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8v ~)an #tPlayınız. 10 kupo 
na ~' Yeni -ÇOcWc Arıaiktope
ciitini 7 ~ ~· alabilimniz. 

BINBIR FE
L AKETiN 

16 yaşındaki bedbaht ana 40 bin türk esir kalamaz / 
s . d urıve en esen fesat ~A\ZRiA~ Zavallı vaktile20 lira

ya eldenele satılmış havası artık dinmeli! ı M AN 
1 

Bayır - Bucak nahiyeleri 
için el altından 

tezvirler, iftiralar başladı 
• .. Ankara, 2 (TAN muhabirinden) - Buraya gelen haberlere 
lore Cen __ .ı S · h · · "'d f d · d.rı • ... evreue unye e:etınm ~u a aa e ec~ğı tezin eaaılarm-
t- .bırıaı de Bayır - Bucagın Sunye hudutları ıçinde bırakılması 
'"'"!kil etnıektedir. 

Yeni Bütçede 
Propaganda 
Tahsisatı 

Ahmel Emin YALMAN 

Başvekil 
Sahnem izle 

Çok Alakadar 
Ankara Tiyatro Mek
tebinde Mühim Beya .. 

natta Bulunudu 

HÜKÜMET KAZANIYOR 1 

Bolulu Huriye ve yavrucuğu 

'' - Ah. diyor, bu kadar 
f el<iketlen sonra demek 
ki çilem dolmamış!,, 
Bir ana ki henüz on altrsıru yeni bitirmiş. Bo

lulu Huriyenin yaşadığı göz yaşartıcı macerayı 
dün "TAN ,,da okudunuz. işte on altı yaşında 
bir ana ki .. erkeği tarafından aç bırakılmak kor
kusile ciğerparesini bir taş üstüne bırakıyor ve 
sonra evlat acısına dayanamadığı için, yavrusu
nun emanet edildiği Darülacezeye gidip çocuk
cağızı gözyaşları içinde analık bağrına basıyor. 

Bolulu Huriye .. Bi raylık çocuğunu sokağa bırakmak 

suçile yakalanan bu 16 yaşındaki anacık, dUn müddei. 

umumiliğe teslim edildi. Dördüncü istintak hakimi, 

§imdi bu hazin maceranın tahkikatını yapmakla meş

guldür. 

Muharrirlerimizden birisi dün bu zavallı suçlu ile bir 
daha konuşmuştur. Bolulu Huriye, Nişantaşmda Me3 
rutiyet mahallesinde Orta çiftlik sokağında Musanın 
36 numaralı evinde oturmaktadır. 

BAŞIMA GELE?\~R! •. 
j . H.uı:iye, ~ucağında çok sevdiği mi· 

nınunı Sabıhasma bakarak, göz yaş· 
!arını içine sindire sindire anlatmıya 
başladı: 

italya, askerlik 
işlerine büyük 

ehemmiyet veriyor 

"- Ah bayım, benim başıma gelen 
!er pişmit tavuğun başına gelmemiş. 
tir. Benim çektiğim azabı Rabbim 
duşmanımın başına v rmesin. Bır 

kere anlatsam, sen de zari zari ;ıj' J 

larsın. Ben Bolu vilayetinin Demirel· 
ler köyUnde KUlahçı oğullanndan ö. 
mer ağanın kızıyım. Bahıtsızlığım da. 
ha b°'ikten başlamıştır. Ben henüz a
na sütü emerken babam ölmüş. An. 

Faşist Divanının Kararları: 

Herkes asker olacak, sivil 
teşkilat askerliğe feda edilecek 

Taymis Gazetesi Bir 
Başmakale Yazdı 
Hama.lhğm l)gaaı hakkındaki 

karar dünyanın her taraf mda de.. 
rln blr ali.ka uyandırmıştır. ls. 
tanbuldaki ecnebi muhablrl:-rln • 
den bazıları bu kararm bir mart.. 
tan itibaren tatbik edileceğini ~·az. 
nuşlardır. Tatbikat için bir lntt • 
kal de\Tesi li.zımgeldiğinl düşüne. 
rek böyle bir handis \'enniyen 
f'Cllehi muhabirlerden de gazp,te • 
leri telgraf ve telefonla ma.Jfımat 
istemişlerdir. Bu hususta IAndra. 
dan aldığımız bir haberi aşağıya 
geçiriyoruz : 

nem de küçük kardeşime gebe imiş. 
Onu da doğurduktan sonra zavallı ka 
dı nsaçımı slipürge yapmış, ba. 
bamdan kalan tek öküzün yanına bo
yunduruğa koşularak tarla sllrmüf 
ve bize ekmek parası kazanmış. İşte 
beni bu boya getirmiş. Ben bir bu~uk 
sene evvel tarlada kovun otlatrvor • 
dum. Tosun oğullanndan tdric:; vıını-

(Arkası Sa. 9 Sü. 2 de) 

Romanyada 
siyasi hır 
suikast 

Yaş Üniversitesi 
Rektörünü Vurdular. 
Bükreş, 2 (A.A.)- Yaş Oniversi. 

tesi rektörü M. Trayan Bratu, üç ta. 
le be taraf mdan hançerlenmiş, çok 
ağır yaralı olarak hastaneye yatırıl. 
rnıştır • 

Bratu, milli çiftçi birliğinin nO • 
!uzlu azasından olup vaktiyle ayan 
reisliğinde bulunmuştur ve sağ ce • 
nah müfritlerine karşı şiddetli hare. 
ketleri vardır. Bu sebeple suikast si. 
ya.sidir. Örfi idare ve sansür altı ay 
temdit edilecektir. 

Elli kişi tevkif edilmiştir. 
Kabine. talebenin siyasetle uğraş. 

maması için tedbirler almış, üniver. 
site talebe ocaklan kapatrlmıştır. 

Talebe siyasi fırkalara girmiyecek 
nüma)işlere iştirak cdemiyecektir. 
Papaslara da siyaset yasak olacak • 
tır • 

Londra, 2 (Muhabirimizden tele- """"!!"' ..... !!!!!!!~~~....,~----

fonla) - BUtün gazeteler hamallığın 
ilgasından alAka ile bahsediyorlar. 
Bilhassa Taymis gazetesi buna dair 
bir başmakale yazmıştır. Taymisin 
İstanbul muhabirinden aldığı bir tel· 
grafta verilen kararın hamallara ait 
sağlrk dilşüncelerinden ziyade mllli 
izzeti nefiR duvgulanndan ileri geldi. 

ği izah edilmektedir. 
Taymis muhabiri divor ki· 
"- Unutmıyalım ki: Zaro 

0

ağa ha
maldı. Hamallığın mutlaka sıhhate 

muhalif bir meslek addedilmesi icap 
etmez, fakat, vatandaşlann !ırllarm
da yUk taşımaları mllli lzzetJ ncf se 
muğayir görülmUf ve bu memnuivc. 
te doğru gidilmiştir. 
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CENUP 
HUDUDUNDA 

1 Türkçeden 
başka dille 
konuşanlar 

No. 37 Yazan: MÜMTAZ FAiK . 

Hudutta dalgalancin 
bayrak ve hududu 
bekliyen Türk askeri 
Dört ceyuinm peşinde arlık 

yolumuzu kaqhedıyoruz! 
Fordun otomobili ilk yaptığı za - OUarın arasında bir hışırtı bir kı-

mandan değıl de, ilk tasavvur etti - pırdanmıı var ... O da ne? Kaçakçı -
ği zamandan kalma, müsvedde halin- lar mı? .. 
de bir araba ıle, şarka doğru hareket Bu esnada otomobilin önünden 
ettik. Resillayna merbut küçük köy- dört tane Ceylan seğirtti ... 
leri dolaşacağız. Dört küçük Ceylan .. Söğüt ,dalları 

Resülayin böyle 20-25 haneli bir k;ıdar narin bacaklarının üzerinde 
merkez olursa köylerinin nasıl ola - parlak tüylerile günün ışığını okşı • 
cağını düşünüyorum. yan dört küçük Ceylan ... 

T~en bo~unca ilerliyoruz \"e müte- Ben hayvanat bahçelerinde bir -
madıyen bırçok karakolları geçiyo ·!çok Ceylan gördüm fakat onların bu 
ruz... 1 u u b · b ··t h" • • • K r u engın ~ namu ena ı topra-

Hududu beklıycn, daıma vazıfe ha- ğa bu kadar hayat. bu kadar şiir ve
linde olan, durup dinlenmek bilmi - rebileceklerini hatırımdan bile geçir
yen kahraman askerlerimizi selam - mezdim. 
lıyoruz. A. . 

Kar k 11 d tik k b
. d. k .. ) aklarını ) erden kaldırarak se -

a o ar a y se ır ıre us - . -tliııde d 
1 1 

T "" k b ki kıyorlar ve otsuz kısma dogru uçu -
a ga anan ur ayra ·arı.. 1 rd D h 1 t b"ld k' b""tU 

Türk bayrakları .. Çölün engin rüz- york ad ı.l.. er kal o obmo .. ı . ~ldı .. u nk 

garın d · h 
1 

d . h" 1. ar a aş arın a ına u şun o urnıe 
ı aıma eyecan ı, aıma ıs ı, ld" 

daima hareketli bir kızıl alev halinde ge ı •.. 
kesiyor ... Altında daima bir Türk ne - Aman \•urahm .. 
feri nöbet bekliyor. Otomobili idare eden zat derhal 

Yüzü güneşten yanmış, ve abide - direksiyonu kırdı ... ('Avlanları takibe 
leşmiş, kahraman bir Türk neferi bay başladık ... 
rağı ve hududu bekliyor... Bir tabanca sesi. 

Gözleri en uzakları arıyor ... Omu- Yerden bir duman kalkıyor. Ceylan 
zuhdaki mavzerinin üstünde parlıyan ların çıplak toprakta çizdikleri tab -
süngüsü, değil düşmanın korkusunu, loyu sisliyor dumanliyor, onlara da· 
kızgın, hiddetli }'akıcı bir güneşin ışı- ha esatiri bir manzara veriyor .. 
ğını bile kırıyor... Ceylanlar vurulmadı fakat durdu-

Hudut boyunda dalgalanan bu bay lar. 
rak, ve bu bayrağın temelinde gece 1ri siyah gözlerini açarak, küçü • 
gündüz hududu bekliyen bir neferin elik beyaz kuyruklarını bir çengel gi 
biribirini tamamhyan şehamet man- bi havaya takarak bize bakıyorlar ... 
zarası kadar insana büyük heyecan -
ların vUsatini tattıran çok az şey var 
dır, sanırım. 

Çünkü bu bayrak burada koca bir 
TUrkiye haritasını, ve bu nefer 18 mil 
yon vatandaşı temsil ediyor ve bütiin 
bir vatanı bir milleti bir tek şahıs 
halinde canlandırıyor. Heykelleştiri
yor ... 

Heykel gibi canlı, heykel gibi ma
nalı, ve bir destan kadar üadeli ve 
heyecanlı Türk neferlerini selamlı -
yarak ilerliyoruz ... 

Şimdi artık tren yolunun milvazi
sini bıraktık ve tarlaların içine sap· 
tık ... Hudut taşlan küçüiüyor, küc;ü 
lüyor ve biz uzaklaştıkça sanki tren 
:ır·olunun çenesine takılmış bir dizi tak 
ma diş oluyor. 

Bugün hava ne de sır.ak ... Yer a · 
deta kavruluyor. Ve kızgın toprak, 
otomobilin lastiklerini yakarak, için 
deki havayı daha çok şişiriyor ... 
.. Sert tekerlekler üzerinde muttasıl 
zrplıyoruz. Mufüısıl c;öltin üstünde bi 
rer kocaman sivilce gibi kayarak kös 
tebek yuvalarını ezerek ilerliyoruz ... 

Yol artık kayboldu. Boş ve düz bir 
arazinin füshatı ic;indeviz. 

- Aradayı bulmak için şöyle gide-
ceğiz galiba ... 

- Şu telgraf direğinin sağından 
gideceğiz ... 

Yol, toprağın bu sivilceli çehresin
de uzun ve kırçıl bir sakal halinde bi
ten otlar içinde ka~•boluyor... Nasıl 
Ultiyar bir kızıl başın çehresinde en 
ufak bir hat bile görülmezse, burası 
da tıpkı öyle ... 

Nereye gideceğiz?. 
Pusulamız da yok... Gece değil ki 

kutup yıldızına bakalım .• 
- lşte bir çığır! .. Bakın şurada bir 

çığır açılmış ... 
Çığır bir kamyon izidir ... 

· Otomobildeki arkadaşlardan biri 

Silah sesinin sersemliğini hazme -
dince tekrar etten kemikten. ışıktan 
ve hayattan yapılmış bir rüzgi'Lr ha
linde uçuyorlar. 
Olmadı ... Ceylanları vuramadık ... 
Bütün av hikayelerinin aksine ola

rak itiraf edeyim ki, bu ceylanları vu 
ramadık .. 

Otomobil ceylanı yakalıyamadı ... 
Bundan sonra birkaç ceylan daha 

gördük. Birkaç ceylanın .daha arka
sına takıldık. Hayır!.. Bunların da hiç 
birisini vuramadık ... Fakat bize yolu 
bUsbütün kaybettiren, bid avare e
den, bu canlı bu müşahha~ şiirler, bi
ze pusulanın ibresini çeken kutup 
miknntısı, bir kutup yıldızı kadar hi:ı: 
m<'t elti. 

Anladık ki, Aradanın çok yakinin -

dayıı. 

ÇünkU ceylanlar Arada ırmağına 

su içmiye gelirler ... 
:N'itckim on dakika sonra bir ufak 

hövüğün sırtına yaslaiımıs Cercif kö 
yi.inün sivah çııdırhm gözümüzün al
tına serilmiye başladı. 

Bu Yd da Cocuk 
Bahceleri Açdacak 
Mekteplerin tatil :znmanl~rrnda ı:o

culdann vakit geçirebilmeleri ıçın 

bahçeleri müsait olan mekteplerdE' 
bu sene <le <;oouk bahçeleri açılacak. 
tır . 

Bu seneki maarif biitı:esine bu iş 

için yeni tahsisat .konulmuştur. Fa • 
knt, bütc;enin tasdiki bir hayli za _ 
mana bağlı olduğu için bu sc:ıe 936 
bütçesinden tahsisat a:-,nlması ve 
bahçelerin tanzimi ışıne derhal 
başlanması takarrür etmiştir • 

Yeni 
Nerede 

Bahkhane 
Kurulacak? 

İstanbul belediyesi. Türkçe bildik
leri halde yabancı dille konuşanlara 
karşı ne gibi tedbirler alınabileceğini 
tesbit etmct< üzere tetkiklere başla _ 
mıştır. Belediye. Dahiliye Vekaleti
nin sorduğu noktalar üzerinde ha • 
zırlıyacağı cevabı bu hafta içerisinde 
Ankaraya gönderecektir 

Evvela Bursa, sonra Tekirdağ be. 
lediyelerinin Türkçe konuşmak mec
buriyeti hakkında lrnydukları yasak. 
şehrimizde derin bir alaka ile karşı. 
lanmıştır. Böyle bir yasağın birçok 
dillerle konuşulan İstanbul gibi bü • 
yük· bir şehirde layikiyle tatbik im -
kanları araştırılmaktadır. 

İlk tetkikler, bazı ekaİliyet yurt _ 
ta.ş!arımı7..dan bir kısmının kendi dil
leriyle konuştıuklarım. diğer bir kıs
mının da Fransızcayı tercih ettikleri. 
ni göstermiştir . 

Alakadarlar, ne olursa olsun. İs. 
tanbuldaki bu dil işinin kökünden 
halledilebileceği kanaatindedirler. 

Anca~<. işin sadece belediye tara -
fmdan b~anlamıyacağl söylenmek _ 
te ve tatbikııtta devlet teşkilatmm 
da müzahereti zaruri görülmektedir. 

Bundan ba~ka, lstanbulda bir dil 
birliği vUcude getirilmesinde bütün be 
lediye meclisi a?..aları müttefiktirler. 
Hatla. ekalliyetlerin ileri gelenl~ri 
bile böyle bir hareket başladığı an -
dan itibaren çok kıymetli neticeler a -

ımacağı ve en kısa ?.amanda Türi<Ge 
konuşulmasının temin olunabileceği 
kanaatindedirler. BUtün İstanbullu -

lar bu yolda verilecek bir karara ta. 
marnen müzahir v~ziyettedirler 

Devam eden tetkikler, Türk teba -
asındıın olan herkesin Türkçe konuş
ması, yabancıların kendi dilleriyl 

serbestçe görüşebilmeleri esasına gö 

re yürütülmektedir. 
Alınacak netice Dahiliye Vekaleti

ne bildirilecek ve sonra verılecek 'ka

rara göre }la'rekete geçilece~"· 

7 abancayı 
karıştırırken 
Nuruosmaniyede Vezirhanı cad

desinde 78 sayılı dükanda kömürcü
lük yapan Elazizli Mehmet, dün 
sabah komşusu tüfekçi Ahmet Ham
dinin dükkanında kend: Rus Nagand 
tabancasını karıştırırken birdenbire 
ateş almış ve kurşun sağ kolunun 
bir tarafından girmiş, öbür tarafın· 
dan çıkmı ştır. Müddeiumumilik tah
kikata el koymuş ve tabibiadil Enver 
Karan da yaralıyı muayene etmiştir. 

Dün akşamki 
fırtına 

Di.in akşam, saat 16 ya d~ğru. ha
va, biı·denbire bozmuş, kesif bulut
lar, gökyüzünü kaplamıştır. Karayel
den saniyede 10 metre sur'atle esmek
te olan rüzgar. ansızın hızmı arttır-

mış, karayel denizi altUst etmiy~ 

başlamıştır. 

Korkunç fırtına, bereket versin ki, 
çok urun sürmemiş ve rasathanemizin 

verdiği malumata göre, ancak ~ 
dakika devam etmiştir. Karayel, sa
at 16,30 da keşişlemeye çevirmiş ve 
hava tekrar sukunetini bulmuştur. 

Fırtına esnasında, denizde ve kara-

da h~qnr olmamıştır. 

IZMlHDE 

lzmir, 2 (Tan muhabirinden) 
Burada öğle üzeri şiddetli bir fırtına 

oldu. Fırtına, yağmur ve dolu ile be
raber iki saat sürdU ve bu müddet i-
çinde limanda bazı kazalar oldu. 

Teofil Götye vapuru, fırtına esna
sında Sakız öniinde tevakkuf ederek 

anlatıyor: 

- Dün gece burada küçük Cercif 
köyü ile Telşarap karakolu arasında 
kaçakçılarla lbir müsademe olmuştu. 
Bu kamyon, hudut muhafazasının 
kamyonudur. Çığın o açmış olacak! 
Bunu ta.kip edersek Arada ırmağının 
boyunu, oradan Cerci! kôyünU bulu 

ruz ... 
nerliyoruz .. 

Balıkhanenin ıslahı için almacai< 
tedbirlerin görilşUldiiğü şu sı.ralarda 
yeni Balıkhanenin Yenikap1 civarın. 
da inşası da düşünülmiiştür. Müs • 
takbel lstanbul limanının Yenikapı -
da kurulması yolunda bazı tasavvur. 
lar mevcut olduğu için balıkhanenin 
de burada kurulması birçok bakım -

demirlemek mecburiyetinde kaldı ve 
limana bir saat teahhilrle gelebildi. 

Hudaverdi motöründe Kaptan Rl
fatın b~ına kınlan seren direği düş
tü. Ağrr surette yaralanan Kaptan 
hastaneye kaldırıldı. 

Sürekli yağmur her tarafta tesiri
ni göstermiştir. Şehir, muvakkta 
bir zaman için sel baskınına uğra -
mıştır. Ha.sar yoktur. • lardan faydalı sayılıvor • 

6 yaşında bir yavru 
20 metre derinlikte 
kuyuya yuvarlandı 

Fakat, büyük bir fesadüf eseri 
burnu bile kanamadan kurtarıldı 

Büyük bir kaza at/alan küçük Sevim içine yuvar/ancltğı kuyunun baıında. 

Evvelki gün Şi~lide feci bir kaza olmu,, 6ya,ında küçük bir 
yavru 20 metre derinli ğinde bir kuyuya yuvarlanmıştır. Fakat, 
itin garip tarafı, bu sukut neticesinde çocuğun burnu bile kana
mamıt olmasıdır. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Küçük kazazedenin ismi Sevimdir. r 
Ve Şişlide Perihan sokağında 77 nu-1 K 1 
ma:alı e\'de otu~an Yarbay Muzaf - a myon ar 
ferın kızıdır. Sevım, evvelki gün evin 
bahçesinde bir arkadaşı ile oynuyor- hangı· 
muş. bir aralık bahçedeki kuyunun 
e~fında dolaq':1ıya başlamışlar. Se. y r d 
v1m kuywıun agzında kapak vazife - o an 
sini gören tahtanın üzerine çıkmak • 
istemiş. Fakat, tahta çürilk oldu~ gidecekler? 
için ikiye bölünmüş ve zavallı yavru • 
gık bile diyemeden kuyunun içine 
yuvarlanmış. 

lşin bundan sonrası tuhaftır: 
Se\;min kiic;ilk arkadaşı. bu hadi. 

se karşısında korkudan dona kalmış 
ve hiç kimseye haber vermeden evi. 
ne. annesinin yanına dönmüştür . 

Otomobil, araba ve kamyon gibi 
nakil vasıtalarının lstikliı.l caddesi _ 
nin Taksim - Galatasaray arasmdaki 
kısmında tramvay caddesinden aşağı 
ınmeleri yasaktır . 

Belediye bundan sonra, elektrik, 
tramvay, telefon ve havagazi gibi u. 

Bahçede oynıyan çocuırıarın 1Jh'1cıı nıuıul ~~er vaPtl.l'I airk4'>t kıtmvon 

oire seslerini kesme}eri Se\•imin an - lan müstesna olmak üzere diğer bil. 
nesini şUphelendirmiş ve kızını ara. tün kamyonlarm.Jilrksimden Tepeba
mıya başlamıştır . şına gideııken olduğu gibi Tepebaşm. 

Ev halkının da iştirak ettiği bu a. dan Taksime çıkarken de tramvay 
rama sırasında kiiçük Sevimin ku - caddesinden geçmelerini menetmiye 
yudan 11anne ,buradayım,, diye ba - karar vermiştir. 
ğıran ses! duyulmu&tur. Çocuğun lru- Kamyonlar bundan sonra Tepeba. 
yuya dilfımesi ,oradakileri büsbütün şından itibaren arka caddelerden 
telaşlandırmış. bir taraftan itfaiye - Taksime gidebilecektir. 
ye haber verildiği gibi, diğer taraf- Bir firma İstanbul belediyesine 
tan da kurtarma çarelerine baş ·vu • müracaat ederek şehirde umumi ge -
rulmuştur, çit yerlerini sabit bir boya ile boya -

Nihayet, Niko isminde bir genç." mak teklifinde bulunmuştur. Firma. 
hemen soyunarak kuyuya girmiştir. kullanacağı boyanın hiç silinmiyece -
Niko. [UJağıva indij:.>i zaman Sevimi. ğine dair teminat vermiş ve yapaca
ım sathındaki u:ı:un bir tulumba demi- ğı tecrübeden altı ay sonra iyi neti
rine sarılı olarak bulmuş. kolayhkla ce alındığı takdirde parasİnı istiye -
yukanva çıkararak ailesine teslim ceğini bildirmiştir . 

