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1 Kontrol heyetimiz 
Ankaradan hareket etti 

Ankara, 30 (Tan muhabirinden) - ispanya işleri· 
ne ademi müdahale komitesinin verdiği karar üze • 
rine Cebelüttarikta ispanyanın Karadeniz hudutları
nı kontrol edecek Türk heyeti reisi Büyük Erk!ni 
Harbiye deniz müşaviri Yarbay Bıı.y Safiettin Anka 
radan hareket etmiştir. Bay Safiettinin vazifesi, Ce 

belüttarık kara ve deniz mürakabe idare A.mirliii 
dir. Maiyetinde Türkler de dahil olduğu halde diier 
birçok devletlere mensup kuvvetler bulunacaktır. 

Yarbay S&fiettinin maiyetinde kontrol işinde 
vazife alacak olan Türk meınur ve mütehassıslarının 
isimleri henüz tesbit edilmemiştir. ----------------·-·······-··· ..... _________ ... _________ ..... __ 

Hatay Komitesinin 
Nisanın 22 sinde 

istedik lçtimaını 
Suriyede, Lübnan 

Taraftarları Kavga 
ve Suriye 

Ediyorlar 
' Ankara, 30 (TAN Muhabirinden) - Böbreklerinden rahatsız 
bulunduğu için 1ıtanbulda t~davi altında bulunan Cenevredeki 
Hatay komitesi murahhasnnız Numan Rifat Menemencioc7lu Mil 

b 

Jetler Cemiyeti Umumi Katipliğine telgrafla müracaat ederek 
haıtahğı yüzünden 22 nisandan evvel Cenevreye dönmesine im 
kin bulunmadığını bildirmittir. 

-iSPANYADA 
Asi Orduları Her Tarafta 

Perişan .Ediliyorlar 

F rankonun emrin
deki ltalyan ve 

Faslılar boğuşuyor 
Cephe gerisindeki çiftçiler 
Frankoya karşı ayaklandılar 

Londra, 30 (TAN) - Uzun bir zamandan 
beri hiç bir harekette bulunmıyan ispanya hü 
kU.meti deniz kuvvetleri faaliyete geçmit ve bu 
•ün Majorka adasındaki aıi iıtihkimlarını, de 
niz tayyare merkezini ve radyo iıtaayonunu 
bombardıman etmi9, hükfunete menıup diğer 
bir zırhlı ldizadaki iıtihki.mları ve aakeri k19la 
ları müe11ir bir ıurette atef altına almıf lır • 

Majorkadaki Sallcrin muhtelif yerlerinde 
yangınlar çıkmıştır. Yapılan bombardımanları, 

(Arkası Sa. 10 SU, 5 te) 
Hükumet cephuinde bir ıokak ıiperinJe cüm

huriyetçi bir ileri karakol nö betçiıi 

Normale 
Doğru 
Dön us 

Öğrendiğime göre B. Numan RL Bağdatta Hatay ifini konuşacağı 
h~ k~te ~hşm~anrun~nL ~~~enKont aMa~d -~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~~-

sandan sonraya bırakdmıunnı rica ı------------...----
etmiştJr. Eğer böyle anf \'e sıhhi 

bir se~p olma.11aydı komltfl ~alış -
malan 9 nisanda tekrar başlıya _ 
caıkh. 

1 

BEYRUTTA KAVGALAR 
Beyrut, 30 (TAN> - Binti Cubcyl 

köyünde Suriye ve LUbnan taraftarla
• 929 buhranından aonra n a!"f'~mtt ldcHd:H 11rhf!r'lf~lf!r cıkm1&. 
' i dun ·r ü ürlu ar- 't?r. iiifı yaraJamnı,, 5 '.lef.ti tutul. 

aıntılar geçirdiii zaman, birta· muştur. Köy, Wri fırka halindedir, 

kım setler kurmak ve kendi ken· SURİYE VE ASYA PAKTI 
dini korumak ihtiyacını duyan Roma, 30 (TAN) - Irak hlik\i. 
ilk memleketlerden biri mem· meti, Tilrkiye - Suriye münasebet • 
leketimizdi. İhracat e9yamızın !erinin ıslahı yolunda iki taraf ara • 

srnda anlaşmayı temin için teklifler 
alıc111 yoktu. Fiyatlar korkunç hazırlamıştır, Anlaşıldığına göre. I. 
derecede dü9mü9tü. Dünya JÜ· rak hükumeti, Suriyenin Asya paktı. 
zünde talep böyle mahdut bir na girmesini teklif edecekı bu suretle 
hale ıelince, ham malJarını kali· pakt ~ devlet arasında imzalana • 
te bakımmdan tam dünya ıtan· caktır. Bu devletler, Tüıiciye, İran, 
dartlanna uyduramamıt bir Irak, Afganistan ve Suriyedir . 

memleket aıfatile buhrandan bi· KONT DÖ MARTEL BACDADA 

zim, pek fazla bir derecede mü- NtçtN Gtrr.t? 
tee11ir olmamız pek tabii idi. Antakya, 30 (Hususi) - Bağda-

da giden Suriye Fransız f evkalide 
Kar9ılık gelirimiz olmadan ha- komiseri Kont dö Mart.elin orada 
zırdan yemiye devam elleydik Hatay meselesini görilşeceği haber 
döYiz sermayemizi pek çabuk tü verilmektedir. 

ketebilirdik. SURlYE M1LLI FIRKASININ 
Diğer taraftan pek çok ihtiya.çlan. 

mrz vardı. Bilhusa Pamuk ve teker 
gibi ham maddeleri memleket dahi • 
linde tedarik edilebilen san'at fl.lbe _ 
lerlni bir an evvel kurmağa zaruret 
duyuyordıik. Bu aayede hem hariçte 
mUeterisi olmıyan bir takım ham 
maddelerimiu memlelket içinde müş
teri bulacaictık. Hem de mühim mik • 
tarlarda Dk ihtiyaç maddelerini dö • 
vizle hariçten tedarikten kurtulacak
tık. 

Kurulan taku, kontenjan, prim 
•isteınlerinlıı tenkit edilecek tarafları 
çoktur. Fakat bir taraftan mahmıza 
iyi kötU mUşterl bulmak, diğer taraf. 

EVRAKI 

Şam, (29 (TAN) - "Suriye Milli 
Fırkası., adı altında teşkil edilen fır 
kaya ait evrak istirdat olunarak 
tetkik edilmiye başlanmıştır. Fırka 
reisi Doktor Antuan tevkif edilmiş
tir. Fırkanın yabancı bir devletle 
alakadar bulunduğundan şüphe edi
liyor. 

IRAK H()KÜMETtNtN 
PROTESTOSU 

Beyrut, 30 (TAN) - Irak hilkü
meti, Irak aleyhinde gayrimeşru hU· 
cumlar yapılmamasını LUbnan hüku. 
metinden istemiş ve daha evvel yapı· 
lan hücumları protesto etmiştir. 

ta.n ihtiyaçlarımızı gilnU gününe te _ ------------
darik etmek için bir takım fedakar • 
lıklar yapmak, bazı mahzurlara mu • 
vakkat bir zaman için göz yummak 
~aresizdi. 

ikinci imtihan 

B uhra.n senelerinden beri y1vaş, 
yavaş dünya vaziyeti değig. 

ti. Her nevi ham madde para etmiye 
başladı. Dünya fiyatlarına satabile
eeğiıniz her mal için mttşteri varJır. 

Bu vaziyette memleket ikinci bir 
imtihan karşısında kaldı; 1929 da 
~~ kurmak kudretini vakit ve za.. 
Jnanmda gösterdiğimiz gibi yeni ·ıazi. 
yet karşısında da harekete geçebile • 
cek miydik! Tecıiibelerden aldığımı?. 
derslere göre yeni yollar tutmağa 1m. 
kln bulacak mıydık? 

Meee!e cidden nazikti. ÇUnkil taku 
( Arkuı Sa. 6 Stl. 4 dl!) 

İki Facia 
ve 54 
Ölüm 

Kap (Cenubt Afrika) 30 - Dur. 
bandeep altın madenlerinde uanıö. 
rUn kablosu kırılmış ve içinde bulu
nan 35 kişi kuyunun içine düşerek 
ölmüşlerdir. 

Belgrat, 30 (A.A.) - Slovenyada 
K~avank~ağlannda tertip edilen 
bir sk· ü~akasmda 28 kişi dağ. 
~ · p gelen bir çiğ altında sı. 
kıen> ~· Bunlardan on doku-

. ti\r 

Basvekilin , 
Belgrat 

SA-yahca+i 
ismet lnönü 

Sofyaya Dönüşte 

Uğrıyacak 
Ankara, 30 (TAN muhabirinden) 

- Başvekilimiz İsmet İnönünün 
Belgrat seyahati programı hazırlan . 
mıştır. Ayın üçünde Karabill<te yapı. 
lacak açma töreninden döndükten 
sonra 6 nisanda Ankaraya gelecek 
olan Romanya Başvekili B. Tatares· 
kunun istikbali hazırlıklarına başla . 
nacaktır. 

B, Tatareskunun Ankaradan ayrı. 
lışmı takip eden günlerde ağlebi ihti. 
mal 10 nisanda Başvekilimiz de bu • 
radan Belgrada harri<et edecek ve 12 
nisanda Belgratta bulunacaktır. 

Bu itibarla giderken Sofyada ta. 
vakkuf etmiyecekleri. ancak dönüş . 

lerinde belki bir gUn kadar Bulgaris . 
tan hükumet merkezinde kalaca.kları 
zannedilmektedir . 

Belgratta ikamet dört gün sürecek. 
tir. Başvekilimiz, bu müddet zarfında 
dost Yugoslav Başvekili ve hUkiimet 
erklniyle temaslarda bulunacaktır. . 
' Türk • ltalyan 

Anlaşması 
Ankara, 30 (TAN muhabirinden) 

- 1talyanlarm Montrö mukavelesini 
imza için bazı kayıtlar serdettikleri 
malumdur. Hariciye Vekilimiz B. 
Tevfik RU~tü Arasla B. Kont Ciano 
arumdaki son görüşmede karşılıklı 

izhar edilen arzu Uzerine İtalyanın bu 
mukaveleye ilhakı meselesinin iki ta· 
raf d:plomui heyetlerinin normal 
görüşmeleriyle halledilmesi hususun. 

(Aricası Sa. 10 Sü. 2 de 

lngilterede Sollar 
Birliğine Doğru 
Londra, 30 (A,A.) - Glasgovda 

toplanan müstakil amele fırkası konfe 
ransı, komünistlerden amele fırkası 
mensuplarına kadar bUtUn sol cenah 
f rrkalarmı irticaa karşı mücadele ve 
intihabatta yegine namzet intihap 
eylemeğe davet eden' bir karar llll'e

ti kabul etmietir. 

" Tan, .. ·ın Yeni Teşebbüsleri 

Türkiyede Yenilik 
Mücadelesi Tarihi 

Türkçeye ÇEviren: Ali Çetinkaya 
( Bayındırlık Bakanı) 

P ı ayınclırlık Bakanı Bay Ali Çe· 1 ) tinkaya, /ngiliı:. liıanında mem 
leketimize dair çıkan eıerleri 

takip etmeyi İf edinmi,tir. (Şarktaki milliyet 
melkureıi - Na~yonalizm tarihi) aerlevhaıile 
lngiliı:.ce inti,ar eden cok ciddi bir eseri dikka
te değer bulmu, ve Tllrkiyeye ait ıaylalarını, 
henüz Bayındırlık Bakanı olmadığı ııralarda, 
lngiliı:.ceden Tiirkçe;ye çevirmi,tir. Bu eserin 
Türk okuvucularıru cok alakadar edeceğini dii
ıündük. Cazetemiı:.,fe neıri için Ba.v Ali Çetin
kayadan iı:.in i~tP.dik "' bu izni aldık. Bay Ali 
Çetinkayanın bizzat dilimize ÇPVirdiii mühim 
eıeri YA R I Nclan bCJflıyarak (TAN) ıütunla
nnda okuyacaksınız. 

' 

Kartal Yuvasında : 
Havacıhk Hayatımız 

Tayyarecilermizin en heyecanlı 

maceralan 

H epimiz havacılarımızın naııl 
yetiftiklerini, na.ıl çalıftıkla • 
rını, bir harp zamanında ken· 

Jilerinden neler beklenebileceğini merak ede
riz. Arkada,ımız Ahmet Emin, memleketimi • 
zin en büyük hava merkezinde bu heyecan ve 
hareket dolu alemi geı:.mif, görmüştür. Pilotla
nmızdan uçuf hayatlannın en heyecanlı hadi· 
ıelerini ıormu,, anlamıştır. Dünyanın ilk aıkeri 
pilotu Bayan Sabiha Gökçe ile her kadını ve 
her erkeği derin derin düşündürecek bir müla· 
kat yapmıfhr. Bu hava röportajını Y A R 1 N • 
dan baflıyarak TAN aaylalannda sıraıile oku· 
yacakıınız. 

• Hadiseler Karsısında 
Ne Düşünüyorsunuz ? 

Halkın kendi müta!ealarım 
topluyoruz 

ünün meıeleteri hakkında her 
kesin bir Fikri ve bir görüfii 
vardır. Daima mevzularını ha· 

yatın içinden almıya ~alııan (TAN), günün 
meıeleleri hakkında okuyucularının ve halkın 
görüı ve düşünüılerini de toplamıya karar ver 
mi,tir. Halkın ve okuyucuların günün belli baf 
lı meseleleri üzerindeki mütaleaları hep birden 
geniı okuyucu kütleıi önüne de konulmUf ola
caktır. Yarından itibaren ha/tada iki gün 
(TAN) muharrirleri ıir.lerle mülakatlar yapa
caktır. YARIN ilk mülakatı beıinci sayla• 
mıı:.cla bulacakıınız. Bu mülakatlar sizi T ANa 
claha ziyade yaklaıtırmıya hizmet edecektir. 

Her Ay Büyük Bir~ 

ilave Vereceğiz 
23 Nisanda fevkalade kültür 

sayımız 

H ) ünya matbualınJa ro~ unJ
Je ileri giclen bir uıul vardır 

( · ki, o da mühim meıele ve hadi 
ıelerden biri üzerinde dikkati temerküz ettire
rek levkalaJe ıayılar ve ilaveler çıkarmaktır. 
Financial Timeı gazeteıinin ıon zamanlarda 
memleketimiz için çıkardığı ıayı bu uıule göre 
hazırlanmııtı. (TAN), niaandan baılıyarak 
bafka bafka mevzulara dair her ay bir ilave 
çıkamuya karar vermiıtir. ilk levkaliule ıayı • 
m'ız Ankara kömür ıergiıi ve Ereğli şirketinin 
Etibanka geçmeıi münaıebetile kömüre ve ma• 
denciliğimize ait olacakhr. Bu ilk levkalaJe 
sayı 23 niıan günü her günkü sayımıza ilave 
olarak çıkacak ve abonelerimize ve okuyucu • 

w lanmu;a paraıız dağıtılacaktır. 

Darbımesel Müsabakamızın 

Hediye Listesi 6 ncı Sayfada 
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1ürk Hatay da 
edi.den Yetmişe 

. . 

adar ·Herkes Yeni 
rf leri Öğreniyor 

A ntakya, (TAN muhabirinden} ·

Mektebin avlusun• girer girmez bi

ribirine karıtan kalın, ince, öksürüklü, sert 

ve yumuşak sesler: 

-Öğret.men geldi! diye sınıtlara doğru• 
ititircesine yürüdüler. Genç öğretmenleri 

önde, ben arkada, talebeleri on iki yatla elli 

ya~ arasında deği9en binı_nıfa girdik. 

Gündüz, dükkfı.nlarmda alış veriş yapan, çocuk
Lnna, kliçük kaTdeşlerine emirler veren babalar, 
ımdi 18 yaşında bir muallimin karşısında çocukla

rıle yany~.ırn Türk liarl'Ierile· oku~up yazmayı öğ -
renmek icin e ece mekteplerine devam edivorlar. 

Genç öğretmen, kundura boyacılığı yapan bir 
ayağı kesik bir talebesini tahtaya kaldırdı: 

- Yaz bakalım! "Atatürk Ha - .----
tayı kurtarıyor.,, 

Talebe (Atatürk) kelim~i -
ni büyük bir süratle ve iyi 

bir yazı ile yazdı. (Hatay) ı ağır 

ağır fakat yine düzgün yazdı. 
Fakat "kurtarıyor,, u becereme

di. 
- Neden? Dedim. Atatürk ve 

Hatayı yazdın da bunda durakla
dın? 

- Neden olacak? (Atatürk) Un 
resimlerini gazetelerde görünce al 
tındaki yazıya bakıyorum. Bir de
fa bana bir liseli "Atatürk,, keli
mesini gö~terdi. Ondan sonra her 
defa bu kelimeyi seçmiye başla -
dım. Fakat, "kurtanyor,,u daha ..• 

Küçük, esmer, iri gözlü bir genç 
parmak kaldırdı:. 

- Öğretmen! Ben yazayım mı? 
Genç öğretmenleri gUldü: 
- Sen otur. Bakalım, baban ya· 

zabilecek mi? 
Küçük bıyıklı, tıra.şı gelmiş, saç 

lan kır bir manav, kızararak: 
- Ben de yazarım Bay Öğret -

men! Öğle vakti Celal ile çalıştık. 
Diye seslendi ve yazdı. Sordum: 

- Arap harflerile okumak yaz
mak bilir misin? 

- Hayır! Üç "ay • kUçUk iken -
bocaya devam ettim. Ancak elü 
cüzünü bitirdim. Onlar çok güç 
bayım. 

Bir haftadır geçe derslerine ge
liyorum. İşte karalamayı öğren -
dim. Bu gidişle on gün sonra ga
zete okur, mektuplarımı kendim 
yazarım. 

G enç muallimlerinden sor -
dum: 

- Nasıl? Talebelcrinizden mem 
nun musunuz? 

- Cidden çok zeki olanlan var. 

Türk Hataylılar, .gece kurs

larına büyük bir intizamla de

vam ediyorlar ve oğulları ile 
bir sırada çalışıyorlar 

cuklara kitap, de!ter, kağıt veri -
lecek, elbise yaptırılacak diye .. 

- Tabü bu karar .. 
Sözümü bitirmeden cevap al • 

dım: 

- Hasıraltı olmu~. 

Her ihtiyaçları temin edilen ta
lebeler bir haftadır gece kurela -
rında öz yazılarını öğrenmek için 
müracaat edip duruyorlar. Hepsi 
de kabul ediliyor ve maarü mek -
tepleri geceleri halkla doluyor. Ma 
arü idaresi, Hatayın çok yakla -
şan istiklal gtinti arifelerinde hal
. kın hissiyatını fena bir hareket -
le tahrik etmekten çekiniyor. 

Cebimden başlığı gözUken 
(TAN) ı göstererek bir ihtiyar so 
ruyor: 

- Bayım, ne haber? Ne vakit 
kavuşacağız? 

Torunu olduğunu öğrendiğim 
bir mini mini atıldı: 

- Dede sen işine bak! Merak 
etme, (baba) JnIZ bizimle beraber! 

Onun (baba) sözü ile Atatlirkü 
kasdettiği anlaşılıyor. İstiklalin -
den bu kadar emin, atasına bu ka
dar bağlı olan bir varlık acaba is
tiklaline kavuştuğu gtin bayramİ
nı nasıl kuUıyaca.k? 

B en genç muallimle, yaşlı ta
kat genç imanlı talebeleri

ni çocuklarile başbaşa bırakıp sı
nıftan çıkarken öğretmen tahtaya 
''Hatayda ırllnnilik, şiilik yoktur. 
Türklük vardU",. diye blr. bakkala 
yazdınyordu. · . . -

1 Yukarlki resimde, Hatay 

maarif idaresinin fakir diye 

okutmadığı çocukların yeni 

harfleri öğrenmek için gece 

mekteplerinde nasıl çalıştık -

larını görüyorsunuz. 

Kaybolan 2 
Seyyah Nasıl 

Bulundu? 
E vvelki gün 400 kadar seyyahla 

linıanımıza gelen Alman ban
dıralı General Von Ştoyben vapurun
da tuhaf bir vaka geçmiştir: 

Vapur limanımızdan ayrılacağı sı
rada seyyah adedini kontrol eden li
man ve zabıta memurları bi-r kadın \e 
bir erkek olarak. iki seyyahın eksik ol 
duğunu görmüşlerdir. Bunun üzerine 
.'apunın, bunları yolcu olarak şehre 
c;,ıkardığı kabul edilmiş ve gemiden 
adi bir yolcu vapuru gibi tam rüsum 
alınması kararlaştırılmıştlr. 

Kaptanın bütün itirazlarına rağ -
men bu yolda muamele yapıldtktan 
'!onra gemi serbest bırakılmıştır. 

Vapur, limanımızdan a~ılmak için 
Kavaklara kadar bir tur yapmış, fa
kat dönüşte limanda tekrar durarak 
iki yolcunun bulunduğu beşinci şube 
mtidürlüği.ine bildirilmiştir. Bunun ü
zerine memurlar gemiye gitmişler ve 
1akikaten eksik yo1cuların vapurda 
olduğunu görmüşlerdir. Yapılan tah· 
klkatta bu iki yolcunun şehro çıktık · 

)arı vakit fazla miktarda Türk içkisi 
içtik.İer1 ve vapurun alt kamaraların
dan birinde uyudukları tesbit edilmiş 
ve \'apura yapılan yolcu muamelesi 
bozularak gemi serb~t bırakılmıştır. 

Eski Tas Eski 
Hamam Sonra hepsi Atatürk, Hatay, Tür· 

kiye, Cenevre, istiklRI gibi kelime
leri ezbere yazıyorlar, Bu ne har -
fidir diyorum bilmiyorlar. Fakat 
şbndi alfabeyi tamamen kavra
dılar. Hecelemekte biraz yayalar. 

- Yaşları on, on iki olanlar da 
var. 

·Paris S~rgisine 
Karıımıyoruz 

Stit satışı meselesinde süt mUstah
sillerile eski süt satıcıları esnafı ta • 
mamile anlaşmışlardır. Süt satışmı 

Hilkfunetimiz Parla sergiBine işti- dünden itibaren sütçüler "idareye ba.-,
rak etmemeğe kat'i bir surette karar lamışlardır.. 

vermiştir. . h •. Belediye, şimdilik sadece siitleri 
- Evet. Bunlar fakir diye ma -

ıtrlf idaresi mektebe almak için 
ıan borluk göstermiştir. Halbuki 
Utc('de kantr varmış: Fakir en -

Bu kararm sebebi, sergıye kuçuk 
ölçüde iştirakin muvafık görülmeme- hıfzıssıhha kanunun& ek olarak çıkan 
si ve büyük ölçüde kanşmak için ar lıan sıhhi talimatname baknnınrlan 
tık vakit kalmıı.mamdır. kontrol etmektedir 
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Tophanedeki antre Sokak 
ortasında 
kalm ış 

bir zavallı 

polar yık
tırılıyor 

Ş ehrimizde bulunan Gümrük ve inhisar· 
lar müsteşarı Adil Okuldaş, yanında 

Gümrükler Başmüdürü Mustafa N~ri ve Li

man Müdürü Raufi olduğu halde, dün, limanı

mızdaki antrepo ve ambarlan gezmişlerdir. Bu 

tetkiklerden sonra, Tophanedeki Mumhane 

antrepolarının yJkılması ve yeniden asri suret

te inşası 
0

kat'i olarak kararlaştınlrmştır. 
Bu inşaat süratle yapılacaktır. Nisan başında an· 

1 

trepolann yıkılmasına başlanacaktır. Şimdiden an· 

t.rePolarda bulunan eşyaların diğer antrepo ve ambar

lara nakli işine girişilmiştir. Yapılacak asri antrepo 
iki katlı olacak, içinde eşyaların istifi ve tahmil tah· 

D Un, Ankara caddesinden geçenler merhamet i 
t ahrik eden bir manzaraya şahit olınuşrardır: 

liyesi için otomatik tesisat bulunacaktır. 

Bu antreponun tamamlanma11ından sonra Sirkeci
deki ve diğer yerlerdeki antrepolar da bu şekilde ye
niden inşa edilecektir. 

Yerlerde sürüklenen iki ayağı sakat bir adanı, yanın
da beş çocukla, kaldırımlar üzerinde, belediyenin yo
lunu sorarken görülmüş, herkes bu adaına acımıştır. 
Birkaç gün evvel, Bosnadan muhacir sıfatile lstan -
bula g,len Hasan ismindeki bu zavallı, beş çocuğunu 
yanına katarak, kendisine yiyecek verilmesi için be
lediyeye baş vurmuştur. lskdn müdürlüğü, bu sakat 
adamı ailesile birlikte iskan etmelidir. 

Gümrükler Müsteşarı B. Adil O· ı-
kuldaş limandaki diğer tetkiklerini bu ı Serser·ı __ _ 
güne bırakmıştır. Bu gün de Gümrük- \ .,.. __ 
ter Başmüdürü ve .liman erkanı ile be- M · b } 
raber dahili ticaret eşyasının çıkarıl- ay 1 n u u-
masr için yeni iskelenin yeri tayine- namadı 
dilecektir. Bunun için hal binası ya -
nmdaki arazide, Saraybumunda ve 
Gala tadaki şarap iskelesinde tetkikler 
yapılacaktır. 

l Nisandan sonra dahili drare! eş. 
.vası ecnebi mallarla karı~r.ı:ır:ıası ıçin 
bu:-ı.) ·~ çt.uı rıiacaktır 

Sıhhiye 
Tedbir 
Alıyor 

.~ ehrln bazı semtlcrind<? bilhac;. y sa raım ıruıatm uuı oh1ll;tı 

Ye~ilköy, Eyüp ve havalisinde ~ivri
sinel akını görüldüğü hakkındaki 
neşrıyaumız üzerine Sıhhiye miidi.:ı·· 
lüğii derhal Yeşilköye memur ve mii
tehassıs göndermiştir. Rak1t sulara i
car eden ilaçlar döküleceği gibı sıvı ; . 

sineğin imhası için de mazotla fenni 
tP.dbirlere hemen başvurulacaktır. Bu 
mmtakadaki mücadele "müsh?t )İr va
zıeytc Fokulunr.a ayni heyet F.yüp ci. 

varınıfa da faaliyete geçecektır. 

Adapazarı Türk 
Ticaret Bankası 

T rabzon açıklarında 
görülen ıerı;eri ma

yin bütün a raf ltrmalara 
rağmen hala bulunama -
mıştır. Trabzon, Polatha -
ne ve Görele limanların -
dan huıusi tahrip mülre · 
zeleri Karadeni:z.i altüıt et 
mek tedirler. Mayinin bu -
lunması için bütün Kara -
deniz limanlarına yeniden 
haber verilmiş ve sularla 
ı:ışağı mıntakalara sürük · 
lenmesi muhtemel oldu -
ğu için dikkatle aranmcuı 
h:IJ;,.;ı..,.:.ı: •• Av,nril Q'! · ,_ 
~az Jışındakı tahtıııye ıs-
tcuyonlarına da dikkatli 
bulunmaları ihtar edilmiş-

Çocuk 
Haftası 

23. Nisanda hem milli bayramımız 
ve hem de çocuk bayramıdır. Her yıl 
o!duğu gibi önümüzdeki 23 nisanda 
da çocuk haftasında büyiik eğlenceler 
yapılacaktır. Bu seferki şenlikleri i
d&re için çocuk Esirgeme kurumuna 
bciedıye de yardım edecektir. 

