işaret olan aiır bir gıcırtı başlıyor. Ve daha sonra 

No. 8 
bir ses, başka bir kaba boşanan eu sesi .. 

Ayni sesler bir kere daha tekrar etti. Ve nihayet 
Sabriye bağırdı: 

- Nazlı, gel artık. 
Nazlı odadan çıkıyor, bir tavşanın hafif koşu,lyle 

toprakların listüne basarak mutfak vazüesini gören 
küçük aralığa giriyor: 

- Oh, kovalar hazırlanmış. 
- Hazır ya .. 
Sabriye kovalardan birini kaldırıyor; Nazlının Ur. 

kek bakışları arasında başından aşağı döküyor. 
Yanan tenine su değdikçe yarı ürkekliğinden, ya

n zevkinden, hafif, hafif bağıran Nazlı, yine ~imdi, 
bir kumsal dUşünüyor. 

Toz gibi yumuşak bir kumsal ve al hareli filizi bir 
·deniz. 

- Öteki kovayı da dökeyim ml ?. 
- Dök şekerim, dök .. Dünyanın bütün denizlerini 

üstUmden boşalt.san, ben bu akşam suya doyamıya
cağım. 

Gözlerini kısıyor, su omuzlarından aşağıya doğru 
inerken dalgalar tahayyül ediyor. Beyaz köpüklü laci 
vert dalgalar. 

- insan denizde olmalı be! .. 
-....... 

Şimdi yine dört köşe odanm bir tarafındaki ke
revetin üstünde uzanmış, hfıla çıplak olarak arka 
Ustli yatıyor. 

Vücudunu kuruladığı peştemal bumburuşuk, ke
revetin bir tarafına atılmış. Kızkard~ine soruyor: 

- Melek! Moruk nerede? Yine zıkkımını içmeğe 
mi gitti? 

Melek. hu sözü ouyma.mad.j?a ~elip a:blasma ce-

Yazan: SUAT DERViŞ 
vap vermiyor: 

- Hey, bizim köylU, sana soruyorıaın. Kulağını 
kiraya mı verdin? 

Hasta kız, yumuşak bir sesle: 
- Babana moruk deme, abla! 
Diyor. Nazlı şiddetle yerinden kalkıyor, geııç vu

cuduna, soğuk su; eski zindeliğini ve çevikliğini 
verdi: 

- Sarhoş herifi nasıl çağırayım? Ne emrediyor. 
sun? .. 

Diye alayla. soruyor. Hasta kız, bakışlarını sak
lamak için gözlerini örtüyor. Fakat, hiç kavga ara
mıyan tatlı sesiyle konuşuyor: 

- Babaya küfredilmez, günahtır. 
- Hoş geldin imam efendi! Şimdi de bizi vaaz 

ile mi traş edeceksin? Bizim böyle sözlere karnımız 
tok. Günahmış? .. Neden günah. Baba im~. Baba 
olduğuna bin şahit ister. Bu boya geldim, belki kur
sağıma bir lokma ekmeği düşmemiştir. Baba olmuş 
ta babalığından bir hayır mı görmüşüz? Baba ol
muş ta babalığını mı bilmiş? Söylesene. Baba ha! .. 
Baba değil o, şam babası. On sekiz yaşındaki kızı
nın alnının teriyle kazandığı parayı, utanmadan dö
ve, söve elinden alıyor. Onunla zıkkım içiyor. Gü
nahmış. "Moruk,, demek günahmış. Benim yaptı
ğım, benim dediğim günah. Ya onun yaptığı günah 
değil mi? Sarhoş olmağı Allah mı emretmiş? Ben 
sabahtan akşama kadar ecel teri dökerek o parayı 
kazanıyorum. Tezgilıımın önünde, eğile, kalka, bel 
ağrılı oldum, bu yaşımda .. Sonra da elimden bütün 
paramı alıyor, beni işe aç yolluyor. Niçin? İçmek 
tçln '! Sana. sorarım imam efendi, içki içmek sevap 
mı? 

Hasta kız hep aıçak sesle konuşuyor: 
- Onun efkan var abla. Onu sız anlamıyorsı.ı· 

nuz. Babam fena adam değildir. 
- Maşallah, maııallah pek ıyi adamdır. Adamt11· 

rın en iyisi. Yalnız karısının üstüne bir sokak silP
rüntüsünü ahp senin gibi bir belayı annemin başı· 
na musallat ettiği için ona evliya desen, peygaınbet 
desen azdır. 

- Annem sokak süprüntüsü değilmtş, abla! Arı· 
nem hiç kimseye bir fenalık yapmamış. Genç YfY 
şında ölmüş bir kadından alınacak başka ne bın9 
kalır? .. 

- Fenalık yapmamış mı? Anamı görmüyor mu· 
sun; kadın ne halde? Buna sebep nedir? Sf~bep 0 

karının büylilerL 
Yatakta yatan sarışın çocuk: 
- Büyü olur mu hiç? diyor, sevgi bu, se~-gt ... 

Babam, anneme sevdalanmış. Bana Sadberk te)''Z8 

hepsini bir, bir anlattı. Babam anneme sevdala.Jl• 
mış. 

- Annen neymiş? Peri padişahının kızı mı iıni?
Hanım sultan mı? Vezir yavrusu mu imiş, ne iJlllŞ 
te, anamın UstUne babam ona sevdalanmış? 

- Annem öksüz, kimsesiz bir dilenci kızı j,nliŞ 
amma, güzelmiş abla! 

- Ananın güzelliğini de yine Sadberk teyze nıl 
anlattı? Ne zaman anlattı? 

- Evet, o anlattı. Annem işte olduğu zaına!\• 
ben yalnızken, Sadberk teyzenin işi olmazsa, benitıl 
yanıma. geliyor. Onunla annemden konuşuyorot. 
Annemden konuşmasını seviyorum. 

Sesi heyecanla titriyor: t 
- Sadberk teyze biliyor, Sadberk teyze hepsin 

söyledi. Zaten onu bu mahallede hep tanırlarrn1~ 
Beş yaşında an'asız. babasız kalmış. Bir teyzesi var
mış. Fakir bir kadın. Sonra gUnün birinde tey~e!f .. 
nin gözlerine bir hasWık gelmiş. !ki gözü birdet1 
kör olmuş. O zaman kör kadın, ekmek parası içiJJ 
anamı dilendirmtye alıştırmış. 

Nazlı fena. fena clllUvor: ( A T"lram varl 
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ki~N,rn hedefi: Haberde, fi
l'iı e, her şeyde temiz, dü
b:ı~t, 8arnimi olmak, kariin 
'""et · • ~ olmıya çalışmaktır. 

CuNUNMESELELE~I 
~ __________ :J 
"Qnsada Kaynıyan 
kQ~an 
~ a büyük bir buhranm arife

t\.'ı Ulunan bir memleket nıanza
Atelltıediyor. 

~'g lllleJ<et içinde ~os;mfü;f n faşist 
t:'t ası son haddini buldu. 

b~n:sada parti ka\'gatıı ötf'denheri 
~ o1ı ette \'e ~f:rasette f tikrara ına
~ llu tur. Fakat on sl'tıf'lerde bu 
~ ı:\·galan tncıfi)'P.Jt> uğrıya u~
'-t b· cepheye inhisar etti. Sağcı
~l' 1'. Parti halinde ~phf" aldılar. 
~listler de, a.rnlannda fikir ihtl
ttıııı n~. hakrruyara:J<, mü~tert>I< bir 
lıfİ Ue \lıcude J::f'tirdilı•r. Leon Blum. 
bıu/1.ııcı Ct'pht..ıtfn mümessili olarak 
&oı~ttıett idare etmektedir. Müfrit 
~ lar bu fırsattan i tifacl~ ederek 
~ı. fırka tan ortadan knlclırına~a ça
~~~rlar. Buna mukabil de 'Oağrılıır 
~ nt~ti deYirml.'ğe llh'l't\SJ)'Orl.:ır. 
~ nsa hiirriyet n•ı·m!el,t·ti n• 
tı Ol Srzlar Ililyiik nıtiHilln c;ocnkla
~dııkJan için, bu kavga Hçblr 

t 1ı:!kette giktilmlp•crk ~.-kitcle ser 
"-n Cereyan edi;ror. Hu serh ti ha
~ it ll'ıliteınadi~·en hutamlırı~ '>r \·e 1-
ıı_,. l'afı da köriiklü.yor. Onun için 
ita ~ ı:tinden güne MılPtleniyor, ni
all!t evvelki ~Un ka\·~a sokaklara 
~ ttı \'~ iki 1anıl ba1il<atlıır yapa • 

t':lı-prşma~a mechur tlhhılıır . 
~l~an Blum :zrkft.sı, ,·ukııfn \'e ka
L_ Seti snve.'>lnde hem dahili, ?-ırm 
·~tı • . a .. -cı lıarbl ldarP. Ptmı•sf". hu ka,·ı:;a 
~ t>rk~nden öni.ine ~t>t.:ll~?'~z bir 
~ .alabihr ,.e Francınp gonınmez 
'ılı lıkeı,re sUrükJi~·,.hitirdi. Rn~cdar 
~cepheyi hozmnk lçin !:Ok u~ra~h
b.' fakat muvaffak olnmı:ulılnr. 801 
'Ph bugUnkü Jrun· tını nıuhafa1.a 
~~~re nğcılann muvaffak olmal:ırı 
~nı na azdır. 

