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Ankara göriismeleri 
sonunda bir resmi 
tebliii nesredildi 

B. Antoneskonun Ankara Zivaretindan 

...: 

Romen gazeteleri 
Atatürkün sözle
rini ehemmiyetle 

dercediyorlar 

. 

Bükret 19 (Tan muhabirinden) - Rador A
janıı müdürü tarafından dünkü tarihle Ankara
dan buraya bildirilen afağıdaki beyanat bütün 
Romen gazetelerinde büyük man9etlerle çık
mıf tır: 

Kıymetli misafirimiz Bayan :4nfoneslco Bayan ismet lnönü ile beraber •• 

Hariciye konağında verilen süvareden sonra 
Atatürk, Romen misafirlere büyük bir alaka ve 

1Amerikada 
Bir Facia 

Bir Okul'la Beraber 700 

Talebe Berhava 01du 

iltifat e<;cri göstermiştir. Kendileri Ankara Palas 
salonlarından birinde bulunduğu sırada sofrası
na Romen Hariciye Nazırını, Tevfik Rüştü Ara
sı, bazı devlet erkanını ve gazetecileri davet et
miştir. Samimi ve protokolden azade bir hava 
içinde Atatürk misafirlerle dostça ve açıkça ko
nuşmuştur. 

Diğer sofralarda bulunan bUtün halk, bu sözleri Nevyork, 19 (Radyo -TA...°!1\1) -Bü-
huşu içinde dinlemiştir. tün Amerikayı derin bir teessür içine 

SABIK KRAL EDVARD 
MADAM SiMPSONLA 
ARTIK EVLENEBİLECEK 

Dün Londrada Yayılan Bu 
lngilizler Sevinçle Karşdadllar 

Haberi 

Atatiirk askerlikten siyasete geçişi hakkında ma. gömen milthiş ve emsalsiz bir facia 
l(ımat vermiş ve bir devlet adan'ımın vazifeleri ve başgöstermiştir. Teksas eyaleti dahi-
millctlcrarası siyasetinin ideolojik umdeleri hakkın. lindeki Nev London civarında bulu- Londra, 19 ( A.A. - Neşredilen resmi bir tebliğe göre, Londra 

mahkemesi bugün saat 10,30 da Sir Boyd Merrimanın riyaseti al
da ifadece sade. fakat muhteviyatça çok dolgun nan Taylers kolleji, bir petrol boru-
sözler sövlemiştir. Herkes, AtatUrkUn cazı'p ıoahsi. tında Mis Simpsonun boşanma işini tetkik edecektir • 

.J ., sunun infillki neticesinde berhava ol- z d'ld' - · .. · d · • Dr. Aras ve B. Antoneslco yetinin ve sözlerinin tesiri altında kalmıştır. anne ı ıgınc gore, mü deiumumi boşanma kararının venldı· """""'-------=-----...... ~====:::::..::::.:..::::::::....=:~:::::::=;::;;..::ı;=::.:::::. mu•, yedi ''ÜZ talebe ölmU11tür. Şim- ğı· tarı'h olan geçen 27 ı'lkt ş · d d · ı· 1 ~ ---, A:~v)et etbwnnın uıY. 'lt J ~ e rın en sonra cereyan e en gız 1 an aş-
• 1 letine karşı vazifesinden dolayı tarih diye 'kadar enkaz altından 525 esct ma, gayri kanuni ikametgah tayini, hakikate mugayir beyanc-.. ru·· rk·ıye 11 e... Almanya nazannda mes·uı olduğunu teşrih et. çıkanlmıştır. İnfilak kurbanları en gayri meşru münasebat hakkında kafi deliller elde edilememefil 

tikten sonra sözüne devamla demiş. fazla 15 yaşında idi. Facia ile biz.zat gibi hadiseleri mahkemeye bildirecektir. 

A d 
• tir ki: Reielclimhur Ruzvclt alakadar olmuş, -- Dün akşam gazeteler hususi nü&-r as 1 n a 1 ktı sa d"ı .. _Bir devlet adamının şahsiyeti. kurtarma ameliyesi için emirler ver- DAHiLiYE VEKiLiMiZ 1 balar neşrederek ilan puntolariyle ~u 

ni, mevkiinin gururu öldürebilir. miştir. Bu arada yaralıların miktan I cümleyi yazmışlardır: 

M.. k 1 B 1 Mes'ul bir mevkide bir siyasi adam da 300 kadardır. D y ARIBEKIRDE "Simpsonuu heyecanlı boşanması.'' uza e re er as, 1 yor sıfatile bir milleti idare edenler her Çocuk velileri, bilyiik bir heyecan Diyarbekir, 19 (TAN Muhabirin- ~ndranm bütiın noktal~r~~ kaın-
şeyi millctlcrilc beraber duymalıdır. ve teessür içinde çocuklarının ceset- den) - Dahiliye vekili ve Parti Ge Y?n arla ~ın~n. bu hususı nushalar 
!ar. Millet efradı, kendilerine ihtar. lerini tanımıya uğraşmaktadırlar. Bu nel sekreteri Bay Şükrii Kaya, yanm bırkaç dakıka ı~ındc kapışılmıştır. 

'Ankarada bulunan Ba§muharririmiıden Telefonla! da bulunabilmeli, fedakarlıklar bek. vaziyet çok hazin bir manzara arzet- daki zevatla birlikt cehrimize geım· Sokaklarda bırçok gruplar teşekkül 
· k e :.- ış d k 1 · h' · • h [Ar ası Sa 10 Sütün ı de) mekte<lir. tir. e ere mese enın ıs ve sıyası cep e-

-----------------------------------·------ !eri hararetle münakaşa edilmiştir. 
I ı-ürkiye ile Almanya arasındaki iktısadı anlafmada bazı tadil
k.tr Yapılmak üzere müzakerelere giritilmeıi iki taraf arasında ta-
jtrür etmittir. Müzakerelerin Ankarada mı, yoksa Berlinde mi 
~ağı henüz kararla§hrılmamıttır. 

Romen 
Milletiyle 
Dostluk 

Şimdilik vaziyet şudur: Al
man kleringinin burada parası 
bulunmadığı sıralarda Merkez 
Bankası avans suretiyle Türk 
tüccarına para ödüyordu. An
laşma mucibince bu hususta 
mecburiyet yoktu. Sırf bir ko
laylık diye yapılıyordu. Fakat 
buna hudutsuz surette devam 
imkanı olmadığı için Merkez 
Bankasının avans tediyesine 

HORAS1\»l~iM 
Umumiyetle zannedildiğine göre, 

sabık kral bu yeni davaya müsaade 
etmekle evlenmek istediği kadınla a. 
ralanndaki romanın sona erdiğini an-o 
!atmak istemektedir. 

~ozon: AHMET EMiN YALMAN 

l Ankaradan Telefonla J 

Romanya Hariciye Nazırı· devam etmemesi bir müddet 
~ nın Ankarada geçirdiği evvel .muvafık görülmüştü. Bu 
b R'Ün Türk. Romen dostluğu yüzden bir _:akım Türk tüccarı 
t \kıınından çok verimli olmut· zararlara ugramışlardır. 
)Ur. iki memleketi biribirine çok SİSTEM DEC1ŞŞ1NCE 
~kın tutan. bağlar bir kat dah~ Çünkü ti.lccar bankanın eski usulde te 
k j"etlenmıt ve~ bunlara yenı diyelere devam edeceği Umidile i§e a 
tı~ P ve duygu bagları karıtmıt· tılmışlardı. Birdenbire sistem deği . 

• şince dahili taahhütlerini yapmakta 

9 
8i1ha11a hususi bir hasbihal (Arkası Sa 2 SU 1 de) 

;~linde Atatürkün ağzından 
ı~ Urk • Romen dostluğuna ve mil
~.~a2ifelerin ve milletler arası 
t ~naaebetlerin en ideal tarzc aki 
~ akJ.riaine dair çıkan ıözlerin 
~<>!nen miaafirlerimizde ve bütün 
b.01nen milletinin kalbinde derin 
~r İı: bırakacağına §Üphe etmiyo
\> ı. Romen gazetelerinin yazıları 
b~ Romen misafirlerimizin derin 
t it hayranlık içinde ayn ayrı or
t:}'~ ~ydukları intibalar bunu 

l'ıt etmektedir. 
~ :b. Antoneskonun ziyaretine dair 
t-e~tedilen mlişterck tebliğ, bu ziya
tieun Protokol ve diplomasi bakımın
~~~ neticelerini ifade ediyor. lkbnüt
d •k memleketin devlet adamları, 
~~\>let arası meselelerini gözden ge
~şler ve görüş tarzının biribirine 

aınne uygun olduğunu görmüş
(Arkuı Sa 2 Sil 2.de .. 

Çırılçıplak 
Soyunan 
Grevciler 

Nevyork, 19 <Radyo. TAN) - Za
brta garip bir grev hadisesiyle uğraş
mıya mecbur oldu. Büyi.lk bir mağa
zada çalışan yetmiş kadar kadın, 

kollarını kavu§turmak suretiyle grev 
yaptılar. Polis mağazayı boşaltmak 

istediği zaman bu kadınlar polisin 
hareketini önlemek için çırılçıplak so 
yunmıya başladılar. Fakat zabıta 

kat'i emirler aldığı için grevci çıplak
lan bu kryaf ette mağazadan dı§a.n 

çıkirdı. 

"TAN" iN 
YENITARIHI 
TEFRIKASI 
"Kerbela Faciasmı11 Ta
kip Eden Bin Bir Kanlı 

ve Korkunç Hadiselerin 
Başında Bir Türk Kahra

mam Görülmektedir .. 

Horasanh 
Eba Müslim 

Bu Türk kahramanının ta 
kendisidir. Gizli bir komite· 
nin baıına ge_çen HORA· 
SANLI EB.A MUSLIM, inti· 
kam hırsiyl~ çalkalanan "E· 
mevi Saltanatı .. nı devirdi. 
Bu facialar ve kanh hadise• 
ler silsilesini birkaç gün son• 
ra "TAN.. sütunlarında O• 

kuyac:akıınıL 

Aristokrat mahfilleri mUddeiumu
minin bu hareketlerini tasvip etmek 
te ve ortada c.ddi bir sebep olmasay. 
dı ounun bu davaya kalkışmıyacağııu 
ileri sürmektedirler. · 

BIR IHBAR ~----~= 

Londra, 19 (A.A.) - Mrs. Simpso. 
nun boşanma me5elesi hakkında müd
deiumumi bu sabah beyanatta bulu
narak, 9 llkkanun 1936 tarihinde 
Stefenson isminde birinin müracaat 
ederek, bazı hadiselerin mahkemeye 
aksetmemesi ve boşanmanın muvazaa 
suretiyle elde edilmiş olması dolayı. 
siyle bu husustaki karann kat'i mahl.. 

(Arkası Sa. ıo. sn 4 te) 

Şimdi de 
Kalpazanlık 

Yapıyorlar 
Ankara, 19 (TAN) - Suriyede ye. 

ni gümüş paralarımızın kalplannın 

yapılarak piyasaya çıkarıldığı haber 
aJmmı§tır .. Maliye Vekiı.letl, bu hu. 
susta valilerin nazarı dikkatini celbet;. 
mi§tir. Gümüş paralar sık sık kon
trole tAbi tutulacaktır. 

HEYETIMIZ DONUYOR 
Cenevrede Hatay anayasası müza.. 

kerelerine iştirak eden murahhas he
yetimizin Reisi Numan Rif at Mene
mencioğlu, bu sabahki ekspresle ıs. 
viçreden şehrimize geleecktir. H('yet 
baları da yarın sabah lstnnbulda o
lı1.caklardır . 



===-= 2 

Türkiye ile Almanya aras~nda 
iktisadi Müzakereler 

(~ı 1 incide) \-
müşkülata uğramışlardır. Hükfune BAŞMAKALEDEN MABAT 
timiz bu meseleyi dahili bir dava di
ye telakki ettiği için bu sınıf vatan
daşlara yardım meselesini bir kaide
ye bağlayacaktır. . 

Böylece mevcut bir usule dayana
rak iş gördüğünden ve bu usulün bir· 
denbire değişmesi yU..-Unden zarar
lara uğradığından hiçbir vatandaş şi
kayet etmiyecektir. Ancak bundan 
sonraki vaziyet herkesçe maliım ol • 
duğundan vatandaşlar kendi mesu • 
liyeUeri altında hareket edecekler • 
dir. Hükumet bu hususta hiçbir şi· 
kayete muhatap olamıyacaktır. 

KREDl 1Ş1 
.Almanya bugüne kadar memleke· 

timizde uzun vadelerle satış yapıyor
du. Hükumetimiz milli bankaların 
imkanlarını tetkik etmiş ve krediye 
layık olan her tüccarın istedikleri 
kadar kredi açmıya müsait vaziyetler 
de olduklarını görmUştür. Bunun ü
zerine Almanyadan kredi ile satın 
alma muamelesine nihayet verilmiş 
ve bir malın gümrükten geçmesi için 
bedelinin ödenmiş olması şart ittihaz 
edilmiştir. Tüccardan bazıları, kredi 
usulünün nihayet bulmasını sebep 
göstererek Almanyaya olan siparişle
rini f eshetmişlcrdir. Almanya hüku
meti, bunu, Alman mallarının girme
mesine ait bir tedbir diye tefsir etmiş, 

mukabele olmak üzere Türk malla· 
nnm Almanyaya girmemesine bir a 
ralık karar vermiştir. Fakat tefsirin 
doğru olmad•ğı anl~ılmış ve karar 
değiştirilmiştir. 

TADİLLER 

Elde ettiğim intibna göre, Alman· 
ya ile olan iktısaJli münasebetlerimi
zin inkişafı hususunda memleketi 
rıi?.de bilyük arzu ve hlisnil , niyet 
... ardır. Ancak, bugilne kadar elde e
c'ilen tecrübelere "'Öre. bazı tadiller 
yapılması arzu edilmektedir ki. Al · 
manya da bu fikri knbul etmiştir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Zirai 
Kombinalar .. 
Kurulurken 

Ankara, 19 (Tan rnuhabirinden)
Zirant vekaleti, zirai kombinalar Ü· 

z:erindcki etütlerini bitirmiştir. ve. 
kaletinin yein yıl bütçesinin imkanı 
nisbctinde memleketin en çok muhtaç 
olduğu kombinaların derhal kurula 
bilmesi için bütün teşkilat bı,ı yolda 
çalışmağa koyulmuştur. 

Romen 
Milletiyl~ 
Dostluk 

(Başı 1 incide) 
lcrdir. Bu da çok tabiidir. ÇUnkU iki 
tarafın ölçUsU mtişterektir. Her iki 
taraf dUny'a hadiselerine ancak sulh 
ve dUnyanın huzur ve emniyeti bakı
mından bakar. Ayni ölçü ile ayni mil· 
şahedelere varılması çok tabiidir. 

Balkan konseyinin Atina.daki son 
toplantısında verilen kararların tatbi 
katı meseles1 gözdep geçirilmiştir. 

Bu husustaki fikir teatisi tatbikata 
ait alaka ve faaliyetlerin kuvvetlen
mesine hiç şüphesiz hizmet etmiştir. 

En sağlam binaların temeli ancak 
iktısadi menfaat ve iş birliklerine da· 
yanabilir. Bugün Atinada toplu bu
lunan Balkan İktısadi Konferansı, 
Balkan memleketleri arasında iktısa
di yakınlığın artmasına ait işlerle 
meşgul oluyor. Ankara mlilakatında 
doğrudan doğruya Türkiye ve Ro
manyayı alakadar eden lktıSRdi mü
nasebetler konuşulmuŞtur. Bir Türk 
heyeti bu münasebetlerin çoğalması. 

na· ait işleri konuı;mak Uzere yakın· 
da Bükreşe .gidiyor. 

Kültür sahasında müttefik ve dost 
iki memleketi biribirine bir kat daha 
yaklaştırmak için verilen kararlar 
arasında hı.lebe ve profesör müba.' 
delesi ve Türk ve Romen Universi· 
telerine karşılıklı olarak romence ve 
turkçe kürsüleri ihdası vardır. Bu 
güzel karan memnunivetle alkışla. 
rız. Bu suretle iki memleketin genç. 
liği ve. bu gençliği yetiştirmekle 

meşgul olanlar 'arasında faydalı bir 
temas imkanı kurulmuş olacaktır. 

Ankara mülakatı her bakımdan 
faydalı neticeler vermiştir. İki mem. 

'lekct arasındaki yakınlık havası bir 
kat daha kuvvetlenmiştir. Bu netice. 
tere vardıktan sonra memleketlerine 
dönen kıvmetli mlsafirlerim~e iyi 
bir seyahat dileriz. 

Alımel Emin YALMAN 

Mülhak 
Bütçeler 
Mecliste 

Teknik bakımından bu sahada iler- Ankara, l9 (Tan muhabirinden)-
lemiş memleketlerden istifade cdıl - Hükflmetimiz, mülhak bütçeleri de 
mesine de Vekalet ehemmiyet veri- Meclise vermiştir. Bu teklif bütçele
yor. Bu maksatla Almanyadan zirai rini aynen bildiriyorum: 
iletler mütehassısı profesör Martini 

Hudut ve Sahiller Sıhhat müdür-lle bir mukavele yapılmıştır. . 
.. . . lüğü vandalı geçen seneye nazaran 

Turk ve yabancı bırçok fırmalann . li f ı ·1 986 300· ı· 
k·1 ·· tl · ı· t k 304 bın ra azasıe , . ıra, ve a ete muracaa en teva ı e me - 485 919 ı· Tahl' · u 
d. · b' masrafı , ıra , ısıye • 

te ır. Bu fırmalardan ır kısmı ken· ı ı··au 1 .. -.. ld 26 b" . • . mum 1 u r ugu geçen yı an m 
dı aletleri kullanmak şartile muay- . 1 -1 'd t 365 000 1· . lıra faz ası e van a ı , ıra, 
yen seneler zarfında elde edılccek ve- af 386 913 r v kıfl u 

· diki · . 1. ı masr ı ı ıra, a ar mum 
nmın şım nın en az on mıs ıne r d" lü-il 346 300 ı· f 1 ·1 k - . . mü ur g , ıra az ası e va-
çr acagını temın etmektedir. "d t 2 733 600 lı' af 2 ·1 

Karakış 

Geri mi 
Geliyor? 

Blikreş, 19 (TAN) - Memleketin 
bir çok taraflarında sühunet derece
l!!i sıfırdan aşağı olduğu için Roman· 
yada havalar soğuk gitmektedir. Bil· 
dirildiğine göre, 1sveçte, Finlandiya 
ve Şimali Rusyanın birçok yerlerin
de hararet derecesi sıfırdan 40 dere
ce aşağıdadır. Mart aylarında 1929 
senesindenberi sühunet derecesinin 
bu adede kadar indiği hiç görülme
miştir. 

n a ı , , ra, masr ı mı . 
yon 733,131 lira, İnhisarlar bütçesi 
1,372.000 lira fazla.sile varidatı 45 
milyon 112,500, maara!ı 7 ,649,960 li· 
ra, Ankara Şehri İmar müdürlüğü 
varidatla masrafı mütevazin olarak 
155,437 lira, Posta ve Telgra! bilt· 
çesi varidatı geçen seneye nazaran 
1,415,000 lira fazlasile 7,789,240 li
radır. Masrafı ayni miktardadır. Dev 
lct Ocmiryollan geçen eeneye naza
ran varidatı 3,5 milyon lira fazlasile 
26,920,000 liradır. 

Kalay Yükseldi 
Avrupada kalay fiyatlarının da 

yükselmiş olmasından ve son zaman
larda kalay ithalatı azaldığından pi 
yasada mevcut kalaylarm kilosu iki 
liradan üç liraya kadar fırlamıştır. 

== _ ____.,. Y E N i ~~~~~ 
Çocuk Ansiklopedisi 

8 inci Cüz 
Bugün çıktı 

• 
TA ei 20 - 3 • 937 -- ~ 

İstinye Dok 
Sirketi Ne 

Belediye ile Evkaf Arasında 
1 

Olacak? 
Pürüzlü işler lı 

Dörtte Üçü Belediye I :, !stinye gemi tamir havuzlarının 
umum hissedarlar heyeti, dün sene
lik toplantılarını yapmışlardır. Top
lantıda eski idare heyeti ipka edil
miş ve bilanÇo tasdik ôlunmuştur. 
Şirket 935 senesinde ettiği 24,364 li
ra zarara mukabil 936 yılında 274 li
ra kar etmiştir. !stinye havuzlarında 
936 yılı içinde 195,982 yekO.n tonun
da 91 gemi tamir edilmiştir. 935 se
nesinde bu mıktar 123,849 ton ol
mak üzere 70 gemi idi. Hissedarlar 
heyeti tesisatın İktisat Vekaleti ta
rafından satın alınmaktan vazgeçil -
mesi üzerine şimdilik çalışmalara de
vam edilmesini kararlaştırmıŞtır. ile
ride fevkalade bir toplantı yapılarak 
şirketin mukadderatı hakkında bir 
karar verilecektir. 

Lehine Halledildi 
Yeni belediyeler kanunu tatbik mevkiine konulduktan sonra 

su, mezarlık vesaire gibi birçok işlerin idaresi meselesinden dolayı 
Evkaf ile Belediye arasında çıkan ihtilafların tetkiki, saylavlardan 
mürekkep altı kişilik bir hakem komisyonuna bırakılmıştı. 

~ Aylardan beri uzun tetkik-
·------------ı 1 ler yapan bu komisyon ihti-

C' laflı meseleler hakkında Evkaf 
u aç l yan an ve B~ledi.yenin A alakadar mü

messıllerınden laznn gelen iza-

h k d ha ti aldıktan ve birçok tarih! 
l r a l n vesikalarla tapu kayıtlarını tet-

Haber verildiğine göre, şirket, bu 
seneden itibaren yavaş yavaş tasfiye 
haline girecektir. Çünkü Kasımpaşa 
havuzlannın tevsii ile haliçte yeni 
tersane kurulmasından sonra lstinye 
havuzlarının bunlara rakabet edemi
yeceği anlaşılmıştır. 

Ş. Demiryolları 
Tasfiye Ediliyor 

Hükumete geçen eski Şark demir 
yolları şirketi umumi hissedarlar he
yeti, dün saat 11,30 da fevkalade ola 
rak toplanmıştir. Bu toplantıda şirke 
tin feshi kararlaştJrlmıştır. Toplantı
da, Nafıa vckrueti namına tarifeler 
mUdürü Taki ve şirket nezdindeki ko 
miser Selii.hattin hazır bulunmuşlar 
drr. Şirket hissedarları tasfiye işi için 
bir heyet seçmişlerdir. 

Heyet Bay Döv, Bak, Şaseryö, Rus 
viller ve Buşaryödcn mürekkeptir. 
Heyet, en kısa bir zamanda tasfiye i 
şini bitirecektir. 

dava açtı 
B azı ondülasyon maki· 

.nelerinin iyi kullanılım. 

dığı için kadın saçlarını yaktı 
ğı ve tahrip ettiği hakkında 
şimdiye kadar bırçok şik&
yetler yapılmış, fakat bu şi

kayetlerin hiçbirisi adliyeye 
aksetıneınişti r. 

Dün, müddeiumumiliğe ilk 
dava açılmıştır. Şikayetçi Ci
hangirde Köşklü sokağında 

oturan Bayan Melektir. ld • 
diasına göre, bayan Beyoğ· 

lunda Ağacaınii civarında bir 
berber dükkanına gitmiş, on
dülasyon yaptırnıış, fakat saç 
ları yanmış ve dökülmüştür. 

M:.iddeiumumilik, şikayet -
çiyi Tabibi adillere muayene 
e.tirmiştir. Bayan Melek ber
berden mühim miktarda taz. 
m:nat ısteınektedir. Yakında 
muhakemesine başlanacaktır. 

Pul Pa~:etleri İçil'.'de 
Harice 
Döviz 

Mühim Miktarda 
Kaç·ırıyorlarmış ! 

Gümrük muhafaza teşkilatı, kurnazca yapılan yeni bir döviz ka
çakçılığı meydana çıkarmıştır. Kaçakçılık ~ski ve kıymeti f~zla 
posta pullarını paket halinde posta ile harıce kaçırmak suretıylc 
yapılmaktadır. 

l Döviz kararnamesinde kul-

G • K • • • • .. 
1 

1 lanılmış posta pullan için hiç 
azı oprusu bir kayıt olmadığından posta 

P • 1 • idaresi şimdiye kadar bu şe-ro ı e erı kildeki paketleri kabul ederek 
Gazi köprüsil hakmdaki tafsilat harice sevketmekte bir mah· 

projelerile diğer esas projeleri yanı zur görmemiştir. 
na alarak Almanyaya giden belediye Fakat, işi haber alan muhafaza teş 
yollar ve köprüler müdilrU Bay Galip, kilfıtı derhal tahkikat yapmış ve bu 
köprü malzemesinin teslimi işleri iÇin 
daha on beş gtin orada kalacaktır; 

Köprüniln projesini yapan ve inşa 
atı ıkontröl hakkına malik olan Fran 
srz mühendisi B Pijo da belediyenin 
daveti üzerine Berline gelmiş ve Bıty 
Galiple temas etmeğc başlamıştır. 
Mühendis Bay Pijo esas projenin 
son şekli ile tafsilat projelerini tetkik 
ve tasdik edecektir. ..... 

Eyüpte Belediye 
Teşkilatı 
Kuruluyor 

Yeni teşkil adilen Eyüp kazasında 
belediye tcşkiltı kurulması için ha· 
zırlıklara başlanılmıştır. Önümüzde· 
ki haziranın birinden itibaren Eyüp
te belediye teşkilatı lam kadro ile 
faaliyete geçecektir. 

Belediye teşkilatında bilhassa, bir 
baş dokor, bir doktor, bir çok sıhhi
ye memuru, bir katip ve bir hademe
den ibaret sıhhiye kadrosu, bir baş 
mühendis, bir milhendis, bir ressam, 
bir katip, bir hademeden mürekkep 
fen kadrosu, bir başkatip, bir katip. 
bir mukayyit ve bir hademeden iba· 
ret tahrirat kadrosu ve bir memur, 
bir kltip, bir de seyyar memurdan 
mürekkep bir temizlik kadrosu bu
lunacaktır. 

Bundan başka belediye zabıta teş
kilatı da, kaza teşkilatına uydurula
cak ve kadrolar nisanda şahıslandı
nlacaktır. Yeni belediye bütçesine E
yüp teşkilatı için on bin lira tahsis 
edilmistir. 

şekilde sevkiyat yapanlardan pulcu 
Angelidis namında Yunan tebaasın
dan birisini yakalamıştır. Harice .bu 
şekilde gönderilen pulların ic;erisinde 

çok kıymetlileri bu1unabileceği görü· 
lerek şimdiye kadar memleketten bu 

usullerle birçok servetlerin kaçırıl· 

dığı tahmin edilmektedir. Pulcu An

gelidisin Yunanistanda bulunan kar· 
deşine ötedenberi bu şekilde binler· 
ce pul gönderdiği yapılan tahkikat

ta meydana çıkarılmışt~r. Ayni za -
manda postaya verilmek üzere hazır· 
lanmış ve içlerinde binlerce kıymetli 

pul dolu bulunan üç tane de büyük 
paket tutulmuştur. 

Gümrük Muhafaza teşkilatı bu şe· 
kildeki kaçakçılığa mAni olmak ü

zere alakadarlara müracaat etmiş· 
tir. 

Şark Demiryolları Memurla· 
rı Şirketi Protesto Ettiler 
Hükumet tarafından satın alman 

eski Şark Demiryollan memurları şir 
keti noterlik vasıtasile protesto etmiş 
lerdir. Buna· sebep §irkctin senelerce 
yanında çalıştırdığı bu memurlara ik 
ramiye vermemesidir. Şirket protes
toya rağmen fikrini değiştirmezse, 

memurlar hüklı.metin ilk .taksit ola · 
rak şirkete ödeyeceği 248.000 liraya 
de haczi ihtiyati koydurmağa karar 
vermir;ılerdir. Memurlar tarafından 

şirket aleyhine açılan dava. neticelen 
meden evvel şirket bu taksiti hükıi · 
metten alamıyacaktır. 

kik eyledikten sonra son kara-
rını vermiş ve raporunu yaz
mıştır. 

Bu komisyon tarafından hükme a
lman tahkimname, evvelce bunu iki 
tarafın itirazsız kabul etmeleri tesbit 
edilmi şolduğu cihetle, bugünlerde hu 
kuk mahkemesinde tescil ettirilecek. 
tir. 

lhfilôflı l§ler .Nasıl 
Halledildi? 

Tahkimnamenin birer sureti e\'kaf 
ve belediyeye tebliğ edilmiştir. Bu hu 
susta tereşşüh eden haberlere göre 
iki daire arasındaki plirüzlU işlerden 
dörtte üçil belediye ve dörtte biri de 
evkaf lehine neticelenmiştir. 

Su, mezarlık, sebiller, kUtilphane
ler gibi göze batan bUyük ve esaslı iş 
ler belediye lehine hUküm verilenler a 
rasmda bulunmaktadır. 

Bu karıır dolayisile belediye, şim. 
diye kadar evkafn milmanaatı yüzün 
den el koyamadığı veya mahkemelere 
düştüğü bütün mezarhklarm tapusu
nu derhal belediye namına tescil et.ti 
recektir. Bundan başka üzerine bü . 
yük binalar y0""•'ıı.n ve 926 tarihinden 
cıonra e\icaf tSJ a~mdan müfrez ar.:ıa 
olatak satılan eski mezarlık!ıtra ait 
satış bedellerini de evkaf idaredi ta. 
mam1Ie beleCiiyeye oncyccexur. 

Sebiller ve sular m~ı>"'lesı de tıpkı 
mezarlıklar gibi murme1e görecektir. 

lki daire arasmd Ll pürüzlü işler. 
den ekseriyetinin belediye lehine neti 
celenmesi yüzilnden belediye birkaç 
milyon liralık kazanç elde etmiştir. 

YARALI 

DÜN 

MAKASÇI 

ÖLDÜ 
Evvelki gtin Sirkeci manevra hat 

tmda sağ ayağı kasığından kopan ve 
~ol ayağının parmaklan kesilen ma 
kascı lsmail oğlu Mustafa dün kaldı 
nldığı cCrrahpaşa hastanesinde öl . 
müştür. 

Tabibi adil Salih Haşım cesedi mua 
yene ve gömülmesine mUsaade etmiş. 
tir. 

Terfi Edecek Kaptan 
ve Çarkçılar 

Muayyen çalışma mUddetlerini dol

durarak terfie hak kazanmış gemi 

kaptanlarile çarkçılarının terfi imti
hanları bir nisanda örtaköydeki Yük

sek deniz ticaret mektebinde yapıla
caktır. Kazanan kaptan ve çarkçılara 

birer sınıf yüksek ehliyetname vcri
le<:ekt.ir. 

Et Fiyatlarında Görülen 
Ucuzlama 

--
Hukuk 

Fakültesi 
için Bina 

Son günler le Üniversite idarecileri 
··ıni en ziyade meşgul eden ve bu yıı 

den birçok hırıltıların çıkmasına se
bep olan mesele, Beyazıt meydanındıı. 
bulunan büyük binanınhukuk. iktiS!l~ 
ve tıp fakültelerini istiap edeınemeSl 
dir. Yapılan tetkikler neticesinde tı~ 
fakültesi için daha geniş bir rnes 
dairesine ihtiyaç olduğu kat'i olar~ 
anlaşılmıştır Binanın darlığı her 1 

fakülte talebe ve profesörlerini sıJall 
tıya soktuğundan gelecek tedris yı1Jt1 
da ayni vaziyetin meydana geırnel1le 
si için bir şekil bulunması kara.rl~tı· 
rılmıştır. te 

Yapılan tetkiklere göre, ünıvertf. 
meydanlığmın arkasında ve Merc~ 
cihetindeki metruk çifte saraylar !< 
nasından istifade edilmesi muvııfı tJ 
görülmektedir. Maarif vekRicti de b 

8 
karan tasvip ettiği takdirde çifte :e 
raylar önümüzdeki tatil devre!ill ı 
bir fakülte ihtiyacını tamamile kıı;1 
layabilecek şekilde tadil ve tamlr. 
. ""_,,,,,,., · - o .. • .L ~ J_ • • dl 
itibaren hukuk fakültesi bu bilin 
tedrisat yapacaktlr. 

Hukuk Dekanhijı 
Sıddı kSaminin istifasile a~;k ;:; 

lan hukuk dekanlığına profesor 09 
rü Yayan ile Eyvulullah Namzet g • 
terilmiştir. Maarif vekaleti bunlst" 
dan birini tercih edecektir. 

Sırt Hamallığı HakkındCI i' 
Hazırlanan Pr~"" 

Sırt hamallığının kaldınlm~ eııi 
selesi hakkında hazırlanan pr~Je ~il· 
baştan ve esaslı surette tetkik ·ıılll 
mektedir. Bu işler şehir mecli~u-O· 
Nisan içtimaı devresine kadar b~lt et 
mesi ve projenin mecliste de tetk1

eJ1 11 

tirilmesi kararl~ştırılmıştır. Esıı:s ıelC• 
şekle nakliyatın yasak edilmesı dıı.J' 
lifinin tetkiki de meclis tarafJJl ııs1' 
Nisana bırakılmıştır. Bu itibarla e~ 
liyat işi bir kül halinde görUşül~ ,,,.,,. 
........ ~------•ztF# 

BiRKAÇ 
SATIRLA ~ 

G Umriiklcrde yeni kuru1aD ),. • 
yahan.!ye alınacak ~ 

geder için dün bir imtihısıı ya te-' 
trr. İmtihan evrakları veki~ 
kinden geçtikte~ son~ -~ ~ , 
kimyager ,·azifesıle güJnrUğe 
cakla.rdır. 

Şehrimizde et fiyatları bir ay önce e ·~· 
rl 1'tl "' ye nazaran yüzde beş ile on arasında p azar yerlerinde etle D oıııJ,.rsJI 

ucuzlamıştır. Bundan başka geçen ay veltlen çe4dlıniş kı:r 
1 
~ 

mezbahada 1340850 kilo sikletinde ~ıkta satıldığı, sebzelerin pf!f su 
0 ~6· 

olarak 15085 karaman, 1211 dağlıc: ç.amurlu yerlere atılmakta oldU~ ~ 
3044 iavlrcık 775 keçi, 21004 kuzu, rülmüş, pat.ar ~·erlerinin kontr0 

7 oğlak 1579 öküz, 70 inek 3080 man- mesine karar verilmiştir. ,,,.,,,.1 
da. 151 dana, 180 malak ve 6 boğa ke ..,._.._._,..~•w 
silmiştir. ~ 

ITAkVi/t\B~HAV~ 
1 

20 ŞUBAT 
CUMARTESİ 

Bugünkü Hava: DEClŞlK 

Bugün hava. mlltehavvil g~ccektir. Ce
nubi Anadolu ile Akdeniz ııahıl memleket· 
lerinde hava biru daha ısınacak, Eğe mm· 
takasında hafif yatış görtilccektir. Karade
niz ıahili sakindir. 

DUNKU HA \
0 

A 
Dün barometre 761 milimetre, hararet 

en çok 16, en u 5 derece oalrak tesbit edi!
miştir. Rüzglr, cenup istikametinden sanı· 
yede 2 metre ıUr'atle esmistir. Hava kısmen 
acık ıı:cc:mistir. 

G . 31 K~, .. , ın:l33 3 ilncü ay im: ,..,. 
1355 Hicri 1353 tt 

7 )la 
Muharrem 7 

2 21 

!
Güneş: 6,07 - Oğle: ~s'.21 
tkindi: 15.47 - Akşam: 4 24 
Yatsı: 19,5~ 
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Madrit Kuvvetleri Fransa 

ispanya 

hududu Geçti Taarruza . 
boyunda 

Frankoya mensup 
Italyan kuvveti 
mağlfip oldu 

Londra, 19 (TAN) - Madridin şimali şarki 
~~phesinde şiddetli muharebeler olmuştur. Hü-

Utnetçiler, Brivega'yı istirdat etmişler ve ayni 
Cephenin garp mmtakasında ve Gadalajara'da 
tnuvaffakiyetli bir taarruza geçmişlerdir. Madrit 
kuvvetleri başkumandanı General Miaha, son 
tnuvaffakiyetleri tes'it ebniştir. 

Oviedo civarında da hükümetin kuvvetli bir kıt. 
~ı ıbir baskın yapmıştır. Kıt'alar. aldıkları sahada 
lllevıileri tahkim etmiye başlamıştır. Italyan kuv. 
"eUerinin bıraktığı 6 top, 30 mitralyöz, 60 kamyon, 
aoo tüfek ve 150 den fazla esir hükiımetçilerin elin. 
dedir. ispanyaya ademi müdahale fafbil<afından: 
Pr~ ajansmm verdiği malumata göre, !talyımlar 

liabeşlileri Ispanya Fasma eevketmektedirler. 2000 

'labeşli muharip, Centa'ya çıkvtl -ı
tnıştrr. 

Fransanın ispanya hududun dald gümrük
lerde askeri nöbetçiler 

KONTROL 
Londra, 19 (TAN) - Av~m Ka. 