Asfalta 
çevrilecek 
caddeler 

Kanalizasyon inşaatı bitmek ur.e
re olduğu için bu iş için harcanaD 
yarım milyon lira, bundan sonra şe "" 
hir yollarının inşasına tahsis edile "" 
~~~ 1 

Belediye, bu hussta bir progranı 
hazırlamağa başlamıştır. Progralllı 
~ehir mütehassısı Prost tarafındall 
da tetkik edilecektir. Yeni yol proğ
rammda inşaatın asfalt olması esaSI 
kabul edilmiştir . 

Çok yokuş olmıyan başlıca cadde
ler asfalta çevrilecektir. Buraoall 
kalacak parke taşlarla ikinci ve il "" 
çüncü derecedeki caddeler kaldırıtxl
Janacaktır . 

Bu proğramm ancak iki yıl sonra 
tatbikine başlanabileeeği anla.~aıınal:t
tadır. 

Tünel - Şişli, Eminönü - Si·J eciı 
Beyaı.rt - Fatih, Divanyolu - :Be.< 
yazıt yollan, ilk olarak asfalta ç~· " 
ri1mesi düşUnülınüş yollar arasında '1 
dır • 

Tramvay hattının geçtiği yerlerde.
ki kaldınmlarm mukavele mucibiıll'' 
ce Tramvay Şirketi tarafından yaP" 
trnlması lbımdrr. Belediye. Gıı.Ô 
köprüsünden de tramvay hattı ge "" 
c;ece~ini gö7.önünde tutarak bu işe ye
teceği heMp edilen ·180 bin Jirtı.tıJ1\ 
banka:va vatırrlma.sını tramvay şif• 
ketine bildirmiştir 

İşten 
menedilecek 
hamallar 

Komisyon Kararını 
Verdi 

Şehirde sırt hamallığını kaldınna) 
için tetkikat yapan komisyon bu h\1' 
suı-ta.ki işini hitirorPk bir rapor ha' 
~U Jll.ı.Uu._~..,u, vu .1. u.pj.Ja. u b c.h • ,...._ ..... 

srtalarmın i9Uyebildigi yerlerde sırt 
hamallığı kat'i surette menedilecek • 
tir. Yalnız nakil vasıtalarının gire • 
miyecekleri yerlerde hamallann ça. "" 
•ışmasma şimdilik müsaade olunacaJc• 
tır. 

Bir Doçent Var.ova Üniversi· 
teaine Profesör Oldu 

Üniversite tarih doçentlerinde!S 
doktor Nimet, vazifesinden istifa et
miştir. Doktor Nimet, Varşova ürıi.ı 
versitesinde Bizans tarihi prof esôt' 
lilğlinü kabul etmiştir • 

Esnaf Cemiyetleri 
Seçimi Başhyor 

etmiştir . Teklif muvafık görülmilştür. Ge-
Bu sırada itfaiye de kurtarma a - çit yerlerinin beyaz boya ile boyan -

meliyesine başlamEıi< üzere hadi5e ması işine derhal başlanacaktır . 
yerine yetişmiştir. Küçük Sevim, bu 
ka1 .. adan hic; bir yeri zedelenmeden 

FAınaf cemiyetlerinin seçim işleritıt' 
bu aym on beşinde başlanacaktı1'• 
İlk seçim lokantacl}arrn ve aym oıı 

Tarife Komiıyonu Bugün 
Toplanacak kurtulmuş bulunuyor . 

Zavallı ya\•ru. kuyuya düşer dilf~
mez birkaç metre suvun icerisine ~r 
miş, fakat tekrar yli7..e çıkınca he
men tulumba demirine sanlarak fer
yada baı;lamış ve sesini duyurmağa 

altısında berberlerin, on yedisinde fı• 
- rıncıların. on sekizinde kapıcıların ,., 

yirmi ikisinde de ayakkabıcıların W 
tihııbı ile nihayet bulacaktır. Denizyollarmın yolcu ve yük üc· 

retlerini tetkik edecek olan tarife ko
misyonu, bugünden itibaren çalışmı
ya başlıyacaktır. BiRKAÇ 

SATJRLA 

.,. 

muvaffa:k olmuştur. 

Resim 
galerisi 

Komisyon toplantılarında bu -
lunmak üzere lktisat Veka.Ieti tarife
ler umum müdürü Muhsin Ankara -
dan lstanbula gelmiştir. Deniz nak
liyatı umum müdürü Sabitullah ta bu 
gün gelecektir. 

lngiliz Mühendisleri 

S ıhhiye Müdürit Ali Rmı, bt. 
rlncl derece Sıhl1at l\lüdür 

lüğline t erfi etınl!)tir • 

• 
D enlı Ti<"a.ret Milıliirlilğii ıc;!O 

Dolmabahçcdeki eski Valiaht dai
resinin bir resim galerisi haline geti
rilmesi yohıncla verilen kararın tatbi· 
kine geçilmiştir. 

Bu Sabah Bekleniyor 
h&YUZlarda inşa edlltJJ 

motör denl7.e lndlrilml tir • 

• 

Maarif Vekaleti, galerinin açılması 
için Güzel San'atlar Akademisi büt
çesine beş bin liralık bir tahsisat ili -
ve etmiştir. Vekalet, ajTJca, daire
nin derhal tamirine başlanmasını bil· 
dinniştir. 

Bakırköyünde 
Kuyu Açılıyor 
Bakırköyünde belediye tarafından 

açılmasına karar verilen arteziyen 
kuyuları için bu ay başından itibaren 
faaliyete geçilecektir. Açılacak ku· 
yulann miktan, alınacak neticelere 
göre tesbit edilecektir . 

Ş ehrlıniz<le h\ifün ilkme:ktep tı1' 
na ve eş)·alarımn sigorta et. 

tirilmf"41i tnkarnır ıatmi~tir • 
--- - - - - - ~ - - - - ~..,,J -WUV-LN4NU.Jl4fa...WV.$LUV44 

Karabüktc inşa edilecek demir sa
nayii fabrikalarını kuracak olan ln
ı;iliz firmasına mensup 50 tngiliz mü
hendisinin bu sabahki ekspresle şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. 

- ~ 

ITAkVi/.\B~MAVAJ 
1 

3 MART - , 
ÇARŞAMB~ 

Bugünkü Ha va: DECIŞlK 

Bugün, Garbi ve Şimali Anadoluda hava 
bulutlu ve yaiışlıdır. Şark ve Cenup mın 
takaları kısmen bulutlu geçecektir. Şehri 
mizde hava kapalı olacaktır. Rüzgar, umu 
miyetle eimal istikametinden kuvvetli ese 
cektir. Karadeniz sahil mıntakasrnda devam 
1ı bir fırtına görülmesi kuvvetle muhte· 
meldir. 

3 üncU ay Gün:31 Kasım:ı16 
1355 Hicri 1353 Runıi 
Zilhicce: 19 18 Şub3t 

Yatiıı: 19,33 - imsak: 4.52 1 

Güneş: 6,32 - Oğle: 12.26 
lkindiı 15.35 - Akşam: ıs.02 

Dün barometre 764.8 milimetre, hararet _ ~ 
en çok 17, en a.ı 9 santigrat olarak kayde· re •'atle eami&tir. Saat 16,10 da 4 ,. 
dilrııistir Rü•dr- lodcı~tan 'anivede 10 met- l!alcıb ıuren sir\detli bir fırtına oıınu"tıı 

Dünkü hava 



TAN 

Madrit ordusu kazanzyor 
-

Asiler bir çok 
cephelerde fena 

halde kınldı 
., Ademi müdahale,, tedbirleri 

bu ayın altısında başlıyor 
·h· londra, 2 (TAN) - İspanyadan gelen en son haberlere göre, 

tik" ~ Unıct kuvvetleri, meşhur Alkazar muhasarasına sahne olan 
~.adritten kırk mil mesafede bulunan Toledo'yu tehdit etmek-

bu İki taraf arasında şiddetli muharebeler vuku
hnuş, hükfunet kuvvetleri asileri fena halde 

~~~e!emiş ve kırmıştır. Madridin cenubunda 
Ukurnet kuvvetleri Tagus nehri üzerinde yeni 

lhe~kileri ele geçirmiştir. 
lrr.liUk~rnet tebliğlerine göre, asilerin Valensiya -
ti adrit Yolıuna kar§ı taarruzlan son dere~e ~e:şemiş-

r. HUkfunet Harama cephesinde mevkılennı kuv
l'etlendirmiştir. Madridin garbında lsilerin vaziyeti 
:on derece vahimdir. Asiler, Universite şehrindeki 
k UVVetierine erzak yetiştirmiş olmakla beraber, hü-
fiınet kuvvetleri buradaki !sileri sağlam bir ağ içi

ne alınış bulunuyor. 
, DIGER CEPHELERDE 
d' Oviedo'da ise vaziyet müphemdir. Hükumet, ken
~VVetlerinin gitt1kçe şehre sokulduklarmı ve bil-
1.1. Senıazar kısmında ilerilediklerini ve asilerin 
~ ah fabrikası içinde sıkışıp kaldıklarını bildiriyor. 
l Una mukabil asiler de hükumet kuvvetlel ini kırdık-
arı iddiasrndadrr. 

"'~~~-
Başvekilin ; 
Londra ~ 

, seqahati 
~ Ankara, 2 (Tan mulıabi

~ rinden). - Baıveki/ ismet 
/nönü, Hariciye. Vekilimiıle 

! birlikte önümüıcleki günler
de Belgrada gidecektir. Ôğ 
rencliğime göre, Baıvekilimi

~ ıin Londra seyahati tarihi -
~ ele 18 mayJS olarak tesbit -
~ eclilm 'ıtir. -

'~~"~' 

hu Arag?11 cephesinde asiler Katalonyayı Ispanya 
trı kiirnetıne bağlı olan sahadan ayırmak için uğraş-
8a~~ ve Valensiya ile Barselon arasındaki ahada 
ted tiden 90 mil mesafede bulunduklarını söylemek-

ir. ispanya harbinden yeni görünüıler 

'~NUN S?ZLE .. RI ~fö r 
..yı --- t MDı ruı u~ı lnglllz 

uı edieUtıiş ve milli m&r§ olarak ka- p B v I 
ak ı len krallık marşı ilk defa ola- arasma ag 1 

tır taıyan sefiri şerefine çal.ınm.I§ _ Kahire, 2 (A.A.) - Mısır parasının 
· Ingiliz parasına hali. bağlı olup olma-

"' ll'~ko, Itaıya.n sefirinin nutkuna dığı ha~kında mebusan m~clisinde so
~;"dıgi cevapta, Ispanyanm yal rulan bır suale karşı Malıye Nazın 
"''Ült h a. nız "E t'" d . b . t' M ti aıası için çalışmadığını h . ve . emış ve u vazıye ın ısır 
l'anıık medeniyetinin halisı j . ırıs-d maliyesinin menfaati hesabına zaruri 

~a,....... ... çın e Id ... ilA tm' t' 
~1' tıgın1 anlatmıştır. o ugunu ave e ışır. . 

~ MüDAHALE TEDBlRLERl --
BAŞLIYOR Türk - Sovyet 

~ın1 ınüdahaıe kontrolünün 6 Ticaret Görüımesi 
Jtaıc başlıyacağma artık muhak - Ankara, 2 (TAN) - Sovyet yeni 
lt k ~yle bakılabilir. Fakat ta. ticaret muahedesini hazırlamak için 
hbn Otnıteııin dünkü toplantIBmda mil- çalışan komisyon, müzakerelerine de
lir. 110ktai na.zar ihtili.flan belirmiş- vam etmektedir 

AMERiKAN iN 
BiT ARAFLIGI 

Vaşington, 2 (Radyo) - Amerika
nın bitaraflığı kanunu Ayan Meclisin
de görüşülürken azadan maruf Ba
rah, kanunun bazı taraflarına itiraz 
etmiş, fakat Amerika donanmasının 
Akdeniz ticaretini müdafaaya muk· 
tedir olduğunu söylemiştir. 

A tina Elçimiz Yunan 
BC:-$Vekilil~ Görüıtü. 
Atına, 2 (Hususı) - Türkiye El~ı-

si Ruşen Eşref, Başvekil M. Metak
sası ziyaret etti, uzun bir göriişme 

yaptılar. 

l(orn·ıe 
fıa\'al. ~ . reisi Lord Pilmot, Malaga f ......................... ;~············ı 

f .•• ~.!:!..Q.Y. .. ~ ... i 

Çekoslovak Hariciye 
Nazırı beklenen 

nutkunu dün söyledi 
"Küçük Antant Sağlamdır. Belgrat • Roma 

Yaklaımasını Beğeniyoruz. Rusya ile 
Paktımız Tedafüt Mahiyettedir .. 

Prag, 2 (TAN) - Çekoslovakya Hariciye Nazın M. Krofta 
siyasi mahafil tarafından beklenen nutkunu söyledi ve her şeyden 
evvel Küçük İtilaf devletleri arasındaki tesanüdün ve iyi anlaş
manın zerre kadar sarsılmadığmT anlattı. 

M. Krofta, bundan sonra Çekoslo. 
vakyanm kUçilk antant devletlerin· 
den her birile mUnasebetlerini ayn 
ayn izah etti ve Yugoslavya ile 
olan sıkı münasebetlerin daima yeni 
inkişaf vesileleri bulduğunu, B&bık 
Bükreş Elçisi Şebanm neşrettiği eser 
yüzünden yapılan matbuat milnakaşc& 
lanna rağmen Çekoslovakya ile Ro
manya arasındaki dostluğun s8.1'8ıl • 
madığını bildirdi. 

BELGRAT-ROMA 
M. Krofta, daha sonra Belgrat ile 

Roma arasındaki yakınlaşmadan bah 
sederek, Çekoslovakyanın bunu mem 
nuniyetle karşıladığını anlattı ve 
daha sonra Çekoslovakya ile Frans3 
arasındaki münasebetlerin çok iyi 
olduğunu. iki memleket arasında ya
pılan anlaşmalann şayanı şükran ne. 
ticeler verdiğini ilave etti. 

tNGtLTEREYE GELiNCE 
M. Krofta. İngi'tereden bahseWği 

sırada bu devletin Orta Avrupa işle. 
rini kavrayı§mı ve Çekoelovakyadaki 
demokrasi, intizam ve istikran en 
iyi şekilde telakki edişini minnetle 
karşıladığını anlatmıştır. 

RUSYA ve PRAG 
Sıra Sovyet Rusyadan bahse ge'in 

ce, M. Krofta, iki memleket arasın. 
daki paJttın sırf tedafüi mahiyette ol
duğunu ve Milletler cemiyeti çerçe
vesi dahilinde yapıldığını, Romanya 
ve Yugoslavyanın bu pakta muvafa. 
kat ettiklerini vesair devletlerin bu· 
na itiraz etmediklerini izah etmi,tir. 
M. Krofta, Çekcs'ovakyan·n Bolşe

viklıkten korkmad:ğ'llı, Çekoslovak. 
yada Kızıl Ruaya tarafından tayyare 
karargihlan yapıldığına dair neşrolu 
nan şayiaların aslı olmadığmı söyle. 
miş, ve Çekoslovakyanm demokra • 
tik bir devlet olmaktan ayrılmıya • 
cağını ilave etmiştir. 

V ARŞOV A • PRAG 
Krofta, Çekoslovakya i1e Lnbistan 

arasındaki münasebetlerin de matbu 
at münak&falanna rağmen düzelmek 
te olduğunu sö\'ledikten sonra Al -
manyadan bahsetmiş ve rad•·o ile. 
bazı gazetelerle açılan mUcadelı>ye 
rağmen, iki taraf uasmdaki milna· 
sebatlann salah kesbPtmekte olduğu 
nu anlatmı,, Her H"tlerin Çekoslo. 
vakva alevhinde açılAn mücadeleye 

M. Krotfa 

son vermesini temenni ed<>rek kendı. 
si tarafından vadolunan sulh devre
sinin tahakkukunu samimiyetle bek. 
lediklerini söylemiştir. 

SON SÖZLERİ 
Krofta. Çekoslovakya ile Avustur

ya ve Macaristan ve İtalya arasın· 
daki iyi müna~ebetlerden bahsettik. 
ten sonra nutkunu şöyle bitirmiştir: 
"- Beynelmi'el münasebetler is

tikbale doğru yürürken beyn<'lmilel 
buhranı geride bırakmı, görünüyor 
Çekoslovakya, 9iddetli imtihanlarda. 
muvaffakıyetle çıkmıştır. Devletimız. 

üzerine tarihi bir vazife almış bulu
nuyor. Bu yüzden mesulivetimiz ağır. 
dır. Fakat bu mesuliyeti başarmak 
hususunda azmimiz kat'idir. Çünkli 
sulbü tehdit eden her tehlike bütün 
medeniveti tehdit eder . ., 

Hariciye Vekilimiz 
Alman Elçisile 

Görüştü 
Ankara, 2 - Hariciye Vekili Tev

fik Rüştü Aras, evvelki gün Ankara. 
da Alman, Yugoslav, ve Yunan sefir
leriyle ve Fransız sefaret müsteşariy
le görü~müştür. Alman sefiriyle mU. 
li.kat bir saatten fazla sürmüştür . 

tı.ı ısının Itaıya yerine, lngiltere s.;:: tarafından kontrol edilmesini 
ları i§, I~l.yan ve Alman murahhas· 
fıtru~ ıtiraz etmişler, bu 88.hada 
e~ ız.' Fransız donanmasını iltihak 
'bı enın General Franko kuvvetlerini ta;!; etmek hissini vereceğini an. 
"1t1 !ar ve bu teklifi kabul etmiye-

Dç Mühim Mesele 
~ 

erını bildirmi§lerdir. Habsburglann avdeti meselesi 

r GONULLULER IŞI 

\:! İ.ord Pilmot daha sonra lça.nyada.. 
bUttııı yabancı gönüllülerin geri 

~hnaaım teklif etmiş, bu teklife 

°" '.Rusya, Çekoslovakya, laveç 
°" !el çıka mtizaharet etmiş; Itaıya 
' ~ya murahhaalan, ihtirazt 
~ ~ ıleri sürmüşler ve her feY· 
,evv_eı. hariçteki Ispanya altmlan 
,leeının hallini istemişlerdir. 

lthistana Tayyare mi 
lsmarlachk? 

lfa~radan gelen haberlere göre, 
~ ıye mektebinde havacılığa aynL 
~lan gençler, UÇU§ derslerine ha§
~ ardır. Cumartesi günU Anka
a~lnörler uçacak ve parqtltle 

,
1 

tecrtıbelerl yapılacaktır. 
l.ebı. '1'atta. çıkan Vreme gazetesi, 
ları; tanın ıneşhur tayyare fabrika
·~dan birisinde Türkiye için 80ll 

eldUflnı avcı tayyareleri yapılmakta 
~ haber vermektedir. Bu ga

~ ~re, timdtye kadar bunlardan 
~. l Dıeınleketimize gÖ,ndaJrllra. 

H absburı hanedanı Avus 
turyaya dönerek eski taht. 

larına yeniden kurulmak istiyor
lar. Avusturya hükumetinin buna 
taraftar olduiu ve bu dönüfU A
vusturya iıtiklllini korumak için 
faydalı saydığı ötedenberi söyleni 
yordu. Hlll da söylenmektedir. 
Bir aralık ltalyanın da bu işe kar· 
'' ıelmediii de şayi olmuştu. Hat. 
tl Almanyanın da Habsburı ha 
nedanının tahta ıeçip ıeçmemele
rine pek te aldırıf etmiyeceği an. 
lqılıyordu. O zaman, yalnız küçük 
itillf devletleri, Habsburgların av
detine bütün kuvvetlerile muhale
fet ediyorlardı. Almanya ile ltalya 
ise küçük itillf devletlerinin çoğu 
ile iyi bir vaziyette değillerdi. 

Buıün vaziyet tamamile aksine 
dönmüftür. Almanyanın meşhur 
Journale d'ltalia'sına ıöre, ltalya 
hiçbir vakit Habsburıların avda. 
tine taraftar olmamıftır. Onun bu 
yoldaki fedaklrlıiını isbat için hiç 
bir siyasi vesika veya sellhiyetli 
bir devlet adamının sözü, hattA. hiç 
bir ıazetenin makalesi gösterile
mez. Daha mühimmi, ltalyan ıa· 
zetesinin sözlerinden Fransanın 

ttabtbura:ları iade tarafını iltizam 

ettiği anlaşılmasıdır. HattA. ltal • 
yan gazetesi, Fransanın bu hattı 
hareketle Berlin - R.oma mihveri· 
ni kırmak istediği, fakat muvaf. 
fak olamadığını da söylüyor. Bu be 
yanata ıöre vaziyet bu merkezde 
ise, Fransanın müttefiki olan kU -
çük itil!fı da Fransa ile beraber 
Habsburgların iadesi lehinde say. 
mak, hiç te yanlıf olmaz ve o za -
man vaziyetin tamamile aksine 
döndüğünü gösteren manzara ta
mamlanır. 

Berlin ise Romayı teyit etmekte. 

dir. Seriinin Angriff ıazetesine ıö
re, Avusturyada iş başında bulu
nan hükumet, kim olur'la olsun, 
Habsburglardan tahta dönmek te. 
şebbüsiinde bulunanı silahla kar· 
şılayacaktır. Nasıl ki, Macaristan
da 1923 te Habsburgların o zaman. 
ki reisi olan Kari sillhla karfılan· .. 
mıştı. 

Berlin ile Romanın Habsburgla
rı iade etmemek için anlaştıkları 
fUphe götürmez bir haldedir. 

Berlin ile Roma bu noktalar U. 

zerinde haktkaten anlafmıf bulu • 

nuyorlarsa esasen pek sarsık olan 
Avusturya istlklllini bUsbUtUn 
mevhum bir hale ıelmif saymak 
bir mübalaga teşkil etmez. 

Fransız matbuatından bir kısmı 
ltalya ile Almanya arasındaki bu 
anlaşmayı Almanyanın bir muvaf
fakıyeti ve Hambur, ile Triyeste 
yi bağlayan büyük siyasetin mühim 
bir adımı saymaktadırlar. 

Bunun böyle olup olmadıitnı hl· 
diseler isbat edecektir. 

Pontellaria' mn tahkimi: 

T anı bu sırada ltalyanın Si
cilya ile Tunus kıyıları a. 

rasında olan ve Tunusa hlkim bir 
vaziyet it1al eden Pontellaria adası 
üzerinden bütün uçuflart yasak 
etmesi, Fransızları fazla endif•Y• 
dU,ürmüttür. 

Pontaellaria adası en mUkemmel 
surette tahkim edilmif kalabalık 
bir yerdir. ltalya, 1935 te Milletler 
Cemiyeti ile arası açıldığı zaman 
burasını tahkime başlamıt ve mev
kiin stratejik ehemmiyetinden bil
hassa hava ıillhını kullanmak bL 
kımından istifadeye karar vermi,. 
ti. 

Pontellaria adası Sicllyadan 62, 
Fransanın Afrika sahillerinden 44 
mil mesafededir ve Tunus sahilin
de bir Fransız askeri mevkii olan 
Biserte'ye hlkimdir. 

Fransız matbuatından bilhassa 
Oeuvre ıazetesi, ltalyanın bu faL 

liyetine işaretle endişe göstermek
te ve: .. ltalyanın Almanya ile bir
likte bu mUstemlekelerin Fransaya 
bağlayan yolları elinde tutmakta 
olduğunu,, yazmaktadır. 

ltalyanın aldığı bu vaziyetin e. 
hemmiyeti, ıözeden kaçmamqa 
deler. 

Von Ribbentrob'un nutku ve cevabı: 

Almanyanın Londra sefıri Fon 
Ribbentrop, dün bir nutukla mem
leketinin müstemleke ıhtıyacını an 
lattı ve Almanyanın eski ınüstem
lekelerini istediiini izah etti. Al • 
manyanın eski müstemlekeleri 
muhtelif devletlere geçmi9 bulu • 
nuyor, lnıiltere, Fransa, Belçika, 
hatt& Japonya bu müstemlekeleri 
paylaşma.ta iştirak ettiler. "iman 
sefirinin dünkü beyanatına doğru
dan doğruya mukabele teklinde ol. 
mamakla beraber, buıün lngiit .. 
renin Avam Kamarasında vukubu
lan bir müzakerede lnıiltere Dıt
bakanı da Almanyanın mUstemı .. 
ke ihtiyacı bahsine temas etmit 
ve lnıiitere hUkOmetinin elinde bu
lunan herhuııi arazi parçasını bir 
bqkuına devretmeyi dütünmedi • 
tini söylemiftir. 

Bu cevap, Almanyayı hofnut .. 
decek mahiyette değildir. O halde 

Ci.EK: 
Vatandaı, Türkçe 

Konuı! 
Umumi yerlerde Türk!;e konuşul .. 

muma dair bir !karar alınmak üze. 
redir. Bu karar gerçi Türkçenin 
karikatürleşmiş ~de işitilmesine 

yol ~ da blr memleketin resmi 
diline karJı bir hürmet telkini bakı • 
mından yerindedir • 

Rlnyet ediyorlar ki: 
lstanbulun ga)Ti müsllm unsur .; 

la.rmdan bir zümre Türk!;e~i hem a.. 
ralannda hem de yabancılar anam • 
da tamim için: · 

(VatandL, Türkçe konuş) 
Şeklinde ufak kartlar bastmp 

küçük mektep ~uldanna dağrtmıt
lar n vapurda, t:ramva~·da hu!iaa 
umumi ~·erlerde Türkçe konupnadı. 
ıl;ını gördüğü kimselere \'ermelerini 

ı de tenbih etmisler. 
j Ç.ocu1dar dağılmışlar. Bunlardan 

1 
biri de Aka~· \'apurianndan birine 
~nniş. KUc:ük 8\'('I tabii etrafta ko
nm~u1an dm.-~ dikkat ederken blrL 
nin anlamadığı bir dil konuştuğuna 
Mtmi!li, k•t•Rk ,·.-rmiş ,Türkçe değil. 
Hf'mf>n (',ebind.-n bir : ı 

(Vatani!~! Tiiııliçe konuş!) , 
Kartı cılk""P '.\·ahan<"ı dil konum. 

~unn ~andıj; zata ,·ermlıı;, Karta 
httkt•1d1ln ~onra ı;ilümsh·en bu zat 
""' Bf\hıall f'rld'mmdan bir miitekalt 
imi~. RRhıi\11 1,-h"~h·fp JtÖrii,Uyor • 
mn!ll, t.ahli "ocuk anlayamamış ve 
kartı sunmuş. 1 

p ~Ff Fi( ' 

Edenin 
Yeni sözleri 

~ 

Almanyaya Müstemle-
1<e Vermeyi Düşünme· 

dik, Dedi 
Londra, 2 (TAN) - Bugün Avam 

Kamarasında, Ingilterenin dııt aiya.s&
sı mevzuu bahsolmuştur. Amele par. 
tisi namına melius Granvil, harici si· 
yaset hakkında sarih mal\ımat iste
miş, ve milletlerin silahlana silahlan& 
bir tehlikeye doğru yürüdüklerini, 
dünya sulhunU konımak lazım gel· 
diğini anlatmış, daha sonra Dışbaka. 
nı Mister Eden beynelmilel vaziyeti 
gözden geçirmiş, Ispanya hakkın • 
da: 

.. _· Gönüllüler yasağı tatbik edil· 
di. Kontrol de tatbik edilmek üzere
dir. ispanyada bulunan gönilllülerl 
oradan çıkarmak meselesi kaldı.,, de
miş, ve sonra Garbi Avrupa de\'letle
ri arasında anlaşma yolunda atılan 
bir ş<lımdan nikbinane bahsedemiye
ceğini, bununla beraber alakadar 
devletleri masa başına toplamaktan 
ümidin kesilmemiş olduğunu ilave 
etmiş, ve lngilterenin Almanyaya 
müstemleke vermeyi dUşilnmediğinl 
anlatarak. lngilterenin dış siyasasını 
Milletler Cemiyetine bağlamakta de
vam ettiğini, fakat Milletler Cemiye
tini ıslah işinin şimdilik ba.şanlamı
yacağını, Nihayet tngiliz teslihatma 
işaret ederek, bu silahların sulh kuv
vetlerini takviye edeceğini söylemit
tir. • 

Fransada 
Tedrisat 
lslahatı 

Paris, 2 (Radyo) - Kabine tedri
satın ıslahı hakkında bir projeyi tet. 
kik etmiş, meclise göndermiştir. Yeni 
projeye göre, ilk tedrisatı muvaffakı
yetle bitirmek mecburidir. tık ve or
ta tedrisatta birçok değifmeler yapıl
maktadır. Muallimlerin bakalorya im
tihanı vermeleri şarttır. Diğer bir 
projeye göre: 

1 - Altıdan 18 yafttla kadar her 
çocuk için beden terbiyesi mecbuı1 

dir. 
2 - 18 - 20 yaşlar arasındaki ço

cukların askerliğe hazırlanmaları da 
mecburidir. 

Almanyaya Fon Ribbentrob'un de· 
diil gibi, dört senelik iktısad1 pllnı 
sonuna kadar inkişaf ettirerek ip. 
tidai madde ihtiyacını dahilden te
min etmek kalıyor. Fakat dUnyayı 
meraklandıran mesele bu defildir. 
Almanyanın bu mesele Dnrlnde ya 
pacatı taarru% bundan ibaret mi? 

Omer Rtıa DOGRUL 
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Kabak çekirdeği 
için işlenen cinayet davası 

Dün Ağırceza mahkemesinde bir kabakçe
kirdeği yüzünden doğan bir cinayetin muhake· 
mesi bitirildi. Komşusunu öldüren iki adh bir 
genç üç sene 1 O ay 24 gün hapse mahklım oldu. 
Hadisenin mahiyeti fudur: 

Tophanede boyacılık yapan İbrahim diğer 
adiyle Hızır bir gün İlyas isminde bir çocuğun 
çıraklık yaptı~ı berber dükkarunm önünde 
oturmuş, çekirdek yiyormuş. Çırak İlyas İbra· 
hime çıkıfmış: 

- Burası babanın evi mi, hergün dükkanm 
önünü birkaç defa süpürüyorum. Hep sen ge
lip kirletiyorsun, defol oradan .• 

İbrahim bu kovmadan müteessir olmuf, ara· 

larında bir ağız kavgası geçmiş ve mesele de 
böylece kapanır gibi olmuş. Biraz sonra İbra
him başka bir sokaktan geçiyormuş, karşısına 
İlyas çıkmış, kavga tazelenmiş. İbrahim ilya
sın oyluğuna sustalısını saplryarak kaçmış. 