~adritten •Sonra 
~rQg 
aı 1latyanlarla Atmnn•a.,., nf" pahac;ınr 
.ı lıl"sa Ql un İ!ö""' nvıt,la hir faslcot 
"l!\·J ' r• • 
)ı etı kurma~ karar verdiler. Al-
ttı lııyıı. \"e ltnl)·a, General l"rııntı:oyn 
\. "Vaffak etmek için ellerinden gl'lf'n 
''"d ı . , . 1 ~ •ını -vapma.ktan çl' <•nnıı~ or nr. 
t l\l~drit taamızuna dört 
~laıyan fll'ıkası bilfiil i ttrak etti. Ge
~~~I Franko Ue birlikte yapılan htr 
l.~ıa "'Öre bir taraft:m ~tnclriıle ze-
'lltJ• "' • 
ta 1 gazıe hUcum edile<'ek. öte ta-
~11 ispanya cıahillerln<l"' kontrol 
k fesı ı;iiren Alman ve ttnl\'ım harp 

l~ller1 <PUYB asa\'lsl m11hafl\7a w-1 • ,.. • , ~ 

~ ile. Bal'!!elonı1 hombnrdırn~ t.d~ 
~~· O ''akit h\ikfımf"tçlfor ikı ate.ş 
~~da. kalae.ak ,.e ~a~rrn~ııklarclı. 

lı flliUı meydana çıktı. l\lıulrit öniin
tl l~tyanlar mağlup oldu, fakat va

Stt; henüz a:rdınl:ınmış dı>ğildir. 
~ l'l\fn bu "'~a Almıınlann Çekos
l'tı\·a~·aya ka~ı hanrla<lıkhtn taar-

>ı t>litnı hal<kmda lfşant ha':'lnih. 
~t.\hnanya garp ceph~inde ~ton 
da 1hı<Amlar ~·apı:ror. 1\lak•mdı lınra
)1 11-t bir kun·etle Frnmın: lrn\'Yf'tlf'.
ı..._ 111 tutmaktır. Ote tarnft.an hiittin 
~:·ettıe Çeko"lovak:raya saldn·ıuıak. 
ı..~ hıtde bulunan A!man n nazller de 
~:allı ederek miiste\·Ji Atman orrlu
~a Yardnn ed.-rek ,.~ Çeko,tonk
~ htr 

0

hnfta içimle ı..ttıa edi1f'cı>kttr. 
h. 6an sonra Ma<'arlstanda hlr da;h0 i 
Ukthnetıe Alman taraftarlan iktirlnr 

~e\·kııne getlr:ile<'.f'k ve Alman ordu-
"' ltmnanvnva arkacakttr. 

l' lııı plan · hal<kını1ıı hueiin ~eJ,.n 
b "a11s1z gnzeteler1n,1e tafsilat \'ıtr,hr. 
lı l\ıtıek ki Madric1clen eıonra ~ö:r.terini 
~ l'\ğa dikmislerdlr. Ye fa~lst de\'lf't
tıı" e\'\·eın lktr!'lndi nlifu7lan altmft al-
1 ~a çalıstıklatı Orta A vnnm (lf''\'
~1,rını, h;ı !llnretle filen lş.gnlJ>'de ka
~nnlşlerdlr. 

insan Kaçakçıhğı 

'f apmakla Suçlu 

Bir Bulgar Hapiste 
lt Sofya, 18 (TAN) - Geçen sene 
\> 1.ıaçuk kazasmdnn 9 TürkU, bir yük 
~~gon.unda saklı i·~m:s hayvanl~rı 
~ ket.ıe gayri resmı ~ır surett: Tür
~~eyc sevketmek istıyen komısyon
lo Bulgar Dim. tı~of 3 ay hapı=e • e 
tıı~OO leva ağır para cezasına mahkilm 
"llUştrur 

T A \1 

1 MEKTEP - TALEBE - PEDAGOJi 1 

İLKOKULLAR iCiN. YENİ 
PROGRAMIN SAKAT 

TARAFLARI VAR .MI? 
Muharrir diyor ki: Yeni program, iddia 
ettiği şeyleri yapmamıştır. Toplu tedr is yap
mak için nelerden vaz9eçmeli ? Çocuğun 

•• muna-tekamülü ile sınıf teşkilatı arasında 

sebet yoktur. imtihan an' anesi gayri 
ve gayri insanidir. 

ilmi 

Yeni ilkmektep programı
nın en büyük zaf I teca

nÜssüzlüğüdÜr. Yeni program 
eski programa karşı çıktı. Bu 
işte haksız değildi. Eski 
yi beğenmediği için ortaya 
çıktı. Eski program tahlilci 
idi, dağınık bilgi veriyordu. 
topluluktan mahrum idi. Ye
ni program toplu bir program 
olmak iddiasındadır. Pek açık
ça görüyoruz ki yeni program 
bu topluluk yolunda adım!ar 
atmıştır. Fakat o kadar, yapı
lan • bütün iddialara rağmen -
adımlar atmaktan ibarettir. 

Y eni program iddia ettiği şe
yi niçin yapamamıştır? Bu 

nun iki sebebi olabilir. Birincisi 
yeni programı yapanlar "toplu 

tedris" ne oldu'"unu hakkile anlı
vamanııııııardtr. Bu d-. peK: müuı· 

kündilr. Çünkü toplu tedris te1ak
kisi en yeni ve en sentetik bir te
ıakki olduğundan bunun her re
dagoji tahsili gören memurun de
ğil, her pedagok geçinenin de ko
layca anlıyabileceğini düşünemi

yorum. İkinci sebep, bir korku 
olabilir: eski dağınık müfredat şek

linden büsbütün uzaklaşarak tec

rübesiz öğretmeni yıldırmak kor

kusu. Bu sebeplerin hangisi bilmi

yoruz. ÇUnkü bu programı yapan
lar ne, Maarif vekili merhum Necati 
nin zamanında bizden istenen mü
talea üzerine verdiğimiz cevapta 
yaptığımız itirazlara, ne de "toplu 

tedris" bahisleri Uzerine Yeni A

dam sayfalarında çıkan makaleler

de yaptığımız itirazlara cevap ver
miş ve münakaşayı kabul etmiş 

değildirler. 

B iz her iki ihtimali de varit 
f arzederek cevaplarımızı 

verelim. Toplu tedris programı 
ancak şu suretle vücuda getirebil
mek için yalnız mektep program
larında değil, asıl mektebin haya

tında bir takım değişiklikler yap

mak lazımdır. Bunun için: 1 -
Sınıftan kaldırmak lazımıiır .. 2 -
Günün, ders saati üzerine taksi
mi usulünü kaldırmak lazımdır. 
3 - Derslerin müfredat f<'klinde 

ayrılması usulünü kaldırmak la
zımdır. 4 - Sual cevap şeklinde 

imtihan usulünü kaldırmak lazım
dır. 5 -öğretmeni yazılı müfre

dat ve kitap ile takyit etmek u

sulilnli kaldırmak lazımdır. 

•• şte mektepte önce hunlar 
yapılmadıkça ve bu deği-

3ikliklerin lüzum ve zarureti ha?r 
mcdilmedikçe "toplu tedrisat" di. 
ye bir değişiklikten bahsetmek tu

haf olur. Halbuki yeni program
da hep bunların aksi vardır. Bi

rincisi sınıflar. Sınıf teşkilatı muh 

telif çocukların ayni tekamül mer
halelerini ayni yıllarda ve ayni 

müddet içinde geçirebileceği hak

kındaki eski, yanlış kanaatin bir 

Bir ilkmekfepf e yavrulanmıI 

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

f . Yazan: j 
f lsmail Hakkı j 
-············-···,······ ......... 
mahsulüdür. Çocuk için sınıf yok; 
tekamül merhaleleri vardır ve her 
çocuğa göre de bir türlü olur. Hal
buki yeni program mütesanit bu
lunduğu tekiı.mül anlayışına da

yanarak bu eski sınıf ananesine 
hizmet ediyor. 

T alebenin iş ve tatil zaman
larını tayin edecek olan 

şey saattir ve dakikalar değil, 

mevzuun verdiği alakanın derece
si ve şiddetidir. Halbuki program 
ders zili çaldı diye paydos ediyor 
ve zil çaldı diye başlatıyor. Eski 
programda şikayet ettiğimiz bu 
yapmacık, zihni çalışma saatleri 
bölmeleri, yenisinde de var de. 
mektir. Demek ki yeni program 

yeni içinde en eski); sürUklüyor. 
llk devre denilen birinci, ikin. 

ci ve üçUncü sınıflarda bütün 
dersler bir mihver etrafında top-

AMERiKAN KARIKATORO 

Avrupa, örs ile çekiç arasında! 

landığı halde dördüncü '~ beşinci 
sınıflarda bu mihver bir tarafa 
bırakılıyor bütün dersler "ilanı is. 
tiklfil., ediyor, toplu tedris fikrin. 
den, yahut davasından sanki vaz
geçiliyor. Kendi kendinize soru
yorsunuz: Acaba neden? Tabii bu. 
na makul bir cevap bulamayınca 
şaşırıp kalıyorsunuz. 

B unun sebebi pek açık. Ta 
ilk saatlerdenberi toplu 

tedris olsun diye suni bir şekilde 
biribirine bağlanan dersler sınıf 

ileriledikce artık suni bir şekilde 
· de olsa, birliklerini muhafaza e.. 

demiyerek kopuycırlar, dağılıyor

lar. Bir hakikat: "Toplu tedris" 
dediğiniz şey tabii bir hale uygun 
:;a bu tabiilik sonuna kadar var
dır. 5 inci sınıfta çocuğun tabi 
olduğu psıkoloji kanunları başka 

değildir ki sistemi de değiştire

lim. Demek ki toplu tedris siste
mi sonuna kadar iyice anlaşılmış 
ve hazmedilmiş değildir. 

•• lk mekteplerde imtihan an. 
anesinin yaşaması bile bi. 

zi ürkütüyor. Bugün imtihanı ak
len olsun müdafaa edebilecek ye
ni bir terbiyeciye rastlamazsınız 
Her şeye rağmen bu ananenin 
va~aması çocuk ve onun tekamü-
İü ' hakkınd&..ki fikirlerimizin 
ne kadar sağla.nı eski kök -
lere bağlı olduğunu gösteriyor 
İmtihan mekteplerimizde kontro 
va~rtası olmaktan çıkmış, kendine 
kafi bir gaye olmuştur. Gerçek ,ilk 
mektep çocuklarını kendilerine 
sosyetclerine değil, imtihana ha 

1 

' -
zırhyoruz! 

G arip şeylerden biti de şu 
dur: öğretmenin eline bir 

müfredat programı \'ererek ondan 
sene nihayetinde sayılı fikirlen 
çocukların kafalarına sokmuş ol 
masını bekliyoruz. Halbuki öğret 
menden beklenilecek şey bu deği 
kolayca kitap okumak, düzgUnc 
mektup yazmak, serbestçe söz söy 
lemek, muntazam çalışmak, no 
almak haritadan anlamak gibi so 
yal adamın belli başlı itiyatları 
dır. Eğer öğretmen elinde bulu 
nan sonsuz imkanlardan yararla 
narak çocukta sosyal şahsiyeti in 
şada muvaffak olmuşsa memleke
te karşı vazifesini yapmış demek 

-

-
-
l 
e 

t 
s 
. 
-
-
-
-

tir. 
Müfredatın bu türllisU ezber 

letir, nihayet öğretir; istenilen mil 
li şahsiyetleri yetiştirebilir mi bi 

-

1-
mem! ... 

Çürük Çıkan lıkarpin 
Kwnkapıda Saraçishak mahall 

sinde Uysal sokakta, 2 numarada 
turan bayan Rahmiye matbaam 

müracaat ederek şu şikayetini söy 

c.. 
o. 
ıza 

le-
di: 

an "- Bahçekapıda bir ma;;azad 

dört liraya iskarpin aldım. !skarp 
daha ilk giydiğim gUn üzerinden ç 

ladı. Geri götürdüm. "Çatlaklığı t 

mir ederiz.,, dediler. Üzerine m 
sıvayıp bana iade ettiler. Tabii yı 

giyer giymez çatlaklığı sırıtıverdi 

açıldı. Hemen mağazaya koştu 

Vaziyeti anlattım. Bu sefer "iki 1 
bırakın da o kısmın derisini tam 

in. 
at. 
a. 

um . ne 
ve 
m. 
ira 
a -

men değiştirelim.,, dediler. 

e İşin biltUn mes'uliyet! kendllenn 
ait olmak lazım geldiği halde üste 
beni zarara sokmak istiyorlardı. K 
bul etmedim, onlar da değiştirmedi 

Uk 
a. 
. 

ler. 

ı-Bu vaziyet üzerine Ticaret Odas 
na müracaat ettim. Onlar, "biz bu 

a. işe karışmayız. Karışacak bir m 
ks.m olduğunu da zannetmiyoru z.,, 
dediler. 

Kunduracıların cemiyetlerine b ~ 

5 

Harp Çok Kazançla 

Bir iştir 
ln~iltere<lt, mühimmat sana~·ii ya..
n 7 firma 1931 den, 193G ~·a kadar 
lihnt i ine koyduktan crmayeye 

pa 
te 
k 
se 
mı 

ı :ı;o 

~ılık 28,180,722 ~terling safi kar 
nnayelerine ~·iizde iki ~iiz kiir nl
~lar. 1937 de silahlanma ynrı-;ı en 
n ~ürat ile llı>rliyor. nu firmalann 

b undan onraki karlarını okuyaca.-
ğı z. 

1908 den 1914 e karlar olan ~nah
1 
kfı 
ha 
ka 
nıl 

za 

an.ma ,ran~ı neticeslndı> hu firmalar 
rlanru şi,irmi~. yeni milyonerler, 
rp zenginleri ortalığı sarmıştı. Fa
t harp, bu finnalann kru nlnnna 
iyon kftrlan indiriı~ic•n, milletlt>rin 
rar hanesine milyonlarla incoan ölü

SÜ 
e 
le 
h 

yazıru~tı. Bu yodi firrnaıµn f'lde 
ttiği kfırlann arka ma sııklnnan iilü
rin ade<lini, bize yeni patlıyncak bir 
arp \'erecektir. 

• 
sil 

l'eni bir harhln öniine geçmek iı;ln, 
ahlanma yan1;11 kadar kuvvetli ar-
lar, fakat mühimmat fabrilmlan
n karları kadar kat'i bir aciz \'ar. 
arp ispanyada bilfiil patln.mı.:tır. 
cslihat fabrikalan dünya mikya.<;ın
a geceli gündüzlü l~liyor, miihim

zu 
nı 

H 
T 
d 

di 
lr 
G 
)' 

ma.t tröstleri de\·letlerine harp kre
sini hü)iitii~·or. her gün tersane
rden yeni zırhlılar <l<'ni:r.e iniyor. 
ö~yUzünü karga siirüleri gibi tay 

areler -ınn~ or. 

ki 
1914 harbi Sırbistamln hlr arsirlU
in ölümü ile uatlnmı..:h. nu harp 
angf arşidükiin öliimlle patlayacak 
llmiyoruz. 

h 
b 

• 
Fakat şunısmı çok i~i biliynnı7 Jd, 

b 

i 

1 
1 

u gelmekte olnn harp. t~lihat fi~ 
malannm knsalanna bu mllronlnn 
ndlrirken, ~·el')'iiziinde cıulh \'e sel!\,. 
metin en bü~·ük müdafii halk kiitıe
eri. ımlh se\'er millf'tler. hü)iik rlev
r.tlerin bu ~·nnsm<la yine mısır ko
çanı kemireoc.kler. ~ine milyonl.,rta 
a 
1 
1 

na e\'H\dım, ~ocuk babasını. millet
er en zinde ve iimit hesledi~i ordo
nrla ~encini ka~·lm<ll'.'Celktir. :mm 
rniidafa:ı borçlan knhnr:ıcal<. ikhs:ı.
d i huhrnnlar, açlık ,!'irfalet, öliL-rı uül
etlerin hac;ı listiine siyah knnntl11.r.m 1 

g 

. 

e~k. faknt yine sonunda müh!m
mat sanayi trö tlrri hissednrlanna 
milvonl~n ijc;;fünde, mit ·onlnn snn 
kar', insan kanınm be<leli ham ld\n 
o tarak cıa::ıtacaktır. Giirürnrsunuz 
ki, harp çok kauın~h bir i. tir • 

Adm Y aııcı 

Sırkecide 
ö·ıümLe bıt en 
bir facıa 

. 
Dün sabah, Sirkeci rıhtım manevra 

ı 

hattında bir kişinin ölümü ile neLce 

enen bir tren kazası olmuştur. Kaza 
nm tafsilatı şudur: 

. 
Makinist Tevfiğin idaresindeki 1 

numaralı lokomotif, manevra yapmak 
tlzere rıhtım manevra hattına girmiş
tir. SUratle ilerlernelt.te olan lokomo 
tif e bu sırada makasçı 45 yaşlarında 
Bursalı Mustafa atlamaik istemiş, fa.. 
kat buna muvaffak olamadan kaya
rak basamaklardan düşmüştür. Bu 

düşme, çok feci olmuş, Mustafanın 

sağ ayağı dizinden tamamile kopmuş 
sol ayağı da parça parça ezilmiştir. 

Sıhhi imdat otomobilile Cerrahpa
şa hastanesine kaldırılan zavallı ma
kasçı, bütün tedaviye rağmen, fazla 
kan kaybettiğinden ölmüştür. Hadi
seye müddeiumumilik el koymuştur. 
Makinist Tevfikle ateşçisi Omerin i
fadeleri ahrunıştır. Vaka yerinde ay
rıca bir de keşif yapılmıştır. Tahki
kat derinleştirilmektedir. 

Bir çocuk tehlikeli surette 
yaralandı 

Yeni§ehi.rde oturan Bayan Eftimf. 
yanın 12 ~mdaki ocuğu Vasil, bal
kondan aşağıya sarkarken müvazene 
sini kaybederek düşmUş ve tehlikeli 
surette yaralanmıştır. 

vurdum. Aldığım cevap ayni oldu. 
Şimdi öğrenmek istiyorum: Benim 

vaziyetime düşenlerin şikayet edebi. 
lecekleri bir makam yok mudur? H!. 
disede başından sonuna kadar ben 
haklryım? Bu hakkımı teslim ederek 
mUessese sahibini cezalandıracak \'C 

zaranmı ödetecek bir mUrakabe bü
rosu bulunması lazım gelmez mi?,. 
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Milli Küme Macları 
Güneş • Galatasaray, 

Fener • Besiktas . , , 
Çarpışıyorlar . 

Milli kümenin ilk maçları pazar günü başlıyor. Milli küme fi 
k•stürünün İzmir mıntakasmda hemen tatbik edilip edilemiyeceği 
henüz mallım değildir. Çünkü İzmir klüplerinin azaltılması he 
nüz kat'i şeklini almamıştır. Fakat Ankara ile İstanbul maçlarının 
bu _pa~a.r yapılacağı muhakkaktır. istanbulun ilk haftasına yine 
çetm ıkı maçla giriyoruz. 

Fenerbal1çeliler Beşiktaşla, Güneş I 
liler de Galatasarayla çarpışacak - ı • 
lar ... Dostluk turnuvası müsabaka -
larında bundan on gün evvel karşı
laşmış olan bu dört klübün, ·dostluk 
kupası maçlarındaki neticeleri milli 
kümede de almaları pek beklenemez. 
Oradaki neticeler, gol farklarını de
ğiştirmiyerck aksine çıkabileceğin -
den milli küme oyunları dolayısile 
takımları bir daha gözden geçire -
lim: 

P AZAK MAÇLARJ N 1 1 
ECNEBl HAKEM 
lDARE EDECEK 

T. S. K. lsfonbul Futbol 
Aianlığından: 

21-3-9 37 tarihinde icra 
edilecek Güneı - Galatasa
ray ve Beşiktaş Fenerbahçe 
maçlartnı beynelmilel ha -
kem/erden Bay Kaçef idare 
edecektir. Yan hakemler: 
Güneş - Galatasaray. Sa -
inim Tolu, Feridun Kılıç Be
şiktaş - Fenerbahçe. Bürhan 
Atak, Şazi Tezcan 

Fenerbahçe hakkındaki düşüncele 
rimi bundan evvelki bir yazımda an
latmıştım. Fenerliler bu haftaki ra -
kipleri olan Beşiktaşlılardan, kale ön 
lerine kadar daha kuvvetlidirler. Ka
le önlerinden takımın umumi göste -
rişinin hakkettiği kadar gol çıkara -
mıyorlar. Fenere epey zamandır arız 
olan bu aksaklık öyle birkaç gün 
içinde gi<lerilemcz sanırım. Fener -
bahçenin milli küme maçlarının her
hangi birinde tesadüflerin uygun 
düşmesile çıkaracağı büyük farklı 
bir neticede fazla gol atma kabiliyet 
lerini hemen Fenerlilerin elde ettik -

Hala gençlik formunu muhafaza eden Beşiktaş kaptanı 
beyaz siyahlı l~rı:-ı takımı 

Hüsnü ve 

Sekiz Klüp Arasındaki 

lerine delalet etmez. 

Turnuva Bu Ayın Yirmi 
Sekizinde Başlıyacak 

Bu itibarla Beşiktaştan haylı üs
tün telakki ettiğim halde Fenerbah -
çenin bu haftaki galibiyetini, bir ve -
ya ikiyi geçmiyen bir farkla elde e
deceğini tahmin ediyorum. 

Milli küme haricinde kalan sekiz 1 

klübün kendi arasında bir devrelik 
müsabakalar yapacağını evvelce yaz 

mıştık. 

Aralarından seçtikleri üç kişilik 

komite maçların yapılacağı alakadar 
sa.ha sahiplerile temas ederek en mU

sait şerait dermiyan eden Şeref sta 

Beşiktaşa gelince; açık wyliyeyim, 
ben Beşiktaşın son ıamanlarda tut
turduğu oyun tarzile bir şeyler ya
pacağını pek ummuyorum. Eskiden 
en istikrarlı maçlar çıkaran beyazlı 
siyahlılara bir şeyler oldu. Nefesleri, dında maçların yapılmasına karar 
takatleri ve iktidarları yetişmemiye 

başlayınca işi serbest güreş ve boksa 
vermişlerdir. 

Müsabakalar şimdilik bir devrelik 
döküyorlar. olarak başhyacak ve lüzum görülür-

0 sistem, taraftarlarının tezahü - se ilerde bir devre daha yapılacaktır. 
rat tarzı mülayim olan takımlar kar- Yedi hafta sürecek olan bu maçlara 
şısında ve bazı hükümlerle belki sö-

28 martta ba..,1,•nacaktır. ker. Fakat ı.~enerbahçe taraftarları 

gibi, sarı lacivert aleyhindeki en kü 
çük hareketler~ karşı hakemlerin 
gözlerini faltaşına çevirecek sesler 
çıkaranların önünde hiç geçmez. 
Çünkü favullU hareketleri hakem 
görmese bile halkın çıkaracağı müt 
hiş uğultu ile kaçırdığı favulü ilk 
fırsatta ödetmek üzere hep Beşiktaş 
lıları kollar. Beşiktaşa eski oyun 
tavrını verebilecek, müdafaaya tesir 
etmese bile hücum tarzlarını milli -
yimleştirecek Nazımı yine merkez 
mühacim mevkiine getirirlerse, fut -
bol derecelerinde de kar etmiş olur
lar kanaatindeyim. 

İhtimal Nazımda bazı kusurlar bu
lan Beşiktaşlılar çoktur. Bana kalır
sa, Beşiktaşm bugünkü elemanları 

içinde merkezde takımı için en fayda 
lı çalışmayı yine o küçük gövdeli 
Nazım yapar kanaatindeyim. 

Galatasaray • G üneı maçı 
Bu iki klübün karşılaşması herhal 

de birkaç aydanberi devam eden sa
mimi dostluk havası içinde cereyan 
edecektir. İki klüp idarecilerinin ar
zu ettikleri bu dostluğun tekrar baş 
lamasında benim de biraz rolüm ol -
du. 

Milli Küme Maçları 

için Kararlar 
T. S. K. Futbol federasyonundan: 
Milli küme maçları için oyunculara 

ve bu maçları idare edecek hakem-
lere tamim: 

Hakem raporlan: Her millt küme 
ertesi günü hakem raporlan ait ol
duğu ajan vasrt.asile futbol federa.s
yonu adresine gönderilecektir. 
Maçın teferrüatı bütün tafsiliıtile 

hakem raporlarmda yazılacaktır. 
Raporlarını noksan yazan hake:m

ler mesul tutulurlar. 
ihtar cezalan: Bir maçta hakem

den ihtar alan oyuncunun siciline, al
dığı bu ihtar tarihile kaydedilir ve 
maçlarda eık sık ihtar almağı itiyat 
haline getiren oyUnculara federar.yo
nun tayin edeceği muhtelif cezalar 
verilir. 

Oyundan ihraç ve boykot cezalan: 
Hakem tarafından oyundan çıkarı -
lan oyuncu takımının yapacağı mü
teakıp ilk maçta oynayamaz. 

Yunan 
takım/arz 
turnuvada 
Atina (TAN) - Yunanistanın A

pollon takımı bu ayın sonlarına doğ 
ru Mısıra giderek muhtelif yerlerde 
maçlar yapacaktır. Ayni takım Ni -
sanda 1',rencvaroş takımile karşılaş
mak üzere Macaristana gidecek ve 
daha sonra da Avrupada bir turna 
yapacaktır. 

Selanik Aris takımı diğer klüpler 
den aldığı oyuncularla takviyeli bir 
ekip halinde Filistine gidecektir. A
ris Filistinde altı maç için kunturat 
imzalamıştır. 

lzmir Klüplerinin 
Birleşme Meselesi 

famir klüplerinin birleşme~i me -
selesini mahallinde tetkik etmek, icap 
eden tedbirleri alakadarlarla görüş
mek ve son şekilleri tesbit etmek ü
zere lzmir sporculan tarafından ça
ğırılan Türk Spor Kurumu ikinci re
isi Bay Halit Bayrak bu sırada An
karadan tzmire gidemiyeceğinden Yf':
rine umumi katip Bay Nizameddini 
göndermiştir. 

lzmir klüplerinln birleşmesi mese -
le.si ve adr.tlcri bu zi ·aretten sonra 
kat'i şekilde tesbit edilmiş olacaktır. 

Top Kupası 
Top spor mecmuasr tarafından se 

kiz klüp arasında tertip edilen kupa 
maçlarına pazar günü sabahleyin 
Şeref stadında devam edilecektir 

Fikstüre nazaran bu hafta Topka
pı - ArnavutJı:öy, fstanbulspor • Şiş
li k::ırc:rlııc:a~akhrci1r. 

Onun için,aklımdan geçen ,eyleri 
yazarak maç yapacak çocuklann a
kıllarında bazı fikirleri uyandırmış 
olmamak için şimdilik susmayı iki 
klüp namına daha doğru buluyorum. 

Cezalann tatbiki: M~tan men ve 
boykot cezalarını federasyon oyun -
cunun mensup olduğu ajanlıklara teb 
liğ eder. Mmtaka ajanları ve klüph~r ---=-========ııı::=-=---= 
federasyonun tebliğlerini ehemmiyet- İzmir Kız Enstitüsünde Ziyafet 
le takip ve tatbika mecburdurlar. lzmir, (TA.~) - Cilmhuriyet kız 

Mmtaka ajanları federasyonun vC'r sanat enstitlisünün bir yıllrk mesaisi
ikinci Küme 

Maçları 

Lig 

T. S. K İstanbul Bölgesi Futbol 
~janlığından: 

21-3-1937 pazar günU yapılacak liğ 
maçları 

Şeref stadı: alan gözcUsü Halid Ga 
Up EzgU 
Doğan • Ortak~y A. takımları ea 

at 13 hakem Ahmet Adem Göğdün 

diği cezalan, cezaya çarpan oyuncu
lara ve diğer klüplere bildirmac su
retile ilan ederler. Federasyonun ver
diği cezalar kat'i ve gayri kabili iti
razdır. 

Altmordu - Fener Yılmaz A. takım 
ları saat 14,30 hakem Adnan Akın 
Kasımpaşa - Galata Gençler A. ta 

kımlan saat 16 hakem Halid Galib 
EzgU 

ni göstermek maksadile enstitil direk
törlüğü tarafından lzmir vilayet u
mumi meclisi azalarına enstitü bina
smda bir çay ziyafeti verilmiştir. Zi
yafeti milteakıp mektep ve sipariş a
telyeleri gezilmiş, talebenin bir yılda 
vücude getirdikleri eserler gözden 
geçirilmiştir. Vali Fazlı Güleç söyle
diği kısa bir nutukta mektebin faali
yetinden ve talebenin muvaff.akıye

tinden sitayişle bahsetmiştir. 
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1 iki gilrılilk hik.A ye 1 

·H 1 R S 1 Z 
Y edi yaşlarında bir çocuk, 

tarak, fırça, sabun, para 
çantası gibi muhtelif şeyler satan 
bır satıcının işportası etrafında 

çoktandır dönüp duruyordu. Satı

cı, alacaklan malı ehemmiyetli bir 
çehre ile gözden geçiren iki deli
kanlıya bir para çantası satmakla 
meşguldü. Delikanlılar, satıcının 

ikna edici söı..Ierini biraz itimatsız
lıkla dinliyorlardı. Çantanın açılıp 

kapanacak yerini münavebe ile 
kurcalıyorlar, hazan da Ç'lntayı ti 
burunlarına kadar kaldırarak ışık
ta muayene ediyorlar, sonra da 
kat'i bir sesle: 

- Kırk kapik! 
Fiyat veriyor, çantayı cettrar 

işportaya bırakıyorlardı. Delikan
lılar a<leta blnbırlenni taklit edi
yorlar, en ufak teferrüatma kadar 
biribirlerinin hareketini mimikleri 
ni tekrarlıyorlardı 

Satıcı çatık bir çehreyle: 
- Kırk kapik mi? Amma da 

yaptmız ha! .. Ben onu kendim alt
mış kabiğe almıştım. diyo:-du . 

Sonra onları durdurnrak ilave 
ediyordu : 

- Durun hele, elli b~ kapik ve-
riyor musunuz? . 

Alıcılar adeta bir ağızdan: 
- Kırk kapik! .• 
SöıJerini tekrar e-diyorlar. ve 

böylece pazarlık yeniden başlıyor· 
du ..• , 

Fakat uzun boylu, kmnızı ~ç 
h, hilekar bakışlı, çengel gı

bi parmaklı bir adam olan satıcı 
bi.itün meşguliyetine rağmen, bir 
göziyle çocuğun her har~etini dik 
katle takip ediyordu .. 
lşportanm yanında, alış veril;\ e 

den iki delikanlıdan başka bu alış 
verişi seyreden üç kişi daha vardı. 
Küçük çocuk bunların arasrndR. 
dolaşıyor, satıcının hareketlerini 
gözlüyordu. 

Çocuğun ayakları çıplak. fü:tü 
başı yırtıktı .. Ayağında, bir za -
manlar dikişli olan, fakat şit'•dı 
torbaya benziyen kemerııiz bir don 
vardı. Yüzü, kirli. yanmış ve 
çopur idi. Kül rengindeki gözleri 
cür'etle parlıyordu. Bakışlan ha
risti. 

Alıcılardan biri, kat'i bir hare
ketle elini sallıyarak : 

- Kırk beşe de vermiyor mu-

sun? dedi. 
Diğeri de bir aksiseda gibi ar· 

kadaşmı takip etti · 
- Kırk beş!. 
İkisi de bekler bir vaziyette göz-

lerini satıcıya diktiler. Satıcı, acı 
bir gülümseme ile şikayet etti : 

- Çocuklar, ben zararına mı 
çalışayım?. Benim de canım var. 
Ben de yeyip içiyorum .. Kan, ço
cuık besliyorum .. Ben de bir kapik 
