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MISAFIRuRıMızıN ANK~RA oôNÜŞÜ ı Romanya Hariciye Nazırı 

Umumi Siyaset Hakkında 
Mühim Beyanatta Bulundu 

Muhterem misafiri 
dün memleketine 
hararetle uğurladık 
M. Antonesko dediki: "Ş.:;finiz Ata

türk büyük adamlardan daha büyuk., 

il. Antoneslco Haydarpafada lcendisinl hürmetle lcarıllıyanlar arasında llerlerlcen 

Muhterem misafirlerimiz Rômanya Hariciye 
Nazın B. Antoneako, Bayan Antoneako ve mai· 
yeti erkinı, beraberlerinde Bükreş elçimiz Bay 
Suphi Tanrıövcr ile hariciye hususi kalem mü
dürü B. Refik Amir olduğu halde dün sabah, An
kara ekspresine bağlı hususi bir vagonla saat OYUK BiR 

SAN'ATKARI 
DiNLERKEN •• 

(Ankara_dan Baımuharririmizden Telefonla) s aa'atkar, hicliaeleri kendine mahıuı bir köfeden ı6ren, 
tlıı....! - kendine mahem bir t&r'Zlla kavnyan; ıonra aözle, yazı ile, 
~le ftya muaiki ile kendi f&hıiyetinden bir parça halinde ifade 

clajıtan •••••Bu ... 'atkar eli, ruhumu için ymi bir uM 
• • ·~ tt1a.ddt •• v1. 

1500 işçi 9,15 te şehrimize dönmüşlerdir. ı 
Miaafirler, Hayd&rpafa ı.tuyonun 

1 Açlık Grevi da vali B. Muhiddin UatUndağ, latan· Cenevre ana yasa 
bul komutanı General Halil, Emniyet -lc:omituinde hükO· 
mUdUrtt B. Sılih Kılıç, Romanya metimizi temsil • 

Yapıyor konaoloehaneai ve matbuat erkinı den B. Numan Ri-
taratından k&l"fılanmıtlardır. Bir po- f at dün Sirkeci 

Kattoviç, 20 (A.A.) - Janov ma ~ mUfrezeai aeli.m resmini ifa etmif- iıtuvonunda 
denindeki grev halinde bulunan 1500 tir. 
amele, gündeliklerin tezayüdü hakkın B. Antoneako, beşuş bir çehre ile 
daki taıeblerinde muvaffak olmak i. ~o:"' ve bqtiL vali olduğu halde ken-
için açlık grevine başlamışlardır dWni kar,ılamağa gelenlere ayn ay-

Hatay Anayasası 
6000 ışçt MAHKEMEDE • n teşekkür e~mt,tir ve Antonuk-o, 

Detrolt 20 (A.A.) _Hakim Cam- bir ;raıık vali B. Ustilndağa: 
bell, Kraysler otomobil fabrikalarmı - Olaya it 
12 gllndenberi iual etmekte....... t ma ; )»t•r•unuz, 
t:. °"*Ur{ ~--1... ı.~1...1 • - ;,,_ -.. ..ifil .. & --L-

Mtizakereleri 9 
B 

GENC KIZLARIMIZIN BÜYÜK MUVAFFAKIYETLERI m1Zcla Kuvveti Var 
Hatay anayasa11 müzakerelerinde bulunan murahhaı heyetimi

zin reisi, Hariciye Vekileti Umumi Katibi Bay Numan Rıfat Me 
nemencioilu, dün sabahki ekspresle Cenevreden şehrimize gel-

lr, iki akfam evvel Ankara.da 
bir otel 11.lonunda Atatilrkün 

ht telakkisi, yWUlek vazife pren. 
ri, milletlerin biribirine bağlılı-

bwkmdaki aözlerini ·dinlerk~ bü. 
bir aan'atklr k&rfUlmda olduğu. 
duydum: BUttın hayatın aan'a.t

en ytlkiek fnMnhk me!humla
blr aan'atkln-. 
di kendime dedim ki: 

.__ Biz AtatUrkü, bir rehber, bir 
llfatı ile, eaerleri ile tanı. 

Fakat, bir aan'atklr, bir ya· 
81fatı ile onun f&haiyetini tanı· 

anlam.ak, duymak elimizden 
~r mu? Kendi küçük ölçtlleri
~e hldieeler hakkında hUktlmleri
~- v~ken k&11nnızda hiçbir öl· 
CT9 aıgmıyan bir ruh hudutauzluğu 
"'111ıduğunu eeziyor muyuz? 

I
• ptidadan hazırlanmadan, dil· 

aJL..._ tünmeden bir ilham halinde 

~dan ~aödeı' aeyyal bir 
~\'vet halin ftıhlum herıtlnkU 

~ çöztty ~t~ damarlara 
~k bısanlık tellkkflerinln gUZel· 
~ cömertUjinf yayıyordu. 
... ~. on dakikalık bir zaman tu· 
-.ı, bir gazetenin bir, iki aUtununı 
~ aözler içinde bir filozofun, bir 
~· bir f&irln ciltler dolusu yazı 

ifade edemiyeceği ve duyun.mı. 
~ hakikatler vardı. Bu aözlerdt 
~· bir cömert hayat alstemi bir 
~•1& toplanmıftl. 

._ Ataturkün bize ve bttttın milletle
\.L'~ btlttın inunlara, yqamanm ve 
~tta ne,eye, aaadete, manevi bh 
.n.~ıuge kavutmanm temiz ve 
~-eı yollarını göetermlftir. 

• 

1 

ı~emencioğlu, dün sabahki ekspresle Cenevreden şehrimize gelmiı 
tır. B.ay Numan Rıfat Menemencioğlu dün kendisile görüşen ga 
zetecılere 'u beyanatta bulunmuştur: l "- Mesaisine i§tirak ettifiın ko- .------------

1 mite, biliyoreunw: ki, devletlerin mu-
rahhularmdan DIUrekkep blr tefek- H·ınt Pars·ı 
kili değil, Milletler Cemiyetinin ayn, 
ayn tayin ettiği ekiplerden terekküp R K 

1 eden ve Milletler Cemiyeti komeyine e is·, n ·, n 1 zı 
1 hazırlıkta bulWUIUya memur edilen 

1 
ilmt bir heyettir. Bu itibarla mesai· M • R • 
ai siyaal değil, dofrudan doğruya tek- 1 s a p s 1 

• nik aabalarda cereyan eder ve bittabi 

j daha uzun zamanlara ihtiyaç göete- A k d 
,rir. n ara a 
1 Komiteye vemılı olduğum projenin 
: birinci kwın tahkikatı çok esaslı bir Ankara, 20 (TAN -Telefonla) 
! aurette yapılmıl ve henüz karara vi.- Bombay Parıi cemaati reiıiniD 
1 aıl olmamakla beraber komite bul- kızı Miı Rapai Pani ve reiıin oi• 
j nm hakkile tenevVUr etnıeai sayesin· lu ve riyuet makaınmm veliahtı 

1 

de itimiz çok Uerlemiltir. Dr. Parvi buıün Toroa ekaprelİ• 
Puka.lya tatili dolayıaiyle içtima· le Ankaraya 1elmi9tir. 

1 
lan 9 nisana talik ederek ayrıldık. O- iki kardeş Ankarada bir haf ta 
nUmUzdeki toplanbda eeuen tetkik e. kadar kalacaklar, aonı-a lstanbul-

leyoğlu ffallc .. evi, .. geıt~ lcıılarımııın kısa bir ~alı•ma devresi ı~l•d• lraıaıt· dılıları ba"". dilmif olan meeelelerin birer birer ı.n.~ da bir iki gün vakit geçirecekler· I 3' 3' :s 3' taç ve kat'! netieelerin teabit .wıece dir. Maksatları; memleketimizi 
yit bir var ıgı du11 verdiği bir müsamerede biıe gösterdi. Burada, rlfmllr danı ve ği tabiidir. tanımak ve münevverlcrimizle ta-
Jlm•aıfllcfe f~~ .'Y' yetııen lcıılarımııı beden harelretlerlyl• I Altı OiJ ıem•o!ü Böylece Milletler Cemiyeti keme- nışmaktır • 
vaılyetlnd• goruyoruı. Diğer resimler ve fafslldf onu11cu sayfadadır. yiııiıı gelecek içttmamda Hatay için ller iki miaaftilmlz, Nevyorkta 

-:---:----=-" ----------------------~------- ıtattt ve anayau projelerini hazırla. Kolombiya ~iverai~den ,meıun -
lllII olarak takdim edeceğimizi ümit durlar. Aynı mektebın meıunu oldu-

Amerika 
Faciası 
Çok Müthişi 

. 
Gazeteciler Bile Şaşkın 

Karı - koca hakları 
için Fransada yeni . 

hDkOmlar kondu 
Paris. 20 (A.A.J - Ayan Meclisi evli kadınlar' medeni haklar 

vermek Uzere hükCımetin medeni kanunda teklif \ttiii tadilltı i
kinci kıraatinde kabul etmiftir. Bu tadillt modern hayatın kadına 
temin ettiii mevkii vermektedir. Tadilt.ta nazaran evli kadtn ko
casının müsaadesini almaksızın rhedent hayatın bUtUn hususların· 
dan istifade edebilecek, kazanç. sahibi olabilecek, fakat yine ko
casının ..uıcte = ~t ol~r. Bununla beraber bir 
koca. ka~ ..,__18&1irie mW olabileoektir. &akat bu 
hak koca ~ından ~al edildil~~~ kıldttt nlihkem• 
ye ·mü racaatt...,..rbüt'tt(ra1ulmıpr. 

ediyorum. Size tu kadar aöyliyebili· ğumuz, ayni dersleri takip ettiğimb 
rim ki çok eeaaıı noktalarm bir lmmı ve kıamen ayni muallimlerden den 
haJdu~da Franaıa ekşperi ile. arauuz· aldılmm anl&fılınca arada büyük 
da fruvveW noktai nazar ihtillflan :~n=:.ııyet hwıule geldi, dostça 

bellmi1I ve bunlar bu devrede izale Bombay Pani cemaati reisinin oğ-
(Sa. 10 sn. 1 de) h1 ve kızı vakitlerinin ya.namı Hindla 

INGILTEREDE 
DENiZ 

MANEVRALARI 
Londra, 20 (A.A.) - iyi malAmat 

alan clenis mahaflltnden öireıilldttme 
,are Akdeniz tııoeu Ue yaptıjJ m&· 

nevralardalr dönen anavatan filoeu 
Mlllt denizinde h•va kuvvetlerinin ve 
denizaltı gemilerinin i~yle ma. 
nevralar yapacaktır. 

tanda, yanamı Londrada geçirmek
tedirler. Avrupanm her tarafında. 
yUkıek cemiyet içinde tanmımşlar· 
dır. Eekl ve yeni Londra aeflrimiz B. 
Münir, Ferit ve Fethiyi ve ailelerini 
pek iyi tanıyorlar. 

HARİCiYE VEKILtMtZLE 
Bugün Hariciye vekilimizi zlyıtrP.t 

etmif~er ve yanm eaat kadar konuş
mUf}ardır. Doktor Tevfik RUftft Ara.. 
sm cazip f&}ıaiyeti hakkında bay. 
ranlık gösteriyorlar. 

Doktor A.ruın resim p1ertstnde re 
( ~kul 8ft 10 su 3 te ) 
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TELEFON MÜDÜRLÜGÜNDE RÖPORTAJ 

Telefon tesisatının devlete ge~tiği güne ait bir hatıra: 
Tesisat devir alınırken •• 

Yazan: Su at Dervij 

e efon eb 
Nasd IŞliy 

es 
r? 

Telefon şirketi, telefon müdüriyeti olduğundan y~ıı·i :f stan-
bul telefonu da hükumetin eline geçtiğindenberi takriben 

10.000 olan abone adedinin 11.000 e kadar yükseldiğini ·duyuyo
r~z. İstanbul içinde hatta bazı mmtakalara teknik imkan olmadığı 
içın talebe rağmen telefon takılamıyormuş. 

Telefon ücretlerinin elli dokuz Ii- değerli telefon müdürlimüz. evvela 
radan kırk liraya inmesi ve bilhas- beni otomatiklerin çalıştığı daire-
sa beş yUz adetten sonraki mlika- ye götürdü. 
lemclerin beş yUz adet içine Yerden tavana kadar uzanan, 
d a h i l mUkaiemelerden daha boylanna göre y.a!'ISI denilebilecek 
ucuz olması lsta.nbul halkının tele- olan madent sütunlar... ' Her biri· 
fon sahibi olmak için hissettiği ar- nin üstünde aşağıda gördüğüm lev-
zuyıu artınnı§ olacak. baların daha küçükleri ... Bir bü-

Yine işitiyoruz kf, şehirler arası yük saat tıkırtıları içinde otomat. 
ve Avrupa telefon muhavereleri Iar kendi kendilerine işliyorlar. Bir 
(!tinden gilne inkişaf etmektedir. numara çevrilirken kUcük levhala-
Ayni zamanda otomatik dairesinde rm Uzerindeki renkli düğmeler sıra 
yeni ıslahat yapılmış, yeni, yeni a- ile yanıp sönmek\c .. · 
Jetler getirilmiş, o sen.isler tevsi Daha ileride bir başka tesisat 

:r A •" 
41. .a. l/a1 ~ 

Bu Yıl 50 l 
Bin Göçmen ; 
·Gelecek 

Sıhhat Vekaleti. bu sene yur
dumuza gelecek muhacirlerin na
kil işi için hazırlıklara başlamış
tır. ·Nakliyata nisan ortalarında 
başlanacak ve kışa kadar devam 
edilecektir. 

Bu yıl her senekinden fazla olarak 
Romanya ve Bulgaristandan yurdu
muza 50.000 muhacir nakledilec.ektir. 

. Bunlann bir kısmı Trakyaya diğer 

mühim kısmı da Anadolunun muhte
lif yerlerine y.erleştirileecktir. Bu se
neki nakliyat Varna. Burgaz ve Kös
tenceden vapurlarla yapılacaktır. Bu
nun için yakında nakliyat münakasa
sı açılacaktır. Trakyaya yerleştiri
lecek göçmenler evvela Sirkecide in-

'şaatı tamamlan8Jl misafirhanede bir
kaç gün kalacaklar ve sonra nakledi
leceklerdir. 

En Çok 
Bozuk Çıkan 

Gıda Maddeleri 
Belediye kimya.hanesinde Şubat a 

yı içinde 54 muhtelif gıda maddesi -
nin tahlili yapılmrntır. Bunlardan 23 
nümune bozuk ve diğerleri sağlam 
çıkmıştır. 

Llı.baratuvarda 936 yılı ic;inde 592 
muhtelif gıda maddesinin tahlili ya -
pılmıştır. Bunlardan 292 si bozuk çı}t 
'mıştır. En fazla bozuk çıkan madde. 
ler arasm~a sucuk, salam gibi etten 
yapılanlardır. 

Halbuki 935 yılında 512 nümune 
tahlil edilmiş bundan 128 ı;i bozuk çık 
mıştı. 

Bir Motör Büyük 

Tehlike Atlattı 

Tramvaya 
atlıyanlar

dan ceza 
' a ınıyo r 

1Halicin temiz_enmesi 
;bu yıl başlıyabi ecek 

-ı 

Projede buna 
yer ayrıldı . 

1 Haliçtel<l Metruk Valde kızağında bily~k :ı; 
tersane kurulması kararlaştrktan sonra g~!tı çsi 
dolmakta olan Halicin de temizlenmesi au~u~C~ii
ortaya çıkmıştır. Fabrika ve Havuzlar ~~dur e
ğü, tersane için hazırladığı projede Halıcın 

1
t ıı 

mizlenmesine de yer vermiştir. Yalnız yapı 8, .. 

tetkikler, temizleme işinin elde mevcut vas1tala ıı 
la mümkün olamıyacağını . göstermiştir. B.~n°111 
için Avrupadan yeni vesait getirilmesine tuzu 

Emniyet müdürlüğü, dünden itibaren tramvaya 
atla.nıa yasağının yeniden tatbikine başlamıştır. Dün 
şehrin rmıhtelif semtlerinde 50 ye yakın yolcu, tram
vaya atladıkları için para cezasına çarptırılmışlardır. 

görülmüştür. • 

Tersanenin in~a.sile birlikt~ Halicin temizlenrnesi 
işine de bu sene içinde b~lanacaktır. Haliç sahille
rindeki derinlikler artırıldıktan sonra vapurların ys• 
naşması için birçok noktalara rıhtımlar yapılacnktir• 

, Deniı Tarifesi l~ln 
Kat'i Karar Verilmedi 

Denizyollarının 1937 navlun ve yolcu tarifeleri 
üzerinde vekalete izahat vermek üzere Anka.raya gi
den müdür Sadettin ve işletme şefi Zekeriya bugün 
şehrimize döneceklerdir. Verilen malumata göre, tk· 
tısat vekaleti henüz kat'i kararını vermemiştir. Vek§. 

letin isteği üzerine idarenin geçen sc; 

Üniversiteye Musiki 
Girmeli midir? 

1 neye ait hesaplan ile ~ıdığı yolcıl v 
navlunlara ait istatistikler Ankat8Y

3 

gönderilmiştir. D<!nizyollan erkB.n1 ~ 
nm gösterdiği bazı sebeplere rtı~~ 
iktisat vekaleti tarifelerde tenı.il 
~yapmak imkanlarını aramaktadll'• 

üniversitede iki hadi~e olmuştur. icralarda Yeni Teıki16+ 1 Bunlardan biri: Tm Fakültesi ikinci dahiliye kliniği Doçenti Adliye Vekaleti ,icralarda yapı~ 

edilmiş. var. Onda her hangi bir numara , Kartaldan limanımıza amele getir· 
mekte olan Liman şirk~ti motörlerin· 
den biri evvelki gece yarısı Moda bur 

Ekrem Şerifin dün sabah yapılan imtihanında meydana gelmiştir. cak yeni teşkilat projelerini tarnaJ'lle. 
Ekrem Şerif Egeli, imtihandaki tezini müdafaa ederken, vaktin hazırlamıştır. Teşkilat haziranda!l '.'" 
öğle tatiline geldiğini gören Rektör, dersini tatil etmek arzusunu tibaren tatbik edilecektir. Söylenbd~: 
göstermiş ve dersaneden dışan çı.>m•ştır. . ğine göre yeni teşkilatta icra JJlU " 

=ı Ekrem Şerif Egeli, orada bulunan sebeleri kaldırılacak ve himaye işleri 
•---.------,---·-ı 1 talebenin isran üzerin~ bir mü~~e: icralara. verilecekth;.. Bu suretle .i~ 
Bzn a f7. ıo 0 va - daha derse devam etmış ve takrınm ıerin da.ha .ziyade a.Urali temi.ıı ecı•ı 

Bugün İstanbulda on dört mer- bir başka numara ile koru~mıya 
kez vardır. Bunların yalnız UçU bü- başladığı zaman kendiliğinden çev-
·~;ı, .~.,. -41~-~•:w:.. p:<r,. .. IAci kil- .rilen lrJ"mnlı:ı.r bulunuvor va_ Vl'\~-
çilktur ve genç kızlar ıdare eaerler. vere oıur oımaz o aonup çat aıye 

:!şte ben sık, sık otomatik daire- kapaniyor. 
lerinde yapılan yeni tesisatın met- Makinelere bakıyorum. Operatrist 
hini işittiğim için gidip telefon bi- vazifesini gören bu aletler insan 
nasını gezmiye karar verdim. Ve zıkasınm ne kadı:ı.r 'karışık şeyler 
bugiln bu karanını tesadilfen kuv- düşünebileceğine, insan zekasının 

VedC'n fiile çıkardım. kudretine beni hayran ediyorlar. 

B eni İstanbul telefonunun 
genç, faal ve c:ok nazik mü

CllirU Bay Niyazi kabul etti. Onu. 
müdilriyetin kırmızı derili mobily~ 
larla döşeli odasında geniş masa
sının başında buldum. Bana neza
ketle yer gösterirken; gözleriyle 
rrıasasınm tam karşısındaki duvar
da tavana yakın bir yere konulmuş 
olan bir levhaya bakıyordu. Bu 
levha üzerinde dört sıra beyaz. ye
şil, kırmızı düğmeler vardı. Bu düğ 
meler arada bir iki saniye yanıyor
lar v~ hemen ösnüyorlardı. 

Bay NiyazLye ricamı söyledim, 
hemen kabul etti ve hatta daireleri 
bizzat gezdireceğini söyliyerek e

lindeki işlerin bitmesi için bir par
ça beklememi benden istedi. 

Onu bekliyorum. Fakat gözüm 
JH•p duvardaki o kUçtik levhada .. 
Nihayet dayanamıyarak sordum: 

- Affedersiniz efendim. acaba 
bu levha ne gibi işaretler veriyor? 

- Bunu yeni taktık, dedi. bu lev
ha sayesinde ben abonelerin mer
kezle temasını, şehirler arası ve 
'.Avrupa tclefonlan servisinin na~nl 
işlediğini, yani M,ntraldaki operat
rtstlerin nasıl çalıştığını kontrol e
diyorum. Bakmrz, şu y~şil yandr. 
Yandı ve hemen söndU. Bu yeşil a 
bonelerimizden biri merkeze ya bir 
şikayette bulunmak. yahıılt ta bir 
numara öğrenmek istediği zaman· 
yanar. Bizim operatristlerim!z ce
vap verinciye kadar sönmez. Gör
dünüz ya, gayet çabuk söndll. AOO. 
ne hemen cevap aldı. Ankaradan 
müracaat olduğu zaman bir başka 
renk diiğıne yanar. Ben burada o
turduğum yerde memurlan bu şe
kilde kontrol etmiş oluyorum. Çün-
1di buradan abonelere ne kadar za
manda cevap verildiğini görüyo-
rum. 

l Ve yeni gelen bir zat: 
' - Bu~runuz, demek için ... ısay 
Niyazi izahatini burada kesti 

Ş 
imdi dtşan çıktık. Bu kadar 
meşguliyetine rağmen bana 

bazat telefon dairelerini gezdiren 

Ne kadar çok teferrüati şeyler bun
lar .. 

Bizim evimizde parmağımızı üç, 
dört defa çevirip istediğimi;r. insan
la konuşabilmemiz için meğer bu
rada ne kıyametler kopuyor, ne 
karmakarışık şeyler oluyormuş! 

B u otomatlar icat edilmezden 
evvel burada 150 operat\ist 

çalışırmış. Halbuki şimdi koekoca 
salon kendi kendine hafif bir tıkır
tı içinde işliyor. 
İmansız çalışan otomatik daire

sinde derin bir sükunet var. Bir 
başka katta yine bana bir vapur'.un 
makine dairesini hatırlatan bir ta
kım aletlerin arasına girdik. 'Hik
mette mihanik bahsinde aldığım sı
fırları bana acı, acı hatırlatan bir 
anlayışsızlık içinde bu makinelerin 
arasinda dolaştım, durdum. 

Nihayet on bir. on iki genç kı
zın Ankara- İstanbul, Istanbul

Paris, Istanbul - Londra, Yelhasıl 
Istanbula bütün dilnya seı:vislerinJ 
bağladıkları masaların önilne gel

dik. Genç kızlar yanyana oturu
yorlardı. Siyah önlükler giymiş. 

lerdi.. Odaya kim geldi, diye bakını 
yorlardı, bile ... 

Hepsinin arkası bize, yüzleri te
. lefon levhasına do&ıı"J çevrilm~ 

ti. 1 
1 

· Bay Niyazinin faaliyet veya ten:ı-
belliklerini odasından seyrettiği o
peratristler, mütemadiyen bir fişi 
alıp oradan oraya geçirerek, sağ
dan, soldan dünyanın her bucağın
dan gelen konuşma arzularına hiz
met ediyorlardL 

M erdivenden aşağıya inerken, 
merdivenler çok kalabalık

tı. Saat on iki olmuş .. Siyahlı genç 
ve güzel kızlar, telefon müdüriyeti
nin memurlan, miistahdemleri, hep 
büyük bir disiplin içinde yemek ye
miye gidiyor. 

Bay Niyazlye, mUdüriyette bir 
kantin olup olmadığını sordum. Yok 
muş, herkes kendi yemeğini dısa.-

..:1- "--··- -···-··_.___ , .~..t:.- ~ 
den fazla amele ile gelirken kaptan 
lçaranhkta önünü görememiş ve bü
yük kayalardan birinin üstüne çıka-

k taı;ıamen sudan dışarıda kalmış-
tır. 

Bu esnada amelelerin heyecana 
düşmeleri yüzünden d •rilmek tehli
kesi atlatılmış ve sahilden bağırmak 
suretiyle imdat istenmiştir. Nihayet 
feryatları duyan kayıkçılar yetişmiş
ler ve ameleleri sahile çıkarmışlar -
dır. Motör de dün oturduğu yerden 
kurtarılmıştır. 

'Romen Vapuru 
Kurtarılamadı 

İki gün evvel Yeşilköy feneri önün
de karaya oturan Rom~nya bandıralı 
Bukareş vapuru hala kurtarılamamış. · 
tır. Yerin kayalık olması yüzünden 
vapur yüklerinin boşaltılmasına lü • 
zum görlilmüştUr. Vapurun kurtar. 
ma işi bir hafta kadar daha süre. 
oektir. 

TIP FAKÜL TESINDE 
YENi BiR KLiNiK 

ı__ :,;r~ .... u .. a. JJ•nnPR;;ı:ır,. 

İkinci hadise de geçen pazar Tıbbı- - · · ' 

şubeieri 
B elediye, bina ve araz 

vergılerının ıdare ve . 
tahsil · işinde bir yıllık tecru-
oelerden aldığı neticeleri in · 
<:elemiş ve bu neticelerin bek 
lenildığinden daha yüksek ol· 
dugunu gornıuştur. ~ımdıyı_ 

kadar herhangi bir karışık -
lığa yol açmamak üzere ver 
gi ve belediye resimleri tah· 
sil şubeleri ayrı ayrı idare 
edılmışt!r. Bu vaziyet karşı· 

s ında belediye, şubeleri birer 
ınesul şefin başkanlığı altındc 

bı rleştirmeğe karar vermiş· 

tir. Her şubede bu mesul şef 
lerin yanında belediye resim 
ıeri , bina ve ara:zi vergılerı 

tahakkuk ve tahsil işler i için 
birer muavin ve lüzumu ka 
dar kA.t ip ve memur bÜluna. 
caktır. 

yelilerin bayramrnda ortaya çıkmış- z ld .. ııs;G"d -ek 
V T t 1 be f 

.. 1 . ongu aga ı e~ 
tır. e ıp a e ve pro esor erı a.-
ra.smda ha.la milnakaşa mevzuu ol- MahkOmlar ~ 
maktadır. Rektör, evvelce edebiyat- Adliye Vekaleti, Zonguldakta ; .. 
çılara yaptığı gibi Tıbbiyelilerin bay- mahkumların çalıştırılmasını esSS 1C 

ramın.da konser verilmesini yasak et- tibariyle kabul etmiş ve çalıştı<:B-
miştir. mahkumların yatmaları için Iaztıll ~ 

B. Cemil Bilselin kanaatince bir i- lan barakaları ve sair tesisatı ysP 
' mak üzere sanatkar mahktimiarda.ıııJ 

Iim muhiti olan Universiteye eğlence )18) bir grup gönderilmi§ti. Tesisat 
1 
.. 

ve zevk vasıtası olan musiki giremez. ilerlemiştir. Mahkumların gönderi 
Tıbbiye talebe ve profesörleri ise mesi için hazı~lıklara başlanmıştır• 

tamamiyle aksi kanaatte bulunmuşlar 111111111 - - • - - - - - - - rv-1' Sl#AJUM.U«S<UJ$litnsx...$L_.-~ 

ve musikinin de bir sanat olduğunda 
israr etmi§lerdir. 

Rektör, noktai nazarını muhafaza 
ettiği için bayram programındaki mu
siki kısmı tatbik edilememi§tir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

D U ıktinler e\.1 mUlettiş ve 111e ~ 
murla.nnın hari~·te b~~ 

ASRI MEZARLIK görmeterı y~ c:1mi~t1r. 

iÇiN TARiFELER K adıköy dispanserinin hs.ıfrııJI' 
Eyltil başlarında açılacak olan Zin- ' da kaldırlmnsına karat "etli' 

cirlikuyudaki asri mezarlık için iki miştlr. 

• dd-

önümüzdeki tedris yılı başından i
tibaren Tıp Fakültesinde üçüncü bir 
dahilt klinik ihdası kararla.ştmlmış.- · 
tır. Bu kliniğin başma tedavi ordinar 
)iisü Profesöril Akil Muhtar geçirile
cektir. Şimdiki halde birinci klinik 
ordinaryüsü Profesör Neşet Fmer ve 
ikincisi de Frank tarafından idare e
dilmektedir. 