Yaralı çırak fazla kan kaybettiği için öl
müştür. Müddeiumumi, hadisede kasit bu
lunduğunu ileri sürerek suçlunun cezalandırıJ
masmı istemişti. Mahkeme, suçlunun yaşım 
ve hadisede cezayı azaltan takdiri sebepleri 
nazarı itibara alarak kasit olmadığı neticesine 
varmıt ve bu cihetten yukandaki cezayı ver
miştir. Suçlu, ayrıca ilyasın varislerine de bin 
lira tazminat verecektir. 

"Eşek 
DrktDI,, 

Mevlanakapı cinayeti 
aydınlanıyor mu? 

lAN 

f Fatih evlenme memurluöunda! 

T ahimde Şehit Muhtar caddes'n· 
de 33-11 numaralı evde oturan 
Bayan Vartuhi ile manifaturacı Bay 
Onnik'in nikah merasimi Fatih ev
lenme memurluğunda yapılmıştır. 

TEŞEKKÜR 
Çok sevgili babamız Adem Yükse. 

lin vefatı münasebetile gerek bizzat 
cenaze merasimine iştirak lfıtfunda 

bulunan ve gerekse telgraf, telefon 
ve mektupla bu acı gUnümüzde tees
sür ve kederlerimize iştirak eden sa

Akdin imzasında Denizli mebusu 
Bay Mazhar Müfit te kız tarafının 
şahidi olarak hazır bulunmuştur. 
Yukark· resimde genç evlileri Tan 
objektifi kar~ısında görüyorsunuı. 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMı 
Bu akşam saat 

20,30 da 
0 M 1 T 

Yazan: HANRY 
Berinıte 

TürK\;c) e çeviren: Halit Fahri 

yın dost ve akrabalarımıza hepsine ŞEHiR TIYATROSIJ ""•r•t kısmı 
ayrı ayn cevap vermeğe teessürümüz Bu akşam 
mani olduğundan muhterem gazete. 20,30 da r Meşhut suçlara bakan Sultanah

met sulh UçUncU ceza hlkimi, dUn, 
Fazlı ve Cevdet adlı yirmi Uç ya,ın. 
da genç iki balıkçının sorgusunu yap 
tı. İddia edilen suçlan şu idi: 

Du nizin tavassutunu rica eder saygıları- DELİDOLU 
n atır ceza mahkemesinde M evlanekapıda bahçıvan Perikliyi öl. 

Heybeliadada balıkçılık yapan bu 
iki arkadaş, dün, sarhoş olmu,lar. 
'.Ada sokaklarında nara atmışlar, hal
kın rahatını bozmutlar. 

U mızı sunarız. ve 
d rdUiü iddiuile tevkif edilen bahçıvan Ali Riza hakkındaki karar veri- 14 te 
lecekti. iki celH evvel müddeiumuın i mevkuf hakkında beraet kararı ve- (Adem Zade Biraderler) 
rilmesini istemişti. Osman Yüksel - Halil Yüksel - Çocuk Tiyatrosu DOCANLA SELMA 

Ömer Yüksel Yazan: Ekrem Reşit 
Celse açılır açılmaz, davacı vekili,.--·-----------------------------------------

ayqa kalkarak mahkemeye bir istida 
verdi. Ve 'unları ili.ve etti: 

Sinemanın en parlak iki yıldızı 

3 ·- 3 - ~;:fi = 

Radyo 
Bugünkü progrlldl 

L'ôtanhul: 
Ögle neşriyatı: 12.30 Plakla Turk ~~; 

kisı ; 12.50 Havadıs; 13.05 Muhtelıf ı-
neşriyatı; 14 Son. rı· 
Akşam neşrıyatı: 17.30 lnkılap der-:d ~ 

Hikmet Bayur tarafınchn Unıverısıt ~O 
naklen; 18.30 Plakla danı musıkısı; 19,. 
Konferans : Doktor Alı Şukru (Çocuk hl rı 
talıkları hakkında): 20 Sadı ve arkadaşla1 • 
tarafından Turk mu11kıaı ve halk şarkılar • 
20.30 Ömer Rıza tarafından arapça soYl~S 
20.45 Tuıık muı;ıkı heyetıı ıaat ayarı, 21 
Orkestra; 22.15 Ajans ve borsa haberlerı "8 

ertesi ıunun programı; 22.30 Plakla so o
lar, opera ve operet parçalar; 23 Son. 

• 
Günün program özü 

S.-ntonlk konserin: 
22 Praı: Senfonik konser (Çek eserlerİll" 

den). 

tlafif konserler: 
13.10 BUkreı: Radyo salon orkestr151~ 

16 Bratıslava, Prag: Orkestra konserı; 16 1
0 Varşova: Dajos Belanın liıliklanndan; ı7.3 

Kolonya: Hafif muıııki; 18 Breslav: Etlen· 
celi muııki ; 18.20 Viyana: Yenı Avusıur1' 
musikisi; 19 Berlin : Uverturler vi danılaCı 
19 Kolonya: LenJ musıkı (Auıuıt Bunıert> 
19.10 Bukreş: Radyo orkestrası (Lortıınl1 

Massenetı Mascagni v.ıı.); 20 Hamburl 
Askeri bando ; 20.20 Brunoı Praı: Askeri 
marşlar; 21 Budapeşte: Çocuk ve kız koro: 
ları: 21.0S Vıyana: Karışık Vıyana musıkifl• 
21.45 Mi.inih: Eski escrerden; 22 Liypıiı; 
Mar,lardan mıirekkep popuri; 22.15 MılanO• 
Konıer; 22.30 Struburı: Wagner'in eser• 
!erinden; 23 Budapeşte: Eilenccli muıitıı 
23.30 Frankfurt: Yeni oda musıki eserleriSll' 
den. 
oı.era!ar. Operefler: 

20.10 Königsberı: Alman operalarındall 
parc;alar. 
Oda Musikisi: 

ıs.ıs Roma: Oda muıikiıi konıeri; ıııG 
Zıirih: Ev musikısi; 23.30 Parıs P.T.T• ı 
Oda muıilı:iıl. 
ıteMitaller: 

Suçlular kendilerini 'öyle mUdaf aa 
ettiler: 
• - Biz bir ti,e tarap içtik. Ha va 
lyi idi. Eteklere bindik, Tura çık • 
tık. Eşeğin biriai ürktU, kolanı kop. 
tu. Birimiz yere dUftU. Biz, eteğe ba
fmyorduk. Nara atmadık. Hem bir 
fişe şarap iki adallll zilzurna B&rho' 
eder mi? 

- Suçlu Ali Rıza hadiseden Uç ay 
evvel Feriköyünde bahçıvanlık yapan 
Bektafa müracaat ederek: "Ben şu 
1Unlerde bir Ruınu öldüreceğim. Se. 
nln yardımını da isterim. Eier ben
den yardımını esir&enıezsen sana 500 
lira veririm.,, demiştir. Fakat Bektaş 
bunu reddetmiştir. Hakikatin ortaya 
çıkması için Bektaşın şahit olarak 
dinlenmesini isterim. 

MARLENE 
DIETRICH ve GARY 

COOPER 

17.30 Varşova: Piyano resitali: ı 7.45 Ber• 
lin: Waıner muıııkıııi; 18.30 aris P.T.T· f 
iyano konseri: 19 Frankfurt: Şarkılar, tO" 
lolar; 21.SO Praı: Smetananm eserlcrindeıl 
şarkılar; 21.35 Bıilı:reş: Keman konseri· 21• 
45 Stutırat: Schuhert musikıııi; 22.10 Bli1r; 
reıı: Sarlı:ılar: 22.20 Kolonya: Sırktlar: n.4:. 
Zürih: İsviçreli ompozitorlerin eserl,,.rindeOI 
23.20 Liypziı: Yeni piyano musikısi. 

Dinlenen falıitler, iki arkadalJın faz 
Jaca sarho' olduklarmı söylediler ve 
mUdafaa.larmı çürüttüler. 

Bundan sonra, hakim her iki suç

luyu birer gUn hapse mi.hkum etti. 
Suçlular, ealondıtn ayrılırlarken Cev. 
det, hakime doğru eokularıtk ~ 

Mahkeme, Bektaşın dinlenmesi için 
muhakemeyi talik etti. 

N efiı bir a,.k ve güzellik 9aheıeri olan • • • ••.;ikici : 

20.20: Prag; 23 30: Bertin. 

Sevişmek YENı NE$RIYA1 --Arzusu Haşf~·pJI Türk ceza kanunu -
İstanbul müddeiumumi muavinlerin -
den Y. Cemal Köseoğlunun bu eseri 

l<"-.n••• ..... ;; .. J;; Par.Junouıd filıniJ prodükıyon ikince defa basılmıştır Ceza kanun~ 

1 T S C H llUn OU~UU U U H .: l G tlUlİiH~ c-ı=rıJd..DI 

D k E R N E S T L U B mucibe layihalarmı, adlive encUmeııl o uz ay mazbatalarmı, aynca adliye hare; ta-

y ARIN M E L E K ıinemaıında rifeainin ceza kısmını ve bu Jcanun -

hanse mahkuAm AKŞAM lara ait temyiz mahkemesinin içtiha.t 
IJ ve kararlarım ihtiva etmektedir. er!. 

'•••••••-• Numaralı biletler satılmaktadır. Telefon: 40868 4••••••••1 han kütüpanesi tarafından neşredil -

oldu miştir • • 

- Bay hlkim, 9u davayı tatlıya 

bağlasanız. Birer gUn hapis yerine 
birer lira para cezası verseniz!., dedi. 
Karar verilmişti. Müba§ir mahktimu 
dıta.nya çıkardı. 

Bundan bir müddet evvel, Galata· ı••••••• Bu aktam 
•••••• , Boğaziçi - Boğaziçini diriltip ~ 

Sineması 7.elleştirmiye çalışan bu aylri< resifrıll 
da Aleksandrın evinden kapının ki
lidini kırarak e9ya çalmaktan suçlu 

~ Nitan Meraıimi ŞUkrü ile, hırsızın çaldığı eşyaları e. 
1 Nazilliden (Bay Mustafa ölçen) in vinde sağla.maktan •uçlu Uranyanın 
baldızı Imılr kız öğretmen okulu ta. latanbul asliye dördüncü ceza mah· 
lebelerinden Ba.yan Zehra .Aaol ile kemeain~.e y~p~l?1ak~ ola.n muhak-

meleri dun bıtirilmi9tir. 
Nazillinin ren~ _ö~tmenl~rinden Şükrünün dokuı ay, 24 gün hap. 

FREDERIC MARCH • WARNER BAXTER • LlONEL BARRYMORE ve JUNE LANG 
tarafından fevkalade bir ıurette yaratılan ve müeuir bir tarih sahifeıini taavir eden 

Za.:fer Yol,1 
Franıızca ıözlü taheıeri ıöıtermeie baılıyor. 

Fevkalade reaimler ... Feci dakikalar· Niçin harp? Saf ve genç hir •tk · lhtiraa. 

mecmuanın 6 ıncı sayısı milten~ 
menderecat ve güzel resimlerle .süslil 
olduğu halde çıkmı§tır 

• 
Uşak Halkf':'\i - Uşak Halkevf ta.-

~Bay Rıza Öz) Un nıoan meruıımi Y&· sine, Uranyanın da beraetine karar 
pılmıftrr. Saadetler dileriz. j verilmiJtir. '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

ralmdan, 1936 senesinde vuku bulaıl 
kendi fuliy~tine 11.it ve 2 eayılı bir ti' 
ıer çıkarılmıştır. "Uşak Halkevi .. i~ 
mini ta,ıyan bu eııerin ttsimlerl "il 
buılıtı da çok güzeldir. 

Arkamdan, bir torpido gibi dümen suyumdan ge. 
len Kemale yaklaşınca fısıldadım: 

- Haritayı çıkar. Vaziyeti kontrol edelim. 

siz de 
görünii" 

Biz düşmandan neden korkalım. O bizden kork· 
sun. Önümüzdt tiı. lzmire kadar koca bir vatan par
çası var ki düşman işgali altında. 
Beş adım önümüzden giden Fikret durdu. Ve ya. 

vaşça seslendi: 
- İf kötille,ti çocuklar? 

. Bize biraz yardım eden arasıra aruiyi yalayıp ge
~en iki taraf projektörleri idi. Gündüzden arui va
ziyetini bildiğimiz için bu aydınlık yürüyüş istika. 
metimizi tuhlh edebilecekti. 
Kapaklı cep fen erini hazırladım. Kemal haritayı 

&nilme ıUrdU. tkimiz de yan yana ve yüzükoyun yer
de yatıyor, Fikretle RUıtem de akrep kıakacı gibi ö
nilmllzde ve başlan bizden yana. 

[HAKlKI İNKILAP 
36-

ROMANI] - Ne var Fikret! 
Mahmud Afi/la AYKUT - ÖnümUzde ıu V&1 

Kemal mırıldandı: 

Projektörlerin çaprazlama aydmlığmda nerede ol. 
duğumuzu anladık. Dt1fmanın ilk ıiperlerini de geç
mistilı. Artık bizimkilerden çok uzaktık. Şu eaniyede 
y11.kalanmak ölmek demekti. Şüpheıiz ki böyle bir ih
timal halinde kendimizi ağır satacaktık. Bombaları. 
mızı tabancalarımızı kullanacaktık. Fakat ne yapeak 
kademeli düşman hatlarını ya.np bizim tarafa geç· 
memize imkan yoktu. 
Düşmanın ikinci hattan birincilerin aksine olarak 

birinciler arasındaki boşluklara teaadUf ediyordu. O
nun için •ağımızda ve solumuzda kaim bir rölge ha. 
linde görünen birinci 1ıat siperlerinin araaından VÜ· 
rUvUşe, yürUyüşe değil eUrUnUşe devam etsek doa
doğru düşmanın ikinci hat siperlerinin içine dU9e. 
cektik. 

Krokilt"rde dtı,man ıfı>eıierlntn usuntulr mfkyam 
gC5sterilmiştL Aralarmdakf mesafeler de belliydi. 

Ona gore hareket pllnmı kararl&ft.Irdık Şımdi 
dUşmanm ileri hat ve sağ cenah siperleri arkasından 
yanm çark yaparak ikinci hattm sol başı hizasından 
reGmek için sUrtinmlye başlamıştık. 

Bu vaziyette dilşmanm birinci hat ılperlerlnl ar
kadan ve yandan görebfliyoruz. Önleri ~itte kat kum 

ile örtülen Biperlenn kendi cepheleri ta:bif 

trol fenerlerinin açılıp kapandığını görüyoruz. Bun
lan bizim ileri karakolların görmesine imkin yok. 
Tehlikeli olmakla beraber tecessüs zevkini sonauz 
bir hırsla tattıran vaziyet. 

SUrUnmekten dizlerimiz ve diz kapaklarımız acr
mıya başladı. Arasıra dinleniyoruz. İki ayak üstü yü. 
rUmenin ne büyük saadet olduğunu şimdi anlıyoruz. 
Hele bu kadar ağırlıkla! 

Yerdeki böcekleri bile Urkütmekten korkarak 
yaptığımız bu sürUnüş bir eaat sürdü. Bu gidişin 

bir dönüşU de vardı. KıAmet olur da ıııağ kalırsak 
eUrUne eUrüne aştığımız bu araziyi koşar adım geçe
cek ve düşman hatları arasında ancak kendimizi on
lardan gibi göstererek geçebilecektik. Fakat bunu 
'imdi dUşUnmiye imkan var mı? Dönüş planı da ha. 
ıırlanm19 olmakla beraber hiç birimiz bunu düşün
müyorduk. 

llclnci hat ıtperleri qtıfımm anladık. 
Tehlikenin birinci kıımı geçmıı,ti. 
Çünkü düşman artık kendini tamam~ emn1yette 

görtiyordu. 
Artık ileri karargihlar mıntakasmda idik. 
Burada hatta yürüyerek dolaşmak bile, karanlrk

ta kabil. ÇUnkü dört düşman askerinin iki siper hat
tını aşıp ıleri kıt'a karar~ahlanna kadar sokulaca-

Böyle olmakla beraber biz yine ihtiyatı elden bı
rakmadık. Sürünmemize devam ediyoruz. 

Burada arazi çetinleşti. 
Şimdiye kadar çalılık ve çayırlık bir sahada suru. 

nüyorduk. Şimdi çakıllı ve taşlı bir vadi başladı. 
Düşman telsiz santralının istikametini tayin ettik. 
Sağ cenahımıza düşen sathı maili aştıktan sonra 

kıraç bir tepeye tırmanacağız. Sol tarafımızda ve 
yanımızdan akan çayın gerisinde herhalde bir alay 
veyahut fırka karargahı olacak. Bizim cepheden ön
lerine bir sıra tümsekler tesadüf ettiği için görülme
lerine imkan yok. Çadırlı bir karargah ... Işıklan bile 
var. Düşman kendini o kadar emniyette görUyor ki 
bu sakin gecenin koynunda akıbeti hesabına neler 
hazırlandığının farkında değil- Kimbilir daha geri. 
lerde, ordu karargahlarında, eğlenceler bile vardır! 

Beş on dakika dinlendikten sonra ve araziyi, va.
ziyetl adam akıllı kontrol ettikten sonra kıraç tepe 
istikametine dt sUzUlmiya b~ladık. Bır a.ra evvelki 
çakıllık ve tqlık vadi bıtti. Şimdi deve dikenlenle 
kaplı daha köt4 bir arazi UstUndeyiz. Ellerimizi yere 
sürmeden dirscklerimize tutunarak emekliyoruz. Fa
kat buranın deve dikenleri öyle azgın ki yüzümüzü., 
çenemizi dalıyorlar. Fakat ne olsa artık içimizde 
korku yok. 

Kendi mmtakamızda imiş gibiyiz. Zaten toprak bi
zim değil mi? 

- Acele etmeyin. Bu su krokide gösterilmiştir. 

Derinliği yok. Sığ .. Yalnız suda yürürken ses çıkar
mamıya gayret edin. 

Etrafı derinden derine gözden geçirdikten sonra 
suya daldık. Ayaklanmızdakl postallar kUlçe ha· 
line reldi. Dolaklanmız ıuyu içti. Bacaklarımız sır
tımızdaki ağırlıktan daha battal oldu. 

Bereket ıu geniş değil. On adım sonra kumsalJ 
bulduk. 

Yarı belimize kadar ıslanmıftık. 
Karanlığa ahtan gözlerimiz artık mesafede aldan• 

mı yordu. 
Kumsalı sıralıyan çalılık dibinde biraz konuştuk· 

Sonra asıl hedefimiz olan telsiz istasyonunun bu• 
lunduğu tepeye doğru yürümiye başladık. Artık ta
mamlle dilşman içinde bulunduğumuz için yerde sil· 
rUnmiye lüzum yoktu. Henüz bir kaç adım atma· 
mıştık ki k~ımızdan iki 'ölienin bize doğru ya.ıı. 
la,tığını rördUk. 

Biraz dikkat edince bunla.mı ellerlnd~ sall11.Y1P 
çakırdattıklan kovalardan nehıre Bu almıya gcleD 
iki düşman askeri olduğunu anladık. 

Kemal fısıldadı: 
- Şunların icabın bakmalıyız. Elbiselerinden de 

istüade ederiz. 
Zaten yapıla.cuw•• çare yoktu. Bunlar suy& 

değil, ölüme gell (Arkası Var) 
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BAŞMUHARRI RI 
't 'Ahmet Emin Y ALMAr-.. 

ki ~N'ın hedefi: Haberde, fj 
,/ e, her şeyde temiz, dü
. "'t aa . . l k k .. taı ' rnımı o ma , arıın 
it::::::..: eteai olnuya çalışmaktır. 

~MESELELER~] 
L· •rnanlarımız 
\'e ~ lıa§baıka.ıunuz İstanbul ve 
~ llına.nıa.rıru tetkik etti. Baş. 
'ürat.le bir limanlar politikMmı 
tbti b ~er~kleştinneğe karar verdi· 
de bit ildiren sözlerinin herkes üurin· 
bebpı müjde tesiri btra.lonasınm se • 

erf Vardır s . 
dııa e.tıeJerdenberi meseli şu veya bu 
buıa bir .nıaıın Hamburgtan lstan • 
tah. hakiı navlunu ile gemiden ka.. 
ııu lş:knıa masrafının bir olduğu • 
"'\il • lr, ~ururuz. Limanlı yerlerde 
~Jet böJfodir: Kara.denile yolla. 
~. ltla.Jlann adreslerine ne zaman 
~ olunabUooeğinl size hiç kimse 
~ edemez. Eğer gemi l'rabzona 
~ğı. \'akit fırtına ,·arsa, mal Ba.. 
ı._ · gidecek, belki hütiin Rus kın-
-ııtı do • 
ddtı !aştıktan sonra lstanbula 
~ ecek, bir ikinri seferde mahnuzı 
~ tondaıki adrese teslim tecrübesini 
\ r edecektir. Kara.deniz <'oştuğu 
~n 1,li sığınak açık deniulir. 
hla z kı3ılardan kendilerini dal. 

0~ kucağına atnlağa muvaffak 
tak 'an gemiler, kay~ara ra.rı>a -
lftt1• ~maı:;ra nmh'kfımdurlar. 
l' ~ bu öyle bir derttir ki Tiirki. 
~ krJı ŞehfrJerinden herhanı:I bi. 
!ılı· gitmek Uzere , ·apura binebilir.d. 
lıı · FaJcat ora)·a çıkahile<'.efinizi, 
~ eabk, rasat mütehassıslan tahmin 

e ilir. 