U A H · d f H Çocuk haftası programına gC're, 
mumı ısse ar ar e- hafta içinde otomobillerle bir geçit 

B T r 
rcsıni yapılacak, umumi yerlerde tern 

yeti ugÜn op anıyor sıller veri lecektir. Sinemaların da bi· 
Adapazan Türk Ticaret Bankası rt>r giınünü parasız olarak <.;O':uklnra 

h!\sı etmeleri için temaslar Yl!Hlmakumumi hissedarlar heyeti bugün sı:t. 
t ıdır at 15 te Ankarada toplanacaktır. İda • 

re meclisi, bankanın bir senelik faali. 
yetini gösteren bir rapor hazırlamt$- Çöp işi Bir 
tır. Bu rapora nazaran. banka bir Müteahhide Verilecek 
yıllık bilançosunu 179986.40 Ura safi 

1 
t b .. . 

• · B~lediye s an ul çoplerımn muay-
karla kapamıştır. 1.934. yılında ~ev - yen •skelelerden mavnalara ytlkle!.ı~-
duat hesabı 21699 !ıra iıken bu mıktar mesi ve bu ınavnaların motörle: '? 'ıag 
935 te 3147i82,67 liraya çıkmış. 936 )anarak 1stanbuldan çok uzaklııra gc
yılmda da 4106886,83 liraya baliğ ol . türülerek denize dökülmesi işmt Lir 
muştur • ııü~anhhidc vermeğe karar v•nniş-

B ·1· kü · · k' tir ı anço ye nu umum1sı es ı sene. · fta Ad 
1 

d k. ·· 1 
. . . . Di"cı tnra n a ar a ı çop e"' 

lere nazaran bır mıslı fazlasıyl" de Arlaınr sahilinden denize df'l~lıımi-
12524198,08 liraya yükselmiştir. vecektir. Bu suretle Adalıların rahat-

Şenliklere 

Girecek 
Mektepler 
~ t sem;ki idman şenlikleri için 

tertibat almak üzere toplanan 
komisyon, çalışmasını ilerletmıştir. 
Bu komis.ı·on, Taksim ve Fenerbah~e 
statlarında yapılacak şenlikler için 
bir program hazırlamıştır. Bu prog. 
rama göre, Taksimdeki şenliğe lstan· 

lbul Kız lisesile Galatasaray, Kabataş 
ve İstanbul Erkek liseleri ve Pertev• 

1niyal, Vefa, Kız muallim, Ciimhuriyet, 
luönü, İstanbul, Nişantaşı, Süle~m&-
ni:~e. kız orta mektepleri ve Da~ıt
paşa, Fatih, Gazi Osman Paşa, Ge
Jcnbe\-i, Kumkapı erkek orta mektep. 
" " ... -;al .&•ll~ sı:r~~ 

muhtelit orta mektepleri ile Selçuk 
Kız Enstitüsü, İstanbul ve Beyoğlu 
akşam kız sanat ve İstanbul bölge 
Banat ve terzilik mektepleri, Darilşşa
faka~ Hayriye, İstiklal, Işık, Şişli re
-akki, Yüce, ÜlkU ve Okullar Güneşi 
mektepleri iştirak edecektir. 

F ~nerbahçede yapılacak ~enliklere 
de ~u mektepler iştirak edecektir: 

1-Jrenköy. Kandilli kız ve Raydarpa.. 
şa erkek liseleri, İstanbul erkek mu• 
nlUm mektebi, Beykoz. Emirgnn, Hey; 
'bl'iiadı . Kadıköy bir, iki ve Uç ve Üs
küdar bir, iki ve üçüncü orta mektep. 
!eri. 

ÜskiidP.r. Kadıköy Kız Enstitüleri 
ve Rojtaziçi lisesi. 

Bunlardan Taksimdeki şl'nliği G&
latasımıy lisesi müdilrU Behcet, Fe • 
nerbalıredekini Erenköy kız liseıı:i mU 
diirü Mnhir idare edeceklerd1r. 

Bu l isteye dahil mekteplerin beden 
eı?itim öğretmenleri tale.he ve mektep 
nılidü .. lcrile temas ederek jimMstfk 
ha'.\·rıırn•na kl\dar icap eden hazrrJ:Jt 

. ıkmıı.l erler.eki erdir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

S "hrimlzde bulunan Deniz Na.k
• llyat Umum )füdilrü Ayet 

AJtug dün ak~am Anka.raya gitmff. 
t ir. 

• 
D ahitiye \'ekfılettnln 937 yılma 

alt kadro u hazrrlanmıya 
başlandığı i~in nlsan<lan ltibııren na. 
hive kadrolarında değişiklikler yapıl· 

mryaeaktır • 

• 
Bankanın geçen yıl edindiği karın Ça denize- girmeleri temin edilecektir. 

99951,51 lirası eski idareden müdev - Ada ı;öpleri de yine bir müt~ohhide 
ver ~!erin tasfiye olunabilmiş kısım. verilcr<"k uzaklara taşıttırılacaktır. 
tarından hasıl olan 1.ararm imhasına. ç.:iplerin mavnalara yüklt!necc~ı is- o ninrsite ~ktörU Cemil Bll!i!eı. 
44187,89 lirası eski idareden miidev • .ı.eh>lerden çöplerin etrafa d:)külme· öntimllzdeki salı günü şehrL 
ver matlübatın melhuz açıklarının rnesi içiıı bu iskelelerin Üzerleri kapa· mlze döneeekt ir. 

ka~ılı~na a~ılm~. 32743~2 lirası n~a~c~a!k~~~r~· ~~~~~~~~~~~~~~-~·~·:·~·:·~·:·~·~·~·~·~·~·~~;·~·~·~·;·~-;·~-;&~~~ 
da menkul ve gayrimenkullerin it- ~ H A'-IA] 
~:k::ıl:.:~:::~~::·:~:ş: ITAkVi/t\6~ "'"'~ 
kası, teşkilatlandırılmış, munbzam 
çalışmalanna başlamıştır. Göçmen. 
ler için devlet tarafından yaptırılııcak 
araba ve pulluğu bu fabrika verebile
cek kabiliyettedir. Bu milli mü'!sse. 
semiz, 500 bin füa sermaye ile kunı. 

lan Ankara sigorta şirketine de yüz
de 15 nisbetinde iştirak etmiştir. 
Bankanın btitiln bir senelik f aaliye. 

ti miisbettir. Banlta muamelatı bU -
yük bir inkişaf iciı,de ilerl,.mektedi,.. . 

3 ı .Mart 937-, 
ÇARŞAMBA 

Bugünkü hava, sureti umumiyede _ac;ık ~e 
çecektir. Rüzgirlar, orta kuvvette ıımal ıı. 
tikamctinden esecek, Ete. Marmara havza 
tarile Karadeniz sahil mıntakasmda hava, 
bulutlu olacaktır. 

DÜNKÜ HAVA 
Dün barometro 762 milimetre, hararet. en 

c;olı: 14. en az 8 santigrat olarıık kaydedıl • 
miştir Rüzg4r, $İmal istikametinden ııert 
umiıı. · .,,. ..• cok h•·1utlu ı:~~lııtir 

Bugünkü lla\·a : Açık 

3 \meli ay Gün. 31 
1355 Hicri 

Muharrm 18 

Kaa• n 144 
1353 Rumt 

M l'l"t 1~ 

12,18 
1'32 
4,03 

Gcneş: 5 46 - öğle: 
lkınol: J5,52 - Ak§am: 

Y1ttm: 20,0-t - İmsak: -------
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• 
italya-Fransa-Almanya 

s --- --

Sakatlar ve 

Sakatlıklar 
Gerçi eüklne Dmnll oaiı aaL 

dı, wlch amma yine vtleut nobanm. 

,...----------------------------- Un ~temin etmek ..,. ... 
hAI& balaauyor. Bunlaml arumda 

Bir P aris gazetesi 
kafa tutmak 
tavsiyesinde 

Paris, 30 (A.A) - Bahri noktai nazardan 
>İr Fransız - Italyan anla9masımn lüzumunu 
isbat etmek istiyen Le Jumal ıazeteai diyor ki: 

••Eter Fransa, Akdenizde bimici sınıf bir 
devlet olarak kalmak istiyorsa, ya ltalyaya kar 
fi kuvvet vasıtasiyle kafa tutmrya muktedir bir 
halde bulunmalı ve yahut onunla anJa,malıdır. 

Halbuki, bahri kuvvetlerimizin büyük bir kıs 
mını Brestede muhafaza etmemize mecburiyet 
gösteren Alınan tehdidi, Akdenizde İtalyanın 
kuvvetine müsavi bir kuvvete malik olmamıza 
müsaade etmemektedir. O halde, ltalya ile an 
laşalun. veyahut Akdenizdeki münakalemiz 
tehlikeye girecektir. 

·I 

1 iŞ BAı'llKASI TOPLAN l iSI 1 

ı ürk iye iş Bankası evvelki gün on dördüncü faali
yet ve muvaffakıyet yılına ayak bastı. umumi heyet 
halinde toplandı. üstteki resimde Fuat Bulcayı uınu-

Dün Parli ,,..,bunda iulaat uaen . Diğer taraftan yine Le Jour gazetesi JU haberi ve-
8. Şükrü Kaya nyor: 

'.I • .. .. •• ". •, _. •·• _ ~ _.. .. Söylendiğine göre, Almanlar, La Carogne ve Fer-
rol da "bizim Atlantik münakalelerimiz için ağır bir 
tehdit te,kil edecek mahiyette,, Ualer kurmaya ha -Cenup 

HuduQunda 
Sa kav et 
1 

Dahiliye Vekilmiz 

Mecls Kürsüsünde 

izahat Verecek 

zırlanmaktadır.,, 

Övre gazetesi ile, ltaıyanm Tuna havzumdald ıi
yut faaliyeti hakkmda JUnlan yazıyor: 

"İtalyadan ne istiyoruz"! Tuna ha vzumda mevcu
diyetinden her tUrlU faaliyetten ve yahut her türlü 
ekonomik genişlemeden vazgeçmetıini mi? Katiyen 
hayır. Fakat her türlü Hegemonyadan vazgeçmesini mi heyete rıyaset ecıerken, altta da umumi heyet 
mi"! Katiyen evet. ltalyadan bir başka btediğimiz de toplantısında bulunanlardan bir kısmını ıörüyoruz. 
budur: lWya, orada, her kesden zi-1- ----------------~----
yade kendisine karşı tehlikeli olabile 1 r 
oek herhangi başka bir Hegemonya Küf!ük Ankara KOÇUK HARİCİ 
ya mlni olmalı ve gerek kendiai '3' 

nın en iyikişat ıansıarmı ve gerek en Haberleri HABERLEK 
iyi sulh ı,analarmı orta Avrupa mil 

Ankara, 30 (AıA.) ....., c. H. p81• letelri ile bir anlqmada aramalıdır. Ankara muha6irimizden: B ulıaristanda yeni yapı . 
lan nahiye seçiminde 

re1lılrio....rilJd• ukatni hüjQ.
nft" ftilfttntNırlftt v•itm'ftth'. 

i~ı~h'i~~~ruou idare hevıtı 

C. H. P. Kamutay ırupu 30 
Mart 1937 saat 15 de reis vekili 
Huan Sakanın Bqkanlılında top
landı. 

Cenup villyetlerlnde tetkik .. 
yahatınden dönen lçiflerl Bakanı 
ve C. H. P. Oenel Sekreteri ŞUkrU 
Kayanın Cenup hudutlarımızdaki 

f8kavet vakaları ve hudut emniye
tinin buıUnkil durumu, alınması 

ıerekli ıörünen tedbirler hakkında 
verdili ıenit izahlar ve muhtelif 
Uyelerin mütalea ve •uallerlne ver 
diil cevaplar ıurupc;a derin allka 
ve hu.uat ehemmiyetle dinlenmı, 
ve yakın bir zamanda vekilin bU • 
yük Millet Meclisine malOmat arn 
decetl aırenllmiftir. 

1 HUkOmetin hareket vı siyaseti 
ittifakla tuvip olundu. 

ltalyanlar 
Soydaşlarını 
öldtirmusler 

' 

Paris, 30 (TAN) - Viyanadan 
gelen 10n haberlere göre, sabık ln. 
giltere Kralı F.dvard, Nisan aonlarm. 
da buraya gelerek Madam Simpson
la evlenecek, sonra tekrar karısile 

beraber A vusturyaya dönecek, yaz 
mevsimini orada geçirecektir. 

eomen Ordusu 

Motörleıiyor 

~ ı-M ,,....,._?: 811nltaaı .,,,.,""" 
mUdür muavin iğıne Is 

tanbul Merkez Bankası mü . 
dürü Sait tayin edilnıiştir. 

• 
9 aylık tahsillt, ıeçen se

nenin ayni aylarına ıo 
re 14 milyon lira f azlasile 180 
kUsur milyon liraya balit ol . 
muştur. 

• 
A dliye Veklleti hukuk ,,. 

leri umum müdür mua
vinlillne Ankara müddeiu-• 
ıuml muavinlerinden Muhid
din secilmiştir 

Mııınn Yetil Gömleklileri 
Bükret, 30 (TAN) - Çekoslo. Kahire, 30 (A.A.) - iftira ıuçile 

vakyadaıı dönen Başvekil B. Tata. m ü t t e h i m bulunan Y e,Ugöm. 
reelto, Romen ordl18Ullun motörlettl leKliler lideri, mahkemede beya • 
rilmelli için Prag'da Çekoelovak •ili.lı natınm Montrö Konferan&I görüı • 
fabrikalarile bir mukavele lrmaladı. melerini mrlqtırmamuı için, mu. 
ğm.ı bildirmiftir. hakemeeinin tehirini isteınietir. 

• 
•• ngiliz kralının taç ıiyme 

merasiminde Hitleri Ha 
biye Nazırı Mareşal Blomberg 
temsil edecektir. 

• 
I
• sviçrede. Frans& aleyhi-

ne casusluk yapan 24 
yatında bir Alman lsviçre 
zabıtası tarafından yakalan -
ınıştır. 

• 
M aruf Lort Kiçnerin bU. 

yük kardeşi 90 yatındn 
'lldutu halde ölmüştür. 

Ker.djr Sanayü 
.Ankara, 30 (TAN) - Ziraat Ve. 

Weti, TUrkiyede kendirden yapılan 
eeya sanayüni ilerletmek için mühim 
kararlar vermiş ve bu işe memur B. 
Selimi Kaatamonuya göndermittir. 

Hindistanda kanunu "' esasz 

Ustündağ 
H. Cahit 
Davası 

heplmlsln tuuchpma belden q&jw 
kealk bir lklal var ki; bunlar daha 
dyade ~ tb.retl halkm ... ti. 
ne bir naile ltt.lhu etmltlerdlr. 
Bunlara bir diyeceğimiz yok! Ulda 
bir tamm kolu ~lak. ayatl tenlH 
dönmüt, beU btilriik, dört ayak ytlıiL 
Y• ne bUeylm hUkatln vücuduna ver. 

lzmit, (TAN muhabirinden) -la.. dljl l&katbk fellketlnl halka t.eflllr 
tanbul Valisi B. Muhittin Üstündağ ederek dllenealer hill mevcut. 
ile muharrir B. Hüseyin Cahit aramı Alelftmum dDtmd meael•I htaa • 
daki mukabil hakaret davalannm baluB belll bal}b bir mtleadele IÜUI 
duruımaaına ceza mahkemeainde okluıanu blldlğlm için bu yolü ha • 
devam edildi. Mahkeme salonu gö- tlllRde mUtalea beyaa etmek istemi • 
. . . yormn. ÇtlnkU hergön poU.ln 1'aalan 
rUlınem11 tekilde hmcahmç kalaba. k valadıjnu fakat ta artık ba 
lıktı. Davacılar, vekilleri, ıuçlular 1 ° klnıu .~._- .;: artist lu '!
ve vekilleri hazırdılar. Geçen celsede un ..... ..., r 0 

..-

"Akşam "da "Biriken para" bqlıkb leaeUerln bir.:::. =kn.r pi. 
yazınm kimin tarafından yazıldığı yuaya çıktı « )'iz. 

te · bibi B N ıı· Sa. Bence faklrflkle mtlcadele ....., 
g~e nın sa · ecme ~ dllenclllkle mücadele bafka ,eycBr. 
dıktan sorufmU§tu. B. Neemettm Sa- Ei mömldbl lsa da halml dD • 
dık, mahkemenin böyle bir sual 11<>. U er 

0 
ylp b-•-- -~-

• . Udu .. u B c ere para verme UUUKa u.aa • 
ramıyacagını neenyat m w-ıı • -·· ha .. ____ , rln _ _. __ -
En

. T h . .. l . 1 B .,.,... yır m~e e ;,-...... ..: .. 
ıa a sme 11<>y ellllf, suç u . 1 ~ edD9e tabii üşterlsl :is Tahsin de hakime böyle demİ§. ~ olaa bu matah ta mortadaa =: 

B
. M · · .,,.. m. IAkln ılmdlllk, beDd de uzun bil" 

. uhıttm ultUndağm avukatı için bn tlklr yabuz bir ut __ 
buna itiraz etti. Hlkim, bu aualin z:-n Deri ~ Jtım• 
üçüncü defa olara~ tekidine karar n ;: mukaddemeyİ yaptıktan 90lll'a 

vererek davayı talik etti. ufak, fakat cllkbte değer bir hMI. 

e 'ı h } &eden baheedeybn : 
,J İ Ltl LQ n m Q Karllerlmlzdm birisi dibi t.etetonıa 

hlzl arMı ve bllhua bu ayaksn ft 

Ah k'. g" llllbt dlleaellerdftl birinin hiç ... m a l l dtmlven lllUDl'MI ka1"1181Bda laf!lll • 
Londra, 30 (A.A.) - Kruvazör- ,1nısın1n Asabi müteeulr olup Mblr. 

lerde top kalibresinin tahdidi hak. ta bayılclıltnı ve bu yüzden rahafwm 
kmda Japonyanm menfi cevabını landıtmr halter verdi. 
tefsir eden Times gazetesi, bu husus. BUhMAa kadmlar Uzerlndeld ı_. 
taki makalesini töyle bitiriyor: tMlrl çlrldnHifne lnlhnam edlnee 1111-
"Eğer bugünlerde dünya yeniden suna.haya artlk tahammtlltt bllnlya 

deniı sillhlarmda sonsuz bir Y&rll bu sakatlann devlet hbnayealu a. 
ahmaklığına kalkarsa, bunda kimin bnarak ortadan kaldmlrnuma W. 
tam BUPette m•'ul bulunduğu hwıu- kere daha polisin dlldmtbü 
~-.• ~. filpbe mevcut olmıyL hem hallaa lltiraluıtl, hem de - • 
Cilrtft':': leketla teftll .....- nasamıu W 

Bulgari standa 
Masonluk 

Mücadelesi 

dom. 
1. fELEIC 

Bulgarlar 
Türkçe isim 
istemiyorlar 

Sofya, 30 (TAN) - Masonluk ytL 
zünden Bulgar İhtiyat Zabitleri Bir
liği ile Sofya İhtiyat Zabitleri CemL 
yeti araamda ihtillf bqgöetenniş. 

tir. Birliık masonluğu devlet aleyh • 
tan bir teşekkW olınadığmı ileri ıU. 
rerek Sof ya İhtiyat Zabitleri Cemi. Sof ya. 30 (TAN) - Burada Bul
yeti tarafmdan ihraç edilen 60 ma- gar coğrafyacılan cemiyetinin ....,.. 
son ihtiyat zabitinin her iki cemiyete rif nezaretine verdiği bir takrlrine 
de aza olabileceklerini iddia etmek. göre, Bulgar coğrafya kitaplarında 
tedir. haritalarında Bulgar isükllllnden ev-

vel kalma bütün yabancı kellmelerla 

Habe('. Altınları atılması istenilmittir. Bu aebnpl• 
'i Bulgar cofrafyaamda mevcut dere. 

tepe, nehir, dağ, köy, kasaba ve l&i-
Paria, 30 (TAN) -Havu ajaDBL renin tUrkçe isimlerinin hepei deiiftl 

na göre, Habet altmlarmm İtalyaya rilecektlr 
eevkiyatına yakında başlanacaktır. • 

buhranz 
Hummai Kula' 

Mücadelesi Baıladı 

LGlıdra, 30 (TAN) - Habetlata-
mn merkezi olan AdiLAbabada İtal
yan umumi vallai Manıp.l Graziya.. 
Diye yapılan 8Uikut tlr.eriııe suçlu 
mfatile kurtuna dizilen Habetliler 
arumda birkaç İtalyan da bizzat 
Jtalyanlar tarafından yaıılıtbkla öl
clt1rillmUtttır. Bunun üzerine 200 ka.. 
dar İtalyan zabiU Habetiatandan u. 
aklqtirllmıetır. Suikut mllnuebe
tile Habetlere tatbik edilen katlilm. 
dan IOnr& Habefistan ile diğer mem. 
leketler anwrıda ticaret sekteye uğ-

B irkaç cUn evvel Hindistan 
milli konıresi divanı,, fır • 

kanın ek11riyet kazandıjı yerler· 
de hükQmeti t8fkil etrneai için 
karar vermif ve bunun için bir tart 
kotmUftu. Bu Ulkelerde valilerin 
müdahale için haiz oldukları hu
ıuıt sallhiyetleri kullanrnıyacak
larına, ve hükCamet erkl.nının e • 
MI kanurıa ait faaliyetlerine dair 
tavsiyelerini bertaraf etmiyecek • 
lerine emin olmak icap •diyordu. 
Hint milliyetçileri, ancak valile • 
rin bu vaziyetinden emin olduk • 
tan sonra itbafına ıeçecekler ve 
Hindiatanın yarısından fazlasını 
tefkil eden ülkelerde hUkömet ku 
racaklar, diter üHcelerde de en 
kuvvetli fırka olarak t8f ri haya
tına lftirak edeceklerdi. Milli kon
ır• divanı bu kararı 78 muhalif 
reye k&l'f• 136 rey ile vermift ve 
milliyetçiler lideri Pandit Nehru
nun da muhalifler safında oldu • 
ju 18rUlmUftO. ÇünkU hUkQmet 
bqına pçmek kararı, daha faz • 
la Oandinin tesiri altında verilmlt 
ti. 

I • • • • • •y• •AZA••••• •N• ·=··. •Ö• •M• • •E•R• • • •R• ·,ZA··. •.••O• O•• ::R· •U• •L• • • • • •. - ~ i hiçbir mlnl kalmıyacaktır, 

··· ~ · ~ ········· ~ ···•••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••f -~-~s-~-~-~-~_c_E_:_:_~_L_E_sı: 

l'&mıltır· 

Umumt 

için 

Mağazalar 

Osmanlı Bankası 

ela Sermaye Koyuyor 
Ankara, 30 (TAN muhabirinden) 

- Bel 'l'Urk bankumm koyaca)lan 
2 lllUyoıı liralık llel'IDl.ye ile bir tir· 
ket kurulacağmı ve bu tlrketin mem. 
leket dahilinde umumi mağazalar te.. 
Bis edeceğini bildirmiştim. Öğrendi
jime göre, Osmanlı Bankası da brtr.. 
at Veklletlne mtıracat ederek 200 
bin 1tra llel'ID&ye ile titkete iltihak et. 

Karar verlldiktM ıonra. Hlntll 
mtlllyetperverlerin attı Ulkede hU. 

iline l•ri bek • 

lendıiı halde buna ımkln ıörülme minyon olmaktır. lnıilizlerin he-
ditln• dair haberler ıeldi. defi, Hindistanın adım adım me • 

ÇUnkU valiler, sallhiyetl mah· sul bir hUkClmet yUkUnU yüklen-
susalarını icabında kullanmıya • mesidir. 
caklarına dair teminat veremiye- Bütün bu dUtUnceler halihazır-
ceklerinl bildirdiler ve Kanunu da çarpıtmakta ve Hindistan bu 
Esasinin kendilerine, sallhiyet • yüzden dönüm noktasının en mU-
lerini bertaraf etmek çin ıallhi· hlm safhasına varmıt bulunmak • 
yet vermediiini aöylediler. tadır. 

Bunun neticeai olarak Hint mil IRAN VE IRAK• 
liyetçilerl hükOmet bqına ıeçmek • 
ten vaz ıeçtiler, ve Hindistan •ı ran ile Irak arasında ve 
hUkQmeti, yeni Esu Kanununu tl .. ŞattUllrap,, yüzünden hl-
batlanııçtan felce utratmamak 111 olan ihtillf ın halli için uzunca 
için vaziyet almak lüzumunu his. bir zamandanberi utrqılmakta 
eettf. idi. En son haberlere ıöre iki ta. 

Vaziyet çok nazHctir. Milliyetçi raf bir teevlye bulmuftur. Teavi-
lerin mUfrltleri Hindistan& verilen yenin f8r&ltl hakk1nda malOmat 
yeni Kanunu EMSfyi yıkarak Hin- verilmemekle beraber Tahran ve 
diatana iltiklll temin edecek ye Bqdat hUkQmetlerinl hotnut ed• 
nl bir kanwıa kavutmayı istihdaf cek mahiyette oldutu blldirili • 
ediyorlar. Mutedillerin ıayeai, it yor. 
b .. ma pçerek Hindiatanı azami Bu mesele hallolundutu takdir· 
süratlı tarn muhtariyeti ve icabın de yakın ve orta ,ark devletleri a-
da lnıilteredeft ayrılmak kararını ruındakl teaanUdU takviye ede • 
vermek sallhiyetinl haiz bir do • cek olan ~a ~ın imıuına 

S on posta ile plen Mısır p 
zetelerden bu memleketin 

mUhim bir eski-yeni mUcadeleaine 
sahne oldujunu ıörüyoruz. Bu 
mücadele kendini bilhaua memle
ketin kUltür sahasında ıöatermek 
tedir. Mısır ıençlerinin bir kıs
mı, Mısır Univerıiteıinde din ted
risatının mecburi olmasını istemek 
le ve pnç kızların Universiteye 
alınmasına muhalefet etmektedir. 
Buna mukabil ıttnçlerin bir kısmı 
bu hattı hareketi beienmiyor ve 
Mısırlıların erkek kadın bir ara • 
da üniversite tahsili ıörmelerin1 
hayati bir mesele sayıyorlar. 

14<1 taraf aru1nda bu yüzden 
tlddetli mUnakap.lar vuku bul • 
maktadır. Hatta P98ftlerde bu 
mUnak.,. dötUfmlye mDncer ol· 
mut ve iki taraf biriblrini incit • 
mittir. 

Mesele ıırf Mısırı allkadar e • 
den dahilt bir meseledir. Harice. 
ancak hldi11leri ıazden pçirmek 
dllf8r. 

Esrarlı ölüm 
tahkikatı 

latanbul jandamıumm iki 
denberi tahkikile meegul bulun 
eararh ölüm faciuı üzerindeki 
kik ve arqtırmalara ehemiyetle 
dav edilmektedir. 

Boetan kuyusu içinde bulunan 
kolinin eemedi morga ka}dırı1mmııtı 

Merg henüz tetkiklerlııi 
tir. Rapor bugtlıı wrllecektir. Bo 
tas berinde g6rWen yaranın 
m tarafmdan yapılmadığı netlcellli 
va.nbmftD'. 

Nlkollntn bir kaza mı, yoba 
facia kurbanı mı olduğu heni& 
lıplm11 değildir. Zabıta, dün ele 
ntln kulilbeeinde arqtmnalar yap 
JDll, bahçıvanı tuuyuılan IBtl 
etmiftlr. 
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.M.ahk:emelerde 1 Yeni Evlenenler f 1 
. 

~adyb 
Damadını Balta İle 

Y aralıyan Kadın 1,5 Sene 
Hapse Ma.hkUm Oldu 

Geçen sene Temmuzun 16 ncr günü Fenerde Hamami Muhittin 
mahallesinde oturan Bayan Saffet, damadı Ömer Seyfiyi evinde 
kafasına iki balta darbesi indirmek suretile yaraladığı için Ağır
ceza mahkemesinde muhakeme ediliyordu. 

