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YENi ÇOCUK 
Ansiklopedisi 

Bu kUpc;.nlan toplaymaz J O kupo. 
m ~ l' enl Çpculc Anaiklope. 
dilini 7 Vz kututa alabilininiz. 

1 ·• iT ALYA AVRUPAYI KARISTIRDI 
12 -INGIL TERE VE FRANSA KIZDILAR 
ı························ı 

: Bu harı:ta, Madrit Ö"\Ün· 
• ; de iıilerle beraber hare - $ 
• • : ket eden ltalyan kuvvet • $ 

~::. i "' )erinin mağlup edildiği ıı-

rada çizilmiftir. 

ı ı 

Mussolini ispanyaya iki' 
.Kolorduluk Bir Askeri 
Kuvvet Gönderecekmiş 

,_ __ 

Madrit ve Guadafajara ·Önlerinde harp vaziyeti 

lsvanyada Dahili Harp 
Hükumet Kuvvetleri 

Lehinde / nkişaf Edil}or 

ispanyada takım takım hülc umet kuvvetlerine iltico •• 
den ltalyan askerlerinden birkaçı esaret vaziyetinde 

Londra, 24 (TAN) - İtalyanın, lıpanyaya ademi müdahale 
sistemine kartı ıon takındığı muhalefet vaziyeti üzerine h~ııl 
olan endi,eli ve korkulu havanın akisleri geni' mikyasta heye
canlara yol açmı9 bulunuyor. lıpanya itinin ıon tesirleri töyle 
hulasa edilebilir: Sinyor Muuolininin ıon nutku, İngiltere ile 
İtalya arasında yeni bir uçurum açmı,tır. ltalyanın ademi müda- r 
hale sistemine muhalefeti, J\.Avrupada endi9eler uyar.dımıı,tır. 
Ademi müdahale ıiıteminin yıkılması tehlikeıi batgöstermittir. 

ltalyanın muhalefeti 

Köye B• YA ı 
ır aveye 

Ademi müdahale işinde son vaziyete gelince; İtalyanın Lon
dra Büyük Elçisi M. Grandi, Ademi Müdarale Komitesindeı 
İspanyadaki gönüllüleri geri çağırmak teklifine muhalif bir 
vaziyet almış ve İngiltere bunu protesto etmiş bulunuyor. 
Londra gazeteleri 1 talyanın bu hareketini endişe ve hiddetle 
tefsir etmektedirler. . 

İtalya • Y Ugoslavya 
Görüşmeleri Bugün 
Belgratta Başllyacak 

iki Hükumetin Bir "Akdeniz .. 

masına Varacağı Söyleniyor 
AnlaJ• 

Giden 
Akıncılar 

Ahmel Emin YALMAN 

Çnk 

Yerinde 
Bir Cevap M aarif V ekiletinin, talim 

ve terbiye heyetinin oda- Adana, 24 (TAN muhabirin 
ıındayız. Masalardan birinin üı- den) _ Son günlerde Suriye 

tünde çocuk vazifelerine benzer ser~üzeştçilerile matbuatının 
kağıtlar gözüme ilitti. Birkaç dillerine doladıkları Kilikya 
taneıini gözden geçirdim: (Ço- daki muhayyel Arap camiası 
ban) bathklı bir fİİr... Baskı dedikodusuna bir son ve karşı 
harflerinin el yazıaına tatbiki ıu lık vermek için Adana Vilayet 
!'etile çok okunaklı yazılmıt. hars komitesi, Cumhuriyet 
Mübalağa etmiyeyim amma• Halk Partisi Merkezinde top 
ınakinede yazılmıt bir yazı ka- lanarak bütün Çukurovalılara 
dar kolay okunuyor. hitaben ve bugün on binlerce 

- Bunlar ne'! dedim • ç k 
BUtiln dudaklarda bi; iftihar te • nüshası u urova şehir ve ka 

bessümU dolaştı: sabalarına dağıtılan şu beyan 
- Köyden gelen ve köye akın eden nameyi neşretmiştir: 

ilk eğitmenlerin üç, dört ay içinde or- "- Saltanat devrinde ve sadece 
taya koyduklan eser • mezhep davalarının neticesi olarak 

Herkes hatırlıyacak: üç, dört ay doğmuş kötü bir zihniyet, Çukurova. 
evvel çok basit görUnen bir hadise ol. mızda Türklük. Fellahlık , Nuseyrilik 
ınuştu. Çifteler çiftliğinde çok ameli, diye bir ayrılığın mevout olduğu fik· 
çok hareketli bir kursta yetişen yet- rini bir r.oklanmızın kafasına yerleş
lnif, seksen kadar eski çavuş, köyle. tirmiştir. 

re dağıtılmıştı. 0.smanh imparatorluğun hemen bil. 

Köyden haber tün işlerine hiı.kim olan bir cehalet, 

D emek ki a.ı:t'~ bu a~ıncılanmı- bu fikri maalesef asırlarca beslemiş 
zm habennı almaga başladık. ve yaşatmıştır. Sultanlar devrinin 

Gür.el bir ekini u bir zamanda biçi - milletimize miras olarak bıraktığı kö. 
~oruz. tülükleri birer birer ortadan kaldıran 

Sordum: cümhuriyetimiz, bu büyük, milli da-
- Kültür ve med~niyet akmcıla - vaya da artık parmak koymuştur. 

ıımız daha neJer yapmışlar, başka Alevi. Fellah, N'usevri gibi manasrz 
haber var mı? ad ve iftiralarla Büyük Atatürk küt-

- Yazılan görüyorsunuz. Bazısı lesinden ayn bir ekalliyet gibi gö!'lte
daha iyi, ba.wıı daha fena... Fakat rilmek istenen bu yurtdaşlann tarih
hepsi okunaklı .. Hesap, hayat bilgisi, lerivle. kanlariyle ve içlerivle öztUrk 
toprak işleri mallımatı da ona göre .... old~klar ıinkar kabul etme~ bir haki. 

- Akmcılarımız daha, daha neler kat halinde parlamıya başlamıtjlır. 
Yapmışlar?. Milıt sevinçlerimizi olduğu gibi, m!ı 

- KöyJU kereste ve harç tedarik U ıstıarplarımızı da bizimle payla~ -
etmiş. Bizim eğitmen, mimar ve mü. (Devamı Sa. 10. Sü. 2 de) 

hendi.sliğini yapmış. Ortaya her köy- ---------==-==-====:o 
de birer mektep binası çıkarmışlar.. -«- GÜZELLIGE 
köy in§aatmda örnek olacak bir bi • 
lla .. Sonra ağaca çok ehemmiyet ver· SUiKAST ! 
tnişler, bir taraftan meyva ağaçlan, 
diğer taraftan gölge ve süs ağaçları Hollivut, 24 (A.A.) - Meçhul bir 
dUmıişler. Çorak köylerin eh:~ Hm sinema aıktl'islerinden meşhur 
bu gidi~le yeşillik göreceğizıf>Y'ya1 yıldız Anna May Vonga bir mek 
•aş yavaş meyva yetiştiri . ye•· p--föndermiş, 20 bin dolar yollama. 
elnuya alışacak... · 'j ğı "takdirde yüzünü kezzapla yaka. 

[ Arkası Sa. 10 :4 de ] gıfmı bildirmiştir • 
' . 

Meselenin tahkiki istendi 
Sovyct elçisi M. Maiski komitede, İtalyanın aldığı vaziyeti şid.:lelle ten-

1·1• -\.-:., hıt'!'iln İspanyada 60 binden fa~la İtalya askeri bulunduğunu 
&Ö~f'mie_ Yft demı,uı ıu. l~ .... '-"~ .ı.1 llU' mClhkl\~ll tt~l:u~ı'! ietilA altııı· 
da bulundurmuş oluyor . ., M. ~iaki bilhassa fU tE'klifi ortaya atmıştır: 
1 - 20 şubattanberi İtalya, İapanya bilerine uker ve mühimmat gön
dermiştir. 2 - Muntazam İtalyan kuvvetleri ispanyada harp ediyorlar. 
3 - Bir heyet bunu mahallinde tetk ik etmelidir. 

Tahlcilcat istiyen Londra 
Sovyet Sefiri M. Maiski 

Siyasi 
Müsteşarlar 

iş Başında 
Ankara, 24 (TAN) - Dün bildir -

diğim siyasi müsteşarlar listesinde 
eksik kalan hariciye ve maliye veki. 

Jetlerine siyasi müsteşar olarak ge . 
tirilecek şahsiyetlerin isimleri hak -
kında bugün birçok mahfellerde mü. 

Bu teklif karşısında İtalya ve Al • 
man murahhasları hUkümetlerinden 
talimat almak talebinde bulunmuş . 
lardır. Bu mesele tali ademi müdaha
le komitesine havale edilmiştir. Di -
ğer taraftan ademi müdahale tali ko 
mitesi 44 üncü toplantısını da yapa
rak bazı kararlar vermiştir. Bu karar 
lara göre, kara ve deniz kontrol plan 
Jarınm tatbiki için lazımgelen tedbir 
lcr alınacaktır. 

Gazeteler nasıl tefsir 
ediyorlar? 

Londra, 24 <TAN) - İtPlyanın a
demi müdahale komitesinde takındı
~· vaziyet gazetelerde muhtelif şekil 
lerde tefsir ediliyor. Faşist Deyli Me 
yil gazetesi diyor ki: "İtalyanın hare 
keti, İspanyaya açıkça müdahale yo-

l Arkası ~a 10 füitün 1 de 1 

Roma, 24 {TAN) - Haridye Nazırı Kont ·~o.t Yugoılavya 
hükUmetile ıiyaal ve iktııadl müzakerelerde l>u unmak üzere llu• 
gün ekıpreıle BeJgrada hareket etmitlir. Kont Ciano, Yuıoılav• 
ya devlet adamlarile iki memleketi alakadar eden bütün itleri 
gözden geçirecektir. Görütmelerin yann veya cuma günü yapıl· 
ması muhtemel görülüyor. 

Balkan 
Hariciye 
Nazırları 

Küçük Antant Nazırlarile 
Birlikte Toplanacaklar 
Bükreş, 24 (A.A.) - tyi mallımat 

almakta olan mahafile göre kUçük 
itilaf ile Balkan itilafı hariciye na -
zrrlan, Romanyanm milli bayramı 
münasebetiyle 15 mayısta burada top 
!anacaklardır . 

1 

Roma, 24 ( A.A.) - "Giornale d'!• 
talia., Belgratta}ti İtalyan - Yıugos. 
lav müzakerelerinden bahsedert'lt di· 
yor ki : 

Biri siyasi ve biri iktısadi imzala • 

nan iki muahede İtalyan - Yup • 
lav münasebatmda yeni bir devir aç. 
maktadır. Şurasını kaydetmek lilzmn 
suzdur ki, İtalyan - Yugoslav antaı 
masiyle açılan ve yalnız iki memle • 
ket münasebetlerine değil, bütün Tu. 
na havzasına ve Balkanlarda tatbik 
edilecek olan siyaset, A vrupanm bu 
mmtakasında her devlet için bir istik 
rar ve emniyet unsuru olacaktır. Bu 
siyaset hiçbir ihata maksadı, takip 

(Arkası Sa 10 SU 6 da) 

nakaşalar yapılıyordu. Fakat akşam 
üzeri dola.şan en kuvvetli şayia, ha -
riciye vekaletine münhal mebusluk -
lardan birine seçildikten sonra Bay 
Numan Rifatın, maliyeye de yine me
bus seçildıkten sonra şimdiki müste 
şar Bay Faik ,Baysalın getirilecekleri 
merkezindedir. Diğer siyasi müs
teşarlar bugtin vekaletlerine giderek 
bazı işlerle meşgul olmuşlardır. 

Türk kahramanı Horasanlı Eba Müslimin macera dolu hayatım 

Ziya Şakirin kalemile çok yakında "TAN" da okuyacaksınız. 
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.\nkarada 
bulunan 
Hintli 

n.safirler 

is·t ek f~ri n başl ıcası 
komisyonun lağvidir · 

1 a· . ayrmübadiller Cemiyeti·umumi katibi Şa
. hap, gayrimübadillere ait yeni ve mühim 
t~şebbüslerde bulurunak üzere dün akşam Anka
f<!-Ya gitmiştir. Cemiyet tarafından bundan iki 
ay kadar evvel hükumete yapılan müracaat mü
sait karşılandığı için bu sefer işlerin kat'i bir şek
le bağlanacağı muhakkak görülmektedir. 

Cemiyet umumi katibi, Anı<arada gayrimüba -
diller narµına bazı dileklerde bulunacaktır. Bun -
ların en mühimmi gayrimübadil bonolarının em 
laki milliye ve hükumetin diğer menkul satışla

rında nakit olarak esas kıymetleri üz.erinden ka 
bul edilmesidir. 

I Böyİelikle .hem bonoların kıymetlenmesi, hem de' 
ı gayri mübadillerin müşkül vaziyetten kurtulması te

! ıİıin edilecektir. 
1 
1 Diğer 'taraftan gayri mübadiller komisyonunun bu -

gtinkü çalışması ile' işlerin tasfiye edilemiyeceği hak-
kında bir kanaat vardır. • 

Bu itibarla, ceıpiyet, komisyonun kaldmlmasmı Y.? 

işlerin eski!'!i gibi ya Ziraat Banka~rna ve yahut baııka 

bir teı,ekküle bağlanmasını istiyecektir. Komisyonun 
ı ayda 7500 lira masraf yaptığı, buna mukabil az ve ev. 

Y urdurnuza gelen yabancı seyyahların ilk intibaları müsait olsun diye ve güzel ve muntazam bir yer • 
de karaya çıksınlar kaygusile Tophanede bahçeli bi r rıhtım, bir güzel paviyon ve sokağa kadar da 

bir asfalt yol yapıldı. Hakikaten bunların heyeti unıumiyesi zararsız bir manzara arzediyor. Fakat, bilinmeı 
han~i mütalaa ile, belki de ecnebiler antika meraklisi olurlar düşüncesi! e, bu bahçenin hemen yanına nek&• 
dar eski, harap, küflenmiş. kaburgalar çıkmış tekne, kıızım, gemi bacası, unıurga ve benzin bombaları varsa 
doldurmuşlar. Karilerimize bu işin müteşebbisleri bir f ikir edinir nıülahazasile yukarıya fotoğrafını koyu • 
yoruz. Ne zevkli manzara değil mi? 

Mis Pavrinin güzel bir resmi 

Hintli Güzelin ilk 
ve Son Dansı 
Dansetmemeyi Prensip 

Pavrinin Mukavemetini 

Bilen Mis 

Kim K1rdı? 
r,,~~~~~~,,~,~~l ~,~~l~,I 

~ .y AZAN : A. Emin YALMAN : 
~1'1'1'-1\I' I I' .1 1\.1 ,..._,.,_,. 1\1 .1 I I 1'-1" #'.1-
A nkara, 23 Mart - Hindistan Parsi cemaatinin runani 

reisinin kızı Mis Pavri hayatının ilk ve son dansını An-
karada etmiştir. Bu ilk ve son dansı da Doktor B. Tevfik Rüş
t ü Arasa nasip olmuştur. 

Geçen akşam Ankara Palasta dans devam ederken Mis "Pav-
riye dans edip ctmiyeceğini sordum. . 
- Hayır, dedi, l:rtç dans etme- - Sizin senenlzin manaaı nedir? 

dim, hiç te etmiyeceğinı. Bir ruha- - Biz senemize Nevruz, deriz. 
ni reisin kızı sıfatile kendimi bazı Gece ile gündüzün müsavi olduğu 
dünya zevklerinden mahrum etme- ve ilkbalıarın ba,şladığı gün bizim 
ği muvafık buluyorum. Musikiyi için de yeni' bir sene, yeni bir ha-
çok severim. Bwıun harekete çev- yat başlar. 
rilmesi demek olan dansa bedil - Bu sene kaç sene!idir ve ta.-
baknndan diyeceğim yoktur. Fa.kat rihiniz ne zamandan başlar? 
prensip te prensiptir. Ameri.kada - Bu gece 1306 senesi başlıyor. 
tahsilde bulunduğum senelerde, in- Tarihimizin başı hicrettir. MüslU-
gilterenin ve diğer Avrupa memle- manlık başladıktan sonra Iranlıla-
ketlerinin içtimai hayatına kanştı- n Müslüman etmek için Irana Müa-
ğnn sıralarda yüzlerce, bilnerce er- ıuman kuvvetleri geJinoe biz dini • 
kek beni ısrarla dansa çağırdı. Dai- mizi kurtarmak için Hindistana 
ma mukavemet ettim. lrademe çok kaçtık. 

güvenirim. Paris cemaatinin veli.ahdine sor-
Bu sözlerin havadaki aksi henüz dum: 

kaybolmamıştı ki, Hariciye Vekili- - Dininizin e~ası nedir? 
miz, içtimai mevki sahibi misafir- · . - S:z ~llahlığı bir hizmet bili-

lere alıika göstermit olmak maksa 
d ile masamıza yaklaştı. Mis Pavri
yi dansa çağırdı. Hint güzeli başı
m salladı: 

- Dans etmem, prensip mesele
si ... dedi. 

Doktor Aru, bu kadar modem 
b ir bayanın dans etmemeği prensip 
addetmesine o kadar güzel ve o ka.
dar ca.nlı bir surette hayret etti ki, 
cephesindeki mukavemet bir. 
denbire eridi. Biraz eonra Mis Pav 
; ri dans edenler arasında idi. Kula· 
t"ı musikiye alıı;;mış olduğu için tan
toyu zahmet.sizce takip ediyordu. 

En büyük heyecan 

Y erine dönünce büyük bir he
yecan içinde idi: 

- ömrUmUn en büyük heyecan • 
lllnndan birini geçirdim. Dil§ilnUn 
bir kere: Bütün ömrtimün ilk dan· 
mı ••• Etraftakiler böyle olduğunu 
bilmlyecekler, beni acemi görecek· 
ler .. Ne fena, ne fena .. 

- Şimdi ilk dansı yaptığrruza gö 
re devam edecek misiniz? 

- Kat'iyyen bu ilk ve son dan
mn kalacak. Hem bilir misiniz, bu 
gece bizim sene başımızdır. Yeni 
bir sene başlarken ilk ve son dan
sımı !'apmış oluyorum. 

riz. Ateş ye güneşi bu kuvvetin en 
bariz zahiri alameti addederek i
badetimizi ateş ''e güneşe tevcih 
ederiz . . Peygamberimiz (Zara Tos
tra) çok akıllı bir adamdı. B~ka 
insanlara iyilik etmeği, iyi geçin • 
meği, yollar açmağI, ba5ka kanal
lar kazma.ğı, ziraatle me§gul oıma... 
ğı ibadet addetmiştir. 

Ezeli ve ebedi kadının 
timsali • 

B Utun bu konuşma esnasın-

da Mis Pavri, e1.eıt ve ebedt 
kadınm bir· timsali idi. Büyük, gU
zel gözlerinde her dakika başka bir 
gölge, başka bir ışık vardır. Başın
daki sari denilen' sırma işlemeli 
baslri?ı clile, ba~mm ufak bir.hare
ketile mütemadi bir surette oynatı. 
yordu. YUzUn bazan bir cephesi, ba
zan diğer cephesi meydana çıkıyor. 

Tenevvil hiç eksik olmuyordu. 
Başta sabit bir şekilde duran 

şapkanm sariye nisbetle ne kadar 
cansız bir başlık olduğunu garp 
kadınlan yakriıda farkederlerse ~e 
(sari) şapka yerine moda olursa 

hiç ha)Tet ctmiyeceğim. 
Yalnız (Sari l yi kullanmak san

natini öğrenmek için mektepler aç
ma:k laiım gelecek. 7. metre ~uzun
luğunda uzun bir b~lığı diki§siz ve 

velce mU~eri bulmamış emlaki satışa 
çıkardığı iddia edilmektedir. Bundan 
başka, bütün satışlann gayrl mübadil 
bonolariyle olması lA.znn gelirken ko
mieyon un bazı kıymetli emlaki nıtltit 
para ile sattığı ve aldığı paralan gay
ri mübadillere da~cak yerde ken -
di masra.flanna kullandığı öne sUrül. 
mUştür. 

lılerin tasfiyesi 12 yıl mı 
sürecek? 

Cemiyetin üzerinde durduğu mü -
him noktalardan biri de şudur : 

BütUn işleri altı ay 1.arfmda netice. 
lendirmeği taahhüt eden komisyon, 

Gümrük 

Müsleşarınır. 

Tetkikleri 

üç e.ene geçtiği halde işlerin onda bi
rini bile tasfiye edememistir Ve hu. 

1

' 

günltu çanşfualara göre de 6u, anca.ı- ı~ı 

Evvelki gün Ankaradan 
şehrimize gelen güm -

rük ve inhisarlar müsteşarı 

Adil Okuldaş dün de gümrük 
ve inhisarlar idarelerinde ba
zı tetkiklerde bulunmuştur. 

Müsteşarın şehrimizdeki tet -
ikleri on gün lto-4~ ~ :.urecek -
tır. Adıl Ol<u1daş bifhassa 
gümrükte yeni kurulan ser . 
$isler le muamele usu llerindek ı 
teğişiklikleri tetkik etmekte -
dir. Müsteşarın Haydarpaşa 

gümrüklerini teftiş ettikten 
sonra Trakyadaki gümrük iş
leri için Uzunköprüye gitme
si muhtemeldir. 

on iki senede. mümkün olabilecekt1r. • 
Cemiyetin yaptığı hesaplara göre, •! 

bütün gayri mübadillerin istihkl'lk -
lan on milyon lirayı bulmamakta • 
dll'. 

Buna rağmen komisyonun on iki 
Erenede yapacağı masraf bir milyon 
lirayı geçecektir. Komisyonun fena 
çalışmaJan neticesi olarak ta bueiln 
bonoların on liraya kadar düştüğU 
ileri sürülmüş.tür . 

Ankarada yapılacak temaslarda, 
Ada.nada, lzmirde ve diğer bazı yer
lerde firarilerden kalarak nakit para 
ile satılan mühim bazı emlakin mil _ 
yonlarca lirayı bulan ~dellerlnin gay 
ri mübadiller arasında taksiın edilme
sini de ~tiyccektir 

Cemivet idare heveti Zon~ldakta
ki firarilere ait 1.200.000 lira kıyme
tindeki' madenlerin de ~avri mübadil
lere tahsisi için teşebbUslerde bu -
lunmal?a ·karar vermiştir · 

Katibi umumi Şahap Ankaradan 
döndükten sonra revakla.de bir toplan 
tı vapılacak ve alman neticeler umu _ 
mt. heyete arzedilecektir. 

bağsız olarak başta tutmak ve her 
saniye bir;ız oynatarak vaziyetini 
de~iştirmek, kolay kolay öğrenile
cek bir marifet deği ldir. 

lki miMfirim\z dUnyanm her 
tarafını vatan biliyorlar. Yan za. 
mantarı seyahatle geçiyor. Geçen 
sene Irandan ~eçmişlerdir. Daha 
evvelki sene Hindi~tana dönerken 
Motıkova ve Afganh!ıtandan ge~ 
mlşlerdir. Mis Pavri, kara. yolundan 
Avrupadan Hindiıııtana giden ye • 

. gane Hintli kadındır. 
Misafirlerimizin babası ve Parsi 

cemuti reisi Dasturji Saheb Cur
eetji Erachji Pavri yalnız dini bir 
makam sahibi olmakla kalmıyor. 
Eski l ran lisanlnn hakkında tet • 
kiklerile meşhur 'bir alim \'e müs
te!lriktir. 70 yafma bastığı zamap 
17 memlekete mensup 70 alim, müş
terek bir k itap yazarak Pavrinin Av 
rupa ilim !lemindeki yüksek mev
kiinden bahsetmişlerdir. 

"Kadınca" nasıl konusulur? 
Misafirlerimiz An~arayı ziyaret-

lerinden son derece memnundurlar. 
Telefonla ev\'elce bildirdiğim gibi 
~vekilimir. \'e Bayan ismet lnö
nUnden büyilk bir 11evgi ve hürmet
le bahsediyorlar. :Mis Pavri dedi 

Kaqıköy Su 
Sirketi İle 
' Muzakereler 

Kadıköy ve havalisi Su Şirketinin 
satın alınma meselesi için Paristen 
Ankaraya gönderilen delege B. Me _ 
naşe dün Ankaradan buraya gelmiş. 
tir. 

Kendisi bugün Parise hareket ede-
cek ve Ankaradaki temasları hakkın-

da umumi merkeze izahat \'erecektir. 
B. Menaşe, sonra satın alma ınukave. 

lesinin yaprlmas: için direktif ... !arak 
Ankaraya dönecektir. Müzal<erele -
rin ~imdilik müsait bir .oafhada oldu
ğu öğrenilmiştir . 

Hava9azi ılrketi toplantısı 
Havagazi şirketi senelik toplantısı 

dUn sabah Dolmabahc;edcki merke -
zinde yapılmıştır. Toplantıda şirketin 
geçen seneki bilançosu tasdik edil -
miş ve idare heyetı aynen ipka edil -
mitşir 

ki: 
- Bayan lsmct lnönünUn çayın

da Başvekilin kUçUcük kızını da 
gördüm. :Ne güzel gözleri var .. O
rada ki bayanlann bir kısmı ecnebi 
lisanlan bilmiyorlardı. Kendilcrile 
Kadınca lisanile konuştum. !nan -
mıyacaksmız, fakat doğrudur. Dün· 
yada kadınca diye bir li~an vardır. 
lki erkek birbirini işaretle anlaya
mazlar . .Fakat iki kadın karşı kar
şıya saatlerce görUşebilir ve her de
diklerini anlarlar. 

Misafirlerimiz birkaç güne ka
dar lstanbula gidecekler ve orada 
yalnız bir gün kalacaklardır. 

AhmP.t Emın 'f ALMAN 

Bütün Vilayetlerde 
Köy Ebe Mektepleri 

Tesis Edilecek 
S ıhhiye Vekaleti, köylümüz için ebe yetiştirmek üzere mern· 

leketin muhtelif yerlerinde " Köy ebe mektepleri., açını· 
ya karar vermiştir. Bu suretle, bilgisizlik ve görgüsüzlük yüziiD
den ölen yüzlerce vatandaş kazanılacaktır. 
Şehrimizdeki Ebe. r:pektebi, her se

u ç uır ıkı vuayetımızın lhLayal:ına _y-, 

tecek kadar ebe vermektedir. Fakat, 
ebesi7Jik derdi ile kıvranan kırk bin 
Türk köyü vardır . 

Diplomasız ebelerin muayyen bir 
staja tabi tutularak yet~tirilmeleri 
kararı iyi netice vermediği için veka
let, köy ebe mektepleri kurulmak Ü

zere yeni yıl bütçesine tahsisat koy
muştur . . 

Yeni fe§kilôt 
Bu karara göre, hemen bütün vila

yetlerimizde n.?"cut doğum evlerine 
köy ebeleri yetiştirecek teşkilat iliı· 
ve olunacaktır. Bu mekteplere ilk 
tahsilini yapmış veya bu tahsil a
yarında biLgi ı..ahibi bayanlar alına -
caktır. Mekteplerde tun!ara bir sene 
nazari ve ameli ders gösterildikten 
sonra ellerine "köylerde ebelik yapa
bilir ... diye birer diploma verilecek -
tir. Bunlar, kazalarda ve vilayetler. 

de çalıCJamıyacaklardır . 