~~~· İspanyol sahillerinin kontro. 
layilıaeını kabul etmiştir. 

Çanakkale Şehitleri 

Minnetle Anı~dı 

Türkiye • Hollanda 
Ticaret Anlaşması Hangi 

Esaslara Dayanıyor? 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden) - Bugün Hollanda ile imza 

d Çanakkale, 19 (TAN Muhabirin • edilen ticaret anlaşması bundan evvel klering esaslarına ve iki 
en) _ 18 :Mart deniz zaferi ve sava memleket arasındaki büyük iıktısadi teşebbüslere ait imza edilen 

•nırıı 22 inci yıldönünıü kutlandı. Şe iki anlaşma ile beraber bir kül teşkil etmektedir. 
hıu ü 1 b' · b' · · h ın er abidesi civannda yapılan aske- Ç an aşma ırı ırını er c etıe----------·----
tf :tlıeraaimde bütUn zabitler, memur. ikmal etmektedir. Holandanın mem
br Ve binlerce halk b1:!::3du ve iziz lekctimizde girişmeyi taahhüt ettiği 

llıt.ıerımız mınnetıe dı -a.~ı ı.~ "' - ıtt uı ye~u ileride 

~ilistinde 
Yeni Ölüm 
liadiseleri 
11. l\udUs, 19(A.A.) - Arap - Yahu 
~g:rginliği vahim bir safhaya gir • 
h ~ır. Tel - Aviv ve Kudüs ticari ma 
tııaı:11Iert, emniyet tedbirleri alınması 
it l!temektedirler. Polis müfrezeleri, 
~~üş sokaklannda devriye gezmek-

ır. 

AVUSTURYA 

MACARIST ANI 

arttırılması mümkün olmak şartile 
35 milyon florin, yani 21 milyon lira
dır. Bu para, 8 ıııene vade ile buğday, 
arpa, çavdar, afyon, şarap, ıııigara ve 
mermerle ödenecektir. 
İmzadan sonra lktısat Vekaletinde 

şampanyalar içilmiş ve iki taraf mu
rahhasları vücude gelen eserin havır
h neticeler vermesi hakkında te~en
'lilerde bulunmuşlardır. 
İKTİSAT VEKtI.JNfN BEYANATI 

İktısat Vekili B. Celal Bayar bu 
münasebetler ~unlan söylemiştir: 

"- Holanda gibi ileri bir memle. 
ketle böyle bir anlaşma imzasını müs 
takbel müna!'lebctlerimb: için hayırlı 
ve memleketimiz için faydalı görü • 
rüm. 

ru defaki ticaret anlaşması, bun
rlan evvel imza edilen anlaşmalarla 
beraber bir kili teşkil eder. Mahsul-

!erimiz için kolaylıklar temin edil • 
miştir. Mesela, UzUmlerlmizden &h
nan remnı, 100"'.kttoaa 2 .rıo iken 
1 florine inmiştir. 

Holanda ile tahakkuk eden anhtş
manm hususiyeti, ticaret işlerile Bı
nai teşebbüs işlerinin bir tek muka
vele içinde birleştirmetıidir.,. 
HOLANDA MASLAHATGÜZARI-

NIN SÖZLERİ 
Holanda mulahatgüzan Baron 

Harikoma, diişUncelerini şöylece i!a
de etmiştir: 
"- İmza edilen an18lma, iki mem 

Ieket için de hayırlıdır. Holandalılar 
bundan memnundur. Türklerin de 
ayni duyguda bulunduklarını zanne
diyorum. Bu anlaşma, isti~bal için 
büyük imkanlar açmr9tır. Türkiye 
hakkmda da Holandada yeni alaka
lar uvandırm1'trr. Gazetelerimiz, Tür 
M:iyeyi halka tanıtacak yazılar do • 
ludur.,, 

Hollanda ticaret ataşesi de şu söz-

Mussolini Harpten 
Menfaat Hiç Bir 

Beklemiyormuş 
Londra, 19 (Radyo - TAN) - Trablusta bulunan B. Mussolini 

burada çıkan Deyli Meyi gazetesinin maruf muhabiri Vard Prayse 

1 
muhtelif meseleler hakkında beyanatta bulunmuştur. B. Mussoli
ni önce, Ncgüsün çağırılmış olduğu Kral Altıncı Corcun taç giy

! me merasiminde hiç bir İtalyanın bulunmıyacağrru söylemiş ve 
[sonra şöyle devam etmiştir: 
1 "-İtalya müstemleke bakımından 
1 tatmin edilmi§tir. Afrika ticereti, Su
I dan ve Kenya meseleleri hususunda 
ı İngiltere ile dostça anlaşmaya ha-
' • zırız. 
: lspanya i4lerine gelince, İtalya, 
1 General Frank odan hiçbir menfaat 
1 talebinde bulunmamıştır. lspanyad&· 

1 ki İtalyan gönüllülerinin sayısı çok 
azdır ve istedikleri zaman dönecek
lerdir Eğer diğer milletlere mensup 
gönüllUierin geri çekilmesi için bir 
anlaşma yapılırsa biz de İtalyanları 
geri çağırırız. 

İtalya, İngiltere ve Franeaya karşı 
hiçbir zaman düşman gözü ile bakma 
mıştır. Ben en bMit bir kar ve zarar 
ihtimali karşIBında İtalyayı tehlikeye 
düşürmek suretile bir Avrupa harbi· 
ne girerek ltalyanın menfaat temin 
edeceğine kani değilim.,, 

ISLAM HAMILl~I 
MESELESiNE GELiNCE: 
Londra, 19 (TAN) - Hindistan

daki İsmaililerin ruhant reisi olan A 
ğahan, Kahireye muvasalat etmiş ve 
bugün Sinyor Mussolininin "İslim 
hamiliği.,inden bahsederek "İtalyaya 
tabi topraklardaki Müslümanların 

hakikaten himaye gördüklerine kani 
olmak, iyi bir şey olur. Bizler ise İn
giltere kralının idaresinden hoşnu . 
duz., demiştir. 

Deyli Heraldın husuei bir muh&
biri ,unları yazıyor: 

··~ınyor Mussolınının "lslim hl . 
miliğini., takrnmtu!ı ve lngiltere ile 
Fransaya tabi topraklarda karışık -
hklar çrkarmağa çalışmuı boşa git
miştir. Müııılümanların, bir çok dert· 
!eri olmakla beraber, Duçe ile bir a· 
laka ve müna.'lebetleri yoktur. Dün 
bütün İslam A.!eminde tahkikat yap
tık ve neticede Müslümanların Mus· 
soliniye tevecc\}h göstermediklerini 
anladık. 

leri söylemiştir: 
"- Şimdiye kadar imzaladığımız 

Uç anlaşma, biribirini itmam eder. 
Bunun netice8i olarak iki memleket 
arasında ticart münasebetler gittikçe 
artacaktır. Şimdi Türkiyeden fındık 
almrya da alaka gruıteriyoruz. Bizim 
tarafta alaka, en çok, liman işleri 
tiurinedir. Vapur yap&n tezgihlan
nuz çok m~guldür . ., 

Fransada: 
ya ihtilal 
Ya Kalkınma 

Paris, 19 <TAN )- Bütün gazete
ler, Klişi mahallesindeki kanlı hadi
seler Uzerine heyecanlı mütalealar 
serdediyorlar. Komünist ve sosyalist 
gazeteler. son hadiseyi faşistlerin tah
riki olarak göstedikten sonra umumi 
grevdeki amele tesanüdünü alkışlı

yorlar. Sağ cenah gazeteleri ise vazi
yeti ciddi ve tehlikeli göeteriyorlar. 
Sağ cenah gazetelerinden Jur ga

zetesi de radikalleri gevşeklik ve be
ceriksizlikle itham ediyor ve şöyle 

söylüyor: 
"- Bizi kalkmma ile ihtilil ş.ıkla

rrndan birini tercih etmek mecburiye
tinde bırakacak umanı geçiktirmiye 
yanyan muvakkat bir anlaşmaya 

doğru gidiyoruz.,, 
DAH!LlYE NAZIRI1'TJN SIHHAT! 

TEHLIKELI 
Paris, 19 (A.A.) - Populaire ga-

zetesi, Da.biliye Nazın Dormoy'un 
Klişi'de almıt olduğu ve bidayette ha
fif görünen yaranın ağırlaşmış oldu
ğunu ve çok ince ihtimamlara ve te
daviye lüzum göstermekte bulunduğu 
nu haber vermektedir. 

Başvekil bu kanlı hi.di8eler üz.erine 
Mebuea.n Mecl~inde beyanatta bulu
nacaktır. Kitap Mndikalan komite
si, nrot~to mahiyetinde olmak üze
re Albay Dö La Rok'un haftalık mec
muasının intişarına mani olacaklardır. 
Komüniıııtlaı- dün akşam 20 bin kişi
lik bir nümayiş yapmışlar, &ağ cena
hın yapmak istediği nümayişleri hü
kiımet y&M.k etnıiutir. 

Kırklarelinde Köy Kanunu 
Tatbikatının Yıldönümü 
Kırklareli, 19 <Tan muhabirinden) 

Köy kanununun tatbikinin yıldönü -
mü, bütün köylerde mera.simle kutlan 
dı. Umumt müfettişlik erkanı mera
simde hazır bulundul&r. 

kANDIRACAKMIŞ ! 
tı?ı. l..ondra, 19 (A.A.) - Reuter ajan 
.6ı. l?ı Budapeşteden öğrendiğine göre, 
lis"usturya krallığın iadesi için Maca 
~ lanı kandırmaya çalışmaktadır. 
lltıl.tr nta.hafilde Almanyanm tevessü
tt e ll'lani olmak için bunun yegane 
)!( l'e olduğu kanaati vardır. Fa.Rat 
~ tcıı.riıstan buna itiraz etmektedir. 
t U huausta da bilhassa İtalya ve Yu 
b~avyanm bun& muarız olduPıınu 

Giiniin Dç Siyasi lVleselesi 

Bilrmektedir. 

Mısırda 
kargaşalık 
!{ .. \... 

baı- ""'ıre, 19 (A.A.) - Bugün Eliı.z 
~ ~niven;itesinde hükumet taraftar 
~ Ue genç Mısır partisi mensupları 
~?1da mühim hadiseler cereyen et 
'1ııi t\r. Bundan iki Uç gün evvel Gize 
~tıversitesi mahallesinde de ayni su 

e hadiseler vu kua gelmişti. 

ı .. 
Q" • Irak Arasında Hava 
~ Postaları Ba§hyor 

ti ağdat (TAN) - İran hükfimeti 
~ltla Tahran arasında tayyare 
lUe .leri yapmak için Irak hükume
~ hır anlaşma imzalamıştır. Bu an 
~~'!a göre lran ve Irak hava sefer 
""' ~ hUkilmeti t&rafmdan tem.in 
-~~. 

MUSSOLINININ NUTKU: 

• talya Başvekili Sinyor Mus-
1 soliııinin Trablusgarp şeh

rinde ve büyük,, coşkun bir halk 
kalabalığı kar;Jısında iki nutkunu 
dinledik. Her cümlesi, her kelime
si, Sinyor Mussoliniye mahsus ta
vır ve eda ile irat olunan nutuk sık 
sık alkışlanmı~. "Hurra,, nidaları 
ortalığı kaplamış; nutkun ltalyan
casından sonra, fakat Sinyor Mus
soliniyi çok iyi taklit eden ve A
rapçayı ltalyancaya benzetecek 
derecede hüner gösteren bir Arap 
tarafından irat olunan tercüıne de 

' nutkun aslı gibi sık sık alkışlan-
mış ve yine "hurra,, nidalar• etrafı 
çın!atmıştı. 

• 
Nutkun en ınühirn noktası ltal

yanın Libyada yeni bir devir actı
ğını anlatan kısım değildi. Hattı 
ltalyanın lsl~.rn dostu olduğunu i
fade eden sözler daha basmakalıp 
sayılabilir. Bizce nutkun en mühim 
kısmı Sinyor Musslini ile ltalyanın 
Libya Araplarını ebediyen geri bı. 
rakmak, ebediyen geri yaşatmak 
için verdikleri hükmü ifade eden 
sözlerdir. Bu sözlere Libya Arap
larının, hayatiyetini kaybetmiş, 

mus.ır hayllt ile her ilifiğini kes • 
ınlş oları k&rıunlıı,. dalreslrıde ida-

r·····~ ~;:~:· .. ~~~~· ··;I;: ···~-;;~;~·~···· ··ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
re edileceklerini anlatıyor. Bu söz
ler, Trablusgarpteki ve lsllm !le
mindeki softaları, yobazları hof· 
nut edebilir. Fakat mUstemleke 
seviyesinden çıkarak hür ve müs
takil yaf&mak istiyen MüslUman
l&r, bu sözlere kanamazla.r ve bu 
sözlerde dostluk izi veya ıöl&esi 
İöremezler. 

MISIRDA KARIŞIKLIKLAR: 

M ısır üniversitesi ıençliği ye
niden faaliyete ıeçti ve hü

kumet kuvvetlerile çarpışmaia 
başladı. 

Nahas P&şa hükumetinin iş ba
şına geçmesindenberi bu Ç8'it ha
diseler vukubulmuyor, bilhassa ln
giltere - Mısır mua.hedesinin im • 
zasından sonra bütün milli kuv -
vetlerin elele vererek milli ıaye 
için ça.lı,ması bekleniyordu. 

Fakat Mısır gençliğinin son ha
reketi bu intizarı bo,a ~karaca.k 
mahiyette gibi görünüyor. Bir a
ralık Mısır ıençliiinin üniversite
ye devam eden kız t&lebenin çok
lufundan sızlandıtı için son f&all· 
v'!te rreçtifi slSylenmi,tl •. Fakat bu-

nun a.slı olına.dıfı ve Mısır gençli
finin erkek, ve kadınla elele vere
rek çalışmakta.n ve ilme hizmetin
den zevk aldığı anıa,ılmıftı. Bu -
nunla beraber Mısır gençleri ara
sında kızların üniversiteye devam
larına muhalif olarılar da vardır. 
Hattl hukuk talebesinin bu yolda 
bir teşebbüste bulunduğu anlaşılı
yor, fakat son hareketin bu teşeb
büs yüzünden ileri ı.elmediği mu
hakkaktır. 

Verilen malOmata ıöre hldise 
siyasi mahiyettedir ve Mısır genç
lifi ln&iltere ile Mısır arasında ya
pılan son muahedeyi, Mısırın is -
tiklllini l!yıkile temin etmif gör
memekte ve bu yüzden için için 
isyan etmekte idi. 

• 
' Mısır - lnıiltere muahedesinin 
kifayetsizliği ve eksikliği yUzün
den Mısırda mühim bir cereyanın 
ba"östermif olduğu, hattl bu ce
reyanın •imdiki hükumeti iktidar 
mevkiinden &tacak derecede kuv
vet buldufu ötedenberl söyleniyor
du. Fakat bu cereyanın bu sırada. 

bu Jtkil ve mahiyeti alması bek -
lenmekte idi. 

Bununla beraber hldisenin inki
f&fını beklemek icap ediyor. 

iSPANYADA: 

1
• ıpanya asilerinin ceçen haf 

ta en mutantan ••rait için
de ıiriftikleri mühim taarruz da 
bofa gitmit ve ispanya cüınhuri
yetçileri büyük bir cesaret ve kah
ramanlıkla dövüşerek Madridi bir 
kere daha kurtarmıflardır. Bu&ün
kü ha.berlere ıöre Ceneral Miy&ha 
kazandıtı muvaffakıyeti l<utla
maktadır. 

• 
Ceneral Miyaha birk&ç ıUn ev. 

vel Le Soir muhabirine ispanyanın 
Alman ve ltalyan istillsına utra
dığını söyledikten sonra dört a.y
danberi Faslılar ve Almanlarla uğ 
rqtıktan sonra ltalyan fırkala.rile 
kar,ılqtıklarını, fakat bu taarruz 
da akim bıraktıfını anlatmıf ve 
tözlerine fU ıuretle son vermişti: 

"- ispanya Ha.befistan delil -
dir. Madrit cephesinde canlı adam
lar bulundukça lta.lya.nlar bura
dan geçemez!,, 

General Miyaha sözlerini yerine 
19tirmif bulunuyor. 

3 --

11f"lEK 
Aptal mı Olmak 

istersin, Deli mi? 
Bir yerde oturmuş, ratip ve yahls 

görüşüyorduk. Böyle ratip ve yabis 
görüşmeyi !;Ok sf'nrim. Kimse ülema 
lık etmez, edemez. Azıcrk ukalalığa 

ba.'laym~ hep birden : 
- Ke8! Derler. Hemen tekrar yo. 

la gelir. 
lşte böyle ldlllıum;, aleladf', yalm 

kat bir söhbet Mnasmda içimizden hl 
risl sordu: 

- Size sonalar: Aptal olmaYl mı, 
tercih edersiniz, deii olmayı mı! 

Hemen bermutat ikl~·e aynldrk, lıir 
kısmı deliliği diğer kısmı da aptallığı 
tercih etti. 

Size her lk1 zü•nrenin mUtalr.ııJanru 
.raza~nn da icabı halinde bunlardan 
birine iltihak etmek isterseniz işinize 
yara.4'm! 

Deli olma), tercih e<lenlerln filiri: 
- Delilikte enrrji, azim , .e hareket 

\'ardır. Bir e~ e inanır \'e onu hiitiln 
kunetile ~er. Delilerin çoğu ilf e • 
meller beslerler. Bu bakımdan delilik 
sırasına göre işe yarar. Hatta delinin 
bazı makul zamanlan da olur ki buna 
ci)·adet deneleri elenir. 

Bundan ba.5ka da giinlin birinde te. 
dni olunup akıllanmak ihtimali de 
\'ardır. Lakin aptal pasiftir. Hart>ket 
siz \'e takatslzdir. Ne tarafa c:f"ksrnlz 
ora)·a gider. Ne makul ne gayrima • 
kul hiçbir fikri, iddiası n emeli yok. 
tur. Onun i~in delili!< aptallığa mü 
re<>cahtır. 

Aptallığı terdh edenlerin fikri: 
- Delilik müteca\'İ7;dir. Ba~ası 

na zarar nrir. Deliliğin kan dökiicü 
ne\'ilerl bunu teyit eder. Delinin 
en biiyitk t.-hlikesl gayrimakul fikri 
akıllr ıL<lamlannkinden daha bü~iik a 
ı:Jmle gütmesidir. liıkin aptal öyle 
değildir. Halimdir, kimse)·e zaran 
~-oktur, ne emeli ,·ardır, ne idcliası. O 
nıın bu hıtlini {ffiekkiil ,.e ('ezbe) sa 
)1p elini öpenler hile lınhınıır. Ço~u 

aptallann mn..a nna e\'Iİ)'aihr di)'e 
mum bil.- dikerler. Hem dünyada, 
ht"m ahrette rahttır. 

Bu mütaleaJara bir ff'k kelhne Ua
,.~ etmf)·onım. Anan17.1n ak siitU gibi 
helal olsun. İstediğiniz zaman kulla. 
nahilirsini7-

Benlm fikriml sornrsı\nız hen ~erçe 
sıra.'iml\ a:öre akıllı olmaktan bile !'l• 
kant edh·onım amma cfo~nısu deli. 
lfk

0 

,.e &Jllallık ara.tıında hC'nüz bir in 
tihap yl\pmak zaruretine clii-;mliş de
ı?;illm. Hl"le ha-.kı\lan hir kere dene. 
sinler de baıkalım ne nf"tice verir? 