Öldürme kasdile yaralama suçun-r---·------------
dan gönderilmişti. Dün muhakemesi 
bitirildi. Suçlu damadım eve giren ta
nımadığı bir a.damm yaraladığını söy 
lüyordu. Mahkeme, hadise zamanında 
flokak kapısının arkasından çengellen
miş bulunması ve evin başka tarafla
rmrlan da kaçacak yer olmamasını na 
zarı itibara alarak bu müdafaayı red
detti ve baltayı şahit Hüseyin Saffe
tin elinden aldığı ve tekrar yere koy
duğu halde saffetin bunu tekrar ala
rak damadının üstüne yürümemesini 
de hadisenin ölüm kasdile yapılmadı
ğına delil tutarak kendisini bir sene 
dört ay hapse mahküm etti. Saffet 
aynca damadına 700 lira tazminat i
le 2200 kuruş ta mahkeme harcı vere
cektir. 

KaraAli18 
qıi yatacak 
Ağır ceza mahkemesi, 

930 yılında Cebzede lb
rahim isminde bir gençle ço -
ban kör Hasanı öldürten Ka-
ra Ali hakkındaki kararını 

vermiştir. Kara Ali hakkında
ki ilk hükümler iki defa tem
yiz mahkemesi tarafından bo 
zuhnuş, son bozulan hüküm
de suçlu 30 sene ağır hapse 
mahkum edilmişti. Mahkeme, 
dUnkü kararile Kara Aliyi ev 
veltt ölüm cezasına mahkum 
etmi11, sonra hafifletici sebep
lerden ve af kanunundan do
layı cezasını 18 sene altı ay 
hapse indirmiştir. 

Çocukla 
Dilenen 
Kadınlar 

1 

1 
1 
1 
i 
r 
ı 
1 
c 

D ün Adliyenin üçüncü kat kori- j 

Bugünkü 
bta.nbuJ: 

program 

Oile neıriyatr: 12.30 Plakla Türk musl• 

1 
kisi, 12.50 Havadis, 13.05 Muhtelif plik net 
riyatr. 14 Son. 

! Akşam neşriyatı: 17 inkılap dersleri. Urıi 
İ versiteden naklen Yusuf Kemal Tenğirşenl& 
1 18.30 Plikla dans musikisi.. 19.30 Konfe • 

1 

rans: Tayyare cemiyeti namına Nuri Kıııl 
kanat. 20 Nezihe ve arkadaşları tarafındaıt 
Ti; 'ı: musikisi ve halk ıarkdarı. 20.30 Omer 
Rıza tare.fmdan arabca söylev. 20.45 Bimeıt 

· Sen ve arkadaştan tarafmdan Türk musi· 
1 kisi ve halk ,arkdan: Saat ayan 21.15 Or· 

J 

kestra. 22.15 Ajanı ve borsa haberleri vt 
ertesi cünün procramı. 22.30 Plakla solo " 
lar, Opera ve operet parçalarL 23 Son. 

• 
Günün program 

Rafit Koo8erler: 
özü 

doru bir çocuk bakım evine • 
diir.ınüştü. Körpe çocuk sesleri kari· : 
darları doldurmuştu. Sultanahmet i
kinci ceza mahkemesinin önünde yer· ! 
lere çömelmiş on bir karlın vardı. 1 
Bunların kucaklarında da bir hafta· ; 
hktan altı aylığa kadar kundakta ni
rer çocuk görülüyordu. Hepsi de di
encilik suçlusu idi. Polis Şehzadebaşı 

I mıntakasında faaliyete geçmiş, so
kaklardan bu taze çocuklu on bir genç 
kadını yakalayarak müddei umumili
ğe göndermişti. 

Bayan Marika Yuvanoğlu ile tuha fryecı B. Yani Bukıs Beyoğlu evlen • 
nıe memurluğunda evlenmişlerdir. Kendilerini tebrik ederiz. 

Senfonik konserler: 22 Königsberg: Hay 
dn. 22 Stokholm: Mozart, Falla. 

Hafif Konserler: 13,10 Bükreş: Plak kon 
seri. 18 Bükreş: Küçük radyo orkestrası. 
18.15 V ar11ova: Solistlerden mürekkep or • 
kestra, ıarlı:ı, 18,30 Budapeşte: Çigan ban

Ha.kim Salahaddin Demirelli, hep
sini ayrı ayn dinledi. Doktor, bun • 
arın hepsinin de çalışabilecekleri hak 
kında rapor vermişti. Ekserisinin ya
şı yirmi beşle yirmi sekiz arasında 
di. Hakim bunları yedişer, sekizer 

gün amme hizmetinde çalışm.ıya mah· 
küm etti. 

Yeni Terfi Listesi 
Ankaradan İstanbul adliyesine ge

len haberlere göre, Adliye Vekaleti· 
nin hazırladığı yeni tayin, terfi ve na.
kil listesi nisanın ikinci günü alaka· 
darlara tebliğ edilecektir. 

Bu listede 250 kadar isim vardır. 
25 kadar hakim ve 15 müddei umu

"Y edigün" ün Yeni 

Bir Teşebbüsü 
Memleketimizde en güzel Mağazini 

neşretmiye muvaffak olan "Yedi 
Gün., mecmuası müessisi arkadaşrmız 
Sedat Simavi, yeni bir neşriyat silsi. 
lesine başlamış bulunuyor: Dünya 

memleketlerini güzel resimli risaleler 
haJinde tanıtmak. 

ÖLÜM HABERLERi 
OUM 

İnhisarlar Samsun fabrikası eski 

müdürü Mühendis Bay Rüştü Çolak 

tedavi edilmekte olduğu Cerrahpaşa 

hastanesinde vefat etmiştir. Cenaze 
si bugün saat on birde Cerrarhpaşa 

hastanesinden kaldırılarak Aksaray-

dosu. 
20 Hamburr: Akşam muslf<iıi. 20.15 Ber 

tin: Haydn'in hafif parçalanndan. 20,20 La. 
ypzic: Koro. 21 Ziirih: Orkeııtra konserL 
21.45 Breılav: Ye!'li eserlerden parçalar. 
2~.45 Stutgart: Orkestra (Brahms, Bruc 
ner). 22 Sottenı: Askeri bando. 22.30 Ren 
ne - Bretacne: Orkestra. 22.45 Londra 
Recional: Koro konseri. 22.45 BükreıJ: Kon 
ser nakli. 23.25 Varşova: Küçük radyo or. 
kestrau 23.30 Doyçlandzender: Yeni mu. 
siki. 24.10 Budapeşte: Çican musikisi. 
Operalar, Operetler: 

Operalar, Operetler: 20.25 Viy&na "Der 
Bettelstudent,. operalL 22 Roma; Palermo: 
Verdi'nin "1 Vesperi Siciliani., operasL 

dak.i Valide camiinde na.mazı kılmddt Oda Musikisi: 
tan sonra Şehitliğe defnedilecektir. Oda musikisi: 16,15 Varşova, Radyo tri. 

yoıu. 18.15 Roma: Oda musikiıi. 
Kederli ailesine taziyetlerimizi. bildi. ResltalJer: 

ririz. 

ŞEHiR TiYATROSU ORAM KISMI 

23.15 Mil1no: Oda musikisi. 23.20 Münib 
Fiedel • Triyo takunL 23.30 Frankfurt: O 
da musikisi (Beethoven) 

Resitaller: 17.30 Varşova: Lehli tenor 
seslilerin pliklarından. 19.55 Budapeşte: 

6 Ay Hapse 
Mahkum 

Oldu =============== minin maaşları kırkar liradan kırk 

Y edigün müessesinin bu yeni 

n~riyat silsilesinin ilk nüshası "Bu -
günkü Almanya,, adiyle intişar et • 
ıniştir. Risale bugünkü Almanyanm 
her köşesini anlatan çok güzel resim

lerle doludur. Değerli ilim adamJan -

rnızdan Faile Sabri tarafından hazır M 

lanan bu risalede baskı nefaseti de 
göze çarpmaktadır. Herkesin kütü _ 

panesinde bulunması lazrm gelen bu 

Bu akşam 
20.30 da 

BÜYÜK HALA 
~ ıı:ııııııı ıııııı ı~ 
il 1 jll\...11111111 

Flüt musikisi. 20 Paris P. T. T. Piyano 
konseri. 20.20 Varşova : Keman konsertosıı. 
21.30 Londra - Reıional: Piyano konseri. 
21.45 Frankfurt: Italyan solist eserlerin • 
den. 22 Varşova, (ihopin'in eserlerinden: 

• • 
lzmıtte 

beşer liraya çıkarılmıştır. İstanbul ha 
kimleri ve müddei umumileri arasın· 
da da terfi ve başka yere nekledilen· 
ler vardır. 

4 perde 
Komedi llllll~ 22.10 Bükreş: Sarkı resitali. • 

Dans l\luslkisi: 

Dün ağır ceza mahkemesi, bir eve 
ve ırza tecavüz davasını neticelen
dirdi. İddia şu idi: 

Topkapı Paşabağmda oturan Sa -
aettinle arkadaşları seyyar satıcı Sa
lahaddin, Şükrü ve Hüseyin bir gece 
yarısından sonra komşulan Ulviyenin 

Tutulan 
Suçlu 

Palto Hırsızlığı ::~ri okuyucularınuza tavsıy•. _ 
ŞEHiR TiYATROSU Operet kısmı 

ııııııı ııı ııııı ij 
111 . ..111 il 

Bu akşam saat 
20.30 da 

SAZ. CAZ 

Danı musikisi: 21.10 Bükreı. 23.30 Ber. 
!in, Breslav. 23.40. Budapeşte 24: Var§ova 
(Plaklarla) 24.25: Budapeşte. 

On sekiz muhtelif yerden palto çal- Taksim Hava Kurumunun 
dığı için tevkif edilen Mahmut Şevke- Müsaaneresi 
tin suç ortağı, İsmail, tzmirden şeh-evine girmişler ve kendisine tecavüz A!ıliye dördüncü ceza mahkemesi lllllllll 

ve 
14 te 

CENAZE MERASiMi 

etmek istemişler. dün suçlusu ve şahitleri İzmitten ge-
rimize getirilmiş ve Sultanahmet i- Türk Hava Kurumu Taksim şube
kinci ceza mahkemesinde sorgusu ya- si, 3 Nisan Cumartesi akşamı, Mak . 
pılmıştır. İsmail, Mllhmut Şevketin simde bir müsamere vereceirtir. Bu 
hırsızlığı yaptığı tarihlerde mevkuf müsamerf'·-0 Bayan Safiye de !ştirak 

Çocuk • •ı~·· vsu OOÔANLA SELMA 

Fadıl Kibar vazif eten Eskişehir • 
de bulunduğu sırada fücceten ölmüş 
tür. Cenazesi Eskişehirden trenle 
bugün öğle üzeri Haydarpaşaya ge
lezek ve saat 14 te Haydarpaşa istas 
WlQUTIAAn al,t,nn) ptomolıilIBclA },. 
küdardaki aııesı Kabristanına nakle· 

Mahkeme, bunlardan yalnız Sadet- tirilen bir hırsızlık muhakemesine 
tinin eve girme su9unu sabit gördü ve baktr. 
kendl3in1 a.Jtı a.y lıa.peo .mo.hhtını etti. Da.vıııun mPv:a•u ıru idi: .Acl...do. N'i tıuıunouguııu ıaaıa 1:;ı.llu~. ınanhcuıı:::, • .ı • .....:ı. -- .,..;1 .. 11~"'---'ı ı,~ 

!zmir tevkifhanesinden bu cihetin so-J lu tarafından bir piyes oynanacak -

Son temsil Operet kısmı 
1-4-0~7 PA,.ı:u>rnN> gÜnii .<ılc<•:unı 

Arkadaşları beraet karan aldılar. zam caddesinde Ali Rızanın fırınında Aşk mektebi ve N aşit 

tabla karlık yapan Rızanın odası ge -
çenlerde fırından çıkarılan arkadaşı 

Mehmet tarafından soyulmuştur. Meh 
m~t arkadaşmm yeni elbiselerini, göm 
}eklerini ve battaniyelerini çaldıktan 
ııonı a !zmitte bir hemşerisinin yanına 
kaçmıştır. Davacı, Mehmedin izuıden 
yürllmilş ve adım adım takip ederek 
1zmitte misafir bulunduğu Ahmedin 
evinde çalman eşya ile beraber ya • 
kalatmıştır. !zmit müddei umumiHği 
bu meşhut suçun yeri İstanbul olduğu 
için suçluyu ve Ahmet ve Rıdvan adlı 
iki şahidi dün !stanbula göndermiştir. 
Mahkeme şahitleri dinledikten sonra 
suçluyu tevkif etti. Kararım bugün 
verecektir. 

rulma.sına karar vermiştir. tll'T • tarafından komedi dilecektir. Allah rahmet eylesin. 

Bir Doktor · 
Dün Tevkif 

Edildi ' 
Yuvan oğlu doktor Petri Ue Leoni

<la oğlu Vasil lliyadis ve Yani kızı 
Katina adlı üç suçlu müddei umumi
liğe verilmişlerdir. Bunlar, çocuk dü-

şürtmek ve düşürme suçu ile sev
kerJilmişlerdir. 

Müddei umumllik ilk tahkikatını 

l-'8.ptıktan sonra suç1ulan dün yedinci 
istintak hakimine göndermiştir. Ha
kim, suçluların üçü hakkında da tev
kif karan vermiştir. 

Ali Çavuş kapıya doğru ilerliyor. Belli o da içmi~ 
amma, Osman Dayı kadar değil; 

- Nerede zıkkımlandı, yine!. .. 
Diye bağıran Nazlı; Ali Çavuşun yolu Ustune bir· 

denbire dikildi. Hançeresini yırta, yırta tam bir ma
halle kansı şirretliğiyle bağırıyor: 

- Nerede zıkkımlandı? Kaç şişe içti, kaç aişe bir
den içti? ..• 

Nazlının güzel yüzünü hiddet, ne kadar değiştirdi. 
Boııın damarlan §işkin, gözleri bir başka türlü bü
yümüş ... Ağzı hiç bir ölçüye tabi olmlyan, hiç firen
lenmemiş bir bağırma ihtiyaciyle alabildiğine açıl
mış, yüzünde en ufa.k bir güzelliğin izi bile kalma· 
mış: 

- Evdekiler açrtuş, tokmU§ o düşünür mU hiç? .. 
Eşek gibi çalışırlarmış, onun umurunda mı? 

Ellerini Ali Çavuşa doğru sallıyarak: 
- Soruyorum sana ... Sa.na soruyorum be adam! .• 

Neye getirdin onu eve? ..• 
Ali Ça:vuş, onun sözlerini işitmemiş gibi idi. Sual· 

terin hiç birine cevap vermedi, yalnız kocaman eliyle 
onu kolundan tutup hafifçe yana doğru iterek yolu
nu serbest yaptı ve sonra taşlığa çıkarken: 

- Susunuz, gürültü etmeyiniz, bırakınız rahatça 
sızsın da içkisi başına vurmasın.. 

Dedi. Sonra oda kapısına doğru ilerliyerek kapı: . 

dan çıktı. 
* • • 

Ş~kmlığı oır an içinde kendisınl harekets!z f)rrak· 
nuştı. Fakat sokak kapısı şiddetle çarpar çarpmaz 
sanki ona bir ikaz o1uyor, ve hiddetinin bUtUn isya.. 

s niyle kızkardeşinin yatağına doğru atılıyor: 
- Söyle bakayım... Sen söyle bakayım. Şu herife 

moruk demek günahtı değil mi? İmam efendi, söyle, 
günahtı, değil mi? 

Ha.~ta kızın yeşil gözlerinin bebeklerinde titriyen 
müthiş bir korku var. · 

Kendini müdafaadan lctz f.nsanlarm zillete ve en 
~Uyük nefrete yaklaşan acziyle titriyerek ablasmm 

M E L E K 'te sinemacılığın en güzel filmi terefine memleketimizde 
Bu Akşam ilk defa olrrak büyük RESMi SiNEMA MUSAMERESI 

ROMEO ve JUl.iET 
Sevenlerin, sevilenlerin, aşkı bi )enlerin filmi 

Filmi yaratanlar: NORMA SHEARER - LESLl E HOV ARD · JOHN BARRYM ORE 
DİKKAT: Bu ak,amki müsamere için loca kalmamu~tır. Bütün koltuklar. ayni fiyatta ~e nu • 

maralıdır. Bir:ınci ve ikinci mevkiler satılmıyacaktır. Mü~terileri mize hot hır vakit geçırtmek 
için saat 8,30 dan filın ba~laymcaya kadar ve antrakta CAZBAND ve DANS olacağı gibi ge
lenlerin sineması da alınacaktır. YALNIZ BU AKŞAMKi MU SAMERE iÇiN SMOKING ve • 
ya FRAK MECBURiDiR. 

Bu sabah saat 10 dan itibaren GiŞE açık bulundurulacaktır. Telefon: 40868 
Telefonla kapatılan biletlerin saat yed=ye kadar aldırılması rica olunur. 
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vahşi bir hayvan yüzü gibi korkunçlaşmış yiizüne 
bakıyor. 

Hastayı iki omuzundan kavrıyan ellerinin tırnak
lan, iki pençe gibi sivri tırnaklan Meleğin ince deri
lerine batzyor. Adeta bu derilerden kan fışkıra
cak. 

- Efkan varmış onun, o yaptığını yalnız iyilik
ten yapa.rnı:ış, hep iyilikten değil mi?.. Kızını ça
lıştırıp parasile sarhoş olmak ta iyilikten ..• 

Sonra bütün mahalleyi uyandırabilecek şiddette 
olan sesiyle bağırıyor: 

- Bıktım .. Bıktım, sizleri beslemekten usandım, 
sizler için çalışmaktan usandım.. Kanımı, iliğimi 

emiyorsunuz. Bu genç yaşta öldürüyorsunuz beni .. 
Öldürüyorsunuz .. Sizi besliyeyim diye günde on üç 
saat çalışıyorum. On Uç saat ayakta imanını gevri
yor. Ben sizin esiriniz miyim? 

Hasta kızı şimdi yattığı yerden doğrulttu. Melek 
korkusundan ağlıyor: 

- Ağla ... Geber .. Geber .. Hepiniz geberiniz ... He. 
piniz ölünüz .. Benim umurumda değil artık •. Siz be
ni öldürüyorsunuz. Siz yaşayınız diye ben ölüyo
rum .. Ben ölmek istemiyorum. 

Ve yatağı içinde doğrulttuğu kız kardeşini bilyük 
bir şiddetle, şiltenin üstüne ittikten sonra, yerinden 
fırlıyor .• 

Şimdi kerevetin önlinde .• 
Babasmm kollarını birer kıskaç gibi yakalıyan 

parmakları bu kollan müthiş sıkıyor. 
Ve Nazlı onu uyandırmak, içinin kinini onun yll -

züne haykırabilmek için sallıyarak avaz, avaz bağı. 
rıyor: 

- Sana söylüyorum moruk .. Hey mankafa herif 

Yazan: SUAT DEKVIŞ 

ıııana söylüyorum alçak, sana!.. Oturmıyacağıın bu 
evde ar.ık .. Ben eşek değilim... Ömrümil güneşsız 

m~J.ralarda sen sarhoş ol, sen keyif et diye geçirı
yr~rum. Gençliğimi sizler için mahvettiğim yeter .• 
Geberiniz .. Hepiniz, topunuz geberinz .. Ben yaşıy:ı
cağım .. Ben ökçeli iskarpin giyeceğim, başıma taşlı 
tarak takacağım •. üstüme truvakarlar yapa.cağım •. 
On paramı size vermiyeceğiın... Ben çahşıyorum. 

Kazandığım para da benim .. Bütün param benim .• 
O parayı bana hediye etmiyorlar. O parayı bana. 
iliklerimi, damarlarımı sömürerek veriyorlar... Ben 
artık it, köpek beslemek istemiyorum. 

Sarhoş ada.m bir şeyler duymuyor. Adama.kıllı sız. 
mış o .. Pek derin uyuyor ve horluyor. 

Nazlı onun işitmediğini gördükçe gitgide daha hld
detleniyor .. Ve hiddeti arttıkça avaz, avaz bağırı
yor: 

- Hem niye çalışacak mışmı.. Çalışmıya.cağım, 
hiç çahşmıyacağım.. Gezeceğim, eğleneceğim.. Ben 
yaşamak istiyorum.. Çalışmıyacağım, sizi beslemek 
için .. Siz çalışınız .. 

Ve sonra içten gelen tarifsiz bir hazla sesini hep, 
perde. perde yükselterek bağırıyor: 

- Ben kötU olacağım .. Kötü olacağım .. KötU .. 
Ve babasının kollarından tutup kendinden geçkin 

bu sarhoşu silkmekten vazgeçerek yerinden kalkı
yor ve oda kapısına doğru koşuyor. 

- Abla nereye gidiyorsun? •• 
O, oda kapısmı açık bırakarak sert. esP.n hlr rtız. 

gar gibi toprak aralığa fırladı. 
- Abla! ... Abla! ..• 
Sokak kapısı şiddetle açılıp kapandı. 
- Ablacığım nereye gidiyorsun? 

- ! ... 
Kara.alıklar içinde çılgın gibi koşan Nazlı .. İçinde 

gitgide büyüyen bir hazla sanki kendini kurtaran 
makul ve iyi bir karar vermif gibi tekrarlıyor; 

- Ben kötü olacağım... Orospu olacağım ... Oros • 
pu olacağım ben. 

Guya önünde bir kurtuluş yolu açılmış gibi zevk 
duyuyor, hapisanesinin kapısı açılmış bir mahpua 
gibi bu sözleri söyledikçe sevinç duyuyor. 

- Ben kötü olacağım .. Kötü .. Kötü .• Kötü ola.ca.-
ğıın. 

• • • 
Bu mahallede büyümüş, bu sokaklarda yetişmı, 

bir çocuk olan Nazlı için, karanlık, yolunu kaybet· 
mesine, yolunu şaşırmasına bir sebep olamaz. 

Bunun için o karanlığın kesafetine rağmen biran 
şaşırmadan yolunu buluyor. 

Bunu bulmakta. biraz bile olsun şaşırmıyor. 
İşte şimdi eski bir medresenin kapısı önünde ... 
Bu medrese kapısının üç ayak merdiveni var. 
Nazlı bu Uç ayak merdivenden çıkıyor. 
Gece karanlık. Medrese avlusunun dört tarafını 

bir daire gibi çeviren sütunlar bu karanlığın içinde 
beyazlara bürünmüş iri heyulalara benziyor. 

Her taraf simsiyah.. Ve bu siyahlığın ortasında 
hafifçe ak görünen yalnız bu lekeler var... Bir de, 
ilerde, aralık bir kapıdan ışık sızıyor. Nazlı karanlı· 
ğın içinde tahmine çalışıyor: 

- Galiba Faziletin odası .• 
Nazlı ışık gelen odaya doğru yürürken karanlığı 

içinde kimsesiz ve metruk görUnen bu avluda insan 
sesleri duymıya başlıyor, ve bir an sonra. içi sebebi· 
nl izah edemediği bir endi,e Ue Urpererek burada 
bir harikuladelik olduğunu hissediyor. 

Taşların üstünde koşuşan çıplak aya.k seslen var .. 
lşte biraz ilerde Uç minimini ışık... Tıpkı ateş böce-
ği gibi kih ya.nan, klh sönen sigara ışıklan başları· 
nın ateşi var. Kızıl ve ateşten Uç nokta .•• 

Belli ld bu gece, bu medresede bedava oturan fp.-
kirlerden hiç btrl uyumaJ"O.Jf: (Arkası Titr) 
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TAN 
Gündelik Gazete HINDiSTANDA PARSILER ARASINDA 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'm hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüat, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

j_cuNuN MESELELERıl 
Dokunma Bana, 
Yakarım! 
Avnıpa devlet a.dam.lannın bey. 

lik sözü bu oldu: 

- Dokunma bana, yakanın. 

Geçende Goering, yine Nazi bay • 
l'amlanndan birinin tes'idi münasebe
tiyle söylediği bir nutukta. Almanya. 
llın artık yenilmez bir ku\''Vet haline 
geldiğini söyledi ve Almanyaya. te • 
cavüz edecek devletin ateşle karşıla.. 
tacağrm bildirdi. 

Buna, derhal Sovyet Rusyanın 

Londra sefiri )la.fsky cevap verdi: 
- Sovyet Rusya dünya.nm en kuv

l'etli devleti olmuştul'. Kimseden per. 
l'a.sı kalmamıştll'. Bize taarruz edenin 
\'ay haline. 

Şimdiye Jrt\dar bu kabil meydan o
kumalara kanşmıyan İngiltere bUe, 
bu defa söze karıştı ve bahriye nazı. 
l'ı: Sir SamueJ Hoare, İngilterenJn ar
tık ha,·a taarnızlanna karşı tama 
ınen masun bir hale geldiğini ve hiç 
bir devletten korkmadığmı söyledi. 

Zaten bir kaç senedenberl devlet a
damları meydan okumaktan zevk alı. 
yorlar. 

Bereket versin bu meydan okuma 
fiil 'ahasma geçmiyor. Fakat hel' 
ıne3·dan o'kuma milletlere milyonlar -
ca servetin silahlara sarfedilınesine 

ıebep oluyor • *. * 
Beş Senelik Plôn 
Beş senelik plan yapmak moda ol -

H indistandaki (Pa.rsi) cema
ati ruhani başkanı Dastur. 

ji Sabeb Curseji Erachji Pavrinin 
kızı ve oğlunun memleketimizi zi
yaretleri vesilesile (Parsi) cemaa
tinden (TAN) sütunlarında bahse 
dildi. Bu cemaat cidden tetkik edil 
miye değer bir alem teşkil eder. 
HindiBtanda senelerce yaşamış bir 
Türk sıfatile bildiklerimi anlatma· 
yı faydalı buldum. 

Parsi cemaati, Musa Peygambe
re ilk ilhamını veren büyük zer
düştli (Zara Dostra) ümmetidir. !
tikatla.rında çok vefakar ve sadık -
tırlar. Miktarları yüz bini geçmez. 
Bundan (1300) küsur yıl evvel 
Müslümanlık !ranr istila edince, 
mukavemet göstermişler ve din de
ğiştirmemek için binbir zahmeti 
göze alarak !randan Hint iline 
göç etmişlerdi. 

O zaman Baroda Mihracesinin . . 
du gösterdiği mibmannuvazlık ve hüs 

.)apmlih :tJ.)~~tuuu ıuu • --nu Kaouı uzenne lKecratJ c.a. yer-
vaffakryetU netice!e? verdiği görü • leşmi.şlerdi. Mihracenin koştuğu 

itince, bu usul ya\11.Ş yavaş bütün bir iki şarta riayet etmeyi de der
dünyaya yayıldı • hal kabul eylemişlerdi. Bu şartlar 

İstanbul belediyesi de kendirtine mucibi~ce Kecrat dilini ana dili o
göre beş "enelik bir program yapmış larak bılecekler, Kecrat kıyafetini 
nu pro . t hakkak ttirm ı .. : • taşıyacakl,u-, silah kullanmıyacak-

gramı a e ett ıçın 1 di . • . 
1 

. d 
d b. mil ı· lık b" · tikra akt· ar ve nı ayın erın e de Pehlevi e ır yon ıra - ır ıs z ı- • • . ' ' 
ne karar vermiş. Darvı veya Farsı kelıme geçmiye • 

. . cek, duaları yalnız Kecrat lisaniy-
lstanbul belediyesinm beş senelik le ol.acaktı. 

progra.mma. koyduğu maddeler ı:un • 
lardır: Şehrin planını yaptrraca.k, yot. 
lan d&eltecek, Gazi köprüsünü biti. 
recek, kanalizasyonu işletecek ve şeh
re 2000 lamba. daha ilan edecek. 