Köy ebelerinin İ§leri 

cllir Kı~ım 
A 

Sütçüler 
Anlaştılar 

Sütçülerle müstahsiller arasmdald 
ihtilaf henüz halledilmemiştir. BaZ1 

müstahsiller kendi vasıtalarile dilll 
de tevziata devam etmişlerdir. Dağıt· 
ula j~j hR.diseSİZ geçmi~ VP. belediyenitl 
nôdr.!lalesine ihtiyq •; :tnrtermer.1i!J• 
tir. Bir kısım müstahsiller satıcılarla 
fiyat meselesinde uyuşmağa ba.şla.· 
rr,ı~ırtrdır. Dıger bir kı31m satıcıların 
kendi inekleri olduğundan bu ihtilaf• 
tan istifade ederek sütlerini kolaylık· 
la satmakt8'lırlar. 

Ticaret odasına çağrılan sUtçuteriıı 
ve müstahsillerin dilekleri dinlenmiş· 
tir. Müstahsiller, ~atıcıların kırmızı 
efıket altında sattıkları karışık sütle• 
rin men'ini istemişlerdir. 

Buna mukabil ,sllt satıcılan da a)1lt 

i IJ!avı ortaya atm;şlar, "Bi de.1 şık!• 
yetC' ettikleri şeyleri kendilerinin ya.P 
mıyacaipnı kim temin edebilir?,, de
mi~lerdir. Oda, vaziyeti tetkik etınel<• 
tedir. 

Parasız ve leyli olan köy ebe mek
teplerine 30 yaşını geçmemiş köy 
kızları alınacak ve evli namzetler ter
cih edilecektir. Bunlara vazife sahası 
olarak ta bir köy veya Uç beş köyü 
ihtiva eden bir mıntaka verilecektir. 
\ ·e e.be ancak 4000 nüfusun d~m 
işlcnne bakabilecektir • 

Öğrendiğimize göre, Sıhhiye Ve. CSIE::==--=-ıı=ııı:===-----=--~ 
kaleli bu te§kilata ilave olarak dis • ............. ..-ı--.r~7' 
panserlerin bazılarında da doğum ya. BiRKAÇ 
pabilecek tesisat vücude getirecek -

1 S TIRLA 
tir. Bu dispanserlerin kadroların!. 
ıazımgelen teknik vasıtalar il.ive edi- B elediye TurfT.111 Müdürtüı!tb'e, 
lecektir . l"atakh vagonlar şirketi iP~ 

Yük üzerine yuvarlandı 
Mahmudiye caddesinde oturan Sa

lih, Kalafat caddesinden geçerken 
yük taşıyan hamal Rizanm yükü üze. 

murla nndan Semuh Ye11arl tayin • • 
dllmis tir . 

G. ümrükler muhafaza teşkııntı 
genel komutanı general se1· 

fi , ytiimda şehrimize ~E'leeektlr • 
......- .......- .............. <'lılllf............-AR SW rl -4M -47 --- --- --- --- -

rine düşerek yaralanmıştıı- . 
========~====~======~====================~ 

[AkVi/.\il~MAVAJ 
1 25 MART ' PERŞEMBE 

Buuunkü Hava: DEC1Ş1K 

Raııat merkezlerinden alman mammata 
göre, bugün hava memleketimizde umumi 
yetrle mutedil &eçeccktir. Rü7garlar cenup 
tan ve Hatte 10 kilometre süratle esecektir .. 

DUNKU HAV ı\ 
Dün hava açık ve rilneşli olarak reçmiıtir. 

Hararet azami 23, asıari ı 2 olarak teıbit 
edilmiştir. İstanbul , dün baharın ilk ı;ıcak 
t!'ünlrrinden birini yaıaml}tır. 

-~------·~~------------3 üncü ay Gün: 31 Kasım:l3~ 
1355 Hicri 1353 Rı 

Muharrem 12 Mart 12 
Güneş: 5,56 - Oğlc : 12.20 

ltkindi: 15,49 - Akşam : ıs.25 
Yatsı : 19,57 - tmsak : 4,16 ·--------· ______..-
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Blum 
itimat 

Kabinesi 
Kazandı 

Fakat 
• • 

mesını 

Meb'usan 
lstiyenler 

Meclisinin 
Var 

Feshe dil· 

Parls, 24 (TAN) - Meb•usan Meclisinde istizahlar dün gece 
labahm altısına kadar şiddetli münakaşalar arasında devam etti. 
Sağ ve sol pastilerden birçok ~eb•uslar söz al.cidar. Neticede sağ 
Cenahtan verilen ve hükumete itimat reyi verilmemesini istiyen 
takrirler reddedildi. 

Amerika 
----ı Bu arada halk cephesi ta~ından 

1 da §Öyle bir takrir verildi: 

Grevi 
Büyüyor 

"Meclis, da.hilde 11ulhün muhafa • 
zasmm ve demokrasi mUessel!!elerinin 
normal faaliyetinin zaruri şartı olan 
kanuna hürmet dairesi dahilinde heı 
kesin hürriyetini temin etmesi için hu 
kumete itimat beyan eder ve buna 
başka herhangi bir şey ilavesini red-

1'evyork, 24 (TAN) _ Otomobil dederek ruznamei mUT..akerata ge-

ltnayii amelesinin gre'i günden güne çer . ., . 
215 C!~Uyor Otomobil ısanayii mmta. Bu taknr reye karşı 362 reyle 

k:ı... 1 ·Det •t:t .. b ' . kabul edilerek hükumete itimat be • _,, o an roı e yuz ın grevcı a -
illete önlerinde bayraklarla nümayiş. , yan olundu · 
ler yapmışlardır . BLUM KABİNESi NE 

Bayraklarda önce "insanlık hakla: V AZ!YETrE? 
t'ı, 60nra servet!,, yazılı idi. Paris, 24 (A.A.) - Radikal, aos -

TA~ 

Fransada 
Günün 

MünakaŞa
sına Karı

şanlar 

Hatay Türklerine 
liftiravaBasladılar 

Komünistleri itham etmek 
istiyen Fransa Faıist lider

lerinden Doriot 

Satılmış Bir Gazete Ağ~z 
Dolusu Yalan 

ve Hezeyan Savuruyor 
Halep, 24 (Hususi) - Sancakta Türklere karşı yapılan teca

vüzler şiddetini artınnaktadır. Bu şiddetli hareketten dolayı 
kendilerini mazur göstermek istiyen alakadarlar, bu defa da 
Türklere tecavüz fili isnat etmeğe başlamışlardır. Nitekim, İs
kenderunda neşrediLmekte olan Elliva gazetesi 15 Mart tarihli 

1

1 nüshasında Türklerin bir bağa hücum ettiklerini yazmaktadır. 
Satılmış gazete iftirasına şöyle devam etmektedir: 

! Halep. 24 (Hususi) - Sanca'<ta ,-------------
1 Türklere karşı yapılan tecavüzler gid- J 
1 detini arunnaktadır. Bu şictd~tlı hare- a p 0 n 

ketten dolayı kendilerim maıur gös- • 
termek istiyen alakadarlR.r, bu defa ı • ı • 

1 da Türkl~re tcca vüz "fili ıs=ıa t elme~e n g 1 1 z 
b:ışlamışhu riır. Nitekim, t~kend ~·un· 

da neşredilmekte olan Elli va gazetesi D t 1 v 
J6 :Mart tarihli nlishasında Türkleriıı O S U g U 
bır bağ{l hüuum ettiklermi yaznı:ık- Tokyo, 24 (A.A.) _ lyi malumat li:raysler otomobil fabrikası ame - yalist, frrkasmm eski katibi umumisi 

1tsinin bir kısmı i§e başlamak iste- B . .Milha.nd "Ere Nouvelle,, gazete -
~if, fakat bu yüzden kanlı çarpışma sinde memleketin reyini izhar etmesi ı---·---·---------
lar olmuştur. 100 yaralı vardrr . için meb'usan meclisinin feshini iste-

tadır. Sattlmış gazete iftırasına şby- alan mahafilden havas ajansı muha
le devam E't mektedir: birine beyan olunduğuna göre, !tal -

KÜÇÜK ·HARICi Şikago, 24 (A.A.) - Poli.s, Uç fabri mektedir. 
ltaYI işgal altında tutarak grev yapan Ami Du Peuple ,gazetesi, ezcümlele 

HABERLER bin yüz ameleyi zorla. dün fabrikala- diyor ki : 
l'trıdan çıkarmıştır. "Halkçılar cephE!f!i kabinesi, ma - , 

nevi sermayesini tUketmiirtir. Fran-
Efgana Giden sayı İ.t;tikbalde art.ık Blum kabinesi 

K udüsteki lngiliz ordusu 
manevralarına başla • 

m ıştır. 

"Kara Hüseyinli Köyü Türkleri. Mi 
Mll Benna~·a ait h:ı.ğa tP.c::ıv:iz ve ba· 
~ı tahrip ''c dikenlı tellerı y~ğma et
m1şlerdir Hukümetın bu hrı<lı~eyi na. 
:r.;ın itil,ıp.ra nlnrak mütet.:tffizleri bas
knlarma :brE:t olmak üzerP. şiıldetle 

yan - Japon müzakereleri hakkında
ki rivayetler Japonyada iki harici si
yaset temayüllerinin çarpışmakta ol
duğu bir sırada ortaya çıkmıştır. Bu 
temayüllerden biri Japon-lngiliz dost 
luğunun tekrar tesisi diğeri de Ja -

ceıalandıracağmı ümit ediyoruz.,, pon _ Alman anlaşmasının tessiidir. 

Doktorlarımız 
Ankara, 24 (TAN) - Efganlırta -

lıın yeni tıp fakültesine memleketi
~izden gidecek doktorlarla mukave 
l~ imzalamak ve kenailerlni Kabile 
ta-.. .. _ - • tl-- y~a~tt .... _. ~ .. JSl.A.--1 

i'ektörti Bay Hasan Reşat, memleke -
tllllize gelmiş ve Ankarada bir müd
det kaldıktan sonra lstanbula hare
ltet etmiştir. Rektör birkaç güne ka
dar doktorlarımızla birlikte Efganis-
lana gidecektir. 

Belçika Krah Londra 
Sarayında 

Londra., 24 (A.A.) - Belçika kra
~· Buckingham sarayında kral, kra _ 
Uç.e, val~e kraliçe ile birlikte öğle ye. 
ineğini yemiştir • 

M. Tatareskonun 
Prag Ziyareti , 

ntıkre, 24: CA.A.) - Çekoslovak 
~tbua.tmm n~riyatma göre, Ba, -
'tekil Ta.tareskonun Çekoslovakyaya 
h.ptığı ziyarete Prağda siyasi büyük 
bir ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Buradaki siyMi mahafilde beyan 
Olunduğuna göre, ilci devlet adamı 
biUııuısa küçük antantm Fransaya 
~liıaheret meselesi etrafında görüş
~tı,lerdir. 

Japonyada Repm 
Münakaıaları 

'tokyo, 24 (A.A.) - Harbiye nazı
tı bugün mebuM.n. meclisinde beya -
~'~bulunarak ezcümle de~ 

Ordunun diktatörlUk kurmak ni -
hUnde olduğunu söylemek minuı.z 
lirr. lia.rbiye nazın sıfatile benim yap 
"1ak ll!!tediğim, Japonyanın hul!!usi 
t~ratıtine uygun bir parlamento siya 
'ttinin me,ru bir surette inkişafıdır. 

Buzlara Karıı 

ilanı Harp! 
lliga., 24 (A.A.) - Duha nehri ile 
~ ayaklarında suların akmasma mi
~-olan muazzam buz setleri kullanı -
~dinamit ve ağır topçu ateşlerine 

~en bir türlü yıkılmamıştır. Su. 
l.r 9 metre kadar ytilaıelmiştir • 

~Öylerde Kültür Tetkikleri 
Ankara, 24 (TAN) - Maarif Ve. 

\tu Bay Saffet Arıkan, bugün Anka
~&kl bazı köylere giderek tetkikler 
-.._!uıunınuştur. 

değil, hadisat idare edecektir. . 
Echo de Paris, "Vakfe,, 11iyasetinin 

ölmilş olduğu mütaleasmdadrr . 
Le Jour gazeteı:ıi, "Clichy hadisele· 

rinin ıselametbah§ bir aksi tesiri ola 
cağını ümit etmif olan kitruıelerin hep 
si: de hayal ink1sarma uğramışlardır,. 
diyor • 

Parls Midi gazetesi, kabinenin B . 

Blumun zabıtaya karft hiçbir tedbir 
almıyacağmı söylemesi üzerine yal -

nız 12 kadar radikal - sosyalistin 
reylerini kaybetmiş olduğunu yaz -

maktadtr • 

KOMüN1STLER 

Parla, 24 (A.A.) - HavB.!I bildiri
yor : 

Fransız halk partisi dün akşam 
Pariıs gazetelerine ve mebusan mec -
lislıie 70 sayfalık bir muhtıra dağıt • 
mıştrr. Paritinin §efi Dorio bu muh
tırada komüniJ;t partisinin Moskova 
hükumetinden mühim miktarda para 
aldığını teabite çalışmaktadır. 

Almanyada 
lslahatı 

Kültür 
Var 

Berlin, 24 (TAN) - KUltUr ve 

tedrisat uılahatı kat'i olarak tatbik 
edilecektir. Bu ıslahata göre, yüksek 
mektepler ihda.s olunacak, buralarda 
ecnebi dil olarak 1ngili7.ce okunula -
caktır. Bu m~kteplerin tedrisat müd
deti 12 sene olacaktır. 

Avrupayı 
ADEMi MÜDAHALE: 

• ıpanyada iflerinde "ademi 
1 müdahale,. prensibinin kı· 

sa mazisi henüz hepimizin hatı • 
rındadır. Bir yandan hükumetçi • 

tere, diğer taraftan Asilere ya • 

pılan sillh ve asker yardımları ü

zerine endifeler başa;österd i, bu • 

nun neticesi olarak Londrada a
lakadar devletlerin mümessilleri • 
nin İftirakile bir "ademi müdaha
le,. komitesi kuruldu. Bu komite, 
ispanyaya "ademi müdahale,, pren 
sip ve kaideleri tesbit etmek için 
bir hayli uğr"'tı. lhtillflar biribi
rini kovaladı, nihayet bazı kaide
ler tesbit edildi. Komiteye i•tirak 
eden devletler ispanyada her iki 
tarafa da silah ve rönüllü yardımı 
yapmamak kararını verdiler. Ve 
bu karar bu ayın on üçünden iti • 
baren de g;uya tatbik mevkiine 
girnıif oldu. Fakat buna ra&rnen 
yine de ihtilaflar eksik olnıuvor • 

* 
I
• ngiliz muhalif ıurıele paı 

tisi eski reisi Jorj Lans 
burinin Hitlerle görüşmek Ü· 

zere 19 Nisanda Berline gi 
dece~i söyleniyor. 

• 
i •keno.,ıye cıvarııı\la 

Yunan ve Mısır ilahla
rına ait birkaç kıymetli hey
kel bulunmuştur. 

* 
Y etmiş yaşındaki lngiliz 

ta.yyareci Dü,es dö Be 
ford'un ikibeti henüz meç . 
huldür. 

• 
B ulgaristanda son beledi-

ye seçimi bu pazar a;ü
nü Sofya mıntakasında ya -
pılacaktır. 

18 Kişi 
Alevler 
Arasında 

Salem (Amerika) 24 - Bir otobüs 
bir köprüye çarparak devrilmiş ve 
ateş almıştır. İçinde bulunanlardan 
18 kifi ölmü~ ve ~, kişi de ağır su -
rette yaralanmıştır. 

Bir taraftan kövlere saldıran Türk Siyasi ve iktisadi mahafil hariciye na 
dü~manı yobaı tahrikcilcrin, mfüıellA :r.ırı Sato ile birlikte ananevi Japon -
cetelerin faali~ etinden sor~' n ş;n•<li de İngiliz dost! uğuna avdet taraflarıdır. 
bcıylece gr.H·tPler vasıtas!le 1'urk aha Fakat ordu ,.e donanmanın bir kıs -
li tehdit ~ıiilmektf'dır. mı Alman •a ile ittifakı terviç etmek 

Elli va g:ı.; ı:tesinin yazdığı had:!"e te ve İngiliz aleyhindeki harekete ma 
\'uku bulnrns. fakat hadiscyı ika eden ni olmaktadır . 
""" bu lı4•1ieo; ile i1lı'ıhıı.dnr bl\tunnnlcı.r

dan hiçbiri Türk değildir. Elliva ga
utesinin 1-u nP-şriyatı İsKcnd :?run 
Türkleıi arasında büyük teesı-ıır !ııı

sult! getirmiştır. Tlır klere ısnat ed;len 
bu hadisenin tekzibini istemektedir· 
ler. 

Humus. 24 ı HusJsi) - · !t~lliv·ı ga-
7-t-..esinin TtirklerE' kar~ı ~·al'tıi:ı ki'itü 
i~:-ıat lske1ıdcrun mli<ldcium:· ' i ,i mu-
taaı:ı~ırı Ar;ın ulan vatanil<'rııı \'1.! man 
cı.1 mem ... ı l;,,nnın clındc lıır alet ol
ınakt:\n ba~ka hiçbir mczıy<!lİ olmı· 
ysın Ebuh.•wiarın kanunl~rı, s=ı.rahat

lerl. beşeı i rııcvzuatı c;ı~ne::~• <'l~ t!ft..n
d;!f'rine yu~:ınmak ıçin vetd:~~ bir ka. 
r:ıra dayıt·naktadır. A'h.ıet v-e hak 
mefhumunu nazarı itibar.ı alı.ııyan 

ırıljddeiumumınin bıJ sarih Jü~·nanlığı 
na karşı blıtün adalet vicdanı ;11lırıke-
~ırdir. 

Türk 

Klering 
·Hollanda 
Anlaşması 

Ankara. 24 (TAN) - Hollanda ile 
akdettiğimiz klering anlaşması ve . 
ldller hcvetince kabul ve ticaret an -
laşmRsı da yüksek tasdike arzcdil . 
m~k üzer<' Başvekalete sunulmuştur 

m:hs adı \'erilen çapulcular. Tül'kle
rc karşı taarruzlarını artık pervasız 

ca yapmrı ktadırJar. Türk koylerınin 

bütün hayvanlan, ev eşyaları gıızpe

ciiımekte:lir. Asayiş kalmamıştır. Mi.is 
tcınleke memurları, hiç işe karı~mı
yur grirürımekte, hiJkfımet meınurla. 
rı da fırsattan istifade ederek kese -
\"rini doidurmağa çalışmaktadırlar. 

Hatta tapu kayitlerinde tahrifıot ya-
Hatay köyleri pılarak Türk köylUsilnün mallaıı. sah 

Adana, 24 . <Tan muhabirinden) tekarlıkla Araplara transfere ejıl. 

B:ıgünkü Toro~ eksprcsile Haleptcn m<'ktc<lir. 
~ehrimi:r..e gelen bir zat, bize şunları Sancağa gönderilen milisler sık sık 
anlatıyor: •rı11nevra•rır vapmakta Alltepe mın· 

''- Evvelki gün Antakyadan çık- hknsını üs haline gctirmektedir1er. 
tım. Köylülerle Antakyanın irt:batı \'atanilf'r. bütün hareketlere zahh ;:n 
kesilmir;tir. Vaktile Suriyeden qilah- ,bigane kalmakta, fakat el altından ı-
'1andırılarak buraya gönderilen bır şin elebaşılığını yapmaktadırlar. 

kaplzyan 1' 
enaıse 

' 
bulutları 

l
••••••Y••A••Z••A••:N•••:•••Ô•.••M••E•R••••R••l•Z•A ...... 

0 
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. dir. Ezcümle Fransanııı ademi mü • dahaleye aykırı vaziyetle göstere -
diğiııi Parisin müfrit sol &azetele
ri ısrar ile ileri sürüyorlar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: SON VAZIYET: 
du. Portekiz hükCı.meti kendi hu • eden kuvvetler arasında ltalyan 
dutlarını ademi müdahale nıüfa _ kıtaları ekseriyeti teşkil ediyordu. Bu hadise karşısında lngil -
hitlerine kontrol ettirmek istemi- Celen haberlere göre, burada tere ile ltalya arasında çok 
yor, Sovyet Rusyanın denizden Cümhuriyet ispanyası kuvvetleri- ııergin bir vaziyet meydan ahnlş -
kontrol vazifesi almasını bazı dev- ne nıağlüp olanlar ltalyan kıtala- tır. ln,ilterenin Ronıaya karşı 
letler kabul etmek istemiyorltr • rıdır. Bu vaziyet bizzat Sinyor yaptıiı sertçe protestoya Roma • 
dı. Mussoliniyi yeniden harekete a;e • nın vereceği cevap merak ve endi-

Bu ihtillflar bu ••kilde devam •· tirmiş oldu. En son haberlere gö - şe ile beklenmektedir. Şuna inan _ 
derken ispanyada da dahili harp re, ltalya, asilerin Madrit m1tk IA.zımgeliyor ki, eğer ademi 
alabildiğine yürüyordu. Son bir cephesınaeki mağlubiyeti üzerine 

· · · · d -· t' · · ı 1 mUdatıale prensipleri büsbütün yı hafta içinde ıse vaziyet büsbütün vazıyetını egış ırmıştır. ta ya • 
değiftl. nın, ademi müdahale prensipleri • kılacak olursa ispanya, Avrupa 

ASiLERiN MAÖLOBIYETI: ne aykırı harekete karar verdiği devletlerinin harp meydanına dö -
iddiasile lngiltere tarafından Ro - necektir. 

M adridi muhasara etmek is
tiyen lsi kuvvetler, Crava. 

lbara önünde fena bir mağlubiye
te utradılar. fl'8ri h&tlara çekil • 
mek mecburiyetinde kaldılar. Va
ıi yet şudur ki,· bu cephede harp 

ma protesto edilmiş bulunuyor. Son haberlere göre, Almanya 
Fransız sol cenah gazetelerinin ve ltalya, flsi General Frankoya 

neşriyatına inanılacak olursa, 1- yeni kuvvetler göndermek niyetini 
talya, &denıi müdahale prensiple - beslemektedirler. Bu takdirde Av-
rine aykırı hareket etmek için bir rupanııı başında çok ağır tehlike 
takım bah&neler ileri sürmekte - bulutları yeniden yayılacaktır. 

3 --

Bir Usta Çilingir ! 
Kolkola Azapkapısmdan köprii3·e 

doğnı geliyorduk. O hani hani halin
den, talihinden, hayatından şlkil et 
ediyordu. 
"- Ali tahıııiliın nr. Nerede ça • 

lıştıyıııam kendimi se\·dfrdim. l\lu\'af. 
faık oldum. Elimde dört tane takdir • 
name, ~ tane hüsnühizmet maı • 
batası nr. Oç dU bilirim. Hayatımda 
kendi henbıma ne mahkum oldum. 
ne mahcup 

Terhlye ic.aplanndan ba.,ka zaman. 
da yalan söylemedim. Ba.,kasmın 
hakkını ~·emedlm. Kimseye borcum 
yok. ~kasının n~ ekmeğine, ne ırzı
na, ne şerefine J:Öz dikmedim. Ha.yat. 
ta hiçbir bü3·ük iddiam .rok ! Orta 
halli bir ntanda.,ım, d«irt sene asker
lik ettim. Yüreğim \'atan l~ln yalnız 
Ramazandan Ramazana çalınan da • 
\'U] gibi sesli değil, fakat bir krono • 
metre gibi muntazam \"e fasılasız çar. 
par. 

Hf'rkese i~ilik etme~·e \ 'e kimsenin 
benden k'lnlmama.cıma çalışınm. So
rarlarsa doğnıyu sö3·ltr. Ya.lanın da 
~·üziine tiikürmem . Sakin adamım. 
Kanaatkinm. Dediğim J:ibi cahil de 
değilim. Lakin. l>f! birader! l"aşım el • 
lfyf'! ı:eldi, hali bir balta3'tl ap ola • 
madım. Yani ~rseri, ha3·Jaz ~P..zmiyo. 
rum, hamdolsun hayatımı kazanıyo -
nım, amma, ne bilr~·im kahili3·ct1eri. 
mi ~fü•terecck um<Juğum katlar mem 
lekete hizmf:t e<fpbilecek bir 3·ere de 
- bütün ciddi arzuma rağmen • .:ele 
mi~·orum • 

Halbuki ,!l>tnıf arkada..5lanmı, ma • 
halle arkad~lannu, hatta ha)·at \'e 
fikir arkada..<ilanmı fü:ledi-kleri yer • 
lerde ı.:iirerf'k memnun olmakta~ım. 
Lakin, kür olası talih bir türlii ht>nJ 
oralara yana~tınnıyor \ "es. elam! .... 
Ne dersin~. O .,ırada, PPrşembepaza. 
nna gelmiş , .e iki yakalı hırdnatçı • 
lann önüne \'1lrmıt-tık. Runlardan bi
rinin açrk mo!lltrasının öniine bir kan 
gal anahtar asılnuı,tı , 

Gösi erılim : 

- Bak! dedim, ~" anahtarlar b1J 
halleri3•le han~ k'iicli açarlar! 
Arkadaş biraz durakladı \·e: 
- Bu haliyle mi ! 
- t;w~t! 

- Hiç! 
- Bunlar bir i~e 3·aramak kin ne 

olmalı? . 
- Ne olacak? Bir çilindr f'lir.e 

di.işmeli ,han~i kilide uyu.ak ise ona 
~öre Wrpillt>nmelidir. 

- ilah! t~tf' \'&\·nırn. Sen böyle 
hlr ~·ontulma~u~: anahta no;ın ! .. Bir ~ı!J
ta çilin~ir elinE' diic;medikçP hiç hiı 
kilit ıu:amaı.cım ! Hemen Allnhtan dl. 
ie! Seni hir u~ta c'llin~r eline al.<1ınJ 
Riitiin ~iinlü;l'iin arkadaşlannla, se • 
nin arandaki fark i)te bu çilingir far. 
kıılır . 

Dedim, ho~·nıınu hiiktü. Sustu \'f 

köprüye doğru yürüdü . 

B. FELEK 

Bulgarsitar.d:a 
Bir Casusluk 
Muhakemesi 

Sofya, 24 (TAN) - Komşu bir 
devlet hesabına casusluk yaptıklan 
suçiyle bir kaç kişinin muhakeme5ine 
Hasköy mahkemesinde bakılmağa 

başlanmıştır. S kişiden ibaret olan suç 
lulann hepsi de Harmanlı kazasının 
Oreşets köyündendirler. Müddeiumu. 
mt ,bunların altısının idamını kalan 
ikisinin de müebbet kürek ce.uısiyle . 

ceza.landınlm&larıru istemektedir • 

Sabık Kral Bir Kabul 
Resmi Verdi 

Yiy•1a, 24 (A.A. l - Vindsör Dü • 
kU diln refakatinde İngiliz sefiri 
Selby bulunduğu halde reisicümhur 
Miklası ziyaret etmiş ve kendisile 
uzun UUtdıya görüşmilştür. Dün bun. 
dan sonra İngiliz sefaretinde bir res
mi kabul vermiştir • 

idama Mahkum Olan 
Troçkistler 

Londra, 24 (A.A.) - Röyter n ın. 