8. FELEK 

Eıektrık 
Santralleri 
Hazır tığı 
Ankara, 19 (Tan muhabirindenl

Elektrik işleri etüt idaresi ilk an san
trallerin kurulacağı iki mıntaka üza. 
rindeki tetkiklerini bitirmiştir. Bu 
santrallerden biri Zonguldakta, diğe
ri Kiltahyanın Seyit Ömerli köyünde 
yapılmaktadır . 

Zonguldaktaki büyük elektrik san· 
tralinin bütün hazırlıkları bitirilmit 
gibidir. 937 yılı sonunda inşaatı ta
mamen bitirilecek olan bu santral, 
Ankara ile Zonguldak arasındaki de· 
miryolu nakliyatını temin edebilecek 
ve o mmtaka için zengin bir enerji 
kaynağı olacaktır. 

Göçmenler için 
Ankara. 19 (Tan muhabirinden) -

Sıhhat Vekaleti, göçmenlerimizin iyi 
birer müstahsil haline getirilmeleri 
için geniş tetkiklere girişmiştir. 

Devlet Şurası için 

Hazırlanan LCiyiha 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden)

Adliye encilmeninin de tetkikinden 
geçmiş bulunan Devlet şurası kanun 
layıhumın, bütçe müzakerelerinden 
sonra müstaceliyet kararile görüşü· 
leceği ve mayıs ayına kadar Meclis
ten çıkacağı tahmin edilmekt<'dir 

Li.yıhaya göre, bugün diğe• rf 
dairelerin azalanndan müretteı O· 

larak teşekkül etmekte bulunan i· 
kinci deavi dairesi müstakil bir dai
re haline getirilmektedir. Bunun i
çin yeniden. devlet şfırasına aza de
recesinde bir müddeiumumi alacak 
tır. 
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·1".a.hk"emelerde 1 Yeni Evlenenler 

İki İskence , 
Davası 

Dün ağır ceza mahkemesinde iki iş
kence davasına bakıldı. !kisinin suç
lulan da lstanbul emniyet direktör
lüğü kaçakçılık bürosunun memurla
n idi. Yalruz bu davaların diğer da
valarda görülmiyen bir başkalıklan 

ve hususiyetleri vardı. Birçok dava
ların suçlularını jandarma getirir. Bu 
davaların şikayetçilerini jandarma 
getirmişti. 

lik davacı morfin kaçakçılı"'mdan 
b

. b 

ır sene hapse ve 27 bin 990 lira pa-
ra cezasına mahkum olan Hasan is
minde bir tUccardı. Suçlu yerinde de 
emniyet direktörlüğü kaçakçılık bü
rosu şefi lbrahimle komiserleri Şev
ket, Cafer ve Zeki vardı. Suçlular
dan yalnız Zeki gelmemişti. 

Davacı Hüsnü şikayetini şöyle an
lattı: 

"-Bir kaçakçılık meselesinden d<>
layı beni kaçakçılık bürosuna çağırc:lı 
lar. Beni lbrahiınle Şevket beş, altı de 
fa fasıla ile ve ayaklarımı falakaya 
kaya kıstırmak suretile dövdüler, 
Cafer, saçlarımı kökünden söktU. 
Zeki de gece ellerime ve a. 
yaklarıma tel bağladL Yarı 

belime kadar soydu ve açık bir 
pencerenin önünde üstüme soğuk su
lar döktü. Ve beni diz çöktürerek oy
luklanmın arasına evvela odun, sonra 
kokkömtirü koymak suretiyle daya
nılmaz işkence yaptı. Ayaklarım ka
bardı. Müddeiumumiliğe müracaat et
tim. Tabibfı.diller dövüldüğümü ra
porla tesbit ettiler. Ziya, Haydar, E
mil Kopanos isminde üç te şahidim 
vardır.,, 

Reis, bundan sonra tabibadlin ra
porunu okuttu. Raporda da vacırun on 
gün sonra tekrar muayenesini istil
zam eden bazı araz görüldüğü zikre
diliyordu. Bundan sonra şahit Ziya 
,.e Haydar dinlendiler. 

Muhakeme, mahklıın UçUncü şahi

din çağınlması için tehir edildikten 
sonra ikinci işkence da vasma geçildi. 
Bu davanın iki şikayetçisi vardı. Biri
si, Kemal isminde bir fabrikatördü. 
lkincisi de Moiz adlı bir tüccardı. 
Mahkum olduğu için kendisini jan
darma getirmişti. Suçlu yerinde de 
kaçakçılık blirosu memurlarından 

Hakkı Şinasi, Ne.şet ve Ahmet vardı. 
Evvela Moiz şikayetini oöyle anlat-

b 

Mahkemeden Çıkar Çık-

maz Arkadaşlarına Eroin 
Verirken Yine Yakalandı 
Evvelki gün ihtisas mahkemesinde f 

muhakeme edilerek serbest bırakılan) 
bir eroin suçlusu mahkemeden çıkar 1 

çıkmaz yine ayni suçtan dolayı ya
kalanmış ve tekrar mahkemeye sev-

TARiFEDE 
TAHRiFAT 

Bugünkü 
İstanbul: 

program 

T .. k ınıısi· 
1 Öile neşriyatı: 12.30 Plakla ur lif plik 
1 kisi; 12.50 Havadis; 13.05 Muhte 
1 neşriyatı; 14 Son. rrıu· 
I Akşam neıriyatı: 18.30 PUikla dans ta· 
ıikisi; 19 Şehir Tiyatrosu komedi k!srrı~rrı-

1 rafından (Tristan Bernarm: La Gtoıreöıııer 
1 bulaneiere); 20 Fasıl heyeti: 20.30 fasıl 
1 Rıza tarafından arapça söylev; 20.45 5 A· 
1 heyeti, ıaat ayarı; 21.15 Orkestra: _22.l~nün 
1 janı ve borsa haberleri ve ertest gu ve 
ı programı; 22.SO PUikla sololar, opera 
1 operet parçaları; 23 Sor 
• • 

Günün program özü kedilmiştir. Hadise, şöyle olmuştur: YAPMIŞ .ı 
Mithat oğlu Ömer isminde bir ero-

. 1 k d l il b Hafif Konserler: 
ın suç usu, ar a aş ar e eraber ya- Belediye iktisat müdürlüğü, üç !it'!· • • ı· 
Pılan muhakeme neticesl"nde kaba ed be · 13.10 Bükreı: E"lenceli phik musıkısc'. 

• n en rı zabıtai beled.ye tahmatna- • B""krc .. • hat.siz görülerek serbest b k 1 16 Prag: Hafif musiki parçaları; ıs utdtoY 
tır. Ömer, karardan sonra :~~e::~ mesine göre, yiyecek. içecek gatan Bayan Ermina ile Galatada Mahmudiye caddesinde 25 numarada hırda. Radyo orkestrası (Strauss, Dvorak. Va ıı. 

l 1 h 11 k vatçı Bay Aramın nikahlan Beyog-lu evlenme memurlun.., ... A.,. aktedilmış· • fel, Caykov5ki): 18.40 Brüno: PaskalY~ 19 
den dışan çıkmış, biraz sonra da ar- yer ere il .nn yı anmasına ve tara- 6 .u"'"'" vatan; 19 Budape"te: ÇiO'an musikisi. 

t 
. tir. Yeni evlilere saadet dileriz. .. • ı .,,.. kadaşlarının mevkuf bulundukları 1 nıp emızle:tmesıne tahsis edilPn yer- Münih: Srammel musikisi ·"'19.15 Bratis 

1 
• 

~~~~k~n&~e~~~~in~~tailicl~citadk~•=============================o~~;ı9~B~~=~~~n~~ 
-· . .. l . tir S l 1 ro 20 Budape~te: Varyete; 20.35 Prac: ıurı 

recegını soy emış · uç u ara neza- tedir. Tarifeler müessese sahipleri #••••• Rl(' te iki fevkalade film birden .,. musiki konseri; 20.35 Viyana: Orkestrı• 
ret eden jandarma sigara paketi ile ta.rafından haz 1 ktı t ü- ~ sopran: 21.10 Breslav: Balalayka orkcttt"t 

b
. k"b "t k t d·- ır anır ve 1 sa m HANS ALBERS BR1G1TTE HORNEY CHA ""isi. ır ı rı u usunu ıger suçlulara d". r- . - - RLES V ~~L ıı, tenor; 21.10 Hamborc: Halk aıus .. 

vermek üzere Ömerin elinden almış. ur ugeoiın tetiut\mden ı;c.-çtikten son Almanca ı Fransıca vesaire: 21.15 Viyana: Halk opera ve oPc 

fakat şUphelenerek içlerini muayene ra tasdik edılerek ~i;*'S' p,seJt-rde müır S Ol f 217 YEŞJl D retlerinden parçalar; 22 Paris P.T.1'= .. ~~ 
·1 • .. b"l avoy e OMı·No nşık mizahi sahneler; 23.15 Budapeştı 

etmek istemiştir. Jandarma, tam kib ten enn gcıre ı eceğı bır yere asılır. keıtra konseri. Heyecan ve merak filmi Hissi ve muhteşem 
rit kutusunu açacağı sırada Ömer, Dün, ağır ceza mahkemesi üç sene Operalar, Operetler: 
b. d lb" • d f 1 rak k ' ••••••• İlaveten: Ekle.r dUnya haberleri I 
ır en ıre yerın en ır aya u - denberi ilk defa olarak böyle bir ta-

tuyu kap~ş ve k~mağa ba~am~- rifu~tahrifdavasma ~ktL Su~u ~---~~---------~-------------
tır. Türkçe sözlU ••••••••-.1ıı. 

Ömer, sokağa kaçmak üzere bina- Halıcıoğlunda berberlik yapan Anas- .,. 
nm merdivenlerinden hızla inerken tas idi. Iddiaya göre, suçlu tasdikli RUS - JAPON Muharebesi 
gürültüyü duyan muhafaza memur- tarifedeki 10, 15 ve 20 kuruşları 15, 

25 30 ku 
_Misli görülmemiş muvaffakıyetlerle 

larmdan Ferit, karşısına çıkmış ve ve ruş yapmıştır. -
kendisini yakalamak istemiştir. Suçlu, beş ayda.nberi asker oldu- M İ L L 1 S İ N E M A D A devam ediyor. 

Ömer, Feridin üzerine atılmış ve ğu için bunu kalfalarından Mustafa Ayrıca ilaveten: 
ikisi arasında bir boğuşma başlamış- ile Jiraer tarafından yapılmış olması- C A SU S L A R KA RŞI KARŞ I YA 

20.35 Bükreş: Bizet'nln "Cannes., operası 
(4 perde); 22 Berlin: Büyük or.kıtr• tat• 
fından opera havalan. 
Oda Musikisi: 

20.30 Varvova: Hafif triyo konseri; zı.lO 
Berlin: Piyano triyosu. 

Resitaller: 
19 Breslav: Sarkıl2- (Sopran); 20.15 ~~~ 

lin: Piyano refakatiyle keman; 20.40 lrfürı;;iı 
Halk earkıları; 23.10 Pariı P.T.T: Sa 
konser. 
D8Jls MuslkJıd: 

tır. Bu sırada muhafaza memuru Fe- nı ileri sürdü ve şimdi Jiraerin Ba- Baş Rollerde: 
ridin başı pencereye çarpmış ve cam· kırköy hastanesinde bulunduğunu, W1LL1AM POWEL _ ROS .. T n.TT"\ RUSSELL. Heyecan, k 1 ı9.os Bükreş; 23.20 Viya.na; 23.30 J re' 

A.Ull'H.J aş ve av; 24.15 Roma. 
lar yüzünü kesmiştir. Fakat, buna Mustafanın da adresini bilmediğini '•••••••••- ihtiras filmi ____________ __,.,,,,._ 

ra~~F~öm~~~m~~w~~ ----------- ------ -----------'-'••••••••••-·• 
yetişen jandarmalara teslim etmiş- Muhakeme, rakamların ehlivukufa 
tir. Tetkikat neticesinde sigara pa, tetkik ettirilmesi için tehir edildi. 
ketinin içinde eroin bulunduğu anla
şılmıştır. 

tbtisa.s mahkemesince so~uya çe
kilen Ömer, ayni günde tekrar tev. 
kif edilmiştir. 

Bayan 

tin 
Nezihe Muhit

Aleyhfnde 
• 

Eıski kadınlar birliği sabık reisi Ne-
zihe Muhiddin aleyhine evvelki gün 
Beyoğlu Cürmü meşhut mahkeme 
sinde bir hakaret davasına bakılmış 
ve Nezihe Muhiddin 6 giln hapse 
mahklim edilmiştir. Mahkumiyetinin 
sebebi, bir vatmana karşı vaki ha
karetin sabit görülmesidir. 

Genç Bir Kız 

Hapisaneye Giderken 
Baylldı 

YILDIZ 
SlNEMASINDA 

ZiGFi LD 
REVüLER KRALI 

MYRNA LOY ve 
WlLLlAM POWELL 

Tarafından şimdiye kadar görül
memiş derecede zengin ve mu-

• - azzam revü filmi. ' 

ŞEHiR TiYATROSU ORAM KISMI 

~ 
llllll'Jlllll:ll !~' Bu akşam saat 

20,30 da 

il ilUll il Y~z~n~ L L I R 

ij llHlllll W. Shakespeare 
Tilrkçı:::u. tieniha Bedri Göknil 

ŞEHiR TiYATROSU op•r•+ kısmı 
Du uh~ttııı ısao.1ı 

20,30 da 
S A Z-CAZ 
Gündüz 14 te 

Çocuk tiyatrosu 
DOGAN LA SELMA 
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Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• .. . Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• -- :s'· • - - --r--- -
\.._ .. ._._._ .. _.sa•• 

YEN, NEŞ~ 
-GUNDUZ-

_..,.tJ
Bu kıymetli sanat ve fikir ıne~ 

ası bugün çıkan 12 inci sayısile 2 

inci cildini tamamlamıştır. 

Beyoğlu dördUncU sulh hukuk h!
kimliğinden: Beyoğlunda Nane so • 
kağında 9 numarada oturmakta iken 
ölen Selman Palanın terekesine mah 
kemece el konulmuştur. İlan günün
den başlamak Uzere alacak verecek 
vesair suretle alakadarlann bir ay 
mirasçıların Uç ay içinde Beyoğlu 

dördüncü sulh hukuk mahkemesine 
başvurmaları ve müddetinde başvur
mıyanlar hakkında kanunu medeni
nin 561, 569 uncu maddeleri hüküm
leri tatbik edileceği ilan olunur. 

32 Sayfa olmasına rağmen fiYILtı 
10 kuruştur. Tavsiye ederiz. 

- Ben fabrikamda. oturuyordum. - Beni fabrikada tuttuJaı. Suçlu-
Pencerelerden, ellerinde tabancalar lar, beni nb~ra aldı:h.ı. Ayağıma bir -----------------------------------------------------_____,. 

ıp Yaşlarında Melek isminde bir.. 
kız arkadaşına hakaret ettiği için 
iıç gün hapse mahkum olmuş ve pollf 
te dün kendisini yakalayarak ceza
sının infazı için ilamat müddeiumu
miliğine getirmiştir. Jandarmalar 
MelP.ği hapishaneye götürürlerken 
birdenbire adliye koridorunda yere 
düşerek bayılmıştır. Tabibiadil En -
ver Karan kendisini tedavi etmistir. 
Hastalığı yüzUnden cezanın tatbiki 
bir hafta sonraya bırakılmıştır. 

~~~n::a~:ı:a;ed!;:r~d;i;:l~~ ~:~:~;eg:~;~:~l~~eve:ô::ı:r~unan bir #M E BULGONE K eı·R KADIN' YAL ANI FL:RO:REAN:NTgTa:o'f. lle dövdüler. Seni öldli.reecğiz. dediler. Bundan sonra mahkeme bazı şahit-
60 yaşındayım. Bu işkenceye dayana leri dinlendi. Bunlar işkenceyi görme 
madnn. diklerini soylcdiler. Muhakeme gel-

lkinci şikayetçi Kemal de fJUilları miyen şahitlerin çağınlması için tehır SlNEMASINDA NEFIS - ZEVKLİ- GÜZEL ve MERAKLI Fransızca sözlü film. 
11öyledi: edildi. naveten: PARAMOUNT DüNYA HABERLERİ -

~!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~-~~-~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!'11!~;:::::::::::::;;;;;;;:;::::::::::::::::~~~;;~~~;;;;;;~~~!!!!!!!!!!~;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-~ 
- Dılencıligi ile ittihar etme annenın. 1şın, ıç yU- - Vallahi!. lki gözüm önüme aksın ki, yalan söyle 

zünü biz de biliyoruz, bize de anlatanlar var. Anan miyoru.m .. Babamın efkarı yalnız bu! .. Babama. ıoz "' 
evvel dilenci, sonra kah.be imiş, kahıbe •. Herkes bi- ma .. O, acınacak bir adam 
liyor. Hovardalar onu kaldırıp gece yarısı mezar- - Ya ben!. Ya ben! 
lıkta oynatırlarmış. Kostantinin sarayında içki a • filmJlmf@fülfü@1fül?~Jfüll@ffi.__._...... - Sen de acınacak bir zavallısın, abla .. Fakat asıl 
lemleri yaparlarmış. acınacak benim. Sana ben yardım edemiyorum . 

- Günlerce ~ kalırmış, annem. Sadberk teyze No. 9 Yazan: SUAT DERViŞ Evet, hasta kız, Nazlının sırtında yaşamanın bilt~ıı 
biliyor. Soğukta üstüne giyecek bir hırkası bulun- rnaklı ve bir erkek eli gibi kocaman elleriyle acıta _ gilnde, evet 13 saat çalışıp ta, sonra bu parayı " acısını hissediyor. Hasta kız, sanki kendi ayıbı iıl11' 
mazmış. Mecbur olmuş. Hem en evvel mahallenin cak gibi sıkıyor: bunağın rakısına vermekten bezdim. Taşlı taraklar. gibi sakatlığından utanıyor: 
külhanbeyleri onu zorla mezarlığa sürliklemişler. - Neden beni dünyaya getirdiler? Sen yatağında da, dallı ipekten esvaplarda, tüllü ,tüylü şapkalarda - Sadberk teyzem söyledi, annem bana gebe ka " 

Hıçkırarak ağlıyor: yatıp günahı, sevabı pek i~ öğreniyorsun! Sen söyle, hevesim var, ayıp mı? Ben de gencim .. Herkes yapar lmca, annen bana beddua etmiş.. Oğlan doğarırrı 
- Ne ağlıyorsun be! Ne oldu, şimdi? Sana ne bana imam efendi, neden beni bu dünyaya getirdiler? da ben neye yapmıyayım. Amma, o, karı parasiyle diye korkmuş ta beddua etmiş. Hem de içi yana~a~· 

dedik? Söylesene .. Ne yaptık ta gönlUnü kırdık? Sırtımdan geçinmek için mi? . geçinmiye alışmış. Anamı sömilre, sömüre yağsız lçi yanarak yapılan beddua tutar abla.. Onun ıçiD 
Nazlı, içinde, boşuna biç te gitmiyen bir duygu - Onlar sana bakmadılar mı?. pastınnaya çevirmiş. Şimdi de ba.na musallat oldu. ben bÖyle kötürüm doğmuşum • 

hissediyor ve dUşünmeden yerinden kalkarak kar- _ Hayır! lçmek istiyorsa, çalışsın kendi.si... e 
deşinin yatağının üstüne oturuyor: - öyle ise nasıl bUyUdün ?. - lş bulamıyor, yaşlandı. Hem de hasta ... Bir yer-

- Melek! Melek, bak bana ... Aç yüzünU. Niye - Bir lokma eimıekle, paçavralar içinde bUyUdUm.. den on para kazana.nuyor. Bu onwı kabahati mi?. 
ağlıyorsun? , - Onların bundan fazlasını yapıruya iktilarları - Ya kimin kabahati?. 
l - Ağlamıyorum abla! · vardı da yapmadılar mı?. Melek omuzların ıakldırıyor: 
' - Biliyorum, gönlUnü kırdım, değil mi? .. Bak, Nazlı, ona cevap vermiyor, hep kendi düşünceleri. - Alnının kara yazısı diyor, kader, kader.. Ne 
dinle beni. Ben, senin annenden konuşacak değil- nin arkasında, konuşuyor: yapsın, daha otuz beşinde yokmuş .. Büyük seferber. 
dim. Bana ne, ölmüş kadından! .. Annem bile ona - Ben onlara bakrruya mecbur muyum? Ban11. ne lik olmuş .. Onu siz hiç dinlemiyorsunuz. O sana hele 
dargın değildi ki.. Biliyorsun, hastalandığı zaman iyilik yapmışlar da karşılık olarak onlara bakayı:n? Ka:fkastaki karlan, Kabedeki sıcağı bir anlatsın .. 
ona bir kızkardeş gibi bakmış. Ben sana kızdım. Bir mektebe verdiler ... Bir sene gidemedim. Geri nl. Sarıkamışta kar altında kalmış. Sol bacağını az kal-
Sen, baıbamın apukatlığını yapıyordun. Benim de dılar. Ne için: ayağıma bir kundura alamadıklRrI dı kesiyorlarmış .. Sonra da kurtulmuş, kurtulmuş 
tepem attı. için ... Müdür, "çıplak ayak gelinmez,, dedi. Eşim ak- amma, o soğuk algınlığı ile üç buçuk ay 
Meleğin ellerini yüzünden çekiyor. Genç kız, yaş- rannn yanında mektep döndU, döndü, döndü de bey- yattıKtan sonra çilrüğe çıkmış.. Biliyorsun, sen de .. 

lı gözlerini saklamak ister gibi başını yana çevi- nime yıkıldı. Elbette mektebe çıplak ayak gidilmez. O zamandanberi ciğerleri zayıf .. Yine bu sene tütüne 
riyor: Ali çavuşun inek ahın mı orası .. Hem bir de gitsey. girmek istedi. Tütünün doktoru: "Osman dayı sen 

- Babana gUnahtır, diyorsun. Babama günah ta dim acaba adam olabilecek miydim?. Orası da var. bu ~e yaramazsın ... demiş .. Siz onunla hiç konuşmı • 
bana günah değil mi? Kimse beni düşünüyor mu? lnsanın babası kütük, anası odun olursa, elifi görse yorııunu.z. Siz, biribirinizle hiç konuşmuyorsunuz .. 
Babam, annem bana, beni dünyaya getirirlerken direk zannederse, böyle ana, babanın çocuğu nasıl sı- Biriniz girdiği zaman ötekiniz dışarı çıkıyorsunuz. 
buna kim bakacak, biz bunu nasıl bUyüteceğiz, na.- ruf geçer, nasıl okumasını öğrenir? Herkesin çocu. !nan bana, senin çalışıp kazanman, senin bize bak • 
sıl yaşatacağız, demişler mi? Tutmuş, dünyaya g~ ğu mektepte anlamadığını evine gidip öğreniyor. A- man, onun arma gidiyor . O, buna efkarlanıyor. Ef-
lir gelmez, emeklemeğe başlar başlamaz, beni kaldı- nasma babasına soruyor. Bizimkiler dünyayı bizden kirlanmca da alışmış bir kere, o zıkkıma, kendini he. 
rımlara atmışlar. Kimse bana sahip çıkmamış. Ken- öğren.miye kalkıyorlar . men ona salıyor. Yoksa eğer bir işi olsa, eğer bir 
di kendime sokak köpekleriyle, uyuz kedilerle bera- Elleri onun ellerini bırakıyor ve şimdi asabt bir ha.- parça para kazanabilse, hiç olmazsa eve ekmeğini 
ber bUyüdüm. Şimdi de sırtımdan geçiniyorlar. reketle kendi saçlarını arkaya doğru atıyor: getirebilse, göreceicsiniz, babam nasıl bambaşka bir 

Onun hic; iş g<Srmemiş, ince parmaklı bembeyaz - Bezdim, anlıyor musun, bezdim .• GUnde on n~ adam olacak?. 
tenli, küçük ve çok biçimli ellerini, yamru yumru par. saat çalışmaktan bezdim. Knic kuruş yevmiye ile - Belli!. 

Nazlı yer inden doğruluyor: 
- Demin serinlemiştim, amma vUcudum yine yaıı

mağa başladı, diyor, biraz dışan çıkacağım .. 
Şimdi çıplak ayaklarına lastik iskarpinleri ve çıp

lak vücudunun üstüne de siyah önlilğünü geçiriyor· 
Oda, daha karanlık oldu ... Duvardaki aynayı als

rak pencerenin önüne gidiyor ve pencerenin içine s.
Wmrş bir tarakla saçlarını tarıyor ve sonra la aynıı
ya bakıp kendisini beğendikten sonra sokak kapısrrı3 

doğru süzülüyor. 
- 3-

Gök koyu çivit rengi ... Ve bu gökteki şeffaf bul~~ 
lar, mavi tavanlı bir kadın odasında içilen ince 51 

garların dumanı gibi... 3_ 
Nazlı, yer, yer yıkılmış surların bir çatlağınırı~rtl 

rasına. oturmuş, ayaklarını setten aşağıya. doı; 
salla.mı~. ileride serviler, mezar taşları var.. Uf , 

Nazlı başını duvara dayamış, kıpkızıl ufkun er:trı 
ttuıe oyına bir işleme gibi hakkolmuş nefti servl1 ııo 
tepesine bakıyor. Mezar taşları arasında o~:el't 
çocuklara yeşil çayırlarda, yaklaşan geceye rag "'ııt" 
hali. otlayan eürUler. Sürülerin dibindeki çöp yıg 
tarını eşeliyen, aç ve serseri köpekler var. ) 

(Arkası var 



L&6. E ·O<: 

~AN 
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BAŞMUHARRiRi 
?ı .. ,...t Emin YALMAN 
k.~'111 hedefi: Haberde, fi· 
~ her feyde temiz, dü
-~ aanıimi olmak, kariin 
~eai olnuya çabımaktır. 

ClJt4UN MESELELERi 

~nmm 
"- Okuyorlar 
.,_...., lakdibmdan beri en ook bul 

~' en çok ..tılan mecmua, ço 
~ hitap eden kitap ve mecmua
~tlyaç uzuv doğurur. Çooak 

"' un bollup da bbde bir ço-
&__~.)'afı dojunmılı prekU. 

"'-~. ettim ve dön a.ldllde ~
'~çocuk kitap ft ~ 
'~ .... Banlar llwlıılde afak 
~:- yaptım. G6rdtlllm tudur: 
~ lohl yazılan bütllll kitap ve 
~ ~ tereümedm ibarettir. Te
~ hlıbç .....ı. ve bir iki kah 
~ hlkiyeslnden başka bir ya-
'-ilet gelmedim. 
~ kltaP ve mecmualarda ~tun 
\. •e bilgisini arttıraeak mevzu. 
~Pek nadlrdlr. San'at ve edebiyat 
~ bir ı,ey yoktur. Kltaplann da 
'.___ ~'*lann hayatla ••iıkalan 
~ edebi zevklerbıi arttıraeak 
~ leçllmemlştlr. 
~ ki bizde, utıtm ve taldJln 
~ Olnaa.ma rağmen bir çocuk ede
' \'e bu edebiyat berinde lşllyen 

' IQQhanlrlerl çıkmaım~. 
-........_ ._. neslin okuyaeajı kitap ve 
~ ~ berinde blru daha itina 
~ blr zarurettir. YUDaniefanda 
fıt&.1'eak muharrlrlerl ve bir çocuk 

\~ vardır. Şimdiye kadar bbde 
~ ~ edeblya.tmm teessüs edeme. 
'-& kolayWda izah edlleblllrdl. Fa. 
"'!44 '-1.t tçln büyük tlmltler belleme 
~ htıw ~österect* unsurlar mev. 
~ • Umabm ki zaman Ue blme de 
~ edebiyatı teeuüs .... 