Bu programa göre beş sene sonra 
İstanbulda büyük bir değişi.klik olnu. 
yacaktır. Bu gldlşle İst.anbulun ima
rına devam olunursa, elli sene sonra 
da İstanbul özendiğimiz şelılr 11lamı. 
yacaktır • 

Bu manda yilriiyüşU bUe değil, blr 
kamlumbağa }iirüyüşüdür. Ve bu yü
rüJiişle yol almıya imkan yoktur. 

• * * 
ispanyada 

Anupa. gazetelerinin lspa.nyadan 
aldıkları haberlere göre asilerin va • 
ziyeti günden güne vahamet kesbet • 
nıektedir • 

AsJ liderleri ara..'lmda lhti18.flar baş 
göst.ermlşttr. Bu ihtilat, askeri hare. 
katta \.'ahdetl bozacak ve asi ordusu
nun t:aarrnız kabill:retin! kıracak ka.. 
dar ileri gitmiştir. İtalyanlarla Fas -
lılar ara.ljmda müthiş bir zıddiyet hü. 
küın siinneıktedir. Almanlar her iki 
~rupa da yukardan bakmaktadrr, Bi
naenaleyh içten içe kaymyan bir 
kargaşalık \•ardrr. 

Asilerin işgal ettiği yerlerde köy • 
l\Uer yer yer kıyam ederelk asi ordu
larının arkalannda çete harpleri yap. 
ınaıfa başlamışlardır. 

İspan;ra hudut \·e sahlllerinln "Tla 
kontrol altına almmasındanheri de 
İspanyaya yeniden kuvvet gönder • 
mek ihtimali çok azalmıştır. 

Bu şerait altında İspanyadaki harp 
vaziyeti yeni bir şekil alıyor, demek • 
tir. 

* * • 
TAN'ın Yeni 
Teşebbüsleri 

Gazete, harekt>t halinde nlan bir 
tnU~"~edfr. TAN, daimi ıımrette ha -
reketll ,.e canl!_ ol.mağa ~şan hlr l?L 

P arsiler (Zerdüştiler) an ava
tanı terkederken mabetle -

rinde yanan ateşi de birlikte gö -
türmüşler ve bu ateşin hiç sönme
mes.ine gayret etmişlerdi. Bugün, 
(Bombay) da Fire Templ adını ta
şıyan ateş mabedinde Yanan ateş 
1300 yıl evvel !randan gelen ateş
tir! Bu ateşle beraber Parsilerin 
kalbinde yanan (Zerdüşt) e sada
kat ateşi de hiç sönmemiştir. 

(Parsi) cemaatinin, büyük küt

le halinde bulundukları şehirler, 

(Bombay) ve (Pona) dır. (Ker
man) ve Yezt eyaletleri merkez ol
mak üzere bütün İran mülkünde 
de <Gebr) adını taşıyan Yirmi bin 
kadar Zerdüştl vardır. 

Avrupanrn mühim merkezlerin
de Cenubi Afrikada Hindistanın 
herhangi bir tarafında muhakkak, 
bir iki Parsi aileye tesadüt edilir. 

H indistan içerilerinde seya
hat eden bir adarn mera • 

mmı anlatmak, insanca konuşabil 
mek için muhakkak bir Farslı ara

yıp bulmalıdır. Esasen, siz uama

sanız da, kasabaya yeni geleni on
lar bulur ve hizmetlerini arzeder

ler. Parshlar, Hindistanın eiyasi, 
içtimai ve ilmi hayatında büyük 
rol oynarlar, ayni zamanda garbin 
kültür ajanlığı vazifesini görür • 
ler. 

zetedir. Bunun için de muharrlrle -
rini mütemadiyen hayatın içinde yu.. 
varlıyarak yeni yeni hamleler atma.k
tadır. 

Bugün birinci sayfada haber ver • 
cliğimiz yeni teşebbüslerimiz, TAN'a 
bir parça, daha hayatiyet verecektir. 

TAN modern ve canlı bir gazete ol
mak için bu hamlelerine devam ede • 
et>ktir. Bu sayede gazeteniz hergtin 
yeni, hergiin taze ve hergUn daha ha
rekPtli olacaktır. 

• 
Parai kabi!eıi 
reisinin güzel 
kızı Mis Pavri 

Yazan: 
E. Hamdi 
Ü_S TEL 

(360) milyon nüfuslu koca Hin
distan dünyasının yüzde doksanmı 
acizler, sefiller ve dilenciler teşkil 
eder. İçtimai tesanüt esasına ria

yetleri, teavün sandıkları yüzün-

öLOLERINI 
ŞAHiNLER-=: 

YEDiREN 
iNSANLAR 

den (Parsi) cemaati arasında bir 
tek dilenciye tesadüf edilemez. 

(Bengal) de sınai sahada mü
him rol oynıyanlardan biri de (Da
da. Miya Bay) isminde bir Parsi
dir. 

Çalışkan ve çok muvaffak ol -
muş {Pe.rsi) ler, Bombay gibi bir 
ticaret merkezinde birinci sınıf 

zenginler sırasında gelirler. Bom
bayın (Cuf Parade) sahil caddesin
deki mükellef kö.sklerin, muazzam 

nin oğ:· ı Tl f. 
Pavri 

konaklarrı bir çoğu Parsi zengin -
lcrine aittir. 

Refah içc>risinde yıışamaıarrna 

rağmen onlan düşündüren dertle
ri pek biiytilüür. 

Hindistan dünyasının 3GO mil
yon nüfusu var demiştik. Bu· 360 
milyon nüfus (120) dille konu şur, 

üç binden fazla mt'zhebe, ba~1rn 
başka dinlere ayrıltrlar. Me::ı;hep ve 
Kast sistemi yüzünden Hintli, şim 

diye kadar müttehit bir cephe ku
ramamış, daimi mezhep münaf e
reti yüzünden ezeli bir cidal içinde 
çalkanmıştır. Herhangi bir mez -
hep saliki yabancı bir mezhepten 
olanla izdivaç ra.brtası tesis ede -
mez. 

P arsilerin yeryüzündeki mev 
cudu yüz elli bini aşmaz. 

Hariçle ihtilat etmediklerinden 
sıhhat bakımından tamamile bo
zuk bir nesildir. Bu sebepleair ki, 
verem, salgın halindedir. Bundan 
başka sakat, kambur, cılız bünye
ler az değildir. En garibi şudur ki, 
Bombay gibi 40 binden fazla Parsi 
bulunan bu şehirde Pa.rsinin farik 
alameti gözlüktür. Gözlük taşımı -
yan bir Parsiye nadir tesadüf 
edilir. 

Bütün bunlar, münevver ve has· 
sas Parsiyi hayli düşündürüyor. 
Cemaat, derin yarasına merhem a
rıyor. 

Parsi, ateş ve güneşe tapınır. A
teş mukaddestir. Bu kudsiyeti boz 
nınmak için Zcrduşti kat'iyyen si
gara içemez. 

Süküt kulesinden de bahsetme
li.vim: 

P arsiler, ölülerini gömmez· 
lCJ· yakmazlar, fakat .şahin 

kre yedirirler. Bombayda bu işi 
gören (Silence Tosver) denilen bir 
sükut kulesi vardır. 

Cenaze alayı kulenin ilk basa -
mağına I<adar yalda.şabUir. "Yakm
bt ve dostlar bu basamakta ölüle
rine veda ederler. Ölü, rahibe tes
lim edildikten sonra duası okunur 
ve mermerden taksimatlı bir böl -
meye yerleştirilir. Ölti kefenlidir, 
yalnız göğüs tarafı açıktır. Rahip 
duadan sonra üç defa el çırpar. 

Birinci ve iki11ci el ~rrpmasına hiç 
bir cevap yoktur. Üçüncü şakşa
kadan sonra, binlerce şahin saldı· 
rır. Evvela ac;ık olan göğüsten 

başlıyarak ölüyU yemiye başlar

lar. Yarım saat içerisinde ziya!et 

INGILIZ l<ARIKATÜRÜ: --

. 
Son günlerde muhtelif devlet adımları ıilahlanmanın ıulhe yarcl ım eden bir v~ıta olduğunu ıö:v· 
lediler. Bir lnJliliz 2azetesi bu beyanatı yukardaki resimle karikatürize etmiştir, 
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Ölüler mi, Diriler mi? 
Hangisi Daha Mühim? 

''Belediye 937 mali yılı ba..5ında Be
lediyeler Bankasından blr milyon iL 
n borç almak i~ln teşebbüslere giriş. 
miye karar vermiştir. Bu para ahn -
dığı takdirde mühim bir kısmı mUs • 
ta.kbel şehir planmm tatbikatına ait 
hazırbkla.ra tahsis edilecek, bir kıs. 
miyle mezarlrk, stadyom gibi yine 
imara taallfık eden müstacel bazı işler 
yapılacaktır. ,, 

• 
Şehir planının tatbikatı l~in hazır-

lık, şüphesiz ki müstncelclir. Planı ol. 
mıyan bir şehirde imar sahasında ya. 
pılan bütün faali:retıer zarardır. Fa
kat mezarlıkların imarı, sta.d~·om in. 
şası, acaba memleketteki di~eT mü • 
him ihtiyaçlar karşısında ne derece;re 
kadar müstaceldlr? btanbulun bir 
su meselesi \'ar ki, bütün bir m~mle -
ketin sıhhati demektir. İçtiğimiz su.. 
lar, en meşhurlan da dahil olmak ü. 
zere, tifo, dizanteri, daha bir ~ok 
hastabklann mikroplarma yu\·adır. 

~Hkroplar su e;ibi insan midelerine a
kar, çe<}it çeşit hastalıklara sebep o. 
Iur. Şehirde k!\.fi derecede ha.mnm 
y()ıktnr. Pahalıdır, halk Jiir.omu 
\•eçhile yıkanamaz. Süt meselesi vnr 
ki büfün bir memleket ~ocuklannm 
sıhhati, ve memlekPtln nlifustyle al8.. 
kadardır. Çocuk vefiyatmda mikrop. 
lu sütiin o:nıadıs!ı' rolü, bizdekr lstafüJ. 
tikler değil"le bile, baska memleket • 
lerin iı;;tatistikleriV"le, ff'n adamlannın 
saha.detlPıri~·le il'>hat edebiliriz. Gr<la.. 
lar bozuktur. Daha bunun ~bi ilk 
hamlede halledilmesi icap eden cok 
müstacel ihtiyaçlar vardır. 

• 
Bunlar ıturorkt>n, mezarlıklarm ta.. 

miri müstacel ihtiyaçlar arasına 

mrP.~P, akla "11 sual J?:elir, cliril('rin ,, 
sıhhati mi, ölülı>rln mezarJan mı da.. 
ha miihimdir! Glize1 mezarl·i·. imnr 
edilmiş mezarbk sehrin @zelli~ bakı
'!1tncla" ~ok h'i bir t'jey<lir. Fakat diri. 
teri ölilmf' p:nfürPn sebep1erf ortadan 
lrn'Mmn,""l'ind(', sıhhatli, ~rbiiz bir 
"~n vttlştirmek snğlam hir cemiyet 
kurmak, mamnr hh· me-za.rhk kur • 
maktan çok mühimdir. 

Topra~n üzerindeki anemik, vtt • 
f'ut'an defonn~. sıhluıtsi71ikten posa 
halinP ~elmis cnnlr ölüleri hıralup, 
crmsızlnnn me1.arlanm süslemek ö • 
füme havattan fazlR lc)·met w~rmck 
oh1r. Mamur Pınarlık !Ylt? Zinde wı 
sn ı;.1am cemiyet mi? Hanj?;isi dalu 
mühim! 

Ansız YAZICI 

tamam olmuştur. Et namına. bir 
şey kalmamıştır. Bir yığın kemik .• 
Belki daha bir iki saat evvel yaşı· 
yan zavallı insandan geri kalan 
yalnız budur. Sonra bu kemikler de 
denize veya bir nehire dökülürler. 

• ranm son yıllar zarfındaki 
1 inkişaf ve terakki hamle

lerinden sonra, Hindistanda bulu
nan Pars.Her, nesli kurtarmak için, 
anavatana dönmek teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Bu fikir, daha zi
yade orta sınıf halk arasında do • 
laşmaktadır. Münevver ve müte • 
şebbis olan bu insanlarrn !rana 
avdetleri Iran hesabına da şüphe
siz bir kardır. 

Şimdiki hlir !randa, akidelerine 
kimsenin tasallut etmiyeceğine, 
itibarlı ibir vatandaş muamelesi 
göreceklerine emin olduklarına gö
re 1300 senelik Hindistan muba
ceretinden sonra Parsilerin !rana 
dönmesi ciddi bir imkan arzetmek 
tedir. 

Herhalde bu çok münevver ce • 
maatin bozuk bir nesil halinden 
kurtulması için esaslı tedbir al
mak zamanı çoktan gelmiştir, sa
nmm. 

Gemlikte Eski Eserler 
Bulundu 

Gemlik, (TAN) - Sun'i ipek fab

rikası inşaatında çalışan amele. bir 

toprak tepsi ve beş toprak kc.deh 
bulmuşlardır. 

Yeni kanallar açılırken, üzeri do

muz resimli eski Roma paralan bQ
lunmuştur. 

Bu yerlerde daha pek çok eski e
serlere tesadüf edileceği umulmak

·.ııpu:ı 
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Be#ktafı mağlup eden Vçok oyuncuları 

) 
Zavallı 

Tilden 
Am~rikada profesyonel tenis tur -

nesinde devam , eden İngiliz Perry 
1921 den 1925 senesine kadar dün • 
yanm en kuvvetli tenisçisi addolunan 
meşhur Amerikalı Tildenle karşılaş -
mıştır. 

İngiliz şampiyonu bu müsabakada 
harikulade bir meharet göstererek 
Tildenin mazisindeki bütün şöhreti ve 
bugünkü ismini adeta gömmüştur. 

Maçı, (6-1), (6-3), (6-4) ka. 
za_nan lngilizi Amerikalılar çılgınca 

alkışlarruşlarclır • 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Normale 
Doğru 
Don us , 

(Başı 1 incide) 
yoliyle kurulan setler yüzünden iich. 
sadi münasebetlerimiz ya v~ yavaş 
Almanyaya inhisar etmiye başlarnuş
tı. 

Alman kleringinden başka hiç bir· 
klering tamamiyle işlemiyordu. Al • 
manlar. ihracat mallarımıza yüksek 
fiyatlar vererek başka alıcıları kaçır. 
dıklan için Alman klering:inden başka 
hiç bir kl~ringte matlubumuz topla -
namıyordu. 

1 Şikagoda Yapılan 

İzmirin Üçok Takımı İki Gerek hüıkfımete ve gerek halka ait 
Mağlllp ithRlat eşyası ister istemez yüksek fi

yatlarla ve rekabetsiz surette Alman_ Yalanı ke§feden makine profesör Keeler tarafın 
Finlandiyalı Peltonen 

Maç Yapmak İçin 
Şehrimize Geliyor 

Finlandiya ağır cüsse şampiyonla
J'Ind.an v bilhassa serbest güreş pro
fesyonellerinden Peltonen 26 martta 
Pariste Amerikalı Pijello ile yaptığı 3 

yadan tedarik edi1i:vordu. Almanya · lecrübe ediliyor 
kendi eEiyasrnı bu kadar pahalrya sat- Profesör Leonard Keelcrin yalanı keşfeden makinesi· 
~ak sureti_Yle bizin: eşyamı~a yine bi. da katil suçuyla maznun bir adam iizerinde tecrübe edil 
zım keı:ıemızıien prım vermı~ oluvor- K ·ı h k d'lm' · d "d h" ·· · · 

Milli küme maçlarının ilk şehirlerarası karşılaşmasında şehri
mizin kuvvetli taknnlarmdan Beşiktaşı mağlup eden İzmirin 
Altay, Altmordu, Buca klüplerinin birleşmelerile kurulan Üçok 

ievrcli müsabakanın üçüncü devresin 
de Amerikalıya tahammül edemiye -
rek güreşi terketmiştir. Finlandıyalı 
pehlivan gayri nizami ve sert hareket 
!erinden dolayı halk tarafından müte-

l
addit defalar ıslıkla hakarete uğra 
mıştır. taknm bugün İzmirdcn İstanbula hareket edecektir. 

Ü çok, cumartesi günü Fener bahçe 
ile Taksim stadında, paz.ar günü Be
şiktaş ile Şeref stadında karş1l~a
caktır. 

Beşiktat dün lzmirden geldi 
Milli küme maçlarının şehirler ara-

81 tema•u için !zrnirde iki nıüsabaka 
yapan Beşiktaş t:ıkınu dün sabah 
Bandırma tarikile Şthrimize gelmiş
tir. 

Yaptıktan iki karşılaşmanın biri
sinde mağlup, binsinde de berabere 
kalan siyah beyazlılardan müsabaka
ların cereyanı ·ıe İzmir f.atbolü hak
kında malumat 1 ica eden bir arkada
şımıza Beşiktaşm antrenörlüğünü ya
pan tekniği ile tanınmış eski milll 
futbol•;ulardan Refik Osman şunlaı ı 

11öylemiştir: 

"-Beşiktaş takımı maalesef oyun
cularına izinlerinin temin ediJememe
ei ve sakatlıktan dolayı8ile eksik bir 
kadro ile seyahate çıkmak mecburiye
tinde kalmıştır. Bununla beraber, iki - . oyunda da zayıf olmamıza. ;ra.gmen r.ı.-

--------------

Milli küme maçlanna iıtirak için lzmire giden Beşikl~ takımı 
Atatüd~ ab ;.J.11i önünJo 

man~man bbnb~ oyunla~ı o~ıa- ~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mıştır. İzmir taknnlan eleman ıtiba
rile güzel, fakat toplu değildirl~r. Bu 
eksikliklerini zamanla telafi edecekle
rini sanryorum. Her halde bugün için 
değilse bile, ilerisi için Ankara ve !s
tan bula rakip olabilecek bir seviyeye 
geleceklerdir. 
Yağlüp olduğumuz Üçok bende iyi 

bir intiba bırakmadı. Hatlarında an
la.şma ek.sik. 

Berabere kaldığımız Doğanspor 

takımı daha teknik ve ılnlaşmış ar
kadaşlardan teşkil edilmiş. 

Beşiktaş takımı ma.ğlUp olmasına 

rağmen hakem Şazi Tezcandan çok 
memnundur. Kendisi dürüst ve şerefli 
hakemlere yakışacak derecede maçla-
n normal ve muvaffakıyetli bir şekil
de idare etti., 

Milasta Futbol 

Müsabakaları 
:Milb, CHutrust} - Bugün Cümnu

riyet spor aahasmda Milis spor k1übü 
futbol takımı ile Alay takımı karşılaş 
tı. Havanm rilzgi.rlı olrnasma rağ -
men saha pek kala.balıktı. Bandu"lun 
çaldığı istiklal marşından sonra takım 
lar alkışlarla sahaya çıktılar. Her iki 
taraf ta canla başla çalışıyordu. Afa.y 
takımından Vedat, Muammer ve ka
leci çok iyi bir oy:un gösterdiler. Milas 
,,por<lan da Naci, Sadık, fevkalade idi
ler. Yeni oyuna ba.şlıyan kaleci Faik 
Yiidız takdire şayandı. Maç 2-3 Mi· 
l!s sporun üstünlüğü ile bitti. 

Bandırma • Ayvahk 

Maçı Yarıda Kaldı 
Balıkesir mrntakMT taraftnda.n ter

tip edilen futbol maçla.rmm B küme-
8i birinciei Ayvalık İdman yurdu ile 
C kümesi birincisi Bandırma İdman 
Yurdu dün Balıkesir stadında karşı
la7J1.Jşlardır. 
Bandınnalılarm b~ka. klilpl~!'i o

yunoulannı kadrolarına ithal etti~ini 
Heri "iiren Avvalıklılar oyunun niza
mi rılmıyacağmı ve ancak hususi bir 

1 şekilde maç yapacaklarını söylemiş -
lcrdir. 

Bu Yıır.i:vet kaNııflmda hususi suret
tP bl'l,.l'Jlayan oyun 0-1 Bıı.ndırma le
blndE' iken yarım kalmrştrr. Pal.ar 
Jtinü Balıkeeir ile Ayvalrk §ampiyon
hık icin k.ars~cıı.klardrr. 

Bulgar Hakem Türk Fut· 
bolünü Çok Beğeniyor 
Sofya (TAN) - İstanbuldan dönen Bulgar Milli Spor Fede 

rasyonunun müsteşarı İv an Keççef, Kam bana ~az ete sine Türkiye 
de futbol hakkında şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Türkiyede futbolün çok ilerle- ------------

ıniş olma.sına .hayrette kaldım. Türki- Tu·· rk·ıye 
ye bÜkümeti, sporun Avrupa seviye-
sine kadar inkişafı için hiç masrafa 
acmıadığmdan Türkiyede çok iyi bir K 
futbol meydana gelnıiştir. Türk fut- r o s 
bol oyuncuları, sağlam, yüksek boylu 
ve gayet çeviktirler. B • • •ı • v • 

Türk milli takımı temmuz ayında 1 r 1 n c 1 1 g 1 
Yugoslavyaya karşı bir revan.ş mac;ı 

oynayacaktır. Dönüşte Sof yaya uğrı- ve ,. st a n bu 1 
yarak burada da Bulgar takrmile kar 
şılaşs.caktır. Eğer ağır mağlubiyete 
uğramamızı istemezsek Bulgaristan, 
bu maç için çok kuvvetli surette ha
zırlanmalıdır. Bu ciddi maQa hazır
lanmamız için de hükumetin yardurı 
etmesi lazımdır. 

Türkler, memleketelerinde bu sene
ki Balkan futbol turnesini organize 
etmeğe hazır değildirler. Eğer Yuna
nistan da vazgeçerse, Balkan futbol 
turnesinin tanzimi işini Bulgaristan 
yahut Romanya alacaktır. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında 

atletizm maçlan yapılmasında da u
yuşnıağa muvaffak oldum. Bu maç -
lar, birinci senede İstanbulda, ikinci 
senede ise Sofyada yapılacaktır. 

KaNıılaşmalar, ağustos ayının ilk 
yortu gününde yapılacaklardır. Her 
f ki taraftan İ§tirak ede~k on beşer
den ibaret atletler şu suretle karştla
şacaklardır: 

Koşu: 100, 400, 1500, 5000 ve 4 ke
re 100 metre. 

Atmalar: Disk, gülle, cirit. 
Sıçramalar: Uzun, kısa. ve çoban 

sıçramaları. 

Saymalar: 5, 3, 2, ve 1 nokta üzeri
ne olacaklardır. 

Paris Galip 
Berlin, 30 ( A.A.) - Paris talebele

ri Rugby takımı Berlin şehri takımı
na 24 - 14 galip gelmif1tir. 

Birinci haftaymm nihayetinde sayı 
adedi Uçe ka~ı 13 idi. 

Geçen pazar günü Ankarada yapı
lan Tilrkiye kros şampiyonası ismin
deki 6000 metrelik bir nevi maniab 
koşuda birinciliği Ankaralılar, ikinci
liği İzmirliler ~ iiçüncülüğü de lstan. 
bulluların kazandığını yazan bir ga
zete bunu "Amerikalı Lavizin yetiştir 
eliği İstanbul takımı da üçüncü oldu,, 
şeklinde yazmaktadır. 

İstanbul atletizminin diğer mınta
kalara nazaran olan yüksek kıymeti
ni bildiğimiz için neticenin bu makus 
tezahürünün sebeplerini araştırmak 
üzere spor mıntaka reisliğinden lstan 
bulu temsilen giden bu taknnın ha!l
gi klübe mensup olduğunu sorduk. 
Mıntakaca. Ankaraya bir kros takımı 
gittiği işitilmiş iı:ıe de kimlerden mü
rekkep ve hangi klübe mensup olduğu 
bilinmediği ve takımın İstanbulu lem 
sil ı:talahiyeti i~in bir ıriına tasdik mu
Amele8i de yapılmadığı cevabını al
drk .. Bunun üzerine hususi memba -
!ardan :va ptığrm rr. tetki katta İstanbul 
takımı dive götürülen bu takımın Be
yoğlu halkevi namına koı-ı11va istirak 
etmfs Artin, İbrahim ve Hikm;t ua
mmda Uç kifliden mürekken ve bina~n 
ale:vh J?avri federe, vaııi Türk Spor 
kurumu zümreı:ıin,. rfııhil ,,l..,..ıorhömr 

anhvarak bu suretle Amerikalı an
trenör Luvizin ıılakası olma<liıtI. bu 
derme catma t..ı,knnı yetistirrni~ ol -
ması tamamen ga:vrf varit oldu~u, 

hem de bu taktmm f~nbul atletizmi 
ni bihakkm temıı1i1 E'demivece~ ·neti
cesine vardık ve İstanbul atletizmi 

du Bu nrimi vermek iktidarında ·ol - atı ' mu a eme e 1 ış ve netıce e ı am ukınuniı gı 
m~an di.Yer memleketl~re piyasamız Hükmün infazından evvel, katilin ,-rt k" b k 

• !:'> h · · lll · · ··ık · 1. . .. a ıyor ve ma ıne unu ayd 
yavaş y:ıvaş kananryordu. em.şıresı enıoı.s u esı va ısıne mu_ . .. .. .. .. 

C k d k l racaat ederek kardeşinin cezasım ha- Katıl, profesorun onune g 
t maz an urtu us 

· fifletmesini rica etmiş; vali, katilin sonra sorulan ilk suallere do~ 
R, öyle bir ~>ıltmazdan kurtulmak yalanı k~feden makine~ile isticvabın. rüst cevap vermiş, fakat kat' 

ve serbest yollara dönmek 
İGin büvi.ik bir r.e~aret ve berrak bir dan sonra, bu ricayı tetkik edeceğini olmadığı hakkında sorulan s 
görüş Iazrmdı. lktısat Vekaleti bu ce _ şöylemiş, ve katil makinenin önüne vap verirken yalan söyleıni.ş 
sarete ve bu görüşe sahip olduğunu getirilmiştir. Yalan makinesi, dene- !ini inkar etmiştir. Makine b 
is hat etmfr~tir . diği adamın kan tazyikini takip ve derhal kaydettiği için; vali, 

Vaziyeti müııait ıg-örür g-örmez hü . kaydeden bir cihazı taşıyor. Bir insan hafifletilmesi ricasını redde 
kümet eski setleri birer birer yıkmr:va yalan söylediği zaman, tazyik derhal katil idam olunmuştur. 
ve normal ticsıri münasebet vaziyetine 
doğru yürümive başlamıştır. Konten
jan sistemi adım adım kaldmlm1~ . 

l memnu listenin tamamiyle tasfiyesi 
: yolıma girilmi&t:r . 

1 

Bu suretle hükumetimiz, serbest 
ticari mübadele esası üzerine kurulu 
bulunan garp demokrasileri iktısadi 

bloouna yakla:::.mak hususunda mü • 
him bir adım atmış bulunuyor • 

Gümrük tadilleri 

E ğer anlayışımız yanlış değilse 

hükumet, eski tahdit siste
minde açılan boşluklan, gümrük tari. 
it.sinde bir takım tadiller yapmak su. 
retiyle doldurmak niyetindedir. Yine 
bizim tefsirimizc göre ağır bir güm -
rük resmi ödemek şartiyle lüks eşya 
da memlekete gıreoııeceımr. z.aten. 
memnu listede buJunan süs ve tuvalet 
eşyası kapıdan, bacadan kısmen olsun 
memlekete girmek yollarını buluyor • 
du. 