11mm Moskovadan öğrendiğine g~re, 

Novosiibrskte cereyan eden UçUncU, 
Trotçki davası neticesinde maznun -
!ardan Uçü idama mahkum olmuş, 

dört tanesi Uç eeneden sekiz sen<'ve 
kadar muhtelif h&pie cezalarına car. 
pılmı§ ve iki tanesi beraet ctmi tır. 
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Bir Ayyaş, . 6 Ay Akll Has· 
tanesinde Kalacak 

J arıdarma Konyalı Bektaşı, kullandıkları kam· 
yonlar arasına sıkıştırarak ölümüne sebep 

olan şoför Caferle Mihailin muhakemelerine dün de
vam edilmiştir. Bektaşın ölmeden evvel ifadesini alan 
komiser Necati, şahit olarak dinlenmiştir. Yukarıki 
resimde suçluyu ve avukatını dünkü celsede görü • 
yorsun uz. 

içme itiyadı iptila 
derecesinde 

Sultanahmet Sulh Üçüncü Ceza hakimi İh
san Yarsuvad dün bir sarhoşluk suçlus,_ınu 

mahkum etti. Suçlu yerinde balıkçı Halit var
dı Şahitlerin anlattıklarına göre, Halit, evvel
ki gece çok sarhoş olmuş ve bir gazinoya gir
miş. Masaların üstüne yumruklar indirmiş, na
re atmış ve gazinodakileri rahatsız etmiş. 

Hakim, her şahit dinlendikçe suçluya bir 
şey söyleyip söylemiyeceğini soruyordu. Suç
lunun ağzından tek bir söz çıkıyordu: 

- Ben sızmışnn. Hiçbir şeyden haberim 
yok. 

Hakim, hapisaneden Halidin sabıkasını da 
sordurmuştu. Halit muhtelif zamanlarda üç 
defa sarhoşluktan onar lira para cezasına malı 
klım olmuş, paralan veremediği için lira başı
na bir gün hapis yatmış ve sÔn defa da yine 
suçtan 90 günlük bir mahkumiyet cezasr 
çekmiştir. 

Hakim, bu sabıkalar üzerine müskirat içme 
itiyadını iptila derecesine getirip getirmediği
ni tabbi adillerden sordu ve aldığı raporda 

Dikis Makinelerine 
Halidin içikiyi iptila derecesine 

getirdiği bildiriliyordu. Bundan 

sonra hakim, Halidin altr ay 

müddetle Akıl hastanesinde ne 
I 

Musallat Olmus ! zaret al tına alınmasına ve tev

kifine karar verdi. Jandarmalar, ' 'Asliye İkinci Ceza mahkemesinde Bakırköyünün Osmaniye 
köyünde oturan davacı Bayan Muzaffer reise dert yanıyordu: kendisini Bakırköy hastanesine 

götürdüler. - Kuzum reis iki elim taş altında kaldı. Dikiş makinemi Mı-
gınn arkadaşı Menas eşeğinin üstüne yerleştirdi, aldı götürdü. 

Ben bu makine ile konukomşunun 

lmralide 
Meyva da 

Yetiştirilecek 

KOCASI MI dikişini diğer"" çocuklanmı geçindiri
rim. Halbuki Minas dolandırcı ~nıiş. 

DO .. VM u·. c 1 'Ben makinemi imerim. Faıntt şımdt 
!l • makineyi de yek etmiş. Bari parasını 

Çatalcanın KJ:ri'h<>ğaz köyüııden alıveı!n de yeni bir İne.kine tedarik e
:Mustafa oğlu Ahmet, kansı AY§enin deyim. Çoluk Ç()(,'Uğum aç kalmasın. 
ayni köyde oturan bekar RıfaUa mü- Suçlu Minasın Bakırköyünde Müni-
nasebette bulunduğundan ş;kayette re, Fntma, Beh~yenin de makinelerini Zonguldağa nakledilecek mahkfım· 
bulunmuştur. Yapılan tahkikatta Ay- ayni şekilde dolandırdığı iddia edili- larla ve lmralı hapishanesi işterile 
şe bu münasebeti inkar etmiş, bilakis yordu. Mahkeme, şahitlerin çağrılma- meşgul olan Bursa Milddeiumumisi 
kocasının evhama kapılarak kendisini sı için başka bir güne bırakıldı. Cemil, dün lstanbula gelmiş ve ha • 
dövmesi üzerine sekiz aylık tir çocu- pishanede meşgul olmuştur. AcUiyc 
ğunu düşürdüğünü iddia etmiı;tıt'. Ço- Bir Tramvay Kazası vekaleti, Imrali adasında cins meyve-
cuk ınezardı;n çıkarılmış ve tahkikata 
bı-tanılmıştır. Nahiye müdürü 't'alı ,: ık oğlu Ek- ler yeti§tirmeğe karar verdiği ıçın 

rem evvelki gtin Sultan:ıh·ctctte tram· Bay Cemil, dün vilayetin Bü);ikdere
Sahte Rapor Tahkikatı vayC:an atlaırı~§. sol ~Y ·f-1mn parmak- deki meyvalı fidanlar bahçesinden 6 
S~hte rap..ır verdim !dd;asile işten la,1 kırılmış ve bacagı da ~ L:·alanmış. . ., bin erik, kaysı, §eftalı, armut ve viş. 

f:l cektirilcn tıbbı adli müe ısest.ı;; baş. tır. Tabibin.dil Salih Haşim. dün Cer· 
Y.atilii Haif hakkında!ti tah't:kat bit- rııl:pıışa hastanesin.'.! gtdcrck ço<:uğu ne fidanı almıştır. Bunlar Imralıya 
nıi~tir. Suçiu birkaç gUM kadar is- muayene etmi~tlr. M!iclci\!ı umumilik gönderilecek ve orada hazırlanan fi -
tiııtak hakimliğine ve:1lecektil. tr.hkikat yapma.ktadı:-. danlığa dikilecektir. 

O Necibi arıyor .. Necip, Mahmude. bazı geceler 
Arap Hayriyeye gittiğini anlatmadı mı? Belki de 
bu gece yine oradadır 

Pencereden içeri balcıyor. 
Karşıda duvarın dibinde, bir koyun pöstekisinin 

Ustüne diz çöküp oturmuş ihtiyar b:: kadın ut çalı
yor. Odanın ortasında kabarık saçları iyi cins, bir 
astragandan bir kalpak gibi kıvır, kıvır parlıyan bir 
kadın var.Bu kadın; kırmızısı çok, dallı bir basmadan 
bir esvap ·giyiyor kollarını iki tarafına bir bostan 
korkuluğu gibi açmış ... Omuzlarını titrete, titrete, 
gerdanını kıra, kıra oynuyor. 
Kadının arkası bu dakikada pencereye dönUk, 

oynarken bir taraftan da ihtiyar kadınla şakalaşı
yor. 

lhtiyar kadın pencereye uzak oturduğu için oldu
ğu gibi görünüyor. Fakat oynıyan kadın pencereye 
pek yalcın olduğundan onun vücudu, ancak, belin
den biraz aşağısına kadar görünebiliyor. Ayaklan 
hiç görülmüyor ve ayaklarının hareketi görülmedi· 
ği için böyle titreyişiyle, sıçrayışı, zıplayışıyle tıpkı 
iplerle oynatılan kuklaları hatırlatyor. 

Şimdi yüzünü cama döndü. Gülüyor: Odada bir 
erkek mi?.. Yoksa erkekler mi var? •. 

Herhalde odada olan diğer insan veya insanlar 
tam pencerenin önünde fakat yerde oturuyorlar 
onları görmek mümkün değil .. 

Mahmut pencereye de daha ziyade yaklaşamıyor 
çünkü biraz daha yaklaşsa kendisini görecekler. Ve 
eğer içerdeki Necip değilJ5e! .. 
Kadın kırmızı dallı elbisesi içinde ve petrol lamba

sının isli şişesinden ıüzülen ışığın altında oyun oy
narken; Mahmut, bu vücudun kıvranışlarını izabe 
ocaklarının körüklendikçe birden fışkıran alevleri -
nin kıvranışlarına benzetiyor. 

Ah döküm ocakları! ... O, bu ocakların karşısında gö 
r.üne renkli camlardan gözlüğünü geçridiği vakit 
dökUmhane ona bu renkte, bu ışıkta görünürdü. 
Evet. isli lamba şişesinden sızan ışığın bu odayı bo. 
yadığı renkte ... 

No. 14: 

Ah o renge, o kızgın cıemır koKulanna nasıı has
reti var! .. 

Dökümhanenin hasreti; bir yuva hasreti, bir yurt 
hasreti, bir memleket hasreti gibi en kuvvetli, en 
önline geçilmez bir daüssıla gibi kalbini burgulu -
yor. 

Su halindeki ateşin, ateş halinde bir suyun kova.. 
lara boşanıp omuzlarda takılmış sırıklarla taşındığı 
ve al rengin en güzel, en parlak olduğu, sıcağı bu. 
günden üstün, sıcağı cehennemden üstün döktimha.. 
ne ... Dökümhanesi .. Kendi işi .• Kendi ekmeği. Haya
tını terliye, terliye kara zemine döktüğü, kendi var· 
lığiyle kurulmuş, işletilmiş olan dökümhanesinden 
şimdi öyle uzak ki ... 

Döşemesini teriyle l!luladığı bu yerden günün bi.. 
rinde onu: "Artık iş yok,, diye dışarı attılar •. Başka 
bir şey söylemeden. 

Altı Eene çalıştıktan sonra, sanki ona en tabii bir 
şey söylüyorlarmış gibi günün birinde "İş yok,, de. 
diler de, başka bir şey söylemediler .. ~'e işte o gUn. 
denberi Mahmut, kaldırımlarda sürünüyor. O gUn
denberi Mahmut, nasıl yaşadığını, hayır, yaşayıp 
yaşamadığını bile bilmiyor. 

• - ı. 
Şarkı bitti. Ut sustu. Kırmızı kollarını bir baç gt

bi germiş olan kadın, yıkılır gibi kenardaki demir 
karyolanın üstüne çöktü. 

Pencerenin önünde oturan erkek çok içmi, ola. 
cak .. Çünkü konuşurken sözleri biribirine karışıyor: 

_ Aferin kız Hayriye be! .. Aşkolsun sana .. Kur. 
ban olavım Hayriyem. Kalk bir daha oyna, bir da. 
ha! .. He~ bir de benim ytizUme baksana! .. 

Hayriye ince bir sesle konuşuyor: 

Bu akşam lVl..elelc Sinemasında 
AŞK - MUSİKİ - ORİJİNAL DANSLAR ve ŞARKILAR ZEVKLİ HEYECA..'"LI BİR l\IEVZU 

SC>I1 R'8J.IIıba 
Fransızca sözlü - na, rollerde: 

JORJ RAFT ve KAROL LOMBARD 
Aynca Paramount dünya haberleri 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon : 40868 

#----------------------------------------1< ..A.~ANLIIC 'T .A 
MiRNA L oy uçu~ 
CARY ~RANT . - '9 

Aık • Heyecan • Merak ve güzellik filmi • Fransızca söılü 
,______ YAR iN At\ŞAM I P E 1C 'te ----•1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~-----' ıı--------. BuAKşA1'ıSARA Y'Sinemasmda SÜMER 

Tabii renkli ilk büyük film STh'EMASINDA 
Güzel ve dchak8.r yıldız 

Danielle Darieux'yü 
En l!lon Paris muvaffakiyeti 

PARiSLi KIZ 
RAMONA 

Fransızoa. sözlü büyük a..şk romanı b~lıyor. 

~efis şarkılı ve musikili komedi-J 
l!llnde mutlalca. gidip görUnüz. 

Baş rollerde: 

LORE11' A YOUNG • DON AMECHE , _______ _ 
Pek güzel tablolar arasında muhteşem bir mevzu. 
rıaveten: FOX JURNAL dünya haberleri 

~-PARiS--. 
1937 SER6iSiNE 

~ .................................... ., 
, Bütün İstanbul halkı ve sinemalarımızın muhterem müdavimleri 
hazırlanınız. Avrupa ve Amerikada en son kat'i tecrübeleri ikmal edil

miş bulunan NATTA 
. CEl.rılı Fltı: .. =ı Zengin ·Ve idareli programlarını 

hazırladı 
Önümüzdeki Cumartesi gününden itibaren 

KüçOK SEYAHAT: M ·, L L i ve F E R A H Sinell_l:ala~da ~en 
gosterılecektir. Pariı - Milano - Belgrad 

Aynca: Mevsimin şaheserler şaheseri: BÜYÜK SEYAHAT: 
Sinemanın 3 harikulade yıldızı birleşiyor. 

Pariı - Londra - Niı -
Montekarlo - Roma - Ber 
lin - Hamburg - Bükref 

Meşhur rejisör "Ernst Lubitsch"in en büyük f"ılrnl 

SEViSMEK ARZUSU 
... , .MARLEN D1TR1CH 1 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 

LÜKS VAPURLAR 
~·-·- ., A.a.a ........ , """'.:a•--- ..,.. ........ ....... 

ratsilat: NATTA s~yahat acen

YEN• NEŞRiYAT talan, Galatasaray. Telgr. NAT· 
TA - Tel. 44913-44914 

l
jmıınııı 

Bu akşam saat 
20,30 da H~iyeli Türk Ceza Kanunu:. Bü· ' 1 

KRAL LiR 
SON HAFTA ı \11...1\i'ı \\ı\\I 

tün ta.dillerile birlikte esbabı mucibe -------------
layıhalannı ve Adliye encümeni maz- kuruştur. 

111111111 
Yazan: batalannı, Meriyet kanunu ile Adli. • 

W. Shakespeare ye harç tarifesi kanununun ceza kıs- Haftalık Sinema 1'1ecmua~ı : 

Türkcesi: Seniha Bedri Göknil 
mıru ve bu kanunların her maddesine Bu güzel mecmuanın 6 mcı sayısı 

ŞEHiR TiYATROSU ,,,. ...... + 1tıc;m• 

Bu akşam saat i"ıl'ııııı\jl!lllljl l 
20.30 da 1 11111

' 

s A z - c A z 1 \\11...l\lj\\I\\ 

ait tatbikatı gösteren Türk Temyiz dün çıktı .. Midelerine dilşkUn ar • 
mahkemesinin yerleşmiş içtihat ve tistleri, yeni çıkan casusluk ve kalbsl11 

kararlannı ve faydalı birçok notları adam filmlerini, yıldızların nasıl gU• 
ihtiva eden İstanbul C. Milddeiumu. zelleştiğini, Jan harlov ile Jan kraV• 
miliği muavinlerinden Yusuf Cemal ford'un nasıl barıştıklarını ve :aik• 
Köseoğlunun bu milhim eaeri ahiren met Feridun'un (Me§hurlanmız baD
Cihan kitaphanesi tarafından basıla- gi artisleri beğeniyorlar) anketifll 

1 
rak saWığa çıkanlmıştır. ~r 100 ı resimlerile birlikte bu nushada okU• 
kuruşa satılmaktadır. Ciltlisi 125 yacaksmız • 

Yazan: Ekrem Reşit 
Besteliyen: Cemal Reşn ı llllllllı 1 

Yazan: SUAT DERViŞ 
- Hu akşam sıkılıyorum senden Necip, diyor, 

bayağı korkuyorum senden, insana yiyecek gibi ba
kıyorsun. 

Bir kadeh veya bir bardak başka bir bardağa veya 
tepsiye çarpıyor ve hiç bir notayı doğru söyliyeıniyen 
bir ses şarkı söyliıyor: 

"Gide, gide kundurama kum doldu ... 
"Bu şişeler kız seninçin dün doldu . ., 
"Aman yanıyorum.,, 
Sonra şarkıdan vazgeçen erkek yayvan yayvan 

konuşmıya başlıyor: 
- Hayriye ... Kız gel... Gel otur yanıma. Benim 

kara biberim ... Gel iç bir kadeh. 
- Çok içtim bu akşam Necip, başım bir dönüyor 

ki, fakat mademki sen istiyorsun ... Hatırın için biraz 

daha çekerim. Şerefine canını! 
- Şerefine ... 
İki kadeh biriblrine çarpıyor ve bu ses üzerine 

karşıda yerde oturan ihtiyar kadın yerinden kalkı -
yor, utu hep elinde ağır, ağır lambanın altına geliyor. 
Bumburuşuk yüzünde, dişsiz ağzını şa~ırta~arak ve 
dudaklarını diliyle yahyarak pencerenın dıbinde o. 
turanlara balcıyor ... Yıka.na yıkana çiçek.lerinin ren. 
gi biribirine karışmış, dallı krepondan~ bır intari gi_ 
yiyor. Entarisinin beline bir kuşak baglamış, göğsU 
hemen, hemen hep açık... Kınalı s~çlann~ üstUne 
atılmış, uzun kızıl dallı yazmadan sıyah bır başörtü. 
sü var. Bu başörtüsünü kulaklarının arka.srna tak
mış ve sağ kulağının arkasına takmış sarı bir sal • 
kım çiçeği, omuzlarına kadar di:işüyo~. Kaşları ras. 
tıklı, gözleri aUrmeli .•. Dudaklarında bile şokula ki -
diyle sürülmüş allık var. 

Bu kadın altmış, altmış beş yaşlarında olmalı.. Ve 
çok güzel yaşından umulmıyacak kadar genç ve gü· 
zel bir sesle demin sarhoşun söylemiye çabaladığı 
şarkıyı söyliyerek gitgide onların yanma geliyor; 

"Çatal çama kurı,mn attım. geçmedi.,, 
''Sevdiğime konyak verdim, içmedi.,. 

"Aman yanıyorum!,, 
Sonra udu bırakıyor, ~arkıyı kesiyor. Ve: 
- Aman oğlum, diyor, siz hep kendi kendinize 

mi içersiniz ..• Yine Fıtnat teyzeyi unutuyorsunuz ..• 
Aman... Aman içim pek yandı. Ver bir kadehcilt ı. 
içeyim ... İçkisiz muhabbet olur mu hiç ... 

Kaba bir sarhoş gülüşüyle gUlen erkek: 
- Yaman kocakarısm be, Fıtnat teyze, diyor, bu· 

yur işte al. Teklif, tekellüf mü yapacağız .•• 
- Hay aşkınızın şerefine, ellerin nurolsun, dert 

görmiyesin Necip! 
- Frtnat teyze ıana biraz da pa:!tırma vereyiDl 
• ? 

mı ..•. 
Mahmudun kupkuru ağzı birdenbire kendi tükrtl

ğilyle doluyor ... Bunu tükürmek istemediği için gaY• 
ri ihtiyari yutkunuyor ve neticeyi hiç düşünmeden: 

- Necip, Necip! diye sesleniyor. 
- Kim o? .. Kim o? ..• 
- Ben ... Ben, yabancı değil. Ben Mahmut! 
Pencerenin önünde bir baş beliriyor: 
- Mahmut, sen misin .. Ne var. Hayrola. Bir şeY 

mi oldu? 
- Yok canını, ahenginizi duydum, geçerken seni.D 

de sesini tanıdım .. Bir merhaba diyeyim, dedim. 
- Gir be içeri! .• 

' - Siz eğleniyorsunuz, muhabbetinizi bozmıyayttıı• 
- Ne demek ... Deli misin, gir içeri. Hey, ft.cuze-

Aç bizim arkadaşa kapıyı .•. 
- Yoook •. Canım yok ... 
- Vallahi danlım .. Sensiz muhabbet olur mu! .. 

Gel be Mahmut ... 
Necip yerinden kalkıyor.. Sallanarak kulUbenin 

içinde ilerliyor... (Ark8sı var) 
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~~N'ın hedefi: Haberde, fi· 
~l'de, her şeyde temiz, dü· 

at, samimi olmak, kariin 
~esi olmıya çalışmaktır. 

~ MESELELERi 

~Qşizm ile Demokra
'İlerin Çarpışması 
~ l-'a.siım ile demokrasi kavga için 
~·a toprak1anru buldular. Orada 
~ bir mllletiu hesabına çarpı~ -
01'1ar 
~nuı: için ispanya harbinin Bkıbeti 
aı.w. ~ dünya~, \'e blltün dünya siya. 
ı:,:~ şiddetle alakadar ediyor. Asi -
~ galibiyeti fa.5izmin galibiyeti gL 
~tes'it edilecek, hükfımeiçUem mu-

ffer ~ıkmalan demokrasiler tara -
~~n sevinçle karşılanacaktır. Çün
~ tl.~Uer fa.şlzmln aletleridir. Beri ta. 

111 
ta ise halktan kuvvet aıan, de -

\\0krası için çarpışan bir hükfunet 
J' • 

~ ftaıyan ordulannrn son mağJfıbiye. 
b •0.~un için derhal hiit\in diinya~a 
Usük akisler ~·aptı. İtalyan asken -
~ rnaJ!lüp oluşunun bir çok mana -
"'1't \'ardır . 

l - 1span:rada faşizmin mağlf.tbi-
tttı • 

• 
2 - ttaıvan a kerlnln askeri kud. 

teı!nın mel:dana çıkması, 
a - Alman ve ltalyan siyasetinin 

~denizde oynamak istediği roJün if-

• 
\re saire saire ••• 
ŞJrncll bUtiin düm·anm c:özU Roma \' . 
~ llerlimle. Fa.c;ist de\'letler hu ma~. 

lılıııyf'ti bir lzz;ti neflg rn b;r prestij 
llleseıesl yapa<'aklnr mı? Yoksa ls
~n~·aya yardrmm faydasızh~na 

1 
lilonP<lerek bu rlc'atl kabul edecek. 
~t mi? • 
.\bnan ve İtalyan Jlli11etlerl lsnanya 
~ "~:rn•"tı1aktan memn:ın ~örünmü. 
qfıt, Hatta Atmanya<ta anneler, ev -

lla.nnm meçhul gayeler uğrunda fe. 
~ edilmekte olrnalanndan dola~, şi-
a~·ete baslnmı.:;lartlır. Almanyanm 
~il aylard~ ts~yaya askt-r gön . 
~el"rııekten \'azgeçmesinin bir sebebi 
"C budur • 

Son mn/:luhi\'P.t İtnlrnn milletini cl.
b3'andırabilir. İtal)·an ~eteri l!iipan:ra
~ nl~in ölecek! Hanı;:l maksat ic:in 
b '~'8.tmı fooa e<lt-ccli ! İki lst JZ'f'nera. 
il tafer tacım gl)'ll1elerl için mi? 
~ llu sual ,.e bu endişe, ltalya:n da 

Panyaya karşı daha makul bir si
~~te se,·kedehUlr • 
~afih hükiimJerlmlzde acf"le 

~lyelim, Roman Berlinin kararını 
~yelim. 

~oprak • 
Bayramı 

~emJekettn her tarafında, fakat 
~lha.ssa şehlrlerlnd*' bu hafta toprak 
"'hamı yapıldı. Toprak lıa)'ramı ilf' 
~ ~k alakadar olan köylii ve ~iftç? 
1duğtı halde, bayramın ~.-hirlilf'r ta. 

1'rrndan yapılmasında biraz garabet 
ti:ll'tnez ~l!ıinlz? • 
ı... 'l'oprak bayra".11 miina..;ebeti)·J~. a
'4lllJ1 resimlere dıkkat ed-..:ılz. Gore. 
~lesiniz ıJd isttrak edenler içinde köy-
~ok jZ'iblclir • 

hı Şu halde bu bayramın yapılışmdtı 
t noksan nr demektir • 

h 'l'oprak bay:rammı tam mfınsiyle 
h it bayram yapabilmf'k için köylü);i 
b lllıunıa aJB.kads.r etmenin yolunu 
lllınatıdır • 
'l'oprak bayramı köylUnlin hıt~"'nl • 

ltııdır , .e onun tarafından tesi't edil. 
bıtlid' tr • 

• 
'" Şehirde Belediye 
'rok mu? 
t. SUtçUierle müstah iller ara~ında 
"it Uıtitaf ,·ar . 
tb.~u ihtilfıf şehri sütsüz bırakabi -

k llu ihtiliif şehrin süt te\'Ziatmı alt
"St eclebilir • 
1 \"ine biliyoruz ki schlrde siit mese 
~l halledilmi değildir • 
'tı Çlocuklanmıza \'e hastalanmıza ol

rı temiz , .e halis süt bu1amıyon1z. 
~ li'akat helediye lakayt bir -.e~;rci. 
~ki ehrin siit mesele.si onu hiç a

aclar etmh·or. 
llu şehirde. bir belediye yok mu?. 

TA'.!===--======================== 

iNSAN VUCUDUNUN HER 
PARC·ASI DAHA 
EVVEL PEK ÇOK 

KULLANILMISTIR 
B ir gelinin sırtında gördüğünüz muh

teşem elbiseyi· baştanbaşa yeni sa
narsmız. Halbuki güveği, müstakbel kansı
nın kulağına eğilerek: 

- Senin sırtında ne varsa hepsi eski. 
Vücudünde bile başka bir insana veya başka 
bir hayvana ait olmıyan bir tek zerre yok! 

Kemiklerinizde dinosaurlarm kemiklerindeki 
maddeler var. Onlar da bu maddeleri milyonlarca 
sene evvel yaşıyan hayvanlardan almışlardı. Ka
nınızdaki çeliği yediğiniz sebzelere borçlu sanıyor
sunuz. Halbuki onu sebzeye kim verdi? Belki de 
naçiz bir kurt! Belki de bir kahraman! 

G elin, bu sözlerden tiksinirse gUveyi ona, ne
fesinde, Jül S~zann son nefesinden bir zerre 

oksijen ile dört zerre nitrojen bulunmasının çok 
muhtemel olduğunu anlatabilir ve tutulan istatis
tlkJer neticesinde 2 bin senedenberi dağı1makta o
lan bu nefesten kendisine ancak bu kadarcık isa
bet edebileceğini 

söyliyebilir. 

Temiz hava al

mak için sabah 

penceremizi açtı

ğımız zaman, ter

temiz hava aldı

ğır:uzı sanırsak 

yanıhnz. Kokla -

dığnnız hava, sa

yısız insanlarla 

hayvanların daha 

evvel koklayıp 

ak ciğerlerinden 

geçirdikleri ha -
vadır. 

?> 

'f 

Fakat kablettarihi insanlann her 

birinden bir tek atom taşımaktan 

büyük bir şey çıkmaz. Çünkü bun. 

Iarm hepsi a n c a k b i r tek 

p a r m a ğ ı n tırnağını vü -

cude getirebilir. Şu var ki, bütün ata

larımız olan nisbetimiz bu sayede 

vuzuh kazanıyor. 

Çinliler, atalannm kemikleri üze
rine and içerler. Hakikatte hem 
kendi kemikleri, hem atalarının ke· 
mikleri, hem bugünün, yarının ve 

dünya sonuna kadar gelecek olan 
bütün varlıkların kemikleri üzerine 

bu andı içiyorlar. Hatta Çinlinin iç

tiği çorba bile, atalannın kemik su -
yudur. Aç kalmayı, et yemeğe tercih 

eden Hindular. sebzelerden müteşek 
kil olan, gıdasının insan ve hayvan 
artıkları olduğunu anlamakla belki 

müteessir olurlar. Gandi bile içtiği 

keçi sütü ile, analarını yiyor da far- • 

kında değil! 