Şubelerin bu esas dairesin· 
de kadroları hazırlanmakta . 
dır. 

TÜNEL HANI 
iHTiLAFI 

tarife hazırlanmıştır. Bunlardan biri 
gasil ve gömme ücretleri içindir, di -
ğeri de aile kabristanı almak istiyen
\er hakkındadır. Bu sonuncu tarife-
de bir kişilik yerler için 15 ve 30, üç 
kişilikler için de 50 lira Ucret konul
muştur. 30 ve 50 liralıklar daimidrr. 
On beş liralıklar, muayyen ve muvak
kat bi rmüddet i~indir. 

Galatada inşa edilecek Tünel hanı Her iki talimatname Şehir Mecli-
sinin nisan devresinde konu~ulacak

işi şimdilik bir çıkmaza girmiştir. Be
tır. 

ç ah5anlann sıhhatine dokttfl 
111 duğu cihetle belediye ınatb tı· 

ıJmın başka bir yere na.k.li kararl~ 
nlmı ·tır. 

• 
B ugUn Halkalıda toprn:k bıı~ 

mı büyük tören.la kutlaJ1Jl. 
tır. 

• t, 

5 ehf rclllk müt.eha~~"~ "ro;eıo 
bir hafta sonra ~elU'iJnl1.e 

lecektir. Birinci dahili kliniği doçentlerinden 
Mazhar Esat Göçhan profesörlüğe 

terfi etmiştir. 

rıdan getirir, yahut dışarıda yer
miş. 

Beni tekrar müdüriyet odasına 

kadar götüren Bay Niyaziye, bana 
karşı gösterdiği neT.aketten dolayı 
teşekkürlerimi söyliyerek yemeğini 
yemek için çıkan telefon memurla
riyle beraber taş mındivenlerden in 
dim ve Tahtakalmıin dar. ka -
labalık ve kirli 80kaklarrna daldım. 

Bilmiyorum ki neden lngilizler 
bu ca.nnn binayı gelip !stanbulun 
bu en münasebetsiz yerine kurmuş. 
lar. 

O muntazam ve o temiz binadan 
çrktığım için mi nedir, bu sokaklar 
bana her ~aman gördüğümden da
ha dar, daha karışık ve daha kirli 
ı:-öi-ündil. 

lediye talimatnamesi mucibince in -
şaat müsaadesi verilmediği için şir

ket, Belediye ile anlaşma teşebbüsü-
ne girişmek fikrindedir. Şirketin nok
tai nazarına göre, şehir plfı.nı ile bu 
binalar nasıl olsa istimlak edileceği 

iin Belediyenin de şirkete bu işte şim. 
di.den yardım etmesi lazımdır. 

Bir Evin Üst 

San'at Mektebi Talebesine • ~ ·· •ı stanbul varidat mUdlir ~ .. 
Oğle Yemeği Verilecek YinJ Ali Kemal, terfian ... ~e 

Gelecek seneden itibaren sanat mek- tanbul tahakkuk müdür muadııl•g 
teplerinde nehari talebeye öğle yeme- tayin edilmi tir. ~ 
ği verilmesi için 937 bütçesine tahsi- ~ 
sat konulmuştur. ...........-_...-~~ 

ITAkVU\\f)J~HAV~ 
Katı Yandı 1 21 MART 1 1 ~ l!uglinkü Hava: DEC Şln. 

Siltvrikapıda Türbe sokağında , PAZAR • ----:-: 

mezbaha memurlarından Bay Sabri ve Bugün hava, ekseriyetle Jr-:""'' ve hafif 1 ------ - - - 134 
" ·· " ı k · K ,.ı h·ı · d h 3 üncü ay GUn:31 Kasını: ait bulnan boş bir evden dün sabah ruzg .. r 1 ıeçece tır. anı ..... z sa 1 ın e a-

fif yafr$ kaıydedi),..-;.., .nuhtemeldir. Ortn 1355 hıcri 1353 
yangın çıknuş ve evin üst katı tama- A d 1 d h h b' d d 8 ,..-0 ft na o u a •· .... ~• ma sus ır erece e ar- M'.uharrem 8 ı.•• .. 
men yandıktan sonra itfaiye tarafın- tacaktır 12,21 
dan söndürülmüştür. 1 DUNKU RA\"A Güne§: 6,02 - öğle: 

lçinde insan bulunmıyan bu evin L>ün barometre 76ı milimetre, hararet en Tkindi: 15,47 - Akşam: 18·~ 
üst kat.ındar;ı yangının ne .şekilde ı;:r.-ı ço.k 20, CI\ az 10 santiırat olarak tesb.it edil· Yat.sı: 19,:52_.~ ... 
tığı araştırılmaktadır. . mı,tir. Rüzı~r'. lodostan saatte ıo. kı~omet

re hızla c:ıımı$tır. Havı, açık gccmıstır. 
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ispanya Asileri Sıkı Bir Fransız Başvekili Müşkül V aziyet:te 

Çember lcine Ahndı 
Alman ve ftalyan 

Kuvvetlerinin Mevzileri 

rr:-----· 

Bombardırrian Edildi 
&._l.ondra, 20 (TAN) - lspanyanm ,imali şarki cephesinde hü
~ yeniden ilerlemiye ba,Iamıştır. Asiler, h~yli sıkı bir çem
"-ı~e .sayılabilir. Bri~eg~ kasabası hükumetçiler tarafından 
~ edildikten sonra, inlenn taarruzlan tardedilmiftir. HükQ
~ Qynaklan, İtalyan kuvvetlerinin bozguna uğradığmı bildi-

lar. 
.............. 
--~----------- HABEŞ ASKERLERi 

iSPANYA TOPRAGINDA 
Prea ajanm, Italyanlar hakkmda 

KOÇUK HARiCİ 

HABERLER 

Y unanlıtan Nafıa itleri 
için yedi milyon drah

mi tahıiı etmiftir. 

• 
A tina civarında kurulan 

bir top ve mermi f~ 
rikası, kralın huzurile ifl bJLt 
lamıftır. 

• 
9 37 Mnesi Alman büt-

çesi 1 ,991,000,000 mar, 
Uıerindın müvuenıli olarak 

Salı günü Meb'usan Meclisinde ~etin münalraıafara 
göğüs gereceği anfaırfan M l lum bir gazeteci multasa· .. rasrnr yarmrya ugraıryor .. ltalya 

Donanması 
~anevrada 

mühim ithamlarda bulunmUftur. A- hazırlanmıftır. F d H 1 k c h 
jansm yazdığına göre, Mwıeolini'nin * ransa a a ep es•ı 
aeyahatJ ispanyadaki İtalyan kıtalan p .,teye ıiyut bir 11ya-
nm hareketleriyle yakından allkadar hat yapan Avusturya p •ı •. A d 
dır. Roma, bu haberi teui.p etmittir. Bqvekili M. Şufniı Viyana. artı erı rasın a 
Ajana, 2000 Habeşlinin ispanya Fa· ya dönmüttUr. · 

' ama aevkolunduğunda iarar ve bun- • ı h • ı A f B • 
Bu Sef er En Bu""yu""k larm geçen l&lı günü SüveYI kanalm B elçikada fiddetli bir me tı a as, göstermıs, 

dan geçirildiğini kaydetmektedir • buı seçimi faaliyeti 
~ ITALYANLAR u. vardır. Bqvekil bir nutkun • TA 
venıif er de Bulunacak .1U4GLOP Paris, 20 ( N) - Son kanlı hadiseler üzerine sağ cenah ga-
,... Godalajara cephNinde tayyareler- da komünizme fiddetle mu- zetelerinden bazıları, Başvekil Blumun, halk cephesi .mensuplan-

b.ı 20 halif oldu~unu söylemiftir. 
~ ıua, (A,A,) - Muaolininin le yapılan bir kefifte, İtalyan kuvve~ • • nı tamamiyle memnun edemediğini, bu yüzden cephede ayrılmak 
L ~ ve Tobruka seyahati Hnaanda lerinin ric'at etmekte oldıufu görül- istekleri başgösterdiğini yazıyorlar. lşbirlig- i umumi kitibi M. 
~ •ı ıveç Hariciye Nazırı 
~ nıanevralarmın birinci kıamını müttür. Cenup cephesindeki Alman B. Sandler Londradan Juho, her türlü vaziyette halk cephesine karşı itimat ve bağlılık 

~eden iki filo dönUtte çok daha ve Italvıwn kuvvetlerinin mevzileri tavsiye etmiştir. 
1 ~-- sonra Parise ujramıf, Fran-

1ıııı._ manevra ar yapacaktır: Bu bombardıman edilmiştir. Son sistem Diğer taraftan faşistlerin lideri ,--
:"'411le•-• b" t n·toluk sız ricalile &örUtmüttür. 
b:'"'vn.&&ra on m on a yedi ve yeni kullanılmakta olan bir Al • • Dö Larok nümayişler tertibine hazır- A . 

3 c=:: -

Tramvaylar ve 
Çocuklar .. 

Doğrusu laianbul tramvaylarlle so 
bk ~an artık blrlblrlnin ayni. 
mu etleri oldular. Yıllardanberl bu 
•ütwılarda bu fena vaziyetin ••lahı 
için akla gelen tedbirleri ve içimize 
gelen korkulan yazar durun. Şela • 
rlia bazı muayyen yerlerinde ~ 
na tramvaylara asılmalan bir nevi 
eğlence olmuştur. Bu eğlence gitgide 
o kadar sari bir tekli almıştır ki; o. 
ralanlan arkuma çocuk asdm&llllJ 
tramvay görmek mümkün değildir. 

Çocukların traal\·aylara uıbnası 
yalnız onlarm hayatlarını değil ahlak 
larmı da tehlikeye koymaktadır. Ço
cuklar daha sekiz on yaşlannda ana. 
fora abşırlarsa büyüdükleri saman 
mensup olduklan cemiyette parazit 
olarak yapmaya namzettirler. Niha
yet çocı~dana tramvaylara udmala 
nm menetmek tehir pollal için de bir 
prestij meeele&ldlr. 

Sevinçle öğrendbn ki, poU.ler tnm 
vaya asılan çocuklan yMalayıp kara 
kola göttirilyorlar ve ancak birer lira 
ceza alarak veWerlne ıe.llm ediyor· 
tarmış. 

Mükemmel tedbir. Yalnız levtd • 
memek ve ısrar ile devam etmek li.
r.ım. Eğer on bet gün hiç gevteme • 
den tatbik ediline bOhassa Şişhane 
yokuşu, Dlvanyolu gibi yt"rleTde hem 
bir hayli varidat temin edilir, hem de 
çocuklar bu fena itiyattan vazgeoer. 
ter. 

Ben ~ dünyanın hiçbir tara • 
fmda böyle çirkin ve yapışkan bir 
muu.n ıönnedtm. Bunu yalnız za
brta aoktumdan değtl. memleket pro 
paganduı yönünden de menetmek ay 
nl iN.bettir. Yabuz -tekrar edlyo
nım· aman gevtemesin ! 

B. FELEK 
~r, bet bin ve yedi.bin tonill- man tayyareei daha dilfürUlmtietür M ısırda üniversite talı - }anmaktadır. Marsilyada pazar günü 'manlja ıte 
ıtlıt altı kruvazör, iki torpido muh- Evvelce biler tarafından merke~i besinin ıiyasetle m .. - yapmak istediği nümayişe izin veril-

~:l':ı~~ tayy~~ fil?'Uk"le ai.klet olarak kullanılan Naval Potro- ıuı olması yasak edilmi,tir. memiştir. Bunun üzerine dö Larok, Leh sta Solcular 
~ ız tı geUllBi iftira e- da hüklunetçilerin eline pçmiftir. partisine karşı yapılan haksız mua- 1 n lngilterede 
4ızıı d Pö 1 ~ i di ki. Alman istihbarat büroeu, hüktlmet- -------------- melelerden dolayı çıkacak neticeler- ç . 

t.._~r :.lde p Muuoli:t T!.°~ . çilerin aon muharebelerde ağır ayiat YE .. JEN l lE den hükfimetin ağır mesuliyetler yük- alış l lJO r 'ar Göringe Düımanmıı 
,,... enıperyallet tezahttratm~r~ verdiklerini, 3000 aakıerin öldüfünU IVI IRAK V& lenmesi llzım geldiğini eert bir ifade Paril 20 (TAN) _ Havu Ajaneı-
~Yanm kırıla,.•ön•ı hiMeıtmi• ola- ve Frankoculara fiti~ edenJeı:tn art. ile eöylemi§tir. Varşova, 20 (TA'N) - Almanya ve .. ' lnrit.ere tac lrivnıe merui• 
~. -. _ __ --:=...- _ 7 .tıimı Nldir:l~-~ivıl halk >Ovied t-:ıiQAZ ~l\A~H'4~ Fakat komünıat uaerlen, tqıat te- ru!UUJ. cwt. ... ... ......... ..... _ ... ,,~·· ~· .. • . ... gn'a~re.Almanyayi ueneraı liOnnKuı 
~pada k&nfıtbklar çıkarmak için tahliye etmeırtec11r. Kahire 20 TAN) _ı Yemenin hil- teJfıküllerin ,c;l~rJ:ıM ilgu.m,ı l:ıilktlmet- :i tu~~ldu~n muameı!; b~k.landaJd temsil etmemesini 1atem•ff\r, buaull 

~· fakat sulh ve nizamı muhafa- SOVYm"LER MEMNUN DEGIL kt.tmdan 'ımam Yahyayı, Irak ile su ten tiddetle istiyorlar. Radikaller ise d~yrşorı 1 
B

1

1
• seg çat rpıŞaşmkiarPruevamd ke: aebebi, müfrit sol cenah fırkalarmekm 

~ --tııdı'ılhw• -x lemi ltlz . r aze e, r sya a ı Ge 1 k ı husumet beslem te 
~: •&&M .uy. ye_ .um Londn., 20 (TAN) - Bura mahfil- udt Arabistan arumda imza edilen buna muhaliftirler. Bunlar hürriyetin Polonyalıların vaziyetinin Bismark nera e arş 

lerine aklleden haberlere göre, Sov- ittifak ve icardeelik muahedesine il - umumi olduğunu, hürriyet prensiple- devrindekinden da.ha kötü olduğunu olmalandır. 
- yetler, Iepanyanm kontrolü hakkın· baka çalqmdc üzere hareket eden ı. rinden ayrılmanın doğru olamıyaca- yazmaktadır. 

ersin Kazancı Bu daki anll.fllladan fevkallde memnu- raklı bir heyet buraya muvasalat et- ğmı söylüyorlar. Başvekil Blum de Polonya, Yukan Silezya üzerinde-

$ D h F la niyet.sizlik göetermekte ve tadillt ya- mittir. Heyet yakmda San'aya doğru nümayiş ve tezahürlerin fırkalar ta- ki hikimiyeti hakkım tahdit edecek 
ene a G az pılmaamı istemektedirler. Valanaiya aeyahatine devam edecektir. rafından ta.pdidi fikrini ileri sürmek- her türlü projeyi reddedecektir. 

'-t lozıctra, 20 (A.A.) _ Viren limi. hU~eti ~e .ıaP':°?"' lahille~in kon- tedir. 
ita lirketi 1936 11eDeeinde iki milyon trolü pro,Jeeıne itiraZ etmeği karar- Ankara Halkevinde Her halde aon kanlı hadiseler hak-
..._ Din Ingiliz liralık bir kazanç tıe- lqtınnlfbr. kında lalı günü mebusan meclisinde 
~ etnıiftir. Bu, 1935 8fJ81l8iııdeki MUDA.HALEYE KARŞI Kon&ranılar çok çetin münakaşalar olacağı ve he-
~dan ya.rmı milyon fazladır. Londra, 20 <TAN) - lapanyamn Ankara, 20 <TAN) - Halkevinde le ölenlerin yann yapılacak cenaze 
...!~ lııgil~ ıirketi ,muhtelif i41er Londra aefiri din aktam Edenle g~ bugün Profesör Hamit Sadi, Şarki merasiminde hi.diseler çıkacağı sanı,._da harp mabemeel yapmakla rUşmitf, ltaıyanm lspaııyaya olan mü Anadokı hakkında bir konferans ver- lıyor. 

lrıequıdür.) dahalest üzeriııde miiza.kerede bulun- mit ve aon Arı&dolu aeyahatini anlat- Başvekil, salı günü mecliste mühim 
m\lfbır. ını§tır. bir nutuk aöyliyecektir. 

kadın Tayyareci 

lımirde Bir Facia 
Izmir, 20 (Tan muhabirinden) 

Dün Dolma önünde bir ceset bulundu . 
Bunun Turan fabrikası işçilerinden 

77 yaşında Hüanüye ait olduğu anla
şıldı. ihtiyarın bir kaza neticesinde 
denize düşerek boğulduğu sanılıyor. 

Ölümden Kurtuldu 
~ 20 <TAN) - Devri llem 
i_~tl yapmakta olan Km Ameli& 
~·m tayyrMi Hololuluda 
~Ut. tayyuenin bir kanadı ile ~ 
~ lekıert parçal&nm11, fakat tayya • 

Dillerini bilmiyen şuursuzlar 

~-ile arkadqlarma bir teY 

Balkan Ekonomi 
. konseyi Çalıııyor 

t...~tln&. 20 (Hususi) - Balkan an
~ ekonomi komeyi encUmenleri 
~erine verilen meeelelerin tetki
~le emguldür. Bu İneeelelerin 
~b nihayet bulunca heyeti umu 
-.:_ - IOD toplantmmı yapacak ve en. 
~ raporlarmı tetkik edecektir. 
~ IOllr& konaeyce latihu.l edi
...._ 11eııoeıer reamt bir tebliğ ile nee-
~Jrtir. 
.. ::. '1Coalavya iktisadi mahfillerinin 
~ antantı konaeyi kararlarmJ 
~ bir allka ile bekledikleri Bel. 
-~bildirilmektedir. 

G azetelır, Trablusıarp A-
raplarının Duçı "rıfine 

yaptık ları tezahürlere ait resimleri 
nefre b&fladılar. Bu resimlerin bi
r i, bqlarında bir bayrak dalıaıa. 
nan bir küme bedeviyi ıösteriyor
du. Bayrljm içinde: "lmparator
lujun müesıiıi olan Duçı yqa
ım,, pı&nuına ıeıtnesi icap eden 
Arapça bir ibare yazılı idi. Fakat 
ibare yanlıt yazılı idi, bayrqın ne 
derece ihtimamla hazırlandıjı na
zart itibara alınır ve Trabluqarbln 
bir Arap memleketi olduju ıözö
nüne ıetirilirse. Trablusaarplilerin 
kendi millt kültürleri bakımından 
ne vaziyette olduklarını tayin et
mek kolaylqır. Bu örnekten, A
rapların, kendi dillerini unutmak
ta ve kaybetmekte olduklarına 
hükmetmek, hiç ~e yanlıt olmaz. 

Oallba Trablussarptı mütema
diyen açıldıflnı, Bari radyosundan 
haber aldıtmuz medreseler, Arap
çayı dll' 6jrenemiyen "ulema,, ye-

ı.......ar v elu1imiz t ittiriyor! 
~-· BARDAOI TAŞIRAN DAMLA: '-s-.uan 20 (A.A..) - tnhJaarJar ve 

k. il. Ali Rana Tarhan bugQn fehri •ı talyan radyo istasyonlarrnm 
~ l*nlft;ir. • yaptıjı Arapça netriyat, ln-

ıilizleri atedenberi ıinirlendiriyor-

b.._. PARIS SERGiSi du. lnıııtere hükOmıti, bu n"ri-
~ v_ıa 20 (A.A.) - Selllüyetar yat yüzünden, ıaliba birkaç defa 
~ öfrenlldifine &öre, bey- alyut tlf8bbüıler yapmıttı . Bari 

Parie Ml'llalnin açılıp 22 radyosunun n..,riyatı, lncilterenln 
Jrabmltn'. Avam Kamaruıncla 11k11k mevzu-

~·······················································ı 

...... ~~~ ~ ... ~~.~~ ... ~'~ ... ~.~:~~·~···· .J 
ubahiı olur. lnıiliz matbuatı, Fi
liıtin karıtıklıklarının mesuliye -
tinden mühim bir hisHyl ltalyan 
radyo iıtuyonlarının n8friyatına 
yüklımitti. 

ltalya hükOmeti radyo mUesse
MSinin hUkOmete tlbi oJmadıtını 
ıöyliyerek alıyhtı vukubulan te • 
.. bbüılere bir " Y yapamıyacljını 
ıöylemit ve böylece m ... ıeyi ber
t a raf etmiftl. 

Fakat bu defa ltalyan lıtuyon
ları Hintçe ile de n.,rıyat yapmlja 
bqladı lar ve Arapça n"riyattan 
kutkulanan lnıilizler, Hintçe n1t
rlyat kartısında adamakıllı ıiniı' -
lendiler. 

lnıilterenin mahallt ihtiyaçlarını 
tatmin eden radyo istasyonların
dan bqka imparatorluk iht iyaçla
rına tahıis olunan on, on bet iı -
t asyonu vardır. Fakat bunların 

hepsi de lnıllizce n"rlyat yap • 
makta idi. 

Son posta ile plen Deyli Telcraf 
ıazetesinin verdijl malQmat a 15-
re, lnııtterenln allkadar hUkOmet 
daireleri, imparatorluk radyo la -
tasyonlarının yabancı lisanlarla net 
riyat yapmak için kullanılmuı m• 
aeluinl radyo ldareal ile konut-

maktadır. Kullanılacak yabancı dil
lerin biri, Arapçadır. 

Demek ki, lncilizler, ltalyanlara 
mukabele ihtiyacını hıtsettiler ve 
Hintçe neşriyat, bardqı taşıran 
damlayı t•tkil etti! 

INOILTEREDE MONAKAŞALAR: 

•• nıiltere amele liderlerinden 
Sir Stafford Krips. birkaç 

ıün önce söylediji bir n~tkukta 
lnıi ltıre amelesini mühinvnat yap 
mamqa davet etmif ve "Sermaye
darlar ıizin elinizdedir, sillh ve 
mühimmat yapmazsanız onları na· 
çar bıre.kırsınıı., demit ve amele 
partisini it bqına ıetirmenin en 
kolay yolu bu olduğunu illve et
mi" daha sonra "sakın beni pasi
fist sanmayın, hayır, memleketi 
lçerden ve dıtardan fqistlije kar
tı müdafaaya hazırım,, demitti. 

Dün de Sir John Simon bir nu
tuk söyliyerek lnsiltereyi sillhlan
maja sevkeden en mühim lmlller
den birinin orada kopan aaj sol 
miicadılesi oldujunu anlatmıt ve 
bu mücadılenln milletler aruını 

açtıkça açtıjını aöylemiftir. 
Londra pıetelerinin çoju iM 

lnılllz teallhatının yalnız lnılllz 

demokrasisini korumak için yapıl
dııtını ıöyliyerek bu münakqala
rın arkasını kesmek istiyorlar. 

IRAK, ARABiSTAN, YEMEN: 

G eçen 11ne 1 rak ile Suudi A
rabistan arasında bir kar

d .. lik ve ittifak muahedesi imza -
lanmı" bu muahedenin musaddak 
nüshaları ıeçenlerde mübadele e-

. dilmiftl. 

Buıünün haberlerine ıöre, 1-
raktan hareket eden ılyui bir he

yet, Yemen hükümdarı imam Yah
yanın da bu kard .. lik ve ittifak 
muahıdesine iltihakını temin için 
Bqdattan hareket etmiftir. Heyet 
Kahireye muvualat etmif bulu -
nuyor. Hedefi San'adır. Heyetin Ye
meni, bu ittifak ıilıilnine ilhak e
debilip edemiyeceti henüz belli de
lildir. Çünkü mesele. yalnız Arap 
devletlerin arasında kardlflik baj
larının takviyesi, ıUmrUk ittihat
larının vücude ptirllmesi, mUfte
rek bir dU,mana kartı birlikte ha-. 
reket etmesi dejildit'. Bu itin ar
kasında da mUcadele eden iki bO
yük nüfuz vardır. Yemen bu iki nU
f uzdan birine karfı cephe aldıjı 
ta4cdirde vaziyeti son dereae nazik

· ı.,ir. Bu bakımdan, Iraklı heyetin 
San'ada pek mühim m"'lelerle 
kartılqacajı muhakkak sayılır. 

Avusturya 
istiklali 

Tehlikede 
ltalya - Almanya 

Anlaıması Viyanayı 

Korkutuyor. 
Londra, 20 (Radyo - TAN) -

Gazeteler, Avusturya meaeleslle çok 
m~gul bulunuyor. Taymis gazetesi, 
A vust\ıryanm krallık istemekteki m 
ran bu auretle istiklalini emniyet al· 
tına alacağına inandığı içindir diyor. 
Yine bu gazeteye göre, son zamanlar 
da Almanya ile İtalya a.raaındaki sıkı 
uygunluktan Avusturya endişeye düt 
mU,tür. Çünkü İtalya bir zamanlar 
Avusturyanm Almanya tarafından 
llhakma •iddetle muhalifti. Bugün i
se ltaıya bu hususta sükut eder vl. 
ziyettedir. Diğer taraftan son gün
lerde Almanya Ue Avusturya arasm• 
da ıterginlikler bqgöstermiştir. 

Berlin ve Viyana matbuatı biri • 
birlerine k~ı çok sert lisan kullanı
yorlar. Bu vaziyette Avusturya da· 
ha ziyade Macaristanla mesai birli~ 
teminine çok gayret etmektedir. 

Anka rada Toıtrak Bayramı 
Ankara, 20 <TAN> - Yann Anka

rada toprak bayramı merasimle kut. 
lanacaktır. Ankara Halkevi köyctt
lUk komitesi bu seneki merasimi Möh 
ye köyünde yapacaktır. 

' 

Yunan Veliahti 
lm+.11an Yereli 

Atina. 20 <Huaual> - DUn Kn\l ;ı. 

vari kttalan tarafından yapılan gec;it 
resmi tecrilbelerinde bulunmuştur. 

Veliaht Prens Pol askeri tayyare za
bitleri huzurunda imtihan ftrerek 
tayy&rf! pilotlufu _ dlplomumı alm1t
tır. 
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~ahkemelerde . . 

Mezbahada et-. 
lere nasll dam-
ga vuruluyor 1 
Dün Asliye birinci ceza mahkemesinde bir vazife 

ihmali davasına başlandı. Suçlu Maltepe mezbahası 
bayt.an Mustafa Fehmi idi. Hasta olduğu için mah· 
kemeye gelememişti. 

İddia şu idi: Bir gUn belediye baytar mUdUrU E
satla vilayet baytar mildUrU Etem tetkikat yapmak 
Uzere Maltepe ve Pendiğe gitmişler, Maltepe mez
bahasına gittikleri zaman kasapların cayır çayır ko· 
yun kestiklerini ve baytar da bulunması lizırn gelen 
ve baytarın bizzat elile etlere basacağı damgaları 
kasapların elinde ve masaların üstünde bulmuşlar. 
Baytarı aramışlar, bulamamışlar ve vaziyeti Kartal 
kaymakamına anlatmışlar. Yarım saat te bekledik· 
leri halde baytar gelmemiş. Mezbahada bizzat ka
saplar tarafından mühürlenmiş etler görülmüş. 

Mahkeme, dün şahit olarak belediye baytar mU· 
dürü Esadı dinledi. 

Faydos ısmi 

niye verilmiş ? 
DUn Asliye üçUncU hukuk mahkemesinde bir ve

raset dava.Sına bakıldı. 
Muhsin oğlu lsmail vefat etmi,. Bıraktılı tere

keyi taksim için ailesi bir avukat tuttnUf. Avukat, 
varislerin isimlerinı f(>yle saydı: 

Birisi merli'lmun refikası Kezbandır. Bundan 
başka yedi de evladı vardır. Evl!tlarının birincisi 
ve sonuncusu oğlandir. Hepsi kızdır ve hepsi de 
sağdır. 

Reis, avukata sordu: 
- Boludan gelen kayıtta kızlardan birisinin adı 

Faydos diye gösteriliyor. 
- Bayım, kızın oabası bUtUn çocuklarının kız 

olduğunu görmüş ve son c;ıocutunun da kız oldu
iu kendisine haber verildiii zaman artık "paydos,. 
demiş. Yani "bir daha kız istemem,, demektir. O
nun için kızın adı ailesi arasında "Faydos,, kal
mıştır. Namı diğeri Fikriyedir. 