Gümrük tarifesiyle takip edilecek 
himaye sistemi yalnız milli bünyede 
veri olan. ham eşyası memlekette te
darik edilen ve büyük bir istih18,Ri 
olan (yani çok iş~i kullanan) milli 
sanayie ait olacaktır. Bu şartlan haiz 
olmryan san'atlar, müstehlil•L'l'l zara
rına olarak himaye görmiyecek. mai. 
şet ma.c:;rafmı yükselten amillerden 
biri böylece ortadan kalkmış olacak
tır • 

Yeni serbest sistemin epeyce uzun 
bir intikal devresi geçireceğine şüphe 
edemevir.. Tamamile karşılıklı bir a
lış v~riş şeklinde takas münasebet -
leri elbette devam edecek, Almanya 
gibi bir müşteri ile bu münasebetlerin 
devamına da kıymet verilecektir. 

Fakat bu münasebet, diğer mah -
reçlerimizi tıkamıyacak tarzda tan -
zim olunacak ,dünyada fillen mevcut 
olan sağ ve çürük para vaziyeti elbet. 
te gözönünde bulundurulacaktır . 

Memleket dahilindeki sanayide de. 
yam etmekte olan maliyet fiyatı 

kontrolü yeni ve rekabetli ithalat sis
temi ile birleşince mai.şet masraf mda 
az, çok hafiflik husule gelmesi bek -
lenebilir. 

Maişet masrafımız zaten haddinden 
fazla yüksek bir seviyede bulunurken 
dünya piyasasındaki bütün fiyatların 
yükselmesi bu seviyeyi bir kat yük -
seltccek bir istidat hasıl etmiştir. Bu 
nun iGin maişet masrafını ucuzlata -
cak tedbirlere her vakitten ziyade ih. 
tiyaç vardır . 

Ahmet Emin YALMAN 

lntaatın Menedildiği Yerler 

Mi.istllk'l)el şehir planı icabı Cihan
gin~e inı;aata müsaade edilnıh·ordı~. 
Beledi)e. Prostun çizdiği pr ·~·! üze -
rinde tetkikat yapmış ve yalnız btı 
projeye dahil yerleri inşaatcn yasak 
olduğu mınbka olarak ayıı:-n11şkt,r. 
Bunun haricindeki arsalar içh ruhsa
tıy~ verilebileceğini alakadar şuhelep 
re bildirmiştir. 

Prost. paskalya yortulannı ınütea
kıp şehrimize gelece1rtir. 

DARBIMESEL 
MOSABAKAMIZ 

DOM BiTTi 
l 
__ K_u_p_o_n_la-rı·-n-ız-,-,-. d_a_r_e_h_a_n_e_m-iz_e_g_ö_n_d_e~i:~~:-,;;: 

.
I nacağınız zengin hediyelerin listesini bugün 

1 sütunlarda neşrediyoruz. ·-······ ......................................... ______________ _ 
Bir aydanberi devam eden darbımesel 

o:jllıü\Jl UJU:tcıl.la.h.GJ' & LGh.lJ:I CUC'IJ. v~u, "'"'"'~Q.l U.lU&o•U ta ... U.&.J c:""n. 

bilmek için a,ağ1da yazılı noktalara dikkatlerini ç~keriz: 
1 - Mart başından itibar en her gün birer tane çık 

resmin altındaki numaraları bir kağıda alt alta bir liste 
de yazınız. Sonra bu numaraların karşılarına o re•me 
duğunu tahmin ettiğiniz dar bımeıelin numara.tını ko 
Bu suretle hangi numaralar darbımeselin hangi 
resme ait olduğu belli olacaktır. 

2 - Her resimle beraber otuz gün çıkan miiıabaka 
larını kesiniz ve bunları birleştiriniz. 

3 - Bu numara listesi ile kuponları, vazih isim ve a 
nizi ve bir lotoğralımzı bir zarla koyun "TAN müs 
memurluğu,, adresine gönde rini:z. 

4 - Memleketin her taral ındaki okuyucuların müıa 
dan istilacle edebilmeleri için cevap müddeti 30 niaan 
mırıa kadar uzatılmıştır. O tarihten sonra gelecek ce 
muteber değildir. 

5 - Kuponlrı noksan olan lar, eksik nüıhaları her 
bedel Üzerinden idarehanemi zdım tedarik edebilirler. 

1(. * /(. 
Geçen ay yaptığımız Nasrettin Hoca müsabakasına ait h 

lerimiz kazananların adreslerine tamamen gönderilmittir. 
diye kadar hediyesini al.ma.mıf olan okuyucularımız varsa, 
haberdar etmelerini rica ederiz. ' · 

Darbımesel müsabakasında kazananlardan yüz kitiye mu 
hediyeler verilecektir. 

Bunlardan Birinciye: 200 Lira Nakd 
ikinciye: 
Ü~ücüye: 

100 
50 

il " 
" " 

Geri kalan 97 ki~iye kıymetleri elli liraya kadar varan 
lif Jcıyınetli hediyeler verilecektir. 

Bu hediyelerden bazıları şunlardır: 
Asma elektrik lambası Peçete takımı 
Şurup takımı Sefertası 
Dondurma takımı Erkek ve kadın el çantası 
Çatal bıçak takımı Masa aynası 

14 parçalık komposto taknm Dikiş kutusu 

7 parçalık komposto taknnları Gerdanlık 
7 parçalık bardak taknnı Zarif erkek ve kadın mend. 

Elektrik ütüsü Losyon 

Yemiş tabak takınır Esans 

Renkli sürahi takımı Tuvalet sabunu 
Eşarplar Biblolar 

Yün battaniye Sigara tabakaları 
Peçete taknnı Spor çakı 

3 parça tuvalet takımı Havlu 
Fistan Hokka takrmt 

Tennüs şişeleri Y emişlikler. şekerlikler 
Masa saatleri Yastık yüzleri 
Elektrik masa lambası Yatak örtüler· 

namrna bu yanhş iddiayı tashih ve bu 
fena temsilin mahiyetini izaha lüzum Sofra Örtüsü Havlular 

Kol düğmeleri e-ördük. Yatak çarşaflan 
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MEYDAN 
MUHAREBESi 

•••••••••••••••••••••• 

B ugiin MilU Mücadelemi· 
zin en parlak zaferlerin· 

l!en birisi olan (ikinci lnönü) 
nün on altı yıllık tarihinin mon 
uyfumı da kapamıt, on yedinci 
yılın ilk uyfaamı açım' bulunu. 
yoııu. Bugün on yedi yatına ci· 
ren Türk çocuklan o .zafer gü· 
nünde dünyaya gelmi' bahti
yarlardır. 

Yunan ordusu Tl1rk ı.tiklll or
duaile Uk muharebeeini 1921 yılmm 
10 Ikinci.klnunda yapmıt ve maf-
16p olarak çekilmiftl. Inöntl tepe
lerinde v• civarmda cereyan eden 
w "Birtncl lnöntl,, admı 
alan bu muharebe mun
tazam ordu tekline o ıı· 
rada henll.I yeni aokul· 
mut olan Tl1rk kuvvetle
rinin muharebe kudretini 
W..t etmlt. kendiainden 
kat D.t U.tUn kuvvette.ki 
dilpn•nmı yenen Türk ı.. 
tlklll ordU8U tarih kar· 
1J81Ddakt ilk lmtihanmı 

muvaffakırUe vermiftl. 
"ikinci lnimtl,, meydan 

muharebeli bqlarken Yu 
nan orduau, tareıamda 
~k cephe kumandam o
larak yine General lamet 
lnöııilnll buluyordu. 

:__) J -3-\ffi1-
On Yedinci ............ c~ .. . 

Yılını 

Kutlarken 

YAZAN: 

CELAL DINCER 

ri hareket• pçmiılerdl. Bu kuv. 
vetler iki kolda.n ılerliyorlardı. Şf. 
maideki kol, Yenltehlr-Silecik.
Sötüt i8tikametinıde, Cenuptaki k0& 
da lnegöl - Pu:arcık yolu ile ha-

reket ediyordu. Şimal kolu bir fır. 
ka kuvvetinde idi Cenup kolu da 
Pazarcık mmtakuma bdar, iki 
fırka kuvvetinde bulunuyordu. ne. 
mek oluyor ki, Yunanlılar Bul"I&: 
gnıpundakt • ptf&de fırkuuım yal 
mı 3 taneaiııi hareklta iftlrak et. 
tlrmiıler ve bu kuvvetlerin merke
zi mkletini ytlrilytitte çenupta bu-
lundurmutlardı. 

Upk grupundakl Yunan kuv. 

C.ÜNDÜz ..... 

vetlere de Afyon ile Utak 
traaındaki I>umlupuıar 

mevzilerine dofru ilerle
mefe batlamqlardı. Yu. 
nanlılar Up.k grupundald, 
• piyade fırkalarmdan da 
yalnız llçüntl bu hareklta 
lttirak ettirmiı bnluna
yorlardı. 

lıt" Garp ve Cenup cep
oelerimizdeki kuvvet.ieri· 
mize kartı ayni samanda 
bareklta pçen Buna ve 
Uşak gruplan, beldenirdı 
ki, qi! zaman ıonra birle-
ısece&0er ve Türk fstikl;ll 
orr.l·Jıur.u maflQp Jtm~k 

için katf neticeli bir mey-

ş cereyan tanına dan muharebesine, bil-
imdi muharebenin tün kuvvetlerile ayni 

laakahm: mınta.kada, girifeceklerdi. 
., Blrincl 1ıü5a11. .. mu· Alkerlifin yllbek sevk ve 

J-~Dden • o • • l4are kafdel~ri böyle bir 
..;lirAna.doludaJd Yunan :Uı.t!nuili "1't:ft ~ed;y"1-
ordu8wıu Ylır, iki grup 1il1· ~u mmtaka nereai o-
halinde görUy~ruz: Bir labilirdi? ~lr mm-
ll"UP Buna mmtakum- takul, yani bfP Garp 
da, diler b1r pııp Utü cephemis mi: yoksa Af· 

.. _._ __ _a_ n..-- l•tllılôl oriamusan ilıint:i lnönüaalerimizi lıa· yon mmtakaaı, yani Ce-min1.&aoe&UUa ... .u~ ye iri 
prkı mmtakHmdald %Glllllfc Nhmia laGTeMta •6-ter en lııro ' nup cephemiz ml? Bura-
gnıp ' piyade fırkujle blr .Ovarl ni tqıyordu. Tllrk ve Yunan ordu- da uzun boylu isahma lllzum ol-
Uvumdan tetekldll ediyordu. u. larmm umum! ktlvvetıerine bakar- mıyan aebepler Yanaıılılann kat'l 
pJr grupu da keza ' piyade fırkulle lak, miktar cihetinden Yunanlıla- neticeU bir muharebeye Es~lr 
bir miktar .Uvari kuvvetinden mil· rm Uatiln olduğunu görüriiz. Bu mmtabamda girifllleleri lil:r..unanu 

A ~-· i ad ku ind iki ortaya koyuyordu. Buna nazaran ıekkeptt. ynca ~rde <1e 1 p • UıtilıılUk piy • vvetler e da Upktaki Yuııaıı grupunun, itil· 
,ade fırkası vardı. Yuııaıı orduau miıU, piyadP.rıin en tesirli lillhı o- tabya Uzeıinden, '1ııöntt,. mevzl-
"Birincl lnöntl,, muharebeelnden lan makineli tüfekte 15 milli, top- lerfmisin cenubuna teveccilh etme-
80Dl'a aiWı, teçhizat, mühimmat ve ouda bir buc;u~ mllıidir. Yalnız ltl· ıl ve Garp cephemizi cenup yanm-
mldl vuıtuı heknnmdan aynca vari kuvvetleri itibarile Türk or- dan ve prllinden gevirmef.ı çalq. 
ikmal ve taJrviy. olwunqtu. Bu chuıunda dört misil bir ttstUnlUk ma81 ihtimal; mevcuttu. 
ordunun muharip kuvvetleri IU mlk vardır. Llkin timdiye kadar oldu· Bu lhtlınalleri gUzönUnde bulun-
t.arlara varıyordu: tu gibi bundan IODl'a da muhare- duran Bllytık Erkim Harbi,e 

Piyade: -i0,000 tttfeJr, 3,000 atır belerin kat1 neticeler:nı alacak o- Relalltf Cenup C!eplıeel ku· 
,ııe 1lallf makineli ttıfek. . lan plyadt mmtıdır. Bilhaua bu mandanlıfına 1 tt s o m 1 u ta· 

SUY&ri: 1,200 kılıç auufm atet kuvvetini letJril d<len limatı vermit ve Cenup cepheai Jru. 
Topçu: lü top. müineli til!eklerle piyadenin b. mandanlıfl da kuvvetlerini, hiç 
Yunanlılar Jr&1'1181Dda bulunan arrnzunda ona zafer yolunu açmak olmaaa btlyllk kımu ile Kütahya 

ftrk orduau tae, EMiteblr, Afyon vıaz!feaini çeUk namhlarmda tatı· UY.erine teveccUhU muhtemel o1an 
nımtabl&rmda olmak tlzere, iki yan topçunun rolü ve btnaenaluyh Yunan Uşak gnıpuna kal'll Albn 
ll'UP baltncle idi. Bunlardan Eakl· Yunanlıların bu uhadakl Uatün· tat mmt&Jrumda topl~. Yal-
111* pııpumm hareklt mmtab.- JUkJerl çok mllhlmdlr. nıs 57 inci ve 41 inci piyade fır. 
ama Garp cepheal,Afyon gnıpunun Diler tsraftan gere~ muhattbe kalanmlldan mlltet•kkil olan 12 in-
llarült mmt&kuma da Cenup cep- malzemeainfn bollufu ve yenillf~. el kolordu, Afyon mmtakamda bı· 
IHıai lllnl "1'ilmiftl. Asıl '1kind ı. gerekle .111~.-rin elbhle -e teçhlz:ıt.ı· ralnhmltı. Bu kol, kolordunun V&• 

a&ıtı,, meydan muharebMinin ce- nm tamaml•a?ı ve mllk~~"UP!!yetı ı. sifeal Up.k üzerinden llerliyen Yu-
l'eJlm ettiji Garp ceplaeıline llmet ttbarile her lJd taraf biriblrile mu· nan pııpunun kuvvetlerini lima1e 
Pata (General ve BlfveJrll lmnet byeee edUemlyecek vut~.iir-•-11.-. -.a•.--.1 rd gitmekten, yani Kütahya tllerlne .uwull) mı1r ve kumanda aw,,v& ... u. ler. Yunan .o umu, o aman, Av-

"!khıcl W,, meydan muhare- nıpanm ıdllh, malzeme ve teçhizat ilerlemekten menetmek ldL Bu V&• 

1-tntn C8NJ'&a etttti ıtınıerde Yu· fabrikalarmm en J9Di hnalltile bol siteyi o kuvvetlere taarruz ederek 
manlıtarm lrarpamdakl TUrJr ı.. bol bmmmlı ve Yunan ukeri m•i· bap.rmuı ve bu 8Ul'lt1e onian ken 
tlkW ordu8UDUD mevaudu da IUJ&il· kemmel auretı. F~ bulunu- eti Oserine çekmeli icap ediyordu. 
itakl miktarlara yWaıeltllebihnleti: ydrdu. HaJbukl bizim tarafta vazt. Bu vazifenin ifuı eanumcla 12 

Garp cephesinde: yet tamamen alad idi. lnönlerlnde, lnci kolordumuz muharebe ede e-
Ptyade: 1&,000 tüfek, UiO atu' ve tepeden tepeye; Cenup cepheeinclen de Afyon umumi latilwnetinde pr 

J1aftf makineli tttfeJr. Garp cephMine kotan hallı Türk ka dofnı gekllecelı, Ullkt&n ,elen 
Sllvari: 800 kılıç. çocutunun n• mtmda kaput, ne •· 
Cenup cepb..tnde: yafmda aatıam bir ayakbbı mev- dilpwı kuvvetlerini kendi ptllne 

takarak onlan kat'! netice yerinden 
T~: 68 top, cut detfldl. ··--'- bul··-.a.·- 1.4- Al 
Piyade: 9,000 uıtek, M ma'lrlneU Stlvarilerlmizln teçhizatı da '1p u-.. wau11n11.caaw. tmtq mm 

lllfek. lbengl, tahta kılıç,, tabirin~ uya- takaemda toplanmıt olan Cenup cep 
h-1nln difer kuvvetleri ise ahnlin 

Stlvarl: 4,000 kıh~ eak tekilden farklı defildi. Topla- iııldpfma IÖN 1runanı1acaklardL 
Topçu: 151 top. rmm, tilfeklerimls batta baıka fab Şu llahattan kolayca anlaplır ld, 

H er iki tarafm (Tllr1C or4uau 
ile Yunanlılara) bu ıaın.t

lerlndm 'bafb hmit mmtehamda 
.. birer fDiııalrk tunet1erl ftrdı. 
<Ynnanlılarm bir tırkuı bir T8rk 
fJrlrıepndan 1 JDi8U fula lmY'Ntte 
tcll. Ba nokta mtlhimdlr). bmlt mm 
tl1rMft'ıtald lmnwtlerimW thtlft 
.... eepJwa•· Koclell P'UPll mnı.. 

riJralarm mamullıtmdan, eatdmıe, YUD&D orduaumm h91D Buna; hem 
maı.m.t nob&n weylerdl. Gerek de Upt ll'UPlanm tetkil eda bl-
toplarm, prebe tllf•klerln ayn tan INYVetJeriıı "ln&dl,, ft cm.na. 
ayn modellerden olutlan bunla1'& da, yani Garp ceplıemhDcle cert.JU 
cephane tedarikini IOD derece lflo- edecek olan muharebelere lftlrat 
Jettirlyordu. etmek iati,.ceklert abmln ft ka

B una snıpundaJd Yunan kav 
nıtıert 21 mart sano. <• 

"8blr) Umumi l8tlb.metinde IJe. 

bul edilmit; ona r6re, mukabil t.s 
birler almmıttL 

(Aıtul 10 unmda)" 

Bahar günlerinin 
ev, salon çiçekleri 

Bu Mevsimde Evinizi 
Hangi Çiçeklerle 
Süsliyebilirsiniz 1 

S alon nebatlannm cinai ve 
ya.,ama tarzını bilmek il · 

mnmr. Her nebat aalonlarda ya • 
fl)'aJll&L Tabi! prt.Iar altmda ya. 
f&DUy& &hfl"lf nebatlan güııefl 
az, hav.uı bozulan. rlltubetaiz, 1.9ık 
auı kapalı yerlerde uzun müddet 
)'&tatmak zordur. Bundan dola.yı 
birçok nebatlar llzerinde teneler
ce devam etmit tecrUbeler 11.yeein 
ele hangi nebatlann salonlarda ya 
pyabilecekleri tetkik edilmiıtir. 

'Zorü1 bir )'at&Ylf& tahammW ede 
bDen ırebatlar Uç Jrıama ayhlmıt • 
tır. Bir kıamı aalonlarda çiçek aça. 
bilenler, ıkinclai btlyllk yaprakla -
rınm (liuWğt için kullanılanlar, 

lltflnoQd ele lnoe Yıtt!.auik. ygp.Jt 
1ı fidaıılardir. 

BiiyBr7'fprtilılJar: 

B unlann bepel mcaJr lkllmle 
rin nebaUandır. Ekaeriai 

kendi ikliminde 15 metro kadar 
yllklelerek büyürler. Bunlann çi 
çekleri gö9terifaiz veya beğenile
cek çiçeklerden değildir. Yaprak • 
lan makbul olan bu cinslerin için 
de muhtelif Palmiye nevileri var 
dır. Salonlarda en dayanıklı olan
lar yediğimiz burma ağacmm ne
vfterinden: Fenikı ile Latanya, Ka 
marope, Hindiatan cevizinin bir ne 
vi olan kokoe. rafla. braha, ve bi
ru nazikçe olan kentinalar da • 
ima aranılan fidanlardandır. Lb
tlk inciri mu. Aralya, ~ena 
nevileri, Siku, Okllba, yaprak ve 
ıUmUt bagonyalan, Llgillarina, 
kaladyum, zencefil, hareli yaprak
lı Maranta, Piperler, Aspidistra gi 
bi. 

ince ue ayr'Gflı yapralıı'ılar: 

1
. nce ve kaim yapraklı Aça 

ragill yani kutkonmaz çe. 
fitleri, kurdel& denilen beyazlı ve 
çizgili yapraklı fidanlar, ince yap
raklı Aralya, ince yapraklı Dra • 
çenalarla Davalya, lpteril, adian· 
tom denilen ftljer cinaleri, Llko • 
podlar, Selljineller ıibL Bunlann 
en btlyllk dtlfllıanı: Hava cereya
m, futa ve devamlı ıünet zlyuı, 
tos ve aipra dumanıdır. 

Çiçekli olaıılar; Orldderler, Gar
denya. FW, Kamelya, Azelya. Ya-
181Din, bktullar, çiçek bqonyala
n, ıtır ve u.rdonyalar, karanfil, 

limon, pdl'takal, mandarin&, tu • 
nınç, Klivya, Amarilia, ortanca, 
ile 90vuıh çlçeldertn klffuf. 

8aloa fidanlarmm M.knnr kolay 
dlr. Kaide olarak yum Ud günde 
bir defa ın,m dört günde bir defa 
lulanmahdır. Kalöriferlerl alon -
larda •klllarm altına dertn birer 
tabak koyarak bu ta.bağı yarwna 
bdar su Ue dolu bulundurmahdır. 
Yapraklan ara ınra. kuru bale .ı. 
Jerek tozdan muJıafaza etmelidir. 

'Aferl-4• ,,...,.,. lttıdalıfr: 

H avalal'lll 11C&klığı ve il"& •· 
ra muhtelif teldlcı. fidan· 

lar berinde toplanacak rOtubet 
veya yaimurlarm teeirlle ınantar 
ll•lt•hklan b&stilterir· l'ldan1a • 

Yazan: Uitfl Arif 
Kemer 

Güzel Kalıtiiıler 
DU K\lrulUCll mantar butalıkla • 
rından korumak için timdiden ted .. 
birler almmalıdır. 

Meyva ağaçlarında, bağlarda, 
atta ağaçlarınm hemen birçoğunda 
mantar hutalıldarmm nevileri bat 
ka bafkadır. BeW batlı butahklar 
güllerin, armut ağaçlarmm yap • 
rakla.n Uı:erinde görünen pu hu
talığı, aklık denilen yapraklar. kon 
calar, fıllzler llzerinde yqıyan be· 
yu mantarlar, ye,il ve liyah ba· 
tırlarm mevcudiyeti ile buaule ge. 
len karaballık, asmalarda, güller
de Mildio, havuızlıktan bunalmıt 
ağaçların koncalan llzerinde hbıl 
olan gilmllt renkte tozlardan iba· 
ret çUrUklUk, yapraklar, koncalar 
llzerinde yqıyan mantarlarm tev· 
lit ettlklerl muhtelif renkte leke • 
ler hep birer mantarın tıdanlan 
kurutabilecek kudrette meydana 
getirdikleri çok zararlı birer huta 
lıktır. Bunlarm hepel için ayni 
l1lç bağ bulamacı elenilen ve cliln 
yanm her tarafında kullanılan bir 
terkiptir. YaJnıs aklık ve ıtıııe • 
me mantarlarma kartı toz kttldlrt 
aerpllmelldlr. 

Yetil ma.IGT H lilııenler: 

R llttlbetli bahçelerde, IU ke
Darlarmda, fimal taratma 

bakan vuiyetlere dlJrilmlf meyva
h ve meyvuız ağaçlarm ıövdele· 
ri Userinde Y8flY&D Yetil renkli )'O 
ıunlar, mualar, dikenler keneli ken 
dine çofahr dururlar. Ye,U pudra 
gilıt ince ince aerpl1mlf clbl göl'B
nen bu parazit otlan temizlemek 
J .. mcbr. Temldenmlyen aiaçla .. 
rm s69delerlndea en ince dallan· 
na .kadar yaydan bu ttlfeyll nebl.t
cıklar aiaçlarm baleylcl 6uuyu· 
nu (nuq ·nebat kam) emerek 
atacı kuvvetten dtlftlrllr. lleyva 
verdlrmes. Bunııa çareel pek ba -
.tttlr. Bir tel fll'Ç& De kıfDl s6vde 

leri kazıyarak dökl11en pan;aJan 
toplayıp yakmak ve ağaçlara W 
tada bir defa ( M defa tekrarla
mak fartile) on kilo au içinde .eri• 
tllmlt blr kilo sönmemif kireç ve 
bir kilo gözt&fı badanaaı veya oa 
kilo ıuda eritllmit 600 ıranı ka
raboya denilen demir ıülfatı ile 
badana etmektir. 

Böcelıılere Ullf: 

Adana, (TAN) - Şelirlmls 
evi bu laf devresinde devamlı 1'11" 
aliyet göaterememfttir. Btma 
bebi, aeyllp dolaymlyle oklukta' 
rap olan Halkm blnumm 
ve tamlratiyle megu1 ol,UDJDM~ 

Balkevinln bu yıJ bakDd bir 
ga.teren yegl.ııe f Ubml, telDl8 
oJmQftur. 

Bu kol, ima bir zamanda • 
piyesiyle "Mahçuplır" vodvllbd 
zırlıyarak aaluıeye koym11f ve 
fe halka oynamıfbr. Bu Ud 
mere için verilen paruız da: 
terin adedi 6500 11 bulmuftur. 1IR 
kam, gençlerin halJr UzeriDcle 
dJrdJğı bllyllk allkanm bir 

Halkevinin iyi callf'n bir 
"Gtızei San'atlar,, koludur. 

Geçen tene btlyt1k bir .P 
resim tuheat. öntlmtla.Mi 
yfne btlyUk b1r realm ....-: 
tir. 
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Denizli 
Umumi 
Meclisi 

Edirnede Halkevi Yeni 
Okuma Odaları Açıyor -

Denizli (TAN) - Umumi mecfüs 
tçtimalarına son vermiş, yeni adi ve 
fevkalade bütçe yekünunu 599,990 
lira olarak kabul etmiştir. · 

1,5 seneden beri verilmemekte o
lan başöğretmenlerin makam maaş. 
lan, sınıf almaları şartile on lira ola
rak kabul edilmiştir. Meclisi umumi, 
geçmiş senelere ait makam maaşla
rının verilmesini tasdik etmemiştir. 

Daimi encümen azalıklanna Ra -
11im Sürücü (Denizli), Hamza Türk
men (Davas), Faik Asal (Acıpa

yam), Cemal Öncel (Buldan) seçil
mişlerdir. 

E dirne (TAN) - Edime 

Halkevi idare heyeti, 

iki buçuk aydanberi Vali Osman 

Şahinbaşm başkanlığı altında· 
her hafta muntazaman toplana· 

rak çalışmaktadır. 

1 Edirne ve çevresinde geniş ölçüde 

1 
bir faaliyet göstermek maksadije ya· 
pılan bu toplantılardan beklenen se
mereler yavaş yavaş kendini göster· 
miye başlamıştır. 

Alınmış ve tatbikine geçilen ka
rarların başında halkı ve münevver

leri Halkevi ile daha sıkı bir surette 
alakalandırmak, köycülük şubesinin 

faaliyetini arttırarak muhtelif fırsat 
l lardan istifade etmek suretile köylere 

RADYOLiN 
kullandığım söyledikten sonra, 
ditlerin niçin bu kadar beyaz 
ve güzel olduğuna falmak haki· 
katen fafılacak feydir. Günde 

iki defa Radyolinle fırçalanan ... 
d:şler ebedi bir hayata, ııhbate 

ve cazibeye malik olurlar. 