Gerçi insanlar içinde kenclilnini 

ölümün tesirlerınden korumıya uğ· 
raşanlar \·ardır. John t aul Jrmes 

cesedini ıspirto içine koydurmııstu. 
Sski Firavunlar cesetlerini mıım -

yalaştırmrşlardı. Fakat bunhrm 

gazları. mayıleri uı;muş ve her\te
sin malı olmuştur. Bunlar bu işin . . . 
farkında 0lsalardı . ccsctlerını mum 
yala.~tırmı\·a lüzum görmezlerdi. 

····························ı 
Hayatın bütün sırrını şu resim· ı 

lerden öğrenmek ve anlamak müm 

kündür. Bir zerreden koca varlık. 

lar hA.sıt olduğunu şimdi kolayca 

anlıyoruz. 

işte, bir hücreden irili ufaklı bir 

çok deniz ve kara hayvanları can 

$ ve hayat buluy.orlar. Hepsinin esası 

i ayni maddedir. 

Mesleki Teşekküller 
Muhtelif meslek sahiplerinin teş. 

kili.tlandınlma şekli, memleketine gö. 
re değişir. lngilterede Glldler, 'Onyon. 
lar, Fransada Sendikalar, fa§i~ 

memleketlerde korporasyonlar bu 

i 
meslek 8ah.iplerini bir teşkilat ve kon
federasyon şeklinde toplarlar. Bizde. 
ki ~kU münferit meslek cemiyet· 
terinden ibarettir. Bunlar arasında bir 
iştirak veya konfederasyon l'Oktur. 
Fakat demokrati•k bir memlekette 
teşkilatın ekli ne olursa olsun, teşelt. 
külün mesnedini d e m o k r a !il i 
teşkil Mer. idare mekanizması a.c:a~
dan yukan doğru bir istikamet takip 
eder. Fa.şll't korporasyonlanndft otok
ra~d hakimdir, idare mekani7mast 
intihap değil, ta)in olunur. 

• 
Geçen gün Mürettipler Cenıı)·efüıin 

senelik kongresi aktedllmiş. Gazete • 
lerde, yapılan intihap neticesinde 

heyeti idareye bir doktor, bir fen L 
miri, n sair mUrettipUkle aliı'ka.C>l ol
mı)·an meslek sahiplerinin seçildiğini 

gördük. Mürettipler Cemiyeti gibi 

mesleki bir teşekkülün i~inde bir 

doktorun, bir ff"n amirinin t~mai bir 

fonkıdyonu yoktur. Eğer bu te.şek • 
küllerin ahengini muhafaza için, 

kontrol n rehber IUzumu ''arsa, 
• muhtelif meslek cemiyetleri bir kon • 

~ 

federasyon teşkil ederek bu ahen~ 

gayet demo'krat:k bir şekilde temin 
edebilirler. O zaman konfedera.c;yo • 

nun idare mekanizmasında muhtelif 

meslek sahipleri bulunabilir, fakat 

Mürettipler Cemiyeti idare heyetinde 

doktor, anıkat ,·eya hiç mlimı~betl 

olmcyan mesltk sahipleri bulunmaz. 

Esas teşkilat kanunu, devletin ~

lini demokratik olarak tesbit etmt, • 
tir. Bu demokratik şeoklin bütUn iç

timai teşekküllere yayılmasını, kanu. 

nfleşen bu eiaslarm -reaJlteye geçme

sinJ temin eder ve kanunla realite L 

ra.'UJ\dakJ ahengi tesis etmiş olur. O Bir ev yıkıldığı 

zaman onun ya

pısında kullanılan 

bütün maddeler 

satılır ve yeni ev

lerin inşasında 

ln!'lan bedeninde fosfordan baş

ka kireçte var. Nesillerce önce ki

reç, canlı varlıklar tarafından sert 
kabuk peyaa etmek i<~in kullanılır
dı. Fosfor daha önceden hayvanlar 

tarafından kullanılmakta idi. Hay

vanlar kemik sahibi oldu olalı fos

for ve kireçten müstağni olama
mışlardır. Bugünün insanları en eı:ı

ki insanlara ait ve aslanlardan ev

vel kaplanlnra: daha evvel. mazinin 

daha eski hayvanlarına . haşerelere 

ait olan bu maddeleı den istifade et

• zaman mürettinlerle doktorlan, ara • 
~ ....... -------------------... \ bacılarla a'\'1lk~tlan bir teşek'kÜlün 

t~inde ı;örmemhe sebep \'e mahal kaL 

nı.az • 
Adsı1 Y a11cı 

• 
kullanılır. Tabiat 

aleminde de böy

ledir. Bir insan 

veya hayvan öldü 

mü, tab!at onun 

yapısındaki her -

şeyden istüade e· 

der ve yeni var

lıklar vücude ge

tirir. Tablatin ta

sarrufu budur ve 

bu tasarruf saye

sinde tabiat bir 

tek zerreyi kaY· 

betmeden faaliye 

tine devam eder. 

Ve bu yUzdcn 

vaktile kinıe ait 

mektedirler. 

H er inı:.anuı yapısın~a, yeryü
zünün ilk mahluklarının, 

sır kemiği olan kurtların, uçmayı 

öğrenen haşerelerin. kanatlı zahi -

felerin, ve tekamülün her devresi

ne mensup hayvanların molekül. 

leri vardır. Ayni yapının içinde, YE'r 

yüzünde yaşıyan dehalardan her bi

rinin beynine ait, biiyük atletlerin, 

büyük asker]erin kfllplerine ve ci
ğerlerine ait moleküller bulunabi. 

lir. 

Bu sayfayı okuyan her okuyucu

nun kanında Fir'avunların ve Mus-

88.ların kanma, yahut da.ha başka 

medeniyetleri ibda eden adamJarın 

ld - nu bilme • İnsan vUcudü bir tüp içinde tahlil ed!lecek kanına ait zerreler bulunduğunu 
O ugu olursa çıkacak garip netice •unlardan ıbaret .. . . k' 
ğe imkan bulun· ti;: Bir ka1~~ ~ibrit: 1 kalıp sab~nluk y~i, <ıoylemek, bır hakikat teş ıl eder. 

dd 
1 bır kucak komur, bır araba ~e'"!1ı~ . on şışe Tabıat gerçi hiçbir şey atmıyor. 

mıyan ma e er ıu, yarun kaşık soda. 2200 kıbrıthk fosfor, 
döne dolaşa bu bir kilo ıeker, iki kilo kireç Fakat mallarından birkısmını da 

giin yaşıyan insanlara ve hayvanlara geçer. insan elinin varamryacağı yer1erde 
Mesela kemiği yapan unsurların en mühimle • !akladığı anlaşılıyor. Burası okya -

rindcn biri fosfordur. Dinosaur ismini verdiğimiz nuslarm erişilmez dipleridir. Bu -
hayvanın cesedi son derece büyük olduğundan en gün insan eli, gerçi buralara uza _ 
çok fosfor istihlak eden varlıklardandı. Dünyanın namıyor. Fakat yarın, insan t>u ha-

muhtelif yerlerinde jeoloji alimleri fosfat kayaları zinelerden de istifade edecek. 
bul'Uyorlar. Bugün bu madde aranıyor, çıkarılıyor 

ve kimyevi muamelelerden sonra nebatları 7..cngin

Jeştirme k iç!n kullanılıyor. Nebatlann bu suretle al· 

rlıkları fosfor atomlarını insanlar da, hayvanlar dı 
yiyerek diosaun'Jarm milyonlarca sene evvel terk· 

ettikleri kemiklerden istifade etmiş olurlar. 

M ağarada yaşıyan iptidat insanın beyninde, 
bugünkü erkek, kadın ve çocukların her bi

rine binlerce dağıtacak kadar hücre, her hücrede 

milyonlarca zerre bulunduğunu gözönüne getirecek 

olursak, kablettarihi devirlerde yaşıyan her insann 

beyninden hiç olmazsa bir r enk atom taşımakta ol· 

duğumuza hükmetmek icap eder. 

I
• nsan bugünkü vesaitini te

kemmül ettirdikten sonra, 
arzın soğ.umağa başlamasından be
ri güneş yüzü görmiyen demir ile 

sair madenlerden istifa.de imkinla

nm bu1acak ve bu madenleri kul-
!anarak gelecek nesillere daha bü

yük servetıer bırakacaktır. 

Bugiin de volkan kaynaklarında, 

yahut derin membalardaki bu çeşit 

madenleri bulmak mümkündür. Bel

ki bunlar da, eski bir takım volkan

ların da yer ettikleri madenlerdir. 

Okumak lstemiyen Çocu~ .. 
Beşikta.ştan bedbaht ana imzasile 

yazılıyor: 

"- 15 yaşında bir oğlum var. Ba
bası, çocuk henUz bir yaşına girme
den öldü. Çocuğum içlenmesin diye 
14 senedir evlenmedim. Onun için 
hayatta bütün mahrumiyetlere kat

landım. Çocuk şimdi Robert Kollej

dedir. Fakat bu sene kendisine bir 
gayritabülik arız oldu. Mektepte o -
kumıyacağım diyor. Bütün ümitleri

min kendisinde olduğunu söyledim. 

Bir taş gibi sükut ediyor. Bu çocuğ~ 

okuma hevesini vermek için ne ted

birler düşünüyorsunuz?, , 
Çocuğunuza dikkat ediniz. Mek -

tepte okumamak hakkındaki arzu • 

sunu söylemiş olması, onun çocuk -

luk devrinden ilk gençlik devresine 

atlamakta olduğuna bir işaret sayı

labilir. Bu devrede çocuk bir buh • 

ran ıeçirir. Ebeveyninin, mektebin • 

çok mütayakkiz bulunması, çocuğu 

takip etmesi lfızıındı r . 

Maanıafih, mektebe devam edebil

mesini temin ediniz. Mekteple yakın

dan teması muhafaza ederek lüzum

lu ve acil tedbirleri beraberce ah -

nız. Onun okumıyacağını demesi. o

kumak hususundaki ısrarınız üzerine 

- taş gibi -.susması, oğlunuzun fena 
bulduğunuz düşüncesinin tehlikeli 

olmadığını gösteriyor. Bu itibarla en 

dişe etmeyiniz. 

Kolleje kadar gelmiş, orada 2-3 se
ne okumuş çocuk, tahsile ısınmış o
lacaktır ve hiç değilse, birdenbire o
kumıyacağıın denıiyecektir. Çocuğun 

mA.nevi hayatına yakın olmıya çalı -

L::==-=~~~~~~J!l~~~~§!!~~~;!~~~ı şınız. Bu yersiz arzunun sebebini bu-
lur-;al'•z bize de bildiriniz. 
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f arışı karşıdan ı 
seyrederken ... 

r- Oksford - Kembriç 
~Yarışı .. Dün YGpddı 

~~ f Oksford 
Galip 
Geldi 

Londra, 24 (TAN) - Oksford -
Kembriç üniversitelerinin sekızer çıf
telik ka:;t.k yarışı dün Taymis nehri 
üzerinde yapılmıştır. Bu yarış yarı~ 
89 uncu müsabaka idi. Oksforrllular 
on üç !ICnedir üstüste on üç mağlubi

yete uğramışlardı. Bir türlü rakiple
rini geçemiyorlardı. 

~::i • a - 931 ..-;:::::::: 

Dünkü yarış harikulade heyer:anlı 
olmuş ve nehrin iki kıyısına dizilmiş 
olan yüz binlerce halkın teşvikleri a
ras'ında iki ünh·ersitenin kayığı yarış 
mesafesinin muhtelif ycrlerind~ biri
birini gec;erek sUzülmüşlerdir. Yarış 

ortalarmda Kembriclilerin ra kııılerini 
bır kayık boyoU karlar geGtikleri ol
muştur. Oksfordlular Kembriçten da
ha fasılalı. faknt daha U?aın daldınıılı 
bir çekişle yansın son merhalelerındc 
ileri atlamışlardır. 

Nihayette OksfrrrJ kavığJ üç boy 

farkla Kem briçi geride bırak ırak mu
vasalat hattını g-eçmiı:ıtir Yarışın re
koru 22 dakika 32 saniye1ir. 

BOŞAMANLARIN CENNETi 
Amerikanın birçok eyaletlerinrle 

boşanma güçtür. Her güç şeye kar~ı 
olduğu gibi boşanmaya da heveslr. 
nenler Amerikalılardır. 
Amerikanın Reno eyaleti talak da

valarının çabukluğu ile rekl)r kırmış. 
tır. Oranın kanunları ve hakimin ka· 
naati her boşanma da\·asmı nihayet 
42 günde netıcelendirmektedir. Reno-

nıın meşhur hakimi Thomas 1foran çift. Sağda: En çok karı koca a)'frıı» 
yirmi beş senedir boşanma davalarına Thomas Maron karar veriyor. ~lttJl 
bakmaktadır. Bu hakim dünya üstiln. solda: Kucasından aynlmıya muvaf • 
de en çok kan koca ayırmış bir ha- fak o!:ı.n bir genç kadın adliye !l!Bt'V 

kimdir. yının sütununu öpüyor. Sağda: IW10
• 

Buradaki resimler de bize şunları da adet o1duğu üzere kocasından a'J· 
wlatıyor: Yukarıdn solda: Boşanmak nlmış bir kadın, nişan yüzüğünü nelı• 
üzere Renodaki ote!lerden birinde 42 re atarnk serbestlığinin ?.cvkinl tadl• 
gün kalmak üzere oda kiralıyan bir yor. 

Oksfordlular bu galibiyetle ·inde ta

kımın idmanlarında dümen"ilik eden 
oıı yaşındaki küçiilt M:ıseyin de hısse
fl; \'ardır. Kendimh:n ÜC' misli yaştaıd 
kürekçilere kalın erkek sesile kuman
da vererek otorite ile idare eden se -
\•imli kil<;ük dümenc)yi herkl's ku~ak
lamı~ \'e Oksfordlula r klüplerine ka. • dar omuzlarında götürmüş~erdir. 

____________ _: _______________ -;-------------------------------· 

o 
Oksford ve K em -

briç U niversiteleri a
rasında Taymıs neh
ri üzerinde yapılan 

kayık yarışları, lngil
terenin an'anesine 
karışmıştır. Bir asra 
yakın bir zanıandan
beri bu yarış lngiliz
ler tarafından heye -
canla seyredilmekte
dir. Burada gördüğü
nüz resim, geçen se -
neki yarış esnasın -
da alınmış, canlı ve 
hareketli bir tablo • 
dur. ,, 
"'" 

1 Ananeye giren 
Bir fıeyecan 
Yazan: EŞREF ŞEFiK 

Oksfort - Kembriç kayık yarışında Londra
da bulunmamış olanların bu yarışın manasını, 1 

İngiliz ananesine giren büyüklüğünü ve halini 
anlamalarına imkan yoktur. Bu hadise 1ngil
terede herşeyin üstüne geçen bir şeydir. O gün 
bütün İngiltereı telgraf başındaı radyo başın

da bekler ... 
lngiltcrenin millerce uzak yerlerinden sırf bu yarışı 

görmek üzere gelen binlerce seyirci, milyonu geçen 
Londra seyircilerile bir arada Taymis nehri kenarına 
dizilirler. ö gün bütün Londra halkı ikiye taksim edi
lir. Herkesin yakasında tuttuğu üniversitenin rozeti 
görülür. Ecnebiler de bilaihtiyar o havaya kapılarak, 
bir dakika içinde mensup oluverdikleri üniversitenin 
rengini taşırlar ... Spor rekabetindeki asaletin, gali -
oiyet ve mağlubiyet hislerindeki vakarlı heyecanın 
ilahi hale geldiği müsabaka Oksford • Kembriç müca-

delesidir. 
Londrada bir yarışına şahit oldu-

1 Dük dö Vindsor 1 

• -, ğum o iki ünive_rsitenin rekabetini 

FENER v E BE s 1 KT As 1 ~~~=~;e;;~:c!~~n~~:::~n ~ şe-
r ı kilde yapılanı ve o çcşıdı, her spor te-

Sabık Kral Edvardın Viya • 
nada karde§ile alınmıı son 

resimlerinden biri i Z Mi RE G 1 D i YOR LA R ~ğa:.·~~~~.~r. ~.~.~!~u:~~~~~~h 
şetli bir tesir bırakır. 

Şazi Tezcan 
-, Milli küme müsabakalarının 

lzmire şehirlerarası teması için Anka-
1 raya gidecek olan Fenerbahçe 

Londrada Oksford - Kembriç ya
rışını o halk arasında tam manasi!e 
anlayan bir adamın başka yerlerdeki 
spor seyirl~rini senelerce yavan ve u
facık bulmamasına imkan yoktur. Gcdyior 

Milli kUme maçlarının şehirler ara 

ıı teması bu hafta cumartesi ve pa -
zar günleri olmak üzere İzmir ve An 

karada başlıyor. Ve şehrimizden Fe

nerbahçc Ankaraya, Beşikta.IJ lzmire 
gidiyorlu. 

Fenerbahçenin Ankarada gençler 

birliği, Ankaragücli ile yapacağı mil 
li küme maçlarında dünkti gazeteler 
Nihat Asımın hakem duracağını yaz 
rnışlarsa da bu maçları Ankarada bu 
lunnn futbol federasyonu sekreteri 
Kemal Halimin idare edeceğini kema 
li salahiyetle beyan edebiliriz. 

Ayni günlerde lzmirde Üçok ve 
Doğanspor takımlarile Beşiktaşm 

yapacağı milli kUme mUsabakalarma 
da federasyon tarafından arkadaşı -
mız Şazi Tezcan hakem tayin edil • 
miş olduğundan kendisi bu akşam 1z 
mire hareket edecektir. 

bugün 14,30 trenile ve Beşiktaş 
ta akşamleyin saat 20 de Ban
dırma tarikile izmire hareket 
edeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre Beşiktaş bu 
seyahate izin meselesinde maruz kal
dığı büyük müşkUlata rağmen tam 
kadrosile iştirak edecektir. Diğer ta
raftan Fencrbahçe son Beşiktaş 
mağlubiyetinden sonTa takımında 

yaptığı yeni bazı değişikliklerle bil
diğimiz şeklinden bambaşka bir kad
ro ile iştirak edecektir. 

Bu itibarla, bedbinliğe çabuk kapı
lacak ve o histen silkinmiyecck karak 
terdeki gençlere bu tarihi yarışın 
tehlikeli olduğunu hatırlatayım, "Bir 
gören J?işman bir de görmiyen,, kabi
linden Oksford - Kembriç yarışını 
h rkese tavsiye edemem ... 
Şunu da hatırlatayım: Kembriç -

Osford yarışı ilk defa 1829 senesinin 
haziranında yapılmıştır. O günkü va 
nşta, Oksfordun sekiz centilmen k-ü. 
rekçisi Kembriç 8 centilmen klirekçi 

Ankara 
tepi eri 

sini geçmiştL O senedenberi, Umumi 
YüksP.k Mek- Harp gibi büyük ve milli sebeplerle 

• yalnız 19 kere yapılamıyan bu yarı • 
Şampiyonası şın seksen dokuzuncusu dün yine 

Ankara, 24 {TAN) - Ankara yük 
sek mektepleri arasında yapılmakta 
olan maçlara bugün de devam edil -
miştir. Hukuk fakUltesile ziraat ens
titüsü arasında yapılan futbol maçı
nı hukuk fakültesi 4-1 kaybetmiştir. 

taymis nehri listünde şereflendirildi. 

Bir Şampiyon Öldü 
Dllnya bisiklet şampiyonu Fran 

sız Reyno, bir yanş esnasında dil. 
§erek ölmüştür . 

1 ngilterenin en tanınmış mu
harrirlerinden Hektar Bo

li tho, İngiltere tahtı üzerinde bir 
sene bile kalamıyan Kral Sekizinci 
Edvani hakkında bir biyografi neş
retmiş, Sekizinci Edvardın hayatı· 
nı ve karşılaştığı hadiseleri bütün 
çıplaklığı ile anlatmıştır. 

Muharririn ilk temas ettiği nok· 
ta Kral ~Aivardın karakterinde bü
yük haq)ten sonra hasıl olan deği· 
şikliktir. Bu değişikliğin sebepleri 
şunla.,'lır: 

1 - Edvard, prensliği sıra_şında 
hayatını yollarda ve seyahatlerde 
geçirmiş, bu yilzden kendine esaslı 
dostlar edinememiJ?tir. 

2 - Büyük harbin kopması üze
rine Oksfordda yaptığı tahsile son 
vermiş ve bu, birinci amili takviye 

etmiştir. 
3 - tmpwatorluk parc;alarında 

yapılan seyahatler onu bir nevi ti
caret seyyahı haline getirmiş ve 
muhakemesinin sağlam!fmmasma. 
arkadaşlıklarının temelleşmesine 
imkan vermemiştir. 

4 - Bu seyahatlerin gösterişleri 
prensin gözlerini kamaştırmış, fa-

DOK Dö ViNDSOR 
HAi ESİNİN HAKiKi·: 

iÇYÜZÜ NEDİR? 
§eyden fazla, sakin, takdir ile gO; 
rültülü ve nümayişçi alkış araııı:ıı· 1 daki farkı unutturmuştur. 

k:ıt sağlam bir muhakemeye esas 
teşkil edecek bir bilgi vermemiştir. 

5 - Bunun neticesi olarak prens 
dnlrlnn dala konan ve daima deği
şiklikten hoşlanan bir adam olmuş

tur. 
6 - Babası ken•lisine karşı ı:ıcrt

ti ikisinin düşünrcleri birbirrnden 
avn idi. Bu hal nrensin inatçı ol -
'nııı"nna "Ardım etti. 

'! - Prensin hakiki dostları bu
Iıınmaması onun kolay kola·v viicu. 
dl' !?elen, eJ!Jendirici doı:;tluklara 

h~ves Ptmesine saik olmm:ı. bıı ,:ıa 

on11n diicmesine vardtm etmiı::tir 
~ - Edvardın. mahnım olrluğu 

hi,. !llPV, ivi nasihatti . Ciinkil •mmi
mi bir <lMtu vnırtıı . Bu dıı h?ci.lı::r-. 
leri isıı.hc-tl,. muhakeme etmesine 
mani oluyordu. 

B Utiin bu sebepler, prens ile 
ailesinin arasını ac;makta i.

di Fakat kahahııt kendisinden faz
la onu mütemadiven sevah:ıte çıka
ran sivaı:ıi sehPnl~rclerlir. nnıar prcn 
sin kendi yurdunda ve kendi muhi
tinde Vetiı:ımesine mani olnıuı:ılar · 
dır. Edvardın validesi. hu ard; ara
st kesilmiven sevahatlere itiraz e
divor. fakat iti~zlaıım ııiYas'lere 
dinletemiyordu. Bu yüzde~ prens, 
çok akıllı ve dirayetli bir kadın o
lan anasının terbiyesi daıresinde 
algunlaşmaktan mahrum kalmış ve 
dost yardımıııa ihtiyaç hissettiği 
zaman kendini kimı:ıesi;ı: ôulmuştur. 

Prensin istikbalinden 'endişe ve
rici halleri ilkönce Amerika ve do
minyonlar seyahatinde kendini ı;ös 
terdi. O zaman prens. ciddi davran 
mak ile şakalaşmak arasındaki far
kı takdir etmedif!ini göstermiş ve 
resmi vazifeleri son buldu~tan son
ra kendi mevkii ile mütenasip ol -
mıyan muhitlerde eğlenmeğe koş
muştur. Bunun neticesi olarak 1924 
ten itibaren prense karşı fısıltılar 
başladı ve dedikodular arttı. Onun 
aosvete hayıttı hakkmda ki h:ıberler 
ortalıı'fa Rtzıvor ve kendisini ıwven
leri rahatsız. ediyordu. Bununla be
raber halk kendisini sevmeğe de
vam etmiş. bu da onun gnnırunu 
tehlikeli bir surette kabartmış; her 

K ral Beşınci Corc, BüYU~ 
Harpten önceki nesle, se1d· 

zinc:i Edvard ise harpten sonra1'1 

nesle menı:ıuptu. Düşünüş ve görilt' 
leri arasınaa dağ kadar fark .,,,,... 
dı. Baba ile oğul arasında bu yiW 
den ihtilaflar eksik olmuyor \'' 
prensin muahaze ve cezaya msrtl1 

kalmaması kendisini inada alıştırı· 
yordu. Neticede prens ·, =1diği gibi 
yaşamağa koyuldu. Ve bu da bab• 
ile oğulun arasını büsbütün açtl• 
Prens, Cenubi Amerikaya gittil< : 
ten sonra babasına daha müstaJtıl 
yaşamak arzusunda olduğunu bil • 
dirmiş. o zA.man prensin bütün hal<• 
l:ırından feragat ederek bir donıi11' 
yonda yerleşmek arzusunda oıduğtJ 
şa vi olmuştu. 

Prensin bütün ailesine karşı gö~ 
terdiği saygısızlık vaziyeti herkes 
müteessir cdivcırdu. Kendisi adetS 
her aklına eı:1e~i yapıyordu. Kah ltl• 
zumsuz vere hizmet<:ileri kovuyor, 
kfıh adamlarına fena muamele )''1'' 

pıvordu . Bunların hürmetini ksY· 
bcrlivordu. 

Nihayet Kral Cor~ öldü ve yd• 
vard kral oldu. Elindeki nüfuz nl• 
r.ji)emİ~'CC'ek derPrede büyüktil. EJU• 
k{ımet ile kenrlisini t:ınıvanlarırl . ıc 

her~i rle knrkuvorlardı. Fakı~t hal 
hirı::cv bilmivo; ve veni kraldıuı bif' 
c:ok şı:'vll'r umuyordu. Filhakika ffi 
vard ilkönce kendini derlevip toP
lamak isterli. fakat muvaffak ola; 
m:ını vP e~ki havatma clevaın ett ' 

E dvard. hicbir zaman eli s· 
cık bir adnm değildi. sir 

sUrii malikanelere. konaklara ser " . ..... 
vetlere varis oldujhı halde elı bt•·· 
bUtün kapanmıştı. Kendisi Sandt1~· 
J?amdn eski hizmetçilerini <:ıkarıtl' 
ve şiddetli bir tasarruf icinde ~· 

• '!il " 
şamağn baslamıştı. Balmoral l<Ö· Jr 
kiindı· de avni usul tatbik oJtın!lrtt 
hizınrtcilerin mırn.!)ları vart''n ini; 
d:rilmisti. Kl'ndi~i baş hizmrtclfl 

tıı • 
odasında y$1hp kalkıvornu. B11 'ıc 
sam.ınara lUzum olsaydı nıeSl! · 
yoktu 
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Eınin Anlatıyor 
E mekli General Emin, hatı

ratına şöyle devam edi
yor: 

Sabaha yakın bir saatte idi ki 
fırka yürüyüşe geçti. Muhtelif a.. 
laylara, icap eden istikametler ve. 
rilerek ileri harekete devam edil. 
di. Tam bu .sırada, fırka kuman
danı Cavit Paşanın 
ttmı sürdilğünil 

gördüm. O kadar 
;abuk ilerliyordu 
ki, kendisine yetiş. 
tnekte güçlük çek
ti.tn. Kumandanı, 
Yalnız bırakmak ~

tenüyord um. Fa -
kat öyle bir mevzie 
geldik ki ,ister is. 
teme durakladık. 