Bundan sonra f&hitler dinlendi ve veraset hük· 
mü verildi. 

Esat, şunları söyledi: 

1 "- Biz, "ilayet baytarile tetkikat 
için Maltepeye gitmiştik. Mezbaha
da koyunlar kesiliyordu. Baytarı a-
radık. Yoktu. Baytar mezbahada va-

UMUMİ HEYETİ BARO 
DUN YILLIK 

TOPLANTISINI YAPTI 

TAN 21 • 3 • 937 

SHIRLEY TEMPLE'la 
Çocukları eğlendiren ... Büyükleri alakadar eden ... En güzel filıni 

JOHN BOLES ve ROCHELLE HUDSON 
ile beraber temsil ettikleri Fransızca sözlü 

KIVIRCIK BAS 
Filmidir. Bu hafta. bütUn Istanbul halkını 

Buıünkü 
lst.anboJ: .. t 

SARA Y SINEMAS INA 
Koşturuyor. lliı.veten FOKS JURNA.J.,, SH1RLEY ·TEMPL~'in görül-

Öile neşriyatı: 12.30 Plikla ~:r }laik 
kisi; 12.50 Havadis: 13 Beyol.1. 14 S 
cöıterit kolu tarafmdan bir te!11•:: 111uzi 

Akpm neıriyatı: 18.30 VarıYKonfe memiş fotoğrafileri dağıtılmaktadır. Çocuklar için fiyatlar 
BALKON ve HUSUS! 25, DUHULiYE 20 Kr. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Amba11dörden naklen: 19.30 (RO 
Selim Sırrı Tarcan Ordu Saytavı, rafın 
20 Müzeyyen ve arkadaşları .ta2o.30 
Türk muıikiıi ve halk ıarkıları •

1 
v· 20 

,.·••••••••••••••••••••••••••• f mer Rıza tarafından arapça so~n' Muzaffer ve arkadaıları tarafın rı: , ____ _ 
Yarın akşamdan itibaren •-------· muıikiıi ve halk ıarkıları: saat ·~.be ' 15 Orkestra; 22.15 Ajanı ve bor•~0 pli 

SAKARYA SiNEMASI 
Milmkün olduğu kadar heyecanlı, hissi ve mUessir olmakla beraber 

gayet n~eli bir film olan 

KIZLAR PANSYONU 

ri ve retesi ıünün programı: 2. 23 sololar, opera ve operet parçaları; 

• 
Günün program özü 

Senfonik Konserler: 
·nı Be 

18 Roma: Snfonik konser (Ro~!~ı.y). 
hoven, Vivaldi, CarabelJa, Stravuı-

Hafif Konsuter: 
Fransızca sözlü müstesna filmini takdim ediyor. Baş rollerde: ı2.50 Diniku orkeatr&11: ıs.sa ~~rfı 

LUClEN BARROUX - GA.BRlELLE DORZlAT Orke11tra, ıarkı (llkbahar havaları ; 

Ve 40 GENÇ KIZ Budape$te: Hubay salonundan kon8seB~r ~--------- •••••••·-- 17.50 Kolonya: Vilbet bandosu; 1 Askeri bando: ıs Prag: Romadatı V __ ................................. , 18.45 Moskova: Kanşık konser; 20 da 
va: Vagnerin eserlerinden; 20.15 ~il ()!k 
te: Çiıan musikisi; 20.30 Stokholmj J(ol 
tra; 20.35 Billrreş: Koro havaları: 2 pi 
ya: Orkestra, ıopran, bariton, tenor 'ııa 
no: 21.40 Budapeıte: Operetlerden 05 l~r; 22 Milano: Varyete neşriyat!: 22· 1' 
no, Prac: HAlk muıikisi: 23 Mılan°·rf0 
no, Floranı: Karııık konser: 23.35 Va)lla 
Yumuşak havalar; 24.10 Budapeşte: 

Bugiln 
Görülmemiı ve duyulmamıı 

bir fırsat Sinemasında 

Senenin en bUyük 2 filmi birden 

l BOLB OLL ER ÖTE RKEN 
MARTHA EGGERTH halk musikisi. 

2 • S E V 1 Ş M EK A RZU SU Operalar, Operetler: 
MARLENE DIETRlCH - GARY COOPER 20.35 Bükreş: Smetana'nm "S~tı1~'!· 

ııanlı., operası; 22 Roma: Mar~ınu'fıJl 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine "Palla di Mozzi,. operası; 22 Lıvl. ,.ıse 

&..••••••••••il ıı•••••••••••••••• j., Oneradan nakil: 22.50 Stokholm: ~ • ~ "Paraifal., operası. 

*--•. Ç E L 1 K K A R T A L L A R Fransızca ---~ Resitaller: 

zife görür. Ve damgalar• bir sandık 

içinde kilitli bulunurdu. Halbuki biz 
damgaları yerlerde ve masaların üs

tünde atılmış, serbest gördük. Yanm 
saat kadar baytarı bekledik, gelme
yince oradan ayrıldık. Maksadımız 
teftiş olmadığı için zabıt varakası tut 
madık. Yalnız Kartal kaymakamına 
vaziyeti anlattık. 

Baro, dün saat on beşte ağır ceza salonunda senelik toplantısını 1 JA.MES CA.GNEY - PAT O BRIEN 
yaptı. Toplantıya baroda kayıtlı azanın pek çoğu iştirak ediyordu. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin iştirakile ve milyonlar sarfile 
yakınlarda bir içtimaa bu kadar azanın iştirak ettiği görülmemiş- vücude getirilen film. 1 

19 Varşova: Viyolonsel, şarkı; 20.os 
Sırlı:ı resitali; 19.50 Belcrat: Sırp .. r ~ 
20.35 Brüno, Prag: Küme tarafında" (1' 
lar: 22.20 Stokholm: Piyano sonatla~!( 

, hoven): 22.45 Var!'ova: Flüt resitali 
ti. Toplantıda azadan Büyük Millet Meclisi Adliye Encümeni Rei-
si Münirle mebuslardan Bay Salahattin Neşet, Sadettin Ferit, Ha

Bundan sonra vilayet baytar mü
dürü Etem şahit olarak dinlenecek
ti. Hastalık raporu gönderdiği için 
muhakeme talik edildi. 

san Ferit ve ihsan da bulunuyorlardı. 
Ruznamede birinci ve ikinci reis- -------------

Şüpheli 

Eroinci Bir 

Hapse 

Mahkum 
ve Sürgüne 

Oldu 

lerle müddeti dolan beş azanın inti
habı ve altı aylık son devre zarfın
da baroya yeni kaydedilen avukatla
rın heyeti umumiyeye takdimi me . 
seleleri vardı. Evvela yeni avukatlar 
azaya takdim edildi. Bu vesile ile 
ikinci reis Mekki Hikmet mesleki ve Emniyet müdürlüğü kaçakçılık bU-

Rir Öliim güzel bir söylevde bulundu ve alkıs· rosu memurları, ötedenberi eroin sa
tıuıu ı yapını ı auır ısmlnde bfrini 

Polis diln sabah Sultanahmet par
kında ağaçların altında baygın btr 
adam bulmuş ve kendisini derhal Cer 
rahpaşa hastanesine kaldırmıştır. Bu 
nun Mehmet oğlu Mustafa olduğu 

anlaşılmış ve biraz sonra da ölmüş
tür. Müddeiumumilik ölümü şüph(;f 
görmUş ve tabiobiadil Salih Haşimi 
göndererek cesedi muayene ettirmiş
tir. Ceset Morga kaldırılmıştır. 

MANGALA DÜŞEREK 
YANDI 

Bundan sonra reis Kocaeli saylaVJ 
Hasan Hayri yeni avukatlar kanunu 
projesi hakkında izahat vererek An
karadaki kongre mesaisini anlattı, 
kanunun henüz Büyük Millet Mecli
sine sevkedilmediği~i söyliyerek top
lantıda mebus avukatların huzuruna 
işaret ederek mesleğe merbutiyetle
rini ve mensup oldukları baroya kar
Şi bu içtimada hazır bulunmak sure
tile vazifelerini ifa etmiş olduklarını 
ilave etti. 

yakalayarak ihtisas mahkemesine 
vermiştir. Mahkeme, Tahiri, 1 sene 
hapse, hapis müddetinin ikmalinden 
sonra Lir sene müddetle sürgüne, üç 
yüz lira da para cezasına mahkum 
etmiştir. 

Yusuf Sinan, Ekrem 11hami ile ba -
yan Beraet Zeki azalıklara seçildi
ler. 

Dün azaya takdim edilen yeni a
vukatların isimleri şunlardır: 

Galatada Arapcamide oturan Ne
vin isminde bir kız çocuğu, dün e
vindeki mangala düşerek yanmış, Et
f al hastanesine kaldırılmıştır. 

Reisin izahatı sUrekli alkışlarla 
karşılandı. Bundan sonra intihaba ge 
çildi. Reyler toplandı. Neticede eski 
reis Kocaeli saylavı Hasan Hayri bi
rinci reisliğe, Mekki Hikmet ikinci 
reisliğe, avukat İsmail İsa, Faruki, 

Ahmet Cevdet, Cevat, Veli Şefik, 
İsmail Avni, Tevfik Atabek, Nusret 
Gençer, Mevhibe Somerk, İhsan Kurt 
oğlu, Übeyit Üner, Ali Hilmi, Nevzat, 
A.liş Ekrem, Yavuz .A.badan, Hıfzı, 
Necmeddin Gültekin. 

Uzakta iki çocuk dövilş ediyorlar. Ve surların dı
şına gezmiye çıkmış olanlar yavaş, yavaş şehre dö
nüyorlar ... 

• 
Nazlı burada yalnız değil.. -, 
Yanında genç bir adam var. 
Bu genç adam Nazlının arkasında ayakta duru -

yor, sağ elini duvara dayamış .. Bunun için vücudu 
<> tarafa doğru eğilmiş ... 

Bu vaziyette iken Nazlının, her saniye hissolun -
madan biraz daha koyulaşan akşam içinde, gitgide 
çizgileri, manaları ve renkleri kaybolan bir profilini 
daha iyi görebiliyor. 

Bu gencin üstünde siyah bir pantalon ve kolları 
eıvalı beyaz bir gömlek var. 

Yaşı otuz kadar olmalı .• Boyu uzun, yllzü güneşte 
yana, yana bakır rengini almış .• Alnı geniş, açık bir 
alın, san saçları ıslatılarak arkaya doğru sımsıkı ta. 
ranmış, yalnız traş olmıyalı 2 gün olmalı. Bir jokey 
yUzü hissini veren avurtları çökük ve keskin çizgili 
yüzünün en canlı if adeslni ve asıl karakterini veren 
yeşil gözlerinin pek muannit bir bakışiyle Nazlı
ya bakıyor. 

Nazlı yerden aldığı ufak bir taşı atıp, tutarak oy
narken: 

- Bunlar saçma şeyler, bomboş sözler Mahmut, 
sen çıldırdın mı ? Bizim başka derdimiz, başka işimiz 
yok mu? Biz kim, sevişmek kim? Yakışmış, kel ba
şa şimşir tarak. 

- Bu ne demek Nazlı? .. Bu sözler neden bot ol· 
eun. Neden biz sevişemiyelim. 

Nazlı bu sözleri ne<i;en boş saydığmı kendi kendine 
bile anlatamıyor • 

Mahmut, her kızm hoşuna gidecek kadar güzel bir 
delikanlı! ... 

Mahallenin en güzel delikanlılarından biri .• Kendi. 
si de mahallenin en güzel kızı •. Herkesin bayıldığı, 

bUtUn delikanlıların peşi sıra koştuğu kız. 
ntisi de genç .. 
Peki, eksik olan şey nedir l 

T No. 10 

Bunu zihninde bile bir cUmle halinde söyUyemi • 
yecek olan Nazlı gayet emin bir kati'yyetle ve gayet 
samimi bir emniyetle tekrarlıyor : 

- Bunlar boş sözler.. Boş... Biz, kim sevişmek 
kim!. 

- Neden? ihtiyar mıyız? • 
- Hayır! .. 

- Kel miyiz, ~ör müyüz, topal mıyız? Neden 
sevişmiyelim? 

- Neden sevişmiyecekler?. 
Mahmut, bir senedenberi onun bir gölgesi gibi ar. 

kasında dolaşmıyor mu? Bir senedenberi Mahmudun 
gözü bir başka kız gördütmü ?. 

Ya Nazlı .. Nazlının kalbinde Mahmuta karşı bir 
hamle yok mu? 

Elbette var .. 
Nazlı mehtaplı gecelerde, bahçelerindeki kuyunun 

başında oturup parmaklarını kovada kalmış suların 
serinliklerinde dinlendirirken bir çok kere onu dil • 
şündü. 

Bir çok kere onu düşündü ve onu yanında istedi. 
Ellerini onun avuçlarına bırakmak, ve onun kuv. 

vetli kollan belini sararken, yüzünU onun sert göğ . 
silnde saklamak istedi. 

Evet istedi. 
Vücudü günün zahmetinden yorgun ve harap oldu

ğu halde bu istek ona hazan sabahlara kadar göz 
kırptırmadı. Hatta bazı geceler onu rüyasında gördU. 
Kalın kollarile onun belini sımsıkı sarıyordu. Bu rU
yalar ne katlar hakikate benziyorlardı. Sanki B&hih
tenmı, gibi bu k'olların harareti elbisesinin üstünden 
onun belini yakıyordu. Nefesi yüzüne çarparken 
Mahmut kulağına fısıldıyordu• 

· ·------- Yakında T 0 R K ' te •••••••- Busoni, Philippe, Muc). 
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Sinemasına 

Gidecek ve ideal çift artist 

GUST AV FROEHLICH 
ve L!DA BA.AROVA'yı 

Operaaa Dil '"'cc;e 
Müstesna filminde görecek ve 

22 meşhur artist tarafından oy
nanmış "R1GOLETTO,, opera-

Dans Muslk1sl: 
23.10 Milano: 23.10 Budapeşte: 23.!0 

tonya, Praı ve diier Çek postalarti 
Belcrat. • 

Kadının Saçı 
OndUlasyon makinesinden sa.Çl 

nan ve berber aleyhine d~ va aç&Jl 

yan Meleğin hadisesi belediyeyi 

dan alakadar etmiştir. 
Belediyenin .allkadar eube ın 

lan bu yanma haaısesınin naıul 
ğunu ve nasıl önüne geçilebile 

1
4 sını tamamen dinliyeceksiniz. 

Bugün 11 de matine 

'•Umumi dlihuliye 25 kuruş--' 

~ DAN!ELLE DA.RRİEUX'nün 

En büyUk muvaffakıyeti 

Sevimli Jönprömiye 

tesbit edeceklerdir. Bu suretle oıı 
lisyon talimatnamt:Si tekemınül 
ıniş olacaktır. 

BELEDiYE KOOPERATiFi 
iÇi N iSTi K PIERRE MINGAND 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI İle beraber çevirdiği Belediye kooperatifi mUdürU 
dün akşam Ankaraya gitmi§tir. 
Baha Ziraat Bankasından koope 
namına yUz bin lira istikraz yaP 
üzere banka ile müzakerede bul 

PARISLI KIZ Bu akşam saat 
20,30 da 

Gündüz 15,30 da 
Şarkılı ve. musikili komedisidir. 

KRAL LiR Pek yakında 

Yazan: 
W. Shakespeare 

Türkçesi: Seniha Bedri Göknil Sümer caktır. 

Bu istikraz yapılırsa kooperl 
dahil ola.nlara ikişer maaş niSbe .. __ 

Sinemasında !l.vans verilecektir . 

Yazan: SUAT DERViŞ 
- Seni seviyorum Nazlı .. Seni seviyorum. 
Evet onu rüyasında bile görmüştü ve şimdi bu sı

cak ak,amın bir hummalı uykusu gibi dolu ve ağır 
olan bu saatinde ona hiç düşünmeden bu cevabı ve
riyordu: "Biz kim, sevişmek kim?, 

- Bu ne demek Nazlı? 

"' - ... 
Sevlşmeğe haklan olmadığına nede~ Nazlının bu 

kadar emniyeti vardı? Nazlı, içinde hır takım müp
hem mantıklara, tebellür etmemiş muhakemelere is
tinat eden bu kanaatin ona nereden ve neden geldi
ğini kendi kendine izah edemiyor, zaten bunu izah 
etmeği de düşünmüyor bile .. 

Mavi atlas bir sedir üstünde unutulmuş gelin du
vaklarına benziyen incecik bulutlarla süslü güneşin 
altında insana kinden fazla aşk telkin edecek sinir
leri gevşeten bu sıcak bava içinde, o, bütün sinirle
rinde bir gerginlik, kalbinde uçsuz, b~caksız bir kin 
buluyor .. Kime karşı beslediğini tayın edemediği, 
memba.mm nerelerden fışkırdığıru bilemediği bir kin, 
hissediyor .. 

Bu kine muhatap olan kimdir? İçindeki UzUntUle
rinin milsebbibi olanların msulil, mesulleri kimler
dir? Doğduğu günden beri onu paçavralar içinde sU
ründUrenler, on Uç ya.şmdanberi bir makine başına 
onu bağlayanlar kimlerdir? Ona hayattan hiçbir na. 
sip vermiyenler, b&bumı işsiz, anasını hissiz, kendini 
güneşsiz bırakan düşmanlar kimlerdir 

Hayata suısamıf, güneşe acıkmış vücudilnün isyanı 
kime karşıdır? .; · 

Hiçbir ,ey bilmiyor, ona hiçbir 9ey öğretmemişler. 
tnaanm anası odun, baba8l kütük olursa elüi görBe 
Girek, beyi görse bilmem ne zannederse ve ayakları 

çıplak diye mektep kapıları yüzüne kapanırsa ... o, 
düşünmesini öğrenebilir mi? . 

O, bütün varlığına çökmüş, sinmiş olan bu kine bit 
hedef bulamazdı. 'Bu kini, kendini doğuran anasına. 
sakat kardeşine, talihsiz babasına ve geceleri rUY~ 
sına giren delikanlıya kadar herkesin herkesin, eve 
sevmeğe mecbur olduğu, sevmesi tabii olan ınsanlıv 
rın arasında taksim eder. 

İçini çekiyor: 
- Sevişmek, diyor. 
Sonra elini siyah önlüğünün cebine sokuyor. Ce

binden küçük, küçücük bir mendil çıkarıyor. Ucu .,. 
ğır bir dantelle süslenmiş muslin bir mendil. 

B\ı mendili burnuna götürüyor ve sanki bunu kok• 
layıp, sarho' olmak istiyormuş gibi derin, derin ne
fes alıyor. 

Evet gözlerini yumarak, ldeta sarhoşluk hl!sede
r;a• rek bu mendili kokluyor, sonra onu Mahmud& u 

tıyor: 

-Al kokla, bunu, sersem .• Kakla da bak! 
- Nedir bu? 
Mahmut, burnuna yaklaşan gUzel tatlı bir kokU 

duyuyor. Bu mendil çiçekli bir bahçe gibi, kokUY~~l 
Bu koku, tıpkı kuvvetli bir ihtiras gı 
ateş olup sanki kanma, kanile damarlarının içine do· 
luyor ve damarlarile vUcudünün her tarafına yayı
larak tenini tutuşturuyor, vücudUnü yakıyor. 

Mahmut inler gibi: 
- Bu nedir? diye soruyor: 
- Duymuyor musun? Lavanta kokusu. - ~~ Mendili onun yUzUnden çekiyor. Fakat o artı~ 

mendilden aynlamıyor. Mıknatısa tutulmuş bir:. 
lik parç&SJ gibi yUzUnU mendilden ayırma.dan gi t1 
de genç kıza doğru eğiliyor. ve tıpkı bir pare g6J 
gibi san, ye9il lflkb gözlerile Nazlıya bakıyor. N~ 
ya parlamak, öldürmek ve sevmek istiyen kuV\'e 
hislerle dolu bakışlarla bakıyor: 

- Lavanta kokusu mu? .. Sen bu kokul&rr ne: 
den buluyorBun? Bu kokulan sana klm aııyor. 
lavanWarı!. A.rka.sı var> 
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BAŞMUHARRiRi 
ti\ Ahrnet Emin YALMAN 
~ dN'ın hedefi: Haberde, fi
~ e, her şeyde temiz, dü· 
t~t, samimi olmak, kariin 
~ıi olmıya çalışmaktır. 

~ MESELELERII 

~ısafirimizin Mühim 
Beyanatı 

llrtı~ltıanya Harlclye Nazın ditn şeh 
kıı ~~imi! tir. 

dtıı nıunasebetle kendisile temas e 
~llıet-ecUere gayet mühim beya • 
kıı buıunmuştur. • 

~beyanatın en mlihim noktası, 
'ıı._ -~'anın R-0man~'ndn takip ettiği 
~ "'l&Qı iyasetle, R-Omanya ili tisadi 
fııd lflıı arasında bir tezat bulundu. 

Ut. 

~UYonız ki "Alman~·a, ~-nJnız Ro • 
~~ l'ada değil, bUtun Balkan mem • 
b.~t.'_erincle bir tnnıflı bir ekonomi si 
-~ takip etmi tir. 
'-.tı llornanya, l 'ugosla\'ya. Bulgarls • 
~·e Yunanistan bir ziraat memle. 
lii. lr. DUnya iktisadi buhrana düş· 
b"J..~ seneler bu memleketler zirai is. 
;;:ıerine müşteri bulmrukta gü~Jük 
'1 eğe başlamışlardı. O vakit Al· 
tiiJr Ya ''azlyetten istifade etti. Kü • 
"ıı ~tant \ ' e Balkan memleketleri· 
~ ~raf lstthsalatma müşteri çıh.11. 

8 .... !'1eya.nda Romanya hükiımeti de 
.,'""l. l tlh aliltını Alman~·aya attı. e a....._ • • 
d ... '."u alı~ ,·eriş iki memleket arasın 
;' iktisadi münaı.ebatı hayli ileri 

tlb-cıu. 
., .\lınanlarm Balkan ve kiiçük iti . 
~r ... • . 
~ ·••enıteketlerintn ziraı mahsulle • 

e tnU. teri ~ıkışı ayni zamanda hu 
~leketleri Alman mamul eşya ı • 
~ da pazarı haline ~t-tirdi. Bu mem. 
~tler muhtaç olduktan harp mal-
• .. esinı, mamul eşya~'l Almanya.dan 
-.:nıln \'e tedarik ettiler. 
t )'llıkat Almanyanın asıl ma'k~adı si 
r':'' idi. th-tlsadi münaseb~tlerle kü· 
L~ antant ve Balkan memlekeUerlni 
~dislne mıtlıt.aç bir hale getirinee, t '-ı ... ll.aft. bl.J • ._...,_.. __......... • 

~ t ~bbUs efü. Ve bu sahada en zi. 
~'cln R-Omanyada faaliyet göster(li. 
~ illcu~ıe muhalif partilere paraca 
~tdını etti. Dahilde nazi te}kilfıh \ii 
tıı de ~etirdi. Bu teşkilat Ronıanyn~·ı 
hUttefiklerinden ayırarak Almanya 
':e blrıeştlnnek lçu; faal surette işe ı:;i 
;ıttuer. }~"\·ela Titüleskoyu çalışamı 
~ bir hale getirdiler: Sonra da 
:-ıa.rnentoda ve matbua.atta hükfı • 
~ hücumlara başladılar. Tatares
~ birer birer büt:Un bU teşebbüslerin 
~ lbıe geçti. tttifaldanna sadık kalclı. 
e sly&8etlnl değiştirmedi. 
~lhayet na.zller törere başladılar 

::.... ~l\'ersiteliler vasıtasile suikastler 
""tltblne teşebbüs ettiler. 
l'akat bütün bu teşebblisler Roman 

~tı t':Skl mlittefiklerine daha kun•et 
ba«tamaktan başka bir netice ,·er. 
~I. ~Usafirimiz Antoneskonun An,3, ziyareti, ldiçUk itlaf de,•letle. 
l'ltı.1ıı Belgratta toplanmağa hazırlan· ,1'1, Atina konferansı, Alman siya 
~lııın ademi mu\'affakiyete uğradı. 
'"'Utı en kunetli delili<lir. 

Gerek küçük ant.ant, gerek Balkan 
lttrakı bugün her ,·akıtıkinden kuvvet 
'-ur. Fazla olarak bu de,·letler Al • 
~~·anın iktisadi niifuzundan da 
llıttı<Uıeriııi b."llrlannağa başlamışln.r-
r, 

11.. ~aenaJeyh Cenubu Şarh.1 A\TU . 
""la ,.e Balkanlardaki Alman sl~·a. 

'etfne iflas etnı.4> naza.rlle bakıla.bilir. 
• ~atay işinde Yeni 

air Zaferimiz 
lıı Cenevrede }~ransızlarla yapılım ilk 
laşnıada llntavda Bavır ve Burak 

~!Yelerinin de 
0

Sanca~~ dahil ~lma. 
~. liınngeldiğini müdafaa etmıştik. 
) 'll"tıer Cemiyeti bu noktayı, Hata. 
~ glclen mütehassıs heyetin ,·ereceğ-i 
lıı Pota ı:öre JıalMmek lizere sonra~:a 
~"akmıştı. Hataydan diinen mlişahıt 
lltrı llayır, Bucak ve Hazne nahiyeleri
~ l'üıık olduğu için Hataya llhak 
Ilı l~geldiği fikrinde bulunmuşlar 

l', 

~ ll11 suretle hu davamız da kazaml· 
~ demektir. Filvaki 'Fran!'öız ~u . 
~ha...,.Jan bu mütalea~ı kabul etmek 
~ita tnernişlerdir. Fakat komisyonun 
llt "af mtişahitlerln mütalea.((ın~an 
~~ tıkmalanru btz artık mantık -

\·~ ga~-rivarit gi)riiyonız. 

• 
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1-arihten Sayfalar ı 
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Q sman oğulları zamanın-
da Anadolu!.. Bu ya

nın satırda asırların acısı, sö
nen ve harap ed:len yüz binler
ce ailenir. feryadı g-ızlidir. Bu, 
öyle bir yürekler acısıdır ki. .. 
Hi~ bir kalem bu geçıniş gün
Jenn ıstırap dolu günlerini ol
duğu gibi canlandıramaz. Ge
lenin yıktığı, gidenin yaktığı 
bu garip diyar, asırlarca için, i-
çin ağladı, bekledi... Bugünü 
görmek için ... Bu neslin cocuk
lan, dün Osman oğullarının A
nadoluda yaşattığı dehşet dev
rini bir türlü kavnyamasalar 
gerektir. Nasıl kavrasınlar ki . ' bu beşer tarihınin yüz karası-
dır, hayallere sığmryacak deli-
liklerin mahsulüdür. -·· 

B ugün size deli İbrahim dev
rinin altüst ettiği Anado • 

luda binbir sebep ile çıkan şekavet 
lerden birisini anlatacağım. 

Haydar oğlu! .. Bu, yıllarca A • 
nadoluda bin ·bir macera peşinde 
dolaşan, hayatı baştan başa kan 
ve ateş olan bir isimdir. Dördüncü 
Mehmet zamanında 1648 yılında· 
yız, gilneş batmak üzeredir. Mor 
dağların gölge· 
lendirdiği bir va.. 
dide çetin bir çar
pışma oluyor. İki 
bin askerle Hay· 
dar oğlunu yaka· 

lamıya memur e
dilen koca Hasan 
ağa, durmadan i· 
ki tarafa emirler 

Haydaroğlu 
• 

akisi Nasıl 
veriyor. sllah ses 
leri etrafı çınla

tıyor, vahşi ve 
yırtıcı seslerle 

Haydar oğlu a

damları koca Ha 
Mahvolmuştu? 

sanın askerlerine saldırıyor. 
Akşam oluyor. HaydaroJ!lu bu 

-+:-~-~-- ı.» ... notioe ala-
mıyacağını anlamıştır. Kaçmıya 
karar veriyor. "En yakın arkadaşı 
Kara Mehmet bir at getirdi. Hay
dar oğlu tam ata binmek üzere 
iken korkunç bir feryat kopardı. 
Bir an sendeledi.. Kalçasından bir 
kurşun yemişti.. Attan düşmemek 
için kendini zor tutuyordu. Kara 
Mehmet onu atttın indirmek is • 
tedi. Haydar oğlu iki tarafını yok 
ladı, ve adamlarına haykırdı: 

- Hey ... Kardeşler! .. Tali bize 
yar olmadı, benden s!?;e hayır yok 
artık, hakkınızı helal edin ve ba
şınızın çaresine bakın ... 