olsun knzanmıyayım mı?. 

Alıcılar: 

- Canın isteNıe! .• 
Diyerek işportadan çekildiler .. 

Seyirciler de onların peşi sıra ora
dan ayrıldılar.. Bu kaynaşmıtdan 
istifade Pden çocıık e~ldi ve iki de 

1 Yazan: 
Maksim Gorki 

Çeviren: 
B. Tok _______________ , ____________ . 

1ikanll ar.u;ından, bıruenl.lll'c, cıuıı 

ileri uzattı. İşportanın Ü7.erinde du
ran bir kalıp sabunu yakaladı ve ..• 
kendini gerisin geriye toprağın ü
zerine attı. 

İsl'V'rt~r.ı mıı•a!Cor hir s:esle: 
- Dur oğul, dur, diye bağırar. 

Ç ocuğu bacağından tutmuş, 

toprağın üzerinde kendine 
doğru sürüklemiye çalışıyordu. 

Satıcı onu, aşağıdan, işportanın al
tından yakalamıştı. Çocuk kıvn
larak elleriyle kaldırımlara sarılı

yordu . 
Serbest kalan bir ayağını sallı

yor, korkudan kıpkırmızı olmuş 

çehresiyle kamı Ü7.erinde işporta
nın altına doğru kayıyordu. İşte, 
kızıl saçlı mujik, QOCUğun öbUr a
yağını da yakaladı. Onu kendine 
doğru çekti. Küçük, bu hareket 
esnasında çeneı:1ini kaldırım taşla

rına çarpmıştt. Nihayet kendini 
satıcı ile yüz yüze buldu. 

Satıcı, çocuğu bacaklan arasına 
simsıkı kıstırmış, çengel gibi pıtr
maklariyle de omuzlarından tut
muştu. Küçük. bir taraftan patla-
mış dudağım emiyor, diğer taraf
tan da kanla karışık salyalarını 

bir yana tükürüyordu. 
Ellerini vücudundan aşap, yan

larına sarkıtmış. avuçlarını satır.ı

nın dizlerine koymuştu. Mütevek
kilane bekliyordu. Satıcı, göı!erin
de derin bir hazla, gür ve kızıl sa
kalı arasından di~lerini ~fü:ter ı:rc•k 
sırıtıyordu . Çocuğu siii<f.ıııetle 

gözden geçiriyordu. Ağ'lebi ihti 
mal hırsız için bir ceza dü~iinüyOl·
du . 

Hırsızın küçücük göğsU gayri 
munta:>..am hareketlerle inıp kalk1-
yor, omuzlan sarsılıyordu Çopur 
yüzünde korl<:u. keder ve intiı..ar 

okunuyordu. Satıcı, kaşlarım Gata
rak ve dişlerini gıcırdcltarak söze 
başladı : 

- E ... Söyle bakalım, ben şimdi 
sana ne yapayım? .. Ha! .. 

Çocuk omuzlarını kaldırıp indir-
di. 

- Seni kodese mi tıkayım. yok
sa bir ala ıslatayım mı? Beğen, 
bakalım bunlardan birini! 

Hırsız, kederli bir sesle mırıl -
dandı : 

- Affet beni amcacığım .. 
- Seni affetmek mi? Bak sen!. 

Ananın akıllı oğlu sen misin? Ben 
l'leni naı:1ıl affederim? Sen hırsız -
sm! Benim malımı çaldın!. Bu
nun için de seni kodese tıkmak la-

ıı ıı.f 
zım .. Ben senin gibi bir hrrst bit 
federsem, bir diğeri de baŞl<3 Il 

hırsr?.a merhamet ederse. o ~·"r 
hapisanede kimler yatacak?. So 
le bakalrm!.. . ·ell 

Çocuk, yaşlı gözleri ve tıtri)aıı· 
dudaklariyle yavaşçacık ınırıld 
dı : # 

- Amcacığım, bir daha yaP ı 
marn... yrt 

- Ben bunu yutmam. Jfa f~ 
sen bana şunu söyle: Hırsızları adıı. 
federlerse karanlık zındaııJaf 
kimler yatacak? 

Ç 
• w} göl 

ocuk sessızce ag ıyor. . de 
yaşlan yanakları uzerW 

izler bırakarak akıyordu. 
Satıcı çocuğun kulağını çel\t 

1 

rek hiddetle bagwırdı: 
Jrlfll# 

- Cevap ver, hapisanede 
ler yatacak? • alt 

Çocuk, hıçkrnklarmı tutar 
yo.vqça ocvap verdi: 

- Hav .. dut..lar... rJ 
'Bu cevap, satıcmın pek hoştl • 

gitmiş olacak ki, kahkahayla cW 
d

.. ~ 
u: e 
- Seni külhani, seni! Kestlı-'1\ 

bir cevap değil mi? Haydutla!~ 
Sen çok açık göı.sün! Sen kod' 
boylamalısrn! .. Şimdi cevap ~tJ 
bakayım: Sabunu neye aşrrdıtl ··, 

KUçük, çıngıraklı bir sesle cı , 
vap verdi: ,.. 

- Amca, vallahi bir daha :-tt. 
marn. Billahi bir daha hiç bir f,,111 

man yapmam... f" 

- Susss... GUrültU istemeı··, 
Belki ben E<eni affederim, arııııte' 
böyle ın.ırültil yapmakta devarıı sft 

dersen polis gelir. İşte o Zflt'11 t 
işin iştir. Seni alıp kodese tıJcll : 
Orada fareler, kurbağalar, yııa:ı 
lar gırla .. Aynca, her ı:ün de SC 
bir ala ıslatırlar .... 

Ç ocuğun omuı..Ian ihitlMIJ 
bir hareketle sarsıldı. GV~ 

!eri korku ile açılıp kapandı. ~ , 
bir hareketle satıcının bacaklaı1 11 
rasmdan fırladı. Fakat satıcı JctJ 
vetli parmaklariyle hırsızın ~ 
larmı sımsıkı yakalamıştı. '-"'- 1 

ğun alnına bir tokat vurdu : ~ 

- Açıkgöze bak... Kaçacal<~ 
demek ha?! Sen şimdi cevnp v 'ı 
sabunu ne yapacaktın? . rÇ 

Çocuk mütevekkllane cevap " 
di: 

- Satacaktım. , 
- Demek sa taca ktm ... peki, r j 

ralan ne yapacaktın?. 
al .. # 

- Bir funt (1) .• ekmek .. 

caktım .. 
- Daha ne alacaktın?. 
- Yarım şişe .. Bavbivera. 

kvas'ı . 
Tüccar güldil: 1<-
- Bak sen!.. Daha ne aıacll 

tm? . a.$ 
- Daha başka bir şey alııır" 

lri ....• 
Ve içini çekerek ilave etti: ilC 
_ Sabuna yalnız sekiz 1<aJ' 

veriyorlar.. . defi 
- Vay ... Demek ki, sen ilk !ıı' 

çalmıyorsun!. Sen bu kadar ferıll ~ 
da ben şimdi seni na~ıl brraktt111') 

(Arkası .,a.r 

··d3" 
(t) Funt : Dörtyüz gramlıt- bir c;~ç~ t' 
(2) Kvaş: Siraya benzer bir ne"'j;. 1· 

hammir içlridi .. 

1 
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1 'A"'JIRl-IA~JC>A, .. ~,RRI :~~~~~;;.~:~:::!~ Yunanistan da 

., 

H ~ ' - .... tı. Davetlilerden Romanyalı ga· 
zetecilerin bayanlan yorgun ol· 

B ı ı 
duklanndan gelmemişlerdi. 1, 11u· . n evv er Ka dz n 

H h • h Yemeğin başında herkes yerli J' 1. 
O U U a ı 

yerinde oturuyordu. Yunanistanın 

güzel rakısı Uzo, kında mal\ı.mat vermiye başladı. 

:n!aç ::::f~~~ Nas z l Çal z ş l r, Buraaı Yunanistandaki bütiln ka'-
dolaştıktan sonra dm hareketlerinin merkezi imiş. 
masa halkı biri- Bütün yardım müesseseleri bura-kopan ko~unu 

.düşman eline 
bırakmıyan 
kahraman 

YAZAN: birile konuşmak da toplan mı,; çocuk, kadın, fakir 

ihtiyacını daha .LNe le r ~a-p a ro. burada himaye görüyor . 

D avutpaşa kışlasma yaptı-
ğmı ziyaret ııraamda, kıy

lbetıt teveccühlerini kazandığnn 
kurmay Albay (Muzaffer Tuğ&&· 
"11) dan, bir kaç harp hatırası 
dbııedim. Saym Albaydan, bu hatı
t'aları neoretmek müsaadesini alın
tıya kadar ç<* güçlük çektiğimi 
itiraf edeyim. 

1 lıfuzatfer Tuğsavu1un cepheler-
4e geçen eerefli askerlik hayatın, 
da., bana anlatabileceği daha kim -

bUir, ne menkıbeler vardı. Fakat, 

bot vaktini bulup kendisiyle uzun 
111.adıya konuşmak imkinını elde 
edemedim. 

1 Değerli komutan, Irakm Felllhi

l'e cephesinde bulunduğu günlere 
lit f(>yle bir MehmetçiK hatırası 
ile aör.e başladı: 

1 - 332 yılınm mart ayı içinde 
bir gt1ndil. İngilizler, büyük bir ta-

1.rruz hareketi yapmıtlardı. Düş

man on binlerce telefat vererek 
lic'ate mecbur oldu. F,akat bizim 
aaytatımız, çoktu. Zabit ve nefer • 

lirden. epe~ feb.jdimla, yaralı -
lbJz, vardı. 

f Yaralrlar, ileri hatlardan, kafi
leler halinde yaralannı sardırmak 
tlaere gerideki Al1rI merkezine 

dönUyorlardı • 

B en de o l!Jrrad& kararglhta 
idim. Yaralılar arasında 

bir nefer gözllme ilişti. Sol elinde 
bileğinden kesilmiş kanlı bir el 

tutuyordu bu nefer! .. 

f İlkin bir teY anlayamadım .. Ve 
razterimln beni aldattığını u.na
l'&k bUtün dikkatimle ona bir da.
ha, bir daha bUrtmı: Evet, yanıl
bııyordum •• 

' Mehmetçiğin 110l elinin avucu 

içinde tuttuğu eey. koparılDUf bir 
eldi Sonra bir an için, öteki kesik 

koluna dikkat ettiğim zaman gör • 
dtlnı ki, neferin l!JOl elinde tuttuğu 
keailt el, bir yabancıya ait değil
di. Bu, onun kendi kopmUf eliy. 
di • 
l Durmadan koşan bu Mehmet
Cfk, böyle nereye gidiyordu?. Bi
l"&z daha yaklaştığı zaman tellt
la irimi aradığını IOrdum. 
~ Kopuk kanlı elini göstererek: 
a 

- Bunu kumandana göWrece-
fhn ! diye haykırdı. 

Ve kimseden cevap beklemeden 
doğruca çadıra girdi 

l 

O rdu kumandanı general Ha· 
lil, o günlerde cephemizi 

ldyarete gelen Almanyanm Mek -
~nburg Dilkası ile karşı k&r1rya o 
bırmuş, konu,uyorlardı. 

Yaralı nefer, bileğinden kopan 

Jı:a.nıı kolu, öteki eliyle masanın U
&erine koydu: 

- Al, Pqam emanetini!. Dedi, 
ben, bunu memleketime hediye edi· 
)'orum! .• 

General Halil, hayret içinde kal-

b\Iftı. Masanın Ur.erinde duran ke· 
aik el, belli ki, bu nelerin kendi e 
llydi. 

Meklemburg DUkası ile kuman • 
dan biribirlerine bakrfJtılar. Nefer, 
IÖztbıe devam ediyordu: 

- Pqam .. On dQfman tepele • 
tbn. On di1am&n &U.U. höyle b1'-

SALAHATTIN GÜN GÖR çok hissetti. Boş • ~ c Eski adetler, an'aneler, danslar, 
kalan yerlere yan kıyafetler ihya ediliyor. Elhasıl 

kola değmez mi? 
Meklemburg DU
kası, gözleri su
lanardc ouu din
liyordu. Nihayet 
·dayanamadı. Ge
neralden yaralı 
neferle Korıuş -
mak için müsa.. 
ade istedi. 

Kumandan mU. 
aaadeyi verince 
ona sordu: 

- Sen nereli-
sin?. 

gözle baJanağa yüzlerce zengin ve işsiz bayan, bu. 

başladı. Nihayet masanın öbür ba- rada kendisine 
şmda bir hareket oldu. İki tarafın· Yazan: hem bir iş, hem 
da iki Romen gazetecisi oturan Ba.- 1 Rezzan A. E. yalman de hayır işlemiye 
yan Helene Psimeno yerindan kal- vesile buluyor. 
karak tam benim karşıma geldi, Bilyilk ve gn. 
oturdu. Derhal tanıştık. Ve konuş- zel bir binanın 
mıya başladık. 

B ayan Helene muharrirdir. 
thtisası, çocuk masallan 

yazmaktır. Yunanca yazdığı ma· 
sallar birçok lisanlara tercüme e
dildiştir. Çok zeki ve kıymetli bir 
yazıcıdır. Yunanistandaki kadın 
hareketleriyle yakından alakadar
dır. 

Beni, ertesi gUnU Atinanm çok 
mühim olan bir kadın klilbüne, bil· 
tiln kadınlık hareketlerinin göbe
ğine götürmeyi vadetti. Bizdeki 
kadınlık cereyanı hakkında benden 

önüne gelmiştik. 

Kapının önünde 3 
tane hususi oto • 
mobil duruyordu. 
Kapıyı bize gUler 
yüzlü bir yaşlı ka 
dın açtı. 

- Boluluyum. 
- Adm ne?. 
- Habip .. 

Bu canlı kahramanlı/t. harualanm an/aran Albay Mu
ıalfer b 'Jgünkü vaıif esi baimcJa 

malumat istedi. Bayan saylavla-
nmızı Bordu. Her biri hakkında 
ayrı ayrı malumat aldı. Arkadaş. 
lanm meyanında birkaç doktor., 
avukat ve muharrir olduğunu söy. 
lediğim zaman gıpta il.c karışık 

hayret duydu. 

• 

Jçeri girdiğimiJ 
7.8.Jllan kendimizi 
§en ve Samimi bir 
muhitte bulduk. 
O gün klUbün çay 
gwıü İlnı§. Aşağı 
kata Küçük kıi
çü« çay masa
ları kurulmU§. J!.'t
raflarında yqll 
ve genç, gil7.el p. 
yinmiş, kibar ı..' 
vırlı kadınlar G. 

turuyor. Ht plii 
~iribirleriyle bü • 

Sonra kendisini teselliye çalıştı: 

- Yaran iyi olunca memleketi -
ne döner rahat edersin! .. 

Fakat Bolulu Habip, razı gelme

di: 

- Yok efendim .. Benim yanm 
iyi olduktan sonra yine düşman 
karşısına gönderin.. Amanın d! · 

rim size.. Bir kolum gitti ise, öte
ki kolum var .• 

M ekl.tıJWun Düka.111 hayr.aıı 
hayran Bolulu Haoibi din-

liyordu. Dilkanm, bir aralık elini 

cebine l!JOktuğunu ve bir altın ta

baka çıkararak yaralı TUrk neferi

ne uuttığmı gördük. 

Bolulu Habip, birden irkildi. Ta

baka, sanki yakıcı bir şeydi. Ona 
elini sürmiyerek, kumandanın yU-

7.ilne baktı .. 

Ondan bir göz ucu bakışiyle mil

ıaaade istiyordu. Kumandan: 

- Al, oğlum.. dedi, çekinme ... 
Prens, sana bir altın tabaka hedi 

ye ediyor! .. 

Mehmetçik tabakayı aldı. l{u -
mandan, yaralı neferle konuşmıya 
dalmıştı .. Bir aralık yüksek se:ıle 

ona: 

- Habip oğlum .. dedi, sen ar -
tık vazifeni yaptın ... Yaran iyi o

lunca, köyüne çekilirsin... işte n 
na bir çift öküz parası. 

Kumandan, bunu söyliyerek B<r 

lulu Habibe, bir kUçük kese içinde 
bir kaç altın lira verdi. 

Habibin yüzilnde hafü bir kızar

tı... Bir çekiniş... Adeta ayaklan 

geri geri gidiyor .• 

Nihayet, kızara, bozara sordu: 

- Pafalll·· BUı parayı bana ne 

veriyorsun"! · 
- Bir yardmı olsun diye ..• 

Habibin gözleri sulanmıştı: 
- Efe~dim, ben bu para

yı alamam! .• 
- Niçin alamıyorsuJP ?. 

- Onu aldıklaym .. kolumu, pa-
ra ile satmış olurum! Halbuki, ben 
onu millet ve devlet emaneti diye 

B&Da verdim!. 
Kumandan, o kadar israr ettiği 

halde, Bolulu Habibe parayı kabul 

ettiremedi . 
Bu temiz Tilrk çocuğunun yük

sek vatan duygusu M~lemburg 

DUkasını son derece mütehassis 
etmifti . 

Yaralı neferle, o dakikadan iti
baren 90k yakından ali.kadar olmı
ya bqladı. Bolulu Habibi, ertefli 

günü Dicle Ü?.erinden bir hastane 
gemisi ile Bağdada gönderdiler. 
Alman prensi de kendi arzusiyle 
ayni hastane gemisine bindi. Yolda 

Bolulu Habibe bir hasta bakıcı gi

bi, uykularını feda edereic bizzat 

hizmet ettiğini sonradan öğren -

dik. 

(Arkası var) 

Bütün yemek esnasında karşı

lıklı sualler teati ettik. Nihayet 
ertesi günil saat beşte gelip beni 
otelden almuına karar verdik. Er
tesi günü Madam, tam saatinde o
tele geldi. Gideceğimiz yer pek u-

T arilıi kıyafetlere bürünmüı genç Yunan foclmlannclan yük bir alaka ile 
bir grup ko:ıuşuyoıJar, a.. 

ralaı ında mü • 
zak değildi. YürUmfye arar ver· him şeyler anlatıyorlar. Fakat beıı 
dik. Yolda, daha, bana klüp hak- anlıyamıyorum. ÇünkU rumca bil

miyorum. Yukarı kata çıktık. 

1 Liralık Yeni 
Bizi bir yazıhaneli odaya aldı

lar. Genç ve güzel bir bayan orada 
maaa başında mef(Ul, dosya tertip 
ediyor. 

Biiyük Miisabakamız 
Bu resim hangi darbımesele aittir? 60 darbımese: 

l - Aç tavull kendini arpa ambuıoda 
unu. 

... 

Reı1m Namorau 
-1'-

ıBrecM.uu H 6a ,.. 

~lJE>~N-~f 
Numarah resmın ait 

19 olduğu darbımesel 

NO 

'I - Ak alu;;• kara ıun ıçındır. 
S - Anlıyana ııvrı11oek sa&, anlamı7aa. 

davul 'Urna u . 
4 - Au alan Uuudan seçti. 
S - Balık baıtan kokaı 
6 - Bal tutan parmak ,.ıar. 
7 - Bedavı ıırke baldan tatlıdır. 
1 - Bet parm&I& bu olmu. 
9 - Bır tut.uo ot deveye nendek atlatır 
10 - Bulbiılun çekuıı dib bclilıdu. 
11 - Oalma11ru bılmıyeıı ordek batJru 

bırakıp ıuc;ından dalu. 
12 - Damdan duteıı balden bilir. 
13 - Davulun ıcaı UAktao bot ıelir. 
14 - Demır &.avında ıcrc&. 
U - l>enııe duten yılana urllır. 
16 - Doiru ıoybyem dokua koydeıı 

kovarlar. 
17 - El elden uıtundür. 
18 - Eıkı tarak eski tu. 
19 - Evdeki pazar c;ar11ya o:rmu. 
20 - Eyretı ata binen c;abulı ıner. 
21 - Gülme komşuna ıelir batmL 
22 - Gulunu ıeven dikenıoı de sner. 
23 - Hamama cıren terler. 
24 - Her boroı lı:endı c;oplütilnde öter 
25 - Her ıun papaı pılh ,eme&. 
26 - Her lı:oyun kendı bacaiındao aıılır 
27 - Horoı olur ıoıü çoplükte ulu. 
28 - Horoı çok oları yerde sabah &9'. 

olur. 
29 - lt ürilr lrervao ririlr. 
50 - itle dalatmaduı. c;alm dolaflll&lı 

evlldır. 
Sı - Kel ba~ timtlr tarak. 
32 - Kendı düt~n ailamaa. 
33 - Keıkın 11rlre itabına sarar. 
34 - Kovun bulunmıyı.n 'erde lıeçiJe 

Abdurrahman Celebı derler. 
S5 - Mahkeme kadıyı mülk olmaa. 
36 - Man içeri . pıre dı$&n. 
37 - Minareyi çalan lnhfmr buarlar. 
38 - Mızrak çunla 11tmaa. 
39 - Mum dibıne ıtık vermea. 
40 - Oflce ıle lı:alkan zararla oturur. 
41 - ParaYJ veren düdütü çalar 
42 - Perıembenin ıeliti Ç&rl&fDbadaıı 

bellidır. 
43 - Sel ırt<ltt kum kılır. 
44 - Serc;eye çubuk beredlr. 
45 - Sa testisi ıu ,nıunda tınhr. 
46 - Sütt"" alı> nnan roturda liffiJe 

relı ,er. 
47 - Taı yerinde atn'dır. 
48 - Tencere vuvarlanmrt lıapafmı bal 

mu" 
49 - Te<ıtiyl lnnın da blT n cf'ffren da.. 
50 - Tilkinin dönUp dnlıtf11 cideccji per 

lrfirlıcO dülrlrlnıdtr 
51 - Uınmadılı tat bat nnır. 
52 - Orümesint bilmi)'ert lt t6r8" lnart 

s_etirlr 
53 - Urllm8nl ye de blfmı eonna. 
54 - O:rBm tlrilmr balra bakı karanr. 
55 - Yılınc:mm arama nt•IJ'a bdaı 

panar. • 
5& - Yapı taSl npıdan lıalmaa. 
57 - Yınt atin t .. lrmnt pelı nlar. 
58 - VlSrti1r at Yemini artttnr. 
59 - Zenrlntn oara11 rOiürdiJn cenesln 

?nrar. 
80 - ZUtftrt olup .. lltıft"'"elrten. • .,., 

ohlp lnı•mm•lı f'9lldar. 

O da, çok muntazam, en me
raklı bir büro adamının ya.

zıhanesinderı farklı değil ... Ortada 
bize kapıyı açan beyaz saçlı bayan 
dolaşıyor. Biraz beklememizi, klüp 
i.zalannın içtima halinde olduğu
n u ve birazdan dağılacaklarını söy 
lilyor. Duvardaki resimlere bakıyo
rum. Bir rafın üzerinde yüzlerce 
bebek dizilmiş, bunların arkasında 
Yunan milli kıyafetleri var. Erkek
li kadınlı Yunan ~bekleri... Bu 
manzara, değil bir çocuğu, beni 
bile sevinçten çıldırttı. Gözümü 
bebeklerden ayıramıyorum. Make
donya köylüsü, Girit gelini, Efzon 
askeri, Peloponez güzeli... Hepsi 
orada var. Bir reng ve şekil şiiri 
teşkil ediyor. 

Bir başka köşede iki büyük oy
malı eski zamanlardan kalma kım
bilir hangi zatın sarayından çık· 
mış dolap duruyor. 

Bu dolapların içi baştan aşağı 
gümüş oymalı, kakmalı mücevher.. 
ler, taçlar, küpeler ve kemerlerle 
dolu .. Öyle güzel parçalar var ki, 
insan bakmakla doyamıyor. Mem
leketin herbir köşesinden toplan • 
mış güzel şekiller... Eski kıyafet
lerinin l!Jilsleri ... Bunları muhtelif 
vesilelerle yaptıkları balolarda ıe 
kıyafet festivallerinde kullanıyor
lar. 

K lUbün gayelerinden birisi de 
eski zaman kıyafet ve an'

anelerini ihya etmek ••. Bir müddet 
evvel Delfes'te en eski devir • 
lere ait bir eğlence tertip edilmif. 
Bütün gençlik eski kıyafetlerle ve 
yalınayak orada danııtmişler. 

Arkadaşımın anlattığına göre, 
insan kendisini birkaç asır geride 
zannediyormuş. Derhal oradaki be. 
yaz saçlı bayandan resim istedim. 
önümüze yüzlerce resim getirdi. 
Hepsi pek muntazam bir şekilde 

büyük mukavvalara yapıştınlmıt
tı. İçlerinde Balkan festivaline ait 
lstanıbulda alınmış reaimler de var. 
Bir tanesinde Takl!Jim meydanılft 

ve bizim güzel bayrağımızı görUil
ce sevindim. Beylerbeyi sarayın
daki resimler de en gthel resimler 
aruında idl. 

(Arbııq S•. 11 SU. 1 ~e 
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Boluda Yeniden 50 Yataklı 
Bir Hastane Yapılacak 

-------------------------· 
Araokırde 
İpiık 

Bolu (TAN) - Meslisi umumi, kırk gün çalıştrktan sonra me 
saisine nihayet vermiştir. İlbay Gündoğan'm vukuf ile hazırladı 
ğı ve meclisce kabul edilen beş yıllık programı şayanı dikkattır. 

İhtiyacı 
Arapkir (TAN} - Bu

rada iplilt buhranı 
başlamıştır. 

Bu program tatbi kodilince Bolu _____________ ____:. 

ili ıktısat, irfan ve imar bakımındaL 
çok ilerlemış olacaktır. 

Meclis, 1937 bütçesini ( 614800) lira 
olarak tesbit etmıştır. ki geçen sene 
dekine nazaran (110000) lira fazla

dır. 

Fevkalade bütçe ile kabul edilen 
işler arasında bilhassa Atatürk anıdı 
ve yenLden elli yataklı bir hastane 
inşası başta geliyor. Gerede ve Mu
durnuda yeniden birer Halkevi inşo.· 
sı; Düzce ve Göynük Ha.lkevleri in
§aatmın tamamlanması için de icap 
eden tahsisat kabul edilmiştir. 

Maarif bütçesi geçen senekine na. 
zaran (6000) lira fazladır ve 
(270000) lira olarak kabul edilmiş -
tir. 

Yol inşaatleri masrafı (190000) li 
radır. !{azaları vilayete bağhyan yol 
lar ile her kazanın iktisadi bakımdan 
önemli olan yolları bu sene tamir e
di.lecektir. 

Abant yolu da tamamlanacağı gibi 
orada yapılacak tesisat için ayrıca 

tahsisat kabul edilmiştir. 
Daimi encümen üyeliklerine Lütfü 

Gören, Emin Yerlikaya, Raif Ertem, 
Ferit Mancarcı seçilmişlerdir. • 

Bilecik 
Meclisi 
dağıldı 

,. Bilecik, (TAN) - Umumt meclis, 
bütçenin varidat ·ve masrafını 
363419 lira olarak tesbit ve daimi en 
climen seçimi yapıldıktan sonra gele 
cek sene 1 Şubatta toplanmak üzere 
lçtimalanna nihayet vermiştir. En -
climene şunlar seçilmiştir: Remziye 
Güven (Merkez ilçesi), Rafla (Bozö
yi.ik), Hüsnü Kibaroğlu (Söğüt). 

Ahmet Sara! (Osmaneli). 
Bunlardan Remziye ve Hüsnü, eski 

encümende de aza bulunuyorlardı. 

Konya Daimi 

lzmirde Bir Genç 

Kızı Boğdular 
lzmır - Ycğitler köyünde tüy

ler ürpertici bir cinayet olmuştur. 
J 9 yaşlarında İbrahim, köyün en 

güzel kızlarından Halil kerimesi Ra

ziyeyi tarlaya gübre götürürken ka

çırmış. kız muka,·emet ettiği için 
onu köyün deresinden geçirirken 
suda boğmuştur. 
İbrahim tevkif edilmiştir. 

Arapkirde manusa denilen 
bir nevi dokuma işi ileri git
miş olduğu gibi yatak çarşafı, 
havlu, hamam takımı, pecsete 
de dokunmaktadır. Diğer yıl
lardakine nazaran bu sene do· 
kuma fiyatları iyi gitmiştir. 

Fakat şimdi başlıyan iplik 
buhranı, geçimleri bu yüzder. 
olan bir çok Arapkirlileri sı
~ıntı icindP. bırakmıstır. 

Mersin /imam ve iskelesinin umumi görünü~ü 

Mersin iskelesinde 
nakliyat işleri 

kolaylaştln acak 
Mersin, (TAN) - Eti Bankın Ergani Madeni nakliyatı Mer

sinden yapılmaktadır. İstasyondan iskeleye kadar olan 2000 met
relik mesafeden bir dekovil hattı vücude getirilmişse de nakliyat 
vagonların amele tarafından itilmesi sure.tile temin edilmektedir. 

Bu güçlüğü nazarı itibara alan 

Encümen Azahkları i 

1 Eti Bank ve diğer ihracat işlerin
de de ist~fade temin etmeyi gö
zeten Vilayet, dekovillerde çalış
mak üzere küçük lokomotifler 
gönderilmesini alakadarlardan is. 
temişlerdir. 

Konya - Vilayet umumi meclisi 1 
bu devrede mesaisini bitirmiştir. ·oa-

imi azalıklannıı Ömer Baysal (Ak
şehir), Agah Un ver (Karailllln), 

Perver Korucu (Cihanbeyli), Meh
met Ramiz (Bozkır) ~eçilmişlerdir. 

Edirnede Ekmek Pahalı 

Edirne - Burada ekmek fiyatla
n pahalı görülmektedir. 9,5 kuruşa 
11atılan ekmeğin 8 kuruşa satılabile
ce~ıi ileriye sürülmektedir. 

Muratlıda 
bir spor 

klUbü 
Muratlı - Eskiden küçücük bir 

yer olan Muratlı, büyükçe bir kasaba 
halini a1mıştır. 

İstanbul - Edirne şimendifer gü -
zergahında ve Tekirdağında güzel 
bir şose ile bağlı bulunan kasabamız 
da ev adedi kısa bir zamanda 112 
den 750 ye çıkmış, nüfusu da 4500 U 
bulmuştur. 

Burada "General Kazım Dirik epor 
klübU,. adlı bir teşekkül meydana 
getirildiği gibi diğer ıahalarda da ça 
lışılmaktadır. Muratlı, adeta iyi cins 
tavuk ve Ankara tav,anı yetiştiren 

bir merkez halini almıştır. İtina ile 
yetiştirilen bu hayvanlar köylülere 
dağıtılmaktadır. 

Mersin Daimi Encümeninde 

Mersin - VilAyet umumi mecli-
81 i~lerini bitirerek dağılmıştır. Da
lmt encilmen azalıklanna Yakup Er
IOY (Mersin). Mahmut Burhan (Tar 
ıus), Halil Göksu {Silifke), Emin 
~•r (1.~ut) seçilm1'1erdir. 

Komisyon rei i Ahmet Uygur 

Bigada bina 
yazma 

komisyonu 
Biga, (TAN) - Burada yeni te

şekkül e<len 2 numaralı bina yazma 
komisyonu faaliyete geçmiştir. Ko
misyon başkaııı Ahmet Uygun ve Ü· 

yeteri Tahsin Akınla Ali Suda, ka
sabamıza yakın köylerde yazılmıyan 
binalara ait muameleyi az zamanda 
bitirmiş ve Karabiga mıntakası köy
lerinde işe başlamıştır. 
Yakında o mmtakadaki faaliyet 

te bitince hesabımızın bütün bina 
tahrir işleri hitama ermiş olacaktır. 

Bigada zeytin i~lerini tefle.ile. 
Geçen sene aşılanan Delice zeytin

lerini tetkik için Ziraat Vekaleti zey
tincilik mtitehassıslarından Zeki bu
raya gelmiştir. Bay Zeki, ayni za
manda Biga topraklarına elverişli 
Antep fıstığını üretme işleriyle da
hi meşgul olmaktadır. 

' Kı, sebzesi bol 
Biga, (TAN) - Kasabamızda bu 

sene kış sebzesi pek boldur. lspana
ğın, lahnanm, pıra.sanın, turpun, e
begUmeciniti kilosu 20 paraya. satıl

maktadır. 

Bundan böyle günde 500 ton
dan fazla maden iskeleden vapu
ra tahmil edilebilecektir. 

Karacabeyde Dut 

Hastahğile Mücdele 
Karacabey, (TAN) - Dut ağaçla

rına iı.riz olan Diyaspas hastalığiyle 
geçen senedcnberi mücadele edilmek 