ÇünkU, bir bölü
ğümüz, ric'at ha • 

lindeydi. Cavit pa
ea ile birlikte atla. 

YAZAN 
Saı<ihaddin 

Günrtô"r 

bo2:ulduktan sonra, ta ... Sırp budu. 
dundan Yanyaya kadar yürüye, 
yürüye takatten düşmüş olan bir 
avuç Anadolu Türküne kalmıştı. 

Karşımızdaki Yunan safları a
rasında, türkçe bilen pek çok ne
fer vardı. Bunlar, mütemadiyen 
askerlerimize bozgunluk aşılamıya 
çalışır ve yüksek sesle bağırışır. 
lardı: 

- Siz artık burada ne dtİruyor. 
sunuz!.. Konyaya gidin! .. Rumeli, 
Rumların eline geçti ... Boşuna kan 
dökmeyin? 

Fakat bizim aslan Mehmedin de_ 
mirden daha sert olan müdafaa 
kahiliyeti Uzerinde bu sözlerin hiç 
bir tesiri yoktu. 

Yanya mıntakasr, bilhassa müs
tahkem mevkiin bulunduğu saha
daki t.-ıhkimııt hatııın, pek yüksek 
dağlar lizerindevdi. Buralan kışın 
hele geceleri, son derece soğuk o
l urdu. 

Giridin güzef kadınlar1 Kralı karıılamak i ~in bekliyorlar 

'YUNAN KRALI SON 
GİRİT GEZiSiND.E 

Neler yaptı, Nasıl 
Karşılandı? 

Atina, (Tan muhabirinden} -
Yunan Kralı Majeste Jorjun Baş

vekil general Met.aksasla birlikte yap 

rmuzdan inerek ge 
rileyen askeri dur 
durduk. Ancak 
bölilk, esik mevzi
ine döndüğü za. 

rna.n, Cavit paşa ile 
biribirimizden ay • 
rılmı§ bulunuyor • 

duk. 

General Emin lzmir Müstahkem mevki 
kumandanı iken •• 

U• • stil başı perişan Anadolu 
y a v • u c u k l a r ı , bir 

yandan ateş karşısında, eriyip gL 
der, bir yandan da soğuğun tesi
riyle, manga manga kırılırlardi. 
Fakat, bu eriyip gidişler, bu kırı
hşlar. Türk neferine mahsus olan 
yüksek ve olgun irade kuvvetini 
mağlüp edemiyordu. 

(Arkası var) 

tığı Girit seyahatine Yunanistanda 

büyük bir ehemmiyet verilmiş, Gjrit
·lilerin Majesteyi nasıl karşılayacak 
ları günlerce efkarı umumiyeyi iş

gal etmiştir. Seyahatin bu ehem
miyeti karşısında Matbuat ve Tu-

rizm müsteşarlı

ğı umum müdü

rü B. Papazaki

sin manevi yar

dnn ve candan 

mUzahare· 

tile ben de scya- Majeste Kral Giritte 
hat kafilesine iştirak cttıı ... 

Avcrof kruvazörünün Hanya ön
lerinde görünüşü, binlerce şehirli
nin dam, pencere, balkon ve duvar 
lara tırmanmasına ,binlerce Girit
linin deniz kenarına yığılmasına se 
bep oldu. 

tP.ftişin daha sıkı olması fçJn a,. 

laya soldan sağa geçit resmi yap
tırdı. Milli kıyafetlerile Giritli köy
lü dilberler saatlerce tezahüratı 

seyretti. Kandiyeye gidiyorduk, yol 
da bir t.n krn altmdtın gecerltcın. o

tomobilimizin önüne zabit linifor
masile altmışlık bir ihtiyar çıktı. 

Muvazzaf miralaylıktan, mütekai~ 
generalliğe terfi ettirildiğini söyti
yen pu zat. Kralın A\•erofla Girit 
sularına vardı~ ~in 100 güverdn 
aldığım ve eski adetlere uvarak, Gi
rit toprn~ına aynk baf'.tığı anda da 
bıınln.rm onda birini nzat ettiğini 

anlattı . 

Paşa bir tarafta, ben bir taraf
ta kalmıştık. Yunanlılar, müthiş 

ıurette ateş ediyorlardı. Bu ateş 
çemberi içinde biıibirimizle buluş
nııya imkan )'oktu. 

Bir aralı Ca\-it paşayı gör. 
düm: Bölük cephesinin L 

lerislnde bir kaya dibinde taras. 
sutla meşguldü. Fakat yanma 
yaklaşamadım. Arkadan gelen a
laylan, ileriye sevkettiğim sırada, 
tnerhum bir defa daha gözüme i
lişti. Ayni kayanın dibinde idi. 

Fakat, halinde bir fevkaladelik 
.!ezerek, koşa koşa yanma gittim. 
Bir de ne göreyim, paşa çoktan 
Allahın rahmetine kavuşmuştu. 
Kumandanın şehit düştüğü habe. 
ri, asker ara.sına yayılırsa, panik 
tekrar ba.şlıyabilirdi. Ben, bunu 
düşünerek, bir müddet, Cavit pa.. 
ıanm ölilsü yanından ayırılmadım. 
Sanki o, yine cephede, kumanda 
mevklinde idi ve ben de kendisinin 
erkanıharbi olarak yanıbaşrnda bu 
lunuyor gibi bir vaziyet almıştım. 
Kumandanın şRhadetini, böylece, 

bir mUddet için ukerdeden 8akla. 
mıya muvaffak olduk. 

Fakat, ben de orada daha faz
la kalamazdım. Harekatı 

yakından takip etmek zarureti kar 
frsmda ileri hatlara gitmiye mec
bur idim. Avcı hatlarını pek ya
km me.safeden, ileri sevketmekle 
meşgul iken, bir kurşunla ben de 
yaralandım. Bir akşam saati idi. 
Yaramı sardırmak üzere, gerideki 
batarya mevziine çekildim. Orada, 
birkaç saat, baygın yatmışım. 

GözilmU ancak hastanede açabil. 

di.m. Kendime geldiğim zaman, 
ayağımdan çizmemi çekiyorlardı. 

Beni yaralıyan kurşun çizmenin 
1çinde imiş meğer... Çizmemi çı. 

kanrlarken çat diy eyere dUşme
ıin mi? 

Kolumdan girerek kalbimin et
lerini yakıp geçen bu serseri kur. 
şun, nasıl olup ta çizmemin içine 
dUfmUştü. Buna hali şaşarım .. 

\, 

Y a.nyayı müdafaa eden kuv. 
vetlerimizin çoğu, Cenubi 

Arnavutluk halkından ibaretti. Fa. 
ks.t bunlar ımn zamanlarda, Arna
vut istiklali sevda.ama düşerek, ta
kım takım, bölUk bölilk firara ha+ 
lamışlardı. Böylece bütün müda. 
faa hattımız, şimalde garp ordul!lu 

!75 Liralık Yeni 
Biiyiik Müsabakamız 
Bu resim hancı darbımesele aittir? 60 darbımese 

Resim "'""'G""' 
-25-

BuraJa lan gün böyle bir reıtim ıöreceluind ue bu r• 
aimler otua tane olacak. 

Siz 60 tlarbımeaellilı li•tetlebu re•mİn tlarbımaelinl balup 
numaruını o günlııü kuponun ( darbım••l numaran) laanai
ne yazacalınnız. 

Otuz r•im bitince bu kuponlan aynca renm numaralan 
ile Jarbıme•el numaralarını lıarfılılılı gö•teren bir liate )'flpıp 
aarih iaminiz ue adreainizle ve mümlıünH bir de lotofro
lmzla birlilrte 20 Niaana kadar İJOTehaneıniule müaabah 
büronına ftönJ ereceltainiz. 

[NalJ'eddin Hoca müaabakalan için ıönderilmif eski fotol
raAann muteber olmadıfını •e yeniden fototraf ıanderilme 
9i mu•afık olacağını hatırlatırrz.l 

,.. 
Ku~oN·~r 

~ Numarah resmin ait 
olduğu darbımesel 

No. 25 

1 - Aç tavuk kendıru upa unbanndiı 
••nır. 

'1 - Alı .ıltç• kara ııun ıçındıı 
S - Anlıyana 11vrısınelı •ııı. anlam.ıyaıw 

d;1vuı 4ur na az. 
4 - Au .ilan Uskudıan eeçu. 
5 - Balılı ba~tan llokıu 
6 - Bal tutan pa.rmalı Yillar. 
7 - Bcct..va iiırlte o .. tdiln uulıdır. 
1 - Be, parnıalı bıı olmu 
!> - Bıı tuı ... m oı deveye ncndck atlauı 
10 - Bulbulun 1;cktıil dılı bcliı.ı.ıdıı 
11 - Oaimoıru bılmıycn ordclı b.ı~ın. 

bırakı~ ıu,.ından dalaı 
12 - Oamdarı du~cn balden bılır 
13 - O;,vulun ıcaoı uz<1ktiiltı bo• .ıelır. 
14 - Dcmu t..tvında ııerck 
l:i - Ocnıu du~en yılana urllır.' 
16 - Ooeru ıoyl.ıvenı doku, kovdeD 

ltovaı laı 
17 - ı::ı elden uı;ıundur . 
18 - Ebk.ı ı.ar alı c•k• t•• 
19 - Evdckı ı,ıaLiiı çar&•Y• uymaz. 
20 - f<:yrctı auı bınen çabuk ırıcr. 
21 - Gtilnıe ltomeunıı .ıclıı ba1ına. 
22 - Gulunu seven dıkcnını tic ıever. 
23 - Ham.una ıtır en ıerltr 
24 - Heı horoz lıendı topliıtundc oteı 
2:i - Her eun papa& pıli" vemu 
26 - Her koyun lıcndı baı:agınd .. n uılu 
27 - Horoı olur cozu çopluktc lıa.lıı 
28 - Horoı çolı olan veıde aabab ce~ 

olur. 
21> - 1t ürür lı'trvan yürllr. 
SO - ltlc dala,~ıLın çalıyı dola1ınll 

evlidır 
SJ - Kel ba•ı. ,ım1ır tara.it. 
32 - Kcndı dü•cD atlama.ı 
33 - Keskin aırkc kabına rarar. 
34 - KoYUn bulunmıy1ın yerde lı'ec;ıyr 

Abdurrahman Çcltbı derler 
SS - Mahkeme kadıvıt mülk ol~ 
36 - Mart ıcen pire dr1an. 
S7 - Minare.,; crılan lrılıfını hurrlar. 
38 - Mı.ıralı çuvala ••PU. 
39 - Mum dibınc ııılr vcrmea 
40 - lıfke ılc kalkan zararla oturur. 
41 - Parayı •eren düdütü çalar 
42 - Per,cmbenİD ıeli1i çar$&mbaıü,. 

belli dır. 
43 - Sel 1r1ti .. r kum lı'alrT 
44 - Serçeye tubulı beredir 
4S - Su teatisi ııu volunda krnlır. 
46 - S!lıt~n atz> yanan 'oiurdu Qfliye 

rclr 1er 
47 - Ta, Ycrindı- ııftrthT 
48 - Tencere V'tlYarlanmrt. kapafm> but 

muf. 
49 - Tcı-tiyi lrtran da bir. r.ı ıetiren de. 
so - Tilkinin dönllp dnlaerıı ridece;; YCI 

lrilrlrcll dükklnıdrr. 
!11 - Ummadrlr taıt bat varar. 
52 - UrumesinJ bilmiycr> it ıllrtlye lrur 

s_ctirir. 
5! - Uı!lmOnlJ ye de batım ıorma. 
54 - UrOm Urltmr baki baka lraranr 
55 - Vılııncm9' mama yatsry11 udaı 

yanar 
5!1 - Yapı tası npıdıın blma&. 
57 - v ..... , ettn tf'kmcst pelr nlar. 
58 - Vnrük at •emini arttırır 
59 - Zcnıtinln paruı riltOrdQo c;cncsfn 

yorar. 
eo - 7.ütQrt oluıı dlls0nmclr1nı. 

olap kııtmmak evlldır. 

Hanyaya yaklaşıyorduk. Şehir, 

baştan başa donatılmış. asker. mek
tepli, sivil, kadın, ihtiyar biltün sa
hili doldurmuş Majeste Kral, Han-

ya önlerinde demirliyen A veiofun 
gUv<'rtesinden halkın bu tezahUra
tını seyrettikten sonra emrine tah
sis olunım bir yatla karaya ayak 
bastı ve Yunan topçularının " Se
lam!.,, atışlarile karşılandı. Bu a
rada .Maicsteye güzel Giritli kızlar 
tarafından buketler hediye edildi. 

Kralm g<'<:tiği yol. bir çiçek bah-
çesine çevrilmişti. Bir darbım('sa -

le göre. silah adamı olarak anılan 
Giritliler. sevinç ve neşe atışları 

yaptılar. 

Maieste Kral. Başvekil lietak • 
saı:ı. hnlkla temas ediyor ve her fır

satta. fırka tnnımadıklannı, ancak 
yekvikut bir h::ılde Yunan milletini 

tanıdıklarını söylUyorlar. her ver
dikleri bl'yanatta hislerini tekrar

lıyorlardı. 

7 Mart sabahı idi. Maieste. öğ
leden sonra kimscve haber verme
den şoföriine kendis"ni Vcnizelo
sun mezarına götürnıesini söyledi 
ve Kral, Venizelosun mezarını hu
susi surette ziyaret etti. Kral .Torj, 
mUteakıben Venizelosun doğduğu 

Murniyes köyüne. daha sonra da 
1935 iı:;vanlannda ~arargah ittihaz 
ettiiY! ~Irisipnives köyline uğradt. 

Sh·a!'!i taassuota en ileri varım 
Hanyalılardan bazıları bana dedi 

ki: 
"- 1935 isyanına iştirak töhme

ti ile Girit hapishanelerinde 1500 e 
yakın mev~Jf vardı. Kral. mütehas
sir kaldığı yurduna döndüJfü gün 
umumi bir af ilan etti. Hele Hanva
da pazar l?ilnii öğlE>den sonra hüku
met meydanında Kral şerefine oy-
nanan dans bu muazzam toplantı
ya bUyUk bir canlılık verdi. 

İstikbal çok samimi ve ta~avvu
run üstünde oldu. ı:raı. Hanyada 
her gittiği müessese ve servisleri 
teftiş etti, halkın, memur \'e işçi
nin istek ve arzularını Başvekiline 
tesbit ettirdi. 

Kandiyedc 43 üncU piyade alayı
na geçit resmi yaptınlacaktı. Seya
hat müddetince Mareşal Uniforma
sını taşıyan ordu başkumandanı. 

Bir<;ok köyliiler, kralın ne vakit 
gec:eccğini soruyorlardı. Onlar, kra. 

tı sorı.!ltC:lU ve Husnr alaylarmn 
tüvlii şapkn given bir amirine bPn
zetivorlnrdı. Kendilerine. Kralın en 
öndeki otornohilne geN'n sırmalı 

gene zabit olf '1ı sövlendiği za. 
man dikksıtle göremedikleri için fi. 
ziiliivnrhı.rdı. 

Giritliler. bu sevahat esnasında 
TürkivP ve onun çok şerefli Ata. 
sma nlsın hav:ranlıklarmı heyecan
la ifade ettiler. 

Hariri ı:ıiv::ıset isll'rile hemen he
mrn bir asra vıı. kın bir zamandan 
beri meı::ınıl olan Ada halkı, bu R· 

ğır mesulivctin kendilerine verdiği 
meleke ve ~nliı.hiyetle Türk - Yu
mın dostluıfunun kıymetini. hakiki 
manası İ}p kavramış bulunuyorlar. 

Şakir Rasim Çe~en 

Romanya Ordusu 

Silahlanıyor 

Sofya, 24 (TAN) -BükreştE' Ba,_ 
\'eldi Tatare5konun riyaseti altında 
toplanan Romanya ~:azırlar heyeti 

Romen ordusunun Çekoslovak silah 
fabrikaları mamulıitile silahlandırıl· 

masına karar vermiştir. 

Orman Müdürlüijü 

Büt~esi 
Ankara, 24 (TAN) - Yeni orman 

kanunu 1 haziran 937 den itibaren 
mülhak bUtçe ile idaresi knbul edil· 
miş olan orman umum müdürlüğU
nün biltçesi meclise verilmiştir. 

Umum müdür!Uğün bütçesi mUte
v .. zin olarak bir milyon 150 bin lira· 
dır. Faalivet b~lar başlamaz evYel! 

orman hudutları tesbit edilecek ve 
muhafaza altına alınacaktır. 
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Zonguldakta beş s.ene zarfında 
Ziıe Amasyaya 

Bağlanacak 

1 başarılacak · ı 
mühim . işler 

Z ile, (TAN) - Zile kazası, hiçbir suretle irtiba
tı olmıyan Tokat villyetıne bağhdır. Haıtu-
1ln bütün ticari muameleleri Samsun ve 

· Zonguldak (TAN) - Umumi meclis bu hafta 
sona eren· çalışma devresinde, vilayetin beş yıl-
lık yeni programını çizmiştir: 193 7 bütçesi se- ı 

""1asya vilayetleri iledir. Adliye teşkilatı ve ticaret 
ıdası itibarile de Aınasyaya bağlı bulunmaktadır .. 
<azanın Tokada olan mesafesi 65 kilometredir ve 
ını:ak 20 kilometrede tren vardır. Halbuki bir saat 
çin~e trenle Anıasyaya doğrudan · doğruy~ gitınek 
:abıldir. 

kiz yüz bin lira olarak bağlanmıştır. Ye!Ji beş 
yıllık programların tatbiki maksadiyle, bütçeye 
konulmakta olan mutat tahsisattan maada yeni 
inşaat ve tesisat için 246 bin lira ayrılmıştır. Bu 
tahsisat şu. suretle serf edilecektir: 

Bütün bunlar gözönünde tutularak Zilenin Anıas
ıaya bağlanması için bir mazbata hazırlanmı' ve 
leyet bu i• için Amasyaya gitmiştir. ilçenin Amas . 
~aya bağlanması birçok bakımlardan. Zilenin inkişa
ına yardım edecektir. 

1937 senesinde 30 bin, ·93g de 45 bin 939 da 
' 

51 bin, 940 da 57 bin, 942 de 63 bin lira. 
Beş sene içinÇle maarif işlerine yetmiş altı bin, 

ziraate 76 bin dört yüz, baytarlığa 31,600, sıh
hate 30 bin ve muhtelif işlere 32 bin lira sarfedi
lecektir. 

S fnop çocuk esirgeme kı,ırumu, 60 fakir yavruya her gün yemek ye
dirmektedir. Yukarlki resim mühtaç çocukları sofra b~cında 

ıösteriyor. ' '"T 

Samsun ·Yerli 
Mallar Sergisi 
için Hazırhk 

Samsun (TAN) - Ulusal Ekonomi ve Arttınna Kurumu Sam
ıun ~ubcsi bu sene 19 Mayıs 1937 Atatürk gününde bir yerli mal
lar sergisi açmıya karar vermiştir. Kurum idare heyeti ile C. H. 
P. İl~e yönkurul başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası başkanı, sek
rcte~, İ~ Ban~ası direktörü ile bir mimardan teşekkül eden Sergi 
Komıtesı faalıycte geçmiş ve hazırlıklara başlamıştır.' 
Samsun Dördüncü Yerli Mallar ser 1 · 

J'isi 5 ~aziran~ kadar devam edecek 
ve sergıde yerlı mamulat, mensucat 1 
ve mahsulat teşhir edilecek ve satış 
yapılacaktır • ı 

Serginin her senekinden fazla rağ. 
bet göreceği umulmaktadır. Serginin 
müteki.mil olması, iştirak ve ziyaret 
için Samsuna relecek yurttaşların 
memnun edilmesi için komite hümma 
b bir faaliyetle çalışmaktadır . 

Kolaylıklar gösterilecek 
Sergiye gelecekler için Samsun lo. 

kantalarında ve otellerinde kolay -
lıklar gösterilecek, bilyük tenzilat ya 
pılacaktır. 

""' Sergiye gelecek mallardan hiçbir 
vergi veya rilsum almmıyacak, sergi. 
ye iştirak edecekler Devlet Demir ve 
Denizyollan tenzilatmdan da istifade 
edec~erdir . .. 

Samsuna civar vilA.yet ve kazalar Geçen serginin girif kapısı 
ha.lkmm da sergiyi ziyaretlerini teshil -======::::ıı::--=--;...-;,...,.. 

S·inopta 
Bataklık 

için vesaiti nakliye ücretlerinde bU _ 
yük tenzilat yaptırılacaktır . • 

Yozgatta Yeni 
Bütçe ve Yollar 

Yozgat, (TAN) - VilAyet umumi 
meclisi yeni bütçeyi 490,509 lira o
larak kabul etmiştir. 

Vilayetimizin en mühim yolu olan 
Yerköy istasyonuna giden şosenin 

esaslı surette tamiri kararlaştırıl

mı,, lizımgelen ~lar müteahhide 
Dıal eolunmuttur. 

Bozuk olan ,ehrin fıtrk ve garp 
ınethallcri tamir edilmektedir. 

Sinop, (TAN) - Sinoba pek yakın 
olan 2 kilometro uzunluğunda ve 1,5 
kilometro enindeki Sankum gölU, 
en derin yeri iki kilometroyu geç
mediği için gölden ziyade bir batak
lık halindedir. Burada türiyen siv
risinekler bilhassa Selbey, Kızılaba
lı, Tekke, Kuııuri köyleri halkını ta.
ciz etmekte, anların sıtmadan kur
tulmasına imkan vermemektedir. 

Köylüler., Sankum gölü batakh
ğınm kurutulzrıasırı• ist0mP~edi .. ıer. 

Meclisin bilhassa maarife, ziraate 
ve köylünün kalkmmasma verdiği 
kıyme~. örnek sayılacak bir mahi
yettedir. 

Umumi meclis dağılırken, İbrahim 
Bozkurt <Ereğli), Ahmet Gürel 
(Zonguldak), Akın karaoğuz (Zaf
ranbolu), İzzet Çakmak (Deverek) 
daiml encümen azalığına intihap o -
lunmuşlardU', 

Tirede 
Bulunan 
Eserler· 

Tire, (TAN) - Osmancık köyün
de Kavas oğlu Hüseyin, tarlasındaki 
fundalıkları temizlemek· Uzere top
rağı kazarken, mermerden yapılmış, 
1,5 metro uzunluğunda, başsız bir 
kadın heykeli bulmuştur. 

Yapılan yeni ara,ştırmalarda büyük 
murabba tuğlalardan örülmüş kabir
ler, topra~ kandil ve su kaplan mey 
dana çıkarılmıştır. 

r:cJre halkevi mUzesine kaldırılan 
bu eserlerın eski Yunan medeniyeti
ne ait olduğu tesbit edilmiştir. 

Konyada Hayvan 
Hastahğı 

Araştırmaları 
Konya, (TAN) - Cihanbeyli ka

za ve köylerile yaylalarındaki hay
vanlarda çi'çek hastalığı olup olma
dığını anlamak için, iki baytar ve 
üç sıhhiye memurundan mürekkep 
bir heyet tara!ından tarama ameli
yesi yapılmakta. Konya baytar di
rektörlüğü de bu işleri takviye eyle
mektedir. 

Hükumete haber verilmiyen has
talıklara tesadiif olunursa köy muh
tarları ve ihtiyar heyetleri hakkında 
takibat icra olunacaktır. Bu hasta
lıkların izalesine çs.lı~ılacağı da ta
biidir. 

Hayvanın 
.Güzelliği 
Bozl!-lmuş 
Akdağ madeni, (TAN) ~ Meh

met isminde biri, köydeki bir düğün
de atını ahıra bağlarken, bir şa.hsm 
gelip atının kulağını bıçakla kestiği 
~·e ~a~anmın güzelliğini bozduğunu 
1ddıasıle mahkemeye mUracıa.at er1o. 
r 0 k ~ıwa q_çmrstır. 

Rizeli Mustafa Top~u 

lğdırda 
Yeni Bir 
Fabrika 

Iğdır, (TAN) - Kars tüccarın

dan Rizeli Mustafa Topçu burada 
son sistem bir pamuk ve pirinç fab
rikası inşa ettirmiştir. Pirinçleri a
yıklayıp parlatan makineler Alman
yadan, pamuk makineleri de Rusya
dan getirtilmiştir. 

Fabrikanın etrafında usta ve işçi-

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

Osmanlı Banka.sının Galata idarei 
merkeziyesile Beyoğlu ı,ubesi vezne
leri gelecek nisanın birinci perşembe 
gününden itibaren, aşağıda yazılı sa
atlerde açık bulunacaktır: 

Adi glinlerde: 

Saat 9 dan 12 ye kadar 

Saat 14 ten 16,30 a kadar 

Cumartesi günleri: 

Saat 9 dan 12 ye kadar. 
Mezkur Bankanın Yenicaml ,ubesi 

"·eznesinin açık bulunduğu saatler a
şağıda gösterildiği veçhile, halile ib
ka olunmuştur: 

Adi günlerde: 
Saat 9 dan 16 ya kadar 
Cumartesi günleri: 
Saat 9 dan 12 ye \(adar. 

ı- Dr. lhıan Sami -
TiFO AŞISI 
Tüo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat'i.. muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur.Kutusu 45 kuruş 

ler için paviyonlar yaptırılmıştır. c 
Bu fabrikadan alınacak kudretle ~ - errahpaşa Hastanesi - • 

civardaki kışlalar elektrikle tenvir 1 Bevliye Şefi Dr. 1 
olunacağı gibi şehrin de ayni suret- Ihsan Arif Derman 
le medeni ışıktan istifadesi için te- Beyoğlu İstiklal cad. Şekerci 
şebbUslerde bulunulmaktadır. Fafri- Hacı Bekir üstünde 2 'nci kat. 
ka sahibi, havalar müsaade edince. ' ~Tel. 44486 • j 

şehre giden beş yüz mctroluk toprak - --
ve bozuk yolu muntazam bir şose il ••••••••••••~[llıl 
haline getirmcğe karar vermiştir. A-nka:ra ·elişleri -sergisinde ma -
FaUnka gelecek sene pamult yiğJ daly:a;J.kazannn ŞAPKACI 
da çıkarmağa ba.şlıyacaktır. 

Meyvalarımız 
•• • 
Uzerındeki 

TÜRKAN 
Paristen gelen son moda mev • 
simlik ı,apkalarmı çok ehven sa
tıyor. Beyoğlu, Parmakkapı, Ru. 
,_ meli Han No. 1 - ., 

ASIPIN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhatı.niıl 
soğuktan ve bUtün ağrılardan korur· 

İSMİNE D!KKA'J; 

latanbul İkinci iflas memurıuğuıı
dan: Müflis S. Hayima aid olup DOY
çe Banka ipotekli olan: 

1 - Beyoğlunda eski Meşrutiyet 
yeni Tcşvikiye mahallesinde eski JJa 
cı Emin Efendi yeni Said Paşa ıoka 
ğmda eski 2 mükerrer yeni 10 .No ltı 
sağ tarafı emlaki miUiye arazisi so~ 
tarafı büyük çiftlik sokağı arkaSl )

1 

ne emlaki mi1liye arazisi önü Sait pa 
şa sokağı ile mahdud ve (7843) tir~ 
kıymeti muhammeneli 2601 ınetre 
m urabbaındaki arsanın tamamı. 