• lL\.-: tte ıtaıyan 
:.Gbiyetı 
~ ihıtıncle O..oraı - onla 
~~. ·~ ımjl6p oldular. 
~lllll&lldanlar bu defa bütün ilmlt 

' ba yeni kuvvelere balla.auflar-

~ 1"1J&tta KMlJse çıkanJuı dört t. 
~ fırkaımu Madrlt cepheelne sev 
\~r ve orada böytik bir taamı 
\::--etle.Mi. Bu taamıs lll gttnler
~ ~!~yetil neticeler verdi. 81. 
~ ~ Akıbetinden korkut..na.. 
\ batJanmıştı. Fakat htiktUnet 

\L..l"'vetlerl vaslyettelll 
~-....._ uladılar ve bir gibi ......_ 

\.~ bir tayyare hüeama yaptı 
'llf ~ tayyareleri 24 1Ut saf 

----~ fırkaları tberlne gelerek 
~ bombalar Jatdmlılar. 
~ kalkan tt.ıyaa tayyare. 
~ 4e pü91dlrttWer, ve İtalyan cep 
il Peritu ettlJd:en IOlll'a t.op at.e 
tı 1 aıtında taarrasa geç. 
'-.:.'"·O vakit, İtalyan 
~ bir panik batladı. ve 
~~- batgöeterdl. General Fran 
~ ..,._,.. dyarette11 IOIU'a Madrtt ta 
~~ vupçmeğe karar vermek 
~~etinde kaldı. Bu suretle ba 

'~ da kınldı ve Madrtt kur 

~ ~ bötlln hudutlarda beynelml 
~ ~I batlanut buhmayor. Ban 
~-.,.General Fru*oya yml yar 
\ du... '-'vetter gönderilmesi lmJrAn. 
\...._ ~ bile güç olacak ve harbin 
~ Wlere pek gWerytls 
~eeektlr. 

~carı l~saclt 
,.._iması 
~ BeJkan devletleri mllmell.. 
~da bir ekonomi ko~ 
~~ ~nln maJnwh Bal
. i..~dakl iktisadi b.gl 
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HAFTANIN MEŞHURLARI 11 
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Şehinşah Rıza 

Pehlevi 

Ecnebi Mürebbiyeler 
Gen~ bir muallim çocuğunu bak • 

&Irmak lçbı ecaebl bir mürebbiye • 
tlyor. ŞlmdJye kadar ecaebl miireb • 
blyelerl, sengin aileler, çocuk yü • 
idbadea lnırtulmak için yüksek uc • 
nitlerle "MllDlekete getlrlyorlanb. Bu 
ctba evJeıde mtlrebblye ihtlyac1 yaL 
aa .agln ailelere mtinhMJr değlldlr. 
İl9 giren IFadmlann adedi gündengll
M ~or. Bu kadmlann çocukla. 
mu blnkaealduı bir mtlıeuese yok • 
tar. Bu mtiell9eeelft'I vücut bul. 
.... , bir saman itidir. Fakat o za • 
- kadar ba ihtiyacı hlueden k&. 
dullar ~ oocuklaruu evde hlzmet
olye, veya ihtiyar bir nineye bırak • 
mak sanuetl var. Çoculunu bak. 
tınmık için, bariçten mürebbiye ge. 
tlrt.mek lstlyen bu muallimin arzusu, 
.._ bu mevmu lflemek lmkAnım 

ftl'dl. 

Osl en çemberlayn 
-3- • 

La Guardia 
C ;sf lronın yilcsei llüiümda rt Şeltlnıa• RIZA PEHLEVi 

Ecnebi mürebbiyeye bilhassa bi
zim memlekete bariçtf9 gelen mil • 
rebblyeye çocuk te&llm etmek çok 
mahsurlu bir iştir. Çiinkti buraya ge
\elller, bir defa ~ bakm•suu 
kat'lyyen bUmesler. Ecnebi memle • 
ketlerde mllrebblyellk tabsW yapan, 
981lhlyetll mürebbiyeler, oralarda 
it bulduktan için, böyle bir maceraya 
atılmak ktilfetlne girmezler • 

Şehinıah Rıza Pehlevi ıı.ıyor, müzakerelere iftir&k edi • 
yor ve bllhuaa Deyli Telgraf p· 
zeteaine Avrupa •itaaeti hakkında 
makaleler yazıyordu. B u hafta içinde doğumunun yıldönUmU kut

lanan Şehinfah Rıza Pehlevi, Iranın kur
tancJSıdır. 1921 yılında Iran buhranlar içinde çal· 
kandığı sırada onun kudretli eli Iranı selamete 
kavuşturdu ve Rlza Şah o günden bqlayarak yıl
maz bir rehber, milli gayeleri gerçekleftirmekten, 
hedefleri takip etmekten yorulmıyan bir vatanper
ver olduğunu gösterdi. 

Son 11enelerlncle ihtiyar bir devlet 
adamı llfatiyle fildrlerlni söyle 
mek ile iktifa etmekteydi. lngtıte 
re onun ziyaiyle önemli adamla • 
rmdan birini kaybetmit bulunu • 
yor. 

Buraya gelenler orada ancak ev • 
ferde h.lsmetkir olarak kullamJaa • 
lanbr. Bundan batka. bunlar çocuk 
lara tamamea ,.ı.nft ve •eri bir 
terbiye verirler. ~ bir ecnebi 
ftsam konQtlDUI, ana rsanmı anut
muı bir banç defli bir zarardır. 
Bir komaopollt yetişir. Ecnebi mttreb 

Bugünkü Iran, onun irade ve idaresile kazandığı 
muvaffakıyetlere iftıhar ile bakabilir. Onun him
metile lran htır ve müstakil bir memleket, harici 
kaaırgalan ve dahill saramtdan muvaffakıyeUe 
yenen sağlam ve itiban y\lksek bir devlet oldu. 

La Guardic 

G 
eçen hafta içinde adı llkaık blyeallı • böyök vadfesl çocup dla 
anılan bir f&haiyet Nev. terbiyeal vermektir• 

yoı·A( belediye reiai Bay La Guar- Çoeulun muhitine tamamen ya • 
diadır. Sebebi, Nevyork belediye bum bir din... Bugtln herhangi bir 
reiainin bir nutkunda Her Bitlere dini terbiyenin ~iti afyonladığl 
şiddetli imalarda bulunmasıdır. Bu muhakkaktır. Ecnebi mttrehblye 90 
imalar yüzünden Almanya hUkd. cuğu alleslnden, muhJtinden, mem • 
meti Amerikayı protesto etmif ve leketlndea soğutur. Bir gayri mem • 
Alman matbuatı Nevyork beledi. •• yetlttlrir. Btttttn bu mahzurlara 
o79-niaba• cevaplar verdikten ~ ..,........ ooeaPaa eeaebl .. ureb • 

R ıza Şah, 1921 de Iranın mukadderatım ele 
aldığı zaman kırk Yatında idi. Iranın için· 

de de, dışında da pek tanmmıyan bir şahsiyetti. 

Fakat Iran 1896 da Nureddin Şahm katlin/en, 
Rısa Şahın 1921 de 1ran mukadderatına vaz'ıyet 
•t.nıesine kadar en feci aartlar icinde vası-

7ordu. Mem•e~ 1dr c.ilrltl' muaamqdiı'yOr --~~ 
ve eaki mUeaeeelerl de tef eaalib 
etmit bulunuyordu. Memleketin 
gençliği, ordu zabitlerinin bir kıa. 
mı hoputauzluk içinde idi. O za. 
man it bafmda bulunan Sepehtan 
uamm htlkftmetinl dtlfilrilp yeni 
bir hUklımet tefkil etmek icap e
diyordu. Riza Şah bu iti ha.tar • 
mayı üzerine aldı ve 1921 aeneıi • 
nin 20-21 fUbat geceıi 2500 mev
cutlu kuvvetinin bafmda Tahrana 
girerek bütün ordunun kumanda
BJnı deruhte etti ve hükikmeti dü. 
tUrerek ve yeni bir htlkftmetın te
,ekkWtıııe yol açtı. 

R ıza Şah, bu adımı attıktan 
sonra ikinci adımı ayni 1e. 

nenin 3 nisan gtınU attı ve harbi. 
ye nazırlığını cleruhde ettiği bir bil 
kamet kurdu. 

Onun ilk icraatı, kudret ve ira. 
desini apaçık gösteriyordu. İran 
her ,eyden evvel, mU.takil ve bU. 
tün mukadderatına hlkim bir dev
let olduğunu tebarUa ettirecekti 
Bunun için, TUrkiye ile bir mua • 
hede mtlzakere edildi ve gayri at. 
yut mahiyette maıt bir komiayon 
teşkil edilerek tranın maliyeainl 
JSlah ile mqgul oldu. Bütün dev
let daireleri, Riza Şahm nüfuzu • 
nu ve otorlteainl hı.etmekte ıe
çikmemlf, ve bUtilD memleket &. 
ledili ve bekledilt adıma kavu,. 
tuğunu anlamlfb. 
Rıza Şah tıçilDcll adımı atarak 

Batvekillifi de ttserlne alDUf, ve 
harbiye nuırlıfr ile ordu 'b&fku .. 
mandanlJtmı bırakmallllfU. 

Y eni htlkbıetln eiyuetl, her 
teyden evvel, lraıım birlL 

ğtni temin idi Ve hükbıet bu 
yolda kat'f adımlar abyordu. 192'9 
de Muhammira teybinin teslim ol
mıu11, bu yolda ablan adımlann 
sonuncusu ve kat'l8i idl. Bu ç8fft 
teYhler • lran blrUtinl annyor ve 
lran devletine k&l'fl bir tehlike 
tefkil ediyorlardı. Rısa Şahm hlm 
meti ile lra.n blrlJllnl tehdit eden bu 

. Nevyorlı l eledlye leiıl 
La ti•ordlyo 

'9W•hrftrp ka Amerika mtıe111e11elerlne kai11 blyeye t.Mllm edm bir ana. uatt va-

niversiteainde tahSll görmllft1lr. fiddetli nefrlyatta bulunduğu için kan d•p....,..... vaziyettedir. 
Austen Chamherlain., muhafaza.. Amerika hUk\ımeti de Almanyayı • 
ki.rdı ve 1896 ten b&flıyarak dev- protesto etmek lbumunu blaaet. Ecnebi mtlrebblyenln mahzurun 
let adamı olarak tanmmlftl. Ken. miftir • kabul etmek, memleketteki mürebbi. 
disi o zaman bahriyenin sivil lord- ye ihtlyaemı bıklr etmek demek cı.. 
luğuna fetirilmİf, daha sonra 1900 ~ .. iman pzetelerl her Alman- pdlr. 
senesinde huine müatetarlığmı " ya aleyhinde bulunanı Ya- Zengin, tufeyli kadmlann, eğlea • 
yapmıf, 1902 - 3 te poata umum budi eaydıiı için Nevyork belediye cıeleri için çocuklaruu talim edecek-
mUdtırlUiüne getirildikten IODta reisi La Guardianm da Y&hudi ol- lerl mürebbiye ihtiyacından bahset. 
maliye nazırlığını deruhte et.mif, duğunu eöylemif iae de bu lddianm mlyonım. Çahpa kalmlann bu ibtl-
daha aonra Hindistan nuırbğnıı ve aslı yoktur. yacuu tatmin etmek içtimai bir • • 
nihayet 1924 ten 1929 11eneeine ka ÇtinkU La Guardia ulen ttaı • ruretUr. Bu müesseselerin açılacall 
dar lngilterenin dJf balwılığuu yandır. Ba.buI İtalyadan Ameri • güne kadar pratik çareler bulmak li-
yapnllf, 1929 da muhalefete geç • kaya hicret ederek Amerika ordu· am. Geçinmek için iş bulma mtırana. 
tikten eonra 1931 de tefekkW eden da olM pek çok bdmlar var. Fakat 
milU kabinede bahriye lordluğunu sunun muzikumda çallfllllftlr. banlar evlere bir mürebbiye olarak 
yanını• f k t b uriv.++.-- Oğlu La Guardia, kendi kendini .ı--a.a bir L.1- ... anı.. ..n.a tehlikeler kat'l ıurette beriaraf e. r--T• a a u mem ,, .. ...._. a---aa teaeatll, IUMlle~ & .... 

dildi aynlarak "daha genç neele yol &9- yetiftirmit, büyük harpten önce bir te)' telik'd edlyorlu. ÇalıfllWUll 
__ ,. ııı.--- uı"" .. ' ı.--ı ... ı Ameriki. koDIOloeluklannda bu. ...... bir lran halla, bUyUk -f.lerinin bu 111AA IAAl"I re ..... ._, IÖY ~- 'U\' tekU ayıp değildir. Fakat bu 

T- lunmn•- büyük harp aıraamda, '--'-1 ..._ •-•-- da uJ rta "' . pek bü .. m· muvaffakıyetini en •• m. "'T" ....,..... an. uu ~ uo m..-,, .... ,,.... o ··-- "" bert-•- ıe- te İtalyan eephealndeki hava kuvvet. _.....,.. , _ __._ ..... do& sek takdir ile ..... _"·-·- ve Rıza ua...::n '!r'Uam - l'IU • .......,.,,e o-- evlere venn~ te .. 
-.,~ Lok -w- •--- L lerinde çabprak binbatılığa kadar d.-&ndı-Şaha k&l"fl unılmaz bağlıbfım anıo a--.....aı ~ e ru .....-.- • 

ve yıpranmu güvencini en l'UlP • mif, ve o zaman föbret kır.anm,., terfi ' etmif, daha sonra konp-e Maarif Vekiletlnln, Muallim Mek. 
r- Nobel ulh Uka• raı azalığına MÇllerek on dört 11ene lak gösterilerle iahl.t ediyordu._ ve 1 m a&&b pne teplerlnde veya San'at Mekteplerin • 

Daveele birlikte kendiabıe veril • meb'ualuk etmif ve 1933 de Nev- de birer 11e11ellk kurslar açarak, ipti. 
_,.,,., york belediye relalifine meçllmif • 

R 1za Şah 1921 den 1925 e .uu.yw. • dal tahslll olaa kalan bu tekilde ye. 
kadar tranı yeniden teala Sir AWlten 1892 den 1814 e ka- tir. tlftlı'meld, çok kuvvetli bir lhtiyaea 

ediyor ve İran birliğini Bağlıyor. dar Avam Kamarumda çabfDllf Nevyork belediye reislerinin cevap verir. Dem bir çoll fakir aile 
ken Kaçaroflu Ahmet Şah, ya. ve 19H ten IOnra da b&bumm nüfuzu çok büyüktür. Çtiııkü tehir lmlannm it bnhnMma. hem de çala-

tl rde ldarealnin bqı 1&yıhrlar. Ameri • ___ .. ,_ .. ı ....-ı.ıan ı 
hancı memleke e zevkUaafui- yerine Birmlngham meb'··-, .. ~.... ,__ wdD arm ~ m emn • n.-- WNwtfi"'" kab1ara göre Amerikadakl en mü- _...... L.-1.--•·•-- bir ... ....w- baL le meHuldtl. na- Şah iae timal- --il-'· ve ölnmtlne k-..;a-- bu ,, ........ 111~· ,, __ 

.. _ .... .,, -.... u MIAı" him mevkilerin üçilDcü.U Nevyork L.'-~ -•--
de çarplflyor ve ~erbaycanı kur- meb'ualuktan aynJmamı:ıtı. .._._ "'Mllla _.. -· 
tarmaia utraf!Yor, Hozlatanda uaten Ch ,... belediye reialiğldlr. uwıclai Nev. &ınelıl mtlrebblyenla içtimai mah-
ilerllyor ve lraoa en zengin Wke • A amberlalıı, IOD gi1D. york vaUlill " blrinclai de Ame • IUl&nnı, TUrk mtlnıbblyeter ~·eti' • 

lere kadar Avam Kamarumda ça- rlka cUmhurrellılJtldlr 
lerini yeniden kazandırıyordu. • tlnnmla fayclalaruu kavradıktan 

lran halkı bUytik bir uyanıklık ,..------------------------ IOllN, Velliletla, veya beledlyenln ba 

bir teY dtlfilnmiYen Kaçaroğullan F 1 K R A 9ebep 1'*tm' • 
göstererek tabii zevkinden bqka ( ) meıııele tberlnde durmunuma biç bir 

nı 1925 senesinin 31 birincite,rlıı ------------------' ADSIZ YAZICI 
günü bqlarmdan attılar ve Rıza 

Şahı, Pehlevi Unvanlyle Şehinf&h 
yaptılar. Rıu. Şalı 1929 aenealnin 
215 nisan günU tetviç olunmut ve 
bütün İran bu bayramı cotkun se. 
vinçlerle teı'it etmifti. 

lran, Şehinph Rıza Pehlevi 
devrinde tam istlklll içinde Y&f& • 
makta ve sür'atli adımlarla mua • 
IIrlqmaktadır 

Osten Çemberlen 

Arlraıckıı ... ,. &ftCll .._ •ra· 8'ula kantma"*' Fakat dwtamDlll 
Ziraat YeklD 

Antalya da yor: llll'at k..._. ,...._ lroydaP ..... ft 

- 00.•mlerde oelenlr slM•· yol9aslalr,,, ......._ M ~ Antalya, 19 CTANl - Ziraat Ve. 
meı;.= ~ lla para ........... m. ,,._.... p)'l'lmet- kili Bay Muhlia bu sabah (dUn sa • 
De · edlyoım...--. ra brtlbll lndluuna. bah) saat 11 de Mersinden denız yo-

- Evet. dövb ••el"'.. Ahbabamma lllyledllf• &in De- lu ile buraya gelmiftir. 
- N..ıf ~bir ldeet.......,. ....._ Ziraat vekili fehrimlzde bir kao 
- Bollwladu Po......_ ..._ ae Diri dadı 'ı Dllitla .... .. gUıı tetkikatta 'bulunacaktır 

bir stlrU ...+htJer bllle tloll* ltllal ı ula ...,... •• dl•• ....... 1- --------=---• 
ederdi. .... .,........._ ...,. ol- - "19 ....................... ba .... , 

~-lllllletlerl: siyasi Wıllıeler 
'~ blrlettfklerl gibi, •111111 sin. 
"""'- ldtsadl lstU&ya kup da ~ bir cephe yapmala meebar m!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!IBl!!!!!!!l!!!!l!!!!!l!l!!l!!!!!!!!!!~!!!!I 

.... -.,. devletler, ldlçlk mlllet m m1a11er1111 ~. Ba lktl
"ııııııt a._ lktleadf ntlfmlan altına ...U lstllAnm latlae ueak ~ 

•ı nglltere en me,Jıur devlet 
~ .......... '"-la ....... imi- ............ il lla da ... mit Elbettfa c:h.'f'lrf 
dik. - . ..... .,.... • ~ kallunm: Cenazede. ılüiit• 

~ IOlll'& ban ıdyul lstB fçla bir "8phe tells etmelr laJ"et.lle ..... 
-- o1ank lmJlanmaktMır. danalülllr. Atlu u.p.ı ba cephe. 
~ laeler içinde BaJkM devlet yl lmnmk w.11.at tlw'lae alnı;ffu. 
~ teerllhe efmleler w a llnaffak o..,...• da ttlphe yoktur. 

adamlarından birini kay. 
betti. Kalp 1ekteainden vefat 
eden Auaten <Jıamberlaln, Jo-
1eph Chamberlalnin en bUyUk oflu 
idi. 1863 1eneelniıı 16 birinci te,. 
rin stlnil dotmut ve Kembrlç U • 

Düttm ve MM· nrlen1e tloek ft oe- ı..m w,.. ....._ .tııımıen.ht ... ele, apriamacla, karşılamada, b.het"
lenk yoJl.....P, llll'af adı venıaler a- tiye verdljl p&nUUll llllktuuu illa ..mte, Mfranmda. her venle kucak 
rumda bir ........ da kanttr. 1ler ....... : lmeak ,9içek lmDMD11&! • 
.uf, keyfe göre, lllraf olablllr. Jlfto - O. bet kanıt t llemlelEett.ea ta* ve &.,.. lft'k· 
kes kenet darbp ..-.... keHI Dwtmım IOl'UJOr: 11111111 lldel•* 9'111 itle hlr luafta 
~ W4ıdlll bdar ldlclDteWllr. - (Joek .......... ..t bl, ,.._ "-r ._Jlala! - FATA'l' 
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( SPOR ) l tk.i gürılilk. hlkAye 1 
• 
ır Klüpleri Acaba 

Tahdit Edildi ? 
Niçin 

Klüpleri tahdi t edilmek üzere olan lımir 
futbolcuları bir muhtelithalinde 

Klüpleri azaltmak 
lzmir sporuna 

ne tesir yapar? 
Yazan: Bürhan FELEK 

Meşrutiyet bidayetinde tek nez.aret halinde o
lan Ticaret, Nafıa Nezaretini; Ticaret Nezareti 
v~ Nafıa Nezareti olmak üzere ikiye bölmüşler
dı. O zaman da meb'us olan Abdullah üstadımı
za bir ahbabı sormuş: 

- Yahu! Şu Ticaret Nafıa Nezaretini nedi-
--------------...!......-- ye ikiye ayırdınız? 

Adapazarı Finalini imi~azır cevap üstat, şöyl• d•-

A 
- Bir nezaret idare edecek 

daspor 3 • 1 Kazandı kuvvette adam bulamadık. Elde
kilerin hepsi yarım nezaret kuv-

Adapazan, (T.~N) -. <?eçen senenin bazı ihtilaflarla yarıda ka
lan Adapazarı kume fınalı, federasyonun bir karattı ile bu pazar 
tamamlandı. 

vetinde. Bir nezarete de iki nazır 
tayin edilemiyeceğinden nezareti HIRSIZ 

lim .. Esasen gideceğimiz yer uı$k 
değil. 

Her ikisi de yola düztildiilet• 
Polisin yürüyüşüne bir türlU yeti 
,emiyen çocuk. ta.şiarın ustiind• 
sekip duruyordu. Gidenlerin ar· 
kaıııından bakmakta olan satıcı bit 
yandan esniyor, diğer taraftaJl dl 
istavroz çıkarıyordu. Ecnebi hakem 

Münakaşaya 
Yoi açtı 

ikiye böldük. 
İzmlrde ikişer. üçer klübiln bir 

Adaspor ve Gençay arasında oyna- klüp haline getirildiğini ve mevcut 
nacak bu maçta bölge, lzmitten Rüa. sekiz kliibün böylece üçe indirildiğini 
tı hakem göstermişti, zamanı içinde işitince hemen şu yukardaki fıkr~ ha 
Gençay bu hakeme itiraz ettiği için, tınma geldi. 
Ada.sporun teklifile İstanbul bölge- Çünkü bence bu hareket milli kU
sinden bir hakem istenmiş ve Şazi meye girecek iki !zmir takımının 

Tezcan gönderil~iştir. 1 kendilerini bu yeni imtihanda tam 
. O~un: daha zıyade Adasporun ha- manasile temsil edecek kuvvette his-

. Beynelmilel Spor Temaslan Orga. k~mıyctı _aıtınd.a geçm~ş. ve iki devre- setmeyip. diğer klilplerle birleşerek 
nızasyon komitesinden: yı de galıp vazıyette bıtıren Adaspor, milli kümede tstanbul ve Ankara ta-

19 Mart 1937 tarihli Cumhuriyet oyu~u 3:1. kazanarak Adapazarı kil· kımlariİe adeta iki tzmir muhteliti . 
gazetesinde Bay Nüzhet Abbas, Pa- me~ı galıbı olmuştur. şeklinde daha aVRntajh şartlar altın
zar günü yapılacak milli küme maç- Bu maçta çoktandır birarada oy - da çarpışmak istemesinin bir teza • 
tarının bir ecnebi hakemin idaresin- namıya~ Gençaylıl~rı ~efe:38iz ve son hürüdür. Hatta milli küme işleri için 
de .cereyanını hoş görmemektedir. l~~a -~ogru d.a asabıleşır hır sertlikte Ankaraya davet edildiği zaman lz-

Büyük fedakarlıklara katlanarak gorduk. Şazı, Gençayın bu sertlikte mir futbol ajanı da alakadarlarla bu 
getirtmek tasavvurunda olduğumuz çok ileri giden Foettahını oyundan çı- vadide görüşmeler yapmıştır. 
ecnebi hakepılcr, gerek futbolcuları- karmak zaruretınde kaldı. Zaten her şey bu birleşmenin an· 
mıza ve gerekse hakemlerimize birer Adaspor, kendini fazla sıkmadan k bunun için yapıldığını '<t: nıillt 

H ırsız ba_şını eğdi ve sustu. 
- Senın evinde ekmek yok 

mu? 
Hırsız içini çekti. Gözyaşlarını e. 

liyle suratına bul~tırarak, b~ını 
ı;alladı. 

- Anan, baban seni doyurmu-
yorlar mı? . 

- Babam yok ki. • 
- Nerede o? • 
- Bilmiyorum .• 
- Ya annen?, 
- O sarhoşun biri .. Boyuna içi. 

yor ...• 
- Demek böyle ha! .. 
Bu konuşma artık satır.rya zevk 

vermemeğe başladı. Esniyo\-du. 
Çocuk, kızıl saşlı satıcının kıllı 

ellerinden birini, sonra da diğerini 
<>ı.ıtU •e yavaşça. yaıvartıt: 

- Amca, Ne olursun, bırak be-muallim vezifesi görecekler ve mem ve yerinde olan nefes kabiliyeti ve kümeye dahil olmıyan üçüncü lzmir 
leket sporu bundan i.za.m.i istifadeyi itidali ile, hakkı olan galibiyeti ka- klübünU teşkil eden iki klübiln de ö- ni ! .. 
edecektir. Yoksa, Bay Nüzhet Abba- za.nmış oldu. tekllerin narına yandıklarını göster • Çocuğun el öpmesi, sattcmm pek 
em yazdığı gibi, hakemlerimizin doğ- Bölge finali,. iki küme galipleri A- mektedir. Nitekim geçen haftaki mü- hoşuna gitmişti. Bıyık altından 
ruluğundan zerrece şüphe edilmiş de- daspor ve. fzmıt İdman yurdu ara • sabakalarda yeni klüplerin ilk takım- gülümsedi. Vakit geçirmek, bira~ 
ğildir. sında, lzmıtte yapılacaktır. larını İzmir futbol ajanı yapmıştır. daha gönlünü eğlendirm·~ i~in 
Şunu da istitrat kabilinden arze _ \ Demek yeni klUplerde henüz bir he- çocuğa bir miktar daha e,,:yet yap. 

de!im ki, Bay Nüzhet Abbasın say-\ Kır Koşularının ye.ti ida_rc, kapt~, teknik vahdeti le· mak istemiyor değildi. Fakat artık 
dıgı hakemlerden hiçbiri, önümüz- mın edılememiştır. bu işten canı da sıkılıyordu. Hem 
deki pazar günkU maçların idaresini Beşincisi y apıhyor ~unda? başka .bi.rleşen klüplerln bu sırada. yanlarında ktiçlik bir 
kabul etmemişlerdir. çogu eskı lokallennı de muhafaza et· kız çocuğu bulunan iki kadın u-
Yanhş tefsire mahal kalmaması i- İstanbul Atletizm ajanlığı tarafın- mektedirler. Hani bu klüpler yoksul- zaktan işportadaki malla~ bak. 

ç!n, keyfiyetin tavzihini dileriz. dan tertip edilen kır koşularının be- luk ve zayıflık yüzünden birleştiler- mağa ba.şlamışlardı. Satıcı içini 
şincisi bu pazar günU Şişlide yapı- di! Lokalini yaşatabilecek ve oraya çeı.-ti. .• 

Galatasaray Klübü Yüksek 
Mürakabe Heyeti 

Galata.saray Spor Klübünden: 
Mart içinde toplanması mutat yük 

~ek murakabe heyeti içtimaı, 27 Mart 
1937 cumartesi .gtinU saat 14 te idüp 
lokalinde yapılacağından, Yüksek mu 
rakabc heyeti azasının behemehal gel 
ıneleri rica olunur. 

Halkevi 
Lig Maçları 

EminönU halkevinden: 
Evimiz spor şubesinin himayesin· 

t!eki 14 klübün futbol takımlan ara-
l!ında tertip etmiş olduğumuz lig 
maçlarına fasılasız olarak devam e
dilmiştir. 

21. 3. 937 pazar gUnil saat 15,30 
C!a Bakırköy sahasında aşağıdaki pro 
gram gibi (Aksaray ile Akmspor) 
arasında bu maçların finali yapıla • 
cak ve galibine evimiz taraf mdan 
bir kupa verilecektir. 