tedir. Bursa ziraat müdürlüğünce 

gönderilen ziraat memurunun neza
reti altında yapılan bu mücadele iyi 
neticeler vermiş, şimdiye kadar 45 
bin ağaç fenni tathire tabi tutulmuş
tur. 

Akdağ Madeninde 

Çahşmalar 
Akdağ Madeni (TAN) - Belediye 

Reisi Hasan Keleş ile belediye encü
menini teşkil eden Faik ve Necmi, 
sık sık içtima ederek, gilzel kasaba
mızı daha mamur bir hale getirmek 
çarelerini aramaktadırlar. 

Asri bir belediye oteli ile gazino

su inşası için lazım gelen teşebbüs

lerde bulunulduğu gibi, kasabamızın 

merkezinden adliye dairesine giden 

800 metrelik geniş caddenin yeniden 

yaptınlması takarrür etmiştir. Bo
zuk olan diğer sokak kaldırımları da 
dilzeltilecektir. 

Kütahya da 

Yabancı Dil Yasak 
Kütahya, (TAN) - Belediye, u

mumi yerlerde TUrkçeden başka li
san konuşulmasını menetmiştir. Bu 
yasağı dlnlemiyenlerden beş lira ce
za alınacaktır. 

En makul tavsiye budur: 

Edirnenin BiR GRiPiN 
• Al . ve mevsim 
ımarına 

doğru 
E dirne, (Tan Muhabirinden)

Bütün Trakya mıntakasında 
canlı bir bayındırlık faaliyeti vardır. 

hastalıklarından 

korkma! 

GRiPiN 
Lüleburgaz fenni mezbahası bitmi~, Kat'i tesirile bütün kırıklıkları 

geçırır. Soğukalgınlığı, nezle, 

grip, brontit ve sair rahatsızlıkla 

Uzunköprü ve Malkara elektriği iha
le edilmiş, Kırklareli ve Uzunk&prü 
inhisarlar binaları yapılmıştır. Bun
lardan başka Vize, Biga Halkevleri 
bu sene açılmak üzere şimdiden ha. rı ıüratle tedavi ettiği gibi bat, 

dit, mafsal ve romatizma ağrıları 24 saane 3 ka~e zırlanmaktadır. Kırklareli ve Baba -
eski Halkevlcri de eksiltmeye kon ıu da teakin eder. Gripin alabilirsiniz 
mak üzeredir. 

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 
stadyomları bu sene başlıyacaktır. 

Bunun için Halk Partisine ait para 
gelmiş ve bu iş için \ilayetler de lXit. ı _ 

çelcrine tahsisat koymuşlardır. Kırk 
larelinde aynca at koşulan meydan

Gripini tercih ediniz! 
~ 

ları istimlak edilmiş vilayet umumi 
meclisi atlı spor tesisatı için bütçe· 
sine tahsisat koymuştur. 

- . 

Çorlu fenni su tesisatı da başlamış 
ve tesisatı biten Bayramiç elektriği 
törenle açılmrştır. Çorlu su tesisatını #•••••-•••••••••••••••••••-
elektrik işi takip edecektir. Bunun 
da plan projeleri bitmiş ve tetkik o . 
lunmuştur. 

Diğer taraftan Tekirdağ su tesisa
tı da münakasaya konmak üzeredir. 
Vilayet binasına eklenen büyük kı • 
sım da bitmiş ve açılmıştır. 

Edirnenin iman 
Bir program altında yürüyen bil . 

tün bu işlerden maada bu sene Edir
nenin imarına doğru bir adım teşkil 
edecek olan umumi mUfettişlik kona_ 
ğı. inhisarlar başmüdürlüğü, Ziraat çıkmaz, tabii 

ve 

kat'iyyen 
renk ve· 

ve lş Bankaları \"C orta okul binaları ren tanınmış yegane 

saç boyalarıdır. yeniden yapılacak ve bu arada erkek ~ıhhi 
san'at okulu da genişliyecektir. U . 
mumi müfettişlik konağının parası 

gelmiştir. Önümüzdeki ilkteşrin ayı
nın onunda. bitmek "z re yakında 

eksiltmeye konacak ve derhal inşaa
ta başlanacaktır. 

Fare sava~ı 
Fare savası, fare tesbit edilen yer 

lerde kuvvetle devam etmektedir. 
Çanakkalede 5000. merkez kazasma 
bağlı 9 köyde 24,000, Tekirdağ vila . 
yetinin Malkara kazasında 3 buçuk, 
Corludıı fl3.900 ve Tekirdağ ilçesinde 
91850 dekarlık bulaşık yerlerin hep
sinde fare olduğu tesbit edilmiş ve 
kuvvetli bir savaş yapılarak yüzde 
75 - 80 nisbetinde kesafet azaltıl
mıştır. İkinci taramada bu arazi bu 
muzır mahlüktan tamamen temizle. 
necektir. Savaşa devam edilmekte -
dir. 

izmifte 
Parasız 
Filmler 
lzmit, (TAN) - Kültilr direktör

lüğü bir kültür filmi hazırlamakta
dır. Bu filmde, vilayetin kültür fa· 
aliyeti görülecektir. 

Bu sene 19 mayıs jimnastik şen
likleri geçen senelerdekine nisbetle 
çok güzel olacaktır. Hazırlıklara şim
diden başlanmıştır. 

Köylerde telefon 
lzmit vilayet meclisi, her köyün

de bir telefon bulunmasına karar ver· 
miştir. Köylü istediği zaman, şehir· 
deki veya başka köydeki ahbabı ile 
bedava konuşacaktır. 

lzmitte zührevi hastalıklan önle
mek için bir umumi ev açılacaktır. 

Köylüye parasıı film 
Birkaç gü önce köylüye ve halka 

bedava terbiyevi ve sihhi filmler 
gösterilmiş, ayrıca "avcılık" hak
kında bir konferans verilmiştir. 
Konferansı veren Mukadder dölen 

arıların şayanı hayret hayatı, ve 
teşkilatını etraflıca anlatmış, hazır 
bulunanlar bundan çok istifade et· 
mişlerdir. 

Yozgat Memleket Hastanesinde 
Yozgat (TAN) - Memleket has. 

tanesi başdoktoru Ali Uzunköprü 
hastanesi operatörlüğüne tayin edil
miştir. Yozgat hastanesi operatörlU. 
ğUne Ankara N'Umune hastanesi ope 
ratörlcrinden Saffet tayin olunarak 
vazifesine başlamıştır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

DAiMON Fenerıeri 
Meraklllanna Müjde ; 
200 ila 600 metre ışık veren 

DAiMON 
Fenerreri gelmiştir. 

lyi ışık almak için yalnız 

D A i M O N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
Kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

..,,,, 

Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 
Doktor 

Nuri Osman Eren 
Beyoğlu. Elhamra apt. No. 3 

İstanbul İkinci İflas MemurJuğtlll' 
dan: Müflis Degermenci Yorgi Efre' 
midiye ait ve Cibali Taş IskeleSinde 

60/ 1/ 58 No:lu Halk değirmeninde 
mevcut ve evvelce satılan makin3 • 

!ardan baki makinalar ve teferrilıı.t 
ASIPIN KENAN açık arttırma ile satılacaktır. lstiYeJl 

lerin 23/ 3/ 937 Sah saat 10 dıı ıııs
Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi hallinde hazır bulunmaları ilan olu • 
soğuktan ve bütün ağrılardan korur. (aıo35) 

1SM1NE DİKKAT nur. 
----------------~ 

'!'AN 
ABONE BEDELİ 

'l'iirkiye Ecnebi 

1400 Krı. 1 Sene 2800 Krı. 
750 " 6 Ay 1500 " 400 .. 3 l\y 800 .. 
150 " 

l Ay 300 " 
Milletlerarası Posta ittihadına 

dahil olmıyan memleketler için 
30 • 16 _ 9 _ 3.5 liradır. ------·-- .----

Kolayı ık-Şıkl ıl<. 
Her t•JdH enel kolayl•i• ·~:; 

r•• •P•• "'•••••••• B•r•"'''· o"••~ 
ı9 ı .. '"'""''' •'•" "• .... ,a.... ,_ 
lotlort ıırerek tıklılı da teınl" ;,. 
.,,, olurlor. H•lut• inceltir o• 
cudun tonutbOnl dQultl• •• •ııt 
todid llo1'9kotlortlo bile kot'IJ1 
koJMH 

flr•tı ı 7 tız 111'9don Hibe,. .. 

aatıt rerl r•ln•• ı .. 

' s 
rıa 

le 
ti. 
~a 
ha 

le 
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kerbelôda Kanh Kavga Korkunç Bir Safhaya Gir
di. Hüseyin, Zavalh H~rle Oğlunun Mızraklar 

Altında İnlemelerine Dayanamadı 

Almanya yalnız döviz 
karşıhğı olarak mı 
mal gönderecek? 
Almanyadan Türkiyeye yapılacak ihracatın menedildiği hakkın 

da piyasada şayi olan bir haber üzerine ithalatçı tüccarlarımızın 
bir kısmı telaşa düşmüşlerdir. 

Yunanistanda 
Buğday ekimi 
Arhrılacak 
Yunanistanın iktisadi vaziyeti in

kişafa doğru gitmektedır. lstalistik 
bürosu tarafından verilen maluma
ta göre 1936 yılı zarfında Yunanis-

' s~~ boğazlaşma, uzun sürmemişti. 1 
ııa \an~. kardeşlerinden biri, başı
le Yedigı kuvvetli bir kılıç darbesiy
U: Y~~e serilmiş .. O anda can vermiş· 
ka ıt diğeri de, kılıç tutan kolunu 
~.YbE!<ferek, korkunç bir feryatla 
Ilı ~ıra haykıra mübareze meydanı
kıaa r~etnıişti. Üçüncüsüne gelince, 
kanı. bı~ mücadeleden sonra, onun 
% vucudu da, (Hür) ün yağız a-

ltı ayakları altında çiğnenmişti. 
.. Zaptolunmaz kuvvet 

l Uiur) artık zaptolunmaz bir ha
e gelınişti: 
- Ya ö ı y· tb · S ·tı H t1t mer... a nı aı . .. a -
bol ... Üzerinize geliyorum. 

b edikten Mnra; Emevilcrin beyaz 

11a.Yrağı dalgalanan karargah üzeri
'llı.e hUcum etmişti.. (Hür) ün hücu
rı·~ 0 kadar korkunç idi ki; Saidin 
ı:: U Önıcr gibi cesur bir muharip bi-

ltız- ~e duruyorsunuz? .. Mızraklan-
1 onun tizerine çevirsenize ... 

~iye, bağırarak geri çekilmişti. 
t zun mızraklar, Hürün önünde, 
eçilınez bir sed teşkil etmişti. 

h aUnlardan birkaç tanesinin UCU, 

~ın_ı alamıyan yağıt atın göğsüne 
b lllışti. Hür, kılıcını sa vurarak 
~lat; kesmek .. Ömcrin yanma ka
~ giderek onWlla mübarezeye gi
d inek istemişti... Fakat tam o an
~'· Önıerin kölelerinden biri, onun 
~?tına sokularak, kuvvetli bir ha.n
tn;~ ~arbesiyle atının karnını deş
~ı. 

Hür mızraklar altında 
d 't ağız Küheylan, can acısından, bir 
~llbire şahlanmış .. kendini yere at. 
~Ş~ı. (Hür), 8?ün altında kalmıştı. 
?ıla \'ik bir hareketle kendini kurtar • 
l'ııı k istemiş; fakat muvaffak olama. 

0 
Ştı. lşte o zaman, mızrakların ucu 

~ lltın göğsUne dayanmıştı. Başına çö. 
fen bir köle, büyük bir çeviklikle ka. 
~~ı kesmiş . .' Ömerin önüne fırlat • 

•~ - Ya, Seydi!. Al kelleyi. Bahşış 
~teı; 

nı .• 
biye bağmmştı. 
~ (l:lUseyin) ile etrafındakiler, bil 
~ k bir helecan ve ıstırap ile, bu 
fllnlı faciayı seyrediyorlardı. Karde. 
dillin, atı ile beraber yere yuvarlan -
d1b-ıı gören (Mus'ap) dayanamamış. 
• ethaı atma sıçnyarak, o mUcadele 

11'htıesine atılmıştı .. Lakin, derhal o. 
b~tı da etrafını almışlar .. vücudunu 
~ anda delik deşik ederek, meyde. 

atmışlardı . 
~ OiUr) ün (Ali) isminde bir o~lu 
llt tdr. O sırada, Frrat sahillerini 
htııUhafa1.aYa memur olanlar arasmda 

Unan bu g'enç. baba.smm ve amca. 
~ın bu felaketini haber alır almaz. 
anındaki kölesine: 

l - Burada, ne bekliynruz ... Çek kı. 

1
1Cllı.ı ... İleri atılahm .. Ömeri. pıırca. 
~a.Jını . Babamın ve amcamın intika. 

1nr alalım. 
biye ba~mrştı . 

n '.A.li) ile köle. acıklı f Prvatlarlıı 
•eti atılmışlardı. Ellerindeki kılıclan. 
~a.~ra savura, ömerin bulunduğu 
bere kadar yaklaşmışlardı. Fakat. 
lleilşlarma vurulan mızrak darbelerile 
ltıJ t'l!enııetildikten sonra; bunl!lr da, 

1Çlar altında parçalanmışlardı. 
Hüseyin ortaya atılıyor 

d t.Jtakta.n bu hali gören (Hüı:1eyin). 
tı~anamamıştı. Atma binip ortaya 
~rak: 

~ - Ey, Yezidiler! .. Ey. lbni Ziyadm 
~ ayet şerikleri!.. Siz. ecdadrmızm 
l' a.tp ve cidal erkanını da değiştiri -
h 0t'l!unuz. Tek muhariplerin üzerine. 
tı~I> birden hücum ediyorsunuz ... Hiç 
ll'ı tllaZSa ;böyle bir zamanda olsun. 
lıt ertlii{e hürmet edin ... Mertlcrle na_ 

ertlerin seçilmesine meydan verin .. 
biye bağırmıştı .. 

'üı~l:lUseyin) in bu talebi, derin bir 
!)o• ıı.ut ile karşılanm~tı. Ve o, karar. 
'>il.h 
( llıa avdet eder etmez, aslen 

- Karşıma kim çıkacak?. 
Diye bir nara atmıştı . 
(Hüseyin) in karargahından (Ze. 

hir) kılıcını çekerek ortaya fırlamış· 
tı. Artık zevale yaklaşan o kızı;rn 

güneşin altında, korkunç bir mübare. 
ze ba.şlamıı~tı. 

Nihayet Zehir, kuvvetli · bir kılıç 

darbesiyle Samın kalkanını parçala. 
mıştı. Onu takip eden kılıç darbesi 
de, bu Şam kahramanının başını, 

göğsüne kadar yarmış, ikiye ayırmış. 
tı .. 

Bu darbenin dehşeti, düşman saf • 

lan arasında. bir korku uyandırmış. 
tı.. Zehirin, bir kaç defa (er dileme). 

1 
sine rağmen, meydana kimse çıkama 

mıştı. Bu vaziyetten telaşa düşen Ö-
mer: 

- Yazık!.. İçinizde, mert bir a. 
dam yok mu?. 

Diye bağırmıştı .. Birkaç ses bir • 
den; ömerin bu sualini karşılamış • 
tı : 

- Nasır Bini Mik'ap var. O çık. 
sın ... 

Diye haykmşmışlardı. Heybetli 
vücudü ve çatkın çehresiyle kor -
kunç bir heykel gibi kılıcına dayanıp 
duran, Nasır : 

- Ben, Bin mübari7.e bedel tutu. 
!urum. Tek adamla mübarezeye te • 
nezzül etmem. 

Diye homurdanmıştı . 

Yay vucutlu Nasır 
Fakat, Om erin ısrarı üzerine; orta 

ya çıkarak ; bacaklarını gere gere do. 
laşmıya .. .elinaeta kllıcı. ıkalkanına 

vura vura nara atmıya başlamıştı. 

Nasırın hiçbir hareketini gö'zden 
kaçırmıyan Zehir; onun bu hareket
lerle kendisini oyalıyarak, bir anda 
üzerine hücum etmek istediğini an
lamıştı. Vücudünü bir yay gibi gere 
rck bu hücumu karşılamıya hazırlan 
mıştı ... Nitekim Zehir, aldanmanıış 

tı. Nasır, geri geri çekilerek, çevik 
bir kaplan gibi ileri atılmıştı. 

Fakat, Zehir ondan daha keskin 
bir hareketle yana sıçramış .. Elinde 

ki kılıcı, Nasınn bacaklarına çal -

mış .. O anda korkunç bir feryat ile 
yere kapanan Nasırın üstüne çulla
narak parmaklarının ucunu onun bu 

run deliklerine takmış .. Kafasını di

zine dayamış.. Bir çalışta, kafasını 
kopararak sakalından tutmuş .. Sal • 

lamış, sallamış .. Serdar ömerin bu
lunduğu tarafa fırlatmış .. Kan sızan 

kılıcının ucunu yere dayıyarak: 
- Er istiyorum ... Var mı, karşıma 

çıkacak? .. 
Diye bağırmışı. 

Puıu! 

Düşman safları, dalgalanmıştı. '!fa 
kat hiç kimse, yerinden oynamamış
tı. Kumandanlardan (Hacer), Serdar 

Ömerin yanına yaklaşmış: 
- Ya, Ömer!.. Zehiri bilirim. O

nu mağlfıp etmek kolay değildir ... A
damlarımızdan birçoklarının beyhu

de yere kanını döktürmiyclim. Ona, 

bir pusu tertip edelim ... Ben, mey -
dana çıkayım. Onunla mübarezeye 

b~hyayım. onra., buraya kaçayım. 
(Arkası var) 

1 Almanyamn Türkiyeye yalnız r------------, 1 döviz mukabili mal ihraç et 

BORSA 
18 MAH.T PER§E:\IBE 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika franıı 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kro. 
Siline 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
İsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

619.-
123.-
111.-
120.-
80.-
18.
~65.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

1037.-
246.-

61~----
126.-
115.-
125.-
84.-
22.-

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

1038.-
248.-

Ç EKLER 

Londra 
Nev-york 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 

616.- 617 
0.79305 0.7930 
17.2925 17.56 
15.0682 15.0425 

4.71 4.7030 
88.88 88.7358 

3.4835 3.4380 
64.61 64.5056 

1.45 1.4484 
22.2750 22.71 

4.23 4.2236 
11.4775 l 1.4586 
1 .9720 1.9688 

Varşova 4.1834 4.1766 
Budapeşte 4.3830 4.3786 
Bükreş 108.2792 108.1037 
Belgrad 34.74 34.7786 
Yokohama 2.7830 2.7786 
Moskova 24.57 2461 
Stokholm 3.1485 3.1434 

~ ---·-- .,) 
Borsada Dünkü 

Muameleler 

mek tasavvurunda olduğu ve bu 
tasavvurunu da hükumetimize bil 
Jirildiği söylenmektedir. Alman 
yada bloke olan paramızın iıerisı 
için hiçbir endişe gösterilmemek 
le beraber bu yolda bir kararın ol 
sa olsa ticari işlerimizi görüşmek 
üzere yakında Almanyaya gide 
cek olan heyetle yapılacak müza 
kerelerde Almanya hesabına bir 
Avantaj temini gayesine matuf 
~örülmektedir. 

Almanyaya bir heyet gidecek 
Almanya ile ticaret işlerimizde hu

sule gelen durgunluk devam etmek
tedir. Bir Alman heyetinin Ankara
ya gelerek Türk - Alman klering 
anlaşmasının tecdidi ve iki hükumet 
arasında tediye teehhüründen husule 
gelen vaziyeti ıslah için bir anlaşma 
müzakeresi yapılacağı söylenmiş ise 
de bu haber Mnüz tahakkuk etme -
miştir. Ancak, salahiyettar bir ma
kamdan haber aldı~mız:ı göre, ni
san içinde bir Türk heyetinin Alman
yaya gitmesi muhtemeldir. 

Bulgarların 
Yeni gemileri 

tanda ziraate hasredilen saha 22 
milyon 593 bin dönümdür. (1930 = 
21.910.000 dönüm). 

1936 yılındaki umum zer'iyatın )o 
71 ini buğday, % 4,4 ünü tütün ve 
<(. 5,2 ~ini sebze zcr'iyatı teşkil et
miştir. Ayni yıl zarfındaki buğday 
istihsali 638.000 tondur ve son 4 se
nenin en bcrekctsizidir. 

1935 senesine nazaran 1936 yılı 

buğday zer'iyatınm 143.000 dönüm 

daha fazla bir saha kaplamakta ol
masına rağmen 1935 istihsalindcn 

102.000 ton daha azdır. 
Bundan dolayı buğday ithal etmek 

mecburiyetinde kalmıştır. 1935 yı

lındaki ithalatın değeri ( 441.884 

ton) 36.015.090 altın frank iken 1936 
yılındaki ithalat değeri ( 4 70.417 
ton) 51.971.3i8 altın franga baliğ 

baliğ olmuştur. 

Buğday zer'iyatını artırarak mem· 

leket ihtiyacını bizzat dahilden temin 
etmek için azami ga)Tct sarfedilmek 
t.cdir. Ziraat :\czaretinin direktifi 

mucibince istihsali artırmak için zer'
iyat metodlarının rasyonellcştiril .. 

mesi ve tohumların kalitelerinin i .. 

yileştirilmesi ve diğer ürünlerin zer
iyatına müsait bulunmıyan toprak ... 

ların buğday zer'iyatına tahsis edil ... 
mesi icap etmektedir. 

ZAHiRE 
BORSASI 
'FIA'l'LAR 
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Borsa muameleleri dün de gevşek 
geçmiştir. Sabah Paristen gelen tel
graflarda Türk borcu 250 buçuk ve 
akşam 251 frank gelmiştir. Burada 
(19,05) liraya kadar düşen Türk 

borcu akşam 19.25 lirada kapanmış
tır. Tahviller 40,40, mümessiller 
42,50, hisseler 23, Ergani 99, Sivas 

65,10, Merkez banka.<Jı 93,50, aslan 
çimentosu 14,45 liradır. Frank 106,60 
gelmiştir. 

Sofya, 18 (TAN) - Bulgarların 

Almanyada "Boştok,. tezgahlarına 

ısmarladıkları yeni büyük Okyanus 
vapurlarından biri tamamlanmış ve 
geçen gün denize indirilmiştir. Yeni 
vapura, bir kaç sene evveli Marma • 
rada bir Yunan vapuriyle çarpışarak 
27 kişiyle batan "Varna,, vapurunun 
ismi verilmiştir . 

Yeni (Varna) vapuru 3000 ton • 
luktur. Uzunluğu 91,5 metre, genişlL 
ği 13,26 metredir. 

C 1 N S 1 A~nğı Yukan 
Bu&"day yumuşa.k 6 16 6 2S 

.. 
Arpa 
Çavdar 

sert 6 12,5 
kızılcan 6 12,5 

4 13 
4 20 
4 30 Mısır sarı 

Afyon ince 
Yapak Anadolu 
Peynir ka$ar 
Zerdeva derisi 
Sansar 

4 24 
4 35 

S40 
58 

Ağrılarınız, Romatizmanız varsa 
Geçen Y il ihraç 

Ettiğimiz Kromlar 
Çelik ve Kromaj işlerinde kullanıl. 

makta olan krom madeninin Türkiye 
de mebzul bulunduğu mallımdur. lh. 
racatçı memleketler arasında Türki. 
ye baş mevkide gelmektedir. 

Tilki " 

50 
5000 

3000 
450 

G .h. LEN 

9-

1250 

Arılardan kaçmayınız.. Eski 
takvimler, eski martın dokuzun
cu günü haşeratın meydana çık

tığını yazarlardı. Şimdikiler bunu 
işaret etmeseler de, havalar ısın
dıkça arılar elbette çoğalacaktır. 

Onun için şinıdiden haber vere· 
yim, ağrılarınız, romatizınanız 

varsa arılardan kaçmayınız. 
Çünkü sinir ağrılarının, roma

tizma ağrıların ın en yeni il&Gı arı 

sokmasıd ır. Zaten arı sokması ta 
lpokrat hekim zamanındanberi ağ 
rılara karşı bir ilaç diye tanındı
ğı halde, her nedense unutulınwş
tur. 

Kobra yılanının zehri kanser 
sancılarına karşı ilaç diye kulla
nıldığındanberi arılar hatıra geldi. 
O yılanı bulmak için uzak uzak, 
hem de acaip memleketlere ka
dar gitmek tazım. Onun için yı • 
lal)ın zehri de pek pahalı. Halbu
ki arı bizim memleketlerimizde de 
epeyce bulunur. Vakıa. arının zehiri 
birinci teşrinden nisan ayına ka· 
dar pek tesirli değilse de nisan a
yı da zaten pek yaklaştı. 

Ancak ağrıları dindirmek ıçın 

kendini doğrudan doğruya arıya 

sckturmak haylıca güç bir iş. Bu 

tedav iyi yalnız yazın yapmak müm 
kün olduğundan başka, bir defa 
ile bitse yine iyi. Halbuki hasta
ların bazılarını günde elli, hattl 
yüz defa A.rıya sokturmak lazım 
oluyor. Hele tedavinin haftalarca 
süreceği, insanın on bin, on beş 
bin defa arı sokmasına tahammül 
etmesi lazım olacağı hatıra gelin

adıyla, kolayca şırınga edilebilecek 
ilaç şeklinde meydana çıkarmış· 

lar. 
Bu ilaçlardan, az miktarda baş 

!anılarak gittikçe artırmak şarti
le, derinin içerisine şırınga edilin· 
ce arı sokmasının yerini tamaıni
le tutuyor. Ancak arıya soktur
mak gibi o şırıngalara da günler
ce devam etmek lazımdır. 

Fakat üçüncü, nihayet altıncı 

şırıngadan sonra sancı, ağrı dini· 
yor. üst tarafı iyiliği rahatsızlığı 
daha ziyade sağl amlaştırmak için. 

Arının zehiri en ziyade siyatik 
ağrı larına iyi geliyor. Hele uzun 
sü ren, sürük lenen siyatik ağrı la

rı bu zehirden daha çabuk iyi o
luyorlar. Bundan sonra, o zehir
den iyi olan ağrılar romatizma 
ağrıl arı, sinir ağrılarıd ı r. Bunla· 
rın en şiddetl ileri bile zehir şırın
gasından sonra hafifliyorlar. 

Şırınganın yapıldııı yerde, arı 

soktuğu vakit olduğu gibi, beş al

tı saat sonra yanma, karıncalan

ma oluyor. Üzeri şişiyor, kabarı
yo r, fazlaca sıcak oluyor. Fakat 

bunlar da birkaç saat içerisinde 

kayboluyor. Bazı kimselere ş ırın
gadan sonra biraz baş ağrısı ge
liy.or, ateşleri biraz artıyor. Bun
ların da ehemmiyeti yok. Çünkü 

MARAŞ 
PiRiNÇLERi 

Maraş pirinçleri, İstanbul piyasa • 

sında iyi bır mevki almıya b::t§la -

ın~tır. Mersinde vapura teslim şarti -
le bu pirinçler toptan 15 ku~şa sa • 

tılmıştır. lstanbula kadar her kilo -

suna 30 para masraf bindiğine göre, 

toptan 15,30 kuruşa satılan pirinçler, 
perakende yirmi kuruşa alınabilmek
tedir. Maraş pirinçlerinin bir iki se
ne içinde lstanbul piyasasında diğt!r 
yerli pirinçler gibi aranılacağı tahmin 
olunmaktatlır. 

Romanya lle Yugoslavya Ara
aında Yeni Anlafma 

Belgrat, 16 (TAN) - Yugoslavya 
ile Romanya arasında yeni ticaret 
mua.liedesi evvelki gün imzalanmış • 

trr. 

"ÖBETCI 
ı:czANELER: 

Bu gece nobetı,;i oi&n eczaneler $Unlardır: 

Dünyaya ihraç olunan kromların 
yüZde kırkı memleketimizden ve A -
merika, İtalya, l"ransa ve İsviçreye 
gönderilmektedir. Geçen sene 145000 
ton krom ihraç olunmuştur. Bu sene 
bu miktarın çok yükseleceği tahmin 
olunmaktadır . 

Turfanda Taze 

Sebzeler 
Adanada turfanda taze sebzelerin 

fiyatları düşmektedir. Taze baklanın 

kilOffil toptan 20 kuruştur, Taze be. 
zelye ise 30 kuruştan satılmaktadu 

lstanbula getirilmeğe başlanmış o
lan bu sebzelerin fiyatları perakendC' 
20--35 kuruş arasındadır . 

Navlun Tarife 

Komisyonu 
Ticaret odasında toplanmakta o

lan şart parti (navlun tarife komis 
yonu) dün de toplanarak ha.zırlıı.nan 
tarifenin maddelerinin müzakeresi -
ne devam etmiştir. 

Buğday 
Çavda.r 
Arpa 
Yulaf 
Un 
Tiftik 
Kaşar peynir 
Susam yağı 
Zeytin yalı 

Arpa 
Çavdar 
Ku,yemi 

G l DEN 

475 Ton 
60 " 
75 " 
25 " 
66 .. 

4 .. 
1 .. 
7 .. 

13 , 

270 Ton 
200 " 

25 .. 
tç fındık 

D 1 Ş 
18 " 

Fi ATLAR 
Buı?day: Liverpol 

: Şikago 
,, : Vinipek 

Arpa :Anvers 
M 151r : Londra 
Keten T. : ,, 
Fındık G. : Hambur' 

L. : " • 

6, 35 Kr. 
6, 39 .. 

6. 33 " s, 45 .. 
3, 56 .. 
7, 60 " 

79, 35 " 
79, 35 •• 

Dün zahire borsasına on üç \"a ~ 

gon buğday, bir vagon çavdar ve 
dört vagon arpa gelmiştir. Gelen 
mallar satılmış olmakla beraber pi -
yasa gevşek geçmiş, fiyatlarda da 2-
5 para kadar düşüklük görülmüştür. 
Buğdaylar içindeki çavdar nisbetine 
göre 6,05 - 6,23 kuruşa kadar satıl
mıştır. Çavdarlar ise 4,20 • 5 kuruşa 
verilmiştir. Anadolu malı 450 ton 
4,35 kuruş, 200 ton beş kuruştan 

~{ersin teslimi olarak satılmıştır. Bi
ralık arpalar 4,23 - 5 kuruş arasında 
yemlik cinsler de 4,13 kuruş fiyat 
bulmuştur. 

çabuk geçiyorlar ve ağrılar iyi Eminönü: Minaıyan, Alemdar: Ali Rıza Bı 
oluyor. yaıit Belkis, Kıiçükpazar: H. Hulusi, Kara f C • I • d 1 1 

1 gümrük: Suat, Samatya: Erofilos. ehzadeba Esna emıyet ernt e LiMAN HAREKETLERi 
Şırınganın yapı dığı yerde hl • şı: üniversite, Aksaray: Pertev, Şehremini: 

s ıl olan bu rahatsızlıklardan kork- Kirm, Fener: Hüsamettin, Eyüpte Eyüp Du""nku·· se~·ımler . 
mıya hiç lüzum olmadıktan baş- eczaneleri 3 

b 1 
k . 1 • • * Beyoflu: Galatasııray, Mankoviç, Tak - Bugiın limanmııı.a gelet·c~ \apur-

ka un arı, a sıne o arak, ıyı alcı.- ıim: Kömürciyan, Zafiropulos, Ertuirul, Ga F~naf cemiyetleri seçim işleri de- lıtr : 