Ve atı dörtnala sürerek karan-
lık vadilere daldı. - - -

K oca Hasan ağa avı kacrrmıştı 
Halbuki kendisine verilen e

mir (ya Haydar oğlunun başı, ya 
senin başın!) şeklinde idi. Gece ya 
rısma kadar aradı.. Hiçbir yerde 
yoktu. Her tarafa, köylere haber • 
ler saldı. 

Üçüncü gilnU bir yörUk çıka gel 
di: 

- Müjde sultanım , Haydaroğ • 

lu kurşun yarasından köyde kalıp 
haşaratları dağılarak kendisi üç 

adamilc bir damda kapanmıştır. 
Dedi. 

Koca Hasan derhal adamlarını 

topladı ve söylenilen yere gitti. Hay 
dar oğlunu ateş başında bastır -

dılar. Haydar oğlu yaralandıkt!n 

sonra kendisini garip bir şekilde 
tedavi etmek istemişti. Kurşunun 
girdiği yere bir kamış içinde ba
rut koyup ateşlemişti. Barut o • 
nun kalçasını param parça etmiş
ti. Halsiz ve dermansız kalan B ay 
dar oğlu ocak başında kalçasının 
acısile inmekte idi. İşte Koca Ha
san ağa onu bu halde yakalamış
tı.. Yerinden kımıldayacak ha
li olmıyan Haydar oğlu yarım sa
at teslim olmamış, yattığı yerden 
yedi kişiyi daha öldürmüştü. Ni • 
hayet Haydar oğlu yakalanıp ts • 
tanbula götürüldü. Başmda ipek 

bir başlık, sırtında yeşil bir kürk 
vardı. 

dı bent ederek götürdük. Alessa • 
bah huzuru devlete nice götüre -
hm ı \'e no gutıe oı anı padişahi-
ye varalım.,, 

Ayni zamanda Mtlrtaza Paşa ile 
de görüştü ve ona Haydar oğlu • 
nu nasıl yakaladiğını tafsilatile an
lattı. Koca Hasan ağa. Haydar oğ 
!unun yiğitliğini görmüş ve ona 
hayran olmuştu. Bir türlü ona kıy 
mak istemiyor, mürnkiln olursa af 
f ettirerek Girit cengine gönder • 

mek istiyordu. Haydaroğlu sakiı1 

ve sessizdi. Yanındakilere: 

- Nice badirelerden canımızı 
kurtarmış idik, amma şimdi bu 
Hasan ağanın sayei devletinde can 

kuşu uçacak gibi görünüyor ..• Ney 
liyeyim ? .. Diyor. Ve ağlryordu. 

Yanındakiler onu tes~lli ediyor • 
!ardı: 

- Ne ağlarsın beyim? Hemen 
huzura vardıkta 

"- Canıma kıyma, beni Giritte 
deli Hüseyin Paşanın yanma gön 

der, din uğuruna anda kılıÇ vura
rak şehit olayını.,, de .. 

H aydaroğlu doğruldu ve: 
- Behey kardeşler! O . 

Iüm olduktan sonra sızlamak ne 

boyuna borç ola! .. Ben bir can i
çin minnet mi ederim Diye inle
di ve oyluğunu açtı. Et, kemik bi
ribirine karışmış, kurtlanmış ve 
artık tedavi edilir yeri kalmamış· 
tı. Buna rağmen Koca Hasan ağa 
tedavisi için cerrahlar tayin etti. 
Elli yıl eskimiş şarapla yıkadılar. 
Fakat nafile idi. 

Ertesi sabah Haydaroğlu, Sad
razam Mehmet Paşanın huzuruna 
çıkarıldı. 

Mehmet Paşa ona macerasını sor 
du: 

- Niçin bu kadar zamandır ha
ramilik edip ibadullahı katleder. 
din? 

Sadrazam Mevlevi killlihı giy
miş idi Haydaroğlu yeğitliği el
den bırakmıyordu: 

- Gayrı ilaç kar etmez! •. 
_ ___.,H,=asan ağa şefaat etti: 

- :su tanım, trırıac gonuerın." 

Sadrazam dudağını büktU: 
- Nola, şimdi gönderelim, de

dikten sonra Haydaroğluna dön
dü. 

- Bire Haydaroğlu ! Niçin Kil. 
tahya ve~ırı kliçük çavuş paşa gi· 
bi bir veziri bozup katlettiniz.? 

Haydnr oğlu cevap verdi: 
- Cenk halidir. Öyle olur. Be • 

nim yanıma kaydubept ile getir -
diklerinde (bir vezirin ırzı. haysi
yeti vardır) diye mal ve menalin 
kendisine verip azat ettimdi. Son
ra Katırcı oğlu arayıp bulmuş ve 
öldürmilş, benim haberim yoktur. 

S adrazam. şakinin soygun ha 
zinelerini merak ediyordu 

ispanyayı 

ve şöyle sordu: 

- Bunca hazine mallan nice 

oldu? Bu kadar senedir b!lban ha

rami idi. Onun elde ettiği mal ve 
senin bu kadar zamandır ondan 

bundan aldığın ~ya hangi dağlar
da gömülüdür?. 

- Sultanım! .. Bunun suali mah 

şerde olacaktır. Çıkası bir canım 

için bu kadar ibadullahı ele verip 

ateşe yakıp anlarda olan ve yerler 
de gömülü bulunan mallan hiç 

diyemem. Koca vezir! •.. Gün a:k -
şamhdır, dün doğdum, bugün ölü
rüm. Hemen işini gör ... 

Sadrazam ayağa kalktı, başını 

salladı: 

:ıı.r.ın , "'":;H-4tl ... n 1 nnı'!i V.ı

Asesbaşıya emir verdi: 

Varın Parmakkapıda salbc· 

din. 

Saat On ikiye Beş Var 
Bütün dilnya gazeteleri So\'yet mil 

nen·erlerinin, cihan münen·erlerine 
hitaben ~·azdıklan bir beyannameyi 
ne~retti. Sovyet münewerleri, gün • 
den giine yaklaşan harbin önüne geç. 
mek, faşizmin yeni bir clhan harbi C..'1 

karmasına mani olma'k için d ünrn mü 
nenerlerini protestoya da\·et ediyor
lar. 

İsp:ı.nya ce11hesinc1e lıaşhynn ha rbl 
durclunnak bu harbin yeni bir ci'mn 
harbinP \'armasına eng-el olmak .fa 
!iolst olmamak artile • her münen •e. 
rin bu@n nza.p \'e ı tırapla bckledi;'.;ıi, 
ve btMiği şeydir. 

Evet,, fn.';'İZm harp hnZirhyor. Ve 
bu hazırlığını snklamıror. Fa ist hü. 
yUk bir de\'1et adamı bir tarihte ''Fa. 
şfzm, ı;;ulhiin fn~·dnsına \'e lml>fi.nına 
inanmaz, haro insan enerjisinin ,;n.. 
"'elmi5 tanc;iyontıdur. Harp, nçtığı har 
bl ba.o;arnn millete asalet damgasını 
,,ınır ... demişti. 

YinE" fa5ist hir devlet ndamı, "Ebe. 
di harp insanlığı yükseltir, ebeni sulh 
insanlığı mnhveeler,. demişti. 

Fa5lzm harbi açık nç:!k Jıazırladığı 
bu devirlerde fao:i-.t olmıynn, liberal 
bir de\'let adamı da: "Eğer btiylik 
devletler Almnnyada fa.5lımi yıkma. 
~ muvaffak olurlarsa ne olur, bllir 
mi((lnlz? muhafazakar, os:mlist, llbe 
ral bir rejim değil. komınUnizm gelir. 
Bunu ynpamnyız. HommUnist bir Al
manya ·kommiinl<>t bir Rus~·adan rnUt 
hlştir. Bunun önllne ı;~mek için fa~lz 
min Alman~'8.dn km•Yetlenmesine, fa. 
lstlerin silahlanma.sına yardım etme 

llyiz.,, demişti. 

İşte şimdi lstf><likleri olcltı. Fa,mt 
silahlar kendilerine çelTildi. Şimdi d3 
harp geJdi diye ciyak ciyak bağırı • 
··orlar. 

Beyanname muharrirleri hnrhin ö
nüne ~eçmek için claha \•aktimlz \'ar, 
her limit kaybolmn<lı, diyorlar. Saat 
on ikiye be} \'ar. 1\lilncv\'erler yalnız 
bu b~ dakika değil, sabaha kadar, 
namütenahi}'e kadar sulh isterler, 
sulh io;;tiyorlar. Fakat hu sulh sesini 
ıa..,ııtueraen en·eı, ta~ ızrn ımrşısmcıa 

cephe a lan btlyUk devlet adtımlıınna 
duyurmak lazım. 

ADSIZ \TAZICI 

. . . 

OKUYUCU MEKTUPLARl 
istanbulun Elektriksiz Semtleri 

İmzasının mahfuz tutulmasını isti- ı knğı ve civan gibi güzel Istanbulumu. 
yen bir okuyucumuz gönderdiği mck- zun çok gilzel yerlerinin acaba ne va
tupta. diyor ki: kit ışıklandırılacağını hatırladık \ ' e 

"Birkaç gün evvel gazetenizde çı- hatırlatmak istedik. Mt mleketimizin 
kan "Bütün yurda ışık,, başlıklı ya. kaza merkezleri bile elektrikle nur
zıyı okuduk. Bu vesile ile Çamlıca e- !andığı halde Istanbulun böyle çok 
teklerinde acıbademde Esat~ so- güzel semtlerine hala elektrik getiril-

Sevenlere 
memiştir. Buralarda otıuranlar hUla 
Afrika çöllerinde oturur gibi yalnız 

ışıktan değil, elektrik olmadığı için 
radyodan da mahrum bulunuyorlar.,, 

Okuyucumuz, bu hususta Şehir Mec 
lisinin ve Belediyenin nazan d ikka 
tini celp etmemizi. rica ediyor. Biz 
de isteğini yerine getiriyoruz. 

• 
Egridire Eczane ve 

Doktor Lôzım •.. 
Eğridir hükumet konağı civarında

ki yazıhanede Niğdeli Nazif Tarhan 
imzasiyle yazılıyor: 

"- Eğridir, 32928 nufuslu bir ka 
sabadır. Bir buçuk senedenberi bu 
kasabaya doktor uğramamıştır. Kü-

çük bir eczanesi de yoktur. Vilakct 
merkezi olan Isparta, pek yakın de
ğildir. Fakir köylü, ya ağır masraf te
diyesine mecbur kalmakta, ynhut ta 
ölümle karşı karşıya bulunmaktadır,. 
Kasabaya muhtaç olduğu doktor ve 
eczanenin temini zamanı artık gel
miştir zannındayım ... 

• 
' 

Difteri Serumu 
Mersinde Ata Çelebi Basımevf ya

nında 81 numaralı evde okuyucula.. 
rımızdan Ha.san yazıyor : 

K oca Hasan ağa derhal Sad • 
razama haber gönderdi: 

"- Haydar oğlu hainini sayei 
devletinizde hala deri devlete hy-

- Dede efendi, dedi. Kurtoğlu 
kurt idim. Kişi aldığına göre sa -
tar, baba ve anasından gördilğü
nü işler. Allahrn yazdığı olur. 
Sadrazam cerraha sordu: 

- Yarası nicedir? Cerrah başı
nı salladı: 

•• Kabahat kimde ve nerede olursa olsun, burada· 
kilerin kabahatleri olmadığı muhakkc..'<tır. 

"- 2,5 yaşındaki kız çocuğum ec
za bulamamak yüzünden öldu. Ya v
ruyu muayene ettirdiğim zaman dok 
torlar difteri olduğunu söylediler ve 
difterlnin serumu bulunur diye hns
taneye müracaat ettim. Olmadığı ee
vabmı aldı m. Bu vaziyeti memleket 
hastanelerinin gayesi ile telif edemi
vorum ve kızrmm acunnı unutamıyo
nım.,, 
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( SPOR J 
l:ımirliler Klüplerin Tahdicli 
Önünde Ne Düşünüyorlar? 

El altından gizli 
mektuplar dağıtan
lar da göze çarpıyor 
~!~mir.deki sekiz federe klübün üçe indirilmesi 

nadısesı gün geçtikçe inkişaf ediyor. İzmir gaze
telerinin dikkate şayan bulduğumuz bazı yazıları
n.ı ~ş~ğıya naklediyoruz. lzmirli (Yeni Asır) re
f ıkı~ızde çıkan Semih Nazım imzalı yazıda şöyle 
denılıyor: 

Klüplerin yeni bünyelerini kurarken çok dikkatli 
hareket edilmesi icap ettiğine inananlardanız. Yeni 

~~or. ~ltiplerinin içinde hortlayışlara yer vermemek 
ı c ın ışı esasından tutarak ahenk tesisi çarelerine baş 
vurulmalıdır: 

, 
lzmirin sab ık Altay'ı son kadrosile 

~lüp idareciliğinin bir ihtisas işi ol I"""": 
dugunu bu işlerle uğraşmak istiyenle 1 r--------------------------. 
rin hüsnü niyetlerinden şüphe etme -
mekle beraber yeni klüplerin spor 
bünyelerini tatmin edecek şekilde ha 
reket edilmesi icap ettiğini hatırlat 
mak isteriz. Kendi vazifelerinde mu. 
vaff akiyet göstermi§ kıymetli mes-
lek adamlarının yeni klüp!erin başın 
da ve idare makinesi içinde oynıya . 
caklan rolden daha kıymetli olacakla 
nna inanıyoruz. Yeni birleşen klüple 
rin sayın azalarını kaynaştırmak va· 
zifesi de bu zeYata düşüyor. 

Sonra, daha mühim bir noktaya dn 
işaret etmek lüzumunu hissediyoruz. 
Bu hafta stadyumda, yeni klüplerin 

Allo .. A 11 o! .. 
Ankara Klüpleri de mi Birle§iyor? 

Ankara, 20 (TAN ) - A nkaradaki klüplerin t ahdit edileceği 
hakkındaki haberimiz bugün tahakkuk etmiştir. Milli kümeye t ef
rik edilen Ankaragücü ile son zamanlarda lstanbuldan getirttigi 

oyuncularla kuvvetli bir manzara arzeden K ı rıkkale klübü idareci- • 
leri birleşme kararı vermişlerdir. Milli klimeye girecek l zmir klüp
lerinin diğer lzınir klüplerile birleştirilerek takımları nın kuvvetlen
dirilmesi hareketine tam bir mukabele olan bu kararla Ankara 
klüpleri de ınilli kümeye daha kuvvetli kadrolarla çı kmay ı temin 

1deceklerdir. 

Milli küme 
maçları bugün 
Futbol federasyonu tarafından 

Türk futbolünü kurtarmak gayesile 
tertip edilen milli küme maçları bu 
gün üç mıntakada b~layacaktır. 

Milli küme maçlarının ilk müsaba
kaları, mmtakalardaki klüpleri biri
birıle karşılaştırdığından İstanbulda 
Beşiktaş - Fenerbahçe, Güneş -
GalatMaray, Ankarada Gençler Bir
liği - Ankaragücü, tzmirde Üçok -
Yamanlarspor maçları yapılacak -

1 tır. 
Şehrimizdeki maçlar Tak!'!im sta· 

dında saat ikide Güneş - Galatasa-
1 ray müsabakasile açılacaktır. 

; ------~-==----....... ----
Kimler Elektrikçi 

Olabilecek 1 
Evler içinde acemi elcl<trikçiler ta 

• rafından yapılan elektrik tesisatmm 
1 sık sık ka:r,alara sebebiyet verdiği 
' göriilme>ktedir. 
1 .. ~afıa vekaleti hem bu kazaların 

onune geçmek hem de ~nden ~ine 

ehemmiyeti artan elektrik 1~iliğ"ini 
bir nizam altına almak için yeni bir 
talimatname hazırlamrştır. 

Bir ~isandan itibaren ' tatbik edil -
meğe b~lanacak olan talimatnııme:ve 
göre, vekaletçe bu işi yapmaya ehil 
görülenlere birer e-hliyetname verile· 
cek ve ehliyetnamesi olmadan çalışan 
tar şiddetle cezalandırılacaidard:r. 

Talimatname elektrik işlerile uğra

şanları ÜG srnıfa ayırmıştrr. 

Bunlardan birincisi, elektrik mü. 
hendisleridir. İkincisi, giiodüz ve gece 
san 'at mekteplerinin elektrik "ubPJe
rinden çıkanlarla orta tahsilini bitir_ 
miş olanlardan fabrika ve atölyeler
de tatbikat görenlerdir. 

Üçilncü sınıf, ilkmektep ınezunlan 
dır ki, bunlara da bazı kayt ve şart
lar altında elektrikçilik ehliyetnam~i 
verilecektir. ilk karşılaşmaları mUnasebetile, fut 

bol ajanı Bay Adnan çok güzel bir 
jest yaparak klüp kadrolarını ajanlık 
vasıtasile sahaya davet etmiş ve O· 

yuncuların idaresini ajanlık kanalile 
temin etmiştir. Klüpler arasında te . 

heyecanlı bir hava içinde, iki tarafın 
canla başla çalışmasile devam etmiş
tir. 

!kinci haitayim ortalarına kadar 

1.1 olan vaziyet birdenbire değişmiş Fakat bu üç sınıfta çalışacak olan 
ve ldman Gücü 2 ye karşı 3 le oyunu larm sıhhi vaziyetlerinin bu iş; yap. 
kazanmıştır. 27 Martta yarı final ma m!lya elverişli olması ve ya~larmıı 
çına şehrimizde devam edilecektir. 1 ıs den yukan bulunma.-ıı şarttır. 

miz ah en "'i belirten bu hareketi kö -
tiil"m"lt iı;tivenler olmuı;tur. 

Güya ajanlık, bütün klüpler tize • 
rinde bir diktatora tesis ederek klüp 
leri bir elden, alakadar klüplerin nok 
tai nazarlarını dinlemeden idare ede. 
cekmiş .. Tek seçicilik usulünü hatırla 
tan bu manasız dedikoduların yer al 
ması, daha ilk taşları yükselmiye baş 
lıyan faydalı bir yapıyı yııkmaktan 
başka bir şey değildir. Alkışlanması 

lazımgclen bir hareketi dedikodularla 
kötiilemek iyi bir şey sayılamaz. 

Liralık Veni 
Büviik Müsabakamız 

---
u resim hang· darbımesele aittir? eo darbımese 

~ ı - Aç tavu.iı keadıııı &J ~ &mbuıad.ıı 
~ Hrur. 

7 - A k .ıkçr kara ııun ıçındir, 
3 - Anlıyana aıv rıaınelı au. a.n!am.ıy~ 

Tan Gazetesi İdarehanesine 
' 

;.U • ;j • '131 ~ 
!etanbul, I5·' ·9J7. 
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Sayın gazetenizde tertip edilen Na!rettin 
Hoca mUsebekasında kazan~ış o ldu~ıııuz birinci 1:ırracıiYe 
(200) T.L . gını arkadaşlarımızdan yı.ıkarıda ımzası mevzu 

~Bay Raut »1lben •e ver 1lm&sini saygılarımızla dileriz • 

st'JdR BANK 
!.L.E Servisi meıınırlı~ 

rı . 

/ 

Yuka.rıda mevzu im:alar Şubemiz (1 . L.~) servi sini 
.~şkil ed-en ~emurlerın imzaları oldu&"U tasdik olunur• 

Birinciliği kazananların 200 liralık mükafatı aldıktorı•' 
gösteren imzalarını havi vesika 

• 

NASRETTİN HOCA 
MOSABAKAMIZDA 

1-iEDiYE KAZANANLAR 
llihn\1' 1'l' ,,cı .. • ddin Hoca müsabakamız, nihayetlenmiş, para V:, 

eşya mükafatlarının lCVL.une Ud~ıarum~nr. U~ı.., ............ üı1I.ı aı • 
smda dikkat ve merakla takip edilerek neticeleruniş olan müsab•t 
kada birinciliği kazanan Sümer Bank İstanbul şubesi istihba~' 
servisi memurları da birinci mükafat olan 200 lirayı idarehanesn11-
den. almışlardır. 

Bu talilili okuyucularımız. Müeyyel 
Ediz, Halil Dost.al, Selma Eyüboğlu, 
Ahmet Booii Ertan, Numan Zaim, 
Şükrü Arkon, Salim Odeken ve Rau.f 
Dilbcndir. Bu okuyucularımız, içlerin· 
den Rauf Dilbeni vekil tayin etmiş 
ler. bunu bankanın şube direktörlü 

Elden Ele Dolaıan Bir 
Mektup 

KIUpleri birleştirme hareketinin lz. 
mirdeki akislerinin bir tezahürü ol -
mek üzere bazı .gençler elinde bir a -
çık mektup dolaştığını da "Anadolu" 
refikimizde okuduk ve neşrettiği bu 
açDk mektubu aynen aşağıya naklet. 
tik: 

davul l urna &z 
4 - Au alan Ulkudarı ıeçti. 
5 - Balı k baıtan lr.olı:aı 
6 - Bal tutan pacmak ,.ıar. 
7 - Hcdıvı sırlı.c ıu.lda.o t.ltlıdır, 
1 - Be• ı>&rnıU bu olın.u. 
9 - Bu tu t.uıı ot deveye ııendek atlatır 
ı o - Bulbu.luo çclı. uiı dılı beluıdu 

l ğiinde~ aldıkları resmi vesika ile i, 

da.remıze bildirmişlerdir. Rauf Dilb& 
ne,. bir klişesini koyduğumuz tezke
rede de göreceğiniz gi.bi, birinci mil· 
kiı.fat olan 200 lira verilmiştir. 

Altnyh sana dört öğüt : 
' ı - KlübünUn ismi ve tarihi for
ması Türkiyenin her tarafında Bal . 
icanlarda ve Merkezi A vruparun bil -
yük şehirlerinde tanıtır. Bunu unut
ma. 

2 - Her millet tarihile iftihar ve 
ean ve şerefile yaşadığı gibi her mu. 
essese de mazisine dayanarak övü -
nilr. Kuruluş tarihinin yirmi beşinci 
yılındasrn. Bunu hatmndan çıkarma. 

3 - Seni yoketmck istiyenlerle mü 
cadele et. Hak senindir. Yılma. 

4 - Öz. Altaylı isen kendin gibi bil 
eliğin 7 arkadaşına aynen bu yazılan 
varakalardan birer tane gönder. Ve 
her birinden yedi Altaylıya bu ti -
ğütlerden birer tane göndermesini is
te. 

TAN - Sporculuk her şeyden ev. 
vel açıklrk ve mertliktir. Binaenaleyh 
biz böyle insafsız ve açık mektuplarla 
değil işin serbest görUşmclerle hal -
ledilmesl fikrinde olduğumuz için doğ 
nısu bu çeşit vasıtaları pek i~ bul -
madık. 

BALIKESIRDE GÜÇ, 
BIRLIGI YENDi 

Balıkesir (TAN) Küme kiline ya • 
pılmakta olan kupa maçlarnm A kil -
mesi müsabakası bitmiştir. 
İdman Yurdunu yenerek kuvvetJi 

bir rakibile karşı karşıya kalan 1d -
man Birliği Ali Hikmet stadında !d_ 
man Güciyle karşılaşmıştır. 

Havanın çok güzel olması münase
betile toplanan görUlmemiş bir kalalı 
lık karşısında başlıyan oyun zevkli ve 

~11im Humorosı 
-21 -

sör.-luinb .,. hu , .. Burada laer rün böyle bir raim 
simler otuz tane olacalı. 

Siz 60 tlarbunnellilı lidetlebu ramın lar,,.,,..,elini 6alap 
numaranm o günkü lıuponan (tlarbunael n....,•) /taneei. 
ne yazaccık.ınız. 

Otuz raim bitince ba lraponlan aynce reıim namaralan 
ile darbıme•el numaralannı lıarJılılılı w6•teren 6ir lt.te yapıp 
•anla inniniz ue tulrainizle ue miJmlıilnee bir Je lotof.-• 
lnızla birlikte 20 Nimna lıatlar ülareltaıtemisd• mma6cdta 
büroftlno ıtönJtteeelrnniz. 

[Nureddin Hoca mtisahalcalan için 1Anderih11it Hlri fotot
raflarm muteber olmad1fm1 •e ,-eniden fotof!'&f ~nderilme 
ai muvafık olacağım hatırlatırız. l ' ~ • • f 
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11 - lJalrruı.aıru bılmıyen ordek 1>&1.111J 
bırakı p ım,;md&o dalar 

12 - Damdaa du•en baldeo bllir. 
13 - Dilvulun ıeın ıızutao boı ıelir. 
ı4 - Dcıruı t.ıvında ııe"k 
15 - Uenııc GU$en yılana aar llır . 
16 - Doıru ıoylıyeııJ dokıuı koydeo 

kovarlaı 

17 - E l elden uatundiır. 
18 - Eslı:ı tarak cakı taa. 
19 - Evdckı puaı çarııya uymaa. 
20 - Eyrcu a ta bınen çabulı ıner. 
21 - Gülme komşuna ıehr baıına. 
22 - Gulunu ıevcn dikenım de aevcr. 
23 - Hamama ııren terler 
24 - Her boroı kendı çoplutunde oteı 
25 - Her ıun papu pıllv yemc&-
26 - Her koyun kandı bacasından asılır 
27 - Horo:ı olur ıozu çoplulıtc kala. 
21 - Horoa çolı ola.o 1erdc u ba.b C~ 

olur. 
29 - lt ıiriir lıcrnn ,;irür. 
30 - h lc dıla~mada.rı. çalı:rı dolaJtnd 

evlidır 
3ı - Kel ba•a: eım,ır tarak. 
32 - Kendı dil•cn &t lamu. 
33 - Keslı:in ıirlı:c itabına ıarar. 
34 - Koyun bulanmıyLn 1erdc lı:cQJC 

Abdürrahman Celebi derler. 
35 - Mahkeme kadıya mOlk o lm&S. 
36 - Mart içen pire dı$an. 
37 - Minareyi calın lı: ı lıftru ha21rtu. 
38 - M ıır&lı cuırala 11tmu. 
39 - Mum dibıne ıtılı verme&. 
40 - Oflıe ile luı llcan sara rla otunır. 
41 - Puarı n ren düdütü çalar 
42 - Per,embeıı.in 1eli1i cartaınbadaıı 

bdlidır. 

43 - Sel ciıicr. lruın lı:ahT". 
44 - Serçeye cubulı ben dir . 
4S - Su tetrisı 1U yolunda lı:ınhr. 
46 - SüttRn atzı nnan "oturdu nru1• 

reis yer. 
47 - Ta, yerinde aftrdır. 

48 - Tencere n•artanmıı. lrapafm.ı bal 
mu .. 

49 - Teııtlyi lmıln da bft. w St'rirett de.. 
50 - Tilkinin dönltıı ıfotaııp cidcceti Jer 

lrllrlı:c:il düklrlnıdrr. 
51 - Ummadık tat bat nrar. 
52 - Ürümesini 6itı:itlyerı h tOribe kurt 

,_etirir 
53 - U:rümOntl Je de balau ıonna. 
~4 - t '76m OriJmt tııı ıı:. bab lı:aranr. 
55 - X•lıncınm mama nt•JY• kadaı 

,.nar. 
StS - Vapı taSl nPldın iri.ima&. 
S7 - YaYlt atm tt'lrm.-f ~lı: olar. 
58 - Vnr&lr at Yemini a rtttnt. 
59 - Zenrinin paraaı dltürdüa eeııesfnı 

~rar. 

ıso ::: ZOtün olup _ c!n,a~ekten. ayıu 

üÇüNCU 
Müsabakanın üçüncülüğünü kaı:a· 

nan lzmir Buca ilkmektep muallim· 
!erinden Bayan lsmet Onak ta mük8.. 
fatı olan elli lirayı almıştır. 

SOFRA TAKIMI 
Elli bir parçalık !!Ofra takrmmı ka. 

zanan okuyucumuz, Ankarada Neca
tibey caddesinde 26 numarada Bayan 
Nedret, hediyesinin lstanbulda Aşir U~üncülüğü Kazanalf 
e~endi hanında tüccar Bay Yusuf Gö- Bayan ismet 
r_une teslimini istemiş ve bu kıymet- nüz .almamış olanların idarehane:ı'~ 
li hediye de kendisine gönderilmiştir. bir an evvel müracaat etmelerinı 

Adlarına. hediye çıkmış olup ta he- leriz. 

• • 

işte uykusuzluktan kıvranan sinirlilerin bitmez tükenmez dilekltrf • • • • 
i stenilen ul.ih gelmez, her gün artan sinirlılıkten gitıikçe kuvvet aı•1''' 
cnesi gün insan yorgun argın, hiç bir şey yapamamak halsidi~ile k•

1
" "' 

Bromural ·Knoll · 
bu fellkcıtcn kurtulmak için ~ullanılacak ilaçtır. Asla zararı )'Oktur. ılıtf"., 

fi 
lcrl )'iltı$tırır ve sakiJ? vı: salim bir uyku davet e~cr. 