Bakırköy sahası: 

Saha komiseri: Cevdet Özglin 
Aksaray - Akmspor: saat 15,30, 

hakem Bahaeddin. Takım: A. Lig 

Kadin Tayyareci 
Burcd:.n Geçecek 

Londra 19 (TAN)- 928 de Büyük 
oln"•nosu aşan kadın tayyareci A.me
lir r ' • "'l\rt bUyUk devri atem seya
hatine d'in sabah başlamıştır. Tayya· 
reci. kendisinden evvel hareket eden 
iki büyük ticaret tayya.resiyle de ya
rış edecektir. 

Yolda kıuirJ tayyarecinin lstanbııla 
uğraması da muhtemeldir. 

lacaktır. devam eden fiili a.za bulabilecek klü- ____ _:_ _________ _, 
be zayıf denir mi? nisbet midir? Türkiyenin en büyük 

ve zengin klüpleri ancak 100 kişiyi 
çalıştırabildiğine göre bu yeni İzmir 
klüplerinden de daha fazla bir ran
dıman beklemek abes olmaz mı? 

Bu mUsabaka ayn bir hususiyet İşi bu noktadan mütalea edince 
taşımaktadır. Çünkü bu koşuda dere- bazı hayrrhahane müdahaleleri bu 
ce alanlar, gelecek hafta Ankarada maksadın teminine ve lzmirin spor 
şehirler arasında yapılacak olan bil- şerefini korumıya matuf pederane 
ytik atletizm müsabakalarına seçile· bir tavassut telakki etmekten başka 
ceklerdir. çare kalmıyor, 

Esasen bu birleştirme hareketinin 

Antrenör Tekrar 
Kayboldu 

Geçenlerde kaybolduğundan bah . 
settiğimiz Ankara futbol antrenörü
n Un İstanbula geldiğini havadis ola
rak bildirmiştik. Serküzeştçi bir ta
biati olan antrenör bu sefer 1.stan-
bulda aranmaktadır. 

Yaptığımız tahikata göre, İngilte. 
reye avdet için İngiliz sefarethanesi
ne pasaportunu vize ettiren antrenör 
o gUndenberi tekrar kayıplara karış
mıştır. Kendisi polis tarafından a
ranmaktadır. 

J 

milli kümeye girecek İzmir takımla
rını kuvvetlendirmek hususu da da· 
hil olduğu halde, İzmir sporuna hiç
bir faydas~ olmıyacağına ve daha bi
dayette, evvelden tahmin edilmiyen 
birçok idari ve ruhi müşküllerle kar
şılanarak işin eski haline ircaına mec 
buriyet hasıl olacağına yahut kendi 
kendine eski haline geleceğine kani 
bulunmaktayım. Çünkü: 

İzmirde'ki Uç klüp geniş bir tah -
minle yüzerden ancak üç yüz gencin 
spor ihtiyacını tatmin edebilecektir. 
tzmirde 150 bin nüfus vardır. 150 bin 
nüfuslu bir şehirde spor ihtiyacını 
tatmin için üç klüp bırakmak bir 

=-----

O halde? Ya İzmir gençleri klüP 
bulamadıkları için spor yapmıyacak
lardır. Bu ise başta hükumet olduğu 
halde kimsenin terviç etmiyeceği bir 
şeydir. Yahut, kendilerine yer bula
madıktan için Uç federe klüp haricin· 
deki klüplere gide<:et<ler veya yeniden 
klüpler kuracaklardır. 

Her tarafta federe olmıyan klüp
leri teşkilatın içine almıya çalışırken, 
zaten her yerde klüpleri başı bozuk· 
luktan kurtarmak için teşkilat yapı
lırken şimdi federe olmıyan klüpleri 
çoğaltmıya yol açmak doğru olur 
mu? 

Bütün bu söylediklerimin hiçbirisi 
tahakkuk etmese de lzmirde yeni ku
rufan üç birleşik klüp gül gibi c;alış
mıya başlasalar bir mevsim zarfında 
çifte çarpışma hesabile yapacakları 
lig maçlarının yekunu ancak 6 dır. 
Bu altı maçta da klüpler ancak on 
b'irer oyuncu oynatabileceklerdir. 

İzmir sporu için bu kadarcık bir 
şey kiifi bir faaliyet sayılır mı? 

Esasen spor teşkil§.tnnız 15poru, 
sporcuları ve klüpleri artırmak için 
kurulmuş değil midir? 

Spor klüplcri de tıpkı insanlar gi
bi tabii kanunlarına tabidirler. Ora
da layık olan yaşar olmıyan ölür. 

İzmir klüpleri içinde de zayıflamış 
olanlar varsa şartlarını kaybettikçe 
kendi kendilerine zaten faaliyet sa

' hasından çekilirler. 

Resim: Adaspor ve Gen~ay tokımrarını oyunc:an evvel 
bir arada gösteriyor •. 

Otuz senelik spor hayatımda klüp 
aşılarının tuttu~un9 hlr. sabit olma
dnn. 

---------------------------
Yazan: 

Maksim Gorki 
Çeviren: 
B. Tok 

- Ba.::ı oakalım!.. 

Kumandasını verdi. Hırsı·~ fırla. 
mak i.!'ltedi. Yüzünü bir sevinç dal
gası kaplamıştı. 

- Dur bakalım.. acele etme ... 

K ırmızı saçlı adam, ellerinin 
metodik ve muntazam ha

reketleriyle çocuğun kafasını rıa 

ğa sola salla.mıya başladı. Kula • 
ğın birini çei<tikten sonra ikincisi. 
ne yapıştı. Yaptığı bu işten ötürü 
adamın yüzünde herhangi hir ;.·~

vinç te görülmüyordu. Yüzü sakin
di. En sonra da çocuğun ensesine 
bir şaplak vurdu, ve: 

- Defol, beni hatrrmdan biç çı. 
karma! Sözlerini söyledi . 

Çocuk, suratı kıpkırmızı bir hal 
de ,elleriyle biber gibi yanan ku -
!aklarını tutarak bir kaç adım a.t -
tıktan sonra, ansızın gerisin yeri. 
ye döndii. Satıcı hayret etmişti. 
K~lannı kaldırarak l!lordu: 

- Yoksa az mı geldi? • 

Bl T T t 

1 Almanyada 94,5 Sene" 
ye Mahkum Olanıor 

Berlin 19 (A.A.) - "Altons'n" 
kanlı pazarı" ismi verilen davanın 19 

mazununundan Her biri 94.5 serıt. 1 

ğır hapis cezasına mahküm edilIJliıı
lerdir. 

Bu dava, 1932 senesinde Naz.ilerle 
Marksistler arasında vuku bulan ~s! 
pışmalar neticesinde çrkmıştır. ,."9' 

.:UU "'u.ha.u.u. ..&.:u ..... ~ -·~~S' • - "' 

de yaralanmıştı. 

Hindistanda Milli Fır

ka işbaşında 
Londra 19 (TAN) Hindistan nıUJI 

kongresi divanı, milli fırkanın hilt<O· 
met başına geçmesi için karar vert11i.Ş 
tir. Milll fırka altı vilayette ekseri>"et 
kuanmış, 3 vilayette en büyük fırl<~ 
olarak vaziyet almıştır. HindistaJl 

1 

vilayete ayrıldığı için milliyetçUetı 
büylik bir ek5criyet kazanmış buıuı:ı" 
yorlar. 

lrakta Sivil Tayyare 
Mektebi Ac;ıhyor 

Çocuk, satıcmm kırmızı '!!ura"' :-ıa 
yalvaran bir bakışla baktı ve ya • 
vaşça kei<eledi : ' 

Bagdat, (TAN) - Avrupalı bir fıt 
ket, lrakta sivil tayyare servisleri 
ne inki.~af vermek üzere bir ~~1<~ 
tep tesisine müsaade edilmesini nul<. 

b'r c ... 
metten talep etmi3 ve muvafık ~ . l• 

- Amca, bana bir kapik verse-
ne! .• 

Satıcı kaşlarını çattı: 
- Gel buraya! dedL 
Çocuğu omuzlarmdan tutarak 

yolur karşı tarafında birisine s~ 
lendi: 

- Ni«ita Yegoriç! .• 

Ç ocuk: seslenilen ta~fa ,.,~k
tı ve titredi. Sokaktan, e • 

liyle meçini tutmuş, sert çehreli 
bir polis geçiyordu. Coouk gözleri. 
ni l!latıcrya kaldırdı. Satıcının sura
tı da aksileşmişti.. O ~ .m~n çocuk 
titriyerek ve bUzillc.rek ağlamağa 
b1l-9ladı. Bıun adeta omuzlan içind~ 
kaybolmuştu. 

Satlet. narm!lf!ivle c::ocuğun ba. 
şmı dUrterek pofüıe: 

- Ne olursun, şunu karakola 
götürsene!.. dedi . 

Polis, c::ocuğun kolundan tutarak 
ehemmiyetsizce sordu: 

- Ne aşırm.ıf? 
- Bir kalıp sabun. Zavallıyı 

baştan çıkarmışlar. 

Polis başını l!lalladi : 
- Biz onunla zaten eski ahpa 

bız, dedi. Sonra çocuğa seslendi: 
- Haydi, Mişta yürüyelim. Dur 

bakayım orada senin ismin ney. 
di ?. 

- Mitka, aeninle vayan cid~ · 

vapla karşılaşarak mektebin tes1sı ~ 
çin lazım gelen hazırlığı yapJ1laı:ı
başlamıştır. 

Arnavutlukta Kadınlar 
Çarşaf Giymiyecekler 

Tiran, 19 (TAN) - Arnavutlu~ 
kadınların ferace, till, bürgü ve sair' . ta' 
gibi kendilerini gi.zliyen örtülerlll 

,ınması menedilmiştir. 

3 Subay Çağrıhyor 
Sıra No. Sicil K. No. 

573 23707 Mehmet oğlu }. '\1~ 
ni 31 

579 20267 Ali Osman oğ1 
Mehmet Kazıtı'l 3l 

589 42000 İbrahim oğlU ~! 
it s~11 

Yukarıda adları yazılı subay1e.rıO 
acele şubeye müracaatları. 

Yeni ikramiye Kayıtıor• 
Beyoğlu kaymakamlığından: .8 
Beyoğlu emvalinden maaş ala.Jl ~1 

Beyoğlu Askerlik Şubesinde kBY\1 
savaş sakatı maHil subaylarla eı:le~, 
ve şehit yetimlerin 937 yılına aıt 1 ~ 
ramiye kayıtlarını yaptırmak ~~~e· 
cumartesinden maada her gün oğ ~· 
ve kadar l5 / nlsan / 937 tarihinden etl• 
vel Beyoğlu Askerlik Şubesine 11'1 
racaat @'tmil\leri. 
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ICUMAMDA MLA RIM 
~ 7'S. R 

~ATIR Af;;\Rl_/ , 
Yeni Yapılacak Radyo 

istasyonlarımız Ne 
'Irak Savaşında 

.... 

Kudrette Olacak ? 

"kendigelen,,ned 
Koca Gemi 
Yaylim Ate· 
se Tutuldu 
1 

• 
ır 

Posta, Telgraf ve Telefon U
mum Müdürlüğü, sabırsızlıkla 
beklediğimiz kuvvetli radyoları· 
mızın ihale işini neticelendirerek, 
Ankarada kurulmasına karar ve
rilen iki radyo istasyonunun inşa 
ve montajını Marconi kumpanya
sına vermiştir. 

On sekiz ay sonra hükumetimi
ze işler bir vaziyette teslim edil
mesi taahhüt edilen postaların bi
risi uzun diğeri kısa dalgalıdır. 

A lbay Muzaffer Tuğsavul; 
meraklı hatıralarından bi

rine daha başladı: 
- Durun, dedi, size "kendi 

telen,, i anlatayım.. 332 senesi ni. 

'uzun dalgalar üzerinden çalışa
cak istasyon uzun son sistem Avru
pa radyoları evsafında bulunacak. 
Anten kudreti 120 kilovat olacaktır. 
Bu merkezi mevcut Avrupa gönde
ricilerinin birile mukayese etmek 
lazımgelse büyük dalgalı Varşovayı 
ele alabiliriz. 

Çok iyi dinlediğiniz Varşova pos
tası bizim mUstakbel radyomuz gibi 
uzun dalgalı ve yine 120 kilovat an
ten kudretile yeni Ankara radyomu
zun bir nümunesi sayılabilir. Büyük 
bir tesadüftür ki Varşova merkezi 
kumpanyası da Ankara radyosunu 
inşa edecek Marconi tarafından ku
rulmuştur. 

'Ankara kısa dalga istasyonunun 18 ay sonra alacağı 
manzara bu olacaktır 

Ban ayı içinde idik. Kütülemare son 
ıtinlerini yaşıyordu. M a h s u r 
'l'avenshend ordusunu kurtarmak 
~in İngilizlerin Dicle nehrinin sağ 
Ve sol sahillerinden bir çok fır. 
kalarla yaptıkları taarruzlar, her 
defasında kanlı zayiata uğrayarak 
tardedilmiştL 

51 ve 52 inci fırkalarımızm 

kahramanca müdafaaları bir ke
:re daha düşmanın inat ve israrrnı 
~en.miş, Tavnshendin kurtulabil • 
:tnek için beslediği ümitler tama -
lniyle sönmüştü. Bununla bera.. 
ber İngiliz b~kumandanlığı, 
'l'avnshende mütemadiyen muka. 
\'ernet tavsiye ediyordu. Bu mu. 
kavemeti temin ıçın, kendisine 
hava ve nehir yollariyle erzak 
göndermek için, elden gelen her 
Vasıtaya müracat edilmekteydi. 

Hatıraların sahibi Albay Muzaffer bugünkü vazifesinde 
Türk eriyle karı ı karııya 

························ı 

Yazan; i 
Selahaddin j 

..... 9.~~~~:. ... .J 

miyorduk. Hediyeleri son derece 
makbule geçti . 

Tavnshend ordusu için hazır _ 
lanıp yola çıkarılan gemi, İngiliz 
gpı.eralini esaretten kurtarmak 
İ\İn yap:lan son teşebbüs oldu. 

'-Kutillemare,, o günden itiba. 
ren düşmüş sayılabilirdi. 

Generalin mukavemetini uzat -
mak yolunda, artık yeni bir te • 
şebbUs yapılmadı ve Kut mukad
der olan aKıbetine kavuştu. 

(Arkası var) 

Böyle uzun dalgalı merkezlerde 
görülen vasıflardan başlıcası, en gay 
ri müsait havai şartlara ve günün 
her saatınde yapılan neşriyatın mem 
leketin her tarafından iyi işitilebil

mesi keyfiyetidir. Bunun için radyo
foniye ehemmiyet veren İngiltere, 
Fransa, Almanya, Sovyet Rusya, İs
veç, Felemenk, Lehistan ve daha ba
zı milletler milli neşriyatlarını u:aun 
dalgaları üzerinden yaparlar. Bu 
sebepledir ki biz de memleket dahi
linden dinlenmesi matlup olan neş-

! ....................... ...... 

l 
Yazan: J 

T. M. Bleda i . ....................... ..... 
riyatımızı uzun dalgalarla yapmayı 
tercih ettik. Şüphesiz ki istasyonun 
çok kuvvetli oluşu bu neşriyatın 

Avrupa, Asya ve Afrika dan da alı
nabilmesine mUsaade edecektir. 
Kısa dalgalı ,Postamızın anten kud 

reti 20 kilovat oluyor. Bu dalgalar 
üzerinden neşriyat yapan radyolar 
için 20 kilovat mühim bir kudrettir. 
Bazı yeni kısa dalgalı istasyonların 
anten enerjileri her ne kadar 40 veya 
50 kilovata malik olmakta iseler de 
bunların 15 kilovatlıklarile 50 kilo-

B u arada İngiliz tayyareleri, 
Kfıtülemareye çuvallarla 

tın taşımışlnr \'e bu :çuvalların bir 
kısmını da yanlışlıkla bizim üzeri. 
tnize atmışlardı. 

Tayyare ile yapılan bu yardım, 
'(15000) kişilik bir kuvvetin tonla 
ta varan günlük ihtiyacı karşısın. 
da, denizde bir damla sudan fark
llızdı. 

ilerlediği görüldU. Nöbetçiler, bu. 
nu derhal geridekilere haber ver
diler. Tam bu sırada bir alayı • 
mw sahil değ~tirmekle meşgul 
dü. Derhal makineli tüfeklerle 
topçularımız faaliyete geçtiler. 
Gemi cehennemi bir ateş altına a
lındı. Bir yandan piyaaelerimiz de 
ateş ediyorlardı. . Fakat qe pi -
yadelerin, rie de makineli tlifek -
lerin at~i, topçu ateşimiz kadar 
müessir olamıyordu. 

Gemiyi asıl yolundan alıkoyan 
topçularımızdı. Kısa bir zamanda, 
gemi tam beş yerinden gülle ye
mişti. Bucalamıya ba.şladı ve çok 
geçmeden o civardadaki Makasis 
deresine saplanıp kaldı. 

Liralık Yeni 
Büyiik Müsabakamız 

1'avshend ordusunda, artık 
~yecek ve içecek kalmamıştı. Onun 
büyük ölçüde, toptan bir yardıma 
ihtiyacı vardı. İngilizler, bizi ö.. 
tedenberi gafil avlamağa alıştıkl~ 
tı ve Delabiha baskınında, bunuı. 
Pek parlak surette tecrübesini 
}'aptıklan için geçmişten iyi ders 
ler alnu§lardı Bu seferki yardım 
kararlarını tatbik edebilmek için 
de nehir yolundan istifade etmeği 
dUşündüler. Ve bir çok erzak yük
lü büyücek bir vapuru sular karar. 
dığı sırada, Dicleden Kütülemare. 
l'e doğru yola çıkardılar. 

Bu resim hangi darbımesele aittir? ~OA<~~~~~~-:,~~ 

G eminin gilverte ve bardala -
n, baştan başa zırh 

kaplı olduğu gibi, içine, icabında 
kullanılmak üzere, lUzumu kadar 
lnakineli tüf ekler de yerleştirmiş. 
lerd· ı. 

İngiliz gemisi, senelerce Diclede 
kaptanlık etmiş, suların cereyan -
larını gayet iyi bilen mahir ve f e
dak9.r bir kaptanın idaresinde idi. 
~ğer bu gemi, hedefine vasıl olur
sa, Tavshend ordusunun, daha 
llıUn müddet mukavemeti temin 
edilecekti. 

İngilizler, muhasarayı yararak, 
küt kalesine sığınan, Tavshend 
kuvvetlerini, kurtarmağa çok bü. 
Yük ehemmiyet veriyorlardı. Ha 
lırunda kaldığına göre, Dicle üze-
2"inden yola çıkarılan İngiliz gemi. 
itinde, Ta vshendin üç haftalrk 
İhtiyacına yetişecek erzak vardı. 
Gemi, gerçekten bilylik bir cesa. 
retıe, Dicle sularını yara yara iler 
liyordu. 

•• ngüiz gemisinin elimize 
düşmesi, kıt'alarımız ara. 

l!'!mda büyilk bir sevinç uyaındır _ 
dı. Derhal ona bir ad taktılar: 
"Kendi gelen! .. ,, Bu kendi gelen 
gemide, bilseniz neler yoktu. En 
nefis konservelerden tutun da 
Fransız markalı şampanyalara ka
dar .... 

Ordumuz. umulmadık bir ziya. 
!ete konmuştu. Çoktanberi erza
kı nadire., ye haseret çeken a.s -
kerlerimiz peri masallarındaki 
sofralar ıandıran bu nevaleleri gö. 
rünce bütün çektikleri zahmeti 
unutulur. İngiliz d o s t 1 a r ı 
rnızdan harp zamanında doğrusu 

bu kadar misafirperverlik bekle -

1 ıstanbu!Limanında 
Y aptlacak Tesisat 

Ankara, 19 (TAN) - lktısat Ve

kaleti, İstanbul limanında yapılması 
düşünülen tesislerin tesbiti ve bir pla 
na bağlanması işinde bir müddet ev • 
vel memleketimize geldiğini yazdı _ 

ğımız İngiliz Gibbs ile mutabık kal _ 

mıştır. 

Gibbsin temsil ettiği şirketin mil • 

hendisleri işe başlamışlardır Bu~lar, 

hem liman rrhtımlannın uzatılması _ 
m ve genişletilmesini, hem de mo _ 

dern kömür depolarının inşasını de. 

N ehrin her iki sahilindeki si- ruhte edecek ve bunun için yapılan 
perlerimizin arasından projeleri vekalete vereceklerdir. De 

teçen gemi, böyle epeyce yol ala. polar, vapurların kolaylıkla kömür a. 
l'ak, Kutülemareye sekiz kilomet. labilmelerini temin edebilecek mo _ 
l'e kadar yaklaşmıştı. Fakat, ge- dem vasrtalarla mücehhez olacak • 
llıinin "Kut,, e girmesi kabil ola. 
lnadı. Siperlerimizin birinde nö- tır • . 

n:esim Numarası 
-20-

Burada her gun oöyle bir ruim görecekainiz. ve bu re-
aimter otuz tane olacak. ı 

Siz. 60 clarbımeıellik liıteclebu resmin clarbımeıeıini bulup 
numaraıınr o günkü kuponun ld!'rbı!!1eael numara•ı) hanui·, 
ne yazacakıenız. 

Otuz. reaim bitince bu kuponlan aynca reıim numaraıan 
ile clarbımeıel numaralarını karfılıklı göıteren bir liıte yapıp 
sarih iıminiz. ve aclreıinizle ve mümkünae bir ele lotoğra· 
lnızla birlikte 20 Niıana katlar iclarelaanemizJe müıabaka 
bürosuna r?Öntl f!receksiniz. 
[Naıreddin Hoca müıabakalan için ıönderilmi, eıki fotof· 

rafların muteber olmadığını ve yi'iden fotojraf gönderilme 
ai ~~f ık olacağını hatırlatırız.l 

_,__,_.___.~ .... """"""""'""""'"""' ..... ...,.....,.....,..~~~"'~ 
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20 
Numarali 
olduğu 

resmin ait 
darbımesel 

bet bekliyen Mehmetçikler, hışıltı- Ankara, 17 (TAN) - !zmırde ya. No }'ı işitmişlerdi. Hışıltı duyulduktan pılma.sı kararlaştırıl~ modern lima - i _..ı 
biraz sonra da fen erlerini söndür- nm Alsancakta tesısı kararlaştın.1 - ~ ~---.., 
h.ü . w ;r; ~- ·~ ................. ~""'""'"'~~~"~ .~~ "" ş, sivah bir cismın1 agt_! a0ır _. IlU§~ • 

aarur. 
7 - Ak •lr.Cf' kara ıun ıçındir. 
3 - Anlıyaoa ııvnıınek au, ~ana 

davul ıurna az. 
4 - Au alan Uıkudarı ıeçti. 
5 - Balık baıtan kokar 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava ıırke baldan tatlıdır. 
1 - Beı parmak bıı olmu. 
g - Bır tut&m ot deveye ocııdek atlıur 
10 - Bulbulun çclmiı dili beliaıdır. 
ıı - Dalmaaıru bılnuycn ordek batmı 

bırakıp kıı;ından dalar. 
12 - Damdan duıen balden bilir. 
13 - Davulun ıeıı ıızakta.o bot ıelir0 
14 - Demır ı.avında ıerelL 
l!ı - Denııe duı,ıen ,ııana urllır. • 
16 - Doıru ıoyliyenı dokıı.a koydu 

kovarlar. . 
17 - El elden uıtundür. 
18 - Eskı tarak ealU taa. 
19 - Evdelr.ı paıaı çarııya aym&.r. 
20 - Eyretı ata bınen çabuk ıner. 
21 - Gulme komıunı ıelir baıırıa. 
22 - Gulunü ıeven dıkeninı de ıevcr. 
23 - Ha.m&ına ııren terler. 
24 - Her boroı ltendı c;oplüiünde bter 
2!ı - Her ıun papaa pıllv yemeL 
26 - Heı koyun kendi bac:aimdan aıılıı 
27 - Horoı olür ıozu çoplııJrte kalır. 
28 - Horoz çok ol&ıı 'erde aabah &e\ 

olar. 
29 - 1t ürilr. kervan Fiirtlr. 
30 - itle dılaımadan. calın dol&ımaJı 

evlidır. 
31 - Kel batı- ılmıir tarak. 
32 - Kendi dü,ca ailamu. 
33 - Keskin ıirke itabına &arar. 
34 - Koyun bulunmı~n 'erde keçiye 

Abdürrahman Celebi derlCT. 
35 - Mahkeme ltadı,a mülk olmaa. 
36 - Mart ic;en pire dııarı. 
37 - Minareyi cılan lulıfmı buırlar. 
38 - Mızralı çı:ıvılı ııtmas. 
39 - Mum dibıne ııık vermea. 
40 - Ofke ile kalkan zararla oturur. 
41 - Parayı veren düduiü çatır 
42 - Pcrı,ıcmbenla ıeliıi çarpmbadaıı 

bellidır. 
43 - Sel gıder. kum ltılrr. 
44 - Serc;eye cubuk beredir. 
45 - Sn teeti.; ıu t'nluftdı lı:ınhr. 
46 - Süttttı atıı ,.nuı 10iurd11 llfli1e. 

relt yer 
47 - Ta$ ,erinde atırdrr. 
48 - Tencere J'Q•arlaıunıı. kapafıru bııı 

mut-
•9 - Tet1tiyi kıran da bir. r.a cPriren de_ 

O - Tilkinin dönüp dnlatlP ~decqi reı 
ltOrlrçti düklrlnıdır. 

51 - Ummadık tat bas nrar. 
52 - OrümesinJ bilmberı h ıtıribe kan 

s_etirir. 
5~ - UıdJmtlntl ye de balım eorma. 
54 - Urum tlstlmt tıelnı baki branr 
55 - Valıınarım mıımo ratalJ'• itada• 

11.nar. 
56 - Vapı tası .,.ıtıdın lnılmu. 
57 - Yavaı atm tekmesi pelı olar. 
5" - VISrülı at Yemini ıntırrr. 
59 - Zenıtirdn para11 ıiliürdiln ceııestn 

J>Orar. 
eo - ?.tlt{Jrt ohnı .. ftıftftmetten. 

olusı kasınmak nlldır. 

Varıova radyosunun makine ve 
l<on#-,.I J..s., •• ; 

vatlıklan arasmda bUyUk bir fark 
görülmemektedir. Kısa dalgalı pos
talar esas itibarile çok uzun mesa
felerden işitildiği için fazla rağbet 
görmektedir. Bunlarla yapılan neş
riyat muayyen istikametlere müte
vecih reflektörlU antenler ile yapıl
dığı taktirde arzın en uzak iki kıta
sını biribirine bağlamak mümkün
dür. Bütün kısa dalgalı Avrupa rad
yoları dinletecekleri emisyonların 

hangi kıta.ya göndereceklerini neşri
yatın başında bildirirler. Pek iyi din· 
lenemiyen programlar her halde baş
ka kıtalara yapılaııJardır. 

Memleketimizden en iyi dinlenen 
Avrupa kısa dalgalı neşriyatı Afrika. 
Avustralya ve Asya istikametleri i
çin hazırlananlardır. Bunların çoğu
nu müstemlikeler için hazırlanan 
programlarla propaganda neşriyatJ 
teşkil eder. 

Tuhaftır ki bir buçuk kilovatlık 
Belgrat kısa dalga postası dünyanın 
her tarafından gayet iyi dinlenebil· 
mektedir. Kudretleri 5 ila 20 kilovat 
arasında bulunan Londra, Berlin, 
Prag. Moskova, Roma, Paris. Buda
peşte, Brüksel ve Eındhoven kısa dal 
ga merkezleri arzın beş kıtasından 
da gayet iyi, dinlenebiliyor. Küba 
(Havana) postasının anten kudreti 
bir çeyrek kilovat olmasına rağmen 
bir senedenberi bütün Avrupa ile 
memlek~mizden en iyi dinlenen bir 
deniz aşın merkezidir. 

Bu noktadan mukayese edersek 
kısa dalgalı merkezimiz 20 kilovat 
kudretile dünyanın her yerinden ko
laylıkla dinleneceği anlaşılır. 