met saymak lazım. Çünkü arı ze- lata : Yeni yol, Mustafa Nail, Şişli: Asım vam etmektedir. Dün fırıncıların ve Sa.af: 12 Tan• Knra.denbılf'n. 111,l5 

ce: hirinden en ziyade istifade eden- Hasköy: Nesim Aseo, Kasımpaşa: Müeyyet kapıcı ile odabaşılann seçimi yapıl. ı 

Ö 
eczneleri. U~ıır zmitten, 6,30 Anafarta Ban-

rt ki ölem.... ler şırıngal ardır en ıziyade rahat- Beşiktaş: Süleyman Recep, Ortaköyde: mı~tır. Odabaşılardan Lsmail, Tahir. dımtadan, 6. Sfon·ar 1'arahigndan, 
Sözü o işkenceden pek çok ha- sız olanlardır. Ortaköy, Arnavutköyde Miltiyadi, Bebekte Arif Güler, Hasan, Kalost, Ali ve fı 9,SO. Dumlupınar MPrsinıft'n. 

fif geliyor. Arı zehi rinin böyle ilaç.. olarak Merkez eczaneleri. rıncılar cemiyeti için: Abdurrahman R ·· ı· d 11 k 
Büyükdere: Nuri Tarabya, Yalköy, Boya ugun ımanrmız an g c f'CP ' 'a• 

Onun için hekimler arın ın zehi- kullanılması herkese de bir ders cıköy ve Rumelihisar eczaneleri. Karagtimrük. Ka~ım Balat, Emin purlar 
rini şişelerin içine koymak çaresi- oluyor: insanın ıı.r ı zehirine ihti- Kadıköy: Modada Sıhhat. Paıaryolunda çarşıkapı, Naci Cağaloğlu. Şakir Saat: 8,5 Tan·ar Mud:ıny:tya, 19 
ni bulmuşlar. Kimisi Apikür, ki- yacı olnıasablle arı soktuğu vakit Rifat. Üskıidıırda: İmrahor eczaneleri. Kumkapı idare heyetlerine seçilmiş · Spn·ar Karahi~a~·a, l!l. r.nrtın .\"·· 

~ ~aın) h olan (Sam) isminde bir a • 
ıı~ın ortaya atılmış .. kendini, kavmi. 
tftı:kabilesini, kahramanlığını. şecıta. 
~ 1 diıtp döken bir kaç beyit söyle -

Bakrıköy Hilil, Büykadada Şinasi eczane lerdir. .r 
-...-.ıı;;.ı;ı.....,._....__~---~---.L.mi.s.i...aııik~ın._lı~zısı da korkmamalıdır. teri. ,·alığa. 

=---------~~~--~~----~~~~:___~--~~--~~---~ 
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B. Antoneskonun 
Ankara ziyareti 

(Başı 1 incide) 
Yemek ve içmek galiba modası geç 

miş bir şey.. Büfeye el uzatan yok. 
Hele bayanlar: 
"- Bir şey yer misiniz?,, sualini 

ô.deta hakaret diye karşılıyorlar. 
Dans eden de çok az. .. 

Güzelliğe kar§t 
Ingiliz hava ataşesi buna karşı pro

testo ediyor, diyor ki: 
.. Ben . l - cenup ınsan arını güzelli-

ğe karşı da.ha hassas zannederdim. 
Bizim memlekette bu kadar güzel ya
bancıların bulunduğu bir suvarede er 
kekler durup dinlenmek bilmeden 
dans etmeyi vazife bilirler. Burada 
köşede yalnız kalmış güzel bayanlar 
bir tarafta, erkekler bir tarafta ..... 

lngiliz ataşesinin hakkr var. Gü • 
r.eller bu akşam çok. Güzellik krali· 
çesi rolüne bir düzüneden fazla nam
zet var. 

Bayanlartn f ikirlen 
Yaşlı bir bayanla konuşurken sor 

dum: 
"- En gUzel hangisi?,, 
Şu cevabı aldım: 
"- Bayan Nevber Sebük.tekine 

sor.,, 
Birkaç kere, büyük anne olmasına 

rağmen, etrafına daima neşe saçan 
zeki ve zarif bayana sordum. Kahka· 
halarla güldü: 

"- Bu senenin güzellik kraliçe•' 
benim. Yılbaşı balosunda kraliçe se
c;ilec~ti. Rey toplamayı bana bırak
tılar. Baktım ki, hatırlar kırılacak. 
G'Uzel neşe bozulacak, ortaya çıktım, 
dedim ki: 
"- Kraliçe seçildi, beni ~eçtiler ... , 
Herkes bu fikri alkışladı. Ortalık 

neşeye boğuldu. Bana kraliçelik ta -
cını giydirdiler ... 

Bu glizel hikayeyi duydum. 

nişleme siyaseti takip etmediklerin
den münhasıran sulhün muhafazası 
ile meşğul oluyorlar. İşte bir muha
faza ve müdafaa ittifakı nümunesi 
olan Balkan Antantının temelini de 
bu sulh ideali teşkil eylemektedir. 

Türk ve Romen milletleri, kendile 
rini biribirlerine bağlıyan çok sıkı si
yasi ve ekonomik bağlann Ustünde 
karşılıklı muhabbet ve hürmet his
leri beslemektedirler. Bu hususta ile
ri sürülebilecek en büyük delil Dobri t 
ca Türklerinin muhacereti dolayısile 
Romen efkan umumiyesinin ittifak 
la. duyduğu teessUrdür. Antonesko • 
nun Türk hükumet merkezini ziya • 
retinc, zaman geçtikçe daha ziyade 
kuvvetlenen, derinleşen, ve şark Av 
nıpasında sulh ve terakki amili ola
rak tebarüz eden Türk-Romen dost 
ıuğu hakim bulunmaktadır.,, 

Dostluk tarsin edilmi1fir 
Bükreş, 18 (A.A.) - Gazeteler, B. 

Antoneskonun Ankarayı ziyareti ile 
oradaki görüşmelerine gittikçe artan 
bir ehemmiyet atfetmekte ve bu ha
berlere sayfalar tahsis eylemekte • 
dir. 

Diminieatza gazetesi ezcümle di -
yor ki: 

"Ziyafette söylenen nutuklar, Türk 
Romen dostluğunu sarih ve vazih 
bir surette tarif etmektedir. Bu nu· 
tuklardaki fikirler, pratik hakikatle
rin birer ifadesidir. Sulh içinde ça
lışma ve !şbirliği ile inkişaf ve terak 
ki etmek istiycn iki genç devlet, ken 
dilerini ayıran bütün maniaları berta 
raf etmiştir. Ve samimi bir surette 
dostluk yoluna girmişlerdir.,. 

!ndependance Roumanie ise başına 
kalesinde diyor ki: 

TAN 

1 Yeni güzel bir şapka 1 
~~----

937 Paris Sergisi için Seçi/en Saray güzeli Matmazel Jaklin 

Almanya - italya 
(Başı 1 incide) lifte bulundular.,. "- Gazeteye yazmakta zarar yok 

ya ... ,, 
"- Bilakis, insan glizellik kraliçe. 

ei olur da duyulmasını istemez olur 
mu Elbette yazınız.., 

Do(tluğun yeni tezahürleri 
Sıkılmasam güzellik kraliçesinin hir 

resmini de neşredilmek üzere istiye
cektim. Zarif bayan elbette hayır de
miyecekti. Fakat sıkılganlığım tuttu. 

"B. Antoneskonun Türkiyeyi ziya
reti, Türk-Romen dostluğu ve sem 
patısinin tesir edici tezahürlerini 
doğurmuştur. 

İki nazır arasında teati edilen nu
tuklar, iki devletin noktai nazarların 
daki ve menfaatlerindeki birliği ve 
müşterekliği tam surette ifade et • 
mektedir . ., 

!,'I~buki bu tebliğe rağmen, P..oma 
mülakatının son siyasi vakıd!ar ve 
harp hazırhklaıile sıkı ve aşikar ra
~ıtası olan bir İtalya - Almany:ı giz. 
li anlaşmasına vardığını isbat edecek 
kat'i delilleri aşağıya sıralıyoruz: 

Bu planın tatbiki ve hedeflı>rine 
varılmasını kolaylaştırmak için gnrp
manlar, Frransaya böyle bir tek 
lif olunan müşterek emniyet muahe
desile Alm !ar garbe doğru geniş
leme emellerini terketmiş değillerdi. 
Bismark zamanında olduğu gibi, Cer
men Hekemonyasının son safhasını 
tC§kil etmek _ilzerc .ıtarkt ki hare • 
ketten sonra garp harekatının ba~!a.
ması gayet tabii idi. 

Belgrat, 18 {A.A.) - Avala Ajan-
Sabahlara kadar neşe, sa.ınimiyet 

lc;inde saatler geçti. Türk - Romen 
dostluğunun yeni samimi tP?.ahürline 
bUtün memleketler mümessilleri ya
kından şahit oldular. 

sı bildiriyor: 

Ahmet Emin YALMAN 

BaJvekilimiz bir ziyafet verdiler 
Ankara, 18 (A.A.) - Başbakan 

İsmet 1nönti ve refikaları bugün A
nadolu klübünde Romanya Dışişleri 
Bakanı ekselans Bay Antonesko ve 
refikaları şerefine bir öğle ziyafeti 

vermişlerdir. 
Ziyaf ctte Dışişleri Bakanı doktor 

Bay Tevfik RüştU Aras ile vekiller, 
riyaseti cümhur baş yaveri, hususi 
kalem direktörU, muhafız alayı ku
mandanı, Romanya elçisi, muhterem 
misafirin refakat ve maiyetlerinde 
bulunanlarla Dışişleri Bakanlığı ve 
Romanya elçiliği ileri gelenleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Romanya Elçiliğinde 
Ankara, 18 (A.A.) - Romanya 

Dışişleri Bakanı ekselans Antonesko 
ve refikası şerefine bu akşam Ro • 
manya elçisi B. Telemak tarafından 
Ankarapalasta bir akşam ziyafeti ve 
rilmiştir. Ziyafeti geç vakte kadar 
süren bir resmi kabul takibetmiştir. 

Ulus Baımuharririnin ziyafeti 
Ankara, 18 (A.A.) - Muhterem 

misafirimiz ekselans B. Antonesko • 
nun refakatinde gelmiş olan Romen 
gazetecileri şerefine bugün Basın bir 
liği başkanı ve Ulus gazetesi başmu 
harriri Falih Rıfkı Atay tarafından 
bir öğle ziyafeti verilntlştir. 

Romanya matbuatının dostane 
ne~riyatı 

Hükumetin naşiri efkarı Samvup 
rava gazetesi B. Antoneskonun An • 
karayı ziyaretine tahsis ettiği bir 
makalede ezcümle diyor ki: 

"B. Antoneskonuh Ankarada, Bal 
kan Antantına has samimiyet hava 
sını bulmuş olduğuna eminiz. B. An 
tonesko. başta Başvekil lsmet İnönU 
ve onun muhterem mesai arkadaşı 
doktor Bay Tevfik Rüştü Aras oldu 
ğu halde Türk si~asctini temsil e • 
dcnlerin Türk efkarı umumiyesine 
büv\il{ hir öl,.iide makes olduklarını 
mahallinde anlamıştır ... 

Suriyeli 

Jandarmalar 
<Bll§ı 1 incide) 

alıp götürmüşlerdir. 
Müstemleke memurları fena 

halde sinirlenmişler 
Halep, 18 (Hususi) - Türkmen 

aşn·etinin bll§tan aşağı şapka giymiş 
olmaları, mahalli hükumet memur. 
larmm pei{ sinirlerine dokunmakta. 
dır. Aşiretin oturduğu mıntakanm 
nahiye müdürü ve jandarma komu • 
tanı aşiret ileri gelenlerinden 17 ki
şinin ellerine kelepçe vurarak şiddet
li tazyikler yapmak suretile Halebe 
kadar götürmüşlerdir. Ellerine ke -
lepçe vurulan aşiret reisi bu taz. 
yilrn rağmen nahiye müdürüne ve 
jandarma komutanına şöyle hitap 
etmiştir. 
"- Erkeklerimiz kalmasa da ka

dmlanmız şapka giyecektir. Mensup 
olduğumuz milletin serpuşunu ~v • 
mekten bizi kimse menedemez. Biz, 
Türküz.,, 

ifa/yanın güttüğü siyasetin hedefi 
ltalyanların AV'Usturya ve ~faca

ristan hakıkında şimdiye ~adar takip 
etmiş oldu klan siyaset malümdu: 
Habsburg hanedanını tekrar tahta o
turtarak, Avusturya, Macaristan im
paratorluğunu ihya etmek ve o im
paratorluğu himayesine almak sure
tile Birenncr geçidindeki Roma ha
kimiyetini temin etmek. 

Almanlar ise. Avusturyayı ilhak 
etmek siyasetini glidüyordular Bu~ü
ne kadar iki devlet tarafından dik -
katle takip edilen bu siyasette G'ö • 
ringin Romayı ztyaretindeıı sonra mü 
him bir değişiklik olmuştıur. 

Italyanlar Hnbsbur,glan tekrar tah 
ta çıkarmaktan vazge<::tikleri l!'ibi. Al
manlar da Enşelus denilen ilhaktan 
feragat etmişlerdir. 

Bu hakikatleri. Avusturya . ~faca
ristandaki kraliyet taraftarlarının 1-
talyadan muavenet J?Örmeleri ve Al
man Hariciye Nazırı Nöyre.tm A vus
turya nazileri tarafından nlimayiş ve 
hararetle karşılanması değiştiıemez. 

Gizli anla1ma 

Bu feragatler, General Göringin, 
Cenubu şarki A vrupasına saldırmağı 
gaye bilen Almanyanın ltalyadan mü 
zahcret görmesi ve iki devletin r.1en
faatlcrini birleştirecek b!r tcitlifde 
bulunduğunu göstermektedir. 

Bu gizli anlaşmanın esaslı hatları 
şunlardır: 

Romanya. Çekoslov@.kya Alman ııU 
fuzu altına girecek. 

Yugoslavya, Macaristan ve Bulg~ 
ristan da ltalyanın payına düşecek
tir. A vusturyanın bitaraflığı tanına
rak, iki nüfuz mmtakası arasında 
tamponluk vazifesi görülecektir. 

Şarki A vrupaya ait büyUk proje
nin tatbiki tehlikesiz ve kolay değil
dir. Garpten. diğer cihetlerden emin 
olmak 18.zımdır. 

Alman gazete/ ui de sırrı ortaya 
veriyorlar 

Bu büyük projeyi esasen Alman 
gazeteleri de meydana vermektedir
ler. Doyçe Folkvirtşaf adlı mecmua
nın 1 mart tarihli nüshasının Roma 
milliı.katına ait siltunlarında: 

"Birti:aç seneye kadar Küçük As
yadan geçen kara yolundan istifade 
mümkün olacaktır. Balkanların iktı
sadi kuvvetleri bizi lngiltereye iktısa 
den tabi olmaktan kurtaracak kadar 
büyüyecektir,, satırları açıkça ya
zılmıştır. 

lstilô plônt 
Bu istila planının tatbiki içindir ki, 

Almanlar garp cephesinde kilometre
lerce uzayan ve bir ucu tiı. lsviçre 
hudutlarına dayanan mUthiş çelik 
tahkimata bir sene evvel başladııkla· 
rı halde bugün bitirntlş haldedirler. 

Alman erkanı harbiyesi, ordularm 
Balkanları ve Çekoslovakyayı çiğni 
yerek Ukraynay:ı. girinciye kadar 
Fransa hududu boyundaki istihkam· 
lara istinat eden hafif müdafaa ta· 
arruzlarile garpten gelecek kuvvet
lere dayanmıyacaklarmı hesaplamış· 
la.rdır. 

Pl6ntn tatbikatı 
tstila planının hedeflerine erişmek 

için Alman idarecilerinin buldukları 
tatbik şekilleri şudur: 

Bükreş, 18 (A.A) - Gazete! \r, 
Romanya Hariciye Nazın B. Anto -
neskonun ziyareti hakkında İstanbul 
ve Ankaradan gelen haberlere uzun 
sütunlar tahsisetmektedir. 

Bu ziyaretten bahseden "İndepen
dıı .,ce Roumaine .. gazetesi, başına -
kalesinde dahi tensikatçı AtatürkUn 
gerçekleştirdiği muazzam eseri tahlil 
ettikten sonra yeni Tilrkiyenin şark 
Avrupasındaki hakim rolUnU teba • 
riiz ettirmektedir. • 

Bir İngiliz 
gazetesi ne göre 

Bunun içindir ki. Göring Mussoli
ni ile Şarki Avrupayı nasıl paylaşa 
caklarmda mutabık kaldıktan sonra, 
bir av partisini bahane ederek Lehis
tana seyahate çıktı. 

Almanlar, Şarkt Avrupa planı hak
kında Lehistanla anlaşabilselerdi, ln
gilterenin bitaraflıimu bazı ta vi:r.atla 
satın alacaklar ve Fran~aya "Garpte 
müşterek emniyet,, muahedesile avu 
tacaklardı. "Nitekim İtalyanlarla Al
manlar, böyle Fransaya böyle bir tek 

Garpteki Alman cephesi beton ve 
çelik istihkamların hiyamesinde em· 
niyete alınınca, Alman kuvvetleri Çe
koslovakyayı saracaklar ve dahilde 
Yahudi düşmanlığı propagandasile 
faşistleri ayaklandıracaklardır. Ro • 
manyada da son zamanda büyük fa· 
aliyetleri görUlen Demir :Muhafızlar 
Partisini harekete geçirerek Küçük 
Antant devletlerini biribirlerine yar
dım edemiyeook hale koyduktan son
ra askeri harekata başlayacaklardır. 

Neden harekete geçemiyorlar? 
Siyasi anlaşmalarla hazırlanmış ve 

askeri bakımdan da icapları düşü
nülmüş, bu planın tatbiki için Alman
ların neden harekete geçmedikleri so
rulabilir. 

Bu gazete, TUrkiyenln Sovyetlerle 
münasebat tesis etmesini bilen ilk 
devlet olduğuna işaret ederek muahe 
delerin tadilini ve emperyalist fanta
zileri bertaraf etmek suretiyle mille
tin menafiini idrakte büyük bir şuur 
ve kati bir azim gösterdiğini yazıyor 
Te divor kl: 

"Türkiye ve Romanya, hiçbir ge-

(Bnşı 1 bıcide) 
devletlerine hakaretten çekinmiyor.,, 

Deyli Telgraf gazetesi, daha sonra 
Jtalyanm propaganda faaliyetlerin • 
den

1 
Paris şehrindeki radyo istasyo

nunun neşriyatından bahsediyor ve 
Libyanm dört sene önce, yirmi sene 
süren katliamlardan ve tethişlerden 
sonra te~n olunduğunu ve bu yüz. 
den Trablus;garbin l,500,000 nüfu
sunun 600,000 e indiğini ve bunun im 
ha siyaseti yüzünden ileri geldiğini 
anlatıyor. 

· Gazete. bu makaleye şu sözlerle 
son veriyor: 

"Buglln de Libyanm ve Habeşis
tanm içlerinde neler cereyan ettiği 
belli değil, fakat Arap memleketleri 
parlak sözlü bir beyanname yüzün • 
den İtalyan himayesini kabule koşar
larsa hayret verici bir şey yapmış o
lurlar.,. 

Almanya., emelleri malum, kolla • 
dığı hedefler gözönünde olmakla he
nüz büyük bir har.bi karşılayacak hal 
de değildir. 

Uzunca slirecti< bir ablukaya da
yanacak kadar zahireye ve harpte la
zım olacak iptidai maddelere henüz 
malik değildir. 

Bir zamanlar f ev•kalade methedilen 
Alman hava kuvvetlerinin kıymetleri 

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

19. 3 • 937 

BAŞllAKALEDEN MABAT 

idealizmin En 
Yüksek Manalan 

(Başı 1 incide) 
susunda milletlerine yol göster • 
mektir. 

Vaktile kitaplar karıştırdım. Ha 
yat hakkında feylezofların ne de
diklerini anlamak istedim. Bir kıs
mı, her şeyi kara görüyordu. "Ma
demki hiçiz ve sıfıra varacağız, 

dünyadaki muvakkat ömür esna • 
sında neşe ve saadete yer buluna· 
nıaz.,, diyorlardı. 

Başka kitaplar okudum. Bunları 
daha akıllı adamlar yazmışlardı. 

Diyorlardı ki: "Madem ki, sonu 
nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadığı • 
~ız müddetçe şen ve şatır olalım.,, 

Ben, kendi karakterim itibarile 
ikinci hayat telAkkisini tercih edi
yorum, fakat şu kayıtlar içinde: 

disi için ne yaparsa yapsın. tıuıur· 
dan mahrumdur. Onun için bel\ 
sevdiklerime şunu tavsiye edt • 
rim: 

Milletleri sevk ve idare eden 
6

" 

damlar, tabii evvela ve evvela ıceıı· 
di milletinin mevcudiyet ve sa.ad,.. 
tinin amili olmak isterler. 

Fakat ayni zamanda bütün fllıt" 
!etler için ayni şeyi istemek IA " 
zımdır. 

Bütün dünya h!diseleri, biıe. 
bunu açıktan açığa isbat eder. Erı 
uzakta zannettiğimiz bir hadise .. 
nin bize bir gün temas etmiye~e
ğini bilemeyiz. Bunun için beşerı." 
yetin hepsini bir vütut ve bir ııııl· 
leti bunun bir uzvu addetmek jcflP 

eder. Bir vücudün parmağının ıJ • 

cundaki acıdan diğer bütün {ııJ 
müteessir olur. 

Bütün insanlığın varlığını kendi 
şahıslarında, gören adamlar bed • 
bahttırlar. Besbelli ki, o adam fert 
sıfatile mahvolacaktır. Herhangi 
bir şahsın, yaşadıkça memnun ve 
mesut olması için lazımgelen şey, 
kendisi için değil, kendisinden son 
ra gelec~kler için çalışmaktır. Ma
kul bir adam, ancak bu suretle 
hareket edebilir. Hayatta tam 
zevk ve saadet, ancak, gelecek ne
si ilerin şerefi, varlığı, saadeti için 
çalışmakta bulunabilir. 

Bir insan böyle hareket eder • 
ken, "benden sonra gelecekler a
caba böyle bir ruhla çalıştığımı 

farkedecekler mi?,, diye bile dU· 
şünmenıelidir. HattA en mesut o
lanlar, hizmetlerinin bütün nesil • 
lerce meçhul kalmasını tercih ede
cek karakterde bulunanlardır. 

Kuvvefliyiı 

T ürkiye, Romanya ve diğ~f 
closflart kuvvetlidirler. HıÇ 

bir taraftan bize gelecek bir ıeY bek 
lemem, beklemiye de lüzum yokf&Jf• 
lıte bu sükunet içi nele, büf ün dünya• 
yı mütalea etmek fırsatı biıc/eclit• 
"Dünyanın f ilôn yerinde bir rahafsıı 
/ık varsa bana ne? •.• ,, dememeliyit• 
Böyle bir rahafsııltk varsa, tıpkı kın 
di aramızda olmuı gibi, onunla a/6· 
kadar olmalıyıı. 

H!dise, nekadar uzak olursa ol• 
sun, bu esastan şaşmamak ıaıırı; 
dır. işte bu düşünüş, insanları, fll11 

!etleri ve hükümetleri hodbinlik " 
ten kurtarır. Hodbinlik şahsi ol " 
sun, milli olsun daima fena telakk

1 

edilmelidir. 
Memlekete, mil/efe ve 

istikbale fayda 

H erkesin kendine göre bir 
zevki var. Kimi, bahçe ile 

meşgul olmak, güzel çiçekler ye • 
tiştirmek ister. Bazı insanlar da a.. 
dam yetiştirmekten hoşlanır. 

Bahçesinde çiçek yetiştiren a • 
dam, çiçekten bir 9ey bekler mi? 

Adam yetiştiren adam da çiçek ye
tiştirendeki hislerle hareket edebil 
melidir. 

Ancak bu tarzda düşünen ve ça· 
lışan adamlardır ki, memleketleri
ne ve milletlerine ve bunların is
ttkbaline faydalı olabilirler. Bir a
dam ki memleketin ve milletin sa
adetini düşünmekten ziyade kendi 
ni düşiinür, bu adamın kıymeti i
kinci derecededir. Esas kıymeti 
kendine veren ve mensup olduğu 
millet ve memleketi ancak şahsi
yetile kaim gören adamlar, millet
lerinin saadetine hizmet etmiş sa· 
yılmazlar. 

Ancak, kendilerinden sonrakile
ri düşünebilenler, milletlerini ya
şamak ve ilerlemek imkAnlarına 

nail ederler. Kendisi gidince terak. 
ki ve hareket durur zannetmek, 
bir gaflettir. 
Şimdiye kadar bahsettiğim nok:. 

talar, ayrı ayrı cemiyetlere aittir. 
Fakat bütün dünya milletleri aşa
ğı yukarı akraba olmuşlardır ve 
olmakla meşguldürler. 

Bu itibarla, insan, mensup ol • 
duğu milletin varlığını ve saadeti • 
ni diişündüğü kadar bütün cihan . , 
mılletlerinin huzur ve refahını dü-
şünmeli ve kendi milletinin saa • 
detine nekadar kıymet verirse, bil· 
tün dünya milletlerinin saadetine 
hadım olmıya elinden geldiği ka -
dar çalışmalıdır. .. 

Mi/lefler arosmda iyi geçim olmazsa 
Bütün akıllı adamlar takdir 

ederler ki, bu vadide çalış
makla hiçbir şey kaybedilmez. Çün 
kü dünya milletlerinin saadetine 
çalışmak, diğer bir yoldan kendi 
huzur ve saadetini temine çalış • 
mak demektir. 

Dünyada ve dünya milletleri a
rasında sükun, huzur ve iyi ge • 
çim olmazsa, bir millet kendi ken-

de Ispanya harbinde meydana çıkmış 
tır. ispanyada dövüşen tayyarelerin 
kaliteleri Alman aletlerinin Sovyet
lerden çok düşük olduğu anlaşılmış
tır. 

General Frankoya gösterilen Al • 
man tankları ise harekata iştirak e
demiyecek kabiliyette olduğundan İs
panyol Generalinin işine yaramamış
tır. Acele silahlama yüzünden hasıl 
olan bu düşüklüğe, 1..ahire ve mevad· 
dı iptidaiye .gii<~Iüğüne rağmen orta
da bir istila planı mevcut iken teh
likenin mevcut olduğunu da dfö::Un • 
meliyiz. " 

O halde konuştuklarımızdan şıJ 
neticeyi çıkaracağım: Tabii ola " 
rak kendimiz için bütün ıuımg• " 
len şeyleri düşüneceğiz ve icab 1~1 

yapacağız. Fakat bundan sonra bil 
tün dünya ile alakadar olacağıı. 

Bir misal 

K ısa bir misal: Ben askerim. 
Umumi Harpte bir ordu " 

nun başında idim. Türkiyede di • 
ğer ordular ve onların kuman " 
danları vardı. Ben yalnız kendi or• 
dumla değil, öteki ordularla d

9 

meşgul oluyordum. Bir gün Erıu· 
rum cephesindeki hareketlere ait 
bir mesele üzerinde durduğum 5

"' 

rada yaverim dedi ki: 
"- Niçin size ait olmıyan mest' 

lelerle de uğra1ıyorsunuz?,, 

Cevap verdim: 
"- Ben, bütün orduların vaıİ'/6 

fini iyice bilmezsem kendi ordııfll 11 

nasıl sevk ve idare edeceğimi fayifl 
edemem.,, 

Bir devlet ve milleti idare vaıl• 
yetinde bulunanların daima göt• 
önünde tutmaları lazımgelen rııe• 
sele budur. 

Bu münasebetle muhterem ,,.,ı " 
safirlerimize şunu diyeceğim: 

"- Ben düşündüklerimi sev " 
diklerime olduğu gibi söylerirfl• 
Ayni zamanda lüzumlu olnııY811 
bir sözü kalbimde taşımak iktid

8
0 rında olmıyan bir adamını. çunK 

ben bir halk adamıyım. Ben dU • 
şündüklerimi daima halkın tıuıı.ı· 
runda söylemeliyim. Yanlışım vnr• 
sa, halk beni tekzip eder. fakflt 
şimdiye kadar bu açık konuşıııa • 
da halkın beni tekzip ettiğini g<W 
medim.,, 

Kalbfen gelen, kalbe giden sözfereJ 

A tatürkün kalpten gelen ve k 
be giden derin sözleri coşkıııı 

alkışlarla alkışlandı. Bu kalpten ıcnl· 
be konuşma. misafirlerimiz Uzerind."' 
de çok derin bir tesir bıraktı. Tiirttı• 
ye ile Romanyanın daha yakın gel • 
mesine yer kalmışsa, Ankarapııl6~ 
paviyonundaki hasbihal neticesiııd0 
bu, tahakkuk etmiştir. 

Bay Antonesko, çok samimi söZ • 
lerle kalbindeki duyguları ortıı)<tı 
koydu. Bayan Antonesko, zaten ııet 
cümlenin hitamında bu yüksek fi ' 
kirler hakkındaki coşkunıuğtıfltl• 
tavrile ve dilile ortava koymuştu· 

Pavyondan ayrıldığım zaman tteıı• 
de kalan his şöyle idi: Birkaç sastt

9 

kocaman bir parça tarih yaşnrııIŞ • 

tım. Büyük Önderdeki ~örUs \<U\'\'~ 
tinin mucizesi sayesinde ye~i ,reıı 
ufuklar görmüş. hayatı ve va.ıiff'r 
rini yüksek, l\licenap. avnl zaınafl ~ 
nikbin neşeli bir zaviyeden tanııt11ş 
tım. 
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t Atina Röportajlarından Mabaat 

Unanisfanda münevver kadın 
nasıl Çc 1 şır, ne,er yapar? 

ba (Başı 7 incide) 
~Y na Verdikleri resim Delfi'deki 
ter~e_t bayramını gösteriyor. Di-
l3ıen de iki milli kıyafet imiş. 

t• /Ilı sonra bir başka odaya 
~~ ik. ?.rada yine büyük dolaplar 
biıı de kuçük bebeklerin elbiseleri
hir asılları duruyor. Bunlar bin 
~lllek ve masrafla toplanmış 

( etli kıyafetlerdir. 
YıikS) Martta yapılacak olan bU
ijıı baloela Atina sosyetesinin en 
d.ın~r- ve güzel genç kızları ve ka-
~ bu elbiseleri giyecekler. 

llıe . a klüp azasının içtimaı bit
h ~' Bu büyük balonun hazırlı
da e nıeşgullermiş. Bu baloya Kral 

gelecekmiş. Balo pek hususi ve 
~l olacakmış. Büyük tiyatronun 
l:iter'sinde verilecek ve şehrin en 

ar sınıfı iştirak edecekmiş. a iraz sonra ortada bir kapı 
tlt açıldı. Bir masa başında 

1
• Yedi bayan oturuyor. Bizi o 