• ıo •• JO •omprlmcyl h.,,I tüp- • 

~ l trcl# «ı•ntlt!df reçete ik uıııır. 

Kn oll A.·0., k imyevi m a ddeler fabri kalart, l udwigshafen ı[Rtıf~ 
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Bahar·da Herşey 

Canlanıyor 
flkbahar başlıyor Baharla beraber tabiattc de canlılık başlar. 

l:trafınıza dikkatle bakınız. Hergün biraz daha çok yeşillik, biraz 
daha çok çiçek, daha çok böcek göreceksiniz. ilkbahar, her canlı 
fCyin canlanma zamanıdır. 

Bu ay içinde canlanan şeylerden işte size birkaç tane. 

f r 

..... 

~ 
'(l) Bu ay kurbağa yavruları su

yun yüzüne çıkmak üzeredir. 

(3) Kırlarda çiçekler açılıyor. Her 
taraf yeşile bezeniyor 

On Yeni civcivler ~ıkıyor. Bu gör
düğünüz daha bir saat evvel doğ
muştur. 

(4) Ağaçlar tomurcuklandı. Re
ı11imdekiler (sağda) Dışbucak ağacı

nın filizleri, (soldP \ Karaağaç fili
zi. 

(5) Kuşlar yumurtaya başladı. Bu (6) Tırtıllar canlandı. Bu resim, 
?\~imde, bir ağacın üzerindeki yu- yürüyen bir tırtılın fotoğrafıdır. 
vayı görüyorsunuz. 

(23) üncü Sayldaki 

Bilmecelerin Halleri 
.1 - Çaprast sözlerin halli şudur: 

~-- \ No_:) 

2 - Tavuğun yumurtasına gide
ceği yol fUdur: 

Naf2 

IRIYARI 

BİR ADAM 
Ku~etine çok ~venen iriyarı bir 

adam bir yolculuğa çıkar. Yolu bir 
köye uğrar. Atından inip birş.z dinlen 
mek ister. Köylülerin arasında do
laşırken pek kuvvetli bir adamdan 
bahsedildiğini duyar. Merak edip 
görmek ister. Kahvede olduğunu 

söylerler. Gider. Adamı bulur. 
- Sen misin o kuvvetli adam. Söy 

lenildiği kadar kuvvetli olup olmadı
ğını görmek istiyorum, der. Fakat 
daha sözünü bitirmeden kendini köy
lünün önce kollar~rıda, gözünü açıp 
kapayıncıya kadar da kapını~ birkaç 
metre ötesinde bulur. Zorla doğrulup 
yerinden kalkmıya çalışırken köylü 
başına dikilir: 

.:_ Nasıl, der, istediğin bu muydu? 
Şehirli - (Korka korka) Hemen 

hemen buydu. Yalnız lutfedip te atı. 
mı kahvenin önünden yanıma atıver. 
seniz .. diye cevap Vt?rir. 

TANın Çoculi ilavesi 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

Hem Eğlence, Hem Bilme
cemizi Bulanlar 

23 numaralı mecmuamızdaki "Hem 
eğlence hem bilmece,, yi iyi çözerek 
hediye alanların listesi : 
BİRER MÜREKKEPLİ KALEM 

KAZANANLAR 
İstanbul 59 uncu ilk okul 620 Gü

ner Türker, İstanbul kız lisesinde 
1073 Nilüfer Şen, Kasımpaşa 4 üncü 
okulda 18 Ya.,ar Ergüzer, İstanbul 
erkek lisesinde 293 Kazım, Vefa er • 
kek lisesinde 448 Cemil Özkal. 
BİRER DOLMA KURŞUN KALEM 

KAZA..~ANLAR 

Kadiköy Sen· Jozef lisesinde 151 
Suat Öy, Kadıköy kız orta okulun
da 200 İffet, Gedikpaşa Dağhan so
kak 7 numarada Osman Sıral, lstan 
bul istiklal lise!ifnde 118 J<"erit, Is • 
tanbul 6 mcı ilk okulda 286 Mihri. 
ban • 

t BiRE~ ALBÜM KAZANANLAR: 
: lstanbul erkek lisesi 1488 Feha-

1 
meddin, Tekirdağ postane karşısın. 
da Rahmiye Yüksel, Biga orta oku . 
!unda 2 inci sınıfta M. Ali Aydüz, 
Mersin Kazanç vergileri tetkiki iti
raz komisyonu kızı Ş. Suna, İzmir 
Hisarönünde Çiçekçi Ali oğlu Ha • 
san, Yalvaç malmüdürü oğlu N. ö. 
mer, Elfttiz Atatürk okulunda 3-
üncü sınıfta Bursalı Osman Gezmen, 
Ankara Kizılelma mahalesi 61 -63 
numarada Ömer Ergül. 

BİRER BÜYÜK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

Tekirdağ orta okulda 753 Selim 
Dinçer, İzmir erkek lisesi 149 Tur . 

, ~ut Özgör. Bursa erkek lisesi 897 
'Naci Günay, Burdur orta okulunda 

62 Halit, lstan bul erkek lisesinde 
371 Ahmet. 

B1RER KÜÇÜK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

lstanbul Laleli tayyare apartman. 
ları birinci daire 23 numarada Ayhan 
Hendek İsmet Paşa ilkokulunda 30 
Selahattin Tan, Manisa Akhisarı İs
tasyon caddesi ter,..i Talat çırağı F,ş. 
ref, Sakarya A~hisarı 1'.lcrkez ilkoku 
lunda 161 Neriman, İstanbul Erkek 
lisesinde 712 Nihat. 
BİRER KART KAZANANLAR 
İstanbul Perepalas arkası • Aslan 

sokak 19 numarada Hadiye Üney • 
sun, Konya Şemsi mahallesi Çeşme 
sokağı 9 numarada Emel, İstanbul 
Ticaret Mektebi talebesinden 1106 
Mehmet Celal Bilgin, İstanbul erkek 
lisesinde Vedat Baysal, İstanbul 
erkek lisesinde 884 Nevzat. Zile Bü. 
yük cami 5 numarada Neriman, lst. 
Fatih 11 inci okulda \35 İsmet, Kum. 
kapı orta okulda 204· Şevket Çuha ~ 
dar, İstanbul erkek lisesinde 467 
Rıza A1rnl, Kırklareli gazeteci Ali 
Rıza oğlu Orhan Tosun Kaya, Sam 
sun - Sivas Hattı Hacı Bayram S. 
Boray, İnegöl Uzun sokak Moda 
berberinde Hasan Hüseyin, İstanbul 
erkek lisesi 1282 Vahdettin, lstan • 
bul 17 inci okulda 256 Alfı.eddin Tun. 
ca, İstanbul lisesinden Vedat Öz • 
man, Beşiktaş ~üzheli:ve Hatice Giin 
sel. Şişli Osmnnbey 47 numarada 
Yüksek Koptagel. 

23 Numarah Bilmecemizi 
Halledenler 

23 numaralı mecmuamızdaki 
"Bulmaca., da ilk bakışta görülemi. 
yen şeyleri iyi görüp bulanlardan 
hediye kazananlarm listesi .: 

BlRER MÜREKKEPLİ KALEM 
KAZANANLAR 

Emirgfın orta okulunda 320 Cev. 
det Temiziç İstanbul 44 üncü ilko _ 
kulda 164 Hikmet, Beyoğlu 6 ıncı 
ilkokul 204 Tomris Saman oğlu, 

İstanbul 6 ıncı okul 481 Turgut Öz. 
bilgen, lstanbul 2 inci okul 633 Edip. 
BiRER DOLMA KURŞUN KALEM 

KAZANANLAR 
.Rasımpaşa 9 uncu okulda 276 Ne. 

dim Akal, İstanbul erkek lisesi 3 -
E de Nejad, İstanbul Fatih Atpaza -
rı 31 numarada Nebahat, Büyükada 
Sakarya sokak 1 numarada Suavi 
Babaç, İstanbul 6 mcı ilk okulda 97 
Selma. 
BiRER AL.BOM KAZANANLAR 

Sivas lisesinde 517 Hikmet Ertan, 
lstanbul Vefa lisesinde Rağıp, Üs -
küdar kız san'at okulu 1 - A. 
85 Pervin Kumbaşa, İstanbul Sü • 
leymaniye 7 inci okul 325 Nadide Er. 
gün, Bursa kız enstitüsünde Ergün, 
İstanbul erkek li::;esinde 1124 Süat, 
Ankara tapu ve kadastro okulunc}a 
349 Niyazi Erkan Çanakkaleli, İstan
bul Göztcpe Çifte havuzlar 6 No.da 
!<"atma Yalçın. 

BiRER BÜYÜK OYUNCAK KA· 
ZANANJ..AR: 

Çanakkale yalı caddesi 50 numara· 
h mağazada Hasan Bayar, İstanbul 
erkek lisesi 499 Osman, Ankara Ce
beci Erlç sokak 26 numarada Rıdvan, 
Etaziz Nail Bey mahalle ve sokağı 
30 numarada komiser Alp kızı Sa
bahat Naşide, Yıldız okullar güneşi 
216 Mediha Üreten. 
BlİlER KÜÇÜK OYUNCAK KAZA· 
NANLAR: 

İzmit Ziraat mücadele memuru kızı 
Lerzan, İstanbul Saraçlıanebaşı Firuz 
Ağa mescit sokak 1 numarada Safiye 
Sanugür, İstanbul Kadıköy Dalga so 
knk S numarada Ferit Can Öndedin, 
Eskişehir Hoşnudiye mahallesi Rey. 
han sokak 14 numarada Mualla Ön
sal, Kadıköy Acrbadem 2 numarada 
Nihal. 
BİRER KART KAZANANLAR: 
İzmir Göztepc 808 numarada · To

sun Sinör, D. D. yolları istatistik 
müdürlüğü memurlarından Muazzez 
oğlu Muhittin Pars, İstanbul Kurtu
luş caddesi yeni istasyon pavlidis a
partımanı 3 numarada Hüceyla Akın 
an, Nişantaşı Hacı Emin sokak 24 
numarada Nebahat, Kasımpaşa ku
laksız Hüseyin kızı Ne.sibe Özyas, Is
tart bul belediyesi Göktaş sokak 3 nu
marada Avni Can, Galatasaray li&e. 
si OrtakUy şubesinden Feridun Ö
zem, Beşiıktaş Şenlikdede Şehit Meh 
met sokağında 17 numarada Muazzez 
Yalova Yeni fırında Bilgiç, 
İstanbul. Sultanahmet 1 s h ak. 
paşa doktor Salih kızı Suna, İstan
bul Atabey han 15 numarada Behzat 
Özman, İstanbul Fatih Altay mahal
lesi 12 numarada A. Adnan. 
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2 TANın Çocuk flavP~; 
~ 

Masal Amcan an 
Köşesi 

"TAN .. ın 

Çocuk Klübü 

1 Yüz--Yıl Uyuyan Prens 
V aktile genç bir hlikümdarla rılıp atıldı. Yıllar g eçtL Küçük pren. ne tuhaftı. Merdivenin üzerinde bir 

bir de karısı vardı. Bunların ses büyiiyüp ,serpildi. Perilerin dilek hizmetçi kız elinde kahve tepsısi ile 
S ~\'gili yavnılanm. J ülkeleri çok güzel, ahalisi. ge zengin, leri oldu. Giizclliği görülmemiş bir uyukluyordu. Mutfakta aşçı yamağı 
- Geçc.,'1l hafta size TAN t>tnt kendileri. de pek iyi idi. Bir gUn bu hal aldı. Zekası dillere destan oldu . bir tavuğu yolarken uyuyakalmıştı. 

fmda hir kJüp kunnamm teklif etmi-; iyi hükümdarın bir çocuğu oldu. Ba, Böylece on beş yaşını buldu. Güvercinler başlarrnı kanatlarının al 
tim. Uu teklifim hiitün okuyucu \'U\'- hem hükümdarın ilk yavrusu idi Bir gün hükümdarla karrsı gezme tına giüemişbr, hiç kımıldamıyorlar 
rularrm tarafından biiyük bir se~inç. hem de o kadar güzel, o kadar güzel ye gitmişlerdi. Genç prensesin oda. dı. Prens odadan pdaya geçti, salon 
le karşılandı. Her gün yüzlerce mek~ dl ki anne ile baba bir çocukları ol. sında canı sıkıldı. Sarayın her yanını ları dolaştı. Sarayın içi o ,kadar ses· 
tuı• alıyonıı. Uu mektuplarla mUra. dub"llna mı, yoksa onun eşsiz güzelli gezmek istedi. Odadan odaya dolaşır sizdi ki çıt duyulmuyordu. Nihayet 
caat edenlerin hepsi şimdiden TAN ğine mi sevinsin1er şaşırdılar. Hü - , -en dolambaçlı dar bir merdiven gör en güzel bir odanın kapısını açınca 
ldiibiinün balandır. kümdar bu güzel kızın şerefine üç dil.: Bµ merdivenden yukarı kata çı. süslü bir yatakta gözler kamaştıra. 

Şimdi sizinle klübe , 1 • ·k i- gün ü~fgece ziyafetle.r. verdi. Ülkenin ..krnca -'karşısina kilitli bir kapı geldi. cak kadar güzel bir kızın uyuduğunu 
biz klüı,tc neler vaıtal':~sı gıre;: s her yanında üç g.ün uç· gece şenlikler Anahtan paslanmıŞtı. Belliki ·bu kapı g. ördü. Yanındaki koltukta ba • 

' " --,.,iZ ODU !KORU. ld B • af ti 1 - . il rd be . . . plım. • . yapı ı. . u zıy . e ere ya nız zengın yı a an rı açılmamıştı. Prenses bası uyuyordu. Annesi ayak u . -
'K "bf! ba . .. _ fakir •bütün ahali çağrıl~ıakla ~alma j bunu merak etti. Açtı. Burası sara. cunda bir sandnlyanın üstünde mışıl 

.. :u · ~!~nlara -~ırer hU\'ı!.-tl dı, o yakınlarda y_~şıyan on üç peri ym en yukarısında küçücük . bir ta • mışıl nefes alıyordu. Prenı;J bu genç 
~u7.c.anı vert'Cegız. Bu cüzdanlara a7.a de davet edildi. (~asal bu) .• · van arruıı odasıypı:· Epe~ice de. karan- kızın elini tuttu . Acaba kaldırabilir 
nm ısml, mekt~~bi, 1Jaba..,'!1m .~lı, ya."?• Hü}<üm<lar bu on üç periye ayrı lıktı. Bu karanlık yerde ihtiyar bir ka miyim derken genç kız birden bire u. 
yazıla<'.ak .. v~ bır ~ fotogra.fısı kona- bir masa hazırlanmasını emretti. On dıp bir şeyler biiküyordu. Prenses o yandı. O uyanınca koltuktaki baba~ı, 
"8.kt ır. Huvıyet ciizdanlanm hazırlı · . k. d h. · .. d' • · · · · d 1 d · · · · · .• - lann yemeklerı altın tabaklara ko • zamana a ar ıç ıy gorme ıgı ıçın san a ya akı annesı, hızmetçıler, at. 
yoru7 .. Bunlar .. hazır olur ol~az !.tan nuldu. Peçeteleri hep. sırma Ü1leme. pek merak etti. "Bana ver de dön. Iar, köpekler, hatta duvardaki sinek. 
edilectW ve mul"M'aat edenlenn <'UZ - ı· d' p ·1 . . 1 ld'l . d.. ,, d d' V . . ı· l l l b·ı d K" ld d ş· h. ~ . . · . ıy ı. en er se\'.mÇ e. ge ı er, yedı. ureyım. ,, e ı. e ıyı e ıne a ır a • er ı e uyan ı. . ımı an ı. e ır 

l~n dolduntlup kentlılenne verilecek- ler, içtiler. Gidecekleri zaman hü • maz hemen uyukuya daidı. Hizmetçi halkına haberler gitti. Herkes dü -
tır. . • kümdara teşekkür yerine kızına bi.· ler şa.şırddar. Hükümdarla karısına ğün bayram yaptı. -

~imd.· i .s~f'n ls~i~imiz ~u~t~r: Ri- rer .hediye vern.ıey'i "düşündi.iler. Peri\ haber s.ald·1.lar ... Anne. ile baba ç. ılgın ' . Yüz. yıldır uyuyan ,güzel pren. sesin 
t.e ısnunıza, adresınw mt-ktebınm, ha hediyesi bı,ı ... lnsanlarınkıne benzer gibi saraya dönüp kızlarının odasına birden bire uyanışı bütün ülkeye ne. 
banızm lsmlıni bildiriniz. İki de kü~ük mi hiç! Ne isteseler oluverir. Birinci koştular. Fakat onu görür gormez şe getirdi. Davullar çahndı, toplara. 
fotoğrafınızı gönderiniz. peri küçük prensesin beşiğinin yanı. ı onlar da uyukuya daldılar. Onların tıldı, şenlikler yapıldı. Bu şenlik tam 

Hüviyet cüzdanı olan a7.al&J', klü na geldi. "Bu kız o kadar zengin, o 1 arkasından da bütün saray halkı de. kırk gün kırk gece sürdü. Şenlik sı. 
bün kt-.ndilerin" yapacağı kolaylıklar kadar zengin olsun ki yalnız ken~Usi ' rin bir uyukuya daldı, Ahırlarda at.. rasında genç prensesle onu uyandır. 
dan istifade edeceklerdir . değil biitün milleti yokluk yüzü gör. lar, duvarlarda sinekfer, bahçede ta- maya gelen genç prensin de düğün. 

nu kolaylıklanlan bazılarını ~imdi- mesin.,, İkinci peri: "Bu kiiçük pren. vuklar, güvercinlikte güvercinler bL leri yapıldı. İyi perilerin bütün dilek 
den si7,e hahe r verfıbiJiriz. Mesela bir · ses dünyada gam nedir bilmesin . ., le uyuya kaldılar. Bütün sarayı bir lcri oldu. Bu prenses o kadar zengin 
kita p almak isterseniz, bi7.e mii.rarnult Dediler. OçüncüsU prensesin çok ze. se$sizlik aldı. Aylar, yıllar ge~ti. Sa·. leşti o ·kadar zenginleşti ki ülkesin. 
.ediniz. Biz si7.e alru-aj;'111rz kitabı kitap ki olmasına dua etti. Dördüncüsü, be rayın her yanını vahşi otlar bürüdü. de bir tek fakir kalmadı. Herkesin 
~ılarrlan alacağınız fi;vattan ~ok daha. şincisi sıra ile her pE'ri küçük yavru. Üstünü dikenler sardı .. Bir zaman yüzü güldü. 
ucu7.a alıp ~ize vt"rebiliriz. ya başka bir iyilik diledi. Bu dilekle. geldi ki bütün saray uzaktan hiç gô. 

l'ahut-Ankara ('addesinde Yeni KL rin hepsi sırası geldikçe birer birer rünmez oldu. Uyuyan güzelin ba:;;ın. 
t:aıw;ıya müracaat edip hüviyet. ciir.d:ı olacaktı. dan geçenler bir masal gibi etrafa ya 
hın ı7.ı giisterirseniz, size mutlaka ten- Fakat işin aksiliğine bakınız ki sof yıldı. Bunu dünyada duymıyan kal. 
:ıilat yaııat"aktır. rayı hazırlıyan hizmetçiler on iki ta. matlı. Her duyan genç preı:ıs "Belki 

Çocuk Ans~klopedisi bitti~ 7.Aman bak koymuşlardı. Son tabak acele ben saraya girer, bu eşsiz güzeli U
. ile bir türlü bulunamamış bunun ye yandırırm.,, diye ümide düştü. Dağ 

cüzlerinizi hi7.e getiri~niz, --onlan 

!.'Ok \l<'lız fiyata size · ciltletebiliriz. 

:Bunlartla.n bLo:ka klüp teşekkül et. 

rine gümüş tabak koymuşlardı. Önü tepe aşıp saraya koştu. Fakat içine 
ne gümüş tabak konulan peri için - kimse giremedi. Etrafını o kadar di. 
den kızmış, bir şey söylememişti. ken sarnuştı ki yol bulmanın imkanı 

t,ikten sonra i.za.ya mahsus sinenııı!~r ı T_a~. öt~ki periler güzel. dil~~:erini yoktu. Böylece kim bilir kaç preııs 
eğlen.('eler, gezmf'ler tertip edect>gı7~ I bıtirıp gı~er~:rken bu pen beşıgın ya bo.şuna yoruldu. Dikenli sa~ya gi _ 
onlardan beda\11. ü.tifade ec:leceksiniz. nına geldt: Bu prenses on beş yaşı. ren olmadı. Olmadı amma kımse de 

Haydi yavnıJanm, hemen yukan
da antathğrm şekilde müracaat edip 
TAS klübüne aza olnnuz. 

.MICA 

na gelince eline bir iy batsın, hemen güzel prensesi unutamadı. Çünkü o o 
ölsün,, dedi. Hüklimdarla karısı şaşır kadar .güzel o ka,dar akıllı, o kadar 
dılar. Olan olmuş peri di!eğini yap - iki idi ki herkes çocuğuna bir masal 
mıştı. Buna insanlar çare bulamaz. gibi ondan bahsediyordu. Bir gün en 

Bu resmı 
boyayınız 

dı. Karı koca. ağla~.mıya ba.şladı~ar. uzajc ülkelerin birinden. yeni bir . .. • . . • _ 
Fakat prenscsın talıı varmış. Penler prens daha geldi. Bu, hepsınden daha ~u, bır ~u.sabaka degı~.' b~r eglen 

Gölge oyunu den biri en sona kalmıştı. Hemen or. yakışıklı, daha gençti. "Ben öleceği. cedır. Şeklı ı.şaretlere gore boyayı-
taya atıldı: . mi bilsem yine bu saraya girerim" nız. 
"Hayır, dedi, prenses bu iyin yara. dedi. "giremezsiniz. şimdiye kadar O - Beyaz, 1 - Açık mavi, 2 -

sından ölmesin yalnız uyı.ıya kalsın. kaç yüz prens gelip döndü, beyhude Griye bakan mavi, 3 - Bu mavinin 
Bu uyuku yüz yıl· sürsün. Prensesle • yorulmayın dediler. O aldırmadı. A. açığı, 4 - Açık san, 5 - Kahve ren· 
beraber ann'esi, '.babası ve bütün sa. tını dikenli saraya doğru sürdü. Bu gi, 6 - Koyu mavi, 7 - ~aciverde. 
raydaki insanlarla hayvanlar da uyu saray artık büsbütün t~rkedilmiş, ya M~y.dana çıkacak resmı çok seve-
ya kalsınlar. kınlarına bile giden kalmamıştı. O. ceksınız .. 

Ta, yüz sene sonra genç bir prens nun yalnız adı dillerde dolaşıyordu. -------========-== 
gelip bu sarayda uyuyan güzel pren Herkes "Kimbilir şimdi o~alar ne hal 
sesi görünceye kadar .• O zaman pren de. Vahşi otların içinde ne korkunç 
seste, annesi ha.bası ve bütün saray. yılanlar türemiştir. diyorlardı. Halbu 
dakiler de uyanıp yeniden yaşasın ve ki genç prens unutulmuş sarayı gül. 
mesut olsunlar.. ler, bülbüllerle donanmış buldu. Çün 

"TAN" ÇOCUK 
l{LÜBÜ 

isim: , •••••• 

Adresi: ••••• 

liükümdann yüreği biraz .ferahla. kü arcldan tam y,Üz yıl geçmiş, son 
dı. Hem de bir prensesin iyle işi ne perinin dileğinin ,zamanı gelmişti. 

idi! Yün mü bükece'kti sanki... Hü. Cesur prens tehlikelere göğüs ger 
kümdar her yana emirler saldı. Kil. miye hazırlanırken ortalığı güller i.. 

. Bir.ki~.ri~ kutusu, üç ki.bri~, ~ir c~- 1\Çük . prenses on beş ya. şmı geçinceye çinde bulunca hem şaştı, hem dese. 
~ız, bılcgmızden sarkıtmak ıçın bır kadar memlekette kimse iy bükmeye vindi. Atından indi. Gül fidanlarının 
kü~\t p&T((a bez ... Buyurun sim kat, cekti. Herkes bu emri tuttu. Dünya. a.~mdan saraya doğru yürüdü. Kos 

Bu kuponu doldurup bize yolla
ymız. Mukabilinde göndereceğimiz 
lza kartını alıT almaz Tan Çocuk 
k\übünl.in lzaın olursunuz. 

k \. ~ooe\\ b\r Ü\\.\yB.T. \ nm o ki>.'}es\n.de \.y ka\madı. Re-pei \u \toca. b\.r san.ym hep b\.rdeu uyuyuşu. 
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Ağaçkakan 
ve sakakuşu 
B u resimde gördüğünüz kuş 

ağaç kakandır. Rengi siyah be 
ıazdır. Yalnız göğsünün allı kırmızı 

dır. Bu kuşa en çok ormanlarda r~t J 

Jan~r. Adına neden" ağaç kakan" der 
ler bilir misiniz? Bunu-mutlaka bil. 

Dünyada 
!Veler Oiuyor? 

ET ME 
BULURSUN! 

twaıuasnur u aw =-- u-. .-.ın:uı ....... ~ uncu • ...,........, 

!~ıye ı anıyormuş 

• ki, üç, döıt hatta daha fazla 
1 kereler hapse girmiş insan

lara rastlanabilir .. aunda şaşılacak 
bir şey yok. Fakat bu napis zamanla
rının arasından hiç olma1.sa bir .ıy, 
bir hafta falan geçer değil mi? Sır
bistanda bir adam bunda da bir sür'at 
rekoru kırmış, daha hapisan(."<ien çı

karken yine hapse tıkılmıştır: Sebe
bi şu: 

Bu adam yankesicilik yüzünden üç 

sene hapiste kalır. Müddeti biter. Ser 
bcst bırakılacağı gün gardiyana ve-' 

daa gider. Bu arada gözüne gardiya
nın gümüş saati ilişir. Dayanan_ıaz. 

·Saati aşırır. ıı~akat aksi şeytan, bu· 
nu başka bir gardiyan görür. İş mey
dana çıkar. Yankesici daha hapisa
neden çıkarken yeni bir hiıp~ mah· 
kum olur. Ve çok , pek ~ok üzülür. 
Yeniden hapse girdiğine mi üzülü· 

' ~-~ . 1 yor, zannedersiniz? Ne münasebet.. 
meniz lazım. Çünkü çok hoş bır şey. o, çalarken yakalandığına mütees
• Ağaç kakanlar ormanda biribirle- j sir... Tıkıldığı yerde her .rasUadığı
rini çağırmak için gagalarile ağaç 1 na: 

gövdelerine vurarak ses çıkarırlar da _ !ns:ın hapis yattığına yanmıyor 
onuu iç~ onlara~ bu ad takılmıştır. amma, burada yata , yata m:s~eği ~-
~ ~ .,.....---.\ nutacağım, ona yanıyorum, dıye şı· 

f 
'\ kayet ediyormuş. 

). Ne İdareli Adamlar! 

4 !.' 

( 

~ ... - r" t, / -4 , ,_ ' )· 
' ·ı~·-

Böylcce çıkarılan ses bir mil kadar 
uz:ıklara gidebilir. 

İkinci r esim bir saka kuşununudr. 
Kırmv.ı boyunlu saka kuşunun. Bu 
kuş çok ürkektir. Hic; yana.~ılmaz. 

Mini mini ·bir şey amma çiftçilere 
büyük bir faidcsi vardır. Bu kuş bö. 
cekleri öldürür. Ekinleri kurtarır. Ta 
bii çiftçinin hat~rı için değil kendi 
karnını doyurmak için ... 

Benim yerime yatıoız! 

Ş u Çinliler amma idareli adam
lardır. Orada gazete okuma

nın ·bile idareli bir yolu var. Bir ga· 
zeleyi ilk satın alan o'kuyup bitirince 

EğLenceLi 
bir oqun 
Çok_ tatlı bir oyundur. Oyuncular 

ne kadar galabalık olursa bu oyun o 
kadar eğlenceli olur. En az altı yedi 
kişi ile oynanmalıdır. 