Kısa aolgalar1n programlart 
Programlar her krtanın saatine uy

&'Un bir halde hazırlandığı için prog
ramları bu istasyonların fasılalarla 

24 l!laat de,·am eder. 
Birçok radyolarda yabancı dillerle 

propoganda neşriyatı yapıldığını du
yarız. Almanlar programlarının ço
ğunu İspanyol, İngiliz ve Alman dil
lerile; Fransızlar: Alman, 1ngiliz. 1-
talyan, Portekiz ve Arap dillerile; 
Sovyetler: İngiliz, Alman, İspanyol. 
Çek, Ma.car, lsveç, ltalyan dillerile 
tanzim ederler. 

Bizim kısa dalgalı postamr.zla da 
muhtelif dillerle yapılacak neşriyat 

sayesinde Türk kUltUrUnU arzın en 
uzak ve bizi az tanıyan unsurlarına 
tanıtacağından dolayı ne kadar se
vinsek yerindedir. 
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lznıkte 
teıefon 

I
• znik, (TAN) - ilçe -

miz köylülerinin nakdı 
yardımlarile, mevcut 35 köy 
ve komşu il<jeler arasında, a-

.ayiş ve emniyetin ruhunu teş 
kil eden telefon tesisatı ve 
muhaberesi temin edilmiş bı.. 
lunuyor. 

ll<jenin ve köylülerin yar
dımile, bütün köy ve kasaba 
korucuları ile bekçilerine 
bir örnek elbise ve kundura 
yaptırılmış, böylece onların 
hlllktan tefriki mümkün ola -
bilmiştir. 

KÖYLERi 
KAVUŞACAK 

Köy Kalkınma Faaliyeti 
Durmadan ilerliyor 

İzmit, (TAN) - Vilayet hudutları içindeki çalışmalarda köy 
kalkınması ehemmiyetli bir yer kaplamaktadır. İzmitte köylere 
elektrik yapmak fikri eski ve fakat tahakkuk etmemiş bir arzudur. 
Köy kalkınması kararlaştırılırken bu mesele üzerinde ehemmi
yetle durulmuştur. Derince, Hereke ve bir~aç köyde olan elektrik 
bu sene ve önümüzdeki seneler daha fazla çoğalmış olacaktır. 

1 Merzifonda çocuklara 

-,1 ,Vilayet köylerinin hemen ekse
risinde telefon vardır. Olmıyan 

d 
köylerin telefonla biribirine·bağ-

ya r lanmasma çalışılmaktadır. 
Köy yollarının rahat ve düzgün 

olması 5 senelik program madd• 
terinin üzerinde çok durduğu bir 
keyfiyettir. O kadar ki şayet la
zım gelirse köy kadınları bu iş i-
çin seferber olabileceklerdir. J 

1$1GA 
H~yvan 
mezarlığı 
Lazım mı? 

Yeni 

Çocuk 

I 

Ansiklopediıi 

8 fenci 
Cüz 

Çıktı 
Çocuklar' le övünmek isti

yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Anıik
lopedisi alınız. Bu eıer ço· 
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir. 

' 

Güzelliğin 

en birinci şart;dsr. 

Petrol Nizam 
Acele Satıhk Ev 

Gcdikpaşada İhsaniye ·mahallesin• 

de Hattat sokağında 22 numaralı al
tı odalı ahşap, elektrik tertibatı, ıua· 

yu ve ufak bir bahçesi bulunan b•· 
ne satılıktır. İstiyenlerin içindeki ld• 

' racıya müracaatları. 

Nisan ayı içinde Arüiyede açılacak\ . .. .. .. . ~an Çavu~ar kurnundnn ~ti~cek lzmıt baytar muduru Bay Zıya Tan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

!
olan köy öğretmenleri yalnız birer İzmit, (Tru~) - Vilayet umumi 
köy muallimi bilgisi ile kalmıyacak- meclisi azaları, lzmitte hayvan me
lar, inkılabın pcdegojisini iyi kavra. zarlığı tesis olunması hakkında rnec. 
mış yerli birer köylü olacaklar ve bu lise bir teklif gelmediğini, binaena-
şekilde yurda hizmet edeceklerdir. · leyh henüz kabul edilmiş bir karar 

bulunmadığını söylemişler, raaama. 
fih bir hayvan mezarlığı tesisinin 
çok muvafık olacağı kanaatini izhar 

Merzifotı (TAN1 - Çocuk E.sirgeme Kun.ımu bu sene d~ okullardaki 
fakir talebeye elbise. ayakkabı, şapk a ve iç çamaşırı dağıtmıştır. 

Cönderdiğinı resim, Kurban Bayramında sevinc!lirilmiş olan yavruları 
bir arada gösteriyor. 

· Nazillide Yeni Bir 

Ort a mektep Binası 
Nazilli, (TAN) - Burada ihtiyaca tekabül edecek şekilde bir 

mektep binası yoktur. Dar bir binada yüzlerce t alebe, noksan teş 
kilat ve vesaitle orta tahsillerine devam etmektedirler. 

--ı Evvelce Nazilli C. H. Partisi kong 

B• • kt . 1 resinde de konuşulmuş olan bu orta 1 r 1 e okul ve bir de lise vücude getirilme. 
si meselesi Ankaraya arzedilmiş, mü 

b:r kadını 
kestiler 

Kızıltepe (TAN) - Buradan iki 
kilometro uzaktaki Birik köyünde 
kanlı bir vnka olmuştur. 

Kızıltepe sandık emini Abdülkerim 
Ateşin mczkflr köydeki işlerini görüp 
mumaileyhin emniyetini kazanmış o
lan yirmi yaşlarında Hanse isminde
ki hizmetçi kadın, geceleyin eve gi
r en Uç şahıs tarafından kör bir ek
mek bıçağile boğazından kesilmiştir. 

Kızıltepe sulh hakiminin tahkikat 
ve himmetile katiller meydana çıka 
rılmıştır. Bunlar ayni köydendir. Ve 
yine sandık emininin adamlarıdır. 

Cinayetin sırf çekememezlik yti -
aUnden işlenildiği anlaşılmıştır. 

sait cevaplar alınmıştır. lJmumi büt
çe ile vilayet bütçesinden ayrılacak 
tahsisata inzimamen Bütün Nazilli 
kasaba ve köyler halkının da ameli 
ve ~kti yardımları da temin oluna. 
rak bu iş biran evvel ~arılacaktır. 

C. H. Partisi başkanlığının daveti 
üzerine geçen pazar günti Halkevinde 
yapılan toplantıda mesele görüşiil • 
müş ve 10 kişilik bir müteşebbisler 
hey<?ti seçilerek hemen çalışmağa baş 
lanılmıştır. 

Elbirliğile bu YJl içinde güzel bir 
orta okul binası temin edileceği u • 
mulmaktadır. 

Gemlikte öğretmen tasarruf 
aandığı 

Gemlik (TAN) - Buradaki öğret 
men tasarruf sandığı mensupları top 
!anmışlar, sandığın tevsiine karar 
vermişlerdir. 

Kalede Yeni 
Bir Mektep 
Tavas, (T~~) - llc;emize bağlı 

olan Kale kamunu bir dokuma mer -
ke~i haline gclmişir. 

Eskidenberi el tezgahlarında ku • 
maş dokuyan halk, bir yerli mallar 
koo~ratifi, bir de yerli mallar C<?mi
yeti kurmuş bulunuyor • 

Sathı bahirden ııoo'"' metre yük
sekte kurulmuş, dör tarafı göz ka. 
rartan uçurumlarla çevrelenmiş o • 
lan Kalenin 3300 nüfusa varan halkı 
çok çalışkandır. Şimdi, 1935 te te • 
melleri atılmış olan yeni okul bina
sının ikmaline çalışılmaktadır. 

Bekir Ozsoylar ailesi bu binanın ya
pılması için nakten 500 lira verdiği 

gibi halk ve kamunbay da çok gay • 
retler sarfetmektedir • 

938 yılında mektebin ikmal edil • 
miş bulunacağı muhakkaktır. 

Kalede mühim bir noksan göze 
çarpmaktadır. ki o ani bir ya.n..,,<>ın 
tehlikesine karşı hiç bir itfa vasıta. 
sı bulunmamakta olm ~ır. Bu nok 
sanın da yakında giderıl:ncs.i bekle
nilmektedir. 

Gebzeden Şehrimize 

Sebze Geliyor 
Gebze rr AN) - Bu sene ilçemiz 

de sebze mahsulU pek iyi yetişmiş • 
tir. Bilhassa bakla ve enginarlar 
çok güzeldir ve lstanbula sevkedil • 
miye başlandmıştır. 

Gebzede bağcılık ve tütüncülük te 
ilerlemiştir. 

etmişlerdir. 
Kendisinden mal\ımat istediğim 

baytar müdürü Ziya Tan da demiş. 
tir ki: 
"- Hayvan mezarlıklarına Türki

yenin her tarafında şiddetle ihtiyaç 
vardır. Çünkü toprak üzerinde 30 
sene gibi uzun bir ömre sahip olan 
basiller, .korkunç birer felaket kay. 
nağıdırlar. Halbuki, bunlar toprak 
tçinae mevcudiyetlerini idameye mu 
vaffak olamazlar.,, 

Zonguldakta 

Konferns ve Konser 
Zonguldak (TAN) - Orta mektep 

tarih muallimi Halkevinde "lstikliı.l 
harbi" hakkında değerli bir konfe • 
rans vermiştir. Osmanlı Imparator • 
luğunun inkırazından "Lozan" sulhü 
ne kadar geçen vakayi hülasa edil • 
miş, harekatı askeriye herkesin anlı
yabileceği bir şekilde izah olunarak 
haritalar üz~inde gösterilmiştir. 

Konferanstan evvel, orta mektep 
musiki muallimi tara.fmdan pcyanoda 
halk şarkıları çalınmıştır. 

Halkevinde her hafta konferans 
ve konserler verilmesine devam olu. 
nacaktır. 

Zilede Pancat ve 

Soya Fasulyesi 
Zile (TAN) - İlçemiz dahilinde 

şeker pancarı ekimine başlanılmış -
tır. Pancar idaresinin verdiği to • 
hum1arla 500 dönüm araziye de So. 
ya fasulyesi dikilmiştir. Burada so
ya fasulyesi zcr'ine çok ehemmiyet 
verilmiye başlanılmıştır . 

AKHISARDA 
AÇILAN 

BiR SERGi 

Sandık idare heyetine Münir Ke • 
mal, mütakipliklerine de Srtkı ve =======-==========:::::-::=====:-::-::==~== 
Mustafa Siret seçilmişlerdir. 1 mezarlık bitti 1 

Akhisar, ( TAN Muhabirin
den) - Bir iki ay evvel açı

lan· dikiş ve nakış kursunda çalışan 

genç kızlarımızın vücuda getirdikle
ri güzel eserler halkevinde teşhir e
dilmiştir. Sergi, bir hafta içinde bin
lerce kişi tarafından ziyaret edil
miş ve eserler çok beğenilmiştir. Yu
kariki resim, sergiden bir köşeyi gös
teriyor .. 

Derincede Bir Adam 

Boğuldu 
Derince (TAN) - Taşköprü kö -

yünden Hüseyin oğlu Emin, rıhtım -
dan denize düşmüştür . . 
Rıhtıma bağlı bul un an Doğan va. 

punı tayf ası hemen sandal indirerek 
E mini kurtarmak istemişlerse de 
muvaffak olamamışlar, Eminin cese
Ai bile bulunamamıştır 

Adanada TUrkkutu dersleri 1 Mersinde 
Adana - Geçen yıl burada açılan 

Türk kuşu derslerinin daha büyük 
mikyasa çıkardm'a.aı için yapılan ha
zırlıklar bitmiş, 45 erkek ve 18 ka • 
dm talebe yeniden derslere başlamış 
tardır. 

Ala~ağ Köyünde 

Kanh Bir Vak'a 
Karaman (TAN) - Aladağ köyün 

den Hüseyin oğlu Ali ve Ağabeyi 
Mehmet iJe ayni köyden Ali oğlu Ah 
met ve Nebi isminde dört de.likanlı 
arasında bir ırz meselesinden kavga 
çılan ıştır. 

A. 

asrı 

Nebi ve Ahmet, tabancalarını' çe-I 
kerek Ali ile Mehmede taarruz et - Mersin (TAN) - Mersin belediyesinin yaptırmakta olduğu asri mezar. 
mişler ve vUcutlarmı delik deşik ede lık tamamen ikmal edilmi§tir . 
rek kaçmışlardır. Mezarlığın otopsi dairesi, müdüriyet, doktor, sıhhiye od Jarı çok mil. 

Yaralılar hastaneye kaldırılmış, I kemmeldir. Bloklar bittikten sonra yollar tanzim edilecek, ~!çekler eki-
suclular bilahare tutulmuşlardır. lecek. hazirana doEnı da mezarlığa defin başhyacakiır • 

Haricen kullanılır. Egkj ve yeni 

Sinir ve soğuk 
algınbğından ileri 

gelen ıiddetli 
ağrlları +eski" 
ve izale eder. 

arayınız. 

En hoş ve taze meyvaların üsarelerinden is tihsal edilmiş tabii bir mt 
va tuzudur. E msalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit 
edilebilmesi mUmkUn değildir. Hazimsizliği, mide yanmalarını, ekşi-

liklerinin ve muannit inkıbazları gi derir. Ağız kokusunu izale eder. V· 
mumi hayatın intizamsızlıklarını en emin surette ıslah ve insana ba· 
yat ve canlılık bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
'----JEYOGLU -ISTANBUL __ _., 
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TOTON iÇiN Balkan Antantı ve 
BiR TOPLANTI Küçük Antant Arasında 

l'fo.aa YAZAN: zıYA şAtcıı YAPILACAK MüSterek Ticaret Ofisi 
cl
Ölümle Pençeleıen Zahirin : Ya,.ıyorum, Bir Yu· . , 
il S D• y 1 H • • H k H Nisan ayı içinde tehrimizde lnhi- lktısadi meseleler hakkında müşterek çalışma esasına müstenit 

fn U ••• 11 iye a Yarl§11 ÜSeJlftl iÇ lra iÇ• 11ar Idareeinin tube müdürleriyle bU· olarak Balkan antantı ve küçük antant devletleri arasında kurul· 

kira A
v I ff tün milfettiılerinin bir toplantısı ya- maıma karar verilen müşterek ticaret ofisi teşkil5tı irin Romanya 

~ CJ a 1 ••• pıl~caktır. Bu toplanb kongre m~hi- Ticaret Odası tarafından hazırlanan nizamname pr~jesinin birer 
~·beni kovalıyacaktır. O zaman, lvt saltanatını müdafaa edenlerin ok- bareze meydanma çıkını§ .. Serdar O- yetı~~e olaca~ ve kongrede Inhısar sureti alakadar hüklimetlere gönderilmiştir. 

~larJa hücum ederek parçala • parçalanmışlardı ... Fakat bu ceaur ve kaçını tepelemişti ... Omer, bu kahra- cakbr. Bu toplantıda bilhassa tütilr. proje üzerinde lamın ~len tetkikat -------,---=-ı,1_~laııa.ıı adamlar etra!rnı alsınlar. lan, kılıçlan ve mızrakları altında merin en değerli mübarizlerinden bir Vekılı Bay Rana Tarhan da buluna- Hil~metimize de gönderilen bu~ 

Jaı.. feragatklr insanlar, - bile bile ve, man Türkü mızraklarla telef etmek meselesi üzerinde esaslı görüşmeler yapılmakla beraber lstanbul Ticaret B o R s A 
~ Se~ ?mer, bu fikri derhal ka • sevine sevine - ölüme atılmakla. için be§ on adam göndermişti .. Bun- yapı~acakbr. Bütün 1?üfe~tişlerin Odasının da fikir ve mUtaleaııı alın· 
'et.ınittı. Haceri .mübareze mey • düşmanlarının maneviyatını da fena lar, <Müslim) ın etrafını çevirmişler; g~dıkleri. mm!8ka~a~kı mü~hede- mak suretiyle projenin odaca da tet-
~ a göndermekle beraber, en kuv. halde sarsmışlardı. mızraklarla üzerine hücum etmişler. len, . te~lu~en ve ınhıaara .tl~ı mad- kiki muvafık görülmüş ve Romanya-
t...... • l.damıarma, ilk safta bir cephe C 1 d y 1 1 di. Müslim bunlardan da birkaç ta- delenn ıktısadf bakımdan ınkişaflan dan gelen suret Odaya gönderilmi11tir. 
""'ı..:. an arın a n aıge~m c er · • · · af k .. rül k ted · u .,, "'etmek için emir vermişti. Serd ö · k da-sl sd nesini tepeledikten sonra kendisi de ıçın muv r go ece bırler m • Balkan ve kUrük antant mü•terek o-J.t. _ -- ar menn uman n arın an • ak odil kti ~ .,, 
~~·meydana ç*ar çıkmaz: bir. ve kahramanlanndan bir çoklan, 0 _ delik deşik olarak kanlar içinde yere z ere ece r. fıai her hük6metin merkezinde bulu 
o.,.~ıre Zehire hücum etmemiş; onu nun önüne giderek: serilmi3ti. Fakat yere dtqerken, ba. B I i I nan ticaret odalanna bağlı olanLk ça-
tt,~ak sözler söylemi§ti .. Y_e ~.n- _Ya, Ömer! .. Sen de görüyorsun şmı (Hille~) in karargahından ta- U gar stan le Çekler lışacak ve allkadar devletlerin iktisa-
'~unun hazırlandı~~ gö~ got'. ki; <Hüseyin) in etrafına toplananlar, rafa çevimuı: A d dı v~yetlerini yakından takip etmek 
~ ahte hamlelere gırışmışti . canlarından vazgeçmiı adamlardır. _ Meded, Yl imam!... rasın G , suretıyle antanta dahil hükftmetler a-

ti ~r, kuvve~i bir .h~le ile Hace Bunlar, ölümü göu aldıkları için per- 'niye seslennıiıti... (Hüseyin) ke.n- Sofya, 19 (TAN) _ Çekoslovak • ~mdaki ticari milnesebetlerin in-
~ ~~ ıstemış~. Fakat bu vuızca ortaya atılıyorlar. önlerine di uğrunda ca.n veren bu sadık d~ ya ile Bulgaristan arasında bir ticari k11afma yol açacaktır. Müıtertk ti
lı-~ müb.anz, aankı .bu haml~en geleni parçalıyorlar .. Boşuboşuna bir- tun sesini duyar duymaz, taham- anlaşma yapılması için Bulgar Milli caret ofisinin Türkiyedeki merkezinin 
~Ut gtbı, derhal, firar etmı.ştl. çok akrabalannuzı ve adamlarımızı mill edememiş .. Yanma <Ha.bip bin Bankası müdürü Bay D. Bojilof Pra İstanbul olacağı ve tehrimiz ticaret 
~ı.:._~ri atılmış; onu kovalamıya kaybediyoruz. Ve askerlerimiz arasın. Müzahir) i alarak mübareze meydanı. ğa gitmietir. odasında bu yeni teşkillt için yer ay-
ts» ;~ı. işte o zama~, Ömerin ter da da b~r ta.kun dedikodulara sebebi- na şitap etmi§ti... (Müslim) e son ~!~cağı ~h.min olunmaktadır. Pro-
'tiği 0 hain cephe ile kar,ılaş - yet venyonız. Artık, hücum emri mızrak darbesini indirmek istiyenler, Gümüıhacı Köyünda Jenın tetkıkıne de ba§lanmııtır. 
ı.~· . . ver. lş uzamasın. Ne olacaksa, olsıa. derhal geri çekilmişler .. Mızrakların 

19 MART CUlUA 

PARALAR 
Sterlin 
Dolar 
Franıu Fr. 
Liret 
Belçika franıı 
Drahmi 
lsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Celroılovu kro. 
Silinı 
Marlı 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
fcvec lrurona 
Altın 
Banknot 

613.-
123.-
111.-
120.-
ıo:-
ıs.-

565 - -11 

20.-
63.-
70.-
20-
25-
20.-
21.-
;2.-
48.-
30:-

1037.-
246.-

ÇEKLER 

619.-
126.-
115.-
125.-
84.-
22.-

!75.-
23.-
6b.-
75.-
23.-
28-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1038.-
248.-

~klılar ~erhal Zehıı:n etr~mı Diye bağırmışlardı. uçlarını yere eyrniflerdi. Tütün Piyasası B v 1 d 
ı._:·bnllflar .. Sıvri ve keskin demır - s rdar Om d bu fik"rd .di F .. ag ar a 
::-ırıt Zehrin vU d d"dikl i e er e, ı e ı · a- (Huseyin), Habibin yardımı ile Merzifon <TAN) - GUmtlohacı kö- Londra 617.- 611.-
.... ;· <1e.1 cu unu 1 em ye kat, bu fikri tatbik edebilmek için <Müslim) i karargabma. getirmişti. ·· d Gl ·· ah" "nd 936 tü y ı• K••k•• t Nevyork 0.7918 0.7920 -~lardı. Fakat bunlardan ba.. h Uz teredd .. t ·· t kte . .. ~ eve muş D ıyeeı e . er 1 U ur Pariı 17.25 17.Z025 
~~ Zehirin hücıumlan karşısmda ~~ 

1 
u gos :a,~e ydi. Çün- Hiç kimse, (Hüseyin) e mızrak kal- tün mahsulü aatılmıya bqlanılmıt · Mıl&no ıs.o437 15.01114 

~ ı .. ı-de yere yuvarı ... "~'·ıar • . uker er .arasın . dırmıya cesaret edememiıti. ııüs. um, ıır. Kullanılacak :~~el 4.7025 .. 4·.~~42~ 
"'- ~ __,, - (Hüseym) in kanı, (Re8Ulek· kanlara bulanan ba§ını, (Hüseyın) in İnhisar İdaresi, tütünleri 165 ku . . . Cenevre 

1~:~~~= l.:;1~ 
Clft Bini Rebi) i1minde biri, bir rem) in kanıdı~. Biz, o ka.n.ı dökmiye dizlerine d. ayı. yarak can venn.işti. Fa- ruştan 230 kunı§a kadar atın al· Ankara, 19 <Tan muhabınndenl - Sofya &4.5056 64.4012 

t ed k b h=. .:ıı Se "-- .. . Külleme vesaire gibi bağ huta.lılda- Amıterdam l.4414 l.«Ss 
le onun arkasmdan 110lrularak cesare emeyız. at u -.uıae: rdar Omenn \17- maktadır. Bu hesaba gore o havalı d k 11 1 kükürt tas öz. Prq 22.70 22.6634 