~~~ aldılar. Tanıttılar. Bir tane
~ lubün umumi katibi Bayan Ag
taes· Oiamantopulo ... Çok kibar ve 
ç ~ik bir bayan ... Klübün umumi 
~~lllası ve tarihçesi hakkında 

Urnat veriyor. 
t ~lüp 1911 senesinde kurulmuş 
~· 1illlıya başlamış. Evvela küçük 
t 1kYasta olan bu çalışma seneler 
~tti~çe büyümüş. Şimdiki halde 
lıt? az.ası var. Hepsi candan ve 
~ 1Yerek çalışıyor. Hiç birisi bu 
, angarye telakki etmiyor. E
~en azanın çoğu yaşlı bayanlar
~· nıUteşekkil ... Ve hepsi refah 
lrıde olan ailelerin azası .. 

cı klübün rcisesini görmek kabil 
~.llıadz. Reise, ilk kadın gazetesi
ç 1 neşreden ve kadınlık için pek 
~~ Çalışan Parren Kalirodur. Ken-

.l klUbe adeta hayatını vakfet -
~i_:. İki sene evvel klüp, kendi 
ı~ılatı ve azalarının yardımı ile 
.tıayı satın almış. Bu bina çok 
~ze} ve cidden bir klilbe i"akışa
~ bir erdir. lld milyon altı yüz 
~ drahmiye alınmıştır. Klüp 
la ası bununla ç~ · iftihar ediyor-