Daima Radyolin 
Tatili müteakıp aza hep birlikte, 

buradan 22 kilometre uzaktaki Pa
mukkale harabelerini gezmişler, 

bundan sonra kasabalanna gitmiş -
!erdir. "Adana Ha lkevi binası __ V ___ D_.:._ _____ .....:..=. - ·Adana -

· seyahatler tertip etmek, okuma od:ı
srm şehrin en uğrak bir yeri olan Da
riileytam çarşısındaki parti binaların 
dan birine naklederek herkesin isti -
fade edebileceği bir hale koymak. 
derslerine muntazaman devam eden 
musiki heyetine konserler hazırlat

mak, Fransızca ve İngilizce derslere 
yeniden başlamak .. gibi önemli işler 
gelmektedir. 

an, oğunun Haikevinin Kuvvetli varbklar 

Hayvan lslah bir karan 
A dana. (TAN Muhabi

rinden) - Adana Hal-

En büyük hızlarını kendi ıo 
cevherlerinden alırlar. Var· 

lığını iç cevherinden a.la..ıı 

Merkezi Olacak 
Van, (TAN) - Van, büyük bir hayvanat ıslah merkezi ola

caktır. Van gölü kenarında, "Haşap,, suyu'üzerinde bu işe elve

rişli bir çiftlik bulunmuş, keyfiyetten Ziraat Bakanlığı haberdar 

edilmiştir. 

1 

Bayındırlık Baka~lığı da yolcu tay 
yare postalarını uğratmak için mü -
sait şartlan haiz bir alan bulunma· 
smı emretmiş, bu da bulunmuştur. 

a ~ _.efl# 
..:_ <' ~ ,.',ı; !i 

Şehir tiyatrosunun temsiller ve • 
receği Bergama akropolüncleki 

tarihi eaerler 

Bergamada 
7Gün 7 Gece 
Eğlenceleri 
B ~rgama (TAN) - Bergama 

kermesi 22 mayısta başlaya
ca.ktır. 
O kamana kadar Bergamayı güzelleş 

"'""""'~' .. ' tirmek için her tarafta canlı bir faa
liyet vardır. Çarşrdaki bütün dükkan 
Jar yeniden badanalanmakta ve boyan 
~aktadır 

Kermesin devam edeceği bir hafta 
Jçinde hariçten gelenlere kolaylıklar 
gösterilmesi için muhtelif komiteler 
teşkil olunmuştur. 

Zaten seyyahların uğrağı" olan Ber 
1amanın Kermes günlerinde çok ka
abalık olacağı tahmin ediliyor. Şe • 
hır tiyatrosu, Bergama akropolünde 
kermes münasebetile temsiller vere
.cektir. 

lzmirde iplik Buhranı 
İzmir - İplik buhranı yeniden 

başlamış, Ege mmtakasmdaki doku· 
ma el tezgahlarından bazıları faa
iyetlerini durdurmak mecburiyetin
ie kalmışlardır. 
Buhranın sebebi, hem fazla stok 

aıal bulunmaması, hem de şehrimiz 
ıplik tacirlerjle Ticaret Odası arasın
!a satış fiyattan hakkında ihtilat 
ıkmış olmasıdır. 

Vanda büyük mikyasta. göçmen de 
iskan edil~ektir. 

Van, ziraat ve hayvanat memleke
tidir. YUksek dağları, yaylaları, de -
rin vadileri hep mümbit topraklıfür. 
Ve buralard·an çeşitli mahsul alın

maktadır. En çok ekilen buğday ve 
arpadır. Ancak ihracat mümkün ol
madığından ziraat. mahalli ihtiyacı • 
temin edecek kadar yapılmaktadır. 

Gölün bugünkü manzarası 
v~ gölü, şehre 175 kilometre u -

zaktaki "Tatvan,, nahiyeşinden baş
.uyarak Vana kada.r uzanmaktadır. 

Gölün. manzarası çok güzeldir. Göl -
den ticari eşya ve bilhasa odun nak
liyatında çok istifade edilmektedir. · 
Nisan, Mayıs aylarında gölde balık 

ta tutulmaktadır. Gölde bir tersane 
vardır. Van, Erciş. Alat adlarında üç 

1 
gemi, gölde nakliyatı temin etmekte
dir. Yandan Tatvana motörle 7,5 sa
atte gidilmektedir. 

Halkevi çalı,ıyor 
Van Halkevi.nde son zamanlarda 

yeni bir çalışma safh8.!'!ı başladığı gö 
rülmektedir. Ev, tamir edilmekte ve 
şubelerin çalışmalarına yeni bir isti

kamet verilmektedir. Yeni ilbay bu 
işle çok yakından alakadar olmakta
dır. Evin güzel bir kütilphanesi var· 

dır. Halkevine bağlı olmak üzere bir 
spor şubesi açılmıştır. Bu şubenin 55 
Uyesi ve iki futbol takımı mevcuttur. 

Vanda ayni zamanda bir stadyom 
vücude getirilmiştir. 

Vilayet ilçe ve nahiyelerinin hep -
sinde ilkokul vardrr. Merkezde ise bir 
ortaokul ve altı ilkokul mevcuttur. 
Geçen yıl ilk okullara 1415 talebe 
devam etmiş ve 150 kadarı okulları
nı ikmal etmiştir. Okullarda dördün
cü ve beşinci eınıflara mahsus çok 

mükemmel çocuk kütüphaneleri var

dır. 

Küçük san' atler ıönük 
Vanm gümüş işçiliği, şal, şayak. 

şarap imalatı memleketin harap ol
ması ve nüfusun dağılması dolayı.si
le bugün tamamen yok olmuştur. 

Şimdi bazı k.öylerde dokunmakti7 · 
lan kilimlerin yekünu senevi 4,000 1 
tecavüz edememekte, bunun pek az 
kısmı barice sevkedilmektedir. 

En küçük sanayi işleri bile yapıla· 
madığından halk bütün ihtiyaçlarını 
hariçten tedarik etmektedir. Bu iti
barla her nevi ticari eşya ithal olun
makta, ithalat meyanında bilhassa 
şekn ve çav en büyült yekfrnu te~ldl 

. kevi, bu haftadan itibaren 
şehrin bir çok köşelerine koy
duğu hoparlörlerle Salı ve 
Cumartesi günü akşamları 

günün haberlerini halka nıuı1 
tazama.n verrniye başlamış 

tır. 

* 
A dana, (TAN) - Şehri-

miz borsasında son hai
ta içinde alım, satım çok gev
şemiştir. Almanyaya yapılan 

portakal ihracatı da nihayet 
bulmuştur. Alnıanyaya por
takallarımız Mersinde teslim 
100 adedi 300, Yafa cinsleri 
50 - 1200 kuruştan satılmış- , 
tır. 

Geçen sene açılan 

Öğrendiğime göre tamir ve tanzi -
rni işleri bitmek üzere olan yeni oku
ma odası yakında açılacak ve Nisa
nın 15 ine doğru Halkevinde musiki 
ve temsil kollarının iştirakile zengin 
programlı bir müsamere verilecek · 
tir. 

Antalya Lisesi 
Genişletiliyor 

y· giyinmiş bu'unmak için 
Tüccar • Terzi 

J. iTKiN'e 
Antalya (TAN) - Lise binasınm 

arka cihetinde evvelce satın alınarak müracaat ediniz. 
yıktırılmış olan evlere ait arazi mek- Her \'akit son yenilikler 
tebi,., J.ıahçesine ilhak olunduğu gibi Beyoğlu, lstiklal caddesi 405 

~isat geTOigindeti burada in- '--• Tel. 40150 
şaa~ .a başlanılmıştır. Böylece, ih
tiyaca kafi olmıyan lise binası arka 
cihetinden tevsi edilmektedir. 

köy panayırlarından biri 

--·"' 

Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
soğuktan ve bütün ağrılardan korur. 

tsMİNE DtKKA'J:' , ______________ , 

DiMETOKADA 
· BAYRAMI İYİ 

KÖY 

GEÇTİ 

' 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 
müstahzarların daima fev· 
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide 
özenmemesinde ve yarattığı 
kıymetin sahibi kalabilme. 
sindedir. 

Dikkat ediniz ki: TAKLID 
daima (benzer) idir, hiç bir 
vakit asıl olamaz. 

Yeni 
Çocuk 
Anıiklopediıi 

8 inci 
Cüz 

Çıktı 

Çocuklarile övünmek isti
yen babalar, çocuğunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Anıik· 
lopediıi alınız. Bu eser ço· 
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir. 

D imetoka (TAN) - Her atılmaktadır. İnşasına başlanan ih -
sene yapılan köylüler tiyar heyeti, okuma ve kooperatif bi-

bayramı, bu yıl kasabamızda naları ikmal edilmiş ve ayrıca idman latanbul Yedinci İcra. memurlu • 
yurdu binası da vücuda getirilmiş · 

çok canlı olmuş, bu münasebet- . ğundan: Bir borçtan dolayı ınahcuz 
~ ö . . 

le Çınarlık mevkiin<le bir de ser- örnek fidanlığına ekilen ceviz, ba ksürenlere olup paraya çevrilmesıne karar ven. 
len Korom imaline mahsus çelik bo-

gi ·açılmıştır. dem, dut fidanları gelecek ilkbahar- KANZUK ru, cila makina.sı; 15 ve 3 beygir 
. Yalnız bir gün devam eden bu ser- da bütün köylülere m~canen dağıtı-

gide civar köylerden gelen binlerce lacakbr. • kuvvetinde iki adet dinamosile grup 
yurttaş.. ve mektep talebesi bulun - Geçende burada da bir ağaç bay Öksürük şurubu motör, Zinpara tozu, ve çeyrek bey-
muş, önceden hazırlanan paviyonlar- ramı yapılarak köy yollan Akasya, Göğü.o; nezlelerile had ve mü:ı. gir kuvvetinde motör, puvanye; san-
da yerli koyunlar, boğalar, cins man- ıhlamur ve çinar ağaçlarile süslen- ı • min kasabat iltihablannda, za. dalya, koltuk, kasa ve saire 2-4-9

3
7 

dalar, Merinos cinsinden koçlar ve miştir. türree. zatülcenp ve boğmaca cuma günü saat 
8

·
30 

dan 
10 

na k~ 
kuzular, yC'rli pulluklar, halılar, ki - Nahiyenin çok eski mezarlığında I öksüriiklerlnde çok faydalı bir dar Beyoğlu Tokatliyan civarında 
!imler. cacalalar teşhir edilmiştir. 300 yıl önce "Güvercinlik kadısı ilaçtır. Göğüsleri za.;),f olanJara Solakzade sokakta ve Galata.da Ha-

Nahiye halinde bulunan ve eski ta- müfessirinden Hacı Ahmet,, diye aynca tavsiye ohmur. raççı sokak Krom fabrikasında hazır 
rihlerde "Güvercinlik,. diye anılan kü- yazılmış olan bir mezar taşı bulun - lNGUJZ KANZUK ECZANESİ bulunacak memur tarafından açık 
çük, fakat mamur kasabamızda her muştur. Bundan da anlaşılıyor ki, bu BEYOGLU • tSTANBUL arttırma suretile satılacağı ilan olu· 

gün ilerleme ve kalkınma adımları rası yıllarca kaza halinde bulunmuş '••••••••••••# nur. (31393) 
ve Biga o zamanlar bu kazanın ida-

eylemektedir. Senevi ithalat yekfın'.1 
500,000 lira raddesindedir. Vanm son 
senelerden birine ait ihracatı Tilki, 
Sansar, vaşak, kunduz, tavşan, kurt, 
ayı derisiyle 50 ton yün ve bağa, 

2,000 kilim ve 80,000 etlik hayvana 
inhisı:ır etmelltedir. 

B. S. 

resi altında bir transit merkezi ola -
rak idare edilmiştir. Uzun su civarın 
daki hamam yerleri, köy harabeleri 
de buranın eski bir kaza olduğunu 

göstermekte, eskiden kalma "Güver
cinlik ihtisap memurluğu.. resmi 
mührti de ı:tntika olarak saklanm~k -
tııdır. 

K~RIJELA ·V~K:AŞlf. 
ALI, H~ASAN .·ve HUSEYIN ·~~ı 

' ' tarihi, merakh cıcr. Forma forma 
çıkma~dadır . Maarif Kitaphancıindc Formaıı 5 kuruıtur. 
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Şama giden ~· 

heyet saray ka
pısın dan kovuldu 

K apı, arka.sına kadar açılmış 
tı. Ter içinde kalan deve, 

içeri dalar dalmaz; üstilndeki a -
dam yere atlamıştı. Kendisini kar 
~ılayan Selamenin kulağına eğile -
rek : 

- Mektup, tesirini icra etti. Mer 
vanr, karısı iboğdu öldilrdü. Şam, 
büyük bir karışıklık içinde .. 

Diye mırıldanmıştı. 
Selame; hiçbir cevap vermeden 

!Uratle geri çekilmişti. Koşa ko -
,a, bir odaya girerek orada beldi
yen adama; 

- Ya, Seydi !.. 'Müjde ... Firar et 
tiğim zaman bıraktığım mektup, 
tesirini göstermiş.. Mervanm sal
tanat ve hayatı, karısının elinde hl 
tama ermiş ... Hiç şilphesiz ki; İb
ni Ziyadın buradaki mevki ve ikti 
dan da., birkaç rtıne kadar söne -
c ... :Artık meydan. bızimdir. 
Cenabrhak, bizim ve bütün Ehli -
beyt taraftarla yardımcısı oL 
sun. 

Demişti. ' 
Bu sözleri, btlyUk bir merak ve 

heyecanla dinliyen adam, (Muhta
rlissakfi) idi. Selame; sözlerini 
ibitirir 'bitirmez, Muhtar ellerlle o
nu kendine çekm4; .. Alnından öp -
tUkten sonra: 

- Selame! .. Bilmem ki, sana, 
nasr1 teşekkür edeyim... Kerbela 
'ehitlerinin aziz ve mukadde8 ru
haniyetleri, yarın ah.rette sana se
faatçi olsun. 

Diye mukabele etmiştı. 

• 
Muhtar Kimdi? 

- SelA.menin Mervana söyledi • 
fi, gibi • Muhtar; vaktile bir Eme -
vi taraftan idi. .. Fakat; Kerbeli. 
faciası, bütün islam Alemini deh
ışet içinde bıraktığı zaman, birçok 
ları gibi onun da hissiyat ve tema
yUlatı değişmiş.. O günden itiba
ren Ehlibeytin en hararetli taraf
tarları sırasına geçmişti. 

•ı maım HUseyin'ln vefatı tı • 
zerine (Abdullah bin Zübe 

ylr), Mekkede bu1unan Emevi me 
murlarmı kamilen tardetmiş; Anı 
bistan yarıınadasmm idaresini ele 
geçirmek için teşebbUılere girl.f
mişt!. 

Bunu haber ala.n Yezit, Mekke • 
ye bir kuvvet göndererek, Abdul

lahı tedip etmek istemişti. Fakat, 

1(İmaım Hüseyin) gibi bUyük bir 

rakipten kurtulduğu için ~ büs 
l>Utiln ısefahat hayatına dalan sar 

boş EmirilmUminin, bitmez tü -

kenmez eğlenceleri anısında, bu

nu unutuvermişti. 
O sırada Medine halkı K er be. 

J l faciasından d o l e. y ı d~ 

rin bir matem içindelerdi. 

Bilhassa bu faciadan arta 
kalan Ehlibeytin (Şam) dan M~ 
neye avdet ettiği gün, bu kafile • 
ilin karşısına atılan Medineliler: 

- (Htiseyin) , ınerede?.. Resulll 
Ekremin gözbebeği nerede? .. Diye 
feryat ederek (İmamı Hüseyin) e 
karşı be&edikleri aamimi muhaıb • 
~ göstermiflerdi... Fakat, iş if· 
ten ~eçınişti Artık. bu !8J"V&t ve 

figan, Kerbela şe. 

hini iade edemez -
di. Onun için m~. 

dineliler Ehlibeyti 

refah içinde ya • 
şatmanm esbabını 

düş~ımüşler; (Hü 

seyin) in ailesine 

tazminat ve tah -
sisa t almak için 

(Şam) a bir heyet 

göndermişlerdi, 

Ş ama giden heyet, Yezidin hu 
zuruna çıkmak şöyle dur

sun; bilakis saray kapısından tar
dedilmişti. Bu muameleden müte
essir olan heyet; Yezidi insaf ve 
rikkate getirmek iç.in, onun üze -
.rinde müessir olanlara mUracaat 
etmişti. Fakat bu sarhoş ve sefih 
Halifenin adamlarından hiçbirine 
söz geçirememişlerdi. Şamda ah -
lak tamamile tereddi etmiş .. San
ki bu koca belde, baştan başa bir 
sefahat sahnesi haline gelmişti. 
Peygamberin torunları namına is
tenilen şeylere, herkes gülüvernıck 
le iktifa eylemişti. 

Bu heyet. çok meyus ve mlite -
essir lbir halde (Medine) ye avdet 
etm4;ti. Şamda karşılaştıkları ha
disatı naklederek halkı heyecana 
getirmişlerdi. O zaman, Medineli
ler şiddetle galeyana gelmişler: 

- Bütün islam lleminin hami
yetine ve dini hislerine müracaat 
edelim. Yezidi, hilafetten iskat 
ettirelim. telam hudutları haricine 
sürelim, diye bir karar vermişler
di. Ve; bu karan verdikten son -
ra da, derhal Abdullah bin Zübe -
yir ile birleşm~lcrdi. 

Y ezit; aleyhinde verilen bu 
karan duyar duymaz, der

ha!l Medine üzerine bir ordu gön
dermişti. Medine halkı: hayrete 

şayan bir cela$let ve kahramanlık 

la bu orduyu karşılamışlar, kanlı 

bir harbe girişmişlerdi. Fakat bir 
çok kıymetli vilcutlan feda etme

lerine rağmen, harbi de kaybetmif 

lerdl 
Yezit ordusu, Medlneye girmif

ti. Peygamberin binlerce mukad

des hatıratrnı taşıyan bu belde, 

bir zulüm ve vahşet sahneel kesil

mişti. Umumt cami, Yezit ordusu 
sUvarilerinin at'larına ahır ittihaz 
edilmiştL Türbelerin ve camilerin 

kıymetli e.,yalan yağma edildik -
ten sonra, kubbeleri de klmlien ye 
re geçirilmişti... Bu suretle Eme

vller; ~lam dinine karşı olau all

kalannm derecesini göstermişler
di 

Yezidin muzaffer askerleri, Me

dineyi klfi derecede harap ve pe
rlf8ıll ettikten sonra, (Mekke) tlı:e 

rine yUrUmUşlerdi. Hiç tUphesiz 

ki, o mukaddes beldeyi de, Medine 
gibi altüst edecekler; İbni ZUbe • 
yiıri de ele g,eçirerek, feci bir i.kibe 
te mahkum edeceklerdi. ı.,te o m
rada Yezidin vefatı haberi gelmif .. 
Ordu, artık hareketten vaz geçerek 
($a.mla av~ etmi-ti. (Mekke) an 
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cak bu sayede kurtufahilnıiştl. 
(Arkası var) 

insanları yalnız fena tarafların
dan gören biri, tabiat insana dili
ni yalan söylesin diye vermiş, 

diyor. Büsbütün doğru bir fikir 
değil. insanların doğru söyledikle
ri de olur. Hem de yalan her va • 
kit fena bir şey değildir, güzel de 
olabilir. Mesel!, di l şiir söyledigi 
vakit belki yalan söyler ama, gü -
zel söyler ... 

Zaten bunlar dilin hareket etti
ği vakit yani söz söyledıği vakit 
ifade ettiği şeylerdir. Halbuki ben 
bugün dilin hareket etmeden, yal
n ız manzarasile haber verdiği şey 
leri anlatmak istiyorum. Hareket 
etmediği vakit dilin yalan haber 
verdiği pek nadirdir, en çok defa 
doğruyu söyler. Onun için, pek es
ki zaınanlardanberi hekimler bir 
has1a muayene ettikleri vakit dile 
baknııya ~k ehemıniyet verirler. 

Dil, her şeyden önce, midede ve 
barsaklarda hazim işinin yolunda 
gidip gitmediğini haber verir. Haz 
mi tama.mile düzgün adam az bu
lunduğundan di n de tabii halini 
görmek az vAki olur. Bundan do
l ayı onun tabii halini hatırlatmak 
faydasız olmaz: Tabii di lin rengi 
pembe, üzeri, kuru değil, ıslak ol
mal ıdır. Bunlardan başka üzerinde 
ne çıkıntı, ne yarıklar, ne de kü -
çük veya büyük yaralar bulunma
malıdır ... Fakat, söz söylerken her 
vakit doğruyu haber vermemiye 
alışk ı nlık tesiri le olacak, bazan ta 
bii halinde bile pembe reniini kay 
beder de, esmer, siyaha yakın bir 
renk alır. 

Beyaz ve paslı dilin hazimde bo
zuk luğu haber verdiğini elbette bi 
lirsiniz. Baromet renin iğneleri i · 
leriye veya geriye götürüldüğü va 
kit, hava bozuk kaldıkça, yine ken 
di kendile rine eski yerlerine dön
dükleri gibi, hazim bozuk kaldık -
ça dilin pasını silmek, kazımak 
f ayda vermez, biraz son ra yine ge 
lir. Dil bunun la, midenin, barsak
ların, karaciğerin, safra yolunun 
bozuk olduğunu, inkibaz bulundu
~unu haber verir. Hazim yolları 

üzerine te9ir eden ırip gibi hasta
lı klar da di l üz•rlnde pas hlsıl eder , .... 

iplik ithali 
Bekleniyor 

~h"İ!nizdeki ıplik işliyen tezg ·ıhlar 
bir müddettenberi ipliksız k ldıkları 

ve ıhl :yac;ı:.ıır.a kafi mikta ren iplik 
bulamadık! ı mi iddia ederek 1'icare: 
odasına mCracaat etmişlerdir. Jda.ca 
kendilerir.f') cnha bir müddet !'abret
nıelerini ve yrıkında bol iplık a:acal:
ları söy!Pnmiştir. Tahkikatınııla na· 
7.aran, bu ay Mısır, lngilter~. !talya
c:an 260 - 300 balye kadar h: 'c g. j. 
'lliş ve teui oJunmuştur. Nisa l içıı •lc 
küllh·""'!ı nı!ktarda iplik g•le<.:el\tİt". 
Bu ayd:ı İngiltere ve Amerika iplik
lt>ri piyasaya gelmiş olacaktır. Yalm 
kat ıpliklerden nisan ayında 8 - 10 
numaralı olarak 400 halyenin g~lme8i 
beklrnmektedir. Mayıstan sonra iplik 
için Hkmtı çekilmiyecektir. · 

Çorapçılar toplandılar 
Dün, Sanayi birliğinde toplanan er

·1 kek çorapları fabrikatörleri, c;:orap 

1 

st:1Jl"1.:ırdı hakkında müzakerelerde bu 
, lunmuşlar ve İktisat vekaletinr. j:'Ön-
1 dt•rilmek UzEre baz ıesaslı nıa-t leler 

tesbit etmişlerdir, Bu esaslara, çoran 
larırı çift iplikten ve topukla!"mm iki 
katlı olmasile beraber ip:;k kalitele

rinin iyiliği mevcut tip makinelerle iş
lenmesi ve sağlamlıklarırun teminidir 

1 LiM AN HAREKET LERi 1 

Bugün limarumı7.a gelecek \ 'apur • 
lar : 

Saat 16)5 t~ Uğur lzmitt~n, 15,tO. 
ta Kocaeli Mudan~ adan, 6,30 ela An
taı:rn Bandırmadan. 

Bugün limanımızdan gidecek \ '&.. 

purlar: 
Sa.at 18 de Çanakkale Bartına, 20 

de Anafarta Bandınna~ a. 

Fakat ateşli, bütün viicuda ya
yılan hastalıklarda dil yalnız pas
lı olmakla kalmaz. Ağzın her ta
rafı dil ile birlıkte kuru olur. 

Tifo hastalığında dilin bu has -
talığa mahsus bir manzarası var
dır ki, teşhis için işe yarar. Dil a
teşte kızartılmış bır et parçası gi
bi görüniir. Ortası biraz beyaz .ol
duğu halde kenarları kuru ve kır
mızı olur. Hastalık pek şiddetli ol 
duğu vakit üzeri kabuk bağlamış 
gibi görünür, Papağan diline ben
zer. Bapağan da söz söyler bir hay 
van olduğundan bu teşbihte hata 
yoktur. 

Fakat dilin ahududu rengine 
benzetilıııesi teşbihte zevkiseliıne 
delalet etınez: Çünkü ahududu 
renginde denilen dil kızıl hastalı • 
ğına delalet eder. 

Sarılık hastalığında dilin altı da 
sapsarı kesilir. Kansızların di li a 
çık renkte olur. Kalp hastalığı iler 
lediği vakit dıl de dudaklar gibi 
morarı r. 

Böbrek hastalığında, şeker has
talığında, mide iltihabında dil, ak
sine daha ziyade kızarır. 

Dil, b~ka uzuvların bozukluk
larını, hastalıkların ı haber verdi
ği gibi, hazan kendisi de hastala
nır. Bir iltihapta dilin üzerindeki 
incecik tabaka soyulu r, o vakit 
tuzlu, hatta tatlı, sıcak veya so
luk her 'ey dile dokununca adeta 
ıztırap verir. 

Bazılarında dil durduğu yerde 
titrer. O halde, en çok, müzmin 
sarhofluğa delllet eder. Beyine 
kan hücum edip, felç geldiği vakit, 
dil de ağırlaşır, ağızdan güçlükle 
çıkarıl ır. 

Bunlardan başka. di l üzerinde 
daha türlü türlü hastalıklar bulu
nabilir. Verem, kanser, frengi has 
talık ları gibi. Bunların hepsini b u 
rada saymıya, tarif etmiye imkA.n 
olmadıtı gibi, zat en !Uzum da yok 
tur. 

Fakat insanın dilini ısırdığı va
kit fena halde acıdığı n ı hatırlat -
mak laz ı mdır. Çünkü, yanlışlıkla 

dilini ısırmak, bile bile yalan söy
lemi• olmıya d•l! le+ eder. div•n ler 
vardır. 

Çikolatacılar Toplandı 

Ç ik.olata fabrikatörleri, dtin s11 nayi birliğinde toplanarak çikolata • 
lardan alınmakta olan 111ua.ı11 ele vergisi hakkında görüşmüşler ve 

iktisat Vekaletine gönderilmek üzere hazırlanmakta olan rapora bazı 
dileklerinin ilavesini istemişlerdir. Fabrikatörler, muamele vergısının, 
çalışmalarının önüne çekilmiş bir dı var olduğunu, bu yüzden çok zarar 
gördükleri için verginin güınrüklerd e alınmasının en muvafık olacağını 

iddia etmektedirler. 

Çivi Fabrikatörleri 
Narhın Arttırllması 
için Başvurdular 

Tel ve çivi fabrikatörleri, dün Ticaret Odasına müracaat cdereli 
iktısat Vekaletince tesbit ('dilen narhın bir ay evvelki demir fi
yatlarına nazaran tesbit edilmiş olduğunu ve dün Almanyadan 
gelen telgrafta demir fiyatı sekiz altın sterline yükseldiği için 
A vrupadan tel getir ·ımcsinin imkansızlığını anlatmışlardır. Fab
rikatörler, yeni narh üzerinden imalat yapamıyacakları iddiasın
dadırlar'. 