.... ~e rapaJrm? Tilrkivenin bütün 
~ltıdırlık işleri c\imh~riyete kal -
d ti!'. R.al lanmızı henüz şar'k hu. 
~~~ ~·akla.-.hnnıya u~ra.,5ıyo -
~lh. lıu~iik nafia i }erinin her biri 

l'irr~ ı:J.e~~~f': olwıabilir mas.. 

du~Ü)·ouar v~ ' imanlar miihim ol 
hf'.rtı ica<Jar nakil için ne kadar e. 
ı~~1Yetli ise, ~enis mikya.cıt:a su. 
~'1dii ıc \'e tanm komhinalan ile, 
<'"k strı nıiiesseseleri de nakle<Jile • 
~ 01an]ara ''icut \ 'ermek için o 

ar tnüJ. d' )f ıım ır • 

9lrıd ~le şu \·e~·a hu ise sırn ~elme. 
ltııı..~ e \·e ha..51amak için imkan hulun
~'Jd ll'ıda.dır. lst:anbul \'e bmlre sıra 
ltı i: ntın Holanrla ile imzalandı.ıh • 
ltiJı~01'dtiğ;imliz kTool anlaşmasmın 
~ e llnıan inşasının da yer tuttu -

u görntf'kte,iz. 
)\ . 

~f.lu 'kredi ile Trahr.o'1 transtt W! E· 
ttı..~ d~ir ve kömiir lhnanmı hae;a.r. 
dtıttı ... lhttnıalindf'tt ırazetelerde hahSt". 

ğlnı 0 örmclite,·iz 
lıı ~ ·' • 

--~ tanhul nhtnnlarını'lnki ~·rni in
' tın, t tanhul ehri planındP'd il . 
,~ t S&\"\'urlnrına hivanet Ptml~·e
lca.ı Olduğu hakkmcla Ekonomi na -
~ llnızın inanenlanna husıısi hir 
bı ~t vennektif") iz. tlPrl ~f1irlf'rin 
~ eree nesle <le\':re<lilecf'k olnn hü
M• tnenfaatleri, hiç bir !oif'henle. h ı
""tlltj· 
.. _ 1 ko1nslrk \'M'a fa:rda fikirleri-
"'{! fııı..1_ -

"'&a ec:lllemez • 
)'ıı °llırkiyentn hf'r tiirlii ı~ hacmi ho • 
~lla arbyor. Memleketin her par -
boı "'1 (ll~eri ile, \'e hiitün memlPkPti, 
~ ke. bölge, cihan giriil ve çıkullıın 
~ ltıUnll8t'lhette buhınduran limanla. 
~~ t'lWnnlvet \"tlsttalarr \'e modem 
"1 ~ ~ihazlarlyle donatılması, hiç 
~~"!oıb. \ıtbı,nm bahth'Jlrhifma ge-

01ctide hizmet edecf"ktir • 

Falih Rtf kı ATAY 

'-----------.....,,.--=====-=--=--
1-t asta la r dan Ahnacak 
. Tedavi Ücreti 
tıı~1ediye hastanelerindeki poli kli
a.ıın erde tedavi göreceklerden ücret 
te hl'tıası hakkında belediye riyasetin
~ h~ırlanan teklif, §ehir meclisinin 
bağı aftaki toplantısında bir karara 
~na~aktır. 

ta.ılın edıye reisliği, bu hususta bir 
~t atnanıe ve bir de tarife hazırlat· 
~e ır. Bu tarifeye göre, müracaat 

tıac ~k h: rkesten 20 kuruş ücret alı· 
,~ ' rontgen gibi t edaviler için de 
~ ca Para alınacaktır. 

tıe1~1 teklif kabul edildiği takdirde, 
bir \: Ye senede 40 bin liraya yakın 

~ridJtt temin etmiş olacaktır. 

.. Prens Ottonun en yeni üç resmi 

Son 
Hadiselerde 
isiınleri 

Gecenler 
Artidük Otto 

A lmanya Dı~ Bakam Fon Nöyratm Vi
yanayı ziyareti, Avusturyayı Habs

burg hanedanını tahta getirmekten alıkoymayı 
istihdaf ettiği söylenmiş ve bunun üzerine bir 
hayli neşriyat yapılmıştır. 

Avusturya, Habsburgları iadeyi dahili bir 
mesele sayarak bu yolda bir karar verdiği tak
dirde, tahta geçmiye namzet olan ~ahsiyet, 
Habsburglarm varisi Prens Otto'dur. 

Büyük Harp sırasında doğan Prens Otto, A vus

turyanın son imparatoru Şarl ile İmparatoriçe Çi. 

tanın oğludur. Orta Avrupa devletlerinin Büyük 

Harpte mağlüp olmaları üzerine Hohenzolren ve Ha
bsburg hancdanlan yıkılmış, Imparator Şarl de mem· 

Jı::J.-otini tArl.-otmh"P. mel'.h\lr :\lcı!JllJfi( il 

Şarl, Macaristan tahtına dönmek üzere 
1ıuvıu o.lv' 

muvaffakı. 

bulunmuş, yetsizlikle neticelenen birkaç teşebbüste 
nihayet sekiz çocuk bırakarak 

1922 Nisanında Madeira adasında Sir Percy Cox 
vefat etmişti. Prens Otto 1mpara... 

tor Şarlin en büyük oğlu olduğu 

için onun iddialarınR t evarüs et
miş bulunuyor. 

P rens OUo muhtelif memle
ketlerde, bilhassa Belçika. 

da yaşamış, ve tahsil görmüştür. 

Kendisini bilhassa valdesi yetiştir

miş ve kafasına, günUn birinde a -

talarmın tahtına oturacağı düşün. 

cesinl azami itina ile sokmuştur. 
Bu yüzden Prens Otto daha şimdi
den kendini Kral saymakta ve Kral· 
lara mahsus Unvanlarla muhatap ol
maktan hoşlanmaktadır. 

Ottonun tahta avdet edip etmi. 
yeceği henüz bir meseledir. Ve bu 

meselenin de pek te kolay hallolu

namıyacağı tahmin edilebilir. 

Profesör Salzar 

• spanya işleri münuebetile 
1 adı sık sık anılan Portekiz 

hükumetinin başında bir 'Oniversi. 

te profesörü bulunmaktadır. Fil

hakika, Profesör Salzar, Corinbra 

üniversitesi mali ilimler profesö -

rüdilr. 1926 da Portekiz bir ihtila

le sahne olmuş ve ihtilalin başında 

bulunan general Gormez de Cesta, 
maliye nazırlığını profesör "Sal

zar" a vermişti. Fakat aradan beş 

gün geçmeden, Portekiz cumhur 

reisi general Kormona kendisin.den 
bir hükumet teşkilini rica etmiş, 

profesör de bu işi başarmı§tır. Pro

fesör Salzar memleketinde bilhas

sa, mali i.slahat yapmağa muvaf. 
fak olmuş ve Portekizin iktisadi 
vaziyetini kurtarmak için mühim 
tedbirler almakla şöhret kazanmış. 
tır. 

Profesör Sal zar, son derece kuv-

vetli bir şahsiyettir. Tuttuğu hat -

tı hareket , icra kuvvetlerini sağ

lamlamak ve kuvvetelndirmek için 
teşrii kuvveti mümkün mertebe 
zafa uğratmaktrr. Bu yifaden kendi 
sini dikta tör savarılar da vardır. 

G eçen hafta içinde İngiltcre
nin şark aleminde tanınmı§ 

aevlet adamlarmdan Sir Percy Cox 
öldü. Kendisi büyük harpten önce 
Bahrcyn taraflarında çalışıyordu. 

Daha sonra İngiltereyi !randa tem
sil etti. lo"'akat 1ngilterede en bü
yük şöhreti Iraktaki mesaisine da
yanır ve kendisi İngilterede yeni 
Irak devletinin müessislerinden sa
yılır. Irakta İngiliz fevkalade ko
miserliğini 1923 senesine kadar ya -
pan Sir Percy Cex Iraktan ayrıldığı 
zaman Kral Faysal Bağdat tahtına 
yerleşmiş ve Irakta emniyet azçok 
leesslis etmiş bulunuyordu. 1ngi. 
lizlere göre Irakta anarşi ve ihti
lal devrine son vererek müstakar 
bir hükumet devri açmağa muvaffak 
olan şahsiyet, Sir Percy Cox'dır .. 

lngilizlcr Sir Percy Cox'yu, arap 
alemi mütehassıslarının en baştarnı 
da sayarlar. 

K e n d i s i , Mekkei şerifli • 
lerle değil, diğer Arap reislcrile 
alakadar olur ve bunların da çoğu
nu tanırdı . Bu tanışıklıktan istifa· 
de eden Pery Cox Irak ile Necit 
hükumeti arasında iyi münasebetler 
tesisine çalışmışı Kral İbnissuut ile 
Percy Cox arasındaki eski dostluk 
trak ile Necit'i barıştırmakta en 
büyük amil olmuştur. 

Percv Cox 1923 te devlet işlerin. 
den av~ılmakla beraber orta şark 
ile alikadar olmakta devam etmiş 
ve İngiltere cografya cemiyetinin 
reisliğini yapmıştır. Cox'un ölü -
mile İngiltere Arabistan mütehas • 
sıslannın en mühimlerinden birini 
daha kaybetmiş oluyor. 

Çemberlen 

G eçen hafta içinde tngilterede 
bilhassa iki şahsiyet çar

pıştı. Biri maliye nazın Mister Ne. 
vil Çemberlen. diğeri Mister Atlee. 
Çemberlen hUkilmet namına tes
lihat istikrazmı müdafaa etmiş ve 
memleketin bu borcu vermeğ_ ka
biliyeti olduğunu söylemiş, Atlee 
muhalefet namma silahlanma si. 
yasetinin zararlarından ve dış si· 
yasayı düzeltmek Jlizumundan hah 
setmişt.ir. 

Nevi/ Çemberlen 

Çemberlen 1931 dcnberi tngilte
renin maliye nazırıdır. Daha önce 

sıhhiye ve maliye nazırlıkları.ıı bir 

kaç kerre yapmış, posta ve telgraf 

umumi müdürlüğünü idare etmiş
ti. İngilterenin en meşhur devlet 
adamlarından sayılan Josef Çem
bcrlen'in oğludur. Halihazırda 6i 
yaşlarındadır. lngilterenin siyasi 
hayatına karış:nası 1911 de parla
mento aza lığına seçilmesi ile 
b a ş l a r . 1911 s e n e s i n -
denberi fasılasız mebusluk yapmak 

Si LAH YARIŞI 

tadır . .Muhafazakardır. ve muhafa
zakarlar teşkilatını uzun bir müd· 
d et idare etmiştir. Çemberlen. ha
zırladığı btitçclerde fakir halkın 

menfaatlerini gözetmekle şöhret bul 
muş, bu yüıden de halk arasında 
büyük bir nüfuz kazanmı:;tır. 

AtHee 

1 · ngılterenin muhalefet lideri 
Mister Attlee ise 1935 bi

rinci teşrinindenberi amele lideri
dir. 1930 - 1931 de Laııkaster du. 
kalığı şansölychğini yapmış, bu 
sene t elgraf ve telefon umumi mü
dürlüğünde bulunmuştu. Hali ha
zırda 53 yaşındadır. Oksford'da 
hukuk tahsilini yapmış, bir müddet 
avukatlıkla meşgul olmuş, daha 
sonra umumi harpte askeri vazife 
sini yaparak binbaşılığa kadar 
terfi ettiği için adı binbaşı Attlee 
olarak kalmıştır. Attll"e 1922 den. 
beri amele partisi namına parla· 
mentoda <;alışmaktadır. 1924 de 
lngilterede teşekkül eden ilk ame
le hükumetinde, binbaşı Attlee'ye 
harbiye nazırı müsteşarlığı vazife
si verilmişti . Kendisi 1920 den 
1930 senesine kadar Hindistan iş
leri komisyonunda <;aJışmışı daha 
sonra Langastcr dükalığı şansöl • 
yeliğine. posta umum müdürlüğü
ne tayin olunmuş, amele kabinesi
nin düşmesi ü:z:erine yapılan umu
mi seçimde tekrar kazanmış ve 
1935 te Kral meclisi hassı azalığına 
tavin olunmuştur. 

Bugiin İngiltere p3rlamentosun
da muhalefet lideridir ve amele 
partisinin gijvendie; şahsiyetlerin 
en mühimlerindendir. 

lngilterenin silahlanmak için 1,500,000,000 lngiliz lirHı sarfına karar 
vermesi üzerine: 

T avıanlar - Aman Yarabbi, eğeı böyle giderse, he pim ·ı VOrt§t 
blfaltmaöo mecbur olacaÖtı-

5 

Patenik Bir Hikaye 
içtimai Bir Y anhıhk 
On alh yll§ın<la genç hir ana, ikin. 

el kocasının istememesi ~iizündeıı, 
çocuğunu Darülaceze J olunda hıra • 
kıyor .. Bir müddet sonra tlaya..ııamı • 
yor, Darülacezeye sütnine yazılı;\ or. 
Bir gün ansızın çocuğun kendi ine 
ait olduğunu sö~·lemesl, kadın \'e ço. 
cu~un ıK)lise, oradan da mahkcme~·e 

SC\'kine sehep oluyor. Putenik hir 
hikaye, dünkü T Aı~'da mufassal ola. 
rak çıktı. Bunu alelfıcle hir muharrir 
değil, hayatı deşen realist bir roman
m yazıyor. 

• 
Kadın şimdi poll!"öt" ve mahkeme • 

de. müerimdir. Şimdi soru~·onım: 
1 - Bu kadın yeni kocasından 

kovuhhıkt.an sonra sokağın hir kö.,e
lnde ot:unıp dilense, poll ~·nka..ı;;ına 

,·apı mı~·ar.ak mıydı? (Dilencilik 
memnudur.) 

2 - nu kadın aç kamını ,.e çocu • 
~mı do)·unuak için çalsa, polis ya • 
kasına ~·arıısmıyacak mı)·rlı? 

3 - Kadın ayni zanırf'tle fuhş 

yapsa,rrlı, polis yakasına ~·apışmı)-a -
ca'k mıydı? 

PPki hu kadm ne ~~apsm? .. Biliyo. 
nım, iş htılsun, di;\·ecf'ksiniz.. Eğer 

iş bulmak o kn.dar kolay olsaydı, 

hiitün diinvada mil~·onlan bulan iş • 
sizler bugün meYcut olmazlardı. 

• 
nuracla ü~ hüyiik içtimai yanlışlık 

\'ar: 
ı - ])ariilüceze ynlmz kimsesiz 

çocııklann df'ğil, umum himaye~ e 
muhtaç çocukla.na mUesscsesl olma_ 
lıdır? . 

2 - Polis çocuğunu so'kn~a hıra • 
kan kadını karakola \'e mahkemeye 
değil, kadını bir efkat müessesesine 
~·erleşttrf'Cek bir hhna~·ec;i rolü oynı
,rabllmelidir. 

3 - Mahkeme kadını çocuğundan 

aynlmak •eeburi~ etimle oldui,ru için 
t'.ezalandınnak me\1\iinde dc~ril, kadı_ 

nı ve çocuı~u sokakta bırakıp giden 
erke~ cezalandırmak mc' kiindc ol -
malıdır. 

• 
EğPr hadi atın gidişi b(i~ le ol. 

sardı, bu kadın ÇOCU~llllll sokafa hı. 
rakma7.. polis ka<lının rakasma ya • 
ıw;maz, kanun onu t'ezalandınn'lZdı. 
Mesele (,'Ocuğu hir Şt'f'Uat rniiessese9i. 
ne verlestinn.-kten, knılıırn lla mtlm • 
kii~sP. bi~ is bulmaktan ibart't ol•ırdu. 
i50.000 niifusu olan hir şehirde Da -
rültıceze \'alnız kimsesiz çocu'klan ka.. 
hulle iktifa P<lf'Tsc, hu rnk'alann te
kerrüriı Ulnıridir. Dariilaceze bir şe • 
hir müessesesidir. l\luavenr.te en çok 
muhtaç bir miiessf>se .. Riitc;esi ~<:fi ol. 
mn<lığı için kapısını al'kasına kadar 
a~allll)·orsa, ona hu imkanlan ''emtek 
lazım. TurinJ: klühP, Festi\'al Heyeti • 
nf", S!lor kliihiine ~ılım !"öPfkııt kapı

sını, nw::.''f'nf't faslını kR.Jlamah. mo • 
a,·f'neti hu ha.kiki muhtaçlara ha..coret
mf'U~-iz. 

Bu \'ak'alann öniinP e;f'\Çmek için 
'llPS'ull,.ri. miirrimlPri kanıınım nen • 
"""'ine t.e!i>Um pf::mp}< hıı jc:i hn1lfl'tmf'Z. 
trtimııııi ~,.fq_l,.ti hıırriin ı.r:.•rtindPn kal. 
dınnak rni\ın'kiin o1marhi!:ı için. hu 
!'if"falPthı kurhnnlnnnı himnve eden 
tec-;kiliitlan çoğııltmnk "'"rek . 

A~CI'!' y ıııııc:ı 

Gürültü, Gürültü ... 
Tünel cıvarıncıa otuı an OKuyucula 

rımızdan l<"'uat Derviş bize gönderdi· 
ği mektupta şunları yazıyor : 

•'- Umumi menfaat için gürültü 
ile mücadele etnıek ınaksadile yerin 
de ve kat'i hükümler konuldu. Su 
hükümler, diyebilirim ki~ yalnız Tü· 
nel civarında tatbik edilemiyor. Sa • 
bahleyin, müthiş ve muazzam bir sa
tıcı gürültüsile uyandığınız zaman, 
bankalar caddesine inen büt~n yol • 
ıarda uınuıni bir satış faalıyeti görür, 
sebzecisinden boyacısına \<adar satı· 
cıların alçak, yüksek, perdeden ses. 
lerini duyarsınız. 

Buradaki gürültüyü menetmek la· 
zıındır. Yoksa. ne bir uyku uyuma -
nın, ne de hakkımız olan istirahati 
bulmanın imkanı vardır. Belediyenin 
nazarı dikatini celbederim , 

Bir Okuyucuya 
Allı.iyede makinist Ahmet oğlu Na. 

mık'a: 

"- Mektubunuzu aldık . Sordu • 
ğunuz iş hakkında tahkikat yaptırı
yoruz. En <;ok bir hatta içinde size 
müsbet, menfi bir cevap VPrebilece • 
ğımizi umuyoruz . ., 
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SPOR 
A.vrupci 

Milli 
Takımı 

yapılırsa .. 
ltalyada çıkan "La Gaz~ta della 

Sport,, spor gazetesi neşrettiği bir 
cetvelle Avrupa futbol yıldızlarının be 
şinciliğe kadar alacakları derecelcrı 
tayin etmiştir. Cetveli neşreden ga-

1
; zete İtalyan olduğundan bilhassa hü. 
, cum hattına layık gördüğü oyuncu. 
•!arın birinci derecedekilerini hep İ-

lfolyon /is fesine göre be}İnciliğ · o /on /fol yon kol-ecisi. Olivicri 
= 

Spor 
• • 
ıç ı n 

tekl if 

işler; 

yeni 
yapıldı 

Son günlerde spor teşkilatının mukadderatını şiddetle alakadar 
eden başlıca mesele bunun nereye bağlanacağı meselesidir. Ev
vel~e de_h~ber verdiğimiz gibi teşkilatın en ziyade Maarife rap
teclilmesı fıkri ileri sürülmektedir. Ancak henüz Kültür Bakanlığı 
bu hususa muvafakat etmiş değildir. 

Muhakkak olan bir şey varsa o da.-------------

teşkilatın mukadderatını alakadar e· ı D 
decek tedbirlerin alınması arefesinde ostluk 
bulunduğumuzdur. 

Mevsuk haberlere göre, Spor Ku- k · 
rumu Başkanı General Ali Hikmet upaSl 
bir mektup göndererek tekrar işinin 

b :.- ına gelmek arzusunu izhar etmiş L. .J 
ve t aauyeti için bazı şartıar da ileri r in aı i 
11ürmüştür. 
Diğer taraftan 1 mart tarihli (Ku. 

runJ refikimiz bu işin her şeyden ev· 
vel bir "baş,, meselesi olduğu nokta· 
smı esas tutarak spor işlerinde görü. 
len kararsızlığı gidermek için bu iş· 
lere evvelce riyaset etmiş ve muvaf 
fak olmuş olan Ali Sami ile İnhisar. 
lar Vekili Ali Rana Tarhandan biri· 
nin v·~ bilhassa Ali Rana Tarhanın 
getirilmesini ileri sürmekte ve sözle 
rini şöyle bitirmektedir: 

"Spor teşkilatımızın en düzenli ve 
semere verir zamanlarından biri lnhi 
sarlar Vekilinin başında bulunduğu 
11raya kaydolunabilir. Rana Tarhan, 
bizzat bir sporcu ve sporcu olan ve 
olınıyan üzerinde saygı telkin eden 
bir şahsiyettir. 

Vekil sıfati ile taşıdığı yüksek iti
mat bu işteki idare ihtısasını kuvvet 
lendiren bir anıil yerine geçecektir. 
Usullü çalışması kısa bir zamanda bu 
işlere bir çeki düzen verdirebilir. 

Spor işleri için tecrübe edilecek 
çok kimse hatıra gelebilir. Ve ihti. 
m~I bütün bu tecrübeler muvaffakı· 
yet verebilir. Ancak Rana Tarhan 
timdilik bizi bütün bu tecrübelerden 
müstağni bırakır. Bizim de ihtiyacı
mız onadır. 

Bu isimleri spora bir aşk ile bağlı 
bir bilgili ve görgülü arkadaştan hiç 
bir neşir düşüncesi olmadan anıyor, 
sporu bir memleket meselesi bilerek 
bunu hükumetin yüksek başkanına 

arzediyoruz,,. 

B. 1. T. O. K. den: 
24 şubat 1937 çarşamba günü ya

pılması lazım gelirken havanın fena
lığı dolayısile tehir edilen dostluk ku. 
pası final maçı 7 mart 937 pazar gü· 
nü Güneş ve Beşiktaş arasında yapı

lacaktır. 

1- Maç Taksim stadyomunda oy. 
nanacaktır. 

2 - Maç hakemi Fenerbahçe an
trenörü Bay Eliott'dur. 

3 - Maça saat 15 te başlanacak· 
tır. Final maçı olduğundan, berabere 
kalındığı takdirde yanın saat temdit 
vardır. 

4 - Fiatler: Balkon 100, tribün 
50, dühuliye 25 kuruştur. Bu maç i 
çin evvelce dağıtılan dı>vetiye ve 
klüp biletleri muteberdir 

Milli Küme 
Nasıl 

Kurulacak? 
Ankarada Yeni 
Kararlar Verildi 

talyan futbolcüleri arasından seçmiş
tir. Vakıa ltanyan muhacimlerinin 
yırtıcılığı ve canlı oyunları merkezi 
Avrupa oyuncularından fazladır. Fa. 
kat bu listede yer alanların kıymet
leri ve futbolcülük dcrecelerile ölçül. 
mek icap ettiğine göre, bir forvetin 
yalnız canlı oyunu tarafından kıy • 
metlendirilmesi pek doğru olmaz zan
nındayız. Maamaf ih, diğer hatlara 
münasip görülen Avrupa oyuncuları 
nm isimlerini ve milletleri tanımak 
bizim için de çok faydalıdır 

KALECiLER: 

Birinci: Hiden (A-1usturyah), ikin. 
ci: Planiçka (Çekoslovak), üçüncü: 
Jakob (Alman), dördüncü: Bizzoz
zero (İsviçreli), beşinci: Olivieri (İ
talyan). 

MÜDAFiLER: 
Birinci: Allemandi (İtalyan), ikin. 

ci: Sesta (Avusturya), üçüncü: Mon
zeglio (İtalyan), dördüncü: Müzen
berg (Alman), beşinci: Burger (Çe. 
koslovak). 

YAN HAFLARI: 

Birinci: Nausch (Avusturya), ikin
ci: Adamek (Avusturya), üçüncü: 
Dudas (Yugoslav), be,inci: Lozar 
(Macar). 

Birinci: Sarosi (Macar), ikinci: 
Moch (Avusturya), ilçüncü: Jordan 
(Avusturya), beşinci: Goldbrumer 
(Almanya). 

SAG AÇIKLAR: 

Birinci: Pasinati (İtalyan). ikinci 
Sas {Macar), üçüncü: Horar ( Çekos· 
lovak), dördüncü: Kloc (Çekoslovak) 

SAC iÇLER: 

Birinci: Meazza (İtalyan), ikinci: 
Duhart (Fransız), üçüncü: Vincze 
(Macar), dördüncü Stroh (Avustur. 
ya). 

MERKEZ MUHACIMLER: 

Birinci: Sindclar (Avusturya), i· 
kinci: Piola. (İtalyan), üçüncü: Brai· 
ne (Belçikalı), dördüncü: Bakhuye 
(Holanda), beşin"i: S:iffliııg (Alman. 
ya). 

SOL iÇLER. 
Birinci: Ferrari (İtalyan). ikinci: 

Szepeu (Alman), üçüncü: Jerusalenı 
(Avusturya), dördüncü: Nejedly (Çe 
koslovak), beşinci: Toldi (Macar), 

SOL AÇIKLAR: 

Birinci: Colaussi (İtalyan), ikinci. 
Vogl (Avusturya), Uçüncü: FaUı (Al 
man), dördüncü Vytlacil (Çekoslo
vak), beşinci: Urban (Almanya). 

Yunanh Güreıçi Galip 
Karilerimizden bir güreş meraklı· 

eının radyodan alarak bize verdiği 

malumata nazaran Yunan güreşçi 
Cim Londos, dünya ikincisi Mahone 
yi 3 saat 4 dakikalık bir çarpışmadan 
gonra. mağlup etmeğe muvaffak ol. 
muştur. 

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) -

Istanbul, Ankara ve lzmir futbol k!Up 

leri arasında milli kümeye girecekle
ri tesbit etmek üzere Halit Bayrağın 

reisliğinde bugün yapılan toplantıda 

tesbit edilen esaslara göre, milli kü
me, Istanbuldan 4, İzmir ve Ankara

dan da 2 şer klübün iştirakiyle 6 klüp 
arasında teşkil edilecektir. Klüpler 

Bir zamanlar lngiltereye karşı bir 
Avrupa milli takımı yapmak düşünü· 
lüyordu. O proje kabul edilmiı, olsay. 
dı, Avrupadan çıkanlacak milli takı· 
ma hangi milletlerin en fazla oyuncu 
verebilecekleri de şu cetvelden aşağı 
yukarı hesaplanabilir. 

Bu listede dikkati celbeden nokta
lardan biri de Avrupa futbol yıldızla. 
n arasında şimdiye kadar şöhretleri 
Türkiyede fazla yayılmamış olan Al· 

man '":''""'ılannın fazla bulunuşu • 

dur. 

AN KARADA 
BOKS 
MAÇLARI 

Ankara "Ko··mu··r" ara.smda 14 marttan 7 temmuza ka-

TurnUVGSI dar birincilik müsabakaları yapılacak 
Ankara, 2 (TAN) - 26 Martta a- tır. Evvela şehirler kendi takımları 

c;ılacak olan beynelmilel kömür ser· arasında birinciyi seçecekler, sonra 
sisinin devam ettiği müddet içinde bunlar arasında şehirler arası maçla-
Ankarada bir futbol turnuvHı tertip n yapılacaktır. Birincilerle ikincile- Ankara, 2 (TAN) - Ankara bokı 
gt1ecek, mUklfatlJ bir at koşusu ya. re lr.ıtlalar verilecektir. klübü, 21 Mart pazar gecesi !Şehir ba.b 
tır1acak ve bir sergi gazetesi ~ıkan- MlizakerelPrP va:rnı "a devam edi- çesinln kışlık salonunda bir boks mü· 
lacaktır. lecektir. s::ı.ba.lrasİ v~par.alırtır 

M ayısın sonlarına doğru Çars 
koye Seloya gelmiştiler. Bu, 

Natalyanın ilk seyahati idi. Mos -
kova yolu, Petersburg. Bütün bun 
lar Natalyayı candan alakadar e
diyor, onu çocuk gibi sevindiriyor
du. Puşkin de memnundu. Düğün 
patırdıları, düğün yorgunlukları ar 

HİKAYE 
- -.. ''G l . • - e sın, gelsin!,, 

· Diye seslenir ve neşe içinde, 1'°' 
. seti karşılamıya koşardı. 

tık sonuna ermişti. . 
Puşkin, Çarskoye Scloya gelir· 

gelmez liseyi zL 

Yazan: 
AnatoL Şişko 

yarete k o ş t u. 
Genç talebeler 
çabucak etrafını 

aldılar.. Koridor. 
ları gezdiler. Puş. 

Karantina 
kin yatakhanede • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

"Yine melankoliye tutulmuşsun! Hey, 

dikkat et: Melankoli koleradan beterdir. Bi-
on üç numaranın 
önüne geldiği za. 
m an az da. 
ha ağlıyacaktı. 

lvan Puşkin is. 
mi yerine bir baş. 

ri yalnız vücudü öldürür. Öteıki ise ruhu .... ,, 

Putkinden 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ka isim yazılmıştı 

Kendi höcresini görmek bile iste -
medi. Kaçtı .. 
Puşkin Çarskoye Seloda Kalipin 

caddesinde Katayef isminde biri
nin evini kiraladı. Bu ev büyük A· 
leksandr sarayları arasında bulu -
nuyordu. Sütunlu ve iki katlı idi. 
Şı;ırbetci otla.rile örtlilen bal
konundan yol görünüyordu. Evin, 
taş merdivenlerle inilen gilzel bir 
leylaklı bahçesi vardı. 

Saray henüz Petersburgtan ta -
şmmamıştı. Bunun için Çarskoye 
Selo sakindi. Natalya Nikolayev -
nanın canı sıkılıyordu. Puşkin eve 
döndüğü zaman onu birçok defalar 
dizlerinde örgüsü uyuyakalmış bir 
halde bulurdu. Puşkin karısını meş 
gul etmek için şiir ve yazılarını o
kumayı tecrübe ederdi. Fakat Na· 
talya bütün bunlara karşı lakayıt 
kalır, esnemesini güçlükle zapte -
derdi. Şair karısını alnından öper 
kendi çalışma odasına, yukarıya 
çıkardı. Yarı yatar bir vaziyette öğ 
lene kadar çalışırdı. Pencerelerde 
penlcler yoktu. Güneş bol ışıklari -
le odayi doldurur, Puşkinin uzan· 
dığı kanapeye kadar gelirdi. Puş· 
kin bunun farkında bile olmaz yaz 
dığı kağıtları biribiri ardınca yere 
atardı. Zaman zaman alaka ile ba.. 
şını kaldırır: Bilinmez nerden. U· 

zaklardan gelen piyano ve şarkı 
seslerine kulak verirdi. Fakat bir 
anda bunları unutur, sesler kaybo
lur, şair yine yazısına dalardı. 

S igara dumanları yavaş ya
vaş odayı kaplardı. Bu sı

rada merdivenden çıkan bir ayak 
sesi duyar, sahibini derhal tanırdı: 
Karısı Natalya. 

Natalya, giyinmiş bir halde. Puş
kini gezmek için çağırmıya gel -
mişti. Puşkin elinden kalemini bıra 
kır, yan açık duran caketinin düğ 
melerini ilikler, beraberce parka 
doğru yollanırlardı. Puşkin kansı· 
nin koluna girerdi. Natalya, kı!!a 
etekliği, omuzlarına kada.r inen tn 
gilizviri buklclerile bir kızı andı -
rırdı. 

Parkta, gölün kenarında gezinir 
!erdi. Natalya kalabalıktan ve ha 

reketten pek hoşlanırdı. Şair. kendi 
terine dikilen mütecessis bakışlar 
arasından geçerken kansının ku • 
lağma eğilir. kendi kısa boylulu-
ğunu telmih ederek: "Bunlardan 
alçak olmak bana çok ağır geli • 
yor .. ., diye şaka ederdi. Karısı Puş 
kinin bu sözlerini duymazdı bile .. 
Halkın kendilerine gösterdiği derin 
allkanın başdönmeleri içinde yo
luna devam ederdi. Bu gezintiler 
Na.tıı.lyarım hirici\r eğle'lcesi idi. 

Artık saray da gelmiş, Çarsko 
ye Selo canlanmıştı. işte 

böyle bir günde Puşkinin kapısı şid 
detle çalındı. İçeri şair Jukofski 
girdi. Şişmanca vücudile, solgun et 
li yanaklarile, çekik gözlerile, Ju. 
kofski, bir protestan papasını an • 
dırıvordu. Natalyanın elini öpen 
Jukorıııh gozıerını kırpıştıraraK eı. 

rafa komplimanl~ yağdırmıya baş 
!adı. Puşkin büyük bir sabırsızlık 
içinde kolera hakkında maHimat 
istedi. Rusyanın birçok şehirlerine 
konulan karantina onu çileden çı
kartıyordu. Puşkin hem balkonda 
dolaşıyor hem şunları söylüyordu: 
"Bütün Rusyayı karantinaya ko
yamazsınız! .. On altı vilayet bir -
den kordon altına alınamaz! .. As· 
keri kuvvetlerin yardımı olmaksı 
zın tatbik edilen karantina bir taz 
yik vasıtası olmaktan ileri geçe • 
mez! .. ,, 

Tenbel tenbel piposunu çekişti
ren Jukofski söylenenleri dinler. se 
sini çıkarmazdı. Bu hal Puşkini büs 
bütün · kızdırıyordu. Puşkin Ju -
kofski ile beraber bulunduğu za -
manlar kendini biraz başka türlü 
hissederdi. Halbuki lvan Puşçinle, 
ve yahut ölümü bir ateş gibi içini 
yakan Delvigle geçen zamaajar 
böyle mi idi?. Jukofski Puşkinin 
ne gençlik arkadaşı, ne de yaşıtı 
idi. Sonra Jukofskinin, halkın 

sefaletine karşı gösterdiği alakasız 
lık ta Puşkinin pek fen asına gidi. 
yordu. Fakat Jukofskinin kızı Ros-
set daha başka idi. Puşkin onunla 
daha iyi anlaşa.biliyor, ondan sı· 
kılmıyordu. Puşkin Rossetle ko -
nuşurken . Jukofskinin yanında ol 
duğu gibi • sarf edeceği her söze dik 
kat etmek mecburiyetinde de de· 
ğildi. Bir gölge gibi Rossenin pe
şinden ayrılmıyan Gogol, bu acayip 
ve tuhaf genç te Puşkinin dostla -
nndandı. Natalya da Rossetle dost 
tu. Puşkin bu vaziyetten çok mem 
nundu. 

Rosset sabahlan erkenden Puş· 
kinin evine gelirdi. Puşkin yuka· 
rıdan, kendi odasından kansile Ros 
set arasındaki o hergünkü muhave· 
reyi işitirdi: 

- "Sen bana değil, kocama gel
din!. Haydi öyle ise yukarı çık!.,, 

Rosset gülerek şu cevabı verir -
di: 

- "Ta.bil sana değil kocana gel 
dim. Kıskanıyor musun?. Hoş ben 
ce hepei bir: ister Jukofski, ister 
Pletnov, ister Puşkin olsun. Haydi 
yukarı çık ta Puşkinin l!!erbest o

lup olmadığını bana haber ver!,, 
Bu konuşmayı kindi odasından dile 
katle dinliyen ?us kin: 

Rosset mütebessim bir bald" 
her şeyin darına dağınık durdui~ 
şairin çalışma odasına girerdi. JC• 
taplar, kağıtlar, defterler, ,ura)'J 
buraya, gelişi güzel koltukların, ~· 
napelerin üzerine atılm1'tı. Pence' 
reler açıktı. Rüzgar, defterleri. dJ• 
ğmık kağıtları hafif hafü oynatı. 
yordu. Etekliğini düzelten, R~ 
köşedeki kanapeye otururdu. )ı(ı.& 
rengile, "koyu siyah gözlerile Ro.-' 
adeta eski Yunan tiplerini andırd 
dı. Rosset çok basit giyinirdi. SO
tün hareketleri, kendine güvene' 
bir güzellik sade ve tabii hareket' 
leri idi. Rosset akıllı ve dikkatli i
di. Puşkin onun tenkitlerine ço~ 
krymet verirdi. 

Kağıtları arasında kaybolan l'Uf 
kin sorardı: 

- Nasıl, temizliğe bRtılıyalJlll 
mı?. 

Ve hemen oku,mıya baştarcll' 
Başını bir yana eğen ııor 

set Puşkini dikkatle dinlerdi. p\lf 
kin süratle okur, şiirdeki taktiler' 
elile refakat ederdi. Rosset, onUI' 
gözlerinin içine bakardı: Açık mt' 
'"'' 'w ~-"""u : ........... ""'"'.b-ı e" .. . / 
:zaman koyulaşu/\ka.ranr ve bir_,. 
vılcım gibi parlarlardı. Bunun jçl!J 
dir, ki, Rosset bu ıı,ıldıyan gözlerf 
"kMlcım,, adını takmı,tı. 
Puşkin bugün her zamandan ftl 

la mliteheyyiçti. Şair okumuını ııl 
tirdiği zaman genç kız dedi ki: _1 

- Ben bugün, vadettiklerini _. 
mıya gelmiştim. Puşkin durala.dl
Elile alnına vurarak: 

- Evet. evet, dedi, elbette ... f' 
kat sonra .. Ve geniş adımlarla "' 
danın içinde dolaşmıya başladı. 1'I 
za vadettiği defterin serlevhasııı' 
okudu. Serlevha sansürden geçi' 
mivccek kadar sertti. 

Rosset Puşkinin pek h~una. t 
den bir kelime söyledi. Puşkln ıtaJI 
kahalarla gülmiye ba.şladı. Roesetl 
ellerinden yakaltyarak merdiveJJ 
başına. kadar götürdU; karl8ına ~ 
lenmiye başladı: 

- Taşenka., Taşenka, bak ~ 
Rosset ne hikmetler savuruyor. 

Natalya Nikolayevna aynan~ 
karşısında yeni şapkasını prova e 
mekle meşguldü. Başını bile çevif" 
miye lüzum görmeksizin biraz tl1 
ğuk bir tavırla arkadaşına: 

- "Nekadar bahtiyarsın, dedL 
ben sana gıpta ediyorum.,, 

Rosset şaşırdı: 
- Bana mı, dedi, niçin? 
- "Sen kocamı ziyarete gelc!I' 

ğin zamanlar o bambaşka bir adsı' 
oluyor. Adeta 9enleniyor. Halb~ 
benimle yalnız bulunduğu zamaSl' 
lar el!!nemekten başka bir ,ey y•I 

ı 
mıyor.,, 

Puşkin kamımm sözUnü kesti: ..1 

- Saçma, dedi, ben timdi ona ,. 
ir okuyorum. 

Natalya can sıkıntl8ı ile illve et 
ti: 

- "Aman Allahım, bu sUr1eri1'· 
le beni nekadar bıktırıyorsun, pıJI 
kin!,, 

R Ol!!set, Urkek bakışlarmı şt• 
ire çevirdi. Puşkinin eerııfl 

yUzU i.deta kurşunileşml.\ıtl: 
Dudakları titriyordu. Fakat t? 

bucak kendine hakim oldu. O-
- "Affet, dedi, sen bunları b 

mezl!!in!. Ben bunlan enin~ 
da. okumamıştım.,. 

R088ete dönen Puşkin: l 
< Arlrıııa• ~ 10 SU. 3 te 
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TUGGENERAL 
Atina basın konferansı 

balkan birliğinin çok -
FEHMi ANLA7 IYOR canh bir ifadesi olmustur E meleli General Fehmi hatıra-

te 
. larına şöyle devam etmek

dir: 

. - Eşkıya takip ettiğim sıralara 
&it bir vak'a daha hatırıma geldı: 
~kedonya dağlarında Bulgar ko
lnitecUerinin yine pek azdığı gün. 
le.rde idi. Bir gün, yanımda polis 
k?~iaeri olduğu halde, kaaabaya 
Cidiyorduk. Komi.ser, bir bektaşi 
Arnavuttu. Tav,anm kendini gör
~e~ ~eğil, li.fını duysa, yolunu de-

ftltirdi. Köyden henüz çıkmı,tık, 
:tb1411 beraber giderken, önümüze 
ır tav,an çıktJ. 
Bektaşi komisere baktım. Yüzü 

la.P&arı olmuştu. Kolumdan tutara« 
te1a..ıa: 

- Aman dönelim! dedi. 
Bilmemezlikten gelerek: 

. - Niçin dönüyoruz? diye sor • 
Clum. 

Gittikçe heyecanı artıyordu: 
- Önümüzden geçen tavşanı 

General Felım:, Vancla lıuclut kuman 
elam ilten ( x) iıarefli 

tönnedin ·' B 