r. 

Q radaki mevcut azalar içinde 
t bir tanesi meşhur bir hey
.ı'.'1tra.ş imiş. İsmini kavdetme-
"l~i • 
1 ? rn çantam da pek hafif olduğu tn kendisini burada anıımryacatn. l<lübün gaye ve hizmetlerin-
~n uzun uzun bahsedildi. 

d.ı l3ana resimli istatistikler göster· 

1 
ler. En fazla ehemmiyet verdike . 

~ l'i kısım fakir çocuklara sıcak 
~lllek vermek, çocukları giydir
\ı ek, fakir annelere yardım, süt 
e elbise te\'zii, gündüzleri çalı
~n genç kızlar için bir akşam mek 

1 ·.bt.. Onların ortada kalmaması 
J1rı müesseseler yaptırmışlar. 
lu0rdUğtirıı resimlerde yüzlerce fa. 
, r mektep talebesi güle oynıya 
~Cfra başınd:ı yemek y:lyor. Gerıç 
t lZlar halı işleme gibi milli sanat 

1•1erj yapmasını öğreniyorlar. Ça
ışan anneler çocuklarını bıraka· 
cak <'mniyetli bir yer buluyor. 
~ l{lübUn muhtelif şubeleri var. 
d Unlar Uçe ayrılmış. İçtimai yar-

'trı. edebi faaliyetler ve güze! sa
llat1ar 

I
• çtimat yardım kısmında ev

velce bahsettiğim fakir ço
~~h ve işsiz gençliğe yardım da
lldir. Burada okumak bilmiyen 

~tınelere çocuk bakımı öğretmek, 
8.kir ailelere sıhhat ve temizlik 
~efhumunu anlatmak, ilaç tevzıi. 
~tabakıcrlrk, fıkaraya sıcak ye
bıek ve .linç dağıtmak gibi şubeleri 
"al\irr. 

CUzel sanatlarla meşgul olan kı
:1rn, eskı an'aneyi ihya, kıyafet, 
l' ans ve jimnastik ile meşgul olu
~r. Mueiki günleri tertip ediyor. 

ki Yune.n şarkılarını bulup neş
tek, . 

•ı..ırıyor. 

t ~ebi kısım ise, kütliphaneler 
~ısı, propaganda, memleketi ta
~ıtrnak, Avrupa memleketlerinde-

~ kadın cereyaniyle temas etmek 
ttbi kısımlarla meşgul oluyor. 
lleş yüz iza.sı olan bu kliip. bu 

~ş yüz kadının candan gelen bU
rı gayret ve ihtimamlariyle ya

·~or. Buradaki çalışanların hep
!1tıde bir iman ve arzu kuvveti 
ar. Zorla gelen veyahut başka 

)ere gitMeyi tercih ettiği halde ar
~uz olarak gelen azası yok. 
lferkes seve, seve vazife ve eğlen· 
~ olarak buravıa geliyol' 

Y ukarıda saatlerce iş görilş
tilkten sonra azalar aşağı 

katta tatlı lnr hava içinde eüshi ç:ay 
masalarında <;aylarını içiyorlar. 
Musiki dinliyorlar. Müntahap ar -
tistlcr orcı.da çay günlerinde kon
ser veriyor. Ebedi ve ilmi konfe -
ranslar oluyor. Elhasıl hem hayır 
içln cahşmak, hem de vakit geçi
rip eğlenmeJ; birleştirilmiş. 

Ba?.I yerlerde olduğu gibi cemi
yet iızalar. biribirleriyle münakaşa 
eılip zı<llaşmıyor. Biribirlnin a
leyhinde çalışmıyor. Bilhassa de
<likodu hiG yapmıyormuş. Bunları 
kıymetli mihmandarım ve arka dıt
şım Bayan Helene Psimeno söyie
dı. 

Çaya kalmamız ve daha uzun 
oturm:rnuz kin çok israr ettiler. 
Fakat ikimııı:in de vanılacak bac:ka 
işi oldıı~u icin hepsine ayrı ayrı 
tl'c:ekkiir ederek oradan avrıldık 

!cimrlt> takdir hi~cıMe • ka rıc:;k 
hüzi!nlti bir J?rpta vardı. Dönüşte 
havıı kararmıştı. Arkada::ıımla ko
nuşur1ien ~Ntimde yorgun bir h::l 
varmrs Arkad:nnm, bunu hisset.ti. 
Zeki hir k:wravısla: 

- Siz de bfıden sivasi \'Arllrle, 
kadmhk cnevamnd~Tt rok ileride
sin i:ı:. dive hf'ni teselli etti. 

Kuvvetli varhklar 

En bilyük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var

lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 

müstahzarların daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide 
özcnmemesinde ve yarattığı 
kıymetin sahibi kalabilme. 
sindedir. 

Dikkat ediniz ki: T AKL10 
daima !benzer) idir, hiç bir 
vakit asıl olamaz. 

Venüs Ruju: 

Gayet cazib renklerile kullananları 
hayretlere düşürür ve 24 saat dudak

larda sabit kalır. 