Fabrikatörlerin verdiklf'ri maliı-1 

mata nazaran, betonluk adi demir çıı-, _..;",......_~ 

buğun kilosu 14,4 !rnruş olduğu htılde ZAH ,. RE 
l:ımdan cekilerek •mal eüiimiş olan 

baz çivi telinin 11,4 kuruşa satılması. BORSASJ 
na imkan görillem~rnekt.edır. Al11an- 1 
y:ıdan gelen telgraflarda gcrcı fıyat ._....~.........,......._ 
bil.dirilmekte ise de mal g\;nt'ernıek i
c:ı1 angajman kabul N:lilmen ,ektedir. 
Almanyanın Çin, B!ndist;ı ., A•uc;tral 

yıı vesair memle~eJerle b:ığ an:nış ve 
evvela oraların tel ihtiyacını temin 

c~tıktcn <;onra T ·: .. ki vc~·e - eğer ka

lı : ···a- gönd~:- I"" eğ" yn1.1• :naktadır. 

BORS A 
PARALAR 

30 MA1'T SALI 
Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Beletka francı 
Drahmi 
lsvıcre Fr. 
L.eva 
Şıling 
f'lorın 
ç,.koslovak kro. 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
fııv,.c kuronu 
Altın 

Banknot 

613.-
123,-
110.-
120-
80 -
18 50 

565-
20.-
21.-
63.-
70-
25-
20.-
21.-
ıı.-

48.-
30-

1042.-
247.-

ç E K 1. f.: R 

Nevyork 
Pariı 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amster-4 
Prat 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
Varıova 
Budape$te 
Bukre$ 
Belcrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

07919 
17.2375 
15.0437 
4.7025 

88.5737 
3.4760 

64.6056 
1.4464 

22.71 
4.2334 

11.4667 
1.9692 
4.1734 
4.0117 

108.2658 
34.6840 
2.7786 

24.65 
3.1434 

619.-
126,-
110.-
125.-
84 -
18.50 

'75.-
23.-
23.-
6b.-
75.-
28-
22.-
24.-
14.-
52.-
32.-

1043.-
248.-

0.7910f 
17.2075 
15.025 
4.6967 

88.43 
3.4710 

64.4012 
l.4445 

22.6730 
4.2265 

11.4475 
1.9658 
4.1666 
4.0050 

108.09 
34.6275 

2.7740 
24.69 

3.1383 

Bor•adaki muameleler 
Dün Paristen ilk gelen telgrafta 

borsadaki Türk borcunun 269 frank 
olduğu bildirilmiştir. Akşam telgrafı 

ise bunun 270 franga çıktığını göster 
miştir. Borsamızda Türk b.:>rcu fiyat
larını muhafaza etmiş, 20,20 lirada 
kapanmıştır. Anadolu tahvilleri 41,45, 
Mümessiller 43,7, hisseler 23,75, Mer 
ke7. Bankası 91 buçuk liradadır. Er -
gani hısseleri yüz lirayı geçmiş yüz 
buçuk olmuştur. Sıvas Erzu-:-um 95, 
Aslan c.'ınentosu 14,70 lirad<r. I>orsa· 
da havli muatn leler olmustur 

lı' 1 A 1 L A k 
C 1 N S t 

Butday yumuşak 
Buiday sert 
Arpa 
Çavdar 
Mısır 
Keten tohuma 
Yapak Anadol 
Peynır beyaz 
Peynır knşıif 

Bufday 
Un 
Kepek 
Arpa 
Çavdar 
Keten tohumu 
Susam 
Mısır 
Nohut 

G t 1.E • 

A~am ''ukPn 

• 

6.20 6.22 
6.12 6.18 
4 22 4.24 
5.- 5.10 
5.- -.-
9.20 -.-

60.- -.-
29.15 30.U 
3S.- 50.-

90 ton 
75 ton 
26 ton 

143 ton 
60 ton 
69 ton 
76 ton 
45 ton 
14 ton 

G 1 D EN 
Yapak 
Susam 
lç ceviz 
Porsuk derisi 

104 ton 
49 tOD 

7 ton 
2000 adet 

O l ~ 

Buiday Sıkago 
Buiday Vınıpek 

F I ATL A H 

• 
Buğday yükıeliyor 

6 64 Kr. 
6.83 Kr. 

Dün zahire borsasında iste~li mua
meleler devam etmıştir. Buğday bır 

miktar daha y\ikselmiştir. 11 - l:S 
çavdarlı mallar 6.33 kuruşa verilml§
tir. Çavdar nisbetine göre, fısatlarda 
6-7 pn"a kacJr yük!eliş olanı ~r. 

('avdar gev~ektir. Maamafih hracnt
cılar 5,10 kuruşa kadar almış ::rdır. 
~\rpa 4,.ZO, nıısıı istekli olarH be§ ku
ruşa çrkmıştır. Diln yedi vagon buğ -
ef.1y. 3 v:ıgon çavdar, 9 vago.ı aıpa 
gcJmiştir. 

NÖBETÇi 

ECZANELER 
Bu ıece nbbetçi eczaneler ıanlardır: 
Istanbul ciheti: Eminbniı: Minasyan, A. 

lemdar : Abdülkadir, Beyazıt : Belkis. Şeh. 
remıni: Nazan, Karacumruk : Suat. Samat. 
ya : Erofiloı, Sehremini: 1. Halil, Aksaray: 
Pertev, Fener: Husameddın, Eyupta Eyiıp 
eczaneleri. 

Beyoflu ciheti: Beyoğlu: Galatasaray • 
Tarih, Taksim: Kemal Repo!, Kurtulut: 
Galata Hidayet, Siıli : Maçka, Feriköy: N• 
ıim Aaeo, Kaaanpap: Müeyyet eczaneleri. 

Beılktaı ciheti: Beılktaıı· Süleyma ~e
cep, Ortakbyde Ortakoy, AI"T'ıw1• t' oyde 
Miltiyadı, Bebekte Merkez ecu•...ıeri. 

Sarryer ciheti: Buyiıkdere: Nuri, Trab:ra, 
Yenikoy, Boyacıkoy, Rumelihisarı cezan• 
!eri. 

Uskudar - Kadıkoy cıhetı : Uııkudar : ~ 
rahor, Kadıkoy : Modada sıhhat, Pazaryo. 
lunda Rifat eczaneleri. 
Dıter semtlerde: llüyukadada: Sinuı. Ba 

lnrköyde: Hilll eczaneleri. 

a 
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iKiNCi INONO 
:3 \-..3 ~ o-,1-

M.E Y DAN 
MUHAREBESi 

<Bqı7ncide) ı-----------
Halbuki Yunan ordusu her iki tün kuvvetlerile, g.imalden ve ce-

grupunu ayn ayn kullarunıt ve yal- nuptan, bir mukabil taarruza geçti. 
mz Bursa grupu ile Garp cephe.ni- Kandilli ve Kavalca. sırtlan tekrar 
ze taarruz ederek Uşak grupu ile de ele geçirildiği gibi düşmandan bu 
Dumlupınar üzerinden doğrıca Af mmtakada birçok ta makineli ttl -
yon istikametinde ilerlemiştir. "Bil· fek ve eeir almdı ve Yunanlılarm 
tün kuvvetlerin kat'f netice yerinde cenup cenahı geriye atıldı. Bu sıra-
kullanılmasr prensibine aykın o- da 2 inci silvari fırkamız da bu ce-
lan bu hareket tarzı Yunan ordu- nah aleyhin~ takibe se~kolundu .. 
sunun sevk ve idaresindeki sakat- Vaziyetlennin fena bır şekle gır 
hw k dT.ı;.; .. d dana k mekte olduğunu gören Yunanlılar 
gı en 1 16"'" en mey oy- 31 martı ı nisana bağlayan gece 

maktadır. rf d b'·t" hed . -

C enup cephemizde bu ikinci 
derecede ehemmiyeti haiz 

harekat cereyan ederken Garp cep
hemizdeki asıl Yunan taarruzu şu 
suretle inkişaf etti: YUrUyUşUn ilk 
günlerinde srklet merkezini cenup 
kolunda bulundurmuş olan Bursa 
grupuna mensup Yunan kuvvetle
ri bili.hare bu sıklet merkezini §l · 
male alarak, 2 fırka ile, Garp cep
hemizin şimal cenahına taarruz et
tiler. 27, 28, 29 mart gUnleri 7.ar
fında ve bilhassa GUndUzbey mm
takasmda cereyan eden muharebe
ler çok şiddetli ve kanlı oldu. lnö
nil mevzilerimfzin cenup kısmına 

Yunanlılar yalnız bir fırka ile ta· 
arnız ediyorlardı. Muharebe, şid • 
det itibarile bu ktsnnda da eimalde
kinden farklı değildi. Kuman.dan, 
zabit ve Mehmetçik, bütün Türk 
çocukları dünyanın ibret gözü ö
nünde, misli görülmemiş bir kahra
manlıkla çarpışıyorlardı. Yunan or
dusu Garp cephemizin şimal cena
hmdaki kuvvetli taarnızlanndan 

beklediği muvaffakıyetli neticeyi a
kmayınca taarnızunun srklet mer
kezini, 30 marttan itibaren cenup 
cenahına nakletti ve muvaffakıyeti 
bu cenahta aramağa çalıştı. Taar-
ruzun sıklet merkezi değişince Yu
nan kuvvetleri Kandilliyi ve Ka
va.1ea sırtlannı işg&'le muvaffak ol
dular. Çünkü ilk anda bu mmtaka
da yalnız zayıf 11 inci fırkamızla 
ka.rşılaşmıı bulunuyorlardı. Vazi
yet sinirleri gevşek bir kumandan 
için buhranlı addolunabili'!"di. 11 
inci fırkamız cenup cenahını lnö -
nil deresine muvazi olmak üzere, 
bu derenin şimalinde, geriye dofru 
kırmağa mecbur olmuıtu. Yunan 

ordusu, cephenin bu şekline naza
ran, Garp cephesi kuvvetlerimizin 
eenup cenahını ihata edebil··cek bir 
ftZiyete girmi• görünüyordu. La
tin Garp cephemizin sinirleri kuv
vetll ve ~r kumandanı bütün kı
taata muannidane müdafaa emrini 
vermifti. 
l 

Bu sırada Amasyadan gelen 
5 inci Kafkas fırkamımı bir 

alayı ile Millet Meclisi muhafız ta
buru da gelmiş ve Garp cephesi em 
rin.e girmiş bulunuyorlardı. Gerek 
bu kuvvetlerin, gerekse Altmtaş 
mmtakasmdan celbedilen 23 Uncu 
fırkanın muharebe meydanma ye -
tipıelerl ve bunlann milk !nmelen 
aevk ve idare edilişleri bu mUşkUI 
vuiyeti tadile imkln verdi 23 Un
eU fırkadan maada 8 inci niyade ve 

za m a ve u un cep e gen çe-
kilmeğe başladılar. Bu suretle 27 
marttan 31 marta kadar 5 gUn sU- . 
ren .. tktnct tnönU,, meydan muha
rebesi de TUrk İstiklal ordusu ta
nı fTTıdan kahramanca kazanılmış 
oldu. 
Dumlupınar üzerinden Afyon is

tikametinde ilerlemiş olan Uşak 
grupuna mensup Yunan kuvvetleri 
de,'Bursa grupunun bu mağlO.biyeti 
üzerine, tekrar geriye doğru çeki -
!erek Dumlupınar mevzilerine yer
leşip kaldılar. 

B izim "İkind Inönü,, zaferi
mizin kıymet ve ehemmiye

ti hakkında yazılacak her türlü si
tayişklr yazı bu zaferin hakiki ma 
hiyetini aydınlatamaz. Onu ancak 
AtatürkUn veciz lisanından dinle · 
mekle bütün şümul ve mlnasile kav 
ramak mUmkıün olur : 

Garp cephesi kumandanı Yunan
hla.nn ricatini ve ordumuzun ka -
zandığı zaferi bir raporla - O za
man BUyük Millet Meclisi Reisi o
lan- AtatUrke bildirmişti. Ata
türk, İsmet 1nönüye verdiği cevap
ta l<)yle diyordu: 

.. BUtttn tarihi i.lemde, sizin 
lnöntl meydan muharebelerin -
de deruht.e ettiğiniz vazife ka. 
dar ağır bir vazife derulrte ~ 
miş kumandanlar enderdir .•• Siz 
orada yalıın düşmanı del'\ mD 
lettn lll&k'*-,f"Npdnl llf,,JJ'ndlplz. 
Nunmm tarihin kltabel mefa • 
birine kaydeden ve btittln millet! 
haklonızda ebedt minnet ve şük
rana sevkeden büyük gaza ve 
u.ferlnlzl tebrik ederken, üstün. 
de durduğunuz t.epenln size bin
lerce düşman ölWerlyle dolu bir 
meydanı şeref seyrettirdiği ka. 
dar mDletimlZ ve kendiniz l~n 
de şaşaaı ltilA ne dolu bir ufku 
istikbale de nazır ve h6ldin ol
duğunu söylemek isterim. ,, 

Hakikaten tsmet lnönünün Uze
rlnde durduğu tepe hem kendisi, 
hem de Türk milleti için "şaşaa.i i
tili,, ile dolu, geniş bir istikbal uf
kuna "nlztr ve bA.kim,, di ve bunu 
ancak AtatttrkUn nA.fiz görüşü. da· 
ha o zamandan, görUp kestirebilir· 
dl. 

Yazımıza BOD verirken tnönlerin-
de can vermiş ve kan akıtmış Türk 
çocuklarmr sonsuz minnet ve şük
ran duygularımızla anar. onlan ye
tiştiren TUrk analarmı hürmet ve 
tazimle selamlarız. 

Başvekilin 
Be!grat 

1 1 ISPAMY .ADA 
..... 

, Asi Orduları Her Tarafta 

Oç Y aşni-da Milyo· 
ner Olan Meşhur 
Beş Kardeşler 

Bundan üç sene kadar evvel Kanadada orta halli bir kadın bir 
batında beş çocuk birden doğunnuştu. Daha o zaman Kanada 
hükfuneti tarafından vesayet ve muhafaza altına alınan bu beş 
kardeşlerin servetleri günden gilne büyümektedir. Hepsi ayni za
manda doğmuş olan bu beş kızkardeşin daimi bir doktorun müşa
hedesinde fevkalade itina ile yaşadıkları malUmdur. İngiliz ve 
Amerikan gazeteleri bu beşkardeşin giinlerile, idetlerile, hatta 
saatlerile meşguldürler. Amerikalılar bu çocuklarla adeta kendi 
çocukları gibi alakadar olurlar. 
Onlara dair yapuµa,ca.k ~ Vfl 
fotogra.fi'arm inhisan '6fr kaç firma
ya dtdımttlfP. Ye<lSMrl blıt~ 
ve şeker\~~eıı.Wıı 
lerce do~ırl&ı'.~~ 
ilaçlar da reklam edildiğinden onlar

Evi Niçin 
Taşlamış? 

dan da para alırlar. Kanada hükiime- Zabıta, Fenerde bir evin esrarengiz 
ti Beş kard~şlerin bugünKü servetle. bir şekilde ~tanınası işine el koy
rini ilan etıniştir. muş, ve nihayet bu evi taşlıyanı ya-

Resmt rakamlara nazaran bu k:l - kalamıştır. 

Perisan 
1 

Ediliyolar 
Avrupada Tam 
Bir Birlik için 

<Batı 1 incide) \ 
İtalyan tayyareleri tarafından 
şark sahillerine karşı vukubulan 
hava hücumlarına bir mukabele 
saymalk çok mümkündür. 

Hökômet zırhhlan bugün, ulle • Pan Evropen Reisi R. N. Kont CoD
rln elindeki Malagayı da bombanh· denhove Kalegri Sofyadan şehrimiz,e 
ma.n etmı,tlr gelmiştir. 
Karada, Madrİt cephesinde de mU • . B. Condenhove ~alegri lstanb~~ 

ıımı lıidiseler vuku bulm tıur HU • bır .konferans v~dıkten . sonra. yuı 
. . . .. Uf • aynı maksatla Atmaya gıdecektir. 

idim.etin tebhğine gore, Aganda tara. Avrupa birliği reisinin, annesi Ja-
fı su baskmma maruz bırakılmış ve pon babası Avusturyalı ve kendisi 
neticede asilerin Valensiya - )lad - Çek~lovak tebaasıdır. BUyük anneel 
rit yoluna. yaptıklan·taarnızlar, kat'f Yunanistanm eski ve tanınmJŞ a.ilele
bir akamete uğra~. Hil~et, rinden Kalegri ailesine mensuptur. 
Madrit - Valenaıya yolunun asiler · Umumi Harpten evvel Kalegri aile
den kurtulduğunu ve tam bir serbesti ıinden bir diplomat Tilrkiyede Yuna
içinde faaıliyete açık olduğunu ilin et. nistan sefirliğini yapmıştır. 
mittir . B. Gondenhove'nin bUyük baba.ti 

HUkiimet Madritin şimali gnrbinde Belçika kontlarından, kansı, Viyan& 
Aravakaya karşı bir taarruz yaparak şehir tiyatrosu facıa artistlerindeD 
Eskorya.lı yolunu da tamamiyle kı.ır - meşhur İda Roland'dır. 
ta.rmıya çaılışıyor. Asiler, bu taarruzu AVRUPADA TAM BİR TES~ 
pil.skttrttUklerini iddia ediyorlar Kont R. N. Condenhave, dün ken• 

HukA- t Sigu tak • d disile göril.şen gazetecilere şunlan söY, 
wue enza mm asın a }emiştir: 

Aragon yoluna hakim olan Lekruz "-Son konferansımızda bilhun. 
sırtlarını ele_ geçirmeğe uğraşmakta. A vrupanın zirai mahsulleri meselesi• 
dır. Asilerse burasmı tahkime çalışı· le meşgul olduk. Konferansa bUtU!l 
yorlar. Avrupa devletleri iştirak etmiştir. 

Kanlı harplar Birliğılmfz, A vnıpada tam bir tesa. 
ntlt vücude getirebilmek için çalış· 

Havas muhabirine göre Madrldin maktadn:. Bunun için de evvel! efklrt 
cenubu §arldsinde Karabancel mm- umumiyeyi hazırlamak icap etmekte
takasmda kanlı muharebeler vuku dir. 
buılmutşur. Burası ev ev işgal edil • Müstakbel Avrupa Btrlfit. Müt.t~ 
mdcte ve her ev ınitralyözlerle dol • hit Ame~ka hUkibnetlerf gibi bir te
dunılmaktadır, l'ekkUl olmıyacaktır. Gavemiz Pan 

Cilmhıuriyetçiler yine Madrft cep - Amerikan hareketlerine benzemekte
hesinde Mirsalis kasabasını işgal et. dir. Yani her memleketin istikllllye. 
mişlerdir, İspanyanın cenubunda Koı tini e-aranti. etmek ~rtile bir. Avru• 
dovo cephesinde de viddetli muhare • ~a devletten federasyonu vUcude ge-
beler devam ediyor. İki taraf ta bura tırmek istivonız. • 
radaki zıengin maden sa.hasmı ele ge. Bueiin G~rbt A~pada bUyUk bir 
...ı k t' ded' ı A il p kan•rkhk htlkUm sürmekte olmasm& 
-.~rme gayre m ırJer s er ozo ... . 

: . - ragmen Balkanlarda tam bır süldlD 
Blonkoyu muhasara ettiklerini soy · ve c;ok ~zel bir dostluk vardır. Al· 
IUyorlarsa da hUkOmet kuvvetleri ce • manya ile Fransa da Bal~ .zU>L,....
nuptan nenem:• ve astlerhı taamı~. 11nlaşmıya muvaffak olurlarsa Pan 
nu akamete ugr~ sayılacak bır A vropen kendiliğinden ortaya çıka
vaziyet almıştır. Halbuki bura.ya caktır. 
gelen bir habere göre, (10.000) e ya. 
km İtalyan gönderilmifti. Bir hafta 
Öllce asilerin Pozo Blankoyu zaptet • 
meleri muhakkak ıaylıyordu • 

~ıilerin cephesinde bozgun var 

Ziraat Vekaletinin 
Teıkilc1t Kanunu 

çUk kızlar şimdiden milyoner olmuş. Haliç Fenerinde oturan Bay Raifin 
tardır. evi birkaç gündenberi devamlı olarak Asilerin elinde olan Malagadan 
Beş kardeşlerin servetlerini sinema taşlanmıştır. Bu esrarengiz eli mey-, ~elen haberlere göre, asiıler miltead • 

şirketleriyle gazeteler ve mevadı gI· dana çıkarmak için tertibat alınmış, dit suikastıerle karşılqm&ktadırlar. 

Ankara, 30 {TAN) - Kamutay 
Bütçe EncUmeni Ziraat Veki.letinin 
Teşkilat Kanunu üzerindeki tetkik. 
lerini 1 Hazirandan evvel bitirmek 
için hususi bir komisyon teşkil et
miştir. 

daiye satan şirketler vermişlerdir evvelki gece, cebinden çıkardığı taş- Komploların birine iştirak ettikleri 

28 
st U bas k lan eve doğnı fırlatan bir adam cilr- için yirmiden fazla İtalyan Malagada 

mayı a çe: yaşm: aca 0 • mil meşhut halinde tutulmuştur. kıurşuna dizilmişlerdir 
lan Beş kardeşlenn ban ayoa konmuş İlminin Zahit olduğunu söyliyen Elceztrasta bulun~ bazr vj\ksek 
paralarmm yekflnu 11 nıily n frank- suçlu, evi niçin taşladığı hakkındaki memurlar bu 9Uikaate dahil olduktan Nurullah Esat, Döndü 
tır. suallere doğru dtlrilst bir cevap ve • k;fn vazifelerini bırakıp kaçmış bu • ~ümer Bank Umum Müdürü Nunıl· 

Bu miktara yine banka= ~tml • rememi~tir. Ta.hkikata devam edil • lunuyorlar. lah Esat Sümer, şehrimizdeki Sümer-
~ ~,800.000 franklık nı telif tah- mektedir. Tetvanda da ytl7.den fazla ktşlnin bank vubesile Bakırköy ve Beykos 
villen vardır • ayni sebep yUzUnden kur§una dizil • kundura faıbrikalannda yaptığı tet • 
~klarm Uç yaşına bas~arı mu Görünmez Kaza· dikleri bildirilmekte ve iropmloya 1ş. kikleri bitirmif ve Ankaraya dönmtlt 

nasbetıyle fevkalade meraaun hazır. tirak ed nterin 1000 d fazl ld k tür. 
!anmakta ve hükilmetin buıgilnkU ser- Galatada Necatibey caddesinde bir e v . en a o u • 
vetleri hakkında ilin ettiği miktıtrm kahvede çalışan Mehmet, bir merdive- lan ~aber enhnektedir. . 

U · kl · 28 ma k ne crkarak kahvenin Ust knmn ke • HUkO.met Oviedo cephesınde de 
ç yaşına gırece en yısa a.. üh · uvaff a.kıy tl k dı"'-

dar bir hayli artacağı tahmin edil _ penklerinl tamir d~erk~n müvuedne- mbild' n_n m e er azan 6 .... ı 
ktedir 15ini kaybederek üşmüş ve başın an ırıyor. . . 

Bir Şoföre Çarpan 
Kamyon 

me • a.i!Tl' surette yaralanmıştır. Bilbaod& milisler iki kasabayı işgal 
.., Mehmet, yuvarlanırken elinden fır- etınislerdir. Şoför Arifin idaresindeki b!r k&. 

K Y nıyor mür ka..-nyonu, Kadıköyde Kuşdilinde ar a':I' lıyan keeer, caddeden geçen Perlkli Çiftçiler asileri iıtemyor l f A 11 lı!ıminde bir yolcu:va çarparak tehli· yaya 0 arak gitmekte olan şo ör •'-! • 

Belgrat, 30 (TAN) - Havaların keli surette varalanmasına sebep ol- Daily :aerald'e bildirildiğine göre, ye çarpmış, yaralamıştır. 
çok soğuması üzerine, dUn Zağrep ve mu~ur. Ya~lılar tedavi altına alın- asilerin cephesi keşmüke,ıer içinde 
havalisine kar yağnuetır. mışhr. dir, Çiftçiler her yerde asilere karşı 

çete muharebesi y&'P!nakta ve gece _ 

2 bıci ıtıvarıi fırkalan da Altmtq 
taıı İnönü mevzilerinin cenup ce
nahı mmtakaama celbedildiler. Bu 
llUl'etle adedi yekftn itibarile Yu • . 
nan ordusundan kat kat zayıf o
lan Türk ordusu İnönü mıntaka
emda, yani kat't netice yerinde, 
Yunan ordusuna adetçe dahi Us • 
tün bir hale gelmişti. İşte Yunan 
ordusunun Afyon üzerine, havaya 
eallanan kılıç gibi, sevkettiği U
p.k grupu kuvvetlerinin kat'I ne
tice yerinden uzaklaşmasına mu -
bbil Türk ordusunun kuvvetleri
nin büyük kısmını bu kat'i netice 
mahallinde kullanışı Türk askeri 
1evk ve idaresinin bariz ilstUnlüğü

Seyahati 1 
<~ 1 incide) 

da mutabık kalınmıştı, Haber aldığı. 
ma göre bu mil'zakerelere yakında 
başlanacaktır • 

Türk • Sovyet Konuımaları l 
leri asileri rastgeldikleri her yerde 
baskına uğratmaktadırlar. Çiftçiler 
bu ~lere maI<unat verdikte!l bqka 
btıtiln lhtiy&çlarmı temin ediyorlar. 

Bundan başka asiler arasında kav. 

Oıküdar Tramvaylan 
Üsküdar, KadıkiSy ve havaJflt 

Halk Tramvaylan Şirketi bu sabah 
heyeti umumiye içtimamı yapacaktır. 

Ücretlerde tenzilat işinin unıumt 
heyet toplantıamdan sonra Nifıaca 
tetkik edileceği söylenmektedir • 

U güneş gibi qiki.r olarak göa • 
ektedir. 

I• ete emrine giren kuvvetle
rin mukabil bir taarruz yap 

imkA.n verdiğini ve Yunan 
IR'dWA:mun da klfi derecede yıpran 

olduğunu gören Garp cephesi 
danı İlmet Pl.f& (General 

bU.yük Bqvekil İsmet lnönU) 
lftrıı!llt. bir emirle 31 mart dntl bfl-

Belıradda Küçük Antant 
Toplantısı 

Belgrat, 30 (TAN)- Romanya ve 
Çekoslovakya Hariciye NaZll'lan M. 
Antoneeku ve M. Krofta ay başında 
buraya geleceitler ve derhal Küçük 
itilif daim! komisyonu toplanacak -
tır. Bu toplantı iki gUn sürecektir. 
Çekoslovakya CUmhurreisi M. Be. 
nes de nisanm betinde Belgrata gele. 
cektir. 

M. Krotta Romanya miUf b&yra • 
mmda Btlkretl de ziyaret edecektir. 

Romanyadan gelen haberlere göre, 
Yugoslavya Bqveirlli M. Stoyadino. 
vic; te kont Ciyanonun ziyaretini iade 
için bir müddet sonra Romaya gide • 
cek ve iki devlet a.rumda bir irllltUr 
yaklaşmasr itlllfııaınesi imzalanacak
tm'. 

Anlıtucula Türk • Rııa tİCGTet müzderaini idare edenler top
lantı halinde 

Ankara, 30 (TAN muhabirinden) - Türkiye ile Rusya arumdald ti. 
caret anlaşmam, müzakereleri hentll bitmediğinden ı Mayma kadar ye. 
niden uzatılmıştır. 