~~~uz!: Makedonyada 
Ben gUlmiye 

~adnn: k• • d 
1Jö-;1!:~!~ca:: eş ıya peşın e 
ınaı.. 

Komiser, hiddet- d 1 k 
li hiddetli yüzü - o. aşır en 
J:tı.e baktJ : 

- Sen inanmı:ıvıTD. ttm""ıı.. N>n 
lııanınm' ' . 
K omiserl, yoıuna devam ettir. 
. mekte epeyce güçlük çbk

tiın. Nihayet razı oldu. Fakat iki
de bir: 

. - Görecet,şın, Bygiln başımıza 
hır felaket gelecek! diyip duruyor. 
'1a: 
~- lfenUz bir: kaq ıadım yol almıt
"'k ki aağuıuzda.n tüfekler atıhnı • 
l'a başladı. 
'- Komiser, bu seelerl işitir ı,itmez 
~ayvanmm dizginini çekti : 

1A_:- Ben demedim mi idi? İşte o. 
~ıar oldu!. 

Artık, komi.Berin bot li.flarmı 
dtnıenmiye vaktim yoktu. Hemen 
hayvanı sUrdüm. Silah seslerinin 
Celdiği istikamette biraz yol alın
ca, bizim mekkareci neferlerle kar· 
fıla,tım. 

1 Mekkirecilerin başında, Kel Ah
J:tı.et Çavuş var. Fakat Ahmet Ça
\?utla arka.dqla.n, yalnız değiller. 
"tirnıi kadar Bulgar haydudunu ön
lerine katmıf, getiriyorlar. 

1 Ahmet Çavuş, beni görünce, tu
hana,tı. Bu tesadüften pek mem -
llun olmamıt görünüyordu. 

1 - Sili.hı aiz mi attınız? diye sor-
dum. 

1 .Ahmet Çavutun büsbütün rengi 
l.ttı. Amma, ya.lan da ııöyliyeme. 
~: ~ 

1 - Evet efendim .. Biz attık! Ha-
fa huzurunuzdan fU Bulgarlar, bi
li ate,e tutmak istediler. Biz de e. 
fendim, dayanamadık. Çevirdik tü 
fekleri .. Hepsini amana d~Urdük! 
) 

K iki nefer Uç can<Mar. Yaka
el Ahmet Çavu§la yanmdaki 

ladıkı.an Bulgarlar is• en qağı 20 
kifiydl, Bu kadar komitecinin 3 kişi 
l'e teslim olmaaı şaşılacak feydi 
:ben, Kel Ahmet Çavuşla konuşur
ken, bir yandan da, bektqi komi
lerin bir kazaya uğramasmd'i 
endi9e ediyordum. Çünkü, atımı ili 
l'l ailrdUkten sonra, onu gözUınden 
bY'betıniştim. Kendisini epeyce bek 
letttkten sonra, nihayet geldi. 

YAZAN. 
Salahattin 

Güngör 
- Komiser! Sözünü geri al! de· 

dim. 
İlkin anlamadı : 
- Hangi sözümü? 
- Demin, bana bir şey söyle-

miştin ... 
- ? .. ? ... 
- Hani, tavşanı görmüştün de, 

bunda bir uğursuzluk var, demiş-
tin! - • 

- Uğursuzluk olmadı mı.. De
minki silih sesleri neydi ? 

O zaman komisere, önümüz sıra 
giden kolları bağlı Bulgar eşkıya
sını gösterdim: 

- Senin tavşan, hiç te uğursuz 
çıkmadı BaJc.. Üç kişilik bir me« • 
ki.re kolu, yirmi Bulgarı yakala -
mış, götUrilyor ! 

Komiser, evveli buna inanmadı: 
- Ne diyorsunuz, hiç böyle şey 

olur mu? 

- Olmuf işte! dedim .. 
Sonra, Kel Ahmet Çavuşu çağıra. 
rak: 

- Anlat, nasıl oldu? dedim. 
ÇavUJ anlatmıya başladı: 
- Efendim, baktım bizi sara

caklar .. Aklıma bir çare geldi. O 
ınrada, siz de uzaktan göründünüz. 
Nal seslerini duyunca, bizim ar
kadaşlara: 

-Çekilin bu yana! Yüzbaşı bey, 
yanında iki bölük askerle sreliyor! 
diye bağırdım: 

E 9krya bunu duyunca, bir tu
zağa düştUğünU sandı, ko

miteciler, ellerini kaldırıp birer bi
rer teslim oldular! 

Sonradan öğrendğime göre, mek 
klreci Kel Ahmet Çavuşun kolay
ca eline düşen bu çete, en azılı 
Bulgar komitecilerinden meşhur 

Numaralı resmin 
olduğu darbı 
No. 

Petronun çetesi imiş! 
Petroyu yakalıyabilmek o gün

ler içinde çok mlişkül bir iş sayılı
yordu. 

Ele avuca sığmaz komitesinin 
köylerde yardakçıları pek çoktu. 
Takibine gönderilen müfrezeler, 
Bulgar köylerinin çeteyi himaye et 
mesi yüzünden: bir iş yapmadan, 
dağlarda boşu boşuna dolaşıyar

lardı. 

Kel Ahmet Çavuş, gerçekten 
turnayı gözünden vurmuştur. Bek
taşi komiser, o günden sonra, be
nim yanımda tavşanın uğursuzlu -
ğuna dair tek kelime konuşmadı. 

Kon( erans, güzel 
· vrensipler kurmuş! ur 

B iribirine hep kafaca uygun insanlar ... Mes. 
lek bağı, Balkanlılık tesanüdü, karşılıklı 

sevgi ve hürmet hepsini biribirine yakınlaştın· 
yor ve birleştiriyor. 

Ortada hiçbir benlik iddiası yok. Müşterek 
gaye karşısında bütün millet ihtirasları, bütün 
şahsi tefevvuk emelleri eriyor. Birinin ortaya 
koyduğu makul düşünce derhal herkesin mah 
oluyor. Tatbikat çareleri beraberce aranıyor. 

Her işte verimli, demokratça bir çalışma tarzı 
B ir gün, yine eşkı~a ~eşinde 

dolaşıyorduk. YukseK bir 
tepeye tırmanmak icap etti. 

var. Bütün küçüklüklerden, ihtiraslardan kur. Yunan Matbuat Müsteıar1 M. Niltoluclis Atinac/ali 
tulmuş ve temizleıuniş, olgun insanlar arasında 6alkan Basın ko 1gresincle açtlıı nutkunu söylüyor 

Temmuz ayı içinde idik. Bir yan
dan havanın sıcaklığı, bir yandan 
yorgunluk, beni dehşetli susatmış_ 
tı. Bir akşam evvel de anlaşılan ye
meği biraz fazla kaçırmışım. Di
lim damağıma yapıştı: 

- Ah, bir yudum su olsa .. diye 
kendi kendime söyleniyordum. Bir 
yudum su ... Fakat nerede bulmalı 
idi bu bir yudum suyu?.. Yolu
muz tamamile kurak bir araziden 
geçiyordu. Ne askerlerin matara
sında, ne benim matarada bir dam
la su kalmamıştı. Bu vaziyete yo_ 
kuş yukan yol yürümek mümkün 
değildi. Fakat geri de dönemezdik. 

(Arkası var) 

bulunduğunuzu her adımda de- ··-··· .. ·--··· ......... - ..... - .... - .. 
rin bir zevkle duyuyorsunuz. YAZAN : 

İşte Atina Balkan basın toplanb • 
sın da gördüğüm güzel manzara bu .. AHMET E M 1 N 
dur. y ALMAN 

İnsan kendi kendine soruyor: Bü-
tün bu geniş ruhlu, dürüst insanlar, 
Balkan memleketlerinden mi geli
yor? Şu ihtirasın, zıddiyetin, nifa _ 

km ,anarşinin anayurdu addedilen 

kavga ve gürültünUn ebedi kaynağı 

diye görülen, Avrupa sulbünü her 
da.i<ika tehdit eden meşhur Balkan -
!ar; bu olgun insan tipini, bu şekilde 

ahenk ve birlik duygularını ne za -
man, nasıl yetiştirdi? • 

---... ··-·-··-····-·--········-..... 
Gömülü def ine 

M eslektaşlarla konuşup anlaş _ 
tıkça insan bu sualin cevabı

nı buluyor: Hayır, Balkanlılar gün _ 
den güne artan temasları sayesinde 
yeni bir yakınlık kurmuş olmıyorlar. 
Sadece topraklar altında gömülü bir 
talcını hakikatleri, birer define gibi, 
bulup çıkarıyorlar • 

Asırlarca bir arada geçen hayat, 

750 Liralık Yeni 
Biiyiik Müsabakamız 
Şu resim hangi darbıme

sele aittir ? 

Resim Numarası 
-3-

60 darbımesel 
ı - Aç tavuk kcndinı arpa aınoaıında 

ı;anır. 

2 - Ak akçe Jı:ara ıun içindir. 
3 - Anlıyana ı;ıvrı~ınck 5az, anlamıyana 

davul zurna az. 
4 - Atı alan l.Jskudarı ıeçti 
5 - Balık ba:ıtan kokar. 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava sırke baldan tatlıdır. 
8 - Beı parnıa.k bir olmaz. 
9 - Bır tutam ot deveye hendek atlatır. 
ıo - Bulbuıun çektıiı dilı belasıdır. 
11 - Dalmasını bılmıyen ordck baııru 

bırakıp kıçından dalar. 
12 - Damdan duıen halden bilir. . 
13 - Davulun ıeıi uzaktan bot ıelir. 
14 - Demır tavında ıerek. 
ıs - Denıze duıen yılana aarllır. 
16 - Doıru ı;oylıyenı dok~ koyden 

kovarlar. 
l 7 - El elden ustı.indı.ir. 
18 - Eskı tarak eskı taa. 
19 - Evdekı pazar çarşıya uymaz. 
20 - Eyreti ata bınen çabuk iner. 
21 - Gulme komıuna ıelir baıına. 
22 - Gulunu seven dikenini de ıever. 
23 - Hamam& ıiren terler. 
24 - Her horoz kendı çorlıiiilnde bter. 
25 - Her cun papu pillv yemez. 
26 - Her koyun kendi bacaımdan asılır. 
27 - Horoz olur. ıozu çoplukte kalır. 
28 - Horoz çok olan yerde aabah ceç 

olur. 
29 - 1t ürür, kervan yı.inir. 
30 - İtle dalaımadan, çalıyı dolaıınak 

evlidır. 
31 - Kel baıa ıimıir tarak. 
32 - Kendi düıen ailamaz. 
33 - Keskin sirke kabına zarar. 
34 ~ Koyun bulunmıyan yerde keçiye 

Abdurrahman Çelebi derler. 
35 - Mahkeme kadıya mülk olmaz. 
36 - Mart içeri, pire dıtarL 
37 - Mınareyi çalan lnlıfuu hazırlar. 
38 - Mızrak çuvala ııimaz. 
39 - Mum dibine qık vermez. 
40 - Öfke ıle kalkan zararla oturur. 
41 - Parayı veren duduiu talar. 
42 - Per1embenin celiıi çartaınbadan 

bellıdır. 
43 - Sel ıider, kum kalır. 

1 

büttin bu insanları yuğurmuş ,bir ha 

mur haline getirilmiştir. Yaşayı§ 

ve çah§llla yollarında öğrendiklerini 
asrrlarca biribirlerine vermişlerdir. 

Zevkleri ,adetleri, düşünceleri ya • 
vaş yavaş bir olmuştur • 

Din ve mezhep aynlıkları bu ben • 
zerliğin ve birliğin göuı görünmesine 
elbette mani olmuştur. Fakat bu htı
susta en büyük rolü, Balkanhlan 
kendi emelleri için kuru bir alet di. 
ye kullanmak istiyen büyük devleL 
!er oynamışlardır. Bunlar nesillerce 
müddet. Balkanlılar arasında zıddi • 
yet, ihtiras, dUşmanlık uyandıracak 
yolda telkinlerde bulunmuşlardır • 

Bir hastalığa kar~ı muaf iye# 

B alkanhlar nesillerce başkalan. 
nm hesabına biribirini boğ • 

mıya ve ezmiye çalıştıktan sonra 
müşterek ıstıraplar, müşterek acı 

tecrübeler yavaş yavaş ~özlerini aç .. 
mıştır. Biribirlerine benzerHderinl, 
vakınhklannı, dünya yüzündeki men. 
faatlerinin müşterek olduğunu k* 
f etmiye başla.."nışlardır. Her Balkan 
toplantısı bu karşılıklı keşfin biras 
daha olgunlaşmasına doğru bir a
dımdır. Balkanlılar bu yolda ilerle .. 
dikçe korkunç bir ihtimale knrşı 

muafiyet kesbediyorlar: Bir defa 
daha başkalarmm tesirine kapılarak 
biribirindcn ayr ıdüşmek ihtimali .•• 

Böyle bir ihtimali tamamiyle im • 
kansız hale koymak ve bunun ooyte 
olduğunu. sürüyü dağıtmağı ve Ral. 
kanhlart• kendi hesabına yem yap • 
mağı hali düşünen ve ümit edPn dev. 
letl~rin kafasına dıınkettirmek roltl 
Balkan basmma düşüyor . 

Bu müşterek vazifenin basanlma
sma ait yollan beraberce aramak ,.e 
kurmak kin A tinııd~ bir ıı.rava gelrn 
Balkan gazeterilerinin konferansı • 
na Balkan Birliği bakmımdan bUyük 
bir ehemmiyet vermek icap eder 

Parlak bir tören 

B al kan basın konf eranST fçfn 
A tina akademisinin bü)ilk 

salonunda parlak bir açılma töreni 
yapılmıştır. Atinada bulunan Bııl • 
kan Başvekil veya Hariclve Vekille. 
ri. sefirler Yunanistanm devlet a • 
damlan hep törende hazır bulun • 
muşlardır. Kenarda. kösede kendi 
halinde çalışmakta en büyük zevki 
bulan gazetecilik. bir gtin için pro • 
jektörler karşısına çıkanlmıştır. Yu
nan Basm ve Turizm mUsteşarlığmı 
büv~k bir zekl ve dirayetle idare 
ed~ B. Th. Nikloidis konferann 
resmen açmıştır. Balkan Basm hey. 
etlerinin reisleri de Balkan ailesi için.. 
de basın yakınlığını ve bunu bir kat Burtula her gün böyle bir ruim görecek•İniz ve bu re

nml•r otuz tane alacalı. 
44 - Serçeye çubuk heredir. 
45 - Su testisi su yolunda lnrıhr. , daha kuvvetlendirmek ihtiyacını ifa.. 

Siz 60 darbıme•ellilr li•teJebu re•min Jarbımaelini bulup 
numarcuını o günkü kuponun ( darbımuel numarcm) hanui· 
ne yazacalıaınız. 

Ohu reaim bitince bu kupon lan aynca re.ün numaralan 
ile darbıme•el numaralarını lıa rfılılılı gö•teren bir li•te yapıp 
•arİh üminiz ve aJruinizle ve mümkünse bir de lotoğra· 
lnula birlikte 20 Ni•ana katlar idarehanemUde müabaluı 
6üromna gönderecehinu. 
[Nureddin Hoca müsabakal an için ıönderilmit eaki fotoi· 

rafların muteber olmadıiını ve yeniden fototraf ıönderilme 
llİ muvafık olacaiım hatırlabrız.1 

46 - Siıtten afzı yanan yoiurdu üıu1e-
rek yer. 

47 - Ta, yerinde dırdır. 
48 - Tencere yuvarlanmıı, kapafmı bul. 

mu,. 
49 - Testiyi kıran da bir, su ıetiren de .. 
50 - Tılkinin donup dolaııp cidcceii yer 

kürkçü dukkinıdır. 
51 - Ummadık ta$. baı yarar. 
52 - Ürümesini bilmlyen it sürüye kurt 

,_etirir. 
53 - Uzümünfl ye de balmı sorma. 
54 - Üzüm ürüme baka baka kararır. 
55 - Yalanc1nm muma yatsıya kadar 

yanar. 
56 - Yapı ta•• yapıdan kalmaz. 
57 - Yava• atın telnneıi pek olar. 
58 - Yöruk at yemini arttırır. 
.59 - Zenırinln para1ı züiUrdun cenesinl 

yorar. 
80 - Zütilrt olap duşünmekten, tı11U 

olup ita• nınuı 1r ev l~ dır. 

de edecek yolda nutuklar söyle~. 
lerdir . 

HergUn. her ele geçirdiği insanı 
fotoğraf makinelerinin ateşi altına 
alan gueteciler, akademiden çıkm .. 
ca fotoğrafçıların hatarva halınde 
yaylım ateşi karsısında kalmı lardil'. 

f llc umum1 #oplantı 

1 5 şubat gUnU öğleden 80nra 
ilk umumt içtima Ticaret 

Odasrnm içtima salonunda yapılmış_ 
tır. Bu içtimada az kelime De rek 
çabuk ve pek çok ~ çıkanlmı tır. 

( Arkası Sa 10 Sü ~ de J 
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1 150 KAYAKÇI VE 25 DAGCI i 
1 Manavgata Elektrik 

Fabrikası Lizım 

Af YONUA 
HEY KEL 

ve 
PAR KIN 
~ORONOŞl 

Yeni inşaat 
Manavgat, (Tan muhabirinden) - Etrafındaki 

kaza ve vilayetlere yeni şosclerle bağlanan bu zengin 
yurt köşesi hala elektriğe kavuşamamıştır. Manav· 
gat için bir elektrik fabrikası vücuda getirmek ga· 
yet kolay görünen işler arasındadır .Çünkü kasaba. 
nın ortasından geçen ve Manavgatı ikiye ayıran 

meşhur Manavgat ırmağı mühim bir kudreti mah
muldür. Mühendislerin raporlarına nazaran burada 
vücuda getirilecek bir elektrik fabrikası Manavgat -
Konya arasında çalışabilecek bir elektrikli treni ida
re edecek iktidardadır. 

. Yeni yaptlan yollar 

_; ______ _ 
. Bu lıaffa dağ gezisine çı kan grup hareketine/en önce ..• .. 