~a kadar ilerlemiş .. Bir kılıç dar. Diye, bir takun sözler dolqtığmı rinde büsbütün bir ürküntü husule halkının 150 bin lira kadar kazanaca. rm a u anı an ' po ' g Viyana 4.2236 4.2160 
~"'·, .. -'-irin b••mı :.ı-=ye bölm•k ona haber vermişlerdi. Ortada böyle getirmişti. ğı tahmin olunuyor. Tütün milıtah· tqı gibi maddeler, bugünkü halde Madrid 11.4586 ıt.44 
~~~· "'"1 ...,. aı "" bağ sahiplerinin eline birçok muta· Berlin 1.9716 1.9658 
.;.~. Fakat bunu hisseden Zehir, bir cereyan varken, <Htıs:eyin > • in ü- Hüseyin Yalnız Kahyordu sili sevinç içindedir. vuaıtlardan geçerek ve tabii yükaek Varşova 4'1766 4.ı 7 

~ltle geriye dönerek savurduğu z~rine hücum etmek, ~~kı .de bırak- Kerbela çöllt'ri, zeval güneşinin za- fiyatla gelmektedir. =~~~::•te .o: :~g~ ıo~:;~:~ 
..__ktııc; darbesiyle. şiytin kellesini ~ülamel husule getirebılirdı. um harareti albnda yanıp tutuşurken Şlrketlerln Toplantıları Son kongre münuebetiyıe Ankara- uv~:~~!ına 34.61140 3;:;~!i 
>.:,~ermişti... Llkin bu hareket. Yeni Bir HSdiıe Daha... artık <Hüseyin) in müdafaa kuvveti Senelik umumi toplantılanna baş- da toplanan üzümcülerin hükiımetten Mo&kova 2!·~!86 24.61 
~ fellketine tıebebiyet vermi,tt. ·Nitekim; onun bu endişe.ini kuv- bi1Bbütün azalmı,u. Sadık ve vefakar lıyan ıirketler aruında bütün çimen- dilekleri aruında. bu maddelerin fi. Stokholm 3. ı434 3.1383 
~~ bir kaç -.niyelik meşgullye. vetlendi.recek, bir hldise de zuhur doetlarmm hepsi birer birer tehit ol- to §İrketleri de umumi toplantılanna yatlannm ucuzlablmuı için tedbir a- -----~--...... "-__ _/ 
~-lmfade edenler: .mtsl'ftklarmm etmişti ... (Hüse~ in r.adrk,aahabm.. duju :i.çin; YMJnd" wtece Ehlibe~ bqlamJtt!r. Aalan çimento ıiı'Jretinia lmmuı da mühim bir yer alıyordu. Borsadaki Muamelefe 
tetle, g6fdntı delmbşlerdl. dan, (Azerbayca.nlı Müslim) isminde mensup ola.nlar kalmı§tı. dün toplanma günU olduğu halde ek- Bazı müstahsiller, kendilerine ~k 
~ lr,. fena halde sendel~ti:. Fa. kahraman ve fedaltlr bir Türk, mü- (Arkası var) seriyet bulunamadığından talik edil· miktarda li.zun olan bu türlü madde-
' haricullde bir tahammül goste. mi tir. lerden gümrük almmamumı, bazıla 
hı.. k, metanetini kaybetmemişti. Ar· L o k M A N ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::~::::::::· IJ n da bu ;•in bir elden ve tercihan 
~ 1..ı.ı.kin bir h 1 ld·~ .. ~ ı..ı __ _. :::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::: .. 
"'-....~~ a ece lf§UM l~I. • ::::::::::::::~::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::: devlet o--nlan tarafından idare.sinı 
.-,U. F k ölü n Un b d d"· ........................................... ·.····················-.···· ZAH-RE ·e-
~ a at, 8 n . ura a ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:;:::;:;:;::::::::: M • . 1 1 rica etmfelerdi. 
~~ •yakla.n altında çığnenmeeını ::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::·:::~:::;:;:;:;:;:;::~~ E ~ 1 M N Haber aldığımıza göre bu madd.,. 

~kuitvvti.e . .. :-ı to"lıyarak mUdafu 'ö''Gt=r1@=~r==_=:::L ~ R~ BO RSAS 1 lraerdatenBankü~~ Kifeiçı~boalrledluil:!ikeUtirtr. faz!-·~ 1.UU >' 1:: i ~il~~~l~*~~fü~~~~~~l~~~~§~~~~~~~~~~l~ A&D& A\I U-

"'-._-Yeti alm1'tt. Kıhcmı, etrafma sa. - - - - __ _ - - - - - - rikasiyle bir mukavele yaparak Ege 
b."" '8&vura .ı-eri çekilmfye b&f}amış. Sonbahar G u·· ı u.. -...-.. UZNU>4 anı~ mmtakasında kükürdUn Ziraat Ban. 
~ ~ mU,&dllitla karargaha gel. 19 • S • 98'1 ~ F 1 A 'J' L A R kası şubeleri tarafından satılmasını 

ilkbahar kokularının ıelmeie mekte pek haksızdır. Kırıfıklıklar c J N s ı Aşalı Vukan temin etmiştir. 
2ehlr Kanlar içinde bqladıtı buıünlerdı sonbahar 1u. ıü:zelliie hiç mlni olmadıktan b&f- BatdaJ YWnutak 6 12,5 6 22,5 Şubeler. bu hafta içinde 111.tıp bat-

'10ra.da, vücudunun her yerinden lünden bah11t1nımi elbette ıarip ka, bir fairin dediii ıibi, zeki bir Çavdar 4 S5 lıyacaklardrr. 

Borsa muameleleri, evvelki güne 
nazaran dıı.ha canlı geçmiştir. Paris 
telgraflar Türk borcunu açılış 255 ve 
kapanış 2:>6 frank göstermiştir. Bor 
samızda Türk borcu 19.30 liradan açı 
Jarak biraz muamele olmuş ve ak,am 
19.40 lirada kapanmı,trr. Bir ecnebr 
ban«asmm Paristen aldığı bir miktar 
Türk borcu hisseleri de borsamızda 
satılmıştrr. Anadolu tahvilleri 40,30 
mümessiller 42,50, hisseler 23, arslan 
çimentosu 14,45, Merkez bankası his
seleri 93,5 Ergani 99, Erzurum • Sı • 
sav 95,10 liradır. 

~~ etzarak, (HUeeyin} in önünde bulmazsınız. Benim söylemek is- sima Uzerind• kırı,ıklıklar daha ~r:r An ! ~~~ ! ~~·5 ------------ı 
~lelilmtetı ... (Hüseyin), göz yaş.. tediiim 1U1• sonbahar ıülü der- ziyade 1Uzellik allmetidir. Keten tohwna t 20 l DONYA PiYASASI içmelere Ağaç Dikileceli 
\i onun Uz.erine efilm1-: mendi· lerst de onun mevsimi yalnız son- Sonbahar ıUIUnU aynasına bak- ~•Td::- 5~: - içmeler arazi.sinin bir kısmında 
il~~~~· ağzından gelen kanla. bahar delildir. 0, kıfın da, yazın tılı vakit meraklandıran bir ,.y San•r " 14000 4000 R il l . A d toplanmakta olan su birikintilerinin 
~· da, son baharda oldutu ıibi ilkba. daha, saçlarının araaında beliren Varl&k " 1600 ııoo omanya e ıvıçre raıın •·· 

lı....._~lriıı arkad._.tan .etra.fma top • harda da daima bulunur.. Kırkını ıumu, tellerinden meraklanması, ~~:.dua " 1!~: ~= ortadan kaldınlmaııı için burasının 
~r. Tepesinden topuklarma 19çmif bayanları söylemek istedi • merak!. O 1UmU9 teller, kömür Çakal ; 240 250 Romanya • laviçre araamda yeni ağaçlandınlmuma karar verilmiştir4 
~· krpazıl kan tc;inde kalan: ve limi tabit anladınız. &lbi ıiyah saçlardan, yahut altı G \!. Lt: N bir tediye anl&f~asıRimsalanDUftı;: İçmeler firketl, içmeler a.ra.zislnin 
.'l.lt a1tımün thtila .. 1 ri ı titre. k · · B :ıu Bu anlqmaya gore omanyanın .ı.- . . h.._~ son ~ a Ye Sonbahar 1uıonUn bUyOk bir ku aylık ondüle o 111enli saçlardan a ... a:r 345 Ton . ..ı.. ih t bedelin. clnııını ve iklimin de müsait olmaamı 
~,. "'·-Iıyan bu fedaklr adama ba. d h . d pek k d h . d Arpa 65 vıçreye yapac..... raca m 
;'~ "'tllJJ ıuru nrdır: Kendi kendisinin kıy. a a zıya " ço a a zıya e Çavda• ss : büyük bir kıamı döviz ile tediye edi· nazan dikkate alarak bu sa.haya o • 
\ iardı. Hepsinin nazarlarmda metini bilmez. Herk" kendi kıy - sevilir. Baksanız a. daha bir uır Mısır 37 " lecektir. kaliptils (sıtma ağacı) dikilmesini 
rı •. ~n bir latirap ve enm.e vardı. evvel, siyah saçlı ıenç kızlar bil• ~:.m,01 17 " 
~. l}'i biliyorlardı ki: kendileri da metini daha fazla ıörmiyı mUte. kendilerini beiendirtbilmek için lç cevia 31 " • muvafık bulmuı ve Ziraat Vekiletin-
-.nıı lldbete uğrayacaklardı. mayii iken, o, kendisinin deleri· saçlaruıı pudralamazlar mıydı?. Bu Zeytin yatı 2~ : Bildirildiği üzere Iran, Almauya· den bu ciııa ağaçlar istemiştir. 
~.'-' aralık Zehir gözlerini açırnnştt. ni kaybolmUf sanır. Oençliii Y&f- modanın ıtri ı•lmlyeceti neden Peknir beyG 1 D E N 9 " dan pamuk ve yün mukabilinde bü- Izmir ve Menıin fidanhklarmdan 
~ tGı.d beri devam eden llU8UZlu ta zannederek kendi y••ının 1~ırkı malOm? Bu da beyaz saçların da. Ya-'- 19 Ton yük miktarda kimyevi maddeler ve kad ~!Ql en • ..,. "' _.. makine almak arzusundadır. Halen lüzumu ar sıtma ağacı verilecek· 
k. • ~ timdi de aıum aeıımım verdi. ınır.mif olmuına meraklanır, Uzü. ha ziyade sevildiiini iıbat etmez Tiftik 3 .. tir. 
a ~ ·-~ rk · 1 Ka11eml S6 " iki memleket araamda Bahrihazer 
' ~kupkuru keailen dudak. IUr. Halbuki ıenç 1 yqta delil, mı • Af1on 1 .. denizi uhUinde bir balık konserve 

lfb: kalbtedir, yahut herkesin YILft kal· Sonbahar 1U1UnUn kendi dela. D 1 e F t A T L A B fabrikaamm teaiai hakkında &örilt· 
~anıyorum.. İçim yanıyor •. bir bin• ıöredir. rini bilmemesi, öyle aynuına Batda:r: LlverpuJ uı Kr. melere blıf)aamıttır. 

Suriye, ı raktan Koyul' 
lthallnl Menetti bt w ... · Cençlik bazan yqta da otur, fa. baktıtı vakit, kırıfıklıklarından Bafda7: Sibco e,44 • • 

~ mmldanmılb. Zehtrlıı bu kat mutlaka delil. Nice l!tnç yqlı. 1UmOf teHırinden meraklanması :~~~.5:!pe1ı :::: : Amerika ziraat bUroeu ta.ra.fmdan Bağdat, <Tan muhabirinden) 
~~ 1uçlanJdarla kartılanmıft:L.. lar vardır ki, kalpltrl çabuk lhtl- onun huyunu bozar, sinirlendirir. Mnır: Londra 3,61 • Amerikada mevcut buğday stoklan· Suriye htlkftmeti, hudut gUmrükleri-
~ birdenbire onun gözleri ka .• Bunun tafaifltını söylımiyecelim. Keten T. : Londra 7,51 • ne Iraktan gelen koyunlann ithal e-
~~ .. Dudaklan, -""'p bir te • yarladılı için hakikatte ihtiyar o. ÇünkU sinirlilik onu r.irkent.,tirir. Fmdık o. : Hambars 7US • nm temmuz ayına kadar 100 milyon dilmemeei hakkında emir vermiştir. 

5cw • I T Fmd* L. : Hamburc 79.23 ., bn•al · ..,....ır.; tahmin 1 aktadır 
e tttremiye bqla.mJlb • turlar. Bunun akı ne, nice kırkı. Sonbahar 1U1Une dU,.n vazife, e ~e ın~. 0 unm · Irak parlemanında, mebuslardan 

...._ 8 ,.,. roıı. •• n.- B" · h .w.a daha ile t · · · b"I Önceki · yılın temmuz ayındaki atok s u ... ....,a.e, su ..•. uvı .. ,,vnım. ır nı ıeçmıf, ana r emıt kendi kıymetını ı mek, tabiatin Plyaıa Dün d• G•vı•lr biri, uriye hükumetini, Irak koyun 
'1ı tu g&teriyorlar. iN, su.... YILflılar vardır ki kalbleri hiç ko - kadın yü:zünU daha ziyade ıUzel - 136 milyon butel idi. tüccarlarını bUyilk zararlara düçar e-

~L. .. ~ileri güc;lükle söyliyen du • camadıtı için dalma ıenç kalırlar. ı.,tirmek için yarattılı kırıfıklık- G~ff • decek böyle bir karar ittihazına sev-
~. ileri tıanlll1', ve öylece kal- v., kırkını ıec;mlf olsa da ne e. tarın, ıUmUf tellerin kadrini anlı- Dlln tehrimbe yirmi bir vagon buğ KUçUk antant devletlerinin Ro- keden sebebi ve Irakın bu karar kar-
~· O zaman (Htıseyin), hıçkıra hemmiyeti olurf Kalb ıenç kat • yarak kendini 90ldurmamıya, dai. day, bir vagon c;avdar ve beş vagon manya ile Dubrovnik'te yaptıklan şısmda alacağı tedbiri hilkfımetten 
~ aflamıya bql&mDJ : dıkça sonbahar 1uıu hiçbir vakit ma ıuı ıibi kalmıya çalıfmaktır. arpa plmifttr. Piyanda birkaç gün- içtima mUnaaebetiyle Romanya, Çe· aormllfbır. 

-.::- _'tl Zehir! .. O, gördUjiln, cen • aolmaz. Buna çarı olarak et yemeklerini denberi devam eden ge~lik zail ol koalovakyaya verdiği kontenjan 
\~ Şarabı tahdrdur... Sen, ben Hır kadın aynaya bakmuını az yemeyi, daha ziyade aUt içme. mamJfbr. Hattl evvellıl günkü fiyat mikta.rmı 165 milyondan 220 milyon 1 1 
l\ -s>nniz, ondan lçeceğiz. Yezidfle - aevdiji halde, sonbahar ıülU ay _ yi, maden suyu içmeyi, kuru lara nazaran 2-2,ts para kadar düf{lk Çek kronuna lbllt etmiftir. LiMAN HAREKETLERi 
-....._~ mahkO.m ettifl sutnızlufun naya bakınca daha ziyade merak. friksiyon, 35 derecede ılık ıu lttk görlllmektedir .. Bufdaylar, çav • Bu ay zarfında iki Wkenln banka- ~ 
~ ancak onunla dlndlrecetiz. lanır. Onun için ressamlar sonba. banyosu yapmayı, her ıtJn bir saat dar nisbetine göre f5.30-610 kurut ara lan arumcla tediye lflerlni tanzim ~ llmanımıza S:t'lr<> 1 

~oıı: ba~ . har ıtJIUnU, daima, etinde ayna, kadar yOrOmeyl tavsiye ederler. mnda sattlm~. Fakat Polatlmm etmek Uzere kon1lf1Dal&ra baflana- lar: '-ae 'V'aktlne 1ııada.r, Ke!'bell C}81il· fakat bat• ıöjsUnUn Uıerine dUt- Fakat en kuvvetli çare ıönlOnU 12 c;avdarhlan 8,34 lnınJltan ve M catı bildirilmektedir. 
~ torak topraklan berine, birkaç mUf, aynadan uzaklqm" halde ferah tutmak, meraktanmamaktır. çavdarlılan 6,"0 kuruftan milşterl bul • Sut: 10 Ant.uya Bartından •. '5 
~-~ kam akmıfb. Serdar ö . tasvir ederler; çUnlcU aonbahar ıU. Sonbahar, kff demek de~ildir. m111tur. Mısırlar 4 lrurue yirmi iki bu tsvic;re - TUrldye arumdakt tica. Tayyar blmtten. 8.30 Saadet Bandır 
~ aclamlarmd&n birçok kiti, kan- ıu aynaya bak11ıca iki f&kqında iki mevsimin arasında uzun za - çuk paradan 4,35 lruru9a, çavdarlar ret mUvazeneaiııl t.vlçrenin lehine madan. 
~t:bade yerler. eerilmekle beraber; h.nüz btlirmiye bqlamıf kırıfık _ man vardır. Hele lstanbulda en 4,35, arpalar 4,12,5 ve biralık clD9 • çevirmek Uzere hUkftmet bazı mad- Bueön llmannnmtu ptecm va • 
~) in l&dık ve fedaklr uha· tıklan ıörmUf, meraklanmı9, ha- ziyade Hvilen mevsim sonbahar • 1ere 4,25 • 4,28 kuru.fa 1&tılm1'br. delerin TU.rldyeye ihracatını konten- parlar: 

bepll de, kencWerinl birer bl. yata kUtmUftUr. Sonbahar ıuıu dır. O mevsimi uzatmak, Mnbahar Dün tlç vacon keten toh~u ıelmlt jaa altma alımftJr. Cl • ı · 937 ta- Sut: 11 .&aafarta Butm&, 20 8a 
Nl!Jl!MIM atm•1er_ mm.Lklııaallddll&ı~a.n~lo,I 1 
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Ankara görüşme eri sonunda Sabık Kral 
b · A t ı· v d·ıd · Edvard Madam 

ır(llaş•~=~mı e g neşre 1 1 Simpsonl_a artık 
uyebnmelldir. Milli hodbinliğin dev. Evlenecek 
let damlarını körletmemeleri, yal -
nız kendi neslimiz için değil, gelecek 
nesiller için de lazımdır. İnsanlar, 
binlerce bağ ile biribirine bağlıdır. 

Milletlerarasındaki bayatta her h8... 
dise, bütün milletler üzerine aksi te. 
sirler husule geilrlr. 

Kuvvetli bir Romanya 
Gittikçe kuvvetli bir Romanyayı 

bütün kalbimizle isteriz. Dostluğu • 
muz o kadar sıkı ve emindir ki, Ro. 
manya, daha kuvvetli oldukça, biz 
de kendimizi daha kuvvetli ad.dede -
riz. 

Müttefikimiz Romanyanın bize 
gönderdiği misafirimizi çok sevdik. 
Bugünkü görüşmemizden sonra Bay 
Antonesko hakkında bende kalan 
lntıba, Romanya Hariciye Nazırının 
milletine karşı mes'uliyetini müdrik. 
derin görüşlü, hükümlerinde isabetli 
ve olgun bir devlet adamı olduğudur. 
Kendisi gösterişsever bir insan de. 
ğildir. Milletinin duygularına riayeL 
kardır. Vazüesini yapmakta azmi 
kuvvetlidir. 

Muahedf''erden ziyade 
hislerin kuvveti 

Sizi tanıdığıma çok memnunum. 
Milletleri muahedelerden ziyade his. 
ler _ bağlar. Romanya, kalbimizde 
kardeşçe bir yer tutmuştur. Ruh. 
larımızın yakınlığı ve birleşikliği için 
kadehimi kaldırıyorum.,, 

M. Antoneskonun cevabı 
Antoncsko verdiği cevapta demiş. 

tir ki: 
"- Mazhar olduğum büyük şeref. 

ten dolayı teşekkür ederim. Türkiye. 
yi yaratan Büyük Şahsivet. bize. bü. 
yük hikmet ve kıyase dersi vermiş -
tir. Bu sözler siyasi felsefenin GOk 
k ı y m e t l i ve yüksek insan -
lık duygularının bir tezahüri.inü teş. 
kil eder. Türk milletinin Yüksek 
Önderine karşı duyduğu bağlılığın 
mana ve hikmetini anladım. Öğren -
dim ki Atatürk, milletinin mukadde. 
ratmın daimi bir bekçisi olan yaman 
bir şahsiyettir. Kendilerini şahsan 
tanıdığımdan dolayı büyük ütihar 
duyuyorum. Memleketim hakkında.. 

ki kıymetli sözlerden dolayı minnet. 
tarım. Kadehimi Önderin, Türk mil. 
leti için çok kıymetli olan sıhhatine 
kaldırıyorum.,, 

Resmi Tebliğ 
Ankara 19 (A.A.) - Romanya dış 

bakanı Ekselans Bay Antoneskonun 
ziyareti münasebetile aşağıdaki teb
liğ neşredilmitşir 

Eıkseliı.ns Bay Antonesko Anka. 
ra ziyaret esnasında, Cumhur Başka
Atatürk tarafından kabul edilmiş 
ve Başvekil lsmet İnönü ve dış işler 
bakanı Bay Tevfik Rüştü Arasla u. 
zun ve dostane görüşmelerde bulun
muştur. Bu görüşmeler esnasında 

§imdiki beynelmilel vaziyetin ve Ati 
nada Balkan Antantı daimi konseyi 
nin son toplantısında ittihaz edilen 
kararların süratle tatbik mevküne ko 
nulması tedbirlerinin geniş ve teferru 
atlı bir surette tetkikine tevessül edil 
miştir. 

lki müttefik memleketin devlet a -
damlan, görüşmelerine mevzu teşkil 
eden bütün meseleler hakkında arala 
rmda tam bir görüş biriliği mevcut ol 
duğunu memnuniyetle müşahede ve 
tesbit frrsatmı bulmuşlardır 

Bundan sonra Romanya ile Türki. 
yeyi doğrudan doğruya ilgilendiren 
meselelere temas etlen Eıkselans İs
met lnönU, ve iki memleket hariciye 
nazırları Bay Arns ve Bay Antones. 
ko, iki dost memleketin genişlemesini 
görmek arzusunda bulnuduklan eko
nomik münasebetlerine hususi bir e. 
hemmiyet atfetmişler ve yeni bir ti
cari anlaşmanın esaslarını koymak ü 
zere Romen selahiyettar mahafili ile 
temasa girmek maksadile pek yakın. 
da bir ekonomi heyetinin Bükreşe git 
mesini kararlaştırmışlardır. 

Bu anlaşmanın imzasına intizaren. 
mübadele hacminin fazlalştınlması i 
çin iki hükO.metin karşılıklı hsusi ko
laylıklar göstermeleri kararla.ştırıl -
mıştır. 

A}TICa iki dost ve mUttefik memle 
ket arasında killtürel münasebetlerin 
takviyesi için, talebe ve profesör tea 
ti!'i ve karşılıklı üniversitelerde ihtiya 
ri Tiirk ve Romen dillen kursları ih. 
dası takarrür ettirilmiştir. 
M. Antoneslconun g a zete le-

re beyanatı 
Ankara. 19 (A.A.) - Romanya 

Dış Bakanı Bay Antonesim Türk mat 

Romen Misafirlerimiz Ba ıvekilimiıin ziya fet inde 
buatı mümessillerine aşağıdaki beya- fik asil Romen milletini selamlamış-
natta b;ılunmuştur: tır. 
"- Ankara seyahatim dost ve Romen milleti nezdinde en dost ve 

müttefik devlet reislerine Romanya en sade hissiyatının tercümanı olma
Dış Bakanı sıfatile, hürmetkarane ta larını, sizin vasıtanızla, Romen efkB.n 
zimlerimi arzetmek ve onların hüku. umumiyesinin mümessillerinden rica 
metlerile temas etmek için son aylar- ederim. 
da yaptığım ziyaretler serisine dahil Memleketimize devlet adamlarının 
bulunmaktadır. her ziyareti, memleketimizde milletin 

TUrkiyenin mukadderatını idare e. umumi heyecanı ile karşılanmıştır. 
den bUyUık devlet adamını tanımakla Romanyaya şunu temin edebilirsiniz 
kendimi pek bahtiyar addediyorum. kı, zamanla bağlılığımrlın kuvveti ve 
Onun eserine karşı uzaktan hissetti-! bırliğimizin ehemmiyeti artmakta -
ğim hayranlığa şimdi ona yakından clıı. 

ve onu bugünün büyi.i~ meselclerinirı Şurası şayanı memnu:ıiyettir ki, 
bütün doneleri üzerinde bir görüş ve nıiınasebetlerimiz eıkı'llŞtıkça beyı.ıl?l
karakteristik bir aç"idıkla ifade etti. m.Jel sahada sulh esen de bundan p~k 
ği fikirleri dinlerken duyduğum hay- ziyade kazanmakt.sı.dır. Beynelmilel 
ranhk inzimam etmiştir. sulh dostları, Balkan Antantı beynel-

Kcza, mümtaz Başvekilinizi tanı milel teşekkülünden ve Türkiye ile Ro 
makla pek bahtiyar oldum. Beşve«il- manya arasındaki bu .ierece sıkı mü· 
le ve kendisile Cenevre ve Atinadaki nasebetalerden memnun ve ayni za
teşriki mesaimize devam ettiğim manda emin olmalıdır .. 
dostum Bay RUtU Arasla yaptığım Reisicümhur, B. Antoneskc ile te-

masından hususi ve bariz bir zevk 

(Ba.şı 1 incide) 

yette olamıyacağını söylediğini bildir
miştir. 

Müddeiumumi, filhakika dosyada 

1 
bu şekilde bir müracaat bulunduğu 
müddetçe boşanma hakkında kat'i 

1 bir karar verilemiyeceğini iliı. ve eyle-
1 miştir. 

1 
Başmüddeiumumi, kraliyet müdde. 

iumumi.sinin bu işin tahkikinden vaz-
1 geçmeleri için gerek kendisinin, gerek 
başmüddeiumuminin tazyik edildiği 
hakkında bazı mektuplar geldiğini bil 
dirdiğini beyan etmiştir. Bu iddialar, 
hiç bir esasa istinat etmemektedir. 

Bu davanın diğer da valrtrdan ayn 
bir muameleye tabi tutulduğu hakkın
da halkta bir şüphe kalmaması için 
boşanma mahkemesi reisi demiştir 

ki: 
"Mrs. Stephenson'un şimdi ortadan 

çekilmiş olmasına rağmen bu zat ta 
rafından vukubulan beyanatı, bu hu
susta tahkikat yapması için kraliyet 
müddeiumumisine bildireceğim. 

Hadise mahkemeye aksettiği. tak
dirde müzakerelerin halkın gözü ö
nUnde cereyan edebilmesi için mese
lenin aleni bir celsede mevzuu bahse-
dilmesini emrettim.,, 

HALKTA SEVİNÇ 

Londra, 19 (A.A.) - Mme. Simp
son hakkında verilen talak kararı-
nm mer'i olduğuna dair olan haber, 
Londra halkı arasında büyük bir he
yecan uyandırmıştır. Gazeteler, öğ
leyin hususi nüshalar çıkarmtşlartlır. 

Halk, umumiyetle Dlik de Windso
run eevdiği kadınla evlenebileceğin
den dolayı sevinç izhar etmektedir. 

Borııacılar bile kendi muameleleri-

Devlet Demlryollar1 ve limanlar1 1$1&1me U. idaresi Hinta~ 
iJ tO•l 

• ..... w .. uııınen ocueıı \.:>'iö.1.l,oVJ ıu·a oıan 'töu tou .HemateL, lh uıu 
dökümhane piki 30-4-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf us 
ile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. . 'le 

göri.işmeler açık bir samimiyetin ve 
tam bir karşılıklı anlayış havası için 
de cer.eyan etmiştir. Önümüzde mev. 
cut bütün meseleler hakkında tam an 

duvmuştur. Kendisi, bana, B. Anto
n~ko ile yaptığı konuşmalarından ni nuntarak, vak'anın münakaşasına 
pek ziyade memnun kaldığını anlat- dalmışlardır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2611,04) liralık muvakkat temınat ?~1 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3 ... 
numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde al~~ış 
vesika ve teklülerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reislığUle 
vermeleri lazımdır. !aşma mevcut olduğunu müşahede ve 

tesbit ve Balkan Antantı eserini dai

ma daha ziyade müessir hale getir • 
mek için vaki gayretlemirimize de -
vam ederek bizi biribirimize gağlıyan 
rabıtaları daha ziyade takviye hakkın 
daki kat'i arzumuzu teyit ettik. 

Ziyaret, güzel memleketinizi daha 

yakından tanımak için pek ziyade 
kısa idi. Bununla beraber bu kısa 
ziyaret değerli mesai arkadaşlarının 
yardımiyle büyük devlet reisiniz ta: 
rafından başarılan muazzam esen 
görmek ve hayranlıkla takdir etmek 
imkanını vermektedir. 

Ankara, bu çok güzel muvaffakı. 
yetin remzidir. Hiçbir şeyi mevcut 
olmıyan bir yerden birkaç sene için -
de fışkıran ve medeniyetin ve terak. 
kinin bütün son başarılarını bir ara. 
ya toplıyan bu şehir, Doğunun en 
mütecasir hikayelerini geride bıraka. 
rak. büyük bir devlet adamının ve 
iradesinin. milletine olan bağlılığının 
ve muzaffer olmak hususundaki ka. 
rarının nelere muktedir olduğunu bü 
tün dünya önünde isbat etmektedir. 

Ankara, modern Türkiyenin mül. 
hem olduğu yaratıcı dinamizmin ini. 
kasıdır. Onu tanrdıktan ve nizam ve 
barış unsuru olan ittifakımızın istik. 
bali için de tam bir itimatla dönüyo. 
rum. 

ismet lnönünün Romen 
matbuatına beyanatı 

Ankara, 19 (A.A.) - B. ismet 
1nöün, Radar ajnnsı vasrtasile Ro -
men matbuatına aşağıdaki beyanat -
ta bulunmuşlardır: 

'-Bütün memleket, müttefik mille 
tin muhterem mümessili B. Antones. 
ko ve refikasını hususi bir sevinçle 
kabul etti. 

Ekselans B. Antonesko ile yaptı -
ğımız bUtün görüşmelerde, kendisi • 
nin mülahazalarındaki vüzuhu ve 
noktai nazarlarındaki doğruluğu has 
saten takdir ettik. Bu, Romanya hü. 
kumeti ile şahsi bir temasta bulun. 
mak için mes'ut bir vesile teşkil ey. 
lemiştir. 

Münasebetlerimizin esas hatlan, 
Balkan Antantı ile ve iki memleket 
arasındaki anlaşmalarla tesbit edil. 
miş olmakla beraber, bu şahsı te 
mas, iki memleketin idaresinde ha. 
kim olan prensiplerin tesanüdünü ve 
hayatiyetini yeniden kaydetmiye da. 
ha ziyade yardım eylemiştir. 

BütUn Türk milleti B. Viktor An
toneskonun şahsında, dost ve mütte-

mıştır. Bu, B. Antonesko için hakıki ----
bir muvaffakiyettir. Muğlada Domuz Mücadelesi 

IE)konomik ve kültürel münase~t- Muğla, (TAN) - Şubat ayında 
Şartnameler (174) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 

maktadır. (1463) ,,.. 
ler için çok iyi §eyler tesıs ettik. Bük 
reşe talebe göndermeyi düşüni'yorum 
ve bazı fakültelerimiz için Romanya. 
dan birkaç talebe biliyorum. Genç ne 
siller, biribirlerini daha iyi anlıyacak 
lar ve biribirlerine daha ziyade bağla 
nacaklardır. 

Meziyetlerini ve sulh içir. gayret-
lerini takdir etmiş olduğumuz büyük 
devlet adamı B. Tatareskonun ziya • 
retme büyük bir sevinçle intizar edi-
yoruz. 

Bu ziyaret, memleketimiz için hu
ımsi bir bahtiyarlık teşkil eyliyecek
tir. 

Misafirimiz Anlcaradan 
ayrıldı 

Ankara 19 (A.A.) - Üç günden 
beri şehrimizde bulunmakta olan ve 
müttefik Romanya hilkfunetinin dış 

işler bakaru Ekselans Bay Antonesko 
ve refikaları maiyet ve refakatindeki 
zevat ile birlikte bu akşam Anadolu 
ekspresile Ankaradan ayrılmışlar ve 
istasyonda Başvekil İsmet İnönü ve 
refikaları, Dış işler bakanı Dr. Bay 
Tevfik Rüştü Aras, Vekiller, Riyaseti 
Cumhur başyaveri Celiı.l hususi 
kalem direktörü Bay Süreyya Mu
hafız alayı kumandanı, Ankara valisi, 
mevki kumandanı. Balkan ve küçük 
antant elçilerilekor diplomatik men
subu birçok zevat dış işler bakanlı 
ğı Romanya elçiliği ileri gelenleri ta 
rafından uğurlanmış ve bir askeri 
müfreze resmi selamı ifa etmitir. 

Tren hareket ederken muz.ika mil
li Romen marşını çalmış ve istasyon 
nu dolduran kalabalık bir halk küt 
lesi muhterem misafirlerimizi sürekil 
alkışlarla uğurlamışlardır 

T arauı Halkevinde 

Tarsus - Halkevinde yeni inti
habat yapılmış, komiteler şu suretle 
teşekkill etmiştir: 

Dil, Tarih, Edebiyat Komitesi: Baş

kan Etem Ongun, üye Ferit Alp ts
kender, Veysi Ekener. 

Ar Komitesi: Başkan Kemal Be
sar, Uye Seyfi Tokgönül, ve Ahmet 
Aygen. 

Spor Komitesi: Başkan Sa.bri Ta
mer, üye Srtkı Tannöver, Münir Gün 
sur. Gayyur Tüzün, nhami Saygı. 

Kitap Saray Komitesi: Başkan Si
ret Ersoy. üye Ahmet Koçak. Pakize 
Duatepe, Nabi Tonar, İsmet Öztürk. 

* 
Muhammenbedeli (21.000) lira olan 300.000 adet 

30-4-1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulil 

I 

telgraf bandı 
ile Ankara.el& 

il içinde 130 yaban domuzu öldürül
müştür. Şubat ayı içinde ilin Küllük, 
Bodrum ve Fethiye iskelelerinden 
barice 244 keçi, 167 koyun, 52 sığır 
ve660 kümes hayvanı çıkarılmıştır. Idare binasında satın alınacaktır. 11 

Bu işe girmek istiyenlerin (1575) liralık muvakkat teminat ile kanun.~ 
tayin ettiği vesikaları, Resmi Gı:ızetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lı nuS

hasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek" 
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ıs " 

Bu yıl içinde biri Muğla, biri Mar. 
mariste olmak üzere birer an istas. 
yonu açılacaktır. Bu suretle il bal 
mıntakalarında fazla bal istihsaline 
ve fenni kovanların tamimine çalı -
şılacaktır. 

zımdır. 
şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydat'" 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1431} 

Sultanahmet birinci sulh hukuk * * * 
mahkemesinden: Davacı Yergi Hı • Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 52272 ve ecnebi olduğu :sıc~ 
risopulos tarafından müddeialeyh· dırde 28116 lira olan 450.000 tane galvanize tirfon 4 Mayıs 937 salı gilil 
ler Andon Antonyadis ve Tanaş A· sa.at l~,30 ~a kapalı zarfla_ Anka~ada i~arc bin.asında sa.tın ahnaca~ı
nastas aleyhine ikame olunan Emi- Bu ışe gırmek istiyenlerın yerlı oldugu takdırtle 3863,60 ve ecne~ı t
nönünde Balıkpazarı caddesinde eski duğu takdirde de 2108,70 liralık muvakkat teminat ile kanunun taytn ~ 
89, yeni 7 kapı No. lı dükkanın iza· tiği vesikaları ve teklülerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon rei&" 
lei şüyu davasının icra kılınan mu- Uğine vermeleri lazımdır. tıl-
hakemesi neticesinde mezkür gayri Şartnameler HO kuruşa Ankarada ve Haydarpaşa veznelerinde sa 
menkulün açık artırmıya konularak maktadır. (1560) 
s~tlmak s~~ile şüyuun iz~~ine ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
12. 3. 937 ta. ı linde karar verilmiş ol· l' I Ek 'I 'I .. duğundan Hamalbaşı Şerbethane so· Kap al 1 zarf u E u 1 e s 1 tm e 1 an 1 

kağında 75 No. lı Ksenaki apartma· Nafıa Veka"letı• Sekı.zı·ncı· oa·ıre 
nının 6 No. lı dairesinde mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul bulunan 

Andon Antonyadisin H. u. M. K. nun Samsun Su lşl .. ~r·ı Müdürlügv ünden: 
337 inci maddesi mucibince işbu ilan "' · 
tarihinden itibaren 15 gün zarfında U J\ptal 
müracaat etmediği takdirde hükmün 1 - Çarşamba ovasının kurutulma ameliyatından olmak zere. s.t 
kesbikatiyet edeceği tebliğ. makamı· ırmağının ıslahı için projesine göre yapılacak ameliyat ve uışa ı.ılil 

25. 3. 937 tarihinden itibaren 30 gu·· n müddetle ve kapalı zarf US 
na kaim olmak Uzere ilan olunur. 

(31134) ile eksiltmeye konulmuştur. 111l1' 
--------------. 2 - Keşif bedeli 32421 lira 12 kuruştur. Bu inşaat için mevcut e" 

( şunlardır: 
İstanbul üçüncü icra memurluğun·. 

dan: Diran Antresyan, Galata !ktısat A) Ameliyat ve inşaat resimleri. 
han No. 56 da. B) Keşif ve hulasai keşif cedvelleri. 

tstanbul Asliye mahkemesi birinci C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
hukuk dairesinin 935-427 numara ve D) Hususi şartnamei fenni. dUl" 
5. 2. 936 tarihli ilan ile borcumuz o- 3 - İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilinde su işleri ınU 
lan 1591,52 lira ödemeniz hakkında lüğünden tedarik edilebilir. bilC"' 
tarafımıza tebliğ edilmek üzere gön- 4. - Eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden bu gibi işler yapa. 
derilen 936-2987 dosya numaralı ic-
ra emri bila tebliğ iade edildiğinden ceğine dair ehliyet varakasına malik olmak lazımdır. 5 te 
ilanen tebligat ifasına karar veril - 5 - Eksiltme 26. 4. 1937 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 

1 
0• 

miştir. İllin tari~; •• den itibaren mez- Samsunda su işleri müdürlüğünde toplanacak komisyon huzu~ııt 
kiır borcu bir ay zarfında ödemeniz da yapılacaktır. Talipler ihale saatinden bir saat evveline ıc~ıııı· 
ve bu müddet zarfında mal beyanın- 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre usulüne tevfikan ba.zır·btlı 
da bulunmanız ve temyiz iadeyi mah mış ve mühürlenmiş olan zarfları su işleri müdürlüğüne ıns.1'ıtli!· 
keme yolu ile veya merciden tehiri mukabilinde verilmiş bulunmalıdır. Bu saatten sonra gelen t~A,. 
icra karan getirmeniz lazımdır. Ak· ·ti~-
sl t•ıkdirde cebri icraya devam edile- ler kabul edilmez ve postaca vaki olacak teahhurlar nazarı ı 
~ği ve beyanda bulunmadığınız tak alınmaz. 
dirde hakkınızda icra iflas kanunu- 6 - Bu ameliyatın muvakkat teminat miktarı 2431 lira 50 kuru.ftut'juıı· 
nun 76 ve 337 incl maddeleri muci- 7 - İşi üzerine alan müteahhit Yüksek vekaletçe ihalenin tasdılc ~cW 
hince muamele ifa edileceği emri duğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itbaren 15 ~l~ ıc;tıı' 
makama kaim olmak üzere ilan olu- de tıuvakkat teminatını kat'l teminata lblAğa ve ayni mUdde 
nur. (31133) de nmkavele}i noterlikten tescıte mecburdur. (1444). 
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kapıda S A L I• H N E c A T • den alınız. Reçeteleriniz 1 büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlanır. Asri Saç Boyası Leke bırakmaz, tabii sabit, 

bir renk temin eder. 
~ 
rııı-.......................................... ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

l 
Şirndiye kadar binlerce ki,iyi zengin etmi,tir. 6. cı ketide 

1/ Nisan / 937 dedir. 

Biiyiik ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca ~ 40.000 , 2 5 .0 00 20.000 
150.000 10.000 L i ra lık ikramiye
lerle (50.000 ve 200.000) lirallk 

iki adet mük afat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan /937 günü ak,&mına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet. üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

Yüksek Mühendis Mekteb: 
Arttırma ve Eksiltme Kom~s-
Yonundan: l 
~ - Yüksek Mühendis Mektebi binasının bulunduğu arsa da. 
~ nd~ yap~ırılacak 214296 lira 7 kuruşluk ~eşif be~elli Pansi
tı. Ort bınası ınşası ve tesisatı kapalı zarf usulıyle eksıltmeye ko-
tılınuştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
1\ - Eksilune şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni 

•artıar, pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat 
Cct'-'eı· ı. 
n - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
l) - Plan ve projeler. 

11.~Stekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde 
"'ıcktep idaresinden alabilirler. 

1 3 - Eksiltme 22/ 3/ 93 7 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
~de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki 

tııına ve eksilune Komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11965 lira mu

·kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
111~" • • 1"' d "' getırmesı aznn ır. 

.. A. - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet ve • 
Sıkası. 

v l! - 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli 
Csika. 
C - 937 yılına ait Ticaret Odası vesikası. 

trh 5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 
~.'lllar olması veya bunlardan birinin f cnni mes'uliyeti altında 

1~ Yapılacağını ve inşaat müddetince işin başında bulundurula
tq~tnı taahhüt etmesi laznndır. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat
~ bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası 
~indeki arttırma ve eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mu
~Ollinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
fct Üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar. 
?.ıı ?lıühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada 
~~tak gecikmeler kabul edilmez. (1076) 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

S ATI LIK ÇiFTLiK 
tsAs NO.SI MEVKl1 VE NEV'i DEPOZiTO 

253 Küçük Çekmece ve lsparta Kule civarında 
otuz bir tapu senedi ile mutasamf olduğu-
muz Tahta Kale Çiftliği. 2700 L. 
(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) 

l'afsilatt yukarıda yazılı Çiftlik, peşin para ile ve kapalı zarf 
lısulile arttırmaya konulmuştur. İhalesi 26 Mart 937 tarihine 
tesadüf eden Cuma günü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. 

İsteklilerin Şubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilin
de birer şartname alarak şartnamede yazılı hükiimler dairesinde 
~~lif mektuplarını o gün saat 10 na kadar Şubemize verme
\i. (692) (1324) 

* .lJ * 

t SAT ILIK ÇiFTLiK 
S.\s NO.SI MEVK11 VE NEV'i DEPOZiTO 
~22 Küçük Çekmece'de içinde muhtelif binalan 

havi otuz altı tapu senedi ile mutasarrıf ·. 
olduğumuz Ali Bey Çiftliği. 4140 L. 

l' (Tapu senetlerinde yazıh hudutlar mucibince) 
~ ~f silatı yukarıda yazılı Çiftlik, peşin para ile ve kapalı. z~rf 
ı.... lııe arttırmaya konulmuştur. İhalesi 26 Mart 193 7 tanhınc 
~di.if eden Cuma günü saat 10 da Şubemizde yapılacaktır. 
~cklilerin Şubemize müracaatla bir lira mukabilinde birer 
~ aınc alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde teklif 
eJttuplarım o gün saat 10 na kadar Şubemize vermeleri. (692) 

(1324) 

~--------------, BUTON KIŞ 
CEBiNiZDE 

Bir kutu 

1 _______ E_M_N_ı_v~E_r __ s_A __ N_D,_ıG __ ı __ ı L_A_N __ L _A_R_ı ____ ı 
AKRiDOL 

Bulundurunuz. Bu sayede 
Soğuk algınlığından 

Taksitle Satılık Emlak 
Cinsi SEMTI Evsafı ' Muhammen 

Grip, Nezle ve 
Boğaz 

olmaktan kurtulursunuz. 

Apartman Fındıklı Mollaçelebi mahallesi Çeşmeçıkmazı so
kak eski ve yeni 6 No. lı (Hayriye apartmanı) 

Üçer odalı ve üçer daireli 
kagir elektrik ve terkosu 

kıymeti 

AKRiDOL boğaz ve ba
demcik iltihaplarını da pek 
çabuk geçirir. Her eczanede 
bulunur. 

Apartman Tophane Firuzağa mahallesi Hasanağa Bahçe
çıkma.zı sokak Es. 7, ve Ye: 9 No. h (Esma a
partmanı). 

havi bir katı banyolu 5500 

İkişer odalı üç daireli ka-
gir kuyu ve elektrikli 3800 

Ufak kutu 35, bUyük kutu 70 ku. 
Dükkanlı apartman Beyoğlu Hacımimi mahallesi Kumbaracı sokak 

Es: 78, 80, 82, Ye: 104, 106, 106/ l, 106/ 2 No. lı 
Altı daireli üç dükkanlı 
kagir üç dairesinde banyo 

ruşutr. 

~ .................. , varciır. Su. elektrik ve ha-

Dükkanlı apartman Bebek, BebeıC caddesinde Ye: 154, 156 No. lı 
(Heybetullah apartmanı) 

vagazini havi 16000 
Biri dört odalt, ikisi yedi-
şer odalı üç daireli elek-

Deniz Yollar• 
iŞLETMESi 

\centeleri: Kara köy Köprüb~ı 

l'el. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
~ zade Han. Tel. 22740 -

1 rabzon postaları 

Apartman 

Bahçeli köşk 

Sultanahmet eski Nakilbcnd mahallesi Çayır
oğlu sokak Es:30, Ye:34 No.lı (Aziz apartmanı) 

BUy:Ukadada Nizam mahallesi Yeni Ziyapaşa 
sokak Es: 5, 8, Ye : 3 MU. No.lı bahçeli (Ziya 
Paşa köşkü) ve müfrez arsa 

trik, terkos ve kalorüeri 
havi birinci kat natamam 23000 
Üçer odalı Uç daireli elek-
triği havi kagir. Birinci 
kat natamam 
İki katlı taksimatı bölük 
halinde aynlmıya müsait 
2i odah, hamam ve elek-

6000 

triği ha'\-i ahşap 9000 
Pazar, Salı 12 de, Perşembe> 

16 da. 
1 - Arttırma 6 nisan 937 tarihine düşen sah günU saat 14 te yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymeti 

bulursa en çok bedel verenin üstünde bırakılacaktır. 

izmir sür'at 
postası 

2 - Arttırmıya girmek için muha mmen kıymetinin yüzde 10 nisbetin de pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı beş senede 5 müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 7 faize tabidir, 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. 
5 - Fazla izahat için Binalar Servisimize müracaat lazımdır. (1390) Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
>alı, Perşembe 10 dD kalkarlar 

Diğer postalar 
3ARTIN 

·zınr 

- Cumartesi, Çaı 
şanba 18 de 

- Pazar, Salı 

Perşembe 9,30 
da 

\!UDA.1'.TY A - Pazar, Salı 
Perşembe, Cu 
ma 8,30 da 

BAılltffilRMA - Pazartesi. Salı 
Çarşan~ "' Per 
şen be. t.;umarte 

-~~- si 20de 

'<.ARAB1CA - Salı, Cuma U 
da 

\ YV ALIK - Salı, Cuma HJ 
da. 

MROZ - Pazar 9 da 

l'rabzon ve Mersin postnlarma 
1.alkış günleri yük alınmaz 

(1545) , ________ , l 

istanbul Gayrimübad ller Kom,syonundan 
O. No: Semti ve mahallesi 

302 Çengel köy 

2739 Boyacıköy 

2881 Büyük dere 

3249 Galata Okçumusa 

3395 Kadıköy E. Osmanağa Y. 

Hasan paşa 

4036 Çengelköy 

4814 Çengelköy 

5287 Koca Mustafapaşa 

6653 Tophane Ekmekçibaşı 

7366 Bebek AUpaşa 

7370 Bebek Alipaşa 

7622 

8419 

Aksaray E. Katip Kasım 
Y. Yalı 

BilyUkdcre 

6278 Kadıköy Zühtüpaşa 

Sokağı Emlak No: 

E. Kilise Y. Tannverdi E. 13 Y. 21 

Maslak bağlan yolu E. 7 

E. Bayır Y. Mektep E. 3 
Mürdüm 2 

E. Ulusluk Y. Taşocağı E.17 Mü. 

Kuleli caddesi E. 35 Y. 84/ 1 

DerebeyJ 

Ali Fakih caddesi 

E. Kadiriler yokuşu ve 

üçüncü set Y.Kadiriler 

yokuşu ve Nöbetçi 

E. Yenimahalle 

Y. Bebek bağı 

E. Y. Mahalle, Y. Be-

bek bağı 

E. Çuhacı oğlu Langa 
bostanları derunu Y. 

84/ 2, 84/ 3 

E. 6 Mü. 6/ 1 

Y. 8, 10, 12 

E. 471Y.419 

No. taj 421 

E. 91-91 Mü. 

Y. 111 ve 1 

E. 36 

Y.36 

E. 24-44 

Namık Kemal cad- E. ıts. Y. 16, 
desi 16/ l 
Lambrinos E. 9, 11 

Cinsı ve Hıs. Hisseye göre 
.\1uhammen K 

147 metre arsa 

6431 metre tarla 

225 metre arsa 
. 

83 metre arsa 

Harap çimento fab-

rikkasını havi 13 

dönüm bağ yeri 

Kagir depon un 

1,5/ 4 hissesi 

Bahçenin 1/ 8 hissesi 

Ahşap baraka 

100 metre arsa 

83 metre arsanın 

1/ 3 hissesi 

760 metre arsanın 

1/ 3 hissesi 

150 
" 

560 ,, 
400 ,. 

590 ,. 

2400 ,. 
Kapalı 

3800 

Kapalı 

200 u 

50 
" 

600 
" 

ıo 
" 

60 .. 
Kulübesi olan bos- 1000 Kapaı 
tanııı 3/ 9 hissesi zarf 

453 metre arsa 240 Açık 
A. 

E. Ümraniye Y. 1trıdede E. 17 Mü. Kagir hane ve bah- 1020 K. Z. 
Y. 19 çenin 2/ 3 hissesi 

' 
Yukarda· evsafı yazılı gayri menku Her on gün müddetle satışa çıkarılın ıştır. !haleleri 2. 4. 937 gününe dü

şen cuma günü saat 14 tedir. Satış munhasıran gayri mübadil bonosile dir. 

lstanbu1 Limanı Sahil Sıhh ıye Mer
kezi Satınalma Komisyonundan: 

• 
ı - Merkezimiz için Trabzon Defterdarlığına ciro edilmek 

üzere 2400 liralık ikinci tertip mübadil bonosu açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

A - Tahı:nin bedeli 100 liralık bono 87,5 liradan. 
B - Şartnamesi merkezimiz Levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 26 Mart 1937 Cuma günü saat 14 de Galatada 

Kara Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

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

den evvel vezneye yatırmaları şarttır. ( 1369) 

Istanbul liman işletme idaresinden: 
Idaremizin Ka.sımp~adaki arsasına atölye binaları ve malzeme a.nbar

lan yaptırılacaktır. 
1 - Teminatı "15,000,-,, lira olan bu işe aid teklifler kapalı zarfla 

2 Nisan Cuma t;ünü saat 9,30 da şefler encümeninde yapılacaktır. 
2 -Taliplerin "100,000,-,, liralık bir bina inşaatını yapmış olduklan

nı tevsik etmeleri lazımdır. 
3 - Tekliflerin tetkikinde teklü sahiplerinin bu gibi işlerdeki tecrtibe 

ve ihtisaslarına aid tercih sebepleri araştırılarak en ucuz fiat verene 
ihale mecburiyeti olmıyacaktır. 

4 - Her tUrlU izahatla beraber şartname ve projeler "10,-" lira mu
kabilinde Galatada Haydar Hanında Fen Servisi Şefliğinden alınacaktır. 

# .......................................... ... 

ALFA-LEVAL 
Krema Makina~arı 
Dünyada mevcut makinelerden en emniyetle 

kullanabileceğiniz yegane markadır. 

Satış Yeri : 
Camcan Ticaret evi, Mahmudiye caddesi 61 

GALAT A · IS T A NBUL 

' ~ 
Emniyet Sandığı Faizleri i ndirmiştir 

Emlak mukabili ikrazatta faiz ha dl eri indirilerek 1. 1. 937 tarihiuden 
itibaren Kagirlerde 

% 9 faiz 
% 1 kumUsy<?n 
Ahşaplarda-

% 9 faiz 
% 2 kumüsyon 

Alındığı muhterem halkımıza ilan olunur. 

Sahibi: Ahmet Emin VAl..ı.'UAN. Um um1 neşriyatı ıdare eden: S. AI.ll\J 
Gazetecilik ve Neşriyat Tür!< Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 
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HASAN ZEVli YAGI 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahiptir. Şerbet gibi 
tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde, salatalarda, 
mayonezde, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, taş, böbrek, me
sane, idrar yolu, bilhassa safra, sarılık ve karaciğer hastalıklarında, za
afı umumide bol bol HASAN ZEYTİ.NYACI içiniz. Şişesi 50, büyük 75, 
tam litrelik teneke 115, şişe 125. 

7! litrelik teneke 600 kuruştur. 
Hasan deposu: İstanbul Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

KOLi OS 
DiS MACUNU 

DUnyanın her taraıından ıezzet1nin noş olmasından ve diş etlerini ve 
minelerini tazclediğinden dolayı milyonlarca bayan ve bayların sevdiği 

Meıhur Amerikan Kolinos Di§ Macununu Kullanınız. 
Sararmış, cilasız ve donuk dişlerinizi, bu macun şaşılacak bir süratlc 
temizliyerek beyazlatır ve gerçekten inci gibi bir hale getirir. Muzadı 
taaffün bir krem olmasından, ağızdaki mikropları tamamen imha eder. 
Nefese hoş, cazip ve latif bir rayiha l'erir. 

' Her tarafta bulunur. Arayınız. 

Kliıelerinizi TAN ÇINKOC RAFHANESl'ne 
idare eden: Devlet Matbaa!ı sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERlDUN 

. . 
verınız. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlükünden: 

/ 1 - Hareket ve Münakalat servisimiz için musabaka ile en az orta 
tahsili bitirmiş. olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 

2 - Musabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, Adana, 
Malatya, Afyon, Balıkesir, İzmir, Mudanya, Erzurum İşletme merkezle
rinde yapılacaktır. 

3 - Musabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket coğ
rafyası ve yabancı lisanlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise derece
sindeki tahsil ayni notlardan kazanılması halinde tercih hakkını verir. 

4 - Musabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları işletme 
mıntaka mUdilrlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı şartlara ait vesaiki 
ve altışar vesika fotoğraf ile beraber pulsuz bir istida ile müracaat etme
leri gerektir. 

Şartlar: 

A) Türk olmak, 
B) Yaşı 18 den aşağı ve 28 den (dahil) yukan olmamak, 
C) En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair askerlik şu

besinden vesikası olmak. 
Ç) lyi hal esha.bından olduğuna ve devlet hizmetinde çalıştınlmasına 

mani bulunmadığına dair alakadar makamatın musaddak vesikası bu
lunmak, 

D) Musa.bakaya iştirak etmeden evvel idaremiz merkez sıhhat heyet
leri tarafından muayene edilerek faal serviste çalışmağa mani bir güna 
sıhhi arızası ve hastalığı olmamak, lazımdır. / 

5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce temin 
edilir {Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek suretile muayenele· 
ri yaptırılır). 

6 - Ayni şartlan haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilenler yalnız 
telgrartan imtihan edilirler. 

7 - En son müracaat tarihi 10 nisan 937 ye kadardır. Bundan sonra 
vaki olacak müracaatlar muameleye konulmaz. 

8 - Musabaka imtihanı 17 nisan 937 cumart~si günü saat on dörtte 
yapılacaktır. 

9 - Kazananlara şehri 57 lira ücret verilecektir. İsimleri de gazete
lerle ilan edileceği gibi kendilerine aynca tebligat yapılacaktır. (1540). 

UMUM MÜDÜRLÜK 
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AGA BAl.TIC tlJI 

SATIŞ YERLERi 
ve 

ACENTALARI 

Galatada Bankalar caddesinde RADYOFON mağazası 
Pendik, Elektrik mağazası. ŞEVKET KAMBER. 
Bursa, NUREITİN NEŞET, Uzunçarşı No. 128. 
İzmir, A. Iı'ELDMANN, P~temalcılar Çukur han. 
Zonguldak: Mobilya evi. ALİ RİZA. 
Adana: YUSUF' SAMİ, Tarsus kapısı. 
Edremit: Foto FEHMİ MlNE. 

Ve İstanbul Sultanhamam Hamdibey geçidi No. 54. 

Bay (Suat Tenik). tstanbU· 
lun en güzel manzaralarıııdaü 
mürekkep bir albüm vücude ge· 
tirmlştir. (YED!GON> tarafın; 
dan neşredilen bt.. albUm gilıe 
fotoğraf meraklılarını cidden a. 
IS.kadar edecektir. Bu albüm~ 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. 8 

tün bayilerden ve lstanbuldS 
Ankara caddesinde YedigilnUıı 
~atış mağazasmdar isteyiniz. 

(15) kuruşluk posta puı.u 
gönderenlere bu albümden bil 

ıadet derhal gönderilir. d 
Adres: l!tanbul. Ankara es · 

desi (Yedigiln) Mecmuası tda· 
·eh an esi. $ 

~----· ------·u· 
İLAN - Şişli nüfus m~m.~lug if• 

nun esas kayıtlarında, FerıkoYı Çl 
l !ık a 

te Cevizler 34 No. da ve yanış . 
Hicabi şeklinde yazılmış olan isırıiJil~• 

esı· 
Eskişehir Asliye hukuk mahkeı11 • 
nin 10 T. evvel 1936 tarih ve 104

1 

590 No. lı kararile Cemali olarak tal" 
ıı· 

hih ttird. • · · b"ld. · · osıxı• e ıgımı ı ınrım. - aı1· 

bey, Rumeli caddesi 41 No. da Ce 
li Dölen. _-

-------------------:-:~ · İstanbul Altıncı icra dairesinde~· 
. l - . . . . h psedilıP Bır a acagın temını ıçın a . ef' 

paraya çevrilmesine karar verilen • 
yayı beytiye Beyoğlunda GaJat.&SJ

11
• 

rayda Suterazisi sokağında Z9 ııb" 
maralı hanede 24. 3. 937 çarşa!Jl 171. 
gilnü saat 17 de mezkur adreste '1 
rinci açık artırma suretile satılac• 
jlan olunur. (31128) ___.-/" 