~ar eksik olmuyor ve cepheye gön. 
derecek asker bulamıyorlar. Asi cep. 
besini teŞkil eden İtalyanlar. lspan _ 
yollar ve Fulılar arumda da kavga. 

' lar eiadk olmamakta ve Almanlar bun 
lardan nefret etmektedirler. Franko. 
mUhiınJnat eksikliğinden mustariptir. 
ve bu yüzden hiç bir yerde taarruza 

I gecemiyor • 
ı İngiltere hilkillrıeti Staııheme is • 
mini taşıyan gemisinin asilere ait bir 
balıkçı gemisi tarafında ateşe ufra • 
masmı Kadtks nezdinde 'DroteBto et. 
mişt:ir. Aeller ~minin lfllh turdıfT· 
nı iddia etmffJl}er, fakat tddlalarmın 
aalı olmadığT ıuılqylm1'1tu'. 

Denizlerde 
İngiltere hUidlıneti, tapuya kara 

sulan içinde ifaret alan gemilerinin 
cevap vermelerini ihtar etmiftir. Fa. 
kat açık lularda İniliz gemilerinin 

U niveraitedeki)conferanı 
Üniversitede tertip edilen ve umu • 

ma mahsus olan haftalık konferans 
dün Ünivenite konferans salonund~ 
fizik profesörll Sa va tarafından ve • 
rilmiştir • 

YENi NEŞRiYAT 

Haftalık Sinema Mecmuası 
7 inci aaym bu.gün çıktı. Gene; sine

ma yıldızı Simone Simonun macera • 
lan - Holivutta muvaffak olmak 
için ne llzımdır?- Sinema haberleri, 
- Greta Garbonun eıran meydana 
çıkıyor. - Artist vücuttan nasıl gtL 
JJelleşiyor? Sinema takalan - Yeni 
filmler - Sorgulara mektuplara ce
vaplar ve 50 kifilik yeni altınlı bilme. 
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Teşkil&+. Esasiye cu) 
Kanununda Yapılan 

Son Değişiklikler 
Millet Meclisi, geçende tarihi ve mühim toplantılarından birini 

yaparak Başvekilimiz ismet İnönü ile 153 arkadaşının Teşkilatı 
Esasiye Kanunumuzun bazı maddelerinin tadili hakkındaki tek
lifini görüştü. Bu" tarihi celsenin zabıtlarını aynen neşre devam 
ediyoruz: 

Rasih Kaplan (Antalya) - Babil 
ulesi mi burası?. 
Recep Peker (devamla) - Bize 

okulurkcn kıyafet değiştiren irtica 
enilen heyUlanın boynuzlan, kuy -

ripğu yoktur. Hepiniz tecrübenin en 
d~rin safhalarında yaşamaktasınız. 
D~vletin herhangi iç veya dış güç
lil1flerle uğraşma zamanında, şark

taq, garptan, cenuptan, şimalden e. 
sen tahrip propagandalarına karşı 

kendisini her zaman korumaya hazır 
bulunması elzemdir. 

Onun için devletin Ana Kanunun. 
da yalnız Cümhuriyetçi olduğumu -
zun ya.zıh olması bugün artık kafi 
değildir. Ana Yasamıza bugün mü. 
ukere edilen layihadaki diğer un -
&urları da eklcmeğe mecburuz. (Doğ
ru eesleri.) 
Arkadnşlar; toprak işi üzerinde de 

arkadaşın söylediği sözlere karşı bir 
fikir arzetmek isterim. Halil Mente. 
~e arkadaşımız esa3a pek itiraz et • 
mediler. Bu mesele devlet için bü
yük ve hay~ti bir meseledir. Daha 
ziyade değer meselesinde durdular. 
Esa,.,en teklif edilen maddede top -
raklanma için aynca kanun yapıla. 
cağını söylemiş olduğumuza göre 
bngiln müzakerede bu paranın tedi
yesi Uzerinde söz söylemek fazla o. 
lacaktır. Bunu hususi kanunun görü. 
,uımesine bırakabiliriz. 

Mülkivet hakkında istikrarın bo
zulması ·18.yihada hiç mevzuubahis 
değildir. Topraklanma işinde tediye 
usul ve şekillerini teşkilatı esasiyenin 
alelrtliı.k istimlaklere ait umumi kai. 
desinden ayırıyoruz. Aksi halde bu 
işe normal yoldan para vermek yal. 
nız Tlirkiyenin değil devlet mahiye -
tinde hiç bir bUnyenin tahammül e. 

' demixeceği bir külfet teşkil eder ki 
bu-vaziyet yüksek maksadı felce uğ 
ratır. 

Bunu açık surette söyliyerek 
bir kanun layihası yolu ile Büyük 
Millet Meclisi huzuruna gelmesi hem 
pratik, hem de esaslara bağlılık ba. 
kınımdan en doğru bir hareket olur. 
(Bravo sesleri, sUrekli alkışlar.) 

Aziz Akyürek (Erzurum) - Ar
kadaşlar; bugün Büyük Millet Mec
lisine sunulan takriri imza edenler
den biri de benim. Halil Ment~e ar
kadaşımızın bazı tereddUtlerine dair 
olan sözlerine bu kürsüden cevap 
vermek istiyorum. 

Teşkilatı Esasiye Kanunu ne de· 
mektir? Bütün milletlerin ..kanunla
rını gözden geçirirsek onlarda iki 
esas görürtiz. Birisi; başarılan ve 
kuvvete istinat eden, muvaffak olan 
inkilaplarm ve prensiplerin ifadesi
dir. !kincisi; daha ba,arılmak isteni
len ve onun için çalışılan prensiple
rin, inkiliı.plann esaslarıdır. 

lnkılap nedir? inkılap bir mi!l!tin 
yükselmesi, ilerilemesi için aranılan 
bulunan bir forınü!Un tatbikat sa
basına geçirilmesi demektir. 1nkila
bm muvaffak olması, onun doğur

duğunu ve hakikaten milletin öz ih
tiyaçlarından, duygulanndan, kabili
yetlerinden doğmuş olduğunu ispat 
etmesi demektir. Başarılan inkiliı.p
lardır ki milletlerin malı olurlar. 
DünU ve bugünü göz önünden geçi
relim. Benden evvel arkadaşlarımın 
söylediklerini tekrar etmek istemem, 
onlar büyük bir belfıgatla huzuru
nuzda hakikatı anlattılar. Ben yal
nız kendi görüşümle anlatmak isti
Yol".ım ki dünle bugün arasında in
kılap bakımından büyük bir fark 
görüyorum. Dünkü Türkiye hakiki, 
milli benliğini kaybetmiş ve asırlar
danberi ya.şıyan Türk varlığının i· 
caplannı bir tarafa bırakmış, sun'i. 
tamamen yabancı bir şekle girmiş
Ur. 

Onda Türkün bUtiln an'anelerl si
linmiş bulunuyordu. O yaşayış sun'i, 
bir yaşayıştı. Gelip geçici bir yaşa
yıştı. Bu, ya ölümle nihayet bulmak 
yahut bir inkilapla tamamen yerin
den atılarak değişmesi lazımgelen 
bir yaşayıştı. Vatanımızın geçirdiği 
bilyUk ölüm tehlikelerini gözönilne .. 
getirdiğimiz zaman o kurtarıcının 
büyük iradesini, azmini, f edaki.rlığı
mın genişliğini da.ha Jyi a.nlanz. Türk 
yurdunu büyük kurtancısı AtatUr
kün onun öz milletinin hayatından 

alarak hazırladığı fırka teşkilatı, bu
günkü inkilabın temellerini kur
muş ve bunun üzerinde başarıcı bir 
çalışma yapmıştır. O bunda nasıl 

muvaffak oldu? Nasıl muvaffak ol-
duk? Bunu uzun uzadıya izaha lü
zum yoktur. Bu dehanın milletinin 
kabiliyetlerini ve imkanlarını sezme· 
si ve arkadaşlarına anlatabilmesi, 
milletini ir§8.t ederek hakiki kurtu-
luş yolunu göstermesi, bu mucizenin 
esas temelleridir. 

Atatürk, milletinin hangi işte na
sıl yükseleceğini bildiği için ona ait 
olan prensipleri daha evvel df•~iln

müş ve onu ona göre programlaştı
rarak harekete geçmiştir. Başka 
memleketlerde inkilaplar kanla, &· 

lahla, ihtilallerle yapılırdı. Bizde in
kilabm büyüklüğü, arkadaşlarımız

dan birinin de söylediği gibi hareke· 
tinin en büyük insanlık muvaffaki· 
yeti nümunesi olduğunu bUtün dün
yaya göstererek ve bütün millete 
anlatarak ve duydurarak, onun ru· 
bundaki bütün kuvvetlerden istifa
de ederek inkilabı esaslı eurette ba· 
şarmıştır. Şimdi tatbikatta, bütün 
kanunlarımızda yer bulan inkilap 
prensipleri, Teşkilatı ~asiyemize 

girlyor. Bu onun son olan ahenkli 
yeridir. Çünkü başarılan inkilapla
rm yeri, o memleketlerin Teşkilatı 
Esasiye Kanunlarıdır. 

Halil MenteŞe arkadışımız toprak 
ve çifçi işlerine temas ettiler. Top
rak işi bir Teşkilatı Esasiye i~iu 
için midir, değil midir? Bizim gibi 
dörtte üçü çiftçi olan bir memlekette 
toprak, Teşkilatı Esasiyenin ana te· 
mellerinden birisini teşkil eder. Ay
nı zamanda toprak, yaşamanın da 
en mühim temelidir. 

Ortakçı çifçiler; ben bunlan haki
ki çif çi addetmiyorum. Bugün yüz 
binlerce, milyonla.re& yurtda.şlan
mız ameledir ve bir nevi ikttAadi e
!5irdir. Onları hakiki hürriyetlerine, 
iktısadi varlıklarına çıkarmak için 
Partinin ve Büyük Millet Meclisinin 
kararlan tamamen yerinde olacak
tır. 

Bir noktaya daha temas etmek ıs-
tiyorum: Bugün Teşkilatı Esasiye 
kanununa girecek olan eSaslardan 
birisi olan inkiliıpçılık, orada yeri o
lan bir vasıftır. İnkilap başlamıştır, 
fakat yapılacak daha çok inkilap i;ı
leri vardır, inkilap durmaz daima 
yürilyecektir. Yarın için de inkilap 
bizim için fedakarlık hazırlıyor. Biz 
şimdiye kadar hıızırladtğımıı yolda, 
yurdumuzu işletmek için çalışmala
rımızda, karşımıza çıkacak engelleri 
yıkacağız, bizi bu yükselme ve ller· 
leme tutacak bütün hurafeleri eze
ceğiz. İnkilapçılık, bu demeiı:tir. 

Biltün Türkler gözlerini Atatürk'e 
dikmişlerdir. Onunla beraber bugü
ne geldik. Yarın da onunla beraber 
ilerileyeceğiz, yurdumuzu yiikıselte

ceğiz. 

Ark:ıda...,lar; lnkilAp yapmtk bil· 
yUk bir iştir. Onu sağlaınl&ftlrtnak, 
onun kadar bUyUk bir iftir. Onun 
istikbalini hazırlamak ve korumak 
da ondan daha bUyUk bir ittir. 

Biz TUrk çocukla.rınm inklllbmı 
mes'ut yapmak için bugün ya.pılma-
81 lizımgelen bir f edlklrlığı yapa
cağız. (Alkışlar) 

Huhittin B&ha Pan (Ordu) 
Arkadaı,lar; ben teferuattan bahse
decek değilim. Yalnız bir sevuclmi 
söyliyeceğim. 

AtatUrk bize iyi bir vatan verdi. 
Bizim imanlanmızı nefsinde ve mu
hitte tecelli ettirdi. İstikbalimizi te
min için lazım olan umdeleri Fırka 
programına koydu. Fakat öyle r;an
nediyorum ki, 9imdi öyle hatırıma 

geldi ki, bunlan ki.fi görmedi. O da 
bizim gibi, biliyor ki insanla.r dUn
yanm en büyüğU dahi olı!a, on stkb: 
milyon milletta.,m ve bütün dünya 
onun hayatı üzerine toplanaa da in
sanlar fanidir. Atatürk te olsa bir 
giln ölebilir. Çok temenni ederlı: ki 
Allah bize o gUnleri göstermesin. 
Fakat istikbale bakarken ve buglin 
bütün dünyanın şuriş içinde bulun
duğunu düşünerek, yarın benim mil
letim de birbirini boğacak bir bale 
gelir, yani bir İspanya olursa ben 
kabrimde rahat edemem. demis ve 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
O. No: Semti ve mahallesi Sokağı Emllk No: Cinsı ve His. Hisseye göre 

Muhammen K. 

61 Büyükada Maden Salhane E. 51 Y. 8 1741 metre anın 1750 Kapalı 

zarf Ada: 57 
Parsel: 41 

320 Ortaköy Karadağ 19 305 metre arsa 305 Açık ar
tırma 

A zerbaycanlı Bayan Leyll, sa·. 
nat hayatının altıncı yıldö 

nümünü 8 Nisan gecesi Çağlayanda 
vereceği bir müsamerede kutlulıya · 
caktır. Bu toplantıya Bayan Leyla • 
nın san'atkar arkadaşları da iştirak 
edeceklerdir. 

Muşta Yeni 
İnşaat 

427 

489 

556 

612 

641 

4756 

6384 

6539 

7855 

8593 

Heybeliad& 

Büyükada Karanfil 

Tar&bya 

Boyacıköy Bağlar 

mevkü 
Ayvansaray 
E. M ustaf'.apaşa 
Hasköy E. Ahmet 
çelebi 
(Keçeci Piri) 
Beyoğlu Hüseyinağa 

Aksaray Langa 
lncbey 

Bı.:yoğlu Kamer hatun 

Beyoğlu Hüseyinağa 

E. Bostan 
Y. Düzayak 

Hacı kalfa. 

E. Beyoğlu 
Y. Şalcı 

Maslak cad. 

Papa.s 

E. Harap çeşme 
Y. Sinagon 
mahallen: Aziz 

E. Mumhane 

11 No. taj: 9 
Ada: 31 

Parsel: 12 
E.7Mü. 

Ada: 210 
Parsel: 3 

E. 16 
Y. 24 
E. ve 

Y. 4 
E. ve Y 3 

E. 23 
Y. 51 

Y. Küçük Mumhane 
E. 23 
Y. 29 

E. Mirahor 
bıtmamı cad. 

Kılıç Aslan 

Yenişehir cad. 

E. 121 
Ada: 65 
Harita: 

1896 -1897 
E. 25-27-29 

Mahallen: 
29-31-33 

E. 63-65-
67-69-71 

Y. 57-59-61-63 

94 metre arsanın 
Y2 his. 50 " 

597 metre arsa 600 " 

201 metre arsa 400 ,, 

64.30 metre arsanın 
1/4 his. 200 ,, 
KB.gir hanenin 
48/168 his. 260 " 
Ahşap hane ve bah
çenin % his. 

08,~U metre arsa 

86,88 metre arsanın 
1/2 his. 

Kagir Uç hane 

Münhedim 4 dükkan 
ve hane arsaları ve 

1200 Kapalı 

zarf 

100 Açık ar
tırma 

250 ,, 

3000 Kapalı 

zarf 

çatısız natamam dtik- 100 Açık ar
kanın 1/30 his. tırma 

Muş (TAN') - 937 senesi içinde, 
merkez ilçe ile Malazgirt, Bulanık, 
Varto ilçelerine bağlı Kara Hasan, 
Llz, Ziyaret ve üstükranda dört ta· 
ne nümune jandarma karakolu inşa 
edilecektir. Vilayet nafia dairesi bu 
karakolların projelerini yapıp Anka· 
raya göndermiştir. 

Yukarıda evsafı yazılr gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 12-4-937 tarihine 
düşen Pazartesi günU saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. 

tlkbaharda bir dispanser ile bir or
tamektep inşasına ve elektrik tesisa
tına başlanılacak, hertürlü levazım 

hazırlanmış olduğu için iyi memba 
:5ularınm da bu sene zarfında şehre 
akrtılmasma çalısılacaktrr. 

bunları bir kitabı mukaddes halindt! 
Teşkilau Esasiye Kanununa koyma. 
mına koymakla bütün milleti o ı•'ır

madem ki Fırka programında verdır, 
buna ne lüzum var? Flrka progra
mşna kdymakla bütün milleti o Fır
kaya girmeğe davet etmiş değildir. 
bugüne kadar başka fırkaların te
şekkülüne de müsaade etti. Fakat 
dünyaya bakU ki artık bu fırkalar bu 
Türk milletini dahi batıral'.lir. Teş

kilatı Esasiye Kanununa bunu koy
makla bu umdeleri, bu memleketin 
müebbet hayatı için esas ittihaz et
tiğimizi evlatlarımıza da ilan etmiş 
olduk. Yarın bir hükumet teşekkül 
eder de on sene, yirmı sene sonra bir 
meclis gelir de Teşkilatı Esasiye 1".a
nununun bu maddelerine dokunmak 
i!terse içlerinden bazıları sen ne 
yapıyorsun .. Atatürkün koyduğu e
saslan sen nasıl bozabilirsin diyebi
lir. Ve millet ne yapıyorlar Atatür
ktin koyduğu esasları nasıl bozuyor
lar? diyebilir. Ben bu maddelerle 
Türkün ve istikbalinin sigorta edil
miş olduğunu görüyorum bugün A
tatUrk böyle istiyor, ne diyorsunuz": 
diye millete sorsak, on sekiz milyon 
Türk müttefikan Teşkilatı Esasiye 
Kanununun bu tadil edilen maddele
rini kabul ediyoruz... diyeceklerdir. 
Atatürke bu münasebetle de ebedi 
minnet ve şükranlarımı arzederim. 

Halil Menteşe (İzmir) - Arka
daşlar, zannederim hepiniz kabul e
dersiniz ki Türkün tarihini ve Cum· 
huriyet Halk Flrkasının umdelerini 
ve hizmetlerini exalter etmek lazım· 
gelinıe hepinizin Ustündeyim demek 
için çok pretan~iyö olmak 18.7.ım ge-
lir. Fakat hiç birinizden de a,ağı 
kalamam. 

(Arka!lı var) 
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Kutusu 200 tturus 

BEŞİR lEMAl - MAHMUT CEYA'T 
Etzane•I r Sirkeci • 

İstanbul asliye 3 cü hukuk mah -
kemcsinden: Beşiktaş Maçka Şenlik 
dede 12 Nu. da mukim Seniye tara -
fmdan Fındıklı dere içi Selime ha -
tun mahallesi yangınyeri 9 Nu. da 
oturan Hasan aleyhine mahkememi· 
zin 937/ 286 Nu. sile açılan boşanma 
davasından dolayı mUddeialeyhe gön 
derilen dava arzuhal sureti, mumai
leyh Hasanın on ay evvel iğne adada 
çalışmak üzere gittiği, bir daha dön
mediği ve adresinin meçhul olduğu 
şerhile bila tebliğ iade edilmiş olma· 
sına mebni H. U. M. K. nuo 141 ci 
maddesi mucibince bir ay müddetle 
illnen tebligat üasına karar veril . 
miş olduğundan müddeialeyh Hasa . 
nın bu müddet zarfındr mahkemeye 
müracaatla dava arzuhalini tebellüğ 
ve on gün içinde cevap layihası ver
mesi lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

KAY IP: 23 Kanunusani 1341 sene
sinde Mercan Sultanisinden, almış 

olduğum tasdiknamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan e!lkisinin hUk
mU olmadığını bildiririm. Yusuf Ne
cati Oüneysel 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 

Türkiyede Harik Sigorta işlerile çalışmak ilzere kanuni hükümler dai. 
resinde tescil edilmiş bulunan ecnebi sigorta şirketlerinden la Prevoyans 
Harik Sigorta Şirketinin Türkiye umumi vekili bu kere müracaatla, şir . 
ketin 1 şubat 1937 tarihinden itibaren Türkiyede yeniden sigorta muka
velesi akdetmemeğe ve bu tarihten evvel akdedilmiş bulunan mukaw•
lelerin müddetlerinin hitamına kadar mer'i kalacağına ve şirketin tasfi. 
ye.sile iştigal edilmeeine karar verdiğini bildirmiştir. Bu şirketle alakası 

olanların Istanbulda Tahtakalede Prevuayans hanında Rene Aaseo ve 
Albert Tiano Kollektif şirketine ve icabında iktisat Vekaletine müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

lktıaat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüiünden : 

Türkiyede Kaza lşlerile çalışmak Uzere kanuni hükUmler dairesinde 
tescil edilmiş bulunan ecnebi sigorta şirketlerinden La Prevuayana kaza 
sigorta şirketinin Türkiye umumi vekili bu kere müracaatla, şirketin 
1 şubat 1937 tarihinden itibaren Türkiyede yeniden sigorta mukavelesi 
akdetmemeğe ve bu tarihten evvel akdedilmiş bulunan mukavelelenn 
müddetlerinin hitamına kadar mer'i kalacağına ve •irketin ta.sfiyesile 
i;ıtigaJ edilmesine karar verdiğini bildirmiştir. Bu •irketle alakuı olan • 
!arın htanbuld11. Tahtakalede Prevoyans hanında Rene AMeo ve Albert 
Tiano Kollektif Şirketine ve icabında lktisat Vekiletine müracaat etme. 
leri ilan olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
Heyetinden: 

l - BUyilk Millet Meclisi otomobilleri için (600) teneke benzin kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 12. 4. 1937 pazartesi günü saat 15 te BUyUk Millet Mec
lisi Idare Heyeti odasında yapılacaktır. Bundan bir saat evvel zarfların 
tevdii litznndır. 

3 - Muhammen bedel (2670) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (200) liradır. (Banka mektubu olacaktır.) 
5 - Şartname her gUn Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlüğünden 

bedelsiz olarak alınır. (671) (1587). 

Devlet Demiryolları 

idaresinden: 
ve Limanları Umumi 

Ada pazardan Haydarpaşa ya evvelce ihdas edilmiş olup sefere konul ., 
muş olan ve Adapazardan saat (6,15) de hareket eden 1009 No. lu kata
rımız 1.4.1937 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve bunun yerine eskisi gi· 
bi Adapazardan saat (3,30) da sefer etmekte olan 9 No. lu tren yine 
seyrüsefere konulmuştur. Muhterem halkın malfımu olmak üzere ilin 
olunur. (1774) 

....................................... 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 6. cı ketide 

11/ Nisan / 937 dedir. 

BDyük ikramiye 
200.000 Liradır 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Liralık ikramiye
lerle ( 50.000 ve 200.000) li ralık 

iki adet mükitat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkeı 7 / Nisan / 937 günü akta.mına kadar bi· 

letini değitt'irmit bulunmalıdır. 
Bu tarih ten ıonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Miktan Cinsi 
Tahmin bedeli 

Lira Ku. 
İlk teminatı 

Lira Ku. 

12,050,000 metre K~unl maka • 3952 40 296 43 
ra ipliği 

1 - Parası Vekiller Heyeti kararile 937 bUU;esinden verilmek Uzere 
mlktan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı "7.230.000" metre 
makine, "3,615,000,. metre ilik, "1.205.000., metre elişi makara ipliği l:i 
cem'an "12,050,000" metre kurşuni iplik açık eksiltme ile satın alınacaK· 
tır, 

2 - Eksiltme 15 Nisan 937 Perşembe günU saat 15 de Gedikpac;ada 
Jandarma Dikimevi binasındaki Jandarma Satınalma Komisyonunda. 
yapılacaktır. 

3 - Şartname ve numune her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin belli gUn ve saatte ilk teminat makbuzlan ve şartna • 

mede yazılı evrak ile komisvona miiracaatları. (1776) 



t 

1 
I 

h 
h 
s 
g 
k 
gı 

rıi 

m 
h( 
til 
fn 
ta 
leı 

nü 
Yt 
ar 
de 
kir 
zal 
çoc 
nüı 

ma 
du" 
hm 
be 
lan" 
ke 
cen 
bu 
ruz 
:nan 
val~ 
dulc 
da : 
karı 

yet 
için 
Jnci 

nü< 
lbu d 
kırn 

ordu 
ran, 
cenu 
va.zi. 
kin < 

=~ verm 

E 
alayı 

buru 
rine 
bu kt 
mmtJ 
fırkaı 

tişme 

sevk 
vaı.iy 

eti fır 

2 inci 
tan tr. 
nahı rj 
suretl 
nan o 
lan Ti 
eında, 

Yuna11 
t tün bi 

ordusu 
sallam 
şak gı 

tice Y< 
kabil ~ 
nin bü 
mahal 
sevk vı 
nü gür 
tennek 

==:z::= 12 T A N ~-:...;:::=:::==::==============~~=============::a4"!:=-:======== 31 - 3 - 937 ====--=~ 
. . . ı ' ; . . ' ' ~ . : . : . :.t . . . . ' 

' IHA.P. 
HWLV$ 1 -
~L~ 

A)' <hı 12 liralık kiiç iik bir 
taks itle hakiki H. C. A. radyosu· 
na sahip olabilirs iniz. 

Sizde Filarmonik Orkestrası mı var ? 
Hayır, Azizim, R . C. A . Radyosu .. . 
Musiki neşriyatını bu derece tabii şekilde aksettiren b ir ahize ş im · 

diye kadar görUlmemiştir. 

Bütün dünyanın en iyi musiki programlar ı, san ki sa lonunuzda ça lı· 

nıyormuş gibi, R. C. A. tarafından neşredi lir. 

R. C. A. nın muhtelif nevileri vard tr ve bun lar p iyasaya en ehven 

şera it ve fiyatlarla çıkar1lmıştır. 

iL C. A. Dlinyaıun en Büvük 
Ra<lio ·r cşkilatuıa sahiptir. B i R ~ D B R. L E R • VE ~.a 

iST.ANBUL• ANKARA• i~/V\.iR 
; • .. , ~ e .,,,,t .. ... .. ·., :ıt.C ... ~·,. .. ,. 

• • • • •• 1 - .. ;- ı . 

, ................................................................. , 
1 Kömür Sergis!ni Görünüz 1 
, ...................................... iDi ............. . 

Milli Kömür davasının, her safhası ile ala
kadar o~an Beynelm!lel Kömür Serg~si, 
yurddaşlarımızın şahsi menfaatreri bakı-

mından da görülecek bir yerd:r, 

, .............................................................. , 
! 23 Nisan Ankarada Açı ı or ! 
' . 

(1628) 

JI • . 1 '· ' ' • i .. 

·NEOKALMiNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyat~k, Baş ve Diş 

Ağrıları Artritizm 
• ,.,, ... •, ""°~ . . . . . . . . -

nITlRA İLAi'\11 #. Diş tabibi ' ı ZAYi - 4899 sicil numerolu şo • 

"Demir süngerinin luplar haline 1 MEHMED RIFAT 1 f?r ehliye~namemi ~~y~e~tim.. ~eni: 
tahvili için usul,, hakkında alınmış Paris Darülfünunundan mezun sı alınacagından diğerırun hükmü 
olan 18 !kinciteşrin 1936 günlü ve Cağaloğlundan İstanbul beledi- yoktur. Zaven Zakaryan 
2198 sayılı ihtira beratı bu kere mev ~ yesi karşısına nakledilmiştir. tJll 
kii file konmak üzere ahare devril· KAYI P - 1321 senesinde İstanbul 

IHTIVARLIK' 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırllkh oavranınızı 

mış ol ferağ veya icar edileceğinden talip san'a.tlar okulundan aldığım şehadet 
kuman olanların Galata.da., !ktısat hanında nameml kaybettim, Yenisini alaca -

Sahibi: Ahmet Emin YAL\IAN 
Umumi Neşriyatı 1dare Eden: 

8. SALİıl - . 

1 