Yeni vücuda getirilen yollar her tiirlü vesaitin ge

lip geçmesine müsait ve düzgündür. Bunlardan bil. 

hassa Manavgat - Alanya ve Manavgat - Serik eo
seleri eskklenberi yolsuzlıtıktan şikayet eden Manav· 

gat halkının arzulanI\ı yerine getirmiş bulunmakta· 

dır. Manisada dağ 
sporlan büyük 
rağbet görüyOr 

• 

Manisa, (TAN muhabirinden) - Dağcılık klÜbünc az zaman
da yüzden fazla yeni aza yazıldığı gibi kayak, elbise ve diğer le
vazım da temin edilmiş, bütün eksikler tamamlanmıştır. Klüp, 

dağ sporlarını teşvik etmek için sık sık grup g~zinti~eri tertip et

mektedir. 

izmirde 
Kızılay 

kongresi 
hrnir, - Kızılay Cemiyeti lzmir 

eubesi yıllık kongresi aktedilmiş, ye· 
ni merkez heyeti şu zevattan teşek· 
kül etmiştir: 

Doktor Bay Cevdet Ozyar, Bay Ba. 
1-a Yörük, Doktor Bay Hüseyin Hulki 
Cura, Bayan Sabire Yunus, Doktor 
Bayan Saada Emin, Bayan Rukiye, 
Doktor Bay Lütfi Serinken, Doktor 
Bay Ekrem Üstündağ, Doktor Bay 
Ali Halim Bayar, Bay Halim AJaiye· 
li, Bay Hayri Bakırcı, öğretmen Bay 
Reşit Gürol, Bayan Sıdıka Oz ve Ba· 
yan Nerime Süleyman. 

Ankarada toplanacak Kızılay umu· 
mı kongresi murahhaslıklarına da 
Aydın Saylavı Dr. Bay HulCısi, Jzmir 

11aylavlarından Bay Rahmi, Bayan 
Benal Nevzat, Bay Hamdi Aksoy, 
Bay Kamil Dursun, Dr. Bay Bahtiyar 
reyi işari ile seçilmişlerdir. 

lzmir Pamukçuluğunun 
lnkiıafı için 

İzmir, - Vilayetimiz dahilinde bir 
pamuk üretme istasyonu tesisint ka

rar verilmiştir. 
Ziraat Bankası 200 pamuk ekme 

makinesi satın alarak derhal pamuk 
müstahsillerine tevzi edecek ve bede

lini taksitle alacaktır. 

Vilayet dahilinde fena pamuk to· 
bumu ekilmesine meydan verilmiye . 
cek, yalnız Akala pamuğu yetiştiri. 

lecektir. 

Erbaa da 
/-/alke :ıi 
Erbaa, (TAN) - Burada yeni açı

lan Halkevinin küşadı merasiminde 
yüzlerce halk bulunmuş, hlkim Se. 
lamı bir nutuk söylemiş, kaymakam 
Ahmet "Erbaalılar, Halkeviniz kut· 
lu olsun,, demiş, lstikli.l Marşile me. 
rasime nihayet verilmiştir. 

Ta.şova Spor Bırligi, Halkevinin a
tılması şerefine belediye salonunda 
•xoy Muallimi,, piyesinı tem.en • et. 
911Rtf ... 

Manisa dağının muhtelif nck
talarına yapılan 'yürüyüşlerden 

başka Yılmazı Sarohanlı, Akpı

nar, Muradiye ve Turgutlu ge

zintileri ·de muvaffakıyetle başa
rılmıştır. Bu yürüyüşlerde köy
lün ün muhtaç bulund~ğu imar, 

ziraat, sağlık, temizlik ve ulu

sal bilgiler etrafında da köylü ile 
konuşmalar yapılmakta, beş yıl

lık köy kalkuuna • programının 
muvaffakıyetle tatbiki için icap 

eden bilgiler telkin edilmekte

dir. 
Bu hafta da klüp mensuplanndan 

28 dağcı ile 150 kadar kayakçı Albay 
İsmail Hakkı Alpa~ın idar~i altında 
Bozdağa hareket etmişlerdir. 

Kafileyi teşyi etmek Üzere, başta 
vali Liıtfi Kudar, TUm komutanı Ge
neral Aü Rıza Artunkal olmak üze
re bütün memurlar ve yüzlerce Mani
salı Halkevi önünde toplanmıştır. 
Gezginler. önde şehir bandoım olduğu 
halde şehrin ana caddc-lerini takiben 
pmıtane önilne kadar gitmlşll'r ve o
rada kendilerini bekliyen otobUslere 
binerek famire doğru yola çıkmışlar· 
dır. fzmirden Ödemiş yolu ile Bozda
ğa çıkacaklar ve oraiia 7 giln kala-
rak dağ sporlarile meşgul olduktan 
aonra Manisaya döneceklerdir. 

Manisa Halkevinde ' 
Manisa, (TAN) ..:. Halkevi açılı~ı

nm yıldönümil münasebetiyle,.Nec -

mettin Halilin "Oğuzlar,, piyesi mu· 
vaf fakıyetle temsil edilmiştir. 

Halkevi ıalonunu dolduran seyir -
ciler arasında vali Lfıtfi Kudar, Tüm 

komutanı General Ali Rıza 1'-rtunkal 
da bul_ıınmuş ve gençll'rin muvaffa. 

kıyl'tlcrin~ takdirle. karşılamu,ılardır. 
Piyeste rol alan gençlerden bilhas

sa öğretmen Kerim Kudat, Mustafa, 

Necdet ve Enver Toktamıt çok alkış 
lanmıtlardır. 

Eıkitehir Liıeıi Müdürü 
ist ifa Etti 

Eskişehir - Lise müdürü Orha:ı 
Şahin istifa emiştir: . 

ôdemi9te Bir Maç 
Ödemiş. (TAN) - Kıuıabamızın 

en eski klübü olan Altınordu ile ö. 
demiş Spor Klübü futbol takımları 

ka~ılaşmışlar, Ödemif Spor şimdiye 
kadar büyük farklarla yenildiği Al
tmorduyu 3 e karşı ı aayı ile mağ\up 
Ptrni..+ir. 

l-;.. ____ __ 
Mesudıye 
Köyünde 

• 

• 

Bır facia 
K araman (TAN) - Me· 

sudiye köyünde bir fa· 
cia olmuş, henUz 18 yaşını bi 
tirmiş olan bir kadın dört ay
lık öz çocuğunu kuyuya at -
ınak su.retile öldürmüştür. 

Bu kadın, düğünleri olma -
dan evvel de kocasile sevişti· 
ği için, nikahtan iki ay sonra 
doğurı!'u,tur. 

Kayın valdesi, çocuğun ıay 
rinıeşru olduğunu, bu itibarla 
onu büyütmenin günah sayılıL 
cağını söyliye söyliye ıelinini 
iğfal etmiş ve bu faciaya se -
bep olmuştur. 

Suçlular hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Trakyada 
kozacılık 

· kursları 
Edirne, - Geçen aene olduğu gibi 

bu sene de ilkbaharda kozacılık kurs
ları açılacaktır. 

Jki ay deva.in edecek olan bu kurs
lara böcekçilikle uğraşan gençler iş
tirak edecek, bc>cekçiliği fenni bir şe
kilde öğreneceklerdir. 

Fakir olan ipek böceği müstahsil
l~rine parasız tohum verilmesi temin 
edilecek, \'akti müsait olan müatah· 
aillere de ucuz fiyatla tohum verile
cektir. 

Böcekçiliğin genişlemesi için Trak
yada çok miktarda dut fidanı yeti1-
tirilmMine buşlanmr•tır. 

lnıaal 
&ikiden iptidai bir han içinde bulunan hükümet 

daireleri yeni yapılan Irmak kenanndaki müsait bir 
binaya taşınmıştır. Ayni zamanda Halkevi ve Halk \ 

;~~~i ~~.~ .. p!~:k~.:· :~~~~~ 1 Af y .• ot nAfydonc/aa Kor parkcı veaAtnatürlk l heylelJ 

Bafal<hklor kurutuldu 
Manavgat ovası üzerinde sıtma ya- • 

pan büyük bataklıklar bugün sıhhat ımar hareketler·ı 
bakanlığının eli ile kurutulmuş ve üç-
te iki nisbetinde sıtmalı olan halk ta
mamen denilebilecek derecede kurtul. 
muştur. 

Erbaa da 
bir genci 
ö.idürdüler 

A Afyonkarahisarının elektriği, başka birçok şehirlilerimlsi 
fyonkarahisara giden Diyarbekir muhabirimiz yazıyor: 

gıpteye düşürecek kadar iyidir. Fırınlar bile bütüa faaliyetlerini 

elektrikle temin ediyorlar. 
Şehrin sokaklarında temizlik nazarı dikkate ~arpıyor. Muhte

lif yerlerde yapılmiş o lan asri h elalar, şehri pisnılt;\;n koruyall 

amiller arasındadır. 
Yeni hastane 

Afyon'lcarahisar memleket 

Erbaa, (TAN) _ Süleyman E- hastanesinin röntgen ve diğer ih
min, Salahattin, Ali adında üç kişi ile ~iyaçlarım temin için U m umi 
iki arkada,ıarı Bayramda biraz içtik Meclise teklif edilen tahsisat ka
ten sonra Çarşı içindeki kahvehane- bul olunmuştur. 

ye gitmişler, orada bazı ahbaplarile 1 Bu hastaneye 50 yatak daha ilive- I 
buluşmuşlardır. si düşünüldüğü gibi, yeni bir hastane 

Biraz sonra aralannda kavga çık. inşası için de 40 bin lira ayrılmıştır. 
mlf, bıçaklar ve tabancalar işlcmiye Gelecek senelerde bu paraya daha ill 
başlamı,, bunlardan en zevalhsı olan veler yapılacaktır. 
Süleyman bıçakla öldürülmüştür. Afyon belediyesi, Halkevi, çocuk 

Kavgacıların hepsi tevkif edilm~- esirgeme kurumu ve fıkara yardım 
tir. cemiyetleri birleşerek kurban hayra· 

Göbeii Keıilmemit Çocuk 
İzmir - Karşıyakanın Çamlık mev 

kiinde, henüz doğmuş ve göbeği bile 
kesilmemiş bir Çor.uk eski çuv&llara 
sarrlı olarak bulunmuştur. 

Nevzat, çocuk yuvasına gönderil
miş. anası aranılmıya başlanılmıştır. 

Eğrr dir Şarbayına 
lıten El Çektirildi 

Egridir (TAN> - Yapılan tetki· 
kat neticesinde görülen ıuiiatimal, 
yollUZ sarfiyat ve kanunsuz leler ü
zerine Şarbay Feyzi Çelik ile maiyet 
memurlannıt işten el cektirilmi11tir. 

mında 3()11 fakir çocuğu tepeden tır· 
nağa kadar giydirmek ıuretile sevin 
dirmişlerdir. 

Kültür. faaliyeti 
Afyon Karahisarında kültür faali· 

yeti de yolundadır. Modern binalı 
lisede binden fazla talebe feyiz almak 
tadır. Halkevinin son zamanlarda aç 
tığı lisan, türkçe okuyup yazma kurs 
lan hayli rağbet görmüştür. Halkevi, 
gençleri güreşe alıştırmak için de ica
beden malzemeyi t emin eylemiştir. 

Yol/ar ve naUI va11lalart 
Gerek fehir içindeki, gerek Afyon 

Karahisan mülhakat& baflıyan yol -
lar için gösterilen faaliyet 9ayanı tak 
dirdir. Bu yollarda otomobil seyahati 
rahat geçmektedir. 

Gemlik 
yo[unda 
bir facıa 

Bursa, - Burad&n Gemliğe gelbt 
götüren bir kafilede bul un anlardan 
bazıları havaya tabanca ııkmıya bat 
lamı,ıar, çıkan kur9unlardan ikiıi o 
esnada yoldan geçen Dürdane köyüıl 
den 84 yaşında bir ihtiyarın göğsü • 
ne ıaplanmıftır. 

lzmirli incinin Ölümü 
İzmir - İkinci Kordonda oturaJI 

komisyoncu Nusretin 3 yaşındaki ki" 
zı lnci, üst kattaki balkonda bir san"' 

dalye üzerine çıkarak radyo ile oy• 
narken sokağa düşUp ölmüş, annesi 

Düriye ile dedesi Hüseyin dikkatsiJ" 
lik neticeıinde ölüme ıebebiyet ııı ... 
çundan mahkemeye verilmişlerse d• 
beraet kuanmıflardır. 

Kadlfekaleye 

1 
1 Çorluda Bando Heyeti 

1 
1 

Şehir içinde pek az otomobil var
dır. Nakliye veaaitinin ~oğunu ara.ha 
ve faytonlar temin eylemektedir. 

Ağaç Dikiliyor 
İzmir, - Kadife kalenin tefcirl 

karan fiile inkıllp etmek Uzeredit· 
Topaltı meydanı ile kalenin alt tara-
1'ndaki boşluğa bu yıl 1500 zeytiO 
fidanı dikilecektir. 

Çorlu, ('f A.N) - Çor!u Haıkevinde mükemmel bır bando vücuda getiril
m~tir. Tamamile gençlerden mürekkep olan bu bandoya tanınmış bes • 
tekir Mustafa muallimlik etmektedir. 
Gönderdiğim resim, Çorlu Halkevinin yeni bando heyetini muallimlerile 

birtfkte göstermektedir. 

KUc;Uk bir atelye, mükemmel araba 
ve faytonlar yapıyor. Hariçten de bu 
raya sipariş verilmekte ise de imalat 
hane hepsini kabul edememektedir. 

Araba fiyatları pek ucuzdur. 15 
kuruş mukabilinde, belediye hududu 
içinde bulunan herhangi bir yere ara 
ha ile gitmek mUmkUndür. 

Af yon Karahisann bütün kaza, na 
hiye ve köyleri telef onla vilayete bağ 
lanmıştır. Hükumetin yaptırmakta 
olduğu büyük buğday silosu inşaatı
nın önUmilzdeki hasat mevsimine kı 
dar bitirilmesine çalışılmaktadır. 

A rabaC1lar ve hamallar numaralı ••• 
Af yon Karahisann arabacılan ve 

Te,cir sayesinde, Kadife kaleye d• 
nizden bakıldığı zaman görülen çit" 
kin manzara ortadan kaldırılmıf olıY 
caktır. 

Bir Otomobil Dereye 
Yuvarlandı 

Bursa, - Şoför Tahsinin idarestrı
deki 95 numaralı tenezzilh otoınobi" 
li Yalovadan bu~ya gelirken Demir" 
tat karakolu civarında bir dereye yu_
varlanmıttır. Şoför ve Uç yolcu hJif• 
çe yaralanmışlardır. 

hamallan bir hususiyet arzediyor. Ha imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;ı;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,-iill" 
malların yakalarında numara ve elle- ra vardır. Bu suretle hamal ve ara.~ 
rinde hüviyet varakalan vardır. Ara- cılarm mü,kWlt çıkarmuı, hele bUll 

bacıların hepsi ehliyetnamelidir ve larm içinde uygunsuzlar bulunma.Si 
bunların da elbise yakalarında numa- ihtimallerinin önüne geçilmiştir. 
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Habsburg hane 
danı tahta otu

ramıyacak 

Başvekil 

Sahnem izle 

Çok alakadar 
lhıhı . (Başı ı incide) (Başı 1 incide) 

TAN 
BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Yeni Bütçede 

Propaganda 

Tahsisatı 
t.e1ı1· nıllkia Avusturyanm istiklllini den memnuniyetini şu aözlt:.rle anlattı 
!tıeı.:~e.~e dahi koyabileceğini bildir • "- Tatbikat del'Blerinizi gördüm. (Başı 1 incide) 

"'ı.eaır. Çalifmanız, tlmitlerimi çoğalttı. Mu _ Mühim bir ana Yaıile 
Parfa Berı· R vaffakıyetiniz sarfedilen gayretle B ugw:ı propaganda, hııkiımetle-

'lh.1_ • ' ın - oma mihverini kır-
-.: ıstiyo f k mütenasip olacaktır. Milli sahnemiz rin tiı.li vazifeleri halinden 
lttıı- r, a at plln muvaffak ol- ı 
le ;'~Ştır ve bu mihver tam ına.ııaaiy- için yetişecek olan değerli san'at:Jcar- çıkmıştır. En mühim ana vazifeler • 
t>_gl~ olarak durmaktadır. larmıız, bu memlekette her vakit en sırasına geçmiştir. Askerlik bakımın- 1 
~rlin, 2 (A A 1 yüksek itibar ve şerefe mazhar ola- d · ı · azd tayy ed ı taıı·a·n . . ) - Giomale d' - an zegır ı g en, a .. r en çok I 

ın A caklardır • 
deıf vustıuryada saltanatın ia- müessir bir taarruz ve mudafaa sili- 1 ·ı~ ı aleyhinde ya.zdılh makaleyi tef Bir kaç sene sonra, içinizden milli 

1 
..... 6.1 c· h . . b"yük ' tk" t hı haline gelmiştir. lar ~en Angriff gazet~si Habsburg- sa nemızın u sana ar namze. 
.,,,,_ıneseıeainin halledilmiş olduğunu !erinin yetiştiğini görerek en çok se- Milletler arasında durmadan de- , 
"--ntaktadır. vinenlerden biri ben olacağım. :Millf vam eden gizli mücadelenin ön hatla-

ltta~griff'in zannettiğine göre, bu varlığın en güzel kısmı olan Türkçe n propaganda sahalarıdır. Bu faali
"" "'CLJe Mussolini' nin büyUK faşist miz en do~ ve en beliğ telaffuzunu etlere ka ı hem kendimizi korumı-
""ec}İsinin TUrılc sahnesınde bulacaktır. Bunu Y rş . . 
!ict . toplantısmda ltalyanm ha sizden bekliyorum.,, ya mecburuz, hem de dUşündüğümu. 
h 81Yaaetini ne surttle tarif edeceği d k 
.~da bazı iza.hati ihtiva eylemek Başvekil aynlırken şiddetle alkI§ - ru, yaptığımızı aleme uyurara mad 
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1 EKONOMD 1 

Çavdar fiyatlarında 

Derı ve yapağı 
{ıyatları düşüyor 

D eri ve yapağı fiyatlarında ıün ıeçtikçe dü
'üklük görülmektedir. Keçi derileri çiftı 

iki liraya satılırken iki ıündenberi 140 kuruşa 

düşmüştür. Yapağı fiyatlarında ise 4--5 kuru~ 
düşüklük kaydedilmektedir. 

TAVŞAN DERiLERi 

Tavf&n derilerine Avrupada düfük fiyatlar ve. 
rilmekte oldutundan burada da tav,an derilerinde 
bir kuru• tenezzül olmuftur. Kütahya malları yir
mi altı kuruştan 2200 parça satılmıştır. 

1 yükseliş! 
Dün şehrimize marşandizle 18 vagon buğday; 

11 vagon çavdar, dokuz vagon arpa gelmiştir. 

Buğday fiyatlarında hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Sert buğdaylar 6,20 • 6,25 kuruştan satılmıştır. 

Mevcut buğdayların mühim bir kısmı satılmakta 
olduğundan mevrudat az görünmektedir. Esasen 

>eQtr, landı ... .. di korunma vasıtalarının hepeinin f ev 

~ ~te, İtalya slyal'letinin isti • kinde olan saygı ve itibar seddini kuv 1-------------------
lıal etını göstermesi itibariyle ma • 16 yaş 1 n d vetlendirmek, dünya yUziindeki ınev-

değinnenlerdeki stok da azalmıştır. Fiyat yük

sekliği olmamakla beraber iki gündenberi huğ• 

day istekli olarak satılmıştır. Çavdar satıcılan 

biraz teenni ile hareket etmektedirler. 
Evvelki gün beş kuruşa satt• 

lan çavdarlar dün beş kuruş beş 
paraya satılmıştır. İstanbuldaki 
ihracatçılarımızın Almanyadan 
dokuz milyon liralrk matlubatı 
arasında evvelce yapılmış muka
velelere göre satılan malların bir 
kısmı henüz depolarda bulun
maktadır. Mallar yüklenince pi
yasaya getirilen malların tekrar 
yükseleceği ve durgunluğun gi
derileceği tahmin olunmaktadır. 

.., ı addettiği iki noktaya işaret e • a kiimizi yükseltmek ihtiyacındayız, 
"IYor: b b her Pamuk iplikleri 

müessesede ayni 
fiyata satılacak 

1 f h f Bu hakikatleri bizden evvel anlı-
bıı - Büyük İtalyan manevralan e a a na yan Balkan komşularımızın bütçele-
h. ilene Brenner'de değil, Sicilya.da 

nııacaktır. 

~1-ı-:- İtalya, Pontelleria adasmı 
4U11 etmektedir. 

. TEŞEBBus EDtL!RSE 
~griff, Avrupa etkin umumiye
~ ekseriyeti Habsburglarm av· 
lerıtlne lnuha.li folduğunu kaydettik-

.. 80ııra diyor ki: 

01~VUsturya hükiımetinin reisi, kim 
bi ol8un, Ottonun gayri .kanuni 
; tekilde A vusturyaya girmek için 

11 
~ağı muhtemel bir teşebbüse kar 

ltt lilih kuvvetiyle mukabele etmek 
ll~riyetinde kalacaktır. 1923 se-
1Pı.!!1_.de Kari Amiral Horthy de bu 
·~ hareket etmişti.,, 

İtalya, askerlik 
işine büyük 
~hemmiyef 
Veriyor 

' (Başı 1 incide) 
ma geldi. Kırda şeytanlar top oynu
yordu. ln, cin kimseler yoktu. Hemen 
benim Ustüme çullandı. Elinde de pa. 
muklu bir bez varmlf. Onu da ağzı
ma tıkadı ve beni berbP t etti. Bu ze· 
belli. gibi adamın tecavüzünden son. 
ra hasta oldum. Jandarmalar ldrisi 
tuttular. Muhakeme olduk. Ona 2,5 
sene hapis cezası verdiler. Hapisane
de yattı.,, 

ÇİLEM DOLMAMIŞ 

rinde propaganda tahsisatının işgal 

ettiği nisbet, bizden 10, 15 misli faz. 

tadır. 

T uriım Slemi 

B u komşularımızın hepsi mem
leketlerini iyi tanıtmak için 

yaptıklan masraftan, diğer sahalar

dan başka turizm sahasında da mu. 

kem.mel neticeler almışlardır. Dün
yanın en güzel köşelerini, tarihi ala

kalarla dolu birçok yerlerini ihtiva 

eden memleketimiz turizm bakmım-

Huriye, derin bir anne şefkatile ço_ 
cuğunu kışkışlıyarak ve elindeki ya. 
lancı memeyi ağzına vererek alnının 
kara yazılarını anlatmıya devam etti: dan hali. meçhul bir alemdir. 

- Çilem dolmamış. Bir gün köyü- Geçenlerde bir propaganda ve tu-

lktıaat V ekiletince verilen bir karara ıöre, memlekette pamuk 

ipliii imal ederek piyaaaya ıatan bütün müeıaeaelerin Martın be. 
tinci ıününe kadar bulunduktan mahallin Ticaret Odalanna mü
racaat ederek taıdikli fiyat 9ehadetnameai almaları lazım ıel
mektedir. 

Bu ıuretle iplik fiyatlan üze-

Zımpara 
istiyorlar 

BORSA ı 
rine fazla kir ilave edilemiyecek ~emleketimizin Muğla ve Izmtr vi• 
ve her numara iplik her müeHe- li.yetleriyle Yunanistarun şarkı ce
ıede ayni fiyatla aatdacaktır. nubu kısmında bulunmakta olan zım· 

------------~ Koıalann ıslahı için büro açılıyor para madenlerinden başka Avrupa.da 
2 MART SALI Ham ipeklerin rutubet nisbetini ve zımpara bulunmadığı için Polonyanm 

P a r a 1 a r kozaların ıslahı ile standardize edil· Poznan şehrinden bir müessese mem

mUzden Çakır Ahmet beni akrabasm- rizm vekaleti kurulacağından bahse
dan Yaşara nişanlanmak Uzere evine dildi. Çok ihmale uğnyan bir ihtiya
aldı. Ben bir kaç ay Ya.şarla beraber "h t d ld Oııınu ümit ederek 
kaldım. Fakat o, beni nikahlamadı. cın .nı .aye uyu Uc- A 1 ı t S a t ı f 
Bir gün Yaşar evin önüne bir at ge. sevmdik. Sterlin 615.- 620.-

mesini ve ipeğin piyasa kıymetlerini leketimizden külliyetli miktarda zım• 
tayin için Bursa ve Iatanbulda bir i· para almak için müracaatta bulun • 
pek kondisyonma.n bürosu açılacak- muştur. 

tirdi. Kendisi ata atladı, bana da: Hatay meselesindeki acı tecrübeler- 1 Dolar 123.- 126.-
20 han•u Fr. 114.- 117.-

"- S~n de arkama atla .. ,, dedi. 4en sonra hükümetin propaganda 20 Lıre• 120.- 125.-

Ben: "Yaşar beni nereye götürecek- meselesinde yeni bir faaliyet-ihtiyacı 20 Belçika Fr. ao.- 85.-
in ., 20 Draomı ıa. 4!' 
ı . dedim. 0, hemen kamum& 111- d d ğı ümkU d ğil 'ht' J 20 lıvirre Fr. S65.= 575::: 
nldı. Ben korktum ve atın arkasına uyma 1 na m n e 1 ıma 20 ~ 20_ 23.-

atladım. At kuş gibi bizi uçurdu. Bir veremiyoruz. Oyle zannediyoruz ki ı Florin 63.- 66.-
20 Çekoılovak luo. 70 - 75 -

saat sonra bir dağın başına geldik. ınrf yeni kamıni mevzuat ihtiyaciyle 2 Siline 20:- 23:-

tır. Bu büronun Bursadaki böcekçilik 
enstitüsüne merbut olacağı da söyle-
niyor. 