Oyunculardan biri kur'a çekilerek 

körebe olur. Gözleri bağlanır. Orta 

yere bir küçük minder konulur. Bu, 

körebenin minderidir. Körebe onun 

üzerine oturup bekler. Oyuncular da 

onun etrafında sandalyalara sırala~ 

nırlar. İçlerinden bir tanesi hiç ses çı 

karmadan yavru; yavaş gider, .körebe 
nin kucağına oturur. Üç defa ördek 
gibi "vak vak vak" der. Sesini tanıt 
mamaya çalışır. Körebe bu sesi din. 
ler. Sahibinin kim oldu{nu s9yler. 
Bilirse ebelikten kurtulur. Bilemezse 
yine bekler. Bu sefer baı,ka bir oyun 
cu vak, vak der .. Ebe onu tanirsa o. 
yuncu ebe olur. Ebe kurtulur .. 

Gürültüyü Ölçen Alet 

A merikada bir konferans salo-

yardımda bulunabilir miyim? uyandırdığı heyecan, öl~ülmekte.:. 

atmaz, saklar. Bir müşteri arar. Bu
lunca, ona satar. ]kinci Çinli de o
kuyup bitirinçe üçüncü müşteriyi a
rar. O da dör<lünciiyü ... ve ilü •.. Böy
lece bir gazeteyi kaç kişi okur bilir
misiniz? Sayısı belli değil. Çünkü ga 
zete artık okunmaz bir hale" gelinci
ye kadar e!den ele satılır. Tabii her 
satılışında fiyatı' biraz daha düşer. 
En son alan kimbilir, gazeteye kaç 
para verir! 

i~a Atma~ını Bilmiyen Köpek 

H angi köpek imzasını atabilir 
ki diyeceksiniz; fak at bu iş 

öyle değil. Bu zavallı köpeğin nıutla· 
ka yazması lazımdı. Yazamadığı için 
de aç kaldı. Bakınız nasıl : 

Bir Amerikall genç hayatını kendi 
kendine kazanmak arzusuna düşer. 
Annesinden, babasından, evinden ay
rılır.- Onların olduğu şehirden uzak
lara gider. Yanına yalnız köpeğini a · 
lır. Haftalar geçer. Amerikalının pa
rası biter. 1ş te bulamaz. Köpeğiyle 
birlikte aç kalmak tehlikesine düşer
ler. Genç, çaresiz babasının, annesi
nin yardımına muht~ç kalır. Onlara 
telgraf çeker, para ister. 

Para gelir, gelir amma. postadan 
alınamaz. Çünkü annesi parayı hem 
gencfo, hem de köpeğin adlarına yol· 
lam~tır. Amerikalı genç imzasınt a
tar. Amma, :köpek kaimi elinde bi • 
le tutamadığı için para postadan a
lınamaz. Bu yüzden ikisi de birkaç 
gün aç kalırlar. 

H~m Eğlence Hem Bilmece . ............ 
No · 1 

Miki Farenin f utbolünde neler ya

zılı. Bulunuz bakal~m: 
Soldan sağa - ( l) Geçmişi gös

teren edat. (3) Göktedir. (5) Kokulu 
bir yiyecek. (7) ,Şans. (8) Her şeye 
atılan. (10) Tok değil ve bir emil . 

(11) Bir renk ve emir. (13) Sanal 

\

bir kısmı. (2) Büyük. ( 3) Değnek. 

(1) Küçük gemi. (5) Başım\Wa. bu• 

lunur. (6) Sayıyı sormak ve bir emir. 

(7) Kaygu. (9) Vahşi bir hayvan. 

(11) İskambil kağıtlarından biri ve 

bir emir. (12) Not. (14) Su konur. 

(15) Eğlenmek, şenlik (16) Yapı. 

(17) "Anmak,, tan. ( 19) Hayır ol

maz manasuıa g elir. (21) Dakika.. 

No: 2 

nuna gürültüyü ölçecek bir 
alet konulmuştur. Bu alet sayesinde 
her konferans verenin ne kadar al-~ 

Hapishane müfettişi - Siıe bir~, ışlandığı, yani dinliyenler üzerinde 

Mahpus - Oh, tabii .•• l utfen be Bu gidişle dünyada ö\~ülmiyen. bir 
nim yerime on ıene burada yatınıı. şey 'ka\mıy~ak gaü.ba.. 

gösteren bir edat. (14) Büyük köy. Küçük, beyaz dört köşeleri birle,. 

(18)' Pek iyi ;bir söz değildir. (20) tirerek öyle bir dört köşe yapınız_ 1ıt 

"Niçin., in cevabı. (22) Düzlük. (23) bu dört köşenin her hangi bir tana 
Dikilen bir şey. (24) ~ir hayvan. yukarıdan aşağı ve soldan aağa h., 
(25) Renk. sap edilirse edilain, her aaruun "J'ıl1' 

Yukarıdan aşafatya. - .l1.) Ağa.cm k\ınu l65) ~ı\unu. 

tV 11 c #'" 5 ('/] 
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No. 69 YAZAN: Zl'Y A ŞAKIR 

~iiseyin, Ölüm Sırasının Ehlibeyte Geldiğini Gö
rüyordu, Birdenbire Kardeşinin Vasiyetini Hatırladı 
ı~E:bu Talip) in torunları, artık ö
lil?- 8~:Uının kendilerine geldiğini gö
bır· ~0rınez, bir araya toplanmışlar; 
~~ltlerine sarılıp ağlaşarak helal
t~lardı. Bu hazin manzarayı gö
~ 'ka<iınıar, dayanamamışlar; saçla
~ ' ~lannı yolarak feryat ve figa-

O ~la.rruşlardı. 
lıh..rtaya en evvel, <AkiJoğulları) a
d~lardı. Kufede, etrafını çeviren 
~ sürüleriyle kahramanca çar
Oğ ktan sonra §ehit olan (Müslim) in 
tı\ hı. <Abdullah), mübareze mt:ydanı-

Çıkarak: 

Ofl Ey KO.feliler! .. Ben, (Müslim) in 
tıjj UYurn. Babamın katillerine, 18.n.et 
~oııun. Eğer içinizde, onun katille
~ en varsa, anlan mertçe mübare
~ ~ çağırıyorum. Mert ve er olan 
llıına çıksın. 
biye bağırmıştı. 

la~erdar Ömerin emrile, düşman 
d~ a:ı arasmdan (Kuddame) ismin
~t bır mübariz, APdullahın karşısı
tııı dayanmıştı. Ve, Kerbelanın kız
~ toprakları üzerinde, yine kanlı 

lnUcadele başlamıştı. 

~· Haıin Sahne 
~ lribirine çarpan kıhç ve kalkan. 

da, mübareze meydanında kopan bir 
gürültü, sözünü kesmişti. 

Mübareze meydanı; en kanlı ve 
en feci hadisata sahne olmakta de
vam etmekte idi. (Müslüm)ün oğlu 
(Abdullah); kahramanca dövüşerek, 
Kti!clilerden birkaç kişiyi yere ser
dikten sonra. üzerine oklar ve mız
raklarla hücum edenler tarafından 
şehit edilmişti. Müslüm'ün kardeşle 

ri (Cafer) ve (Abdurrahman) ile -
(Asrı saadet) in en namdar kahra
manlarından olan - (Cafer Tayyar) 
ın hafitleri (Mehmet) ve (Avf) -
Avfın oğlu - (Avn).. Bunlar da, 
tıpkı diğerleri gibi, bahadırane çar
pışmalardan sonra, derin bir iman 
ve tevekkülle şahadet yolunu takip 
etmişlerdi. 

İşte bu sırada; güveyi Kasımın 
büyük biraderi (Abdullah), karşısı· 
na dikilmiş : 

- Ya, Ü.mil! ... (Akıl) ve Cafer 
Tayyar) oğullan da gittiler. Sıra, bi
ze geldi. lzin ver. Ben de gideyim. 

Demişti. 
(İmamı Hüseyin), derin derin içi· 

ni çekmiş: 
- Ya, Abdullah!... Gidenlerin 

hiç biri gelmiyor. Sana nasıl k ıyıp · 

ta; git, diyebilirim. İhtiyarın, elinde
dir . Dilediğin surette hareket et. 

Diye cevap vermişti. 

~rrrı, l?ladenf sesleri, çölün sakin ha
~t içinde boğuk boğuk etrafa ak
d erken Hüseyinin karargahında 
ı!1Yanm en hazin bir sahnesi can-

lnıştı. Abdullah da Gidiyor 
~lifuıeyin), artık ölüm sırasmm Çadırda, sevgilisinin kolları ara· 
bu beyte geldiğini görür görmez, smda; a.şkrnın ve hayatının son dem
~~ biraderi (İmamı Hüseyin) in lerini ya.JŞıyan Kasım, bu konuşmayı 

\>~iyetini hatırlamıştı. L,itir işitmez, büyiik bir heyecana 
'1 (ltnamı Ha.san), içtiği zehirin te- kapılmış ... Kardeşi ile veda etmek i
~ 'ti'ıt Vefat edeceğini hissettiği za- çin dışarı fırlamıştı. Fakat; süt gibi 

beyaz bir atm üzerinde, düşman saf. 
!arma karşı pervasızca atılan (Ab. 
dullah) ın arkasından baka kalmış
tı. 

AOdullah; düşman saflarmın önün 
de, atını şahlandırarak (Er) dile
mişti. Lakin, düşman safları arasın . 

da: 
- (Şehit Hasan) m oğlu, Ab • 

dullah ... 
Sözleri dolaşır dol~maz; hiç 

kimse onunla mübarezeye girişmek 
istemedi. 

Karşısına hiç kimse çıkmayınca; 

Abdullah üzengilerinin üzerinde di-
kilmiş: 

- • Ya, Sad'ın o~lu! ... Hazır ol.. 
Üzerine geliyorum. 

Diye, seslenerek damarlarındaki 
kanın mertliğini ve temizliğini gös
termiş.. . . Yıldırım süratile, Emevi 
bayrağınm dalgalandığı yere hücum 
etmişti. Bu hamle o kadar şiddetli 

idi ki; Serdar Ömer, kendisini güç 
kurtara rilmişti. 

Korkunç Nôreler 
Yükselince ••• 

Ömer, sadık adamlarına işaret et
mişti. Abdullahın etrafını, uzun mız
rakhlarla çevrilmişti. Korkunç na
ralar yükselmişti. Ve nihayet. Ab
dullah da, artık ölüm çemberinin 
içine girmL5ti... (İmamı Hüseyin). 
bu vaziyeti görür görmez taham
mül edememişti. Artık son kalan sa
dık eshabından (~lehmet bini lns) 
ve ( Sad ibn i Deccan e) ile kölesı 
(Gullamı Furuzan) ı imdada gönder
mişti. 

( Arkası var) 
\;11. (Hüseyin) e birçok şeyler va- • --

et ebnit; ve bunların arasında d a: L o k M A N J{:i:i:i:i:ri:i:i:i:i:i:i:i:::::;;;::::::;:::::::;:;:;:::;:;:;:;: 

~:~:i.J:t:~Ei;~~'.E~ :::::::::::1::::::::::m:I:::ı1;1::;:::1:::::ı:ııt M e K':'i':M::f :N 
'kat büyUdü;;.;1 K ,,.,, l''~ 1 11 1 T L ~ R ı• :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:··········..:·············-.··········· 
~ , 6 .. mma.n onu uıma '--' '9ii' "--" c;; :;:;:;:;:~;:;:;:;:;:;:;:;:;~:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:;:;:;:;:~;: 

· Sakın, oğlumu mahzun etme. 

rbetnişti.. Ka..smı, Amcası (Hüse- E k ki . s b h ~) i çok severdi. Onun bu facialı r e er 1 n Q n a a r 1 
~atına, memnuniyetle iştirak et
~ ti, Fakat, (Fatma) ya olan a.şkı 
~Onu bu ölüm yolculuğuna süriik. 
t ek için mühim bir sebep teşkil 
~letnişti. 

Bir Gelin Gibi... w 
~ Ş~llıdi (Hüseyin), biraderinin bu 
~1Yetini tahattur eder etmez, der

ıevcesi (Ümü l&hak) ı çağırmış: 

>ot - Çabuk, kızım Fatmaya en gü
~ e~bisesini giydiriniz. Onu, bir ge-

1\bi hazır ediniz. 
berniştı.. Kadınlar, (Hüseyin) in 
~dını derhal keşf etmlşlerdi. 
~ llıuıluktan, heyecan ve istiraptan 
ttılt-ı baygın bir halde bulunan Fat
~ ortalanna alarak, göz yaşları 
dı~ de ona en kıymetli elbisesini giy
~İşler .. Bugünün felaket ve ma· 
~rtıni göstermek için yüzüne siyah 
"'Qden bir duvak örtmüşlerdi. 
~ (liligeyin), Kıunm'm elinden tut
.:;: çadıra getirmişti. Bu talisiz 
~ gi}inin elini, betbaht kızı Fatma-

eline vererek: 
~ ........ Sizi; dünyanm en acı bir fell-
~ karşısında, birbirinize niklh e
~k birleştiriyorum... Biliyorum 
, . . bu f elik et, pek kısa bir zamanda 
~~l biribirinizden ayıracaktır... Fa
~t ceııur olun. Çünkü, bu fani dün
~ llın bütün zevkleri, sürurları, e
~tn.ıeı;, kederleri gibi; bu .~yrılık 
l'ıl muvakkattır ... Evet... Bugun, ay
llq lcakımız. Fakat yann, cenneti a-

a biribirinize kavuşacaksınız. 0-
~a hayat, ebedidir. Siz de o ebe
'~et içinde; hikikf bir saadetle, BOn

b bir hayat yaşıyacaksınız. 
emişti .. 

~teşler içinde yanan iki el, birl~
'°e ti. Uzun zamandanberi stiren saf 
~ lanıimt aşkın BOn ve coşkun dal
~ • bu ateşli eller vasıtasile birinin 
t binden diğerine geçmt,... Bu iki 
~ç. ve körpe vücudu, zangır zan-

titretmişti. 
(~<l<ıuıım) ; melUl gözlerini, eevgili 
'O atnıa) ıına dikm~.. Bin,eyler 
l>lenıek istemişti. Fakat tam o an-....__ ______ _ 
h) :Oi er adı "Zeynep,, tir. 

Acaba kadınlarda olduğu gibi 
erkek lerde de sonbahar zaman ı var 
mıd ı r? Kadınl ar bu zarnana - dün 
de söylemiştirn, haksız olarak -
f azla ehemmiyet verdikleri için on
larınki daha ziyade bell i olur. H al
buki sonbahar zamanı kadın larda 

ol duğu iibi erkek lerde de v ardır. 
Vakı t, seksen yaşında çocuk ba

bası olan, yahut olduk larını i ddia 
eden erkekler vardır, vardır amma •. 
böylelerini müst esna diye tammak 
daha doğru olur. 

N ormal olarak, sonbahar zama

nı erkekler de elli yaşına doğru ge

li r . O yaşta çocuk babas ı olmak 

kudret i azalı r. Bununla birlikte 

çalı şmaya karşı biraz nefret. ça

lı ş ınca çabuk yorulma geli r. Sinir
ler azçok bozulur. i nsan keder ve
recek hallerden, gençliğindekin

den daha çabuk müt eessir olur; 
H aline bi r nıağnıumluk çöker. O 
zaman bayanın da sonbahar mev
simine düşerse, o halde evdekile
r in ne sahneler'. göreceğini tah
m in edebilirsin iz. 

E rkeklerde sonbahar mevsimi
nin dikkate değer bir hususiyeti 
vardı r. Fakat bunu yalnız erkek

lere mahsustur, diye söylemiyo
rum. Bu hal kadınlarda da vard ı r. 
Her ikisi cb, t am sonbahar mevsi
minde aşka daha ziyade müte.nıa
y il görünürler. Bu fazla temayül 
baba veyahut anne olmak kudre
tin in artmasınd an değil, aksine 
olarak, azalmasından i leri gelir. 
tabiat aşk duygusunu söndür
mek istemiyormuş gibi, sonbahar 
devrinde, erkek ve kadın, insan
ları daha ziyade aşık eder. 

Kırkından sonra. •• Azmanın se
bebi budur. Bu hal kadınlarda o
lunca çirkin görünür. H albuki er
kek lerde kırk ından sonra aşk if
ratı kadın l arca makbul iÖrü l ırıüş 
olacak ki : 

V ar adamın kartına 

Otur göisünün tahtı na... • 
Der ler •• 

Tbiatın k urduğu bu sonbahar 
mevsimi, içt imai sonbaharın ya
nında pek küçük, ehemmiyetsiz 
kalır. Erkek için - Bundan son
ra, erkek işlerine giren kadınlar 

için de - as ıl sonbahar mevsimi 
acıklı zaman t ekaüt yaş ı dır. Ta
biatın kurduğuna aşılarla, yahut 
başka t ürlü ilaçlarla, belki çare 
bulunabili r. Fakat içtimai kanun
larda yazılı olan tekaüt yaşına 

karşı çare yokt ur. Zaten altmış. 

altm ış beş yaşına ge l miş adamı 

ist irahat a göndermek haksız da 

sayılamaz. Bu da t abiat kanunu

na uygundur. i nsan o yaştan son
ra gençl iğindeki faaliyet i, bahu

sus yeniden teşebbüs fikrini gös· 

t eremez. Amerikal ılar arasında 
bunun aksine hareket edenler du-

y uluyorsa da onları da müstesna 
tutmak l !zıırıd ı r. 

Ancak, t ekaüt yaşından sonra. 
kendini işsiz, çal ışmadan sadece 
aylaklığa, bı rakmak ta doğru de
ği ld i r. Böyle yapınca, başka za
rarları şöyle dursun, · insan daha 
çabuk bunar. 

Tekaüt yaşından sonra ihtiyar
lığa mümkün olduğu k adar geç 
varmak için, ilk d üşün ü lecek şey 
f ikir f aaliyet ini bırakmamaktır. 
Fikir iş leri nde çalışm ış olan lara 
yalnız ~azete ok umak yetişmez. 
i lim işl erini, edebiyat işl eri n i, f el
sefe işle rin i öğrenmek için t eka
üt ya.şı, hiç t e, ieç deği l di r. Hiç 
olmazsa meslek arkada.şlarile, 
hem de gençleri le münasebetini 
k esmemelidir. Onlarla sık s ı k gö
rüşülünce mesleğe ait yenil tkler 
yine t ak ip ed ilmiş olur. 

Fikirleri le çalıfmamıf olanlara 
da, bahçe işleri, hayvan besleme 
işleri , antika saatler k olleksiyonu 
yapmak bunamaktan k oruyacak 
iş lerdir. Fakat pokerle, briç deği l. 

Bunların t ekaütler i iht iyarlamak
t an koruyacak larına •imdiye ka
dar, hiç k imse şahitlik istememiş

ti r . 

1 1 
Yunan 

Balcılığı 
A lınan tedbirler dolayı

sı le Yun an ıs tan bal
cılığı mühim bir inkişaf dev
resine girmiştir. Yunanısta

nın senelik bal istihsali 3 bin 
tonu bulmuştur. Bu miktarın 
büyük bir kısmı dahilde sar
foluıımakta, mütebakisi Mı . 
sıra ıhraç edılnıektedir. Yu
nanıstanda arıcı lığa 931 yı

lında eheınnııyet verılıneğe 

başlanmış ve bir yılda 2100 
büyük arı kovanı kurulmuş -
tur. 

Bütün Hububat 
Fiyatlarında 

Düşüklük Var 
Dün şehrimize 24 vagon buğday, 6 vagon arpa ile iki vagon çav

dar gelmiştir Zahire borsasında geçen muameleler gevşekliğini 

muhafaza etmekle beraber buğday fiyatlarında bir gün evveline 
nazaran beş para kadar düşüklük olmuştur. Satılan mallar kami
l~n kıı:na yapmak için değirmenciler tarafından almmıştır. Çavdar 
nısbetıne göre devam eden düşüklük yüzde 25 - 30 çavdarlılarda 
daha fazla tesirli olmuştur. Bu cinsler 5,30 kuruştan ancak satıla· 
bilmiştir. Sert buğdaylar ise 6,05 kuruştur. Ankara arpaları 4,25 

Türkiye Sigorta 
Produktorleri 

Birliği Toplantısı 

l kuruştan ihracat için satılmıştır. 
I Diğer arpalar 4,20 kuruştur. 
Yemlik cinsler 4,10 - 4,12 kuru
şa verilmiştir. Çavdarlara hiç alı
cı olmamıştır. 

Türkiye Sigorta Prodoktörleri Birliği, dün ikinci umumi toplan
tısını yapmıştır. Toplantıyı heyet idare reisi Bay Mustafa Rıfkı 
açmış ve büyüklerimizden gelen cevabi telgraflar okunduktan son

Hemen bütün hububat fiyatla
rında_ düşüklüğün devam edeceği 
tahrnın olunmaktadır. Deri fiyat· 
1arındaki tenezzül devam .. yle-
mektedir. Şehrimize ::tyrıca raz
~ol, kepek, susam, un gelmekte 
ıse de fiyatlarında ehemmiyetli 
bir tebeddül yoktur. Fındık fi
yatları da düşmüştür. İç fmdıkla-ra müzakereye başlanmıştır. 

Türk • Sovyet 

Ticaret Müzakeresi 

Evvclii Milli Reasürans hisse~i - rımrza ~2 • 53 kuruş fiyat veriI
nin ylizde elliden yüzde yetmiş beşe mektedır. Yapağı fiyatlan biraz 
çıkarı J mas ı uz erine ha- 0_Ynaktır. 52 - 55 kuruştan müşte· 
s ı 1 o 1 an v a z i yet karşısın. n bulmuştur. 

Ankara, 20 (TAN Muhabirinden) 

- Sovyet Rusya ile Türkiye arasın 

daki yeni ticaret ve klering anlaşma 
sı müzakereleri dostane bir hava için 

de cereyan etmektedir. 

YUMURTA PIYASA.SINDA 
YÜKSELiŞ GÖRÜLÜYOR 
Birkaç aydanberi durgunluğu de • 

vam eden yumurta piyasası ihracat
sızlık yiizünden alıcı bulamıyordu. 

Paskalya yortuları dolayisile yerli 
sarfiyatın artmasından ve kom§'U 
memleketler için mal aranılmasmdan 

piyasa canlanmıştır. Evvelce 14-15 
liraya satılamayan bir sandık yumur 
ta cinslerine göre beher sandıkta 50. 
175 kuruş kadar fiyat yüksekliği gös 

termiştir. Bu hafta ihracat başlar

sa daha yükseleceği tahmin olunmak 

tadır. 

ZAHiRE 
EORSASI 

20.S-1937 

F lA T L AR 
C 1 N S t Aşağı l'ukar 

Bufday YUmuşak 
Buiday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır 11arı 
k fmdık 
Yapak Anadol 
Yapak Trakya 
Varıak deri 
Kundu7. deri 
Tilki deri 
Tav~an deri 

6 5 
6 20 
4 10 
4 35 
4 24,5 4 32,5 

52 -
52 - 55 -
75 -

1400 
1200 1600 
450 800 

22 22 
G t.. L E N 

Bucday 
Çavdar 
Arpa 
Razmol 
Kepek 
Susam 
Un 
Yapak 

Zazmol 
Ku$yemi 
Tiftik 

G 1 D E N 

475 Ton 
30 
75 ,. 
30 .. 
15 " 
6ı " 
92 
13 " 

396 Ton 
5 .. 

8 " 

da 1-2-937 tarihinden itibaren gerek 
doğrudan doğruya ve gerekse bilva -
sıta iEkonto, komisyon, hibe, hediye 
ve her ne şekilde olursa olsun müşte 
rilere tenzilat yapılmaması kararlaş. 
tınlmıştır. Bundan sonra nizamname 
nin 29 ve 14 üncü maddeleri tadil e
dilmiş ve azahklara iliı.veten yeni ola 
rak Menahem Sepa, Aram Arslan, 
Marka, lzak Varan ile haysiyet diva
nına Marka Komerçeliyo ile Arakyan 
seçilmitir. Reasürans hissesinin yUzde 
yetmiş beşe iblağrna birinci kongrede 
itiraz edildiği için bu itiraz Ankarada 
i<i merkeze bildirilmişqr. Oradaki 
müzakereler neticelenmemiş olduğun 
dan meselenin halli hakeme tevdi o. 
lunmuştur. 

1 DÜNYA PIY ASASI 

... lısır Malı ye Nazırı, Mısır lirası
oın lngilız ııı·dsma oağlı olarak kala· 
~ağını beyan etmiştir. 

~lısır ile lngutere arasındaki an
ıaşmanın .Mısu m malı siyasetinde 
hiç bir değışıklik intaç etmiyeceği 
ırnydedilmeKtcdir. 

• Suriye hükumew yeni bir kanun 
ıle altın üzerıne yapilan mukavelele
re (ev kirası hariç) bir sene için 
moratoriyum ilan etmiştir. Bu mora
toriyum ticari mukavelelere teşmil 
edilmemektedir. 

Bu yeni kanun ile borçlunun de
valüasyon dolayısiyle azalan tediyat 
iktidarı nazarı itibara alınarak su
hulet gösterilmşitir. 

• 
Yunanistan lktısat "Nezareti pa

muk döküntülerinin (Linter) 100 
tona kadar Almanyaya ihracına mü
saade vermiştir, fakat ihracat malı 
bir kontrol altında buulnacaktır. 

• Yunanistan Ziraat banka..~ı vasıta-

siyle Yunanistana ta.kas şeraiti da
hil olmıyarak Arjantinden, Roman • 
ya ve Yugoslavyadan 300 ton arpa 
ve 7000 ton mısır ithal olunacaktır. 

• Yugoslavya Nazırlar Heyetinin bir 
kararı mucibince afyon ihracatmda 
alınan vergilerin kaldırıldığı bildiril
mektedir. 

• 
Buiday: Liverpul Son günlerde Irak ile Filistin ara-
Buiday: Sikago ~:~i ~~· sında aktedilen iktisadi anlaşmıya gö-

DI Ş F lAl'LAR 

Bufday: Vinipek 6.24 .. re Filistin hükume i lraktan ithal e. 
Arpa: Anverı 5.53 
Mısrr: Londra 3,61 :: dilecek bazı yiyecek maddelerin güm 
Keten T .: Londra 7,60 .. rük tarifelerinde tenzilat yapmıştır. 
Fmdrk G. : Hambur&' 79 35 
Fındık L. : Hambur&' 79:35 :: • 

•------~......;;.....~-__;~....::._, Fransız istatistiklerine göre, Fran-

LIMAN HAREKETLERi sa ile Yunanistan arasındaki ticaret 
1936 yılında oldukça artmıştır. 

Gerek Fransa.nm Yunanistana ih~ 
Bugün limanmuza gelecek vapur. cah, gerekse Yunanistanm Fransaya 

lal': olan ihracatı 1935 yılma kıyasen yUz. 
Saat : 12 Ege Kara.denizden, 8 Ke- de 20 nisbetinde çoğalmıştır. 

mal Ayvalr1<tan. 1936 yılında Yunanistan Fran~aya 
Bugün limannnızdan gidecek , ·apur 43.240.000 frank değerinde mal ihraç 

tar: etmiş ve buna mukabil Fransadw 
Saat : 12 Aksu Karadenlze, 9,30 U 35.263.000 frank değerinde mal al • 

ğur lmıite, 9 Tayyar lmroza. mıştır. 

Yağ Ucuzhyacak 
Anadoluda stok halinde sadeyağ 

toplanmaktadır. Diyarbekirde 8 . 10 

asitli stok. halinde sadeyağ mevcut • 
tur. Fiyatlar 50 • 55 kuruştur. Yer:.i 
mah~ul alınmaya başlanırsa bu yağ
lar daha bir miktar ucuz.luyacaktır. 