~~~~-----------------------:---------------------------~----~ 

BU KOLAY ve YENİ TEDBiR 

SAYESİNDE 

,/2 Y A Ş 1 N 1 Z O A 

GÖRÜNEBİLiRSİNiZ 

30 yaıından sonra, 100 kadı nda 99 u hemen yarı ölmüı· 

beslenmemiı cildleri vardır. 

Buruşukluklar, solmuş tenler, zayıflamış yüz adaleleri, sarkık 
yanaklar ... Bu halin bazı alametleridir. 

Viyana üniversitesi profesörü 

Dr. Stejskal. kadınları gençleştir

mek için yeni bir tedbir keşfedi

yor. 

Cild için bu yeni unsurda, genç 

hayvanlardan istihsal edilmiş Bio

cel vardır. Cild hüceyratını can

landıran bir cevherdir. 

40-50 yaşlarında binlerce kadın, 
bu sayede hemen bir genç kızın· 
kine müşabih bir cild ve bir ten 
temin ctmeğe muvaffak olmuş

tur. 

Bu Biocel cevheri şimdi pembe 
rengindeki Tokalon kreminin ter
kibine karıştınlmıştır. Yalnız bir 
gece zarfında cildinizi canlandıra
cak ve gençleştirecektir. 

]üzelim; bilafasıla sizi kemali hay
retle seyrediyorum. Teniniz şayanı 

hayrettir. - Niçin diinkü sualime 
müsbet bir cevap vermiyorsunuz? 

- Bir aya kadar evlenebiliriz. 

Terkibinde cildin yegane unsuru olan Biocel cevheri bulunan 
P E M B E R E N O 1 N O E K 1 Tokalon kremini gece yatmazdan 

evvel kullanınız ve B E Y A Z R E N O 1 N O E K 1 ya is ı z 
Tokalon kremini sabah kullanınız. Pembe rengindeki krem, cild için 
gayet besleyicidir. Fakat beyaz rengindeki yağsız krem, gündüz için en 
güzel kremdir. Cild için mükemmel bir unsur olduktan başka pudrayı 
görünmez ve son derece yapışkan kılar. Hemen tecrübesine başlayınız, 
son derece memnun kalacaksınız. 

Betonarme Köprü lnıaatı Eksiltme llôn•· 

Nafıa Vekaletinden: 
· de 

25/ 3/1937 tarihli Perşembe günü saat 15 de Nefıa Vekaletı~oO 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 68'.sst 
lira keşif bedelli Sivas Vilayeti dahilinde ve Sivas - Koyuıhı ğı• 
ve Koyulhisar - Reşadiye yolları üzerinde Yukarıkale ve Aşa ye 
kale betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltıt1e 
konu~uştur. rııf 

Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 340 kll 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. . j,. 

Muvakkat teminat 4650 liradır. Eksiltmeye girebilmek içıtJ ,ı 
teklilerin müteahhitlik vesikasını ibraz ve bir taahhüdde etJ ıı1'· 
30.000 liralık köprü ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaP 
lannı isbat etmeleri meşruttur. d•' 

Teklif mektuplarını 25/3/1937 Perşembe günü saat 14 ek' 
Komisyon Reisliiine vermeleri lazımdır. < 498) ( ı 192) 