Küçük Sanayi Bro,üril 
Küçük sanayiin teessU. şeklinden 

Kürü! sono1J:drlot bugüne kadar geçirdiği safhalan 
s • mukayeseli ~.fe gösteren bir bU-

lstanbulda mUeaee kilçilk sanat- roşör hazırlanmaaına karar veril -

20 LlRAY A eski bütçe rakamının tekrariyle ik- 1 Mark 25.- za.-
!'abneceıcıerfnd t (Boıı 1 inciJe) Orada köyümüzden Çakır Rıza var tifa edilmiştir ve meclisten çıkacak ı ~e~!o ~~:= ~~:= 
tda ..... --~' en talyan ilJm ve fen dı. Yaşar beni ona bıraktı ve kendi 20 Ley ıı.- 14.-

kirlann yirmi beş senelik meslekt in· miştir. Bu iş için hazırh!klara baş • 
kişa.f ve terfilerinin derecesini ve mes lanmıştır. Broşürde, küçük sanayi iş_ 
!eklerine ait olan işlerin vaziyeti lk- leri etrafında malümat bulunacak • 

tısat Vekaletince tetkik ettirilmekte- tır · +-~ b + .. -· • Ur' tl kat'i bütçede propaganda ihtiyacına n· 41 52 tea· u o ...... 511DlD 8 a e döndü. Çakır Rıza beni dağlarda gez. ınar ·- ·-
ler;. l8ine çalışmalanna davet edilme. dirmiye başladı. Ben ağlıyordum. 0 icabeden yer elbette verilmiş buluna- ~~~ lruruma 10~~:= .o~~:= dir. Bu tetkikat bir rapor halinde ha- T k 

Jian bana: "Niçin ağlıyorsun? Ben senin caktır. Banknot 7
'-

7
- 241.- zırlanacak ve Vekiletin hazırlamak· 40 b İn Ü r 

be 'ci!e Nazın Kont Cianonun için tam 20 tane kaime saydım, satın Ahmet Emin YALMAN Ç e k 1 e r ta olduğu küçük sanatlar rehberine e-
...._ Y'rıeJrnueı vaziyet hakKındaki ra • ald eli rdu sas olacaktrı. k t'\.lrun ım.,, yo . L E • 1 
~ u dinledikten sonra meclis o zaman acı acı anladım ki, nişan- N:::~~k 61~:~~19 61~:~:22 Si r a ia maz 
lllııu ko lspanyasiyle ara.smdaıki te - lım olacak Yaşar beni 20 liraya sat- Pariı 17.0275 17.035 e· 1 k A 1 1 
~ dtı izhar eden ve muzafferiyet- mıştı. Bir gUn Yaşar ve arkada.şiarı •••••~•••••••• Mil&no ıs.0475 15.0538 ıra 1 

rpa A ıyor ar (Başı 1 incide, ı 
ın..,_~a.rpta Bolşevizmin son kıvran _ bize baskın verdiler, beni tekrar Ça. •EMEK 

/ 

!~el a::~40 1::~~20 İngiltere hesabına dün piyasa.dan tar temin edememektedirler. 
~a nihayet verecek olan Fraıı- kır Rızanın elinden aldılar. Yine Ya- Y Cenevre 3.4710 3.4725 biralık beyaz Anadolu arpası satına· Son bir çare olarak ta geçenlerde 
1-GUn ınll.se!Wı kuvvetlerini seli.m- şann ;vine geldik. Şuradan, buradan -A İ ~c;!:~rdaıı. 61:!!~: 61:!:10 lınınıya başlanmıştır. Bu arpalar bu nahiyeler halkına şu yolda bir be-
~bir ta.kriri tasdik etmietir · haıber alıyordum. Yaşar beni tekrar D~ l • Praı 22.6925 22.7014 4,20--4,25 kuruştan satılmıştır. yanname dağıtılmıştır : 

11.._ lfia~ meclisi bundan sonra İtalya- satmak için pazarlıklara girişiyor _ ı·ŞKENCE Viyana 4.235 4.2365 "- Suriyeden ayrılmayın. Sizin i· 
""4'l harict · tin' •--·· ede k Mıdrid 11.3765 11.3810 j çin açacag· ımız mektepler çocukla • 
'ti-_ sıyase ı ı.aevıp re mııa, bu sırada komşulanmızdan, Berlin ı 9618 1.9696 S D ·ı • 
"'U!lt Cian t b 'k t · ti Mec ..., Var,ova · 4 ıı anıar erı en nnızı okutacak, hastanelerde basta-''- oyu e n e DUŞ r. • a;mdi beraber yaşadığım Naci beni 4.1780 · oqı, .Alın l 

1 
nl · r Budape,te 4.3725 4.3742 Sansar derilerine hiç alıcı çıkma • larınızı bedava tedavi edeceğiz. Size 

tbıtll. ı-.~- ta yan a 8.§lil& aıyue- gizlice gördU: . Biikre" ,08.34 101.3840 maktadı Çifti k k li 1 k ali . t k ' l . dağrtacag·ız Ban °"' ~ı.ıUşat etmiye deva.m ettiğini _Eğer, Ahmedin ve Yaşarın yap. Belsrat 34.4940 34.5075 r. ır ra ı m ar zıraa ma ıne en · • 
fuıı tatbikatta gittikçe tesiri görilldtı- tığı JıırsJzlıklan bana. ha.her verirsin ~~~~~~':a 2.7763 2!:~~75 dün 32-35 lira arasında bile müşte- kalar açacağız. Kolayca kredi temin 
~11. memnuniyetle kaydetmiştir. 2 seni kaçırırım.,, dedi. Stokholm 

2;:~10 3.1420 ri bula.ma.mııtır. edebileceksiniz .. ,, 
bı.~lklnun tarihli lngiliz-!talyan Ben de her şeyi söyledim. Jandar- • Göz BOYACILIK 
ltı~asmm iki memleketin Akdeniz malar Yaşarın evini bastılar. Hırsı~- B J TRABZON Propagandacılar, bu arada göz bo. 
'~betlerini faydalı bir şekilde lık inini ve daha birçok şeyleri yaka. orsaua yamak için yıkık bir eve mektep, bir 
~attığını zikrettikten sonra mec- ladılar. Yaşar bu ihbann benim ta- FASUL VELERi diğerine hastane levhası asmışlar• 
lt.ı lanoda cereyan eden TUrk - rafımdan yapıldığını anlamıştı. Beni h Q ı· J • Trabzon ve Orduda vapur teslimi dır. 
tıe,_hn ınüzakerelerinin müabet neti- öldürmiye hazırlanıyordu. Ben Naci- rare l l Bütün bunlara rağmen halk: 
~l'i hakkında malftmat almıt ve fa- ye kaçtım ve kimsenin haberi olma. 8•15 kuruşa satılan ihracat malı kU· .. _ Biz kendimizi Hataydan ayn 
bı ... ltaıya ile teşriki meeaMie bulun. dan dört ay evvel İstanbul& geldik. muamele 'er çük fasulyelerin de ihracatı durmuş görıneğe ve ondan ayn yaşamıya ta· 
~istediğini gö&term.if veya göe • Yaşardan gebe idim. Bir ay evvel do- l 4 olduğundan ayni fasulyeler tehrimize hammUI edemeyiz.,, 
~olan memleketlerle beraber, ğurdum. Naci de Hürriyet tepesinde Dün boraada. canlı muameleler ol· getirilmekte ve depo edilmektedir. Bu Demekte ısrar etmişlerdir. 
~ huauaunda.ki &rZWAlJlU bir bir fabrikada çalı,ıyordu. O, çocuğu- Ditlerini muttur. Hollanda bankası, bir hay- mallar 8,3 -9 kuru§tan verilmekte- TURK KANI 

~la.ha izhar etmlftlr. mu istemiyordu. Bir aralık köye git. Radyo ', ı·n li Türk borcu tahvilini piyauya arr.et dir. Kabuklu Kayseri mercimek 6, Bu bldile Türk kanını taşıyanla. 
ınecıı.1·, ,. ____ , Grazlani'- tL Ben, dün de size haber verdı'ğim ed i cesaretın' l g"•teren bir ~ - .L11UL•~ .T- mittir. Müteakiben Roma bankalan kabuksuz elenınie mercimekler de 12 rm m en o .. 

' \'e aernpa.tilerini gönderdikten gibi aç ve sokakta kaldım. ~~ğumu •
1 

t . l • da piyasaya epeyce tahvil çıkarmış • - 13 kuruştur. f&heserdir. 
~ buguruaı toplantısın& nihayet sokağa bıraktım._ Sonra da gıttim da- ı e emız emke~enın tır. Paristen gelen sabah t.elgrafla. ----- Asgari bir tahminle, 40 bin Türk 

ftir. rUli.cezeye süt nıne · olarak girdim. cezaaını çe ıyor. Türk bo 
265 

frank ,.. .. te nüfusunun yerleşmiş bulunduğu Ba-
ıa~ie, Y&.nn aaa.t 22 de tekrar ~ Çocuğumu tanıdığım ve meme verdi- Dişleri hiç temizlememek nekadar " rcu açı~ g09 

• Dün Satllan Torikler yır Bucağın hiçbir köyünde bu 
~ktır, ğim için beni polise teslim ettiler. Bu uzırsa gelişigüzel bir macunla te· riyordu. Akp.m telgrafı i8e bu mik - sözlerden başka mlnaya gelen bir ba-

gUn de müddeiumumiliğe gönderil • mizlemek te o kadar muzırdır. Dişle- ~rm 260 f~ga düetüğünü ha.her ve- !ki gün devam eden güzel havalar- reket görememif ve Suriyeliler, hal. 
Fron11ı goıeteleriniı diın. Yakında muhakememiz olacak- rinizin minasını bozacak macunlar. rıyordu. Piyuanm gerginliği daha da yirmi dört bin çift torik yakalan- kın hakikati anlayarak bu işe yanaş-

. ~ mütalealon llllf· dan sakınınız. Minası bozulan elifler ~abaht~ başlamıştı .. Dün 20,15 liı:'" mıştır. Bunlarm kafesi İtalyan ge- mak istemediklerini nihayet idrak et-
~~·~ (A.A.) - BilyUk f&flst mec KEFALET PARASI çürümeğe mahkumdurlar. Yemek ıken Tür~ borcu bugün 65 kunış bır mileri namına satılmıştır. Limanmıız- mişlerdlr. 
~ . ıçtırnaı, Pa.ris gazetelerine ltal. Minimini Sabiha anaamın kucafm- yedirmezler, su içirmezler ve size ha· euku~ ugradı. Ak6a.ma kadar boraa. da bulunan ltalyan gemilerinden da- HEPSİ UYDURMA NEŞRlY AT 
~ 81Yııaetinin istikbali ha.kkmda bir da fıkırdamıya baflamıı,t.ı. Küçük ve yatı cehennem ederler. Nihayet hep- da bır h.ayU satıcı tt1.remiftir. ~ ha altı tane kalmıştır Bunlar da her Halep, 2 (Tan muhabirinden) -

l.e ~Ullhaza.ıar ilham etmektedir. zavallı anne, onu emzirecekti. Ben sini çektirerek genç yaşta difsiz ka. geç vakit birinciler 19~; ikinciler · Suriyenin mahut vataniler partisi hil. 
ctt ~ ruet:esi diyor ki : kendisine veda ederken o, ağlıyor ve lırsmız. 19 lirada kapaDJDJftır. TUrk borcu gün balık alma.ktadırlar. tUn marifetlerini son gUnlerdf> B vır 

llls>~~Bremnergeçidinesapl&_ aonıyordu: R d ı• ilk piyasaya çıktJb zaman 27--28 li- ------------- Bucak nahivelerinin mnlra~d --.. ~ t· ü-
lltrco -uuaanıı iatemiyonız. Fakat Dl • - Beni hapsederlerse çocuğumu a yo 1 n ra arumda idi. Bu fiyat bir milddet Ergani 99; Allan çimentosu 14,fSO- zerinde teksif etmişlerdir PR~I> ve 
lrı di ~idinde nöbet beklerken, bir elimden alırlar mı! devam ettikten llOllra 33 liraya kadar H,80 araamda kalımftn'. Anadolu tehditle elde ettikleri gazeteler Ue 
lçiJı k~ataiz davranmanın kendW Ben kendisini temin ettiın. O dert Dişleri, mina tabakasını çizmeden, yükeelmittir. demiryoJJarı tahvillerinin Sıvaa ve Bayır, Bucak halkının giiya Suriye. 
'~ uın olacağım biliyoruz. İki yanıyordu: hırpalamadan temizler ve parlatır. Di~ tahviller üzerine hemen hiç Ergani tahvlllerile tebdili hakkındaki den aynlmak istemediği hakkmda 
~ ı~. yani Hamburg ile TL .. _ Benden kefalet senedi ve pul Mikropları öldUrUr, dit etlerini kuv- bir mua.mele olmamıe aayılabllir. A- kanun tebliğ edilmiş olduğundan bu- uydurma neşriyat yapmaktadtrlar. 
~yt binöirine bağlıyan aklan ga._ parası i~in 70 kurn, istediler. Param vetlendirlr. nadokı tahvilleri 39,30 lirada, mOmes- günden itibaren Merkez Ba.nkaama Bu gazetelerin ba1Jmda meelefi bu 
~'IH.~Poatallar, Fransa.da a.tıl • ,oktu. Kal'frmızdaki bakkal Mustafa. •••• ••••• •••• siller 42,30, hiueler 22,80, Merkez müracaatlar baehyacak ve mUbadele havalinin meçhulU olmıyan Elkabas 

... ı.acıır... dan 70 kUl'Uf borç aldım da verdim.,. Bank&81 97. Sıvu • Ersunım 95.S: muamelesine Ririıilecektir. srueteal 2elmektedir. 
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lbralıim Emin Ôzergen Osman Çc/iksü Fahri Gür 

Nasreddin Hoca 
müsabakamızda 

hediye kazananlar 
Listenin neşrine devam ediyoruz 

Çok alaka uyandırmış olan Nasrettin H oca müsabakamızda 

hediye kazananların isimlerini dünkü "TAN ,.da kısmen neşret· 
miştik. Bugün de devam ediyoruz: 

85 - Yalvaç orta okulunda 170 
llhan Dilmaç. 

86 - Kayseri deYlet demiryolları 
mesut muhasip Fethi. 

87 - Zonguldak Alba.y Halil Tük· 
menin evinde Doğan. 

88 - Malatya topçu taburu M
teğmeni Kemal. 

89 - Mersin Ticaret odasında Fuat 
Türkay. 

ROLS TRAŞ BIÇAGI KAZANAN 

90 - Ada.na Ziraat Bankası men-
mıcat fabrikası veznedarı K Serim 
oğlu şad! Serim. 

LIKOR TAKIMI KAZANA...~ 

91 - lzmir Kareıyaka Salihpa.şa 
caddesi 77 Gözcan Darcanlı. 

!PEK GOMLEKLlK KUMAŞ 
KAZANAN 

92 - Samsun piyade alayı B. 12 

Kemal Mavfo Yı'maz 

Hicriye Kibar Nezalı t 
wbayı asteğmen S. Ocak. -------------

Proıt, Bugünlerde Gelecek 
6 KlŞ!LlK KOMPOSTO TAKIMI 

KAZANAN 

93 - Izmir Güzelyalı Kaptan Hü
aeyinbey sokaği 12 numarada Merzu
ka Ziya. 

Bffi KOSTUMLUK KUMAŞ 
KAZANAN 

94 - Ceyhan noter kA.tibi Ne~t oğ 
lu Lütfi Eren. 

6 KlŞlLlK KAHVE TAKIMI 
KAZANAN 

95 - Konya kız tatbikat okulu 
muallimi Nahit Akal. 

16 PARÇALI PASTA TAKIMI 
KAZANAN 

96 - Ankara i8ta.tietik umum mü
dUrlUğUnde Kadri Tan kızı Esin Tan. 

6 K!ŞlLIK PEÇETE TAKIMI 
KAZANAN 

97 - Bilecik bayındırlık başsekre
teri Mehmet kız, Perihan Eren. 

Pariate bulunmakta olan şehircilik 
mütehassısı Prost, bugUnlerde lstan· 

bula gelerek şehir planınm avan pro· 

jesinin tatbikatı i§iyle m~gul olacak_ 
tır. 

Ankara Anonim 
T ürk Sigorta Şirketinden: 
Ankara Anonim Türk sigorta şir

keti hissedarları umumi heyeti, 31 
mart 1937 tarihine müsadif çarşam. 
ba günü saat 15 te şirketin Ankara
da Türkiye İş Bankasındaki idare 
merkezinde alelade içtima edeceğin
den 1'bu içtimaa iftirak etmek için 
en aşağı on hisse senedine ı!ahip o. 
la.n hissedarların mezkür hisse senet-
lerini toplantı gününden bir hafta 
evvel şirket idare merkezine tevdi e
derek mukabilinde dUhuliye varakası 

PULVERlZATOR KAZANAN alme.Ian ticaret kanununun 370 inci 
9S - Sıvas Bezirci tarlası 18 nu- maddesi mucibince ilim olunur. 

aıarada Hicriye Kibar. 
SOFRA ORTUSU KAZANAN 

99 - Kayseri devlet dcrniryollan 
prp işletme müdürlüğü memurların
dan Mithatın kızı Sena Teoman. 

BORNOZ KAZANAN 
100 - Kuşadası inhisarlar mUdürU 

Ferit Yılmaz. 
3 PARÇA HAVLU KAZANAN 
101 - KUtahya Dervişpaşa. okulu 

muallimlerinden Cevdet Anıl. 
6 KlŞtLlK ÇAY TAKIMI tÇ!N 
ORTU VE PEÇETE KAZANAN 
102 - lzmir Karnıyaka tbret so-

kağı 9 Neriman. 
TUVALET TAKIMI KAZANAN 
103 - Kastamonu Köyceğiz ma

hallesi 25 Zehra Süleyman. 

Müzakerat ruznamesi 
ı - İdare meclisi ve murakıp ra. 

porlarının okunması, 

2 - Bilanço ve kar ve zarar he-
saplarının kabul ve tasvibi ile temet
tülerin dağıtılmasına karar verilme. 
si ve idare meclisinin tebriesi. 

3 - İdare meclisine ait tahsisatın 
tesbiti. 

4 - Murakrplann intihap ve tAh· 

sisatlannm tayini. 
5 - Şirketle muamele yııpınıı.k i

çin idıı.re meclisi azalarına mezuniyet 
verilmesi 

İdare Meclisi 

Mükafat kazananlar hediye· 
lerini nasıl alacaklar? 

1 - Hedi~·e alacaldarda.n lstanbulda bulunanların bizzat ida
rehanemtze •eie.rek htl\iyet \'arak.alarmı göstermeleri lizımdır. 
Hedlyelerln dağrtllmuma '7 Mart Pazar gününden ba,, lanacakbr. 
Pa.zıı..r, Pazartesi, Pef1811be olma.k üzere haftada Uç gtln öğleye 
lcada.r verUecektlr. Uç hafta devam edeefldlr. 

2 - ltfanbul Jı.,rl-inc/e bulunan . karilerimiıin mük61aflart 
cıdreslerine gönderileceHir. 

8 - Fotoğraflan çektirilecek karilerimlz idaremize mtira.caat 
t.<lerek ala<'aıkla.n k1ğtt ile Ankara <'.addMinde BMm F otoya mü. 
racaa.t edf'<'4'klerdlr. 

4 - nu~;ık ikraml~·e kazananlann mutlak a fotolrafiannı ~()n. 

dermeleri J&zrmdır. Dlfer ikramiye l&hlplerinln de blrer fotoğraf 
e:5nd~nnelerlnf rtaa edem . 

TAN 3_3_937 ~ 

{Hikayeden Mabaat) A tina Röportailarından Mabaat 

KARANl i NA Atina Basın konferansı 
Balkan birliğinin çok ( Ba§ı 6 ncıda) 

:_ "Natalya hepten çocuk dedi. 
Onda küçük çocuklara has sonsuz 
bir safiyet var. Alınız bunları Ros
ıet, işte vadcttiğim şeyler .. ,. 
Puşkin bunları söyliyerek Ros -

sete bir defter uzattı ve elleri ce
binde odanın içinde dolaşmıya baş 
ladı: 

Natalya yine yeni şapkasını başı 
na geçirdi ve Rossete sordu: 

- Nasıl senin hoşuna gitti mi?. 
Kendini derin birtakım dUştince 

lere bırakan Rosset derhal topar· 
landı, gUIUmsiyerek: 

- Fevkalftdc, dedi. Hem yaraş
tı, hem de iyi bir zamana rastladı. . 
Çin tiyatrosunda bir müsamere ve 
rilecek. Ben imparatoriçeye söyle· 
dim, sen de davet edileceksin!. 

Natalya sevincinden çocuklar gi 
bl ellerini çırpmıya başladı: 

- Sahi mi?. Sen nekadar iyisin! 
Ne zaman? 

- Yakında. 

Natalya bir vals havası mırılda • 
narak Rossetin etrafında dClnmi
ye başladı. Bu halile Natalya "bir 
nisan kadaı teriltaze,. idi. Puşkin 
9CVgi ile kansına bakıyordu. Artık 
yüzünde ve alnındaki buruşukluk
lar da dağılmı~tı. 

Natalya bir tur dnha yaptıktan 
!Onra durdu. Küçücük parmaklari
le etekliğini hafifçe kaldırdı ve bir 
dizini bükerek reveranslar yapmı
ya başladı: 

- "Lfıtfen okumanıza devam edi 
niz!. Ben kostümlerimi gözden ge
çireceğim.. Sonra bana uğrayın 
müsamere gecesi ne giyeceğimi 
kararlaştıralım .. ,, 

Natalya clile bir puse göndere • 
rek uzaklaştı. 

R osset gittikten sonra Puşkin 
kendi odasına çıktı. Canı, 

artık yazı yazmak istemiyordu. İki 
satır karaladı ve düşünmiye başla 
dı. Dalgın dalgın pencereden bakı· 
yordu. Piyanodan yükselen sesler 
şimdi onu sinirlendirmiye başla • 
dı. Kansına kızmamıştı. Onun ca
nını ııııkan başka şeylerdi. Rosset 
gitmişti. Ağlebi ihtimal bu akşam 
şiir defterini Çara verecekti. Arka 
tıundan koşsa belki ona yetişebilir, 
defterini geri alabilirdi. Fakat ne • 
ye yarar? Bugün olmasa da. bu, ya 
rm, öbür gün. hatta bir ay, bir se 
ne sonra nasıl olsa olmıyacak mıy 
dı? .. Bütün yazdıklarını Çara gös
termek mecburiyetinde değil miy
di? .. Birkaç glin evvel Çarla ilk kıır 
şılaştığı zaman "damarlarındaki bü 
tün kanın adeta donduğunu,, his
setmiş bu dilşüncelerini hemen o 
gün Rossete söylemişti. Ros!et yal 
nız gUliimsemekle iktifa etmiş, 
genç kızlara has bir hareketle dU
şUncelerini gizlemişti. 

Otlada dolaşırken birdenbir~ du 
rakladı .. 

_ "Mihaplovsta bulunduğum za-
manlar Çar polisinden direktif a
lan papasın rolünU sakın bunlar da 
oynamasınlar?., 

Bu düşiince Puşkine pek m1\nn'sız 
göründü. Gülümsemive baRladı. 
Cünkü Jukofski tecrübe tdllmiş 
bir dosttu. Vakıa son zamanlarda 

0 da şairi saraya yaklaştırmak hu. 
susunda daha fazla ısrar göstermi 
ye başlamıştı. Puşkini korkutan 
da bu idi. Fakat buna rağmen Puş 
kin onu sever, ona itimat ederdi. 

Ya Rosset!. Düz taranmış par -
lak siyah saçlarile, insanın gözle 
rinin içine bakan kapkara gözleri 
le Rosset ... 
Puşkln bu dUşUnceler arasında 

daha fazla çalışamıyacağını anla
dı. Otomatik oleran masanın üze
rinde duran şapk~ını başına ge
çirdi. Bastonunu eline aldı ve aşağı 

indi. 
Natalya elinde bir kitap kanape

de oturuyordu. Dalgındı. Herhal • 
de okuduğundan başka şeyler dil· 
şünüyordu. Karşısında kocasını 
gördtiğU zaman bir rüyadan uya • 
nırmış gibi irki~di. Puşkin karısı· 
na. sordu: 

- Göle kadar uzanalım mı?. 
Natalya Nikolayevna menfi ml

nlda b~ını salladı: 
Ve başını kitabın Uzerlne eğdi. 
- Sıcak. 

P u kin bir mUddet ne yapaca. 
ğını diışündiı. Sonra mer

divenlerden aşağı indi. Nntalyanm 
penceresi önünden geçerken gayri 
ihtiyari içeri baktı. Natalya uzan
mış, dalgın gözlerile tavana bakı
yordu. Kitap yere düşmüştü. 

Hava. çok sıcaktı. Gökyüzü hafif 

bir sis tabakasile örtülmüştü. Gü
neşten tutuşmuş gibi yanan yorgun 
bulutlar. semada tenbel tenbel du
ruyorlardı. Puşkin yola çıktı. Genç 
liğinde birçok şiirlerine mevzu teş 
kil eden parka girdi. Fakat o za
manlar park bambaşka idi. Kuşlar 
b3.J}ka türlü ötüyorlnrdı. Okuduğu 
lisenin pencerelerine baktı. Ora • 
da birçok genç başlar gördü. Puş
kin bir tuhaf oldu. Herhalde bura 
ya gelmemeli idi. Terkedilen sonra 
da yeniden bulunan sevgililer gibi 

canlı bir ifadesi o lmuştur 
Konferansı a1A.kadar eden meselele- gazetecilerin seyahatinin kolayla.f • 
rln tetkiki için biri slyast, tılrl kUl _ 
türel, biri teknik olmak Uzere Uç 
encUmPn te§l<il edilmiş ve konf er an. 
sa gelen raporlar ve teklifler bu en-

lise de vefasızlaşmıştı. 
Liee gözden kayboldu. Puşkin 

sayfiyelerin boyunca yürüyordu. 
Hamakların içine uzanmış kadınlar 
alaka ile ona bakıyorlardı. Zaman 
zaman perdeler kımıldıyor. Gözle
ri işvekft.r ve haris bir çift kadın 
gözile karşılaşıyordu. Puşkin bun
lara alışmıştı. En ufak bir alaka bi 
le göstermedi. Evin birinden tiı. o
na kadar gelen sesler duydu. Ko • 
leradan bahsediyorlardı. Puşkin yi 
ne sinirlendi. Elindeki bastonu a
sabi hareketlerle sallamıya başla -
dı. 

' ctimenlere dağıtılmıştır. Konferansın 
umum[ reisliği bu sene Yunan~ _ 
tanda bulunduğu ve Yunıuıistanın 

genç ve çalışkan ma.tbuat umumi 
mUdUril B. Papadakls tA.rafından 

matbuat mUsteşanna vek!let sureti. 
le ifa edildiği için Uç encUmenden 
her birinin reisliğine diğer üç Bal
kan heyetinden birer mUmessll se
çilmiştir . 

A
rtık güneş kayboluyordu. 
Puşkin, Çarskoye Selodan 

bir haylı uzaklaşmıştı. Petersburg 
şosesi üzerinde yürüyordu. Nere • 
ye gittiğinin kendisi ae farkında 
değildi. önünde, güneşin tutuş • 
turduğu koskoca bir ova uzanı
yordu. Sağında koyu bir orman var 
dı. Burada bulutlar daha alçaktılar 
Havada boğuculuk vardı. Puşkin 
şapkasını çıkardı. Yavaş yavaş or
talık kararmıya başlamıştı. Ovanın 
Uzerine akşam sisi çöküyordu. Ha 
fif ve tatlı bir serinlik çıktı. Puş • 
kin yorulmuştu. Oturdu ve bir si • 
gara yaktı. Her şeyi sessiz ve dur 
gundu. Sigara dumanları havada 
helezonlu halkalar çizerek adeta 
donmuş bir halde duruyor, zorluk 
la dağılıyorlardı. Zaman zaman 
bir çekirgenin atladığı görülUyor-

du. 
Derin birtakım düşüncelere da

lan Puşkin kır bekçisinin yaklaştı
ğını bile farketmemişti. Gölge tarh 
karşısında durduğu zaman Puş · 
kin yavaşça başını kaldırdı. ve gU
lilmsedi. Bu yüz, bir tanıdığa ben 
zivordu. 