Muıtan Kuru Fasulye 
Geliyor 

Muştan 1stanbula kadar kuru fa _ 
sulya gönderilmektedir . Küçük Muş 
fasulyalan yerinde yedi kuruş iri vo 

dolgun fasulyalar ise dokuz kuruştur 

Bu fasulyalar Diyarıbekir, Adana 
ve Mersinde sarfolunmaktadır. ,-

BORSA 
20 MAU'r CC!\IARTESİ 

PA R ALAU 

Sterlin 
Oolaı 
Fransız Fr 
Liret 
Bdçıka lranıı 
Drahmi 
İsviçre Fr. 
Leva 

615.-
1.!l.-
111.-
120.-
80.-
18.-

Florin 
Çekoslovak kı o. 
Şilin& 

565.-
20.-
63.-
70.-
20.
..25.-
20.-
21.-
12.-
48.-
30.-

Mar k 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
İ!iveç kuronu 
Altın 

Banknot 
1037.-
246.-

ÇE K LER 

Nevyork 
Parıs 
Milano 
B rukıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Praıı / 
Viyana~ 
Madrid 
Beri in 
Var şova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belırat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

0.7919 
17.23.SO 
15.0315 
4.6983 

88.6640 
3.4744 

64.4534 
1.4468 

22.6817 
4.2332 

11.4493 
1.9675 
4.1 732 
4.0080 

108.0160 
34.6558 
2.7763 

24.66 
3. 14ıO 

619.
ı26.-
114.-
l.lS.-
84.-
22.-

575.-
23.-
6tı.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1038.-
248.-

0.7906 
17.2225 
15.0194 
4.6945 

88.5925 
3.471 6 

64.4012 
1.4456 

22.6634 
4.23 

11.44 
I.9660 
4.17 
4.0050 

107.9286 
34.6275 
2.7760 

24.68 
3.ı383 

----~·----=-·~=~ .,/ 
Borsadaki Muameleler 

Dün borsada Türk borcu üzerine 
oldui<ça hararetli muameleler olmuş 
bur. Öğleye kadar devam eden satış 
larda 19,35 liradan 19,55 liraya ka • 

dar alıcilar çıkmıştır. Bu yiikselişin 
sebebi de bankalar tarafından Türk 

borcu saWmam.ış olması ve açıkta ya 
pılan satışların hafta sonu ha.sebile 
kapatılmak istenilmesinden ileri gel
miştir. Anadolu tahvilleri 40,30 lira, 
müme!'siller 42.5, hisseler 23 lirada 
dır. Merkez Bankası hisseleri 93.5 li. 
radrr. Yalmz Ergani hisseleri )'1lkse
lerek 99,50 ve Srvas • Erzurum 95,25 

ı lira olmuştur. 
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1 eyoğlu Halk 
' 'Güzel Bir 

Genç 
çok 

kızlarımızı 
alkışladık 

Beyoğlu Halkevi, gençliğin vücut hareketlerindeki 
olgunluk ve ilerleme bakımından çok· güzel bir mil· 

samereye sahne oldu. Halkevine devam eden körpe 
çocuklarımızın, dört buçuk aylık bir çalışma içinde 

kazanmış oldukları kabiliyeti halka gösternrek için 
tertip edilen bu müsamere çok parlak oldu ve hayli 
alkışlandı. 

İstiklal ma.rşile başlayan müsamereyi Bay Ekrem 
Tur, bir nutukla açtı ve sonra da Muallim MUbeceel 
Argunun cidden takdire şayan bir usul ile yetiştirdiği 
talebelerin güzel hareketleri iftiharla seyredildi. 

Şimdiye kadar yazılan talebe miktarı altmış kadar
dır. Otuz beş talebe müsamereye iştirak etmiş·, çok 

güzel hareketler 1 aparak alkışlanmışlardır.En kUçUğil 
dokuz yaşında ve en bUyUkleri on sekiz yirmi yaşın
da olan bu bayanlar pek az zaman zarfında en güç 
hareketleri yapmağa muvaffak ol • 
muşlardır. Bilhassa otuz beş kişilik .--·-----
grubun müzikle yaptıkları umumi ha )ünkü müsamere-
reketler ve bu meyanda yere otura.- de muvaffak olan • 
rak ve yatarak yaptıkları altı ok ve 
Beyoğlu halkevinin ilk harfleri çok ;enç kızlarımızdan 
alkışlanmıştır. bir kaçı 

Talebelerden doktor Feridunun kı
zı Samiye Feridun güzel danslarında 
pek beğenilmiştir. Jimnastik henüz 
pek yeni olmakla beraber çok he
vesli talebeler tarafından dikkat ve 
ehemmiyetle takip ediliyor ve yakın 
zamanda daha parlak şeyler ortaya 
çıkaracağını da limit ettiriyor. 

Amerika faciası 
Çok Müthişi 

e Çok 
a e 

Romany Hariciye Nazır~ 
Umumi Siyaset Hakkında 

Mühim Beyanatta . Bulu 
(Başı 1 incide) 

§ehrin ne tarafındadır?,, 
Misafirlerimiz, Haydarpaşadan mo 

törlerle Dolmabahçe sarayı rıhtımla
rına çıkmışlar ve mihmandarlarının 
refakatlerinde Dolma;bahçe sarayını 
gezerek izahat almışlardır. 

Gezintiler 
B. Antonesko, Dolmabahçedckı tet 

kiklerden sonra otomobille Fenere ı 
giderek patriği ziyaret etmiştir. Bu 
arada, patrikhanede kısa bir ayin ya
pılmı11 ve adet olduğu üzere, misafir 

ı hariciye nazırına ve eşine birer altın 
haç takdim edilmiştir. 
Müteakıben misafirlerimiz, Topka

pı sarayı müzesine de giderek mües-
sesenin her tarafını gezmişler, izahat • 
almışlar ve sonra Ayasofya müzesi- Muhterem Bayan Anton esko büketler arasında 
ni de gezmişlerdir. • ı yaretile bir kat daha kuvvetlenecek- Hariciye Vekilimizin Rodof 

j AyrılıJ tir. B. Tatareskonun bu ziyareti, Baş Ajansına beyanatı 
Dost Romanya Hariciye nazın ıe vekiliniz İsmet İnönü tarafından Bük Ankara, 20 (A.A.) _ Hariciye ve-

eşi, öğle yemeğini Perapalasta yedik· reşte iade olunacaktır. Bu seyahate d &· 
H., riciye vekilı·nı'z B. Tevfı'k Ru" tu" ~ilimiz Doktor Aras bugün Ra or . 

ten sonra bir müddet istirahat et • " . . . Ş Jansma şu beyanatta bulunmuştur· 
mişler ve saat 14,50 de otomobille Arasın da ıştirak etmesı pek mııhte· .. B v· t A t k zi'-'S" 

me
ldir.,, .- . ıc or n ones onun : • 

Galata rıhtımına inmişlerdir. ı retinden ne kadar memnun oldugıı 
Bandonun çaldığı Romen ve Türk Dünya vaziyeti . muzu, bütün harekatımızla göster • 

. milli marşlarile karşılanan nazır, se- ·· le • ·r B. Antonesko bundan s'onra Al • miş olduğumuz isin, tekrar soY • 
118.m resmini ı a eden bir kıta askeri • - r· kt B · t ver 
de teftiş ederek uğurlamıya gelenle- manyanın Orta Avrupadaki rol vazi- mege uzum yo ur. u zıyare _,,. t 

· yeti, Habsburgların Avusturyaya av- diği neticeler dolayısile iki memk,;c. 
re iltifatta bulunmuşlardır. d k' ·· b t · · k f ydıı 

Bay ve Bayan Antonesko, rıhtım- deti, Sovyet Rusya, Avrupa işleri, arasın a ı munase a ıçın pe a 
da vali B. Muhittin Üstündağ. 1stan- Hatay davamız ve Balkan meseleleri lı olmuştur. t-

üzerinde de şu mühim izahatı ver • Beynelmilel vaziyeti beraberce te 
bul komutanı general Halis, Roman- miştir: kik ettik. Balkan antantı konferatıSl 
ya sefiri B. Telemak, Hariciye veka- ğıınız 
leti hususi kalem müdlirü B. Refik "- Romanya, açık bir siyaset ta- münasebetile Atinada son yaptı • 

A 
kip ediyor. Biz, bütün devletlerle dost toplantının açık ve sarih kararlarJfl 

mir, Romanya onsolloshanesi ile • d · d' 1 b teınıı9 
f 

olmayı kendimize şıar olarak kabul an sonra şım ı yapı an u ,, 
ri gelenleri tara mdan çok samimi t,bi"' 

b
. - .:ıtmişizdir. Bu sı'yaset Romanvanm bilhassa verilen kararların tn ır şekilde ugurlanmış ve saat 15,5 ' J k" k · · k f ·dal! 

h 
kendi menfaatlerı'ne göre tanzim e- mev ııne onması ıçın pe a.~. ıe 

ta areket eden Romanva vapurile il rn 
1 d 

dilmiştir. Almanyanın Orta ve Şarki olmuştur. Bu temasa Başvek ı ., 
imanımız an ayrılmışlardır. b' likt · ·k· · h ft do!!• Avrupadaki temayülleri hakkında or- ır e nısn.?ın. 1 .ıncı ~. ~sına 1 • t 
B. Antoneskonun mühim taya atılan. şayialar Romanyada hiç ru bulunmagı Umıt ettigımız Be grs 
beyanatı bir zaman sempati' ile karşılanmaz. ta B. Stoyadinovic; ve Yugoslav dost· 

Dost ve mUttefik Romanyanın kıy- Biz, Alman ekonomi arzularını mil larımızla beraber devam edilece~: 
metli Hariciye Nazırı, dün kendi.c;ile li iktisat rnenfatlerimize uygun bu- Konuşmnlanmızdan sonra ne: 

·· .. b' · ıama'l"" ......... "t'""":t: stvas 1mlz d bari- dilen tebliğde de görmilş oldutjll • 

(B~ı 1 incide) 
dan çocuğunun kafa tasları parçalan 
mıştır. Bu müthiş infilak 30 saniye gi 
bi çok kısa bir zamanda tamamlan· 
mıştır. Yaralılardan birçoğunun ha
yatlarından Umit kesilmiştir. 

goruşen ır muharrirımize şu mühim J u. ır.. .~... J 1 if' . nr-ci siyasetimiz gı"bi Roman~·anın milli muz veçhile inkişaf ve teks ını .. 
=======~=~=================~- ~yMattab~unmu~m: . • J ili~ i ~'k'• ·ı R ~~ BAlö:.JlfAKALI~DJ•_."'!'"T 11.ıABAT l'kl · · k" u 1 · "- Gu"zel İstanbula bundan 15 se- menfaatlerine göre tayin edilmış· tir. zu e m z ur l) e ı e oman. J> 

;;;n ~ ., 1, ı erını, uç k ilklerini, ihtiraslarını d k' 'kt' d" U eb tıer v<> 
Nev • London, 20 (A.A.) -İnfilak 

ta ölenlerin cesetleri bugün ankaz al. 
tından çıkarılırken yürekler parçala
yan sahneler olmuştur. Ezilmiş, Par 
çalanmış, tanınmaz bir hale gelmiş 
olan biçare yavrucukların anaları, ba 
baları, arkadaştan şurada burada ku 
rulmuş olan çadırları ağlıyarak, bağı 
rarak birer birer dolaşmakta ve c;;o -
cuklarmı tammıya çalışmaktadır. 

Şiddetli ve devamlı bir ya~ur ve 
siyah bulut tabakaları bu elim man
zaraya daha büyük bir fecaat vermek 
tedir. Memleketin her tarafından ko 
şup gelen gazeteciler bu feci vaziyet 
içinde ne yapacaklarını şaşırmış bir 
haldedir. 

Resmi maliımat ölülerin 425 kadar 
olduğunu bildiriyorsa da, mektep mü
dürü, ölülerin 500 den faz.la olduSUrıu 
iddia etmektedir. 

Taliin şu acı istih1..asına bakın ki. 
enkaz altında bulunan bir taş tahta
da şu yazılar tebeşirle yazılmış bulu 
nuyordu: 

"Petrol ve gaz tabiatın bize en bü. 
yük lfıtfildilr. Eğer onlar olmasa idi 
bu mekteb te burada bulunmuyacak 
\'e biz de derslerimizi öğrenmek için 
yine burada bulunamıvacaktık.,, 

FRANSADA 
Paris, 20 (A.A.) - Nant ı::ehrinde 

gaz borulnnndan birinin infilakı yü
ztlnden 3 kişi ölmUş (5) kişi ölmek 
Uzeredir. 20 kişi vahim bir vaz.iyette
dir. 

Rube sehrinde de bir yan~ netice 
einde iplik fabrikalan yanmış, beş mil 
yon franklık zarnr vermiştir. 

AFR1KADA 
Londra, 20 {TAN) - Cenubi Afri 

kada Yohansburg civarında bir ma . 
den kuyusundan 210 kişi zehirdenmiş 
40 kişi ölmUştUr. 

Hatay Anayasası 
r-. 

{Başı 1 incide} 

edilememiştir. 

BUYÜK BiR 
SAN'ATKARI 
DiNLERKEN 
\ Mor-ı. ~01<Ba.şı ı incide> 

Cı Ol . Buna varmak içın gam ve kedere 
ruhumuzun kapılarını kapayacağız. 
Şen, şatır, nikbin, ferahlı duygularla 
hayat yollarında yürüyeceğiz. Etra
fımıza en kıymetli bir hediye halin· 
de neşe, ferahlık saçacağız. 

H ayatın tabii kanunları önü· 
mtize gam ve keder yığınağa 

çalışacak, menfi ihtiraslar yılan gibi 
ruhumuza sokularak bizi çirkin yap
mıya uğraşacak, bir köşeyi dönünce 
hadiselerdeki tesadüflerin üzerimize 
saldırdığını, ba.şı·mıza tokmaklar in
dirdiğini belki de göreceğiz. Fakat 
hayatın bütün engellerinden ~mak, 
gam ve kederin en ağır silahlan kar
şısında ezilmemek, mağlfıbiyeti ka
bul etmemek kudretini kendimizde 
bulacağız. Cömert, geniş bir hayat 
telakkisi, bize bu kuvvet ve kudreti 

bol bol verecek ... 

A tatürk, hodbinlik içinde kendi 
kendilerini kemiren bütün 

zavallı fert ve milletlere, hayatta bu
lunmıyacak şeyler arayan blitiln kör
lere ve acizlere, dar ihtiraslann esi
ri olan bütün biçarelere bitmez, tU-
kenmez bir kudret ve kuvvetin kay

nağını gösteriyor: Kendimiz için ça

lışmayı hepimiz için çalışmak haline 
koymak, gelecek nesillerin iyiliği için 
uğraşmak ve çırpınmak zevkini duy

mak, hayatı böyle k~ bul etmekte 
kendi hesabımıza da en geniş verim 
bulunduğunu anlamak ... 

Konseyin 27 Kanunusani tarihinde Çiçekten hiçbir şey •beklemeden çi-

vardığı neticelerden inhiraf etmiye çek yetiştirmeğe çalışan bir insan 
komitemizin salahiyeti olmadığı ci • zihniyeti ile hayatı kabul etmek, çi. 

çek yetiştirir gibi adam yetiştirmek, 
betle bu karara mutabık olan noktai etrafa iyilik saçmak, takdir ve te
nazanmızın arkadaşlarımca kabul ve şekkür beklemeden ve istemeden yü
tasdik edileceğinden şüphem yoktur.,, rilyUp geçebilmek ne güzel bir şey-

Bay Numan Rıfat Mencmencioğlu, dir! Atatürkiln tam bir san'atkar de
dün Perapalas otelinde istirahat et - basile bulduğu ve söylediği bu söz
miş ve hir yere çıkmamıştır. Icr hepimizi. he~Unkii h!l.yatın adi-

1 
· Harici siyasette devletlerin dahili rasın a ı 1 ısa 1 m nas e . 1 

seçemiyecek kadar vü~eklere rı- ne evve bı.r kere daha gelmiştim. ' kUltil ah d b' · b" l·-· test! 
J " ş h · · • meselelen' bı'zı' hı'çbır' ı::ıekilde alr:.ka· r 5 asın a ır ış ır ıgı 

kartmag-a ka" f'd' e rınız, ta o zaman benim üzerimde • " ıı ...,f• ı ır. dar etmemektedı'r. Yalnız şunu so-y- meselele .. rini 19.yık.olduklan ehem ... e··-

B ütUn dünya sakinlerinin biri
birlerile iyi geçinmeğe ve 

kardeş olmağa hasret duydukları, 

dünkU harplerin ve nefretlerin ka
busu karşısında ürperdikleri, sevgi, 
ahenk ve huzur aradıkları bir sırada 
Atatürkün, bütün insanların biribiri
ne bağlılığı başka milletlerle beraber 
olmadan hiçbir devamlı huzur ve sa
adete varılamıyacağı hakkında söyle
diği sözler, çok yükseklerden gelen 
bir işaret gibi bütUn insan kalplerin
de çınlayacak, dünyanın her köşesin." 
de sevinç ve ferah uyandıracaktır. 

B eni muayyen bir günde, muay
yen bir saniyede Ankarada, 

bir otelin köşesinde bulunduran te
sadüfe çok minnettarım. Çünkü ha
zır bulunan birkaç kişinin ruhunda 
tatlı ihtizazlar uyandırdıktan sonra 
silinip gidecek bü~'lik sözleri. kağıt 
ilzerinde zaptctmek ve duyurmak. bu 
nimetten birçoklannı istifade ettir
mek imkanını bana vermiştir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Hint Parsi Reisi
nin Kızı Mis 

Rapsi An karada 
CB~ı 1 inciaeı 

simleri bulunanlardan 20 sinin müş
terek tanıdık ve dost olduğu anlaşıl
mıştır. Doktor Parvi en yüksek ilim 
dereceleri kazanmış, dünyayı tanı • 
miş, olgun bir münevverdir. Mis Par
vi de çok okumuş ve parsi cemaatine 
ait içtimai yardım meselelerile çok 
uğraşmış bir bayan olmakla beraber 
çok ince bir güzelliği vardır. Konu
şmken tatlı bir tebessüm yüzünden 
hiç eksik olmuyor. Tavırlarında ve 
hareketlerinde büyük bir asalet ve 
cazibe vardır. 

1300 YIL ÖNCE 
Parsi cemaati 1300 sene evvel lran 

dan Hindistana hicret etmiştir. O za
mandanberi, eski lran dinini muha· 
faza eylemektedir. Dillerini nde ya
nsı Farisidir. 

Cemo11t 150 binden ibaret olmakla 

unutulmaz hatıralar bırakmıştı. Ne - tk ır yazık ki, burada. bu güzel yerde pek liyebilirim ki küçi.ik antant devlet- yetle mutenasip bır şekilde tetk . • 
kısa bir müddet kalabildikten l!!onra leri arasında' tam bir ahenk vardır. tik. Verdiğimiz kararlardan her b;~. 
ayrılıyorum. 15 sene sonra tekrar Prag, Belgrat ve Bükreş, menfaatle- nin matlup şe~ilde :ahakkuk et";ı ıd 

rinin mUşterek oldu"una kani bulu- nın Romanya ile Turkiye arasın a. 
Türkiyeye geldiğim ve bilhassa An- nuyorlar. o teşriki mesainin daha feyizli olına.sı• 
karada bilyük şefiniz Atatiirkle ve na yardım edeceğinden eminim. 
onun çok k~ymetli ffi('S~.i ~rkada~ı- O· Habsburglar meselesi Bunun için B . Tatareskonun rnUJl'I. 
lan Başvekıl İsmet 1nonu ve dıger kün olduğu kadar çabuk olmasını t~ 
hükumet ricalile tanışmak, meslek-! Başk.a.devletlerin d&hili politikala· b:f' b menni ettiğimiz ziyaretini büylik ~ 
da.şım Doktor Arasla buluşmak fır- rı~ın. ızı alakadar etmediğini söyle- memnuniyetle bekliyoruz. Başvekilı• 
satını kazandığım için çok bahtiya- mıştım. Avusturya ve Macaristan, de 

bize, Ha:bsburgların Viyana veya Peş mizle benim bu ziyareti yakında iıı t 
rım. teye avdeti meselesinin kendileri i • etmeği, güzel ve büyük bir memleke 

Biiyük Ş("fimiz Atatürk, en çin dahili bir iş olduğunu söylemek olan dost ve müttefik RomanY
11

)
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büvük arlamlardan daha bü- istiyorlar. Fakat 0 kadar basit bir iş görmeği arzu ettiğimizi söylenıeklC 
yük ... Gözleri denizler gibi en- olmasa gerektir. Bu, küçük antandı, size yeni bir şey öğretmiş olmuY

0 
• 

gin. Onlar insana bil muamma pek tabii olarak çok yakından alaka- rum. Bana gelince, ben şahsen ecn~ 
gibi geliyor. Fakat ona yakla- dar ediyor. bi memleketlerine yapacağım se)''fı 
şınca, o müheykel vücudun i- Küçük antant Habsburglann Pes hatler esnasında mUmkUn olduğu I<S' 
çinde mükemmel ve harikulade te veya Viyana.};a avdetine açıkç~ 1lar sık Romanya yolunu tercih ede-

insan, bütün esrarından sıyrıla- muhalefet edecektir. ceğim. 
rak beliriyor. İçinde en iyi ve Sovyet Rusya ile bir ittifakımız ol- Mesela Cenevreye yapacağım ııe.>" 
temiz duygularla kaynadığı bir mamakla beraber çok iyi dostluk ve hatlerde bir Balkan memleketindetl 
vulkan ki lavdan dostulklan in· komşuluk etmekteyiz. geçmek icap ettiği için Romanyan~ 
sanı yakarak sarıyor. Onu hic misafirperveliğinden istifade edere 

Hatay davası bizim irin pek aziz olan bu güzel merı.1 
unutmıyacağırn. "' IJ' Hatay davasında Türkiyenin haklı leketten de geçmekten geri durınıY 

Ba§vekilimiı olduğuna bizim daha ilk zamanlar • cağım. 
• ~\·ekiliniz İsmet İnönü ... Tanıdı- dan beri tam inancımız vardır. Bu Romanya hariciye nazırı ile }.{rtl~ 
ğnn bu büyük de\·Jet adamına karşı df!.Va, Türkiyeyi revizyonislikle itham Antoneskonun memleketimizi teri< 
duyduğum hayranlık ölçüsüzdür. ~tmeğe katiyen imkan vermez. Tür- tikleri şu sırada bu ziyaretten nele&' 
l\luhterem Bıışnkiliniz, Bükre~e gel- kiyenin harici siyaseti dürüsttür. nu- dar memnun kaldığımızı bir kere dil' 
diği vakit Ankara.da bana karşı gö<J. aun aksini kimse iddia edemez. ha kaydetmek isterim. 
terilen samimiyetin Romanyada Türk Romanya ile Bulgaristan arasında Muhterem dostlarımızın, burııda 
ler için ayniyle vaki olduğunu göre · da tam bir dostluk havası vardır. yalnız hükumetin değil. doğruda.O 
cekJerdir. Bulgııristanın Balkan antandına gi- doğruya temas ettikleri insanla.rJP 

lki memleket münasebatı, kabil rip girmiyeceği hakkında mütalea- da emellerini ve .maksatlarını .. anı~; 
olduğu kadar dostanedir, Bu dostluk, da bulunamam. Fakat antandımız dıktan sonra memleketlerine doııdU 
nisan ortasına doğru Romanya Baş • her zamankinden çok daha kuvvetli lerini ümit ederiz. 
vekili B. Tatareskonun Ankarayı zi- ve çok daha enerjiktir .. , Eğer hislerimizin samimiyeti. eıde 
beraber Hindistanda büyük ıbir nüfus 
sahibidir. 

Çünkü fertlerinin çoğu mUnevvcr 
ve milliyetperverdir. Hindistanda sı
nıf farklarının ortadan kalkmasını 
ve mahalli ihtiraslar yerine milli bir 
ruhun kaim olmasını temine uğraş -
maktadır. 

Müslilmanlarla Mecusiler arasınd~ 
kl kavgalarda daima hakem rolünü 
oynamaktadır. 

MÜSTAKBEL HİNDİSTAN HAK
KlNDA ÜMİTLER 

Pani dini devamlı bir tekamül ge
çiriyor. Bu dinde cemaat halinde iba
det azdır .. Fertler mabette ferdi su· 

rette mabutlarla ruhi temasta bulu
nurlar. Doktor Parvi ı nisanda Hin-
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dıstanda başlayacak mahalli idare 
muhtariyetinden büyük bir ümitle 
bahsetmekte ve federasyon yolu ile 
Hindistanda milli bir ruh ve idare ku 
rulmasına doğru gidileceğine kail bu
lunmaktadır. 

Misafirlerimiz AtatUrkün şahsiye. 
ti, büyUk eseri ve memleketimiz rak
kındn bUytik bir hayranlık göstermek 
te ve 10 senede bövle bir Ankara 
kurmak gibi bir mu~izeyi başka bir 
memlekette tasavvur edemiyecekleri
ni söylemektedirler. 

Ahmet Emin YALMAN 

etmeği şiddetle arzu ettiğimiz netle~ 
yi hasıl etmiş ise. kendimizi bahti);. 
addedeceğiz. Bu ziyaretin bize ver !~ 
°'i zevki ve bıraktığı iyi batıra)'l bı 
bir zaman unntamıv11rıı.~1z .. , 

Romanya Ba§vlc·u; Prago 
gitti g 
BUkre~ . 20 (A.A.) - Başveltil ' 

Tatar~ko, refakatinde harbiye rtl~~ 
te~an general Glntz olduğu h!Jl ' 
bugUn Praga hareket etmektedir· M 

tyi haber atan mı:ı.lıatllcl' aıınrtd' ~ 
na e:ike B. TatareRkonmı ?ra~d" 
mUJakatlarT esnasında bilh!ı!f;t'~ tıO' 
manya k Çekoslovak •a ve Ror:n~J1 ı-i· 
ya - Franea mUnasebetlerlnin ın 
şafı mevzuubahis edilecektir. 
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lımirin Kültür Parkı iç açan ve göı . doyuran bir güzellik sembolüdü,. 

·zm·r bircok 
kültür varlıkları 

azanı yor 
G eçen mektubumda yangın 

d yerlerinde açılan bulvarlar. 
v an bahsetmiştim. Başta Gazi bul
'r arı .olmak üzere, lsmet Paşa, 
.A~zı Paşa, Şükrü Kaya, Rüştü 
~'{-as, Ali Çetinkaya, Refik Saydam 
e Voroşilof bulvarları, bunlar. 
~n başlıcalarıdır. Bulvarların ya 
lt11rnasile; Kültürparkın dışında 
alan yangın arsaları, derhal "şc

~f'' bulmuştur. Yakin tarihlere 
adar, metro murabbaı elli ku. 
~ etmiyen arsalara, bugün beş 
~ltaya kadar alıcı çıkıyor. Yukarı
~ adlarını saydığım bulvarların 
txt Yanındaki arsaların hemen he. 
b:ı en hepsi, yüksek fiyatlarla satıl
b ~. Şehirde, göze sarpan bir 
aYındırlık hareketi var. Birçok 

htlerde, lzmir Uslubiyle sağlam 
\iUalar, evler, lipartımanlar, ya. 
Mrnaktadır. Şehrin yukarı kısmı
Ilı işgal eden eski İzmir, daracık 
'°kakları ve biribiri içine girmiş 
evıerile, imar gören lzmir karşı. 
~lııda itiraf etmeli ki çok sönük 
8.lıyor. 

V arşıyakaya gelince, burası 
F\ lzmirin "Boğaziçi" dir arn. 

~a. lstanbuldaki Boğaziçi gibi, 
'belediyenin yuvadan attığı yavru 
<leğiı. Eski vali KA.zim Dirik za
txlatunda, Kar§ıyaka, nimetlerin en 
lnUhimmi olan güzel bir içme su. 
~na kavuşmuştur. Bu suyun adı
~~ "Yamanlar., suyu diyorlar. Adı. 
ttbi, kendi de yaman bir su bu! 
~amanlar suyunu içim itibarile, 

tanbulun ikinci sınıf kaynak su-
ları derecesinde buldum. Fakat 
tu var ki, K a r ş ı y a k a l ı 1 a r, 
~amanlar suyu ile çamaşır yıkar-

YAZAN 
Sa. ahaddın 

Günrtör 
. 

para ayırmıştır. Hal santrnl Gazi 
bulvarının arkasında yapılacaktır. 

Planı, bu yakinlarda eksiltmeye 
ko!Julmuştur.. 

Hal açıldıktan sonra. civar köy. 
lülerle, şehir halkı vasıtasızca kar
şılaşacak ve hiç şüphe yok, iki ta. 
raf ta bu karşılaşmadan memnun 
kalacaktır. 

B elediyenin büyÜk hizmetle. 
rinden biri de, Türkiyede 

hemen ilk modern işçi mahallesi
ni kurmak olmuştur. Bunun na. 
sıl başarıldığını kısaca anlatayım: 

Tepecik mahallesi diye bir yer 
var. Burada daha ziyade, alm tc. 
rini ekmeğine katık ederek geçi
nen fakir ve namuslu aileler o. 
tururlar. 

Belediye, düşünmüş. Elinde bin 
lcrce metro murabbaı arsa ,·ar. 

~'.;:.:;:;;;!~-~Bu arsalan, çok ucuz b. !"yata 

lımirin en canlı ôbidesi· 
Atatürk heykeli 

Pazar yerleri şunlardır: 

1 - Güzelyalı da 2 - 'l'cpccik
te, 3-- Alsancakta, 4 - Eşrefpa. 