Venüs Kremi: 

Terkibi, esrarlı, güzellik kremleri
nin içinde en şayanı emniyet ve iti -
mat olanıdır. 

Venüs pudrası: 

Şık ve kibar familyaların rağbetini 
kazanan, narin ve nazik cildlileri tes
hir eden yüksek evsafta eşsiz pudra. 
dır. 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf 
Karıman, N. Tarika, Şark Merkez ıt
riyat ve tuhafiye mağazalarında sa
tılır. 

Umumi deposu: Evliyazade Nured 
din, kimyevi ecza ve atat veıtriyat 

deposu. İstanbul - Bahçekapı. 

Dabkoviç ve Şürekası' 
VAPUR ACENT ALIGI 

Schuld • Orient Line 
İstanbul ile CHamburg, Brcmen, 

Anvers, Rottcrdam) limanları ara -
sında karşılıklı muntazam seferler. 

.NORBURG vapuru. bu limanlar -
dan 22 marta doğru limanımıza ge
lecek ve hamulesini tahliye edecek
tir. Tafsilat için Galatada Frcnkyan 
hanında 3 neti kattaki umumi acen
talığına müracaat. Telefon: 44708/ 7 

SATil..IK PiYANO 
Aleksandr Batay marka bir Fran

sız piyanosu tal}raya azimet dolayi.sile 
,,atılacaktır. tiycnler her gÜn saat 
dörtten itibaren Alemdar caddesi 3S 
No. müracaatları. 

Taşköprü ilçes~noen: 
1 - Taşköprü koyleri için 25-3-1937 perşembe gunü saat 14 te eksilt

me usulile aşağıda yazılı telefon malzemesi satın alınacaktır. 
2 - Bu malzeme lnebolu kasabasında teslim şartiyle verilecektir. 
3 - lstekılilerin pey sürmeleri için teklif bedelinin ~o 15 şi nisbetinde 

ilk teminat vermeleri lazımdır. 
4 - Mufassal şartnameyi görüp pey vuracaklarm eksiltme saatine 

kadar her gün bizzat veya mektupla ilçebaylığa ba.ş vurmaları gerek -
tir. (1397) 

Cinsi Evsafı 

Galvanizli tel 2.5 M/ M en birin 
ci neyi 

Deve boynile birlik- 8 santim ma 11 
te porselen fincan. M/ M fincan a

ğırlığı 260 gr. 
Komple pil La kalanşe Fran 

sız malı hakiki 
A. D. Marka 

Masa telefonu Tarto marka 
937 modeli 

Masa telefonu Erikson marka 
Paratöner Ebonoit üzerine 

Tarto marka 
çift hatır. 

Komita tör Altılık tarto 
marka. 

Mumlu tel. 
Manyat.olu zil 

En birinci nevi. 
Erikson marka. 

Miktan Tutan 

25000 kilo 3375 Lira 

10000 adet 1500 Lira 

136 Adet 136 Lira 

2 Adet M Lira 
60 Adet 1500 Lira 

68 Adet 136 Lira 

38 Adet 76 Lira 
10 Kilo 20 Lira 
38 Adet 133 Lira 

6936 Yekün 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ve bir metresi (295) kuruş 
değerlenen 70,000 den 85,000 metreye kadar kışlık elbiselik ve bir met
resi (315) kur~ değerlenen 30,000 den 40,000 metreye kadar kaputluk 
kumaş 5.4.937 pazartesi günü saat 10 da komisyonca kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (1884) kuruş karşılığında komisyondan a.l•rstbHecek 
olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (18820) liralık ilk teminat ve 
şartnamede yazılı belgeleri içinde bulunduracakları teklif mektuplarını 
en geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

(624) (1492) 

Kartal Kazası Mal müdürlüğünden: 
Mevkii No. Cinsi Dönüm Kıymeti 

L. K. 
Başı Büyilk Narlı Çiftliği Tarla 3 60.00 

Yukarıda cins ve mevkii yazılı gayrimenkulün vergi borcundan do
layı takarrür ettiğinden mezkur mahallin 15-3-937 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

!halesi 3-4-937 tarihinden 2 gtin evvel taliplerin % 7 ,5 pey akçelerile 
KartAl Malmüdilrlil~ü tahı:ıilat komisvonuna mUracaatlan ilan olunur. 

ihtira ilunı 
'Tayyare bombalarına fitil,, hak

kında istihsal olunan 2 hnziran 1929 
tarih ve 795 sayilı ihtira beratı bu 
kere mevkii file konmak üzere aha
re devrüferağ veya icar edileceğin 

den talip olanların Galatada, lktısat 
hanında, Robert Ferriye müracaat· 
\arr ilan olunur. 

-
İstanbul birinci ticaret mahkeme-

sinden: Holantse Bank Uni N. V. ta· 
rafından lstanbul Kapalıçarşı Köse-ı 
Jecilerde 57 numarada Zakar 
Balyan aleyhme ikame olu -
nan alaca~ davasından dolayı 

gıyaben cereyan eden muhakeme
sinde müddei vekilı mübrez senette
ki imza ve alacağı hakkmda müdde
aaleyhe yemin teklif eylemiş ve mah
kemece de yemin davetiyesinin ilanen 
tebliğine karar verilerek muhakeme 
26. 4. 937 pazartesi saat 14 e bırakıl
mıştır. tlanrn bir sureti mahkeme di
vanhanesine asılmıştır. Binaenaleyh 
müddeaaleyh Zakar Balyan tayin o
lunan günde gelip te mü'brez iki kıta 
sı-ncttpt-: imzaların kPndisine ait bu
lunmadığma ve senetler muhteviyatı 
olan ceman 612,50 lira borcu olmadı
ğına dair teklif olunan yemini bilka-
bul eda eylemediği takdirde H. U. 
M. K. nun 337 inci maddesi mucihh· 
ce yeminden kaçınmış ve yemin ede
ceği va~ıaları kabul etmiş addolun -
masma karar verileceği kanunu mez
kfırun 141 inci maddesi mucibince i
lan olunur. (31109) ------lstanbul birinci ticaret mahkeme -
sinden: HolanL~ Bank Uni N. V. ta
rafından Beyoğlu Kumbaracı 124 -
129 numarada Güzeliş kundura mağa 
zası sahibi Yusuf Cemal aleyhine ika
me olunan alacak davasından dolayı 
gıyaben cereyan eden muhakeme
sinde müddei vekili mübrez senetteki 
imza ve alacağı hakkında müddeaa
leyhe yemin teklif eylemiş ve mah -
kemece de yemin davetiyesinin ilanen 
tebliğine karar verilerek muhakeme 
26. 4. 937 pazartesi saat 14 e bırakıl
mıştır. llanın bir sureti mahkeme di
van hanesine asılmıştır. Binaenaleyh 
müddeaaleyh Yusuf Cemal tayin olu
nan günde gelip te mübrez üç kıta se
netteki imzaların kendisine ait bulun
madığma ve senetler muhteviyatı o
lan ceman 48•1,50 lira borcu olmadı
ğına dair teklif olunan yemini bilka
bul eda eylemediği takdirde H. U. M. 
K. 337 inci maddesi mucibince vemin
den kaçınmış ve yemin edeceği vakı
aları kabul etmiş addolunmasma ka
rar verileceği kanunu me?i<fırun 141 
inci maddesi mucibince ilan olunur. 

(31108) 

11 .=== 

Istanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
E m i n e. N u r i, M e h m e t, A h m e t, T a J t p 

~u:isl.eri Et h. e mi n tasarruf ,ında olup Emniyet Sandığına 
bırıncı derecede ıpotekli bulunan ve paraya çevrilmesine karar verilip 
veminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (2073) lira kıymet takdir 
olunan Kırkçeşmede eski Hocateberrük ve veni Molla Hüsrev mahalle
sinde Kırkçeşme sokağında eski 15, 17 mükerrer ve yeni 31, 33 No. lu, 
sağ tarafı 177 arkası 127 A:H solu 129 harita No. lu Celal veresesi gay
rimenkulleri cephesi yol ile çevrilmiştir. (Mahallen Himmet sokak No. 
1 dir) kapıdan girildikte bir koridor Ü?.C'rinde bir oda, bir helfı birin<"i 
katta b' sofa üzerinde iki oda. bodrum katında bir aralık, bir oda bir 
mutfak, tlzerinde asma bir oda bir heladan ibarettir. Elektrik vardır. 
Mesahasr çap mucibince 51,50 m 2 olup budan 49 m 2 bina arka kısmında 
2,50 m 2 aydınwlık bahçe kalmaktadır. Vukarda C\'Safı yazılı ev tapudaki 
kaydında oldu~u gibi açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan tapudaki 
kaydında oldugu gibi arttırmaya konmuş olduğundan 3.5.937 tarihine 

· müsadif (Pazartesi) günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeU muhammenenin "(, 75 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzre arttırma 15 gün müddetle 
temdit edilerek 18.5.937 tarihine müsadü (Salı) günü saat 14 ten 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinçi açık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin rç 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. Ju 
kanun ahkamına terfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya 

iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde pey 
akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 

lazımdır. Haklan tapu sicili ile sabit olmryan alacaklılarla diğer alaka -
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evrakı müspitelerile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirme'4:ri lft. -
zrmdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzi • 
fiyc ve dellaliye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf .icaresi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icarcsi tavizi müşte
riye aittir. Daha fazla malumat almak istiyenler 1-4-937 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttır . 
ma şartnamesi ile 936/ 690 No. lu dosyaya müracaatla mezkür dosyada 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (1512) 

Devlet Demiryolları ve limanları işlet
me umum müdür!ügünden: 

D. D./8·1 numaralı gidiş - dönüş tarifesi Haziran 1937 sonuna kadar 
olmak üzere üç ay daha temdit edilmiştir. (636) (1522) 

Istanbul liman işletme idaresinden: 
Idaremizin Kasımpaşadaki arsasına atölye binaları ve malzeme anbar· 

ları yaptırılacaktır. 

1 - Teminatı "15,000.-,, lira olan bu işe aid teklifler kapalı zarfla 
2 Nisan Cuma günü saat 9,30 da şefler encümeninde yapılacaktır. 

2 -Taliplerin "100,000,-,, liralık bir bina inşaatını yapmış oldukları
nı tevsik etmeleri lazımdır. 

3 - Tekliflerin tetkikinde teklif sahiplerinin bu gibi işlerdeki tecrübe 
ve ihtisaslarına aid tercih sebepleri araştırılarak en ucuz fiat verene 
ihale mecburiyeti olmıyacaktır. 

4 - Her. türlU izahatla beraber 9artname ve projeler "10,- " lira mu
kabilinde Galatada Haydar Hanında Fen Servisi Şefliğinden alınacaktır. 



IZ 

lstanbul 5 inci 
icra memur
luğundan: 
Ali Naciye (950) borcundan dolayı 

paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına yeminli üç ehli vukuf ta
rafından 3i00 lira kıymet takdir edi
len lstanbulda Molla Fenari mahalle
sinde Nurosmaniye sokağında eski 
17 M. 17 M. ve yeni 29, 31, 31/1, 33 
numaralarla murakkam frç dükkanı 

olan hanenin yüz yirmi de on iki his
sesi açık artırmaya vazedilmiştir . 

Gayri menkulün evsafı : Zemin ka
tı - Çimento zeminli, köhne dükkan, 
Birinci katı: Ahşap merdivenle çıkı
lır. lkinci kat: Kezalik ahşap merdi
venle çıkılır. Beş oda, bir hela, üçün
cü kat: Çatı arasıdır. Birinci hane 
kagir, Dahili ahşaptır. Zeminide 33 

No. lı bahçe kapısından girildikte bi
nanın altına tesadüf eden k1::1mından 
bir ahır ve bahçede salaş diğer bir a
hır mevcuttur. Bahçe kısmı ve fırın 

müsteciri tarafından kullanılmakta

dır. Bakkal dükkanı ayda 35 lira kira 
getirmektedir. Gayrimenkulün umum 
sahası tapu kaydinde 194,5 metre o
larak gösterilmiş ise de yapılan me
eahada 149,5 metre bulunduğ\l an -
laşılmıştır. Bundan 84,5 metresi bi
nadır. 

Artırma peşindir. Artırmaya işti -
rak edecek müşterilerin kıymeti mu
hammenenin satılacak hisseye musip 
miktarının yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesi veya milli bankanın 
teminat mektubunu hamil olmaları i
cap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Ancak yirmi senelik vakıf ta

vizatı müşteriye aittir. 

Artırma şartnamesi 29. 3. 937 ta
rihine müsadif pazartesi günü daire
de mahalli mahsusuna talik edilecek
tir. Birinci artırması 20. 4. 937 tari
h ine müsadif salı günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek

tir. Birinci artırmada bedel kıymeti 
muhamminenin satılacak hisseye mu 
sip miktarının % 75 yüzde yetmiş 

beşini bulduğu üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son artıranın taahhüdü ba 
ki kalmak üzere artırma on beş gün 
daha temdit edilerek 6.5.937 tarihine 
müs~dif perşembe günü saat 14 ten 

16 ya kadar dairede yapılacak. ikinci 
artırma neticesinde en çok artıranın 
üstünde bırakılacaktır.2004 No.lı icra 
ve iflas kanununun 126 mcı madde
sine tevfikan hakJarı tapu sicilleri ile 

sabit olmıy~n ipotekli alacaklılar ile 
diğer al8.kadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında evrakı milsbitelerile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilleri ile sa
bit olmıyanlar Sl\,tış bedelinin paylaş
masından hariç kaJırlar. Müteraidm 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba
ret olan belediye rüsumu ve vakıf i
caresi bedeli müzayededen tenzil olu
nur. Daha faz.la malümat almak isti
yenlerin 936-360 No. lı dosyada mev
cut evrak ve mahallen haciz ve tak
diri kıymet raporunu görüp anlıya -
cakları ilan olunur. (31110) 

lstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Mukaddema Galatada Beyazıt 

mahallesinde Yenişehirli sokağında 
18 No. lı dükanda mukim iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Mustafa 
Aliye. 

Balıklı Rum hastanesine izafeten 
müdürü Aleko Çaninın Galatada Be
yazıt mahallesinde Yenişehirli soka
ğında 18 No. lu dükan kira bedelin
den zimmetinizde alacağı olduğunu 
iddia eylediği 3•15 liranın temini tah
sili için aleyhinizde lstanbul Asliye 
birinci hukuk mahkemesinden istih
sal ve berayı infaz dairemize tevdi 
edilen 3. 9. 9:lG tarih ve 936 -
339 No. 1ı haczi ihtiyati kara.
rı mucibince mezkur dükanmızda mev 
cut emvaliniz haczedilmiş ve alacaklı 
vekili bu kere takip talebinde bulun
muş ve tarafınıza teb1iği rnuktazi ö
deme emrinin nüshası iı:;e ikametgiı

hmızm meçhuliyeti hasebile tebliğ 
kılmamıyarak tebligatın bir ay müd
detle ilanen icrasına karar verilmiş 
olduğundan bu hususta bir itirazmız 

ilaçlarınızı 

TAN=-:.=====================================-========== 19. 3. 937 ~ 

Maliye Vekaletinden: 
Cinai 

Yazıldıktan sonra 
siyah olan mürekkep. 

14000 
10000 

Miktarı 

şişesı bir litrelik 
,, Yarnn ,, 

4000 ,, Çeyrek ,, 
olmak üzere "2opoo,, Kik 

) 
) 
) 

Zamk, 1500 şişesi 500 gramlık, 2500 şişesi 250 gramlık, 4000 ) 
şişesi 125 gramlık, l5000 şişesi 75 gramlık olmak üzere "23000,, ) 
Şişe l. ) 

Tamin 
olunan bedeli 

L. Kr. 

8560 00 

3400 00 

. Ağaç Tampon, 2020 numara penkale mamlllatı sisteminde 
"3000,, Adet ) 1470 00 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları Kontraplak ve 
bez kaplı 
Fersude kağıt sepeti No. 1 

,, 

" 
,, 

O lmak üzere 

,, 

" 

,, 2 
3, 4 

Cem'an 

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

"1000,, 
1000 

3500 

) 

) 3315 00 
) 

adet ) 

sepet. ) 

M uvakkat 
Teminatı 

L. Kr. 

642 00 

255 00 

110 25 

248 63 

Cilalı ağaç kağtlık üç gözlü " 200., adet ) 168 00 12 60 

lstampa mürekkebi 35 gram "15000,, Şişe ) 1050 00 78 75 

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

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

2 - Eksiltme 29 /3/937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de Ankara'da Yenişehir 

Lozan meydanında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye ayrı ayrı veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen 

kıymette teminat mektuplan ve istekli şirket olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını 
mecburi kıldığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

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

Oksürenlere: atran Hakkı Ekrem 

varsa müddeti mezkure zarfında 036-
2i84 No. lı dosya ile dairemize bildir
meniz keyfiyeti malum olmak ve bu 
baptaki ödeme emrinin tarafınıza teb 
liği makamına kaim olmak üzere ila
nen tebliğ olunur. (31121) 

' .. Mükemmel Steno • Daktilo_._.._ 

1 
Uzun zamandanbcri çalışan, mükemmel lngilizce, Almanca, Fran -

sızca Stenodaktilo ile Türkçe daktilo bilen, iyi referans sahibi Bayan 
iş arıyor. "Daktilo,. rumuzile Istanbul posta kutusu 155 No. ya 

\ 11 yazılma.sı. •'•••••••••-' 

HASAN Gazöz •• •• ozu 
Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Şekersiz ~e!~ 

va tuzu tertibi ve şekerli limonlu şampanya tertibi enfesi ne ~e 
neviJeı; vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ıl 
limonata yerine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertipler kullafl . .,e 
maktadır. Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha Ieııı. İS 
daha nefis olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatıl1 
icabıdır. Kavanoz içerisinde 25, büyük 35, dört mi.ali ~G k1lf11;: 
tur. Hasan deposu. A nkara, İstanbul, Beyoğlu, Eskı,ehır, Bet 
ta~. ~ 

--~-----------------------------------------------~ 
Betonarme Köprü inşaat.: 

Nafıa Vekaletinden: 
31/ 3/ 937 tarihli Çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekaı;:; 

de Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 1 rra 
Vilayetinde ve Menemen • Muradiye yolu üzerindeki 43.006 

1 
tJ 

29 kuruş keşif bedelli betonarme Değirmendere köprüsü inşaa 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. f11Ş 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 215 )ctJ sıı· 
mukabilinde Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisli~inden alı 
bileceği gibi İzmir Nafıa Müdürlüğünde görülebili• 

Muvakkat teminat 3226 liradır. ıııJ 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesika!! 
göstermeleri meşruttur. dst' 

Teklif mektuplarının 31 / 3/ 937 Çarşamba günü saat 15 e ka 
Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. (528) (1284) ~ 

G~ - ---- -~~ 

. 
~ a:ç,,,f[ç/CL 

Hemen bir asra ya 1< 1;,.~ 
tecrübe devresin• ,. ıı• 
nan Revue saatleri ; 1 ı:ı~ 
tamuıayar ve teminat 

1 1 
eaat tal(dlm ederi•'• 1,.t• 
kemmUI etmı, fennf • ,.,,,., 

ler, kontrol v• ç•"'..,.ı• 
metodu aayeaınd• F'~r'f'_. , 
aaatlerlnln muvartelC odlf• 
larına ba,ııca 6mlll•' 

Başlıcı sutcılırdı bulunur. ' 
Umumi O.OO•" ' pılO ,,1 

IMa.nbul. •arıce Kapı Taf M•lf" 
T•I • • R'taeA 

Ayarı daha dakik " ' " ' 
Fiyatı dah• 

,. ................................ ..-ı 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye k adar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 6. cı ket ide 
11/ N isan / 937 dedir. 

BUyUk ·kramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye .. 
lerle (50.000 ve 200.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan h erkes 7 / Nisan / 937 günü akta.mına kadar bi· 

let ini değiştirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten ıonra bilet ü zerindeki hakkı sakıt olur... I 

========================================"~ 
Sahibi: Ahmet Emin \ 'AL!\lAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. S1'~ 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basrldığı yer T~ 

Bahçe 
kapıda 

den alınız. Reçeteleriniz 

S A L 1 H N E C AT i bUyUk bir dikkat, ciddi Asri Saç Boyası 
bir istikametle hazırlanır. 

Leke bırakmaz, tabii sabit, 

bir renk temin eder. 