2 - Kabataşta Fatma Hatun tJ11l' . ··ıı hallesınde Gazhane sokağında k81 

eski 6 yeni 16 kapı No. lu sağ tarııfJ 
Süleyman Ağanın, hissesine i.sat>e~ 
eden iki No. lô' irtYffrez bostan sO 

tarafı tramvay şirketine alt arsa fıf• 
kası hazinei hassa arazisi önü yol ili 
mahdud ve tamantiHa 1783 lira k'ıY" 
met konan 1784 metre 63 santirnetr' 
miktarındaki bôstanın tamamı. t 
Açık arttırmaya konmuştur. 

g.3.937 tarihinden itibaren şarttı,,. 
me dairede görülmek üzere açık btl" 
lundurulmuştur. 

Mersin - Ankara Yüksek Ziraat ı••••••••••••' 27 Nisan 937 sah günü saat 14 de~ 
Enstitüsü meyvacılık profesörü Gle· Seniha Bedri GÖKNIL 16 ya kadar İstanbul ikinci iflas ds.ı• 

Tetkikler 

isberg ve muavini Nail Oraman, por· in' r~sinde müflis S. Hayim iflas id~ 
takallarımız ve diğer narenciye mah Tercümeleri unce bu manar yukarda işaret e 
sulitımız hakkında tetkikatta bulun· F A U S T diği üzere açık arttırma ile satılae_;8~ 
mak, bahçeleri bizzat görmek üzere p E R G 1) H T tır. Takdir edilen kıymet üç yeın~ 
buraya gelmişlerdir. ehlivukuf tarafından takdir edilın1r 

Mersinden Adanaya ve Dörtyola IC R A 1. 1. I R tir. Arttırmaya iştirak edecekler JtO' 
geçecek olan mtitahassıslar aynı za- Her kitapçıda bulunur. nan kıymetin % de yedi buçuk ııi!.' 
manda yabani zeytin sahalarm.ı tes - .:_~•••••••••••* pelinde teminat parası ve yahut ıxıil• 
bit edecekler, Okaliptüs, Keçiboynu· li banka teminat mektubu verir· Sil" 

Cildiye ve Zühreviye r.au"tehassısı 1 -' ,., 
zu, fıstık, muz ve Uzüm üzerinde de tı an gayrimenkullerin dellaliye11J 
tetkikler yapacaklardır. N 'Doktor ihaleden sonraki vergi ve sair rUsll~ uri Os.man Eren ferağ harcı ve yirmi senelik icıre 

vakfiye müşteriye aittir. ArttırtJ\ıı. 

MamoCJa 
Beyoğlu. Elhamra apt. No. 3 gilnü satış bedeli tayin edilen kJ)rtJ\: 

tin yüzde yetmil} beşini bulduğu tıı. l 
dirde kat'i bırakılması yapılır. J\:l<~ 
takdirde en 8on arttıranın taahhud 
baki kalmak Uzere arttırma on bt; 
gün daha uzatılarak 12 Mayıs 93 
çarşamba gUnU saat 14-16 da. ('f~ 
tiye mecburiyeti dolayısile) en ço 
arttırana ihalesi yapılacaktır. fite ' 
yenlerin satı, günü dairede ha.zır btl 
lunmala.rı ve fazla malümat aıına.k it 
teyenlerin de 934/8 No. ile mftr3C1" 
at etmeleri ilin olunur. (31251) 

- ------------
Na.hiyes inde ' ' Ankarada AKBA 

I
• S yerli ve yabancı bütün çme uyu gazeteler, mecmualar, 

Sivu, (TAN) - Hafike t&ğlı 
"Mamoğa " nahiyesine bu sene te· 
miz içme ıuyu getirilmesine çalışıl • 
maktadır. 

Otuz köyU olan nahiyenin mUdUrU 
Kazım Çılga, köyleri telefonla biribi· 
rine bağlamağa uğraşmaktadır. 

Nahiye içinde ağaç dikilmesine ve 
yetiştirilmesine itina olunuyor. Ek
serisi çiftçi olan halk hayvancılığa 
da ehemmiyet vermekte ve bu saha
da inkişaf görülmektedir. 

Köy kanununun tatbikinden iyi 
neticeler alınmaktadır • 

Kadının Baıını Ezdiler 
Sındırgı, - Gölcük nahiyesine 

bağlı Dedeburun köyünden Emin kı· 
zı ve Mehmet Ali kansı Hanife tar
lasına giderken köyden bir saat öte
de b~ı ta,la ezilmek suretile öldü
rtilmUştür. 

Jandarma bölük kumandan veki· 
li Osman Dölek, katilin a)"l1I köyden 
Mehmet oğlu Gök Ali olduğunu mey
dana çıkarmıştır. Katil adliyeye ve
rilırıiştir 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Yeni Çocuk Anslklopedlsf 

'-----"' 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

l 4oo Krı. l Sene 2800 Kr1-
75o • 6 A.1 ısoo • 
400 .. 3 \• ıoo ı· 1 • .. o .. ı A.1 300 • 

d f.!i11et1eraraa1 Poata ittihadına 
3~hıl olmryan memleketler için 

Q • l6 • O • !.5 1lrachr. 
o u o 
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ıg:fKONOMö 1 

No. 73 YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Ordusu Kahraman Bir 

Anadolu Tahvillerinin De-
ğiştirilmesine Dün Merkez 

Bankasın.da Başlandı Vazifesini Bitiren Yezit 
Ordu Gibi Kanh Kerbela 

Kufeye Doğru 
Sahrasını Terkederek 
ilerliyordu 

Hükumetmizce meriyet mevkiine konulan kanun mucibince 

dünden itibaren Cümhuriyet Merkez Bankasında Anadolu De

miryolları ve Haydarpaşa Limanı tahvillerinin Erzurum - Sıvas 

( 
ve Ergani hisse senetlerile mübadelesine başlanmıştır. Dün ilk 

Zülcenah)m kişniyerek kanlar i- ı mişti... Hatta: !Rey ve Trberi.stan) ÖrlıA ı"dare ç[nd gün olmakla beraber birçok müracaatlar yapılmış ve senetler de-
e (Hüseyin) in ka.rargilıına gel- valisi olabilmek için bu ( muaz:ıam ha- tb Ilı.es · ni Ziyat; bir isyan çıkma.!!ı ih. ğiştirilmiştir. 

b" ı ~ ?.adırlarda bulu~an k~_dınları ile) nin baş aktörlüğünü denıhte e- timaline mebni, derhal memlekette --------·------
Usbutun rıJdırtacak bır teessure sev d s d o b ' l h d l Mübadele edilecek senetlerin cinsi ( ıs en er ar mer ı c, ru un a ve vıc örfi idare ilan etmişti. Ehlibeyte ta,. 
etmişti. Derhal, korkunç bir va- dal"ında meçhul bir korkunun başla- raftarlık gösterenlerin derhal idam lzmirde Kredi ve miktarlarile karşılık olarak verile 

~ey_ Ia yükselmişti. dıgwını hissetmişti... Fakat, ne de olsa, d'l - · d . w rt k cek Anadolu tahvillerinin cins ve mik e ı ecegıne aır tellallar bagı ma -
be lliüseyin)i, emsalsiz bir mubah- başlanmış olan bu facia, sona ka<laı la beraber, sokakların başlarına. mü. Kooperatifleri tarlarını . ydediyoruz: 
({Jtle seven hemşireleri( Zeynep), de:vam edecekti. sellah müfrezeler yerleştirmişti. Yüzde yüzlük on tane Anadolu ak-

tnmügülsüm) ile zevcelerinden lf &• • • H ~-mir, (TAN) - İzmir havalisin siyonu '-'erı'ne banka 21 adet Sıvas 
(ş .. ı. Muza er ır ordu gı1.:ı alk, bu dehşet sivaseti kar,ısm - ~ .J -"!ıribano), saçlarını yolarak, tır- . .. .. .. . .11 ••• ,; de zirai kredi kooperatiflerine mu. Erzurum tahvili vermektedir. 12 tane 
l!nı.1.,..:ı .. . .. 

81 
. • 

1 
k Ertesı gun, butun şehıtlerın kan- da bunaldığı zaman; Serdar Ömerin . 1 k tı k .. -ı"".ı.ı.e gogu erını parça ıyara , . _ . . . . k . . vazı o ara ısa § ooperatiflerının yüzde altmışlık Anadolu aksiyonu mu 

U:lüs . ) . b k. h t h başları bırer mızraga geçırılmıştı. umanda ettıği muzaffer Yezıt or- b 1 bo'-'neyın ın l u zle ·ı ve a.ssa.s a ının Sefil ve perişan bir halde bulunan dusu da ağır ağır şehre girmişti. teşkiline aş anmak üzeredir. Bun- kabilinde on beş tane birinci tertip Sı-
J una sanmış ar : k B · b lar, satışı bir elden idare etmek için vas - Erzurum his.c;c senedi, on adet 

N d ., Sah'b' d ., kadınlar ve çocu lar, çıplak devele- u ordunun önündeki Emevı ay- ! . k 
n.._ - ere e. .. ı ın nere e... b' d' .1 k h . b. k .1 t rağını, mızraklar üzerine geçiril mi~ zmirde bır ooperatifler birliği ku - Anadolu mümessili yerine 23 adet Sı. 
vnda.n, nasıl ayrıldın? .. Onu, kimle- rk: 10

• ır~ e:c B' .. t:ı:zın ır afı e eş- racaklardır. Ve Eğe mıntaka.sının ih- E d H ı-ı- kıl 
1 

altınd b akt ., ıl edılmıştı. u un muharipler, be- kesik başlar takip ediyordu. En ön- vas - rzurum, on a et ayrapaşa 
·&ıı ıç arı a ır ın racatı bu birlik tarafından idare e- mü ·1· ed" k b"l" d · · nı· f t tm. 

1 
d' ·•· F k t yaz Emevi bayrağı altında içtima de; alnında, dudaklarrnda, kırlaş- messı ı sen ı mu a ı ın e yırmı 

ye, erya e ış er ı... a a t . S f . . . .. mı k 1 d k nl p ht dilecektir. Üzüm kurumu kooperatif- beş adet Sıvas _ Erzunım senedi. ü-
lM·k . . te . . ır· .. 

1 
.• e mış .... on za er nışanesını goı:1ter- ş sa a ınm ucun a a ar ı ı -

•1.1 "' ış n geçmı.ştı. ı goz erını 1 Ö ler birlii!inin teşkiline memur edil· çu"n .. A d ı t h ·11 · d d ' ...., · mek için atlılar ve d n b"tün anmış.. lürkesn çektigwi . ıstırabın ~ cu na o u a vı enn en on a e-
lça aça çadırlar önünde eşinen, kiş- h' 

1 
• ti ... ev~ 1 

er, u . miştir. d. lıiye b .
1 

h . rt k b b.. şe ıt erın ce:;e en uzerınden geçı -- şiddetinden göz kapakları aralık kal- ıne mukabil yirmi bir adet Sıva..!5 -
)'ilk n(K u ::ı1• ha~a~1 • .a 1 u _u- rilmişti. Ve ondan sonra .. Vazifesi- mış olan (Hüseyin) in başı görünü- Erzurum hissesi ''erilmektedir. 
ti&· h'er ta.. t~ esı,.nın sona enş- ni bitirmiş olan bu Yezit ordusu; kah yordu. Trakyada açılacak pana• Yukarda kaydettiğimiz hisselerin 

lô>ı..ıl 'beıııse nuş ı. k d 
1 

raman ve muzaffer bir ordu gibi, Daha kısa bir zıı.man evvel. Mekke yır ve sergiler mübadelesi nisanın on beşinci günü 
~n ı yte mensup a m ar arasın- . B T k h ·r k k d da e ..... ı k d ti ' . 

1 
Kerbelanm kanlı sahrasını terkede- ve Medine sokaklarında: babasının u sene ra yanın mu telı mPr· a şaıııma a ar devam edecektir. O 

n y""?'ı ve en u re ısı o an . d w • 1 . . d • k d' k ı · d b' k · ı .. d · · 

Zahire 
Fiyatları 

1 Değişmedi 
Dün zahire borsasına 24 vagon buğ 

day, 6 vagon çavdar, bir vagon arpa 
gelmiş ve istekli olarak satılmıştır. 

Ancak fiyatlarda bir tebeddül olma
mıştır. Keten tohumu alıcıları ihracat 
için kilosunu 9,20 kuruştan almışlar
dır. ihracat için arpa ve çavdar alıcısı 
olmuştur. Arpalar 4,20 kuruştan, çav
darlar beş kuruştan satılmıştır. Su
sam fiyatları 17,5 kuruştur. Alıcı ol
mamıştır. 

lzmirde Er~ak 
Fiyatları Ucuzlad• 

İzmir, 24 (Tan muhabirinden) -
Tesbit edilen rakamlara göre, evvel
ki seneye nazaran 936 yılı son altı a
yı içinde yiyecek, içecek fiyatların
da yüzde 25 tenezzül, yakacak ve te
mizliyecek madde fiyatlannda ise yüz 

de 9 yükseliş vardır. 

lngilterede Çelik ve 

Demir Gümrük Resmi 
<Zeyn ) . t' b d 

1 
rek Kufeye ogru ı eylemıştı. ve edesinin tarihi şereflerı; en ı- ez erın e ırço panayır ve sergı er gun en sonrası ıçın ayrıca mübadele 

ep , vazıye ın u ereceye ge - • . K" · · · - 1 k B · d · be · k 1 diğin· "rU .. d h 
1 

(H.. Kerbela. facıası, ( ufe) ye akseder sının emsalsız fazileti ile magrur açı aca tır. u sergı ve panayırlar a nıs tı uru acaktır. Dünden itiba. Londra. 2;\ (A.A.) - Meclis de .. 
'eı.-ı-ı). go r. gotlrm.e~, h etr a t·u· etmez, birdenbire halk hevecana gel- yükselen bu baş; şimdi de, kanlı bir her türlü ziraat mahsulleri, hayvıın- ren martın otuz birinci günü akşamı- mir ve çelik mamulfıtı üzerinden a-

,; •u ın vasıye ennı a ırına ge ır- . . t H" . . • k 1'.;"I lh•-u H d 
1 

(H" . ) mıştı. ( mamı useyın) ile onun sa- mızrağın ucunda, dimdik durara .c- lar ve mahalli mamulat teşhir ulu:Ja- na kadar da birinci ve ikinci tertip lınmakta olan gümrük nisbetini yüz-
:-9 . er şey en evve , use~ın • k uru·· kl in h tta kal t k ğl (Al' Z dık ve vefakar a raba ve ashabının mevi bayrağının arkasından g e- caktır. Trakyada açılacak panayırlar on adet Anadolu tahvili mukabilinde de 20 den yüzde 10 a indiren bir ka-

aya an e 0 u 1' ey- b kl f l" k tl d · d 1 d · rd dı N' "k' · d L .. 1. h k b 1 lı"'ab·d· )i k rtar k . t . h u acı ı e a e er en, vıc an arın a nıyo u. şunlar r: ısanın · ısın e U· on dört adet Ergani ve yedi adet Sı- nun ayı ası a u etmiştir. Ham 
'"" ı ın u ma ıs emı.ş; er . . d . lhu l k b h ta l . mesulıyct hisse enler, acı bır ne- Sı·yah sancak leburgazda, sekizinde Hayreboluda. vas - Erzurum hissesi ve on Haydar- demir üzerinden vergi alınmıyacak-

ma e arşı, u as ve meca sız d tl b" ·b· ı · · 1 a· ~Oc w . 
1 

. t' V (Ş h . ame e ırı ır erıne ~rmıs er ı. mayısın birinde Uzunköprüde, beşinde paşa tahvili ınıukabiilnde de 13 Er:?ani br. 
ugu gız emış ı. e sonra, e n H Ik b' k d · · · .. Bu tarihi başın arkasından, Ehli. - ,.....,----=--~~-

o yu e ın en u ara • ce - k 1 k beytin siyah sancaf;t götürülüyordu. O O ban ) 
1
. d t t k (Zül' a ın ır ısmı, erın bır teessure Edirnede, yirmisinde Pınarhisarda , ve on Sıvas - Erzurum hisse senedi ı -- ] 

ilah) m '-'anma getinnicı. : apı ara : .. . .. . yirmi altısında KırklArelinde ve Ayva verilecektir. Nisanın birinci gtinünden K Ç K HABERLER 
,; "' H (Hufleı.•ı ) tl Üzerinde, (Ya Muhammed) ya. zılı B' K K d' · · tti - em, J n e umı er ver- cıkta, haziranın dördünde Çanpazar. nisanın on beşinci g'ilnü akşamına ka-

~-Ş ın.. i;"j en ~n\ esır e c:1 r- diniz; onu, buralara kadar getirdi- alemi bir tarafa eğrilmiş olan bu sim- da, 8 inde Biga ve Çorluda, on ikisın- dar on adet Anadolu tahviline karşı 
ha{'k aycllet •. Y.~ldaUanacSa ko urskan,die~ niz .. Hem de ona karşı vazifenizi siyah sancak, <Kerbela faciası) de- Babaeskide, on ikisinde Lülebur- 21 adet Sıvas - Erzurum senedi ve on 
,_,, en nı o r. a ın, en nı mert.re ı'fa etm-..1ı'n'ız. nın h·'"n bir matem nı· ..,anesi vibi ~ıtı~ye mal etme. 

0
."' K" f "-"U af t h . . . go"rünnu",~ordu Y c· gazda, yirmi ikisinde Lapseki ve Çar- adet Haydarpaşa tahvili mukabilinde 

bemiştL . ıye, . u e eşr ını a kıre gırış- .J • dakta, yirmi dördünde Vizede, otuz de 23 adet Sıvas ve Erzurum hisse se-
ko ra rgah yağma ediliyor mışlerdı. (Arkası var) birinde Sarayda, Eylülün ikisinde Ça nedi verilecektir. 

<Zeynep} bu •---'bi .. ı.,,..; :::almakla t o k M A N ·.·.·.-.·.•.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.-.·.-.-.·.·.·.-.· ... ·.· ·.·.·.· nakkalede. yedisinde Çerkezköyde, se --------.~ '" '""f"'. ~ ::::;:::::::::::::::::=:::~==~=-=-=-:•:•:•:•;•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•: ,__ • - H t• - p 0 tlıeşkul iken, kararglha hücum baş- :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:·:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::: k17.1nde Keşanda, on uçunde Uzunkop- ıyasada iyi kar$ılandı 
töstermişti... Biru evvel, (Hüse- :::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: rüde, on beşinde Hayraboluda, on al- Merkez Bankasının mübadele mua. 

Y!ll) ın· "'""ıru kesmı· · olan (Şunm' er), :::::::::::::::::::::::::::;:;:::::;~:~:~:;:i:iH~:;:~:i:i:rr M E K ı• M ı• N tısında Kırklarelinde, 18 itıde Pehli- melesine ba§laması pivasada iyi bir 
ua.g ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::=:·:·:·:·: :·:·:·.·=·=·=·:·:·:·:·:·. •• • • • • .} 

~birkaç avenesiyle çadırlara girmi~.. ::::::::::::;:;:;:;:;:;:;::~:;:::;:;:::;:;:::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:: vankoyde, yırmı bırınde Malkarada, tesir husule getirmiş ve bir hayli his-
"a den"'lerinin ı'plennı· ·, (Hu"ae- o·· G c.:J' T L ~ R ·ı :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·~:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-: yirmi beşinde Çorluda açılacaktır. 5-
J ,. ., C: ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·.-:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:-:· . . . . . se satıldığı gibi fiyatlarda yükseklik 

~n· in kaniyle mUlemma olan han,...,_ ............. ,. .................................... ,........... 8 bırıncıteşrınde açılacak olan Tekır-
~ d v d b d 'ld' olmuştur. Anadolu tahvilleri 41,20 li-

l' ile kesmiş .. Bütün kıymetli eşyaları B h ç • ki • ag panayın a una ahı ır. 
~ağmaya girişmişti. a ar ıçe erı Ayrıca 19 Ağustoı:ıta Lüleburg-Az<l:ı, radan, mümessiller 43,5 liradan, his-

" 6 evllılde Edirnede ve 25 evliılde de seler 23,40 liradan muamele görmüş, 
Artık, Ehlibeytin Uzcrine bizzat Her mevsim kendinden önceki 1 rusu kabak yavrusundan daha · · 

ltanat geren (7,,eynep), şehitlerden mevsimin tesirine tabi kalır. 0 _ dinç olur. Çorluda birer sergi kurulacaktır. Sıvas - Erzurum hisselerinden pek 
llıetnik kalan kadınları ve çocukları nun için, baharın geldiğini tak - insan da, daha medeniyete gir --- çok satılmıştır. ı.~iyat 95 liradır. ~for-
b' :. · · · Sigorta produ'·ktörler· kez bankası 93, Ergani 99.5, Aslan çi-
ır kenara çekmişti. <Zeynelııl,lıdın) i viınler haber verdıkleri halde, biz ınezden önce, şüphesiz bütün hay ı 

h.. • 9• I" - • t 1 t mentosu 14.45, Türk borcu rn.65 lira-
"Ulllarm arasına gizlemişti ... Bu sıra- onu havanın ısınmasından anlıya- vanlar gibi, aşk mevsimi olarak ır ıgı op an ısı 
~~ · d .. b' l· d. dan muamele gönnüştür.Pariste Türk 
-.. Serdar Omerle diğer kumandanlar mıyoruz. Şairın e soylediği gibi: yalnız baharı ı ır ı. Medeniyet o 'Iiirkiye SicPorta prvdüktörleri birli-~ h 0 borcu 260 - 264 franktır. 
'il, çadırlara gelmişlerdi .Ve, bu iğ- ••.•. zaman zanıan ava giriz. mevsimi bütün yıl müddetince u- g;.:iıı toplan~ısında Mi. i l~easiırans 
~ç yağmaya karşı müsamaha gös- nesimi bikararı gör! zatmakla beraber, bahar dikkat e- hissesinin 3 50 den % 75 e ibla-
1tıınişlerdi. Hava sık sık bozuluyor, gökyü- dilirse insanın vücudünde de ken- ğma itiraz edildiği ve bu itirazın An-
Şimmer, bu yağma ile de iktifa et- zü kapanıyor. soğuk bir türlü bi- dini belli eder. insanın kanında • karadaki merkeze bildirildiği yazılmış 

bı.eıni.şti. (Zeynep) in önüne dikile _ temiyor. Kışın geçtiğini bildirmek ki hemoglobin ve fosfatlar, tiroit trr.Dün birlikten aldığım?z b:r mektup 
~k: istemiyormuş ıibi... guddesindeki iyot her mevsimde ta, her iki kongrede de Reasürans 

- (Hüseyin) in bir oğlu daha ola~ Bereket versin ki, baharı bize değişir. Bahar gelince bütün hor • hissesinin artırılma~ına itiraz edilme-
~k .. Onu bize teslim et. çiçekler, takvimlerden önce bile, monlar ve bunların arasında aşk diği, itiraz edilen cihetin musaddak 
!>emişti ... <Zeynep), yaralı bir kap- müjdelemişlerdi. Şehir içinde ge - hormonları artar. Ondan dolayı- komisyon bıı.reminin Türkiye sigorta-

ltn gibi, Şimmerin üzerine hücum e- çen kapalı hayatımız, karların ara· dır ki, bahardan dokuz ay sonra, cılar dairei merkeziyesince tenzili 
cl•rek·. sından ~firen kır çiçeklerini gör daha çok çocuk doğar. Bahar nıah .. hakkında olduğu bildirilmektedir. Bu 

memize mani olsa bile, bahçelerde sulü çocukların dıtha gürbüz ol - · 
- n-n uıu kaldıkra ona parmagıv · ihtilat ta her iki taraf hakcnıi olan 

D\: ~-& """' - yetişen laleler bıze baharın yakın duklarını, pehlivanlA.rın çoğu ba· 
~ucu ile dokunamazsın. olduğunu, daha kaç gün önce, ha- har mahsulü olduğunu bir aralık Umum Müdürü B. Refi Celal Bayara 

h· f t tm' t ' ş· m Ze tevdi edilmicr+ir. uıye erya e ı§ ı... ım er; Y- ber vermişlerdi: burada yazmıştım. s~ 
~i bir tarafa savurarak, öteki ka- ~arap nehrin andırır su, aksi ren- insanın aşk mevsimi yalnız bil· .-.~-~_.--_.._........._. 
~arın arasına girmiş ... Hastalıktan gi laleden! hara münhasır kalsaydı,' tabiatin ZAH ·RE 
\>e ınısuzluktan kadide dönmüş olan, Havanın Hala kapalı, biraz da sesini susturmakta bir mahzur o- 1 
bitkin ve bimecal çoouğu yakalıyarak lanıaz denilebilirdi. Fakat medeni -
,._ sog~ukça ıitmesine rağmen çiçek- BORSASI ıı<ı.dırın önüne sürüklemişti .. Bu va- yet tllbii kaideyi değiştirmi,, o 
t' !erin böyle acele yetiş.nıeleri acaba 

Yunanistanın Borçları 
Atina, 24.. (Hususi) - Birkaç gün

denbcri burada bulunan Londranın 
bUyük bangerlerinden Hafro birader 
ler dün başvekili ziyaret ederek ken
dilerine temsil ettikleri mali grup · 
!arın Yunırnistandaki alacaktan hak 
kında görüşmüşlerdir. Hükumet Hah. 
ro biraderler şerefine Büyük Brilan
ya otelinde bir ziyafet vermiştir. 