şada, 5 - Karşıyakada. 
Pazar yerlerinden alış veriş son 

derece istifadeli oluyor. Hayat, 
buralarda yüzde otuz ucuzdur. 

Z engin, orta h~lli, fakir, her 
smıf halk, bır haftalık ih

tiyaçlarını pazar yerlerinden teda. 
rik ediyorlar. İzmir belediyesi bir 
hal santral yapılması için içinde 
bulunduğumuz sene bütçesinden 

satsa \'e parasını, işçilerden sekiz 
sene gibi uzun vadeli taksitlere 
bağlasa, ne ziyan eder? .. 

Ve bu düşüncesini, hemen tat
bike başlamış. Met.ro murabbaı 

(25) kuruşa taksitle satılan ar. 
salar üzerinde şimdi mükemmel 
bir işçi mahallesi var Hepsi (300) 
kadar ev amma, ne güzel, kutu 
gibi evleri bilseniz ... 

~ zmirin herkesçe bılinen bir 
• hususiyeti de, orada bir tek 

tahta eve rnstlanmamasıdır. Ger-
çi bugünden, ahşap inşaat yasak .. 
Fakat bundan otuz, kırk sene ev. 

vel, istiyen pekala ahşap ev ya. 

pabilirdi! 
Nedense, kimse buna rağbet et. 

memiş ... Tepecik mahallesinde ya
pılan tek katlı işçi evleri bile, taş 
kireç ve kumla yapılmış, yarım 

beton mini mini evler ... 
Şehrin biitün işçilerini, hiç yok. 

tan ev sahibi eden İzmir belediye. 
sine, "fıkara babası,, adını vermek 
çok yerinde olurdu. 

a·Ri Ç 
MESELESi 

• 8.?.4. 

• A.2 
• R.8.5 

.. R.8.5.3 
+ 10 9.8.6. 

• D.10.!U 

+ V.ı0.7 

+ V.7.2 D: ~~: 
, C l \ + A.D.9.6.2 

+ R.D.4.3 

+ R.Vl0.9.5.3 

• A.6.4.2 

• 4 

. + A.5 

(S) 4 Pik taahhüt etmiştir. (E) 
ve (W) müzayedeye karışmamışlar
dır ve kağıtları görülmiyor. {W) 
karo (V) si ile oyuna başlar. 

( S) nasıl oynamalı? . 
•su meselenin halli 25 mart per

şembe sayımızda çıkacaktır. 

18 Mart Perşembe Sayımıı
da Çıkan Meselenin Halli: 

~ V.7.4 
. 8.5.3 
+ A.7.~ 
+ D.10.9.2 

• 8.6.3.2. N - ·, + 
D.V.10. J . 

• 6.2 w t • 
• 10.2 s 

- + + 6.4 
4!' A.D.5 
'I A 
• 9.8.5.3 
+ A.R.V.8.3 

R.10.9 
R.9.7.4 
R.D.V.6 

7.S 

(S) 5 trcfli taahhüt etmiştir (\VJ 

kör (D) si ile oyuna ba~lar. 
Leveler: 
1. - {S) kör (A) si ile alır . 
2. - Bir küçük koz oynayıp yere 

geçer. 
3. - Yerden kör oynayıp elden 

keser. 
4 ve 5. - Koz ile yere geçer ve 

oradan bir kör oynayıp tekrar elin
den keser. 

6 ve 7. - (El ye iki karo verir. 
8. - (E) nin oynıyacağı karoyu 

yerden ( A) ile alır. 
9 ve 10. - Yerden iki defa koz 

oynar. 
Bu levelerde ( E) ya pik yanını 

veyahut karo atmak mecburiyetinde 
kalır. ·e (S) onun atacağı kağıda 
göre 2 pik 1 karo veyahut 3 pik ya-
par. 

• (E) altıncı veya yedinci levede 
karo aldıktan sonra tekrar karo 
oynamazsa (S) in planı bozulmaz: 
zira gerek koz gerek karo (A) sı ile 
yere geçebilir. , 

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Yeni Çocuk Ansildopeıdisi 

' 

Teşkilatı Esasiye 
Kanununda Yapılan 

Son Değişiklikler 
(Teşkilatı E..usln kanununda ,.,.. 

pılan son değişiklikıer münasebebe 
Kamutaşda geçen mU:ıa.kerelerl ay
nen neşre de\ıun ediyoruz:) 

Binaenaleyh ilerde yapılacak ka. 
nunlarda amme menfaati ile, şah
sın menfaatini te'lif etmek için Yük. 
sek Meclisin inceden inceye çalışa

cağına emin olmak pek tabiidir .. 
lşte görülüyor ki, bütUn bu vasıfla
rın iyi netice verebilmesi için vatan-
daşların, Yüksek Atasının sözilnü 
tutacak şekilde feragati his ve fera
gati nefisle işe sarılmaları ve mem. 
leketi bu §ekilde müstefit etmeleri 
gerektir. 

na.ve edilen beş vasıftan biri de, 
inkilabcıhktır. Muhterem arkadaşı. 
mız Bay Halil burada kendilerine 
anz olan bir tereddüdün izah edil-
mesini istediler. Hakikaten sureti 
zahirede görünüyor ki. memleket siya .... 
si inkiliibını yapmış ve en mükem. 
mel bir şekli Hük\ımet kabul etmiş
tir. Şu halde burada yani inkılapçılık 
sahasında yapılacak olan nedir? iç
timai inkilablan yapmış memlekette 
bunun üzerinde de söz söylemeğe 
mahal kalmamıştır. Memleket ikti· 
sadi tnkilabı da bir kanun ile ik
mal etmek üzere bulunmuştur. Şu 
halde inkilabcılık · ne şekilde tecelli 
edecektir? Daha ne istenebilir? Ben 
öyle zannederim ki, bu, teceddüt 
ve terakkinin bir remzidir. Zihayat 
olan her şey daima ilerlemeğe muh. 
taç ve mecburdur. Tevakkuf ettiği 
takdirde inhitat başlar. Şu halde onu 
inhitattan kurtarmak için mütemadi
yen ümran yapmak, ileriye gitmek 
zaruretindedir. Buradaki inkılapçıhk
tan alacağımız mana bu olacaktır. 

Diğer kayıtlar hakkında söyliye
cek bir söziim yoktur .. 

Tabiatile mademki Devlet işleri. 
gittikçe çoğalıyor, eski devlet mef
humu yerine bugünkü Hükumete 
düşen birçok vazifeler vardır. Elbet. 
te teşkilatı bu vezaifi yapabilecek 
1ekilde çoğaltmak doğru olur. Hula· 
sa itibarile söyliyeceğtm şurfur: 

işareti:ıi bu memleketin 
~ünsü niyetle kabul etmesi bu mem. 
leketin ve bu milletin menfaatinedir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 
Teşkilatı Esasiye En. R. Şemsettin 

Günaltay (Sıvas) - Arkadaşlar; Ha
lil Menteşe arkada§ımız çok ince ve 
esaslı bir noktaya temas ettiler. Bu 
nokta daJ bugün tadili teklif edilen 
vt- Türkiyenin Esas Teşkilatı hakkın· 
da umde olarak kalması takarrür e
den ikinci maddeye aittir. 

Türk, Asyanm bir ucundan o'bUr u
cuna kadar hakim olduğu devir! le 
kendisini yıkan amil ancak içinde yer 
alan harici milletlerin telkinleri ol -
muştur. · 

Büyük Tukyu Devleti yıkıldı. Bu
nun amili o zamanki Çin siyasilerinin 
Türk benliğini yıkmak Uzere, müte • 
madiyen yaptıkla:n telkin ve fikirler 
olmuştur • 

Hepiniz bilirsiniz kl, bUtün dünya 
Tiirkiln ölümünün, determinizm esas
larına göre, mukadder olduğunu iddia. 
ettikleri bir sırada, onun büyükleri, 
ancak Türkün ruhundan aldığı kana· 
e.tle bugün gördüğünüz bu canlı ve 
hayatlı Devleti kurmağa muvaffak 
olmuşlardır. (Alkışlar, bravo sesleri) 
Şu halde bugün huzunınuza arzedilen 
tadilatın esası olan cümhuriyetçilik, 
Türkün kendi ruhunun ifadesi demek
tir: Milliyetçilik, o da kendi varlığının 
idamesi için lazım olan esastır. Su 
hatae Türkün bu esasları Teşkilatı -e
assiye kanununda yer bulunca, bunla
ra muhalif olarak fikirler serdedilmi
yecek midir diyorlar. Bir liberal çıkıp 
liberalizm esaslarını, bir komünist 
çıkıp komünizmi müdafaa edemiyecek 
midir diye soruyorlar . 

Hııy:ır etmiyecektir. edemiyecek
tir. Teşkilatı Esasiye Kanununda mu 
halif herhangi bir hareket nasıl hir 
cürüm ise bu esaslara muhalefet te 
ayni şekilde cüriim sayılacaktır. (Bra 
vo 8csleri, alkışlar). 

Arazi meselesinde bir emniyetsizlik 
bir itimatsızlık meselesi zannetmiyo
rum ki olsun. Mülkiyet hakkının kud
ı:;iyeti Teşkilatı Esasiye kanunumuzda 
tasrih edilmiştir. Burada teklif edi· 
len, bir adaletin icabının yerine geti
rilmesidir. Memlekette çalışan ve bu 
mi!Jetin asırlaı·dnn ve asırlardanberi 
barı.nı çeken asıl halkın hakiki malına 
sahip olmasıdır. Bu iş yapılırken bu 
gün bir takım §erait altında bu mal· 
!ara malik olanların hukuku payimal 
edilecek değildir. Burada Teşkilatı E· 
sasiyede yapılan iş, bu malların çift. 
çllere tevzii lçın kanun! bir müsaade 
vermektir. Bu kanun yapılarak bura· 
ya gelecektir. O zaman mal sahibinin 
hukukunu temin edecek esaslar tabi
atile derpiş edilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar; Bu madde Türkün ha
yatından, Türkün tarihinden, Türkün 
asırlar içerisinde geçirmiş oldıığ\! inkı 
•apl:.ırd3n mülhem olan kudsi esaslar
:lır. Bu esaslar arzettiğim gibi, Tür -
kün tarihinden çıkarılmıştır. Türkün 
•arihini karıştırırsak, mazinin, karan-

Recep Peker (Kütahya) - Arkn
daşhr; Hali1 Mt'nteşe arkadaşımın İ· 
lişmesile uyandırılan mevzu hakika· 
ten bu kadnr mühim bir işin Yüce 
Kamutaydan çıktığı esnada üzerinde 
konuşmak gibi büylik bir fayda temin 
edilmiş olacaktır. Ben de Halil Men 
teşe arkadaşımın tasavvur ettiği bir 
faydanın şümulüne hizmet etmiş ol
mak için fikirlerimi arzetmek maksa 
dile bu kürsüye geldim. Arkadaşlar, 
iç rejim bakrmmdan yer yüzUnün ha
line kısa bir görüş yapalım. Bu görü 
şün hulasası ııudur: Yer yUzünde bir 
çok çesitli krizler yanında her yerde 

'--------"' ıklnrına gömülen asırlann en derin

liklerinden kudsi bir varlık halinde 
beşeriyet ü1.erine yükselen Türk; an-

ve kendi kanaatime göre diğer krizler 
den daha mühim bir iç reiim krizi ve 
buhranı hüküm siirmektcdir.lçinde ya 

Ademi ikt~dar 
Bel gevşekliğine 

En tesirli bir ilaç SER\'OtN'dir. !hti
yarlara gençlik, yorgunlara dinçlik 
verir. Taşraya posta ile 185 kuruşa 

cak o günden bugüne kadar varlığını, şadığımız güniin en önemli bir noktası 
bugün burada tesbit ettiğimiz esasla- olarak bizim gibi yeni ve modern ha
ra istinaden muhafaza•etmiştir. Türk yata yeni çıkını§ bir devlet için kendi 
yaşamıştır; milliyetçi olduğu müddet- rejimini daha ileri bir dikkatle göz 
çe: Türk yaşamıştır, devletçi olduğu önünde tutmak ve kendine yakışan 
müddetçe; Türk yaşamıştır, ancak . . . 

en, İzmirliler, bu suyu memba su. 
~ fiyatına satın alıp dirhem dir
hem kullanıyorlar. Çünkü, Yaman 
lar suyunun, lzmire kadar gctiril

txlesı, Şimdilik J<abil değil amma, 
değerli vali Fazlı Güleç ve çalış
~an belediye reisi Behçet Uzun 
binırnetile, 1zmirlilerln de bu su
dan, bol bol, ve doya doya istifa. 

de edecekleri gUn pek te uzakta 
<>lrnasa gerek... Zaten lzmirin en 

~UYlik talil, başında ibu iki kuvvet-

J..._s_a_n __ dı -r_m_a_d_a _g_u_ .. z_e_ı __ b_i r_b_a ı_o_I gönderilir. Sirkeci Merkez Eczanesi. 

k d
. 

1 
• 

1 
k d' kendi hayat ve ıhtıyaçlarına uygun 

en ı var ıgının esas anm en ı nı - . . . 
h d k d 

- "'dd t {B şekilde kuvvetlendırmek ve tanzıın et· 
un an çı ar ıgı mu e çe... ravo ' . 1 . b d d 

l 
. ) mek baş ış erın en aşın a ır. 

ses erı . 
lşte Tiirk ölüm döşeğinde iken, var-

lık, ruhunu, kendisine · nefhedenlcr - Cerrah paşa Hastanesi -

1'ürkün tarihine gömülerek onun var- ı• Bevliye Şefi Dr. ı• 

ı.atin bulunmasındadır. 
l 

•
1 

zmirle, lstanbuldaki yaşa. 

yış şartlarını geçim bakı
txlından tetkik ettim. Vardığım 
lletice şu oldu: 

lı.rnir lstanbuldan belki daha u. 
tı.ıı bir şehir değildir. Fakat; ora-
<1 ' k~ tutumlu bir aile, lstanbulda.-
~ 1llden daha az bir masrafla geçi· 

CbiUr. Bunun nasıl olduğunu me
t-ak ettinizse söyliyeyim: 
b .~.mir belediyesi, şehir halkının 
Utun gıda ihtiyaçlarını en ucuz 

tekilde temin etmek imkanını bul
ltı.uştur: Semt eemt pazarlar açtı. 
l'arak ... 
Şimdilik şehirde beş büyük pa

•ar k b uruluyor. Ve bu pazarların 
el>si de, haftanın ayni günü, pa

tarıarı kuruluyor. 

Bandırma (TAN) - Çocuk E sirge.me Kurumu menfaatine beledi. 

ye salonunda bir ba lo ve ri lmişti r. 
Güzide ailelerin iştirak ettiği bu balo, şimd i ye kadar burada verilen

lerin en güzeli olmuş, Carp dans l arı.milli oyunlar ve mu htelif e&lence • 

lerle sabaha kadar eğlenilınlştır. 

Gönderdiğim resim, baloda bulu nanlardan bir grupu gösteriyor. 

Güzell iğin 

en bi· inci şartıdır. 

• " 

lığının esas seciyeler ini bulmu§ ve Ihsan Arif Derman 
bugün burada teklif etmi§lerdir. Beyoğlu lstikHil cad. Şekerci 

(Bravo sesleri). Hacı Bekir üstünde 2 nci kat. 
Arkadaşlar, bir milletin ana kanu- ~ Tel. 44486 ~ -" 

1 nu yapılırken ilk evvel nazarı itibara 
alınacak şey, o milletin kendi husu - KAYIP - 934 senesinde Üsküdar 
siyeti ,kendi ruhunun tecelliyatı ol -
malıdır. Ancak o yoldaki umdelere is
tinat eden bir millet, en büyük fırtı
nalar karşısında varlığını ve benliğini 
muhafaza eder. 

orta okulundan aldığım mezuniyet şe 
hadetnamemi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmU yoktur. 
Üsküdar orta okulu UçUncU A şube
sinden 41 Fnik. 

1/1 TERKi TiCARET DOLAYISILE 

lr enzi18tlı oyuncak satı ş 
Çocukları sevindiren, zeka ve kabiliyetlerini artıran çeşit çeşit oyun 
caklar terki ticaret dolayısile Beyoğlunda lstiklal caddesinde Tokat

liyan oteli karşısında 255 numarada 
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HASAN Gazöz •• •• ozu 
Meyvalardan ve meyvaların özü~den yapılmıttır. Şekersiz mey. 

va tuzu tertibi ve tekerli limonlu şampanya tertibi enfesi nef ais 
nevileri vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve 
limonata yerine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertipler kullanıl 
maktadır. Yüzde bet yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve 
daha nefis olan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz 
icabıdır. Kavanoz içerisinde 25, büyük 35, dört misli 50 kurUf· 
tur. Hasan deposu. Ankara, lstanbul, Beyoğlu, E~kitehir, Betik
ta§. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas:r.d~n: 
10 sene ve daha fazla zamanlardan beri sahipleri tarafından aranılmadı

ğından dolayı 2999 sayılı Bankalar kanununun 41 inci maddesi mucibince 
Osmanlı Bankası Eskişehir şuıbesi tarafından Bankamıza devredilen ay
niyatın müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Işbu ayniyatın bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene 
zarfında sahibi veya varisleri tarafmdan evrakı müsbite ibrazı suretile 
ldare merkezimiz veya şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları 
takdirde amortisman sandığına intikal edece~.; alakadarlara ilan 
olunur. (1565) 
Bankamıza 'Mudi Ban- Ayniyatın Sahibinin Adresi Muhammen 
devir tarihi ka nevi ismi kıymeti 

30, 4, 936 Osmanlı Bir dina- S. Barissac 'Meçhul TL. 100.-
Banka..c;ı mo ve te~ 
"Eskişehir,, ferrüa•J 

OSMANLI BANKASI 
1LA.N 

Osmanlı Bankasının Galata idare>i 
mcrkeziyesile Beyoğlu şubesi vezne
leri gelecek nisanın birinci perşembe 
gününden itibaren, aşağıda yazılı sa
atlerde açık bulunacaktır: 

Adi günlerde: 
Saat 9 dan 12 ye kadal'" 
Saat 14 ten 16.30 a kadar 
Cumartesi günleri: 
Saat 9 dan 12 ye kadar. 
Mczkür Bankanın Yenicaml şubesi 

veznesinin açık bulunduğu saatler a
şağıda gösterildiği veçhile, halile ib
ka olunmuştur: 

Adi günlerde: 
Saat 9 dan 16 ya kadar 
Cumartesi gUnleri: 
Saat 9 dan 12 ye kadar. 

Acele Sahhk Ev 

Gedikp~ada· İhsaniye mahallesin-

de Hattat sokağında 22 numaralı al-

tı odalı ahşap, elektrik tertibatı, ku-

yu ve ufak bir bahçesi bulunan ha

ne satılıktır. lstiyenlerin içindeki ki

racıya müracaatları. 

Beşinci icra memurluğundan: .Mah 

cuz olup satılmasına karar verilen 

muhtelif ev eşyası 25. 3. 37 perşembe 

günü saat 14 ten 16 ya kadar Kur
tuluş caddesi 146 No. lı Kara\•iya a
partmanının önünde satılacağından 
talip olanların mahalli mezkurda 
bulunan memuruna müracaat etme
leri. (31172) 

Siz de bu kremden 

şaşmayınız 

Çünkü, 
Bütün rihanda t-llf sentıdlr dalına üs
tün n r,siz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN ı 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tttrübt
mahsulü olarak \.'Ü('ude ~etiriır:ü ... 

1 yeı;:ii.ne sıhhi kremlerclir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini siiz Vf' şarlatanlrkla dtiil.

1 s1hhi r.vsafının Pari<11, Lonclra Berlin 
~ev • York g\izellik enstitülerinden 
:\'üzlf'J'C(' krem arasmdR hirindlik mü 
kafntını kazanJIUş ohna!da ishat et-

i 
. 1 

m ştır. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, goce için yağlı 
,.e hn.lis acı badem kremlPri. Tanm
mış ecm, itriyat ve tuhafiye mağa
ıalannda hulunur. 

Deposu: tn~iliz Kan:mk F..czane1Jf 
Beyoğlu • İ411tanubl 

Üskildar birinci sulh hukuk hakim
liğinden: Saniye ile Nuri Refik ve. 
~airenin şnyian ve müştereken mu· 
tasarrıf oldukları. Üsküdarda Pazar· 
baRı mahallesinde ~uhkuyusu cad· 
desinde eski 30 ve yeni 2R numaralı 
mna hahçe bir bap hanenin kabiliye· 
ti tıı ksimiyesi olmadığından şüyu un 
izalesi için Açık artırma ile satılarak 
paraya çevrilmesine•"e h1~~edKT1ıtnn 
hisseleri nisbetindc tevzi ve tnk!'limi
ne mahkeme('e ka°i-~ r ~eriİmiştir. 

1 - İşbu gıı 'Tİ menkul ahı:ıap olup 
bir çatı altında iki kısma tefrik edil. 
mlştir. İki ı:ıokak kııpısı \"ardır. tki 
taş oda ve altt Mndık oda ve on iki 
de odfı ve iiç sofa ve üç hela ve bir 
balkon ve iki mutfak \'P bir kömiir
lük ve tapu senedine nazaran 50!'.IO 
metre murnhbnında bir hahce!'li Vf' 

bahçesinde ku~·uyu ve 20 kadar mey
vah ve mevvasız ağaç ve fidanı ve 
h'.lh('ede bir tavuk kümeı:ıi'li ve hane 
dahilinde hnvaga7.i ve terkos suyu 
tesisatı olduğu ~ibi kısmen de elek
trik tf"sisatı yardır. işbu haneye iic: 
vem inli ehli vukuf ta rafından ~000 
lira kıvmct takdir edilmiı::tir. Hane 
ehemmiyetlice tamire muhtaçtır. 

2 - Satış prşindir. Müzayedeye 
iştirak etmek istiyenlcrin kıymeti 
muhammenenin yüzde 7.5 nisbetinde 
pey akçesi vermeleri lazımdır. Rüsu· 
mu tellaliyc ve yirmi sent,lik evkaf 
taviz bedeli müşteriye ve bina ver· 
-;isi ve belediye rüsumu ve evkaf i· 
caresi tarihi ihaleye kadar mal sa· 
hiplerine ait olacaktır. 

Satış 22. 4. l 937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya ka
dar Ü!'lküdar sulh hukuk mahkeme
sinde yapılacaktır. O gün kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ini bulma
dığı takdirde en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak şartile müzayede 
on beş gün temdit olunarak 7. 5. 
1937 cuma günti saat 14 ten 16 ya 
kadar devam edecek \"e en çok artı
rana ihalei kntiyesi icra kılınacaktır. 
Bedeli ihalenin beş gün zarfında mah 
keme veznesine yatırılması şarttır. 
Aksi takdirde ihale fesholunarak bun 
dan hasıl olacak zarar ve ziyan ve 
fark ve faiz vesair maı:ıraflar bila 
hüküm andan tazmin ettirilecektir. 

4 - İşbu gayri menkul üzerine de 
tapuca müseccel ve gayri müseccel 
hak sahibi olduklarını iddia edenlerin 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
z:arfında vesaik ve senedatı kanuni
yelerile birlikte mahkemeye müra
caatleri lazımdır. Aksi halde tapuca 
milseccel olmıyanlar satış parasının 
paylaşmasından hariç tutulacaklar
dır. 

5 - Daha fazla malümat almak is
tiyenlerin mahkemenin 937 / 6 No.lı 

dosyasına ve .atış memuru olan mah 
keme başkitabetine müracaat edebilir 
ler. Talip olanların satış gtinleri mu-

Zl • O> • ~MI 

ısınmak icin bütün kış 
k a I o r i I er ocaklarında, 
salamandra . ve kok 
obalarında kullandıgınıı 

Türk Antrasiti'ni 
Yemeklerinizi pişirmek 
laıında ve maltız/arda 

• • 
ıçzn 

da 
mutfak soba
!Jakmalısl.İıız. 

Oiğermahrukattan, l kat üstün oları 
<abİli istifade kalo- TÜRK ANl RASil i ~ 
ri, kolay yanma, çok bunlara n is bet 'E 
dayanmavezayiatın en ucuz ve en ·da 
azl ığı itibarile kal reli kömürdür. 

l s·ınmak içın olduüu 
pişirmek 

~ibi yemeklerinizi 
için de 

• • • 

fURK ANTRASITINI Kullanınız! 

DIKTüDAR 
ve BELGEVŞEKLiGi "E KARŞI 

HORMOBiN 
T:~ tıletleri - 11.-r ~nf'<le ara}1n11 Posta kutusu 1255, Hormobin Galata. lstanbul ~ 

Dabkoviç ve Şürekası 
VAPUR ACENT ALICI 

Schuld • Orient Line 
İstanbul ile l Hamburg, Bremen, 

Anvers, Rotterdam) limanlan ara -
sında karşılıklı muntazam seferler. 

NORBURG vapuru, bu limanlar -
dan 22 marta doğru limanımıza ge· 
Jecek ve hamulesini tahliye edecek· 
tir. Tafsilat için Galatada Frenkyan 
hanında 3 ncü kattaki umumi acen
talığına müracaat. Telefon: 44708/ 7 

KULAKLAR 
Güzel sesleri ı,ıttiğt 
gibi, hazan parazitleri 
de ahr . Iİer ses sizi 
o~·alamasm. 

KREM. PERTEV 
Hakkmda dinlf'!diğl 

niz ve duyduklannı 

zın en büyük t8nina • 
tı, onun karanna.ran 
pa.rlaklığı ve h&d~ler 

kar,ısmda unut ulma. 
yan adıdır. 

Sahibi · Ahmet Emln YALMAN 
Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. SALtM • 

Gazetedlik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

ayyen saatlerinde ÜBküdar Sulh hu· 
kuk mahkemesinde hurr bulunmala
n lUzumu ·ilan olunur. . · 

lstanbul C. H. P. llyö nku~·ul Başkanhğındall: 
A) Eminönü Halkevi yanında yaptırılacak spor ve konferans sa ıorı~ 

ve teferrüatı binası kapalı zarf ile eksiltmiye konmuştur. Keşif bede 
C 57.914) liradır. 

B) Projesi (290) kuruş bedel mukabilinde Eminönü halkevi başka11' 
lığından alınabilir. 

Cl EksUtme: 9 Nisan 1937 cumartesi günü saat 16 da CağaloğJurı~ 
Parti llyönkurul merkezinde yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usulü ife yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat (4.145) lira 70 kuruştur. 
F) Lsteklilerin belediye heyetinden fenni ehliyet vesikaları almış ol• 

malan lazımdır. 
G) Teklifler 9 Nisan 1937 cumartesi günü saat on beşe kadar\ cağıı.l• 

oğlunda Parti llyönkurul merkezinde inşaat komisyonuna verilecektir· 
H) Müteahhidin bu işi başarabileceğine dair Nafıa Fen heyetinden bil' 

vesika iıbraz etmesi şarttır. (1576) ,,,,,,,/ 

Galata Maliye Şubesi Tah_s~l _Ş!~liği!'~e!': 
2600 Ton Kandilli yıkanmış maden kömürü 
111 Ton kok kömürü 
10 Ton TürkAntrasiti 

1 Tane Amerikan yazıhane 
Vergi borcundan dolayı haciz altma alınmış olan yukarda cins ve nıll<' 

tarı yazılı kömür ile yazıhanenin 26. 3. 937 cuma günli saat 11 de KürıJ• 
çeşmede tramvay durak yeri 107/ 2 No. lı Yeni depoda açık artırına ,•c 
peşin para ile satışı yapılacaktır 

Hergiin mahallinde görülebilir. 
Alıcıların satış gününde orada bulunmaları. (1578: 

Üniversite Rektörlüğünden: ~ 
Paris üniversitesi Tıp fakültesi tanınmış profesörlerinden ve A.kade·e 

d •Jll .. azasından Pr. Dr. De bre 22. 3. 1937 pazartesi saat 18,15 le "Acro ) (Jııi• 
ve 24. 3. 1937. çlırşamba saat 17 de "Erytheme noueux: .. hakkında 
versite konferans salonunda iki konferans verecektir. (1577) 

----------------------------------------~ Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Satın almacak 14.000 Türk lirası muhammen bedelli bir adet çift d~ 

virli Tipo makinesinin pazarlığı 29 Mart 1937 pazartesi günU eaat 0 

beşte Devlet Basımevinde yapılacaktır. 
Model ve sair evrak direktörlükte bedelsiz olarak görülebilir. 
İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat (bin elli) lirayı ve; 

let Basrmevi veznesine pazarlık saatinden önce yatırmış bulunma! 
ilin olunur. (1575). 