Yaş Üzüm ihracatı 

için Çahştlacak 
Ankara, 24 (TAN) - İktisat ve

kaleti iç ticaret umum mtidür mu
avini Salahaddin ve tarifeler müdü-IYet karljlsında, çıldıran ve şuurlan- mevsimi ı..ııatmı' oldutundan, ba· 

l:ıı kaybeden kadınlar, Şimmerin üze- nedendirt Bazıları günlerin uza • h&rdll meydana çıkan faaliyet kud ..... ._ ... __ ... ..,......., rü üzüm kurumunda çalışmaya m~-

tine hücum etmi.§ler: masından, güneşten gelen ültra retini ifrata götürmemeyi kabul et· 
- Esir edilen kafirlerin çocukları viyole ışı·kların tesirinden, derler. mek bir sağlık borcudur. Bu tav-

hile kesilmez .. Bu yaptığın, ne vah- Doğru, fakat kısa günlerde yeti· siyeye riayet etmiyenler Ylll mevsi 
eettir. şen, hattA o türlü ışıklardan solan mine pek yorgun hıtlde girerler. 

biye feryat ederek, Şimmerin kan- çiçekler de var. Başkll bir tesir Ha.lbuki yaz zaten kendi kendine 
lı hançeriyle (Zeynelabidin) in ara. daha aramak lazım. Bunu bulaını yorucu bir mevsimdir ... 
'ına girmişlerdi. yoruz, fakat bahar gelince bütün Sağlık bakımından, ilkbaharın 

tabiatte bir değişiklik olduğunu, kı' mevsiminin dahil hafif bir de-
Feci Manzara her şeyde yeniden bir faaliyet u _ recede devaınından ibaret olduğu -

(Kerbeli. hailesi) nin hain ve !!efil yandığını hissediyoruz. nu hiçbir vakit unutnıanıak IA.zım 
l'ı.ı.hlu kahramanları bile, bu manzara- Bunu bize, bahar çiçeklerinden dır. Kıf elbiselerini - havalar iyi-
~ fecaatine tahammül edememişler.. başka hayvanlar da haber veriyor. ce ısınmadan - çıkarmak bir ihti-
~a, Serdar Ömer olduğu halde bü- Onların hemen hepsi için bahar yatsızlık olur. 
' \Ql kumandanlar; işe müdahale ede- aşk mevsimidir. Bülbülün bahar- Kı,ın insanı soğuktan koru • 
~k (Zeynellabidin) i muhakkak olan da musikisi de, bütün hayvanlar mak için tabiat vücudün içindeki 
lr ölümden halb eylemişlerdi. için, aşk mevsiminin geldiğini· ha- yağ tabakasını kalınlaftırır. Ba -
l!:şyalan yağma edildikten sonra, ber verir. Hayvan cinslerinden ~a har gelince, hava ısınmasa bile, bu 

tldır1ara ateş verilmişti. Kadınlar ve zıları aşk mevsimini bahardan tabaka kendi kendine erimiye bat 
~klar, o geceyi açıkta geçirmişler- ba~a mevsimlerde de devam ettir lar. Onun için birçok kimselerin 
l1i ... Gecenin zülmetleri arasında, sa- seter bile baharda verdikleri mah kiloları baharda tabii olarak aza • 
°bahlara kadar dinmiyen feryadı fi. sut daima öteki mevsimlerdeki lır. Bunu merak etmemek, fakllt, 
bn, Kerbcla katillerini tiril tiril tit- mahsullerinden daha kuvvetli o • eriyen yağ tabakasının yerine kış 
~tınişti. Ve şimdi, - artık şuur ' ve tur. Balıkların birço&unda ilkba • elbiselerini nıuhafua ederek so -
~~hakeme devri avdet ettiği için - har ırkı, sonbahar ırkından iyice ğuktan, ilkbahar hastalıklarından 
"'\l.tUn kalplere de, acı ibr nedamet gir ayrılmıştır. Kedir,in de Mart vav 

1 
korunmak lazımdır. 

24 - S - 937 mur edilmiştir. Üzüm, yaş üzüm ih-
F ı A 1' L A p, racati!e de meşgul olacaktır. 

O J N S l A~a!h ''uknr 
Buida1 yumu,ak 6 5 6 20 
Arpı 4 6 4 20 
Cıvdar S -- 5 3 
Mıırr ıuı 4 25 4 30 
Barbunya 7 20 
Peynir beyu 41 7 42 37 

Buida1 
Cavdar 
Arpa 
Bulrur 
Un 
Kepelı: 
Ku157eml 
Yulaf 
Mercimek 

Bufday 
tç fmdıt 

DIŞ 

G 1:. LE N 

G 1 DEN 

Bn(day: Liverpul 
Bucday: Sikaıo 
Buiday:- Vinipelr 
Arpa! Anven 
Mnır: Londra 
Keten T .: Londra 
Fmdrk G. Hamburg 
ı::ındık L. : H&m\Nrc 

479 Ton 
120 " 

90. " 
24 " 
91 " 
15 
26 .. 
25 .. 

,16 .. 

250 Ton 
1 " 

6 47 Kr. 
6 50 " 
6 50 " 
5 53 " 
3 69 " 
7 90 " 

79 35 ,. 
79 35 

lzmir lplikçileri 
İzmir, 24 (TAN) - Ticaret oda

sında bugün toplanan iplikçiler, ip. 
lik fiyatları hakkında veklaetten bazı 
teşebbüslerde bulunmaya karar ver -
mişlerdir. 

1 LiMAN HAREKETLERi 

Bugün limanımızdan gidecek \ '&.. 

purlar : 

Saat 16 da Eg~ Kara.denize, 9,30 da 
Uğur İzmite, 8,SO da Kocaeli Mudan
yaya, 20 de Saadet Bandınnay~ 10 
da İnönü Mersine • 

Bugün limanımıza geleeek \'apur. 
lar : 

Saat 18,30 da Kot"Af!li Muclan~·a.dan 
6.30 da Saadet Banclırmadan, 8 de 
Bartın Ayvalıktan. 

Avusturyanın Yumurta 
Kontenianı 

A vusturyanın memleketimize ver .. 
diği yumurta kontenjanı martın niha
yetine kadar uzatılmıştır • 

• Türkiye ile Brezilya arasında ya -
pılmış olan ticaret anla§masının müd 
deti 31 - 12- 937 tarihine kadar 
temdit olunmuştur. 

• 
1ngiltereye ihraç olunacak Türk 

malı darı ve kuşyemi hususi takas 
mevzuu olmaması hükumetimizce ka. 
bul edilmiştir . 

• 
12 te~riniewel 1!135 tarihli Türk • 

Macar ticaret ve klering anlaşması 

Macar hükumetince fesholunmuştur. 

• 
Fransa hükümeti 1937 senesi için 

Türkiyeye munzam sınai kontenjan • 
lar vermiştir. Bunlar da şekerleme 
300 kental (üç aylık), reçel. marma
lat 30 kental ,terlik, 2000 çiftten iba.. 
rettir. 

-·---·-··-·---,--_,,,...-._,,,..w -

BORSA 
U MART ~'Al~ŞA~IBA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Franın:ı Fr. 
Liret 
Belçika lrancı 
Drahmi 
İsvic;re Fr. 
Leva 
Şilin( 
Florin 
Çekoslovak kro. 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
tsvec; kuronu 
Altın 

Banknot 

613.--
124.75 
113,50 
120.-
80.-
18.-

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

1039.--
246.-

ÇEKLER 

Londra 617,50 
Nevyork 0.79ı3 
Paris 17.225 
Milano 15.0364 
Brüksel 4.70 
Atina 88.5020 
Cenevre 3.4 730 
Sof ya 64.4534 
Amsterdam 1.4462 
Prag 22.6725 
Viyana 4.2267 
Madrit 11.4493 
Bertin 1.9675 
Vırşova 4.17 
Buda peşte 4.0080 
Bükreı 108.0160 
Bclıtrat 34.6558 
Y "kohama 2 7763 
Mo!.kova 24.67 
Stokholm 3.1410 

'----==-=---

621.-
124,75 
113,50 
125.-
84.-
22.

;75,-
23.-
23.-
66.-
75.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1040,-
248.-

618,-
17,21 
15.0242 
15.02421 
4.6962 

88.43 
3.47 

64.4012 
1.4450 

22.6537 
" 4.2233 

lJ.44 
1.956 
4.166t 
4 0050 

107, 9288 
34.6275 
2 7740 

24.69 
3.1383 

.,) 
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Mussolini ispanyaya ı·ki 
Kolorduluk Bir Askeri 
Kuvvet Gönderecekmiş 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Köye 
Giden 
Akıncılar 

(Başı 1 incide) 
(Başı 1 incide) ili 

lundakl engelleri kaldırmıştır.,, 
Liberal Niyuz Kronikl gazete.si de 

föyle diyor: · ,., . 
"Geri kalan yegane Umit, Fransa 

ile lngilterenin ~iddetli müşterek ha 
reketidir.,, 

Amele gazetesi Deyli Herald ise şu 
satırları yazıyor: 

"İtalya kararından dönmezse bU -
tün ademi müdahale siyaseti yıkıla • 
caktır.,, 

Fransız gazeteleri 
Paris, 24 {TAN) - Gazeteler, ltal 

yanm ademi müdahale sistemine kar 
41ı aldığı vaziyeti umumiyetle endişe 
içinde tahlil ediyorlar. S~cı Jur ga.: 
%etesi, vaziyetin 48 saattenberi ka • 
rardığını, bütUn hükumetlerin hakiki 
bir endişe içinde bulunduğunu yazı
yor. Radikallerin Övr gazetesi de şu 
~atırlan yazıyor: "Mu.ssolini tspan -
yol siyasetini şiddetlendireceğe ben
ziyor. Mussolininin en kuıa bir za -
manda zehirli gazlar kullanuak ts -
panyol asilerinin galebeyi temin ede
ceği sanılıyor:,, 

iki ltalya Kolordusu mu? 
Paris, 24 (A.A.) - Komünist Hu 

manlte gazetesi, Musolininin askeri 
§eflerle görüştükten sonra İspanya
ya açıkça iki kolordıı göndermiye ve 
ademi müdahale itil8fnaınesine Fran 
ea tarafından tecavft:t: edildiği baha
nesile bu itilafnameyi i'eshetmiye ka
rar vermiş olduğunu y2zmaktadır. 

Mussolininin Nutkun· 
dan Sonra 

Loncı,ra., 24 (A.A.) - Akşa..'11 gaze 
teleri, Mussolininin nutku hakkında 
ki yazılara bUytik bir yer ayırmakta 
devam etmektedir. 

Star gazetesi diyor ki: 

sanın bildirmesidir.,, __, ___,.-

Moskovaya göre: ltalya 
Tehditkar 

Moskova, 24 (A.A.) -Tas ajansı 
bildiriyor : 

lzvestia gazetesi, Mussolininin Lib. 
yaya seyahatinin ve orada söylediği 

nutukların Fransa ve bilhassa İngil
tereye karşı İtalya tarafından harp 
tehdidi mahiyetinde olduğunu kayd _ 
ederek diyor ki: 

"Gerçi B. Mussollnin hareketlerin. 
de ve Italyanın siyasetinde bu tehdit 
basit şantaJlarla mUterafiktir, faşist 

İtalya, rUyasında bile takip edemiye
ceği yeni İngiliz silahlanmasından cid 
dt surette Urkmektedir . 

Diğer taraftan Libyadaki sembolik 
ehramlara yapılan ziyaret. herhalde 
Mısırm hakiki ihramları ile candan 
arzu edilen tehlikeye bir hazırlık olsa 
gerektir. 

Bütün bunlardan çıkan mana ~u _ 
dur ki, geçen sene sonunda vücuda 
getirilen İngiliz - İtalyan anlaşması 
Akdenizde hakiki bir sulh temin et -
mek şöyle dursun, ftalyan faşizminin 
tecavüzleri neticesinde vUcut bulan 
tezatların inkişafında bir mütareke 
bile teşkil etmemiştir.,, 

Fakat B. M''tssolininln Libya seya. 
batinin, İtalyan satveti tezahüratının 
ve CebclUttarıktan Basra körf e:ıine 
kadar büUhı Arap dünyası U7.erinde 
hilküm sürmek hususundaki İtalyan 
arzularının, İtalyan kuvvetlerinin 
Guadalajara cephesindeki hezimetleri 
ile ayni zamana tesadüfü, kaderin bir 
istihzasıdır. Ve bundan dolayıdır ki, 
Faşistlerin İspanyadaki muahedele -
rini kanlı bir surette takviye ederek 
sarsılan şeref ve haysiyetlerini kur. 
tarmak için yapacakları teşebbüsleri 
çok dikkatle takip etmek 18.zrm gelir. 

Harp Vaziyetine 
Gelince 

1 Guadaljara bölgesinde, hararetli - Başka netice? . 
faaliyet olmuştur. Hükumet kıtaatı - Eğitmen köylll ile h~p başbaşa .. 
tazyiklerine devam ve son defa alı- Akşamları yaşlılara ders veriyor. 
nan mevzileri tahkim etmişlerdir. Hü Dünyayı anlatıyor, kafalarına sağlık 
kfunet tayyareleri bir çok istikşaf ve fikirleri sokuyor. İşlerini d~ha iyi 
bombardıman uçuşu yaparak asilere yapmaları hakkında yollar gösteri -
büyük zayiat ve tahkimatına mühim yor. M~tuplannı, istidalarını yazı . 
zararlar verdirmişlerdir. Asi tayyare yor .. 
leri Madrit ve merkez cephesinin muh Sağlık anneleri 
telif noktalan üzerinde uçarak Al • E ğitmenin nasıl çalıştığını gör. 
kala ve Henares üzerine tesirsiz bir mek için köylerıi dolaşınca 
ka çbomba atmışlardır. Asi tayyarele sağlık işlerinin acı hali gözümüze 
ri hükumet tayyareleri tarafından gö çarptı. Çifteler çiftliği kursunu. 
rününce derhal çekilmişlerdir. geçirmiş eski çavuş, safi hareket, safi 

Asiler mağlup hüsnüniyet, fakat işi çok .. Bir tara -
Madrit, 24 ( A.A.) - Resmi bir teb fında , bilgi ve medeniyet ışıkları ya

liğde Cümhuriyetçi kttvvetlerin Gua -. kılan bir köyde mesela açık yaranın 
dalajara cephesinde ileri hareketleri kanını dindirmek için üzerine tezek 
ne devam etmekte oldukları bildiri! - konulmasına tahammül edecek mi • 
mektedir. Piştar mUfrezeler. 112 inci yiz? 
kilometreye kadar cür'etkarane avcı Çocuğumuzun düşüp bir tarafı ka
mUfrezesi ileri sürmüşlerdir. Bu naymca aca:ba teı.eğe temas etti mi, 
müfrezeler, yalnız İspanyol askerleri endişesiyle aşı yaptırmağı düşünüyo. 
görmüşlerdir, ihtimal bunlar İtalyan ruz. Halbuki köylü sağlık hakkrnda
askerleri ile nöbet değiştirmişlerdi. ki cehaleti yUzünçlen kendi eliyle has. 

Asilerin mukavemeti. bilhassa ma. talığı çağırıyor. Bu alem dçinde ölüm 
halli yol üzerinde bulunan Padilla de her yardımı buluyor . 
iHta'da çok kuvvetlidir. Burada Fran Bu hallerin önüne geçmek için köy
conun yanındak! sivil muhafızlar ta - den aklı başından birer kadının sağ. 
haşşilt etmişlerdir • lık bekçisi diye yetiştirilmesi.düşünü-

it I ·AI lüyor. Bu kadın temiz temiz yara sa. 
a van ve • man rabileceit, aşı yapacak, köyün temiz -
kuvvetlerı lik işlerinde rehberlik edecek .. De _ 

Londra, 24 (A.A.) - Morning mck ki köyün kalkınması için köyden 
Post gazetesinin CebP.lüttarık muha- akıllı bir adam alıp köye göndermek 
birine göre. halihazırda İspam·ada usulü bu kadar iyi netice verince der-
90.000 ecnebi muharip bul~akta - hal ikinci adım kendi kendini doğur. 
drr. du: Sağlık işleri için de köyden bir 

Bunlardan 55.000 i asi saflarında kadın alıp tekrar köye iade etmek .. 
çarpışmaktad'l'. Bu aslr.rlerin Hazır bulunanlardan biri hesap et-
30000 i ltalyan, 20.000 i Alman ve ti. Bugün ameli öğretmenler gönde. 
3.000 i lrlandalıdır. Geri kalan 2.000 rilen köylere: "~uallim mektepleri 
kişi hakkında malumat yoktur . mezunları gönderelim, diye sıra bek. 

Hükumet kuvvetlerivle birlikte lenseydi, bugünkü ölçü ve imkanla, 
çarprşan 35.000 ecnebiden 1.000 ta - Ankara civarındaki filan küçük köye 
nesi İn,C{ilizdir. İtalya, 8.silere motör ancak ytiz yirmi beş sene sonra hoca 
lü kıtalar göndermiştir. köndermck nasip olacaktı .. 

Asiler tarafında 285 İtalvan ve 103 Eski köy muallimi 

"Londradaki diplomatların fikri, 
Cd 1nornlek~ arıuunna.ki rnünaseba -
tın .!ngiliz fil osun un Ak denize yollan 
dığı sırada olduğu kadar had bir dev 
reye girdiği merkezindedir. 

Star gazetesi, İtalya.ya şiddetle hU 
cum etmekte ve Adisababadaki katli 
fımlardan dolayı İtalyayı takbih eyle 
mektedir.,, 

Londra, 24 (TAN) -İspanya har. Alman tayyaresi vardır. HükUmetçL M ıuallim mektepleri mezunlanna 
binin son 24 saatteki vaziyeti, hüku. lerin hizmetinde buhınan Sovyet tay karşı saygı besleriz. İçlerin -
met kuvvetlerinin lehinderi. yarelerinin miktarı 200 dür • den kıymetli idealistler yetişmiştir. 

Çok fedakarlıkla çalışanlar. ortava 
gil7.el eserler çıkaranlar eksik değil. 
dir. Fakat eski, hareketsiz öğretme 
usullerini fena bulmakta onlar da 
bizimle beraber olacaklardır. 

Paris matbuatı 
Pa.rlıı, 24 (A.A.) - Gazeteler, !tal 

yan politikasının son tezahüratını 

büytik dikkatle takibetmektedirler. 
B. Musolininin Romada dünkU söy 

levini tetkik eden Amie dü Peuple ı 
gazetesi diyor ki: 1 

"B. Musolini İngiltere aleyhine ı 
pek şiddetli bir nutuk söylemiştir. 

BüyUk ve barışçı bir milletin izzeti 
nef sinl yaralıyacak imalarla., daha 
dUn bwettiği Avrupa !~birliğine B. 
Mussolininin nMıl varmak istediği 
aualc değer bir keyfiyettir.,, 

Exelsior gazetesi diyor ki: 

' Çubuk Baraiına Otobüs 1 
Köyden gelen ve köye giden es. 

ki çavuşun, köy Alemine dışarıdan gi
ren Muallim Mektebi mezunundan 
çok fazla faydalı olması da tabiidir. 

1 

İyi istisnalan, hususi himmet sahip • 
!erini bir tarafa bırakırsak, Muallim 

İ Mektebi mezunu köye ~tmeği bir fe-
1 la.ket addeder. O muh: ~te kendini ya. 
? bancı bulur. KöyIUnfuı emniyetini ka
l zanarak onun üzerine müessir olacak 
J vaziyete girmesi güçtür . 
1 Daha evvelki hayatı leyli bir mek-

1 

tepte hazır yemek ve yalnız kafasile 
çalışmak suretinde geçtiği için köy
de, yalnız kollu çalışılan bir hayata 
kunşmağa ve medeniyet akmcısı rolü 
oynamıya hazır ve mücehhez değil -

"Nutuktaki aksi tezahürler Fran
sız ve İngiliz mümessillerini acı bir 
surette müteessir etmiktir. Çünkü 
Fransızlar da, lngilizler de ltalyayı 
lspanya işlerinde Avrupa sükununu 
temin edecek, en iyi yol olan tavassu' 
ta imtina etmek ümidinden sarfına • 
zar etmemişlerdir.,, 

Çubuk Barajı Ankaranın en güzel mesiresi oldu dir. 
Yeni muallim mektebi 

Eko dö Pari gazetesi diyor ki: "Ye 
ni İtalyan fırkasının Madrit cephe -
11inde mağlubiyeti ve İtalyan aakerle 
ri ara.ısında görülen firar keyfiyetleri 
netice alarak B. Mussolininin Trab
lustaki ikametini kısaltmıştır denile
bilir. Acaba İspanyaya yeni İtalyan 
kıtaatı gönderilecek midir? Vaviyeti 
ağırlaştıracak olan böyle bir ha.reke 
te meydan verilmiyeceğini ümit et -
mek isteriz.,, 

Sosyalist Populaire gazetesi diyor 
ki: 

"İtalya tarafından alınan son va -
ziyetin ağırlığı gözden kaçmamakta
dır. Emniyet olunacak mahf ellerden 
gelen haberlere göre, M. Glla.Ildi "!!On 
hadiselerden sonra,, İtalyanın a.sker
lerini geri çekmiyeceğini ve çünkü 
"İtalyan bayrağmm şerefi mevzuu 
bahsolduğuQu,, bildirmiştir. 

Demek oluyor lti, İtalya hük<ımeti 
kendi bayrağının, yani ordusunun İs
panyol işlerine karıştığım resmen iti 
raf etmiştir.,, 

Humanite gazet~inde Gabriel Pe
ri şu mUtalealan ytirUtmektedir: 

•'Bizim istediğimiz İtalyan sergü -
'nin daha uzun mUddet devam 

etmesine müsaade etmiyeceğini Fran 

Ankara., 24 (TAN) - Ankara bele diyesi önümüzdeki cumartesinden 
itibaren, yeni açılan çubuk barajile orman çiftliği mesirelerine otobüs 
seferlerine başlıyacaktır. 

Bir yaveye çok 
yerinde bir 

cevap 
(Başı 1 incide) 

mak, mesut glinlerlmizde olduğu gi _ 
bi, karanlık günlerimizde de bizden 
ayrılmamış olmak suretiyle damar
larında dol~n asil Türk kanını bü
tUn açıklığiyle isbat etmiş olan bu 
insanlara Arap, Fellah, Nuseyri gibi 
iftiraları lfi.yik görmenin milli bir a
yıp, milli bir günah olduğunu anla. 
mak zamanı gelmiştir. 

Karışık bir arapça konuşan bu kan
da§ ve yurtda.şlanmızm türkçeden 
başka bir dil konuşma.lan da art.ık 
kendileri i~ln milli bir suç olur. Bi
naenaleyh, arapça konuşan bu ırk
da.şlarnnızm bir an evvel bu itiyattan 
vazgeçerek öz ana dilleri olan türkçe 
ile konu6mıya. başlamaları, kend.leri 
için milli bir vazifedir.,, 

Seyhan vil!yet hars komitesi 

idman 
Şenliği 

Dün Maarif Müdürlüğünde mUdür 

Tevfiğin başkanlığında bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda lise ve orta 
meirtcp müdürleriyle Halke\i mil _ 

messilleri bulunmuşlar ve idman şen 
likleri programı etrafında görüşmüş 

lerdir . 
Dilnkü toplantıda bu maksatla ba. 

zı esaslar tesbit edilmiş. programın 
tamamlanması ikinci toplantıya hıra. 
kılmıştır. 

HAVA FACIASI 
Paris, 24 <A.A.) - lngiliz hava ser 

visine ait büyük bir tayyare Lyon ci
varında bir dağın tepesine çarparak 
düşmüştür. lçinde bulunan altı yolcu
dan Uçil ölmUş, diğer UçU de ağır su
rette yarala.nnuştır. 

M aarif Vekaletinin düşüncesi 
mevcut köy muallimlcrini 

kurslar ianesiyle daha ameli bir su
rette yetiştirmeğe çalışmakla beraber 
yeni muallim mddebini ,muhtelif mu
hitlere göre bir ziraat nümune çiftliM 
veya san'at mektebi halinde kıunnak 
ve böylece her nevi talebenin hayat 
için mileehhez olarak yetişmesini te. 
min etmektir • 

Bir taraftan da köy eğitmenleri 
gittikçe büyük ölqüde yetiştirilerek 
köylere dağıtılacaktır. Böylece elbir. 
Iiğile köy kalkınmasının ilk esası te. 
min edilmiş olacaktır. 

Maarif Ve&aletinde bu sahada ça
ltşan arkadaşlarda büyük bir yarat. 
ma zevki ve çalır;ma heyecanı bul -
dum ve çok sevindim . 

Talim ve Terbiye Heyetindeki ar-
kadaşlarla köy ve mektep bahsinden 
sonra kafa sporu bahsi açıldı. Terbi
ye mütehassısları buna olan ihtivacm 
lUzum ve şiddetinde ittifak ettiler. 
Vekruet bu nevi sporu da orta mek -
tepten başlıyarak mekteplinin haya • 
tma sokarsa gençliğin hayatına. az 
himmetle ve sıfır miktarında masraf
la büyük bir canlandırıcı amil girmiş 
olacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Lindberg 
Kalkütada 
Bir haftadanberi şehriırJzde bekle. 

nen tayyareci Lindbergin ancak önil. 
müzdeki gUnlerde geleceği anlaşılmak 
tadır . 

Aldığımız mal\ı.mata göre ,tayyare. 
ci Lindberg dün akşama kadar Hin -
distanın Kalküte şehrinde Nakbor 
tayyare meydanında çalışmıştır. Bir 
iki gün içinde Bağdat yoliyle hare • 
keti muhtemeldir . 

Plailarda 
Hazırhk 

Deniz mevsiminin yaklaşması ha _ 
sebiyle Floryada yeni kabineler inşa. 
sı dün ihale edilmiştir . 

Yeni inşaat haziran bütçesiyle ya. 
pılacaktır. YörükaE plajında yapıla _ 
.:ak yeni tesisat nisanda ihale oluna • 
caktır. 

Dcürelerde 
Yaz Mesaisl 

Bir nisandan itibaren bütün resmi 
dairelerde yaz mesai saatlerinin tat _ 
bikine başlanacaktır. Memurlar sa -
bahlan dairelere 8,5 ta gelecekler, ak 
şam da 5,5 ta çıkacaklardır. Bu 
suretle kıştan bir saat daha fazla ça. 
lışılmış olacaktır . 
Bazı resmi müesseseler bütUn mem 

lcketlerde ve şehirlerdeki bankalarda 
t."ltbik edilen mesai usulünün kabulü 
için müracaatte bulunmuşlardır. Bu 
takdirde yazlan daha az, kışlan daha 
çok çalışılacaktır • 

Fenerler idaresi ile 
Müzakereler 

Haber verildiğine göre, Fenerler 
idaresinin satm almma.sı hakkında 

Maliye Vekaleti ile şirket mümessil -
leri ile yapılan müzakereler netice _ 
lenmiştir . 

Satış mukavelesi yakında şirketin 

Paristeki merkezinden gelecek sala -
hiyetli murahhasslar ile Maliye ve İ!t. 
tısat Vekiletieri arasında imza edile
cektir. 

İdare haziran başından itibaren 
Tahlisiye Umum müdürlüğüne bağ • 
lanmış olacaktır • 

Bıçağını bacağına 
saplamıı! 

Çarşıkapıda oturan Sinan medre _ 

sesinde kunduracı Kamil dükkanında 
iş yaparken blçağmı kazaen bacağına 
saplamış, yaralanmış ,hastaneye kal 
dırılınıştır • 

Çiftçiye Tohum 
tzmir, 24 (TA Nmuhabirinden )

Vilayeti.miz müstahsilleri için Ziraat 
Vekiletınce verilmesi kabul edilen 30 
to~ ~amuk tohumunun ilk partisi gel 
,rnıştır 

Şoförler Seçimi, 

Tasdik Edirdi 

ita lya-Yugos· 
lavya görüşme· 
leri bugün Bel
gratta başlıyor, 

(Baçı 1 incide) 
etmemektedir. Yegane hedef berk~le 
iyi komşuluk münasebetleri tesis et .. 
mektir • 

Prag, 24 (A.A.) _ B. Cianonun 
Belgrada yapacağı ziyaret Pragda 
hayretle karşılanmıştır. Zira Yugos
lavya hükumeti, cereyan eden rnUza • 
kereler hakkında Çekoslovak}raya 
muntazam malumat vermiştir · 

Burada beyan edildiğine göre, 
Çekoslovakya, ltalya - Yugoslavya. 
münasebetinin aldığı şekilden ancak 
memnun olabilir. Çünkü Pragın Ro • 
ma ile ço karzu ettiği teşriki rnesaiye 
bazan imkan hasıl olmaması, 1tal}'3 
ile Yugoslavya arasındaki münaseba· 
tm uzun müddeti pek ai memnuniyeti 
mucip bir şekilde ofmasmdan ve Çt· 
koslovakyanm da bunu hesaba kat· 
mak mecburiyetinde bulunmasından 
ileri gelmi5tir . 

Çekoslovo gazetesi bu husustaJd 
yazısında, Orta A vrupadaki vaziyetin 
halen noktai nazar yaklaşmasına. J3. 
Şuşnig ve Daranyinin ihtiyatlı siya • 
setleri sayesinde, her zamankinden 
daha müsait olduğunu bildirmekte • 
dir . 

Budapcşte, 24 (A.A.) - Burada., 
İtalya Hariciye Nazın Cianonun Bel
grat seyahatinden mühim neticeler 
ve İtalya ile Yugoslavyanm Akdeni.Z
deıki vaziyetlerinin kuvvetlenmesi bel:t 
leniyor. 

"Pesterlloyd,, muhtemel bir yugoS 
lav - İtalyan anlaşmasından bilyilk 
bir memnuniyet göstermektedir . 

Bükrcş, 24 {A.A.) - Yugosla~ 
elçisi bugün hariciye nezaretinde }J1 

toneskoyu ziyaret etmiştir. öyle ıaıı· 
nediliyor ki, Yugoslavya elçisi ttal • 
yan Hariciye Nazın Cianunun Beı.gr3 
dı ziyareti hakkında malflmat vere • 
rek Yugoslavyanın müttefiklerine ıtıS 
lfunat vermeksizin hiç bir şey yapıtı! 
yacağma dair teminatta bulunm'U§ ve 
esasen İtalya ile Yugoslavya ara.sın· 
da henUz kat'f bir anlaşma aJrtedil • 
med.iğini söylemiştir • 

İTALYA - ROMANYA 
ARASINDA 

Bllkreş, 24 (A.A.) - İtalya 118 
Romanya hük~metıerl. 
iki memleket arasında teati edilIXlff 
olan seyahat propagandası malzeIJle'" 
si hakkında bir itilaf imza etmişler· 
dir. Bu itilafname mucibince bu rnal· 
ı.eme gümrük resminden ve ihraç IXlU 
saadesi resmi veya ücretinden rnua! 
tutulacaktır • 

Siz de bu kremden 

Ş.oförler Cemiyetinin yeni idare 
heyetı seçimi nihayet Ticaret Odası . 
tara~ınd~n tasdik edilmiştir. Bunun 
ilzenne ıdare beydi azaları bir top • 
lantt Y~~~ışlar ve birinci reisliğe Fik 
rl ~ev~ıgı, ikinci reisliğe de Sadığı 
g~tirmışl.erdir. Yeni idare heyeti, ce. 
rnıyete aıt btitUn muameli.tJ eski hey
etten devraımağa başlamıştır • 

Fransız Profesörünün 

ikinci Konferansı 
Meşhur Fransız profesörleri.nder. 

ve Milletlerarası alimlerinden Debre, 
d .. o . un nıversite konferans salonunda 
ikinci konferansını vermiştir. 

Konferansa bUtün tAnmmr, dok -
torlnrımızla u · . . .. nıversıte erkanı ve tıp 
fakultesi profe .. 1 . • . k . . sor en ıştıra etmış • 
ur . 

Profes·· d" . or un akşamki ekspresle 
P:ınse. hareket etmiş, istasyonda ü-
nıversıte e k. _ 
mıştır. 

r anı tarafında nugurla.n • 

Eminönü Halkevinin yeni 
pavyonu 

EminönU Halk . b" ıl evı ınası yanma ya-
p . ac.ak paviyonun in§a.sı ihale edil _ 
miştdır. Paviyonun yapılmasına 15 ni 
san a bu} . • ~ anacak, Cünıhurıyet bay -
ramnıda küşat resmi yapılacaktır. 

Çünkü, 
Bütün cihanda elli senedir dalına l19-
tün n eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir terrUbe 
mahsulü olarak \iicude getirilIXliŞ 
yegine sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
ŞöhretinJ öz ,.e şarleta.nlıkla değil• 
sıhhi evsafının Paris, Londra, Berllllı 
Nev • York güzellik emıtftülerindel1 
ytlzlerce krem arasmda birincilik 01U 
kitatnu kaıanmış olın&kla tsbıtt et
miştir. 

KREM BALSAMIN 
GUndUı için yağsız, gece tçln yaP 
ve halis acı badem kremleri. nnı11"' 
mış ecza, ltriyat ve tuhafiye 11'.lağı"' 
zalannda bulunur. 

Deposu: İngiliz Kanzuk Eczıı.JJest 
Beyoğlu - İstanbul 
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Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum Müdürlüğünden: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

~ ~ ı:ı~re~et ve Münak~lat servisimiz için musabaka ile en az orta 
Sılı bıtirmış olanlardan ıstasyon memur namzedi alınacaktır. 
~ - Musabaka imtiha~ı Sirk~ci, Haydarpaş~, Ankara, Kayseri, Adana, 
liıı atya, Afyon, Balıkesır, !zınır, Mudanya, Erzurum İşletme merkezle- . 

de yapılacaktır. 
~ - Musabakn i~1tihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket coğ
liıı Yası ve yabancı lısanlardan yapılacaktır. Yabancı dil veya lise derece

deki tahsil ayni no•.ıardan kazanılması halinde tercih hakkını verir. 
tıı i - Musabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları işletme 
llıtaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı şartlara ait vesaiki 

: ~tışar vesika fotoğraf ile beraber pulsuz bir istida ile müracaat etme
'ı:ti gerektir. 
Şartıar : 
.\) Türk olmak, 
B) Yaşı 18 den aşağı ve 28 den (dahil) yukarı olmamak, 

l ~} En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair askerlik şu
~nden vesikası olmak. 
rııaç>. İyi hal eshabmdan olduğuna ve devlet hizmetinde çalıştınlmasına 

nı bulunmadığına dair alakadar makamatm musaddak vesikası bu
"Iitnak, 
ıt ~} Musabakaya iştira etmeden evvel idaremiz merkez sihhat hevct
t%~arafından muayene edilerek faal serviste çalışmağa mfıni bir gfma 

ı arızası ve hastalığı olmamak, lazımdır. 
~5.- Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce temin 
tj lır (Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek suretile muayenele
~aptınhr). 

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

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

t 8 - Musabaka imtihanı 17 nisan 937 cumartesi günü saat on dörtte 
apılacaktır. 
9 - Kazananlara sehri 57 lira ücret verilecektir. tsimlerl de gazete

.erıe ilan edileceği gibi kendilerine aynca tebligıı t vanılac11ktır. (l!HO). 

ta İstanbul ikinci iflas memurluğun • 
~: Beyoğlunda istiklal caddesinde 
1ı .. _ No. lu mağazada tuhafiyecilikle 
"'igul bulunmakta olan !stavri 'lo
~ii iflası 13-3-93i tarihinde açılıp 
~fiyenin adi şekilde yapılmasına 
~ar verilmiş olduğundan: 
l - Müfliste alacağı olanların ve 
~kak iddiasinda bulunanların ala
;aklarını ve istihkaklarını ilandan 

UMUM MÜDÜRLÜK 

İstanbul 6 cı icra memurlu«Yun -. o 
dan : Mahcuz olup açık artırma ile 

20 - Mart - ·1937 vaziyeti 
AK T 1 F 

KASA: 

ALTL.'l: Safi kilogram 21.0·12.0711Lira 29.597.356.04 
BA.!~KNOT • • • • • • • . 14.244.049. 
UFAKLIK • • • • ı ı • . 1.301.015.93 ---

Dahildeki Muhabirler: 

Tkrk Lirası . • • • 11 ı • • Lira 

Hariçteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 5.054.496j'Lira 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler . • • . . . 
Diğer dövizler ve Borçlu klring 
bakiyeleri . . . 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edi. evrakı nakdiye · 

727.933.35 

7.109.552.63 

50.466.60 

49.322.M5.08 

karşılığı • . . . . . . . . Lira158.748.563.
Kanunun 6 ,,.e 8 infü maddelerine 
tevfikan hazine taraf mdan vaki 
tediyat , • • • 0 , • • • 'I 12.774.052.-j 

Senedat Cüzdanı: 

il • • HAZll\"E BONOLARI 
TİCARI SENEDA T . . . • Lira 22.049.0!53.05, 

Eaham oe Tahvilat Cüzdanı: 

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

(Tahvilat (itibari kıymetle> Lira 
B - Serbest esham ve tahvilıit 

Avanslar: 

36.962.660.4 7 
3.952.872.09 

Altın ve Döviz üzerine • • • ·ILira 54.141.31 
Tahvilat üzerine • • • ·I 7.558. 763.51 

HiHedarlar • 
Muhtelif • 

• 
• • 

Yekun 

Lira 

45.142.420.97 

727.933.35 

56.482.604.31 

• 

145.97 4.511.-

22.049.053.05 

40.915.532.56 

7.612.904.85 

4.500.000.-
10.096.230.08 

.333.501.190.17 

PAS 1 F 

Sermaye • • • • • • 
ihtiyat Akçeai • • • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

• 
• 

• 
• 

Deruhde edilen evrakı nakdiye . Liral58.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine1 1 

tevfikan hazine tarafından vaki 
1 

tediyat • • • . ,, 12.774.052.-

Deruhde edi. 
bakiyesi 

svrakı nakdiye 
145.97 4.511.-

19.000.000.-
Karşılığı tamamen altın olarak~ 
ilave ten teda vtile vazedilen . • . Lira 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazed. . • • • • • • • , • ., 16.000.000.-...._ __ 

Türk Lirar;ı M eoduatı: 
Döoiz T aahhüdatı: . 

1.088.74 Altına tahvili kabil dövizler • .fLlra 
Diğer dövizler ve alacaklı klring~ 

bakiyeleri • • . • • • • ·I 25.652.721. 77 

Muhtelif • • 

Yekun 
1 

2 Mart 1933 tarih:nden itibaren 
İskonto haddi o/o 5Yz Altın üzeri ne avans o/o 4Yı 

Lira 

15~000.000.-

1.551.182.53 

180.97 4.511.-

13. 702.471.27, 

25.653.810.51 

96.619.20S.86 

333.501.190.17 

· ~ ay içinde ikinci iflas dairesine ge 
~ek kaydettirmeleri ve delillerini 
~net ve defter hillasaları ve saire) 
~:ı veya musaddak suretlerini tev -

eylemeleri 

paı;aya çevrilmesine karar verilen 

bir adet açık renk kastoret kürk 
manto ile bir adet anyo roze kahve 

renkte kürk manto 30 mart 937 ta· 
rihine müsadif salı günü saat 13 ten 
14 de kadar Belediye Sandal bedes -
teninde ikinci artırma suretile satılı
ğa çıkarılacağından almak isteyen • 
lerin o gün ve saatte mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müracaat -
la.rı ilan olunur. (31214) 

Kadıkôy sulh icra memurluğun - ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
dan : Müddei Bayezitte Soğan Ağo ca lStanou. Gayr,mübadıher Komisyonundan 2 - Hilafına hareket cezai mesu

;eti müstelzim olmak üzere müfli
'll borçlarının ayni müddet içinde 
lldilerini ve borçlarını bildirmeleri. 
3 - Müflisin mallarını her ne sı -

.,~a olursa olsun ellerinde bulundu
~lann o mallar üzerindeki haklan 
~hfuz kalmak şartile bunları ayni 
llddct içinde daire emrine tevdi et

.;eleri ve etmezlerse makbul maze -
tleri bulunmadıkça cezai mesuliye 

ı. Uğrıyacaklan ve ruc;han hakların
-an mahrum kalacakları. 
4 - 31-3-937 tarihine rni.isadif 

~l'şamba giinil saat 15 te cı,l:ıca klıla
?ıı ilk i.çtimaa gelmeleri ve müfhs ile 
Ugterek borçlu olanlar ve kPfilleri
;:ı ve borcunu tekeffül eden sair kim
~erin toplanmada bulunnııı :'tn hakla-
Olduğu ilan olunur. (31254) 

lstanbul Altıncı lcra Memurluğun
ıa.tı: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
at-aya çevrilmesine karar verilmiş 
~n balık tutmaya mahsus iğne ve 
~ıı. 29-3-937 pazartesi günü saat 9 
~il 11 e kadar Baltkpazarmda Pey -
~ci sokağında H No. lu dükkanın 
tııunde satılacağından mezkur gün 
~~ saatte satış mahallinde hazır bu
~acak memuruna müracaatları 
"an olunur. (31274) 

mii sokağında 6 1 numaralı hanede 
İstanbul asliyQ- birinci hukuk mah Bayan Fitnatın şarta mefrugunleha 

kemesinden: Viyanada Fuks şirketi Bayan Mirat ve Bayezitte Vezneci -
vekili avukat Celal Derviş tarafın _ ler Hamamı Boiaogan kemeri soka -
dan Galatada B ğazkesende 90 nu _ ğında 45 numaralı hanede Yunus ile 
ma.rada mukim ve Rıhtımda Hüda . şayıan ve müştereken mutasarrıf ol
vendigô.r hanında 9/ 10 da kutu fab- duğu Erenköyünde Sahrayi Cedit ma 
rikatörü Avusturyalı Siğmont Fin _ hallesinin Ömer paşa sokağında eski 
gel aleyhine 937129 sayılı dosya ill 20 yeni 24 ve 24 numaralı ve bir ta
açtığı makinalarm iadesi ve alacağın rafı Şimendifer hattı ve bir tarafı ta 
tahsili davasında müddcalcyhin bala- rik ve bir tarafı Bayan Gülsüme fe
da gösterilen yerlerden çikıp nereye rağ olunan mahal ve bir tarafı Ba -
gittiği malfım olmadığı mübaşirin yan Hatiçe tarlası ile ve etrafı tel ve 
şerhile dava arzuhali sureti bila teb- kısmen dıvar ile mahdut arazi dahi
liğ iade edilmiş ve tahkikat için taraf !inde \'e birinci katta 4 oda 2 hela 1 
!arın 20-4-937 tarihine müsadif salı kiler ve 2 sofa ve ikinci katta 4 oda 
günü saat 14 de davetleri ve dava 2 apteshane 1 kiler ve 2 sofa ve hane 
arzuhaline cevap vermesi için kendi ittisalinde 1 rnutbağı havi ahşap ha
sine on beş gün mehil verilmesi tekar ne ve mezkiır arazi dahilinde 1 ahrr 
rür etmiş olmakla usulün 141 inci ve samanlık ve arabalığı ve bahçe 
maddesine tevfikan dava arzuhalile dahilinde 1 kuyu ile çam ağaçlan ile 
davetiyenin nüshalan mahkeme di - müsmir ve gayri müsmir ağaçları ve 
vanhanesine talik kılındığı ve müdde bir kısım bağı havi ve 4500 lira kıy. 
aleyhin berayi tahkikat tarihi mez- meti muhammeneli gayrimenkulün 
kiırde mahkemede hazır bulunması izalei şuyuu için Kadıköy birinci 
ve gelmediği ve vekil göndermediği sulh hukuk mahi<emesi ilamına müs
takdirde tahkikat ve muhakemeve teniden 28-4-937 tarihine tesadüf e
"'ryaben bakılacağı tebliğ makamı~a den Çarşamba günü saat 10 dan 12 
kaim olmak üzere ilan olunur. ye kadar ve tarihi ilandan itibaren 

(31249) 20 gün müddetle dairede asha~ı mü 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 

C~SM[ .. .. 
VAZİ Y (TİN DEDİR 

ONU r'AİZ~~. 
QANk'.AYA VE~INIZ 

~ususi SARTLARtMlZI 
SORUNUZ 

racaatta açık bulundurulan satış 
şartnamesinde muharrer şerait dai -
resinde ve peşin para ile Kadıköy 

sulh mahkemesinde satılacaktır. Yev 
mi mezkfırda satış bedeli kıymeti 
muhammenenin % 75 ni bulmadığı 
takdirde en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak Uzere müzayedenin 15 
gün daha temdidile 13-5.937 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü saat 10 
dan 12 ye kadar en çok artırana iha
leyi kat'iyesi icra kılınacaktır. Mez· 
kur mülküm satı§ tarihine k& ·ar 
mahkeme ve icra masarifile haliye 
ve sabıkadan bina ve evkaf ve bele
diye vergileri ve 20 senelik evkaf ta
viz bedeli ve rü:,;um delaliyesi hisse
darlarına ve ihale pulu müşterisine 
ait olmak üzere satılıktır. Talip o -
!anların % 7,5 pey akçesi vermeleri 
lazımdır ve icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesi mucibince ipotek 
sahibi alacaklarla diğer alakadarla • 
rın hususile faiz ve masrafa dair o -
lan iddialannı evrakı mlispitelerile 
20 gün içinde icra dairesine bildir • 
meleri ve aksi halde hakları tapu si
cillerile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalacakla
rı ve daha fazla malumat almak iste 
yenlerin dairemizin 936/ 1368 numa
ralı dosyama müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. (31251) 

O. No: Semtı ve mahallesi 

1428 Galata Bereket zade 

3316 San yer 

3518 Samatya İmrahor 
llyas Bey 

4Q18 Heybeliada. 

5062 Heybeliada Yalı 

5650 Büyükdere 

5784 Ycdikule Silivrikapt 

6100 Fener Katip 
Muslahattin 

6170 Tarabya 

6840 K8.1!1ımpaşa Hacı 

Ahmtı. 

606 Kumkapı Çadırcı 
Ahmet Çelebi 

Sokaf;ı Emlak No: 

... 
E. Şerbethane 33 
Y. Şcrbet1s1 
E. Çiçek E. ve Y. 

6-8-10 
!ki yüzlü çeşme ~. ve Y. 47 

E. Saka E. ve Y. 
Y. Ergenci 16 
çıkmazı Ada: 29 

Parsel: 11 
Karanfil ve Yeni: 2 
Karakol ada: 19 

Parsel: 5 
E. TepebP-51 E. 20 
Y. Büyüktepe Y. 22 
E. Yedikule E. 24 
Y. Silivrikapı Y. 3-3/1 

E. Çorbacı çeşmesi ve 
Çic;ek bahçesi Y. Çor • 
bacı çeşmesi ve 

E. ~2 
Y. 27 

Çiçek bostanı 
E. Bostanyolu 
Y. Kalaycı 
Uzunyol 

Çifte gelinler 

E Halit ağa 
Y. Hriaovergi 
mahallen: 

E. 16 

E. 58-64-66-
68-70-54-52 

Y. 417 /1- 46-
4R-357 /1-357 '2-

357 /3-30/ 2-30/3 

E. ve Y. 6-8 

E . 25 M\i. 
harita: 6 

Cinsı ve His. 

23 metre arsanın 
77,50/ 80 his. 
Evvelce hane şimdi 
145 metre Uç arsa 
65 metre arsa 

18.50 metre arsa 

48 metre arsa 

67,50 metre arsa 

İçinde odası olan 
9aoo metre bostan 
ve müştemilatının 
165/ 240 his. 
Kagir hanenin 
1f.: his. 

195 metre arsa 

İçinde kuyusu ve 
odaları bulunan bos. 
tanın eski 58-64 66-
68-70, yeni Yeni 
417/ 1-46-48 No. lu 
mahallinin 31 /256 
ve E. 54 Y. 357/ 1-
357/ 2-357/ 3 No. lu 
berveçhi mülkiyet 
gediğinin tamamile 
mülk ini 6-7 ve E. 52 
Y. 30/ 2-30/ 3 No. lu 
mahallinin tamamı 
Bahçeli kagir fırın 

\.'e arsanın 19/ 120 
tam ve bir pul ve 
4 humus pul hissesi
nin 9/ 16 sehmi 
93,54 metre arsa 

Hisseye göre 
Muhammen K. 

350 Açık ar
tırma 

100 
100 

20 

80 

50 

" ,, 

" 

" 

4000 Kapalı 

zarf 
600 Açık ar

tırma 

200 " 

6000 Kapalı 
:ı. zarf 

1000 .. 
250 Açık ar-

tırma 

574 Kadıköy Osmanağa Reşit efendi , 
Yukarıda evsafı yazılı ga}Timenkuller on ~Un mUddetle satışa çıkanlmıştır. İhaleleri 5-4-937 tarihine dü 

şen Pazartesi günü saat 14 dedir. Satış münhaııtran gayrimtibadil bonosiladır. 

'------------------------·---------------------Sultanahmet üçüncü Sulh Hukuk masında müddeaalcyhin ikametgahı- yüzde on ücreti vekaletle tahsiline 

Hakimliğinden: Davacı Ziraat Ban - nm meçhul bulunması hasebile ill . ve bilcümle masarifin müddeaalcy -

kası İstanbul şubesi tarafından kuru nen davetiye ve gıyap kararı tebliğ he tahmiline gıyaben hüküm ve ka • 
edildiği halde son celsei muhakeme rar verilmiş olduğundan tarihi illin

yemiş çarşısında 9 numarada mukim olan 22-2.937 tarihinde mahkemeye dan itibaren sekiz giin zarfında tem-

Mehmet Nuri aleyhine 36/ l 751 nu • gelmemiş ve vekil dahi göndermemiş yizi dava edilmediği takdirde hük -

maralı dosyasile açılan 174 lira 46 olduğundan meblağı mUddeabi:1 174 mün kesbi kat'iyet edeceğini ilanen 

kuruş alacak davasının cari duruş - lira 46 kunışun yüzde beş faiz ve tebliğ olunur. (31252) 
• 
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. Geçen ıene gibi bu sene de sinek afetine ve hücumuna ve hataratın istilaıına maruz kalmamak için timdiden F A Y D A ve pompasile yuvalarını temizleyiniz. 
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, ................................................................ ~ 
1 Kömür Sergi ini Görünüz 1 , __________ ... ___________ , ___ , 
Milli Kömür davasının, her safhası ile ala
kadar olan Beynelmilel Kömür Sergisi, 
yurddaşlarımızın şahsi menfaatleri bakı-

m ından da görülecek bir yerdir. 

~ ' ' ! 23 Nison Ankarada Açıhyor ! 
, .................................................... , 

~:e.. j ·,· ··.~~ıf . . .. ' . 1 •,. •• • •") 

--ADEMö ôK.TôDAR 
KARŞI 

• 
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.. Tat.Jetleri - llr.-r eczanede ara,lını:r Posta kutusu 1255, Hormobin Galata, lstanbu '-

Sahibi: Ahmet Emin YALJ\IAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. SALll\I 
Gazetecilik ve Ne§riyat Türx Llmitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaam 

93 7 Modeli Bremen iV Tipi - 55 bk. 6 Silf ndi ı 

• Her ihtlya<'ı tatmin edecek fe\'kalade da)·amklı \'e Alman !liana)·iinin blr harikası olan tam dizel motörlü 

bu kamyonlar gclmi~ti.r. Pek yakında teı;hlr ve takdim edilecektir. 

Türk iye Genel Ajanı : 

OSMAN TAŞÇIOG ~ U 
Telefon: 40591 Posta kutusu: J.14-1 

V~layetlerimiz iç·n Acenteler Aranmaktadır.~ 

Devlet Oemlryollan ve limanlan 1$1elma U. idaresi ilinlan 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 gurup mal
zeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Uzere 9-4-937 cuma gü
nü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafın • 
dan pazarlı~a satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında ya.zıh muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar lrnmis • 
yona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan para -
sız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 250 kilo dana derisi, 400 kilo kösele, 40 kilo kromlu kösele mu -
hamınen bedeli 1187 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 8907 kuruştur. 

2 - 87000 adet adi tuğla muhammen bedeli 696 lira ve muvakkat te -
minatı 3220 -kuruştur. ( 1527) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Muhammin Bedel 'l'eminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

271 66 20 38 Üsküdar Selami Ali mahallesi Topal so
kak eski 33 yeni 31 sayılı evin tamamı. 

177 36 13 31 üsküdarda Pazarbaşı mahallesi Kara . 
manlı sokak 22 sayılı dükkanın tamamı. 

Yukarıda yazılı emlakin satış arttırmaları 10 gün uzatılmıştır. İstekli -
lerin ihale günü olan 1-4-937 perşembe günü saat 15 de Kadıköy Vakıf
lar müdürlüğüne müracaatları. (1650) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonun dan: 
Yatak çarşafı 400 Adet 
Yorgan .çarşafı 400 Adet 
Yastık YüzU 600 Adet 
Mektep talebesi için lüzumu olan yukarıda cins ve miktan yazılı ya

takhane levazımı 12-4-937 tarihine r~stl~yan pazartesi günü saat 14.30 
da Mektep dahilindeki Komısyon marif etılc ve açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. • 

Muhammen bedeli (1619.60 .. ve ilk teminatı 122 liradır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracaatları. (1658) 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: S. R. markalı 8583 kilo ve P. Y. C. E. markalı 

18443 kilo iki parti sandıklı kesme şekerin satış ilanı Açık Söz gazete
sinin 12-3-937 günlü nüshasındadır. (1222) 

lstanbul C. H. P. llyö nkurul Başkanhğında.n: 
A) Eminönü Halkevi yanında ya.ptır!lac~k spor ve konferans salonu 

ve tef errüatı binası kapalı zarf ile eksıltmıye konmuştur. Keşif bedeli 
(57.914) liradır. 

B) Projesi (290) kuruş bedel mukabilinde Eminönü halkevi başkan
hğmdan alınabilir. 

C) Eksiltme: 10 Nisan 1937 cumartesi günU saat 16 da Cağaloğlunda 
Parti llyönkurul merkezinde yapılacaktır. 

0) Eksiltme kapalı zarf usuJU ile yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat (4.145) lira 70 kuruştur. 
F) lsteklilerin belediye heyetinden fenni ehliyet vesikalan almış ol

maları lazımdır. 
G) Teklifler 9 Nisan 1937 cuma.rtesi. günU saat on beşe kadar Cağal

oğlunda Parti llyönkurul ınerkez~nde ~~şaat komisyonuna verilecektir. 
H) 'Müteahhidin bu işi başarabılecegıne dair Nafıa Fen heyetinden bir 

vesika ibraz etmesi şarttır. (1576) 

u11 ~ıkan~ 

lsta.nbul üçüncü icra rtlemurl.~ ~ 
ğundan: Satılmasına karar verl eı· 
büfe hah ve sandalye gibi ev eŞ)'~;7 
nın birinci açık artırması 29·3· 'f• 
pazartesi saat 15 de muhammen ~~e 
metin sa 75 ini bulmadığı ta.kdl fl'l. 
ikinci açık artırması 1-4-937 per~e es 
be günü ayni saatte Taksim 

0

1 
• 

zade S. 17 sayılı Hüdaverdi ayatlıtı· 
manın önünde icra edileceği na.n o 
nur. ~ 

~~--~----------- cılr~ 
KAY IP: 981 numaralı ar~bııl cıı· 

~hliyetimi kaybettim. Yenisinı .8 11

3
as. 

ğımdan hükmü yoktur. J{adırS' 
Mehmet oğlu Ahmet Salahattin 