.Bekçi Puşkine sordu. 
- Muhterem bayım, müsaaqe 

kağıdınız var mı? 
- Ne müsaade kiığıdı? 
Yere kocaman bir tUkrilk atan 

bekçi cevap verdi: 
- Karantina için müsaade ka • 

ğıdı. Maluma ortalıkta kolera var. 
Puşkin birkaç dakika sessiz dur 

du. Cevap vermedi. Yeni esmiye 
başhyan hafif bir rüzgar kıvırcık 
saçlannı dalgalandırıyordu. Ruhu 
na bir ağırlık çöktü. Boldinoyu ha
tırladı: O raddede aylarca çivilen 
nıiş gibi kalmıştı. Orada da Çin 
s~di gibi karşısına karantina di· 
kilmişti. "Ya Ödesa? Ya Mihap • 
ıovskta geçen iki sene? .. bunlar da 
karantina yUzUnden heder olmuş 
zamanlar değil miydi?. Öfke ile ye 
rinden kalktı .. Sigarasını tA uzak· 
lara fırlattı .. 

- Bende müsaade kağıdı falan 
yok, dedi. 

Bekçi itiraz etmek istedi. Fakat 
Puşkin elini bekçinin omuzuna ko 
yarak: 

- Sus, her şeyi biliyorum. de
di. Bekçiye bir ruble verdi ve geri
sin geriye döndil.. 

Bir miktar yürUdUkten sonra gay 
riihtiyari acı acı gUlmiye başladı. 
Ağzından: 

- Ka.ran-tina kelimeleri dökü-

lüyordu. Adeta çılgın gibi basto -
nile otlara vurmıya başladı. 

Aydın i ncir Kooperatifi 

lzmir, 2 (TAN) - Aydın incir koo· 
peratifi ittihadı heyeti umumiyesi bu
gün toplandı. TıIBfiye karan verdi. 
Beş kişilik tasfiye heyeti işe başla • 
dı. 

Haliçteki Kızak Yerlerinde 

Yapılacak Islahat 
Haliçteki eski kızak yerlerinin yeni 

gemiler inşa edilebilecek bir hale ge· 
t!rilmesi için yapılan tetkikler bitiril. 
mıştır. Fabrika ve havuzlar mUdUrU 
Cemilin riyaseti altında teşekkül e
den komisyon, bu i" için bir rapor ha· 
zırlamıştır. 

Havuzlar ve fabrikalar müdürü Ce
mil, bugün bu raporru Ankaraya gö
türecektir 

Her Balkan heyeti, Uç enclimen 
için mUnasip gôrdUğU arkadB..§l&rmın 
isimlerini bildirmi~tir . 

Türk heyetinden Vedat Tör kül • 
tür eucUmenine reis olmuştur. Neşet 
Halil Atay bu encilmene, Ercüment 
Talu siyasi encümene. Muvııffak 
Menemencioğlu ile ben de teknik en -
cümene aza seçildilt. 

Komitelerde çalışmc. 

H er encümen bir.kaçar defa top. 
landı Yunan heyetinden, Yu. 

nan ajansı umum müdürü B. Vaki. 
atellls ile B. Zari!is raporları hazırla. 
muşlardı . 

Türk heyeti de her encümene kısa 
kısa maddelerden mürekkep bir tek. 
lif verdi. Yunan ve Türk teklifleri 
gayede ve bir çok teferrüatta birle • 
şiyordu. 'Müsbet ,kısa maddelerden 
ibaret olan Türk teklifleri Uzcrlnde 
çalışmak daha basit göründii. 

Varılan neticeler bir takım prcn • 
siplerdlr. Bunlardan bir kısmının 
tahakkuku, Balkan hükumetlerinden 
gösterilecek alfı.ka. ve yardıma. tiı.bi -
dir . 

Diğerleri her Balkan memleketin • 
de kurulan Balkan basını mahalli ko 
mitelerinin faaliyeti nisbetinde ve
rim temin edebilecektir • 

Siyasi encümenin kararları 

S iyasi encümenin reisi B. Nec.. 
sesti her Balkan gazetesinin 

diğer Balkan memleketlerindeki da • 
hili idareye karşı saygı göstermesi 
ve birlbirlerinin dahili işlerine mü -
dahale diye sayılacak yolda yazılar 
yazılmaması lüzumunu ileri sürmüş. 
tür .. Siyasi encümen. her Balkan ga. 
1.etesinin ne kendi kendine, ne de ya. 
bancı gazetelerden almak suretiyle 
diğer Balkan memleketlerinin aley. 
hinde yazılar yazmamasına, bilakis 
lehte yazılar yazmasına. salahiyet -
tar Balkan membalarından gelen ha. 
bcrlere zıt olarak alakalı kaynaklar
dan geleceıl< havadise karşı gözlerin 
daima açık bulundurulmasına lüzum 
gösteı-miştir . 

Avni encümen Balkan sefa.retlerin. 
de Basın ataşeleri bulundurulmasın
daki ehemmiyeti ileri sürmüş ve böy 
le ataşelerin tayinini temenni etmiş. 
tir . 

Balkan memkketlerinden bazıları. 
nın diğerlerinin idare merkezlerin · 
de bulundurdukları ataşelerin faali -
yetinden cidden çok istifade edilmiş. 
tir . 

Encümende karar halini almaksı • 
zın ikame edilen bir temenni. bir Bal 
kan gazetesi Balkan memleketlerin. 
den birinin aleyhinde yazılar yazar. 
sa alakadar memleket gazetelerinin 
huna mukabele suretiyle menfi ve za. 
rarh bir münakaşa açmamaları vt 

mahalli ba11m komitesinin f aalivet 
ve irşadile. yanlı!) yola giden gazete • 
nin tenvir edilmesi ve menfi ne§riya. 
tın önüne geçilmesidir. 

Kültürel encümenin çaf ısmolrm 

K Ultürel encümen §U neticelere 
varmıştır : 

1 - Her Balkan memleketinde 
bulunan Balkan basın birliği mahalli 
komitesi, hiç olmazsa iki ayda bir, 
kendi memleketinin lisanında bir Bal 
lcan mecmuası çıkaracak ve bu mec
mua Balkan memleketlerinin kültü -
rllnU ve işlerini tanıtmıya hizmet e. 
decektir. 

2 - Karşılıklı olarak edebt. siya.af. 
ilmi Balkan eserlerinin tercümesi. 

3 - Her komitede Balkan eserle. 
rinden mürekkep bir kUUlpha.ne ku • 
rulması. 

4 - Hiç olmazsa dört senede her 
Balkan memleketinin diğer memle • 
ketlerde birer san'at ve killtür ser -
gisi açması (Atinadaki son Tilr.k 
nefis eserler sergisi gibi). 

5 - Grup halinde veya ferden 

tmlması, ·fi. 
6 - Balkan memleketlerinin bı 

birlerine konferansçılar göndertne • 
teri. . i1I 

7 - Dört Balkan memıei<etiJl an 
havalarından mürekkep bir Balk. 

' i .. d • k·ın· bit senfonıs vucu e getırme ıç 

mUsabaıka açılması. 

8 - Balkan Birhği fikrini Balk~ 
hlara duyurmak için bir Balka.Il 

1 

~. ~ 
9 -·Vakit vakit, Balkan Jll\1

51 

konserleri tertibi, ı!I 
10 - Radyo ile diğer Balk 

memleketlerinin lisanında vakit \'a • 

kit neşriyat. • 
T ekn 'k tovsiyeleı 

Teknik komisyonun tavsiyeleri 
de şöyledir : 

1 - Balkan telgraf ajanslerı uıi 
fından iki nevi Balkan servisi ibd~ 
biri her Balkan memleketinin isleflV 
diğerine daha iyi bir 1;urette t~ • 
mağa hizmet edecek, ikincisi de mu.; 
terek Balkan işlerini harici Al:~, 
müşterek bir Balkan scnisi hıılill 
bildirCJ':ek . 

2 - Balkan gazetecilerinin birlb1
' 

rinin memleketinde seyahatini kola)'• 
laştırmak için mecc-:ni vize, şinten' 
difer ve vapur pasosu gibi kolayiılC • 
!ar istenmesi. 

a - Balkan meml~kctleri araSlJl' 
da basın telgraf ve telef on ucretJtlr 
riyle gazete posta Ucretlerlnin ıucus ' 
!atılması için teşebbüsler yapılmas1~ 

Bu son nokta hakkında iki fikil' 
!eri sUrülmUştUr : 

Birincisi şimdiki tarif eden te.-ızi ' 
lat, ikincisi de her memleketteki d,.. 
hili ücret tarifesinin bütUn Balk1tnls.1 
için tatbikidir 

Umumi içtimada bütUn bu prE'11 ' 
sipler ve temenniler kabul ~dile; 
ten ve aradaki birlik ve samimıyet 
verdiği zevk, tatlı ve kısa nutukıat• 
la ifade edildikten sonra gelecek t~ 
lantmm An araüa yapılmasma ka 
verilmiştir . oJI 

Bir senelik müddet için Balk f 
Basın Birliğinin riyaseti ve merıce 
komitesi Atinada bulunacak, sonr' 
bir sene için Türk heyetine geçecel'• 
tir • -"" 

Tasfiye halinde bulunan 
T ürkiye Tütünleri 
Mütterekülmenfaa 

Reji Şirketi 
1 LAN 1 

Tasfiye halinde bulunan Tilrl<l~ ti 
TUtünlerl Reji şirketi hissedatl~el 
26 mart 1937 tarihinde öğleden e"I' 
saat on birde lstanbulda, Beyoğl\lı:ı' 
da, Tilnel meydanında Metro hatlıl); 
da toplanacak olan umumi heye\ 
tasfiye memurları tarafından da''e 
olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - 1936 senesi içindeki tasfiye if' 

leri hakkında tasfiyedarlar tarafı1>' 
ıı· dan verilen raporla murakıp rapor si 

nun okunması. 31 birincikAnun 19"' 
tarihinde kesilen hesaplarla bililJıÇ 
nun takdim ve tasdiki. 

2 - lngiltere hUkümetine yapıl~ 
müracaatin vaziyeti hakkında , 
Weyl ve Salem tarafından vukub\l 
lan tebligat. 1 

3 - 31 birincikanun 1936 ta.ribitı0 
kadar olan zamana ait idarelerinde, 

l \1 dolayı tasfiyedarların ve M. Wey 
Salem'in ibruı. . il 

Umumi heyette bulunabilmek ıÇ i• 
en az 30 hissesi olan hiesedarlann ~ 
hayet 15 mart 1937 tarihine kad 
hisee senetlerini: f 

latanbulda: Otımanlı Bankası nıt • 
kezine. _, 

Londrada: 26, Throgmorton sol< 
ğında Osmanlı Bankası şubesln~· el• 

Pariste: 7, Meyerbeer sokagın S 
Osmanlı Bankası şubesine 6 ,,.eri' 
Haussmann bulvarında ünıon pa 
sienne Bankasına. o• 

Berlinde: Behrenstr, 63 sokağııı 
M. S Blelchrödere. 8• 

Viyanada: 1, Schottengasse 6 sol<~ 
ğında öestcrreichische Gredit M1 
talt Wiener Bankvereinde. , 

Te,,·di etmeleri ıa.zım gelen l!ıtıı.0t· 
bulda.ld hıssedarlar için bısse sene 
terinin te\·di mUhletı Tiırklye kıtnu;,. 
mucibince nihayet 18 mart 1937 
ri.hine kadar uzatılını~tır. rf 

aisse senetlerini tevdi edefl1~ıı 
bir makbuz verilecek ve bu mele ı, 
zun gösterllmesile umumi hevetc f. 
rilebllecektir. 



== ·- 3 - 3 - 937 T A f\I 

1

f eşkilatı esasiye müzakereler 
ı-. 

Köy üye ev, tohum, 
~~r~aye vereceğiz 

bir uyuk Mıllet Meclisi, geçen ayın on beşinde, akdettiği tarihi 

tadi~eiıs_ede Teşk~l~tı. Esasiye Kaııunumu~un b~zı m~ddelerinin 
llıUı kçın Başvekılımızle 153 arkadaşmm 1mzasıle verılen takriri 

a ere etmişti. 
Part· · 

nı·· .. 1 anavasıflarınm devlet anayasasına konulması ve köylü-
<le~ıu? topraklandırılması meselelerinde hususi ve çok hayati bir 
Cdigen olan bu müzakerelere ait zabıtnamelerin neşrine devam 

Yoruz: 
ora~ih .Kaplan (Antalya) - Seni 

l...ua ~eıs ~~palım. 
Su t!ı Müfıt Özdeş (Kırşehir) -

nu b .. 
li Utçede söylersin. 

ııYrı akk~. Rılıcoğlu (Muş) - Bütçede 
eöylca· soylerim. Sırası gelince yine 

80 1er~rn. Olünciye kadar her vakit 
'i erırn. 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketinden: 

Anadolu Anonim 'l'ürk sigorta şir. 
keti hissedarları umumi heyeti, 31 
mart 1937 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat 17 de şirketin Ankara
da Türkiye 1ş Bankasındaki idare 
merkezinde alelade içtima edeceğin. 
den işbu içtimaa iştirak etmek için 
en aşağı 10 hisse senedine sa.bip olan 
hissedarların mezkür hisse senetleri
ni toplantı gününden bir hafta evvel 
şirket idare merkezine tevdi ederek 
mukabilinde dühuliye varakası alma
ları Ticaret kanununun 3i0 inci mad. 
desi mucibince ilan olunur. 

Müzak erat ruzn amesi 
1 - İdare meclisi ve murakıp ra

porlarının okunması. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar he • 
saplarının kabul ve tasvibi ile temeL 
tülerin dağıtılmaeına karar verilme
si ve idare meclisinin tebricsi. 

3 - Şirket esas nizamnamesinin 12 
inei maddesine tevfikan kur'a çekil
mek suretile çıkan idare meclisi aza. 
larmın yerine diğerlerinin intihabı. 

1b ~e~ep Peker (Kütahya) - Hafız 
l'ahırn hasta 

rasındaki münasebetleri tesbit eder. 
Ve amme hukuku denilen ferdin hu· 
kukunu ve buna mtitealik prensiple. 
ri tesbit ettikten sonra onları Teşki
latı Esasiye Kanununun teminat ve 
tekeffülü altına kor. Hükumetin tar
zı siyaset ve idaresi Teşkilatı Esasi. 
ye Kanununda tesbit edilince, ben ha
tarıma gelen bazı suitefehhümU tevlit -4-- İdare Meclisine ait tahsisatın 
edebilecek olan mülahazaları arzet- tesbiti. 
mek istiyorum. ı 5 _ Murakıpların intihap ve tah-
Şimdi yapacağımız tadilatla Cüm- sisatlannın ta)inl. 

huriyetin; devletçi, milliyetçi, halkçı 6 - Şirketle muamele yapmak i
ve ilahiri.. olduğunu tesbit edeceğiz. çin İdare Meclisi azalarına mezuni • 

Devletçilik, mesela, devletin şekli yet verilmesi. 
meyanına giriyor. Şimdi ekonomide İdare Meclisi 
liberal taraftarı ferdiyetçi bir vatan
daş ortaya çıkar da propagandaya 
başlarsa. 

Hali tasfiyede bulunan 

TORK TİCARET ve SAN A Y t 

Bankası Anonim Şirketi 

Gazetecilik ve 
Matbaacı ilk 

Türk Anonim Şirketi 

idare Heyetinden: 
Şirketimiz heyeti umumiyesinin a

lelade toplantısı 29 Mart 937 pazar. 
tesi gUnü saat 16 da şirketin merke
zi olan Yenicamide İş Hanında 2 No. 
h dairede yapılacağından şirket his
sedarları işbu içtimaa davet olunur. 
lar. 

Ruzna.mei Müzakerat : 
Bilanço. 
Heyeti idare ve murakıp rapor

ları. 

Heyeti idare \"e murakıp intihabı. 

Cenup Demiryolları 
İşletme T ürk Anonim Şirketi 

Hissedarlara llin 
Ticaret kanununun 361 ve şirket 

esas mukavelenamesinin 4 7 ve 48 in. 
ci maddelerine tevfikan Cenubi De
miryolları İşletme Türk Anonim Şir
ketinin hissedarlan heyeti umumi
yesi atideki ruznameyi müzakere et
mek tizere işbu 1937 mart ayının 22 
inci pazartesi günü saat 11 de şirke
tin Galatada Bahtiyar hanının ikin. 
ci katında 26 numaralı dairesinde 
kain merkezinde adi surette toplantı
ya davet olunur. 

1 - Meclisi idare ve murakıp ra
porlarının kıraat ve istimaı, 

2 - 1936 senesi bilanço ve kar ve 
zarar hesaıbının tasdiki, mezkur sene 

lkiliak~ı Kılıc~ğlu (Muş) - Belki bu 
bu rklı .. telif eden formül vardır. Ben 
Şu 0:ınulden malumattar değilim. Ya 
lat~ K~ya arkadaşım, yahut Teşki. 
kes asıye Encümeni bana ve her
llıa ~ kan~a: verecek surette bir anlaş 
~ 0rtnulU söylerlerse mesele kal
latı l :'ekrar ediyorum. Devlet teşki
ka çınde, Teşkilatı Esasiye Kanunu 
la.ı 1'ıısında bunların yeri olmaması 
dr ırn gelir. Evet mabetlerimiz var -
a~· ~nlara hizmet edenler vardır. 
~atn :-~ bakılmasın demiyorum. Fa
Ola ogrudan doğruya ayrı bir fasıl 
hU~~k Evkaf Kanununda bunlar için 

Rasih Kaplan (Antalya) - Öbür 
dünyaya gitsin deriz. 

Halil Menteşe (Devamla) - Şekli 

Devleti tebdil cürmüne tasaddi etmiş 
diye acaba onu polis yakalayıp ta 

Taafiye heyetinden : hesabatı netayicine dair idare mecli. 
Ticaret kanununun 361 inci mad. sinin teklifi hakkında karar ittihazı 

desile banka nizamnamei esasisinin ve idare meclisi azalarının ibrası, 
23 Uncü maddesi mucibinre ve tasfi- 3 - Bir meclisi idare azası tayini-

mahkemeyc verecek midir? ye heyetinin 27. 1. 1934 tarihinde it- nin tasdiki ve çıkan azaların yerine rnler gösterilebilir. 
.Arkadaşlar· bunu valnız ben sövle. 

lnıy • • • 
Sonra esbabımucibode deniliyor ki, tihaz etmiş olduğu karara tevfikan sairlerinin seçilmesi, 

al'niorurn. Bugüne kadar dışardan dn milliyetçiliği Devletin şekli me- hali tasfiyede bulunan Türk Ticaret 4 _ 1937 senesi için murakıp ta-

tıUı davayı dinledim. Laikız diyorsu. 
~ 8.lnnıa hala müftüleriniz var, di-

yanına koyarken beynelmilel cereyan ve Sanayi Bankası Anonim Şirketi yini ve üoretlerinin tesbiti, 

orıar Arz tti • · "b" d"" ·· 1 • ın· · e gım gı ı u:,;unce erı. 

lara karşı Hükumetin eline bir silah hissedarları 1937 senesi martının 29 5 _ Şirketin işlerile sureti hususi
"ermı·ş oluyoru ş· d. b" k u·· · t uncu pazartesi güni.i saat 11 de Bah. • z. ım ı ır om nıs , yede meşgul olan müdürler ile mecli· 
komünizm propagandası yapıyor ve çekapıda Taşhanında.ki dairesinde si idare azalarına tahsis olunacak üc-bını~u .mesele hakkındaki hulasası 

"it n ıbarettir. !sterim ki beni ten- komünizmin propagandası yaptığın- sureti adiyede inikat edecek heyeti ret ve tahsisatların tayini için mec. 
dan dolayı, tabii Devletin şeklini teb- umumiye içtimaına davet olunur. lise mezuniyet itası, .-de etsinler, ben de rahat edeyim, siz 

ıetir;ııat edesiniz. (Güzel, güzel ses-
dil ediyor diye yakalayıp mahkemeye Muhterem hissedarların martın yir 6 - Meclisi idare azalarına her bir 
verildikten sonra hakim huzurunda minci gününe kadar hamil oldukları celse için tahsis olunacak hakkı hu

bu komünist derse ki ; beni niçin bu. hisse senedatmı şehrimizde kain ban- zurun tayini, 
ıı 

1 
Eaaslıfioktalar 

ları a U ı!enteşe (İzmir) -Arkadaş. raya getirdiniz ve niçin burada maz. 

tad~; l'eşkilatı Esasiyede bir takım nun sandalyesinde oturuyorum? !n-
h ılat bugu·· b h 1 kıliı.pçılık Devlet şekline dahildir. Ben Qir nı.· . n mevzuu a so uyor. 
tecıb· ıUetin hayatında bu gibi esaslı en geniş ve en esaslı bir inkılap taraf 
kını ırı~r alınırken halk içinde bir ta- tarıyım. Vesaiti istihsaliyeyi kamilen 
lb.aıt ~u~ tefehhümlcre meydan kalma komünize ederek Devletin eline veri
llıiUetçı~.' ınesele tamamile, sarahatle yorum. Binaenaleyh beni niçin muha. 
~Mir kürsüsünde izah edilmek lazım keme ediyorsunuz? O zaman ne ola • 
~aıaı:1 .Ben nrzedeccğim bazı mülaha- cnktır? (Komünistlik istemiyoruz 
SJ~.1a tahrik edeceğim cevaplar va. sesleri.) 
lell bı e bu gibi suitefehhlimleri kami- Ragıp Özdcmiroğ'lu (Zonguldak)-
tılac::ı~araf edebilirsem çok bahtiyar O, beynelmilelcilik olur. 

kalardan veya Avrupada kain mües
sesatı maliyeden herhangi birine tev-

di ile mukabilinde depo ilmühnberle
rini ahz ve hali tasfiyede bulunan 
Türk Ticaret ve Sanayi bankasından 
dühuliye varakaları istihsal eyleme

leri ilan olunur. 

Müzakerat Ruznam esi: 
1 - Tasfiye heyeti raporunun o. 

kunması, 

2 - Murakıp raporunun okunma-

sı, 

3 - Biltlnçonun tasdiki. 
tıizı Tıın. ?· H. Partisinin umdeleri- Halil Mentcş~ (Devamla) - Bun
lçitı ~şkUatı Esasiyeye geçebilmesi lar hatıra gelebilen mülahazalardır. 
"arı:o~~erilen esbabı mucibeyi ben Benim zihnimi kurcaladığı gibi bir 4 - Murakıbın memuriyetinin tas-
ı:.ibeQ gormüyorum. Çünkü esbabı mu çok vatandaşların da hatırından ge_ diki ve Ucretinin tayini, 
del) e deniliyor ki, Teşkilatı Esasi ve. çebilecek suitefehhilmlertlir. İnşallah 5-Tasfiye memurla.nnın muame. 
lit evletin tarzı siyaset ve idaresine bunları silecek cevaplarla karşılaşı-

esa.s h""k· rım. Ne bende ne de başkalarında bu latının tasvibi ve ibrası, 
€ı>Ur. u timler dercedilmek lazım suitefehhümler kalmaz. Bu hususlar- 6 - Tasfiyenin muamelA.tı hitam 

biı~kilatı Esasiye Kanunu, hepiniz daki mülahazalarım aşağı, yukan bu. bulmadığı cihetle konkordato şartla-
tıı.112!11niz ki, hükumet fonksiyonlarını dur. rı dairesinde tasfiyenin devam ve 
~eder ve Devlet otoriteleri a- (Arkası var) intacı. 

~~.---------------------·--iiliiiiiiıiiiiliiiiiiıiiiiliiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill ............ iiliiiii~ 
ıstanbul Gayrimübad:ller .Komisyonundan 
D. No: Semti ve mahallesi Sokağı · Emlak No: Cinsi ve His. Hisseye göre 

Beyoğlu Kamerhatun 

Büyükdere 
lstanbul Alemdar 

Büyükdere 

il " 
il il 

" " 

" " Aksaray Katip 
Kasnn 
Fener Tahta.minare 

Bakırköy Sakız 
ağacı 

Tirşe E:12 Y:14 

Kuyu E:8 Y:14 
Molla fenarl E:35 Y:31 

E: Bayır Y: Mektep E:3 

Duvarcı 

E: Ortakuyu 
Y: Canfes 
E: Tepebaşı 
Y: Büyüktepe 
Lambrinos 

Y: Kumsal 

Tahta.minare 
caddesi 
Fren kilisesi 

E:5 Y:l9 
E:17 

E:20 Y:22 

E:9-11 
E:27 Y:31 

Ada :833 Parsel:14 

E:S0-82 
Y:66 

48 

21,50 metre arsa. 

57,50 ,, " 
Kagir dükkan 

225 metre arsa 

147 
" " 

78 
" " 

67,50 " 

453 
" " 

156 metre arsa
nın 1/ 4 his. 
Kagir hane 

Bahçeli ahşap htm 

Muhammen K. 

70 Açık 
arttırma 

60 " 
1000 Kapalı 

Zarf 
400 Açık 
arttırma 

50 " 
100 " 

50 " 

240 " 
250 .. 

2020 Kapalı 
Zarf 

1600 " 

7 - Meclisi idare azalarına gerek 
doğrudan doğruya kendi namlarına 
ve gerek sair şirketler meclisi idare 
azası, yahut müdtiril sıfatile şirketle 

akdi muameleye müsaade itası. 
Liiakal 25 hisse senedine malik o

lup işbu toplantıda hazır bulunmayı 
arzu eden hissedarlar Ticaret kanu. 
nunun 371 inci ve esas mukavelena
ınesinin 51 inci maddesi mucibince 
malik oldukları senetleri içtima gil
nünden en azı bir hafta evvel şirket 
merkezine tevdi etmeleri icap eder. 

Bankalar tarafından hisse senetle. 
ri tevdi edilmiş olduğuna dair verilen 
vesikalar toplantıda hazır bulunmak 
üzere şirkete verilmiş senet nıaka -
mmda telakki olunacaktır. 

• • • 

Cenubi Demiryolları 
l §letme Türk Anonim Şirketi 

HiSSEDARL ARA iLA N 
Ticaret kanununun 386 mcı mad

desi ahkamına tevfikan CENUBI DE. 
MlRYOLLARI İŞLETME TÜRK A
NONİM ŞİRKET! hissedarları atide· 
ki ruznamede münderiç madde hak. 
kında müzakere etmek Uzere 1937 
senesi mart ayının 22 inci pazartesi 
glinil saat on bir buçukta şirketin Ga 
latada Bahtiyar hanının ikinci katın
da 26 numaralı dairesinde fevkalade 
surette akdi içtimaa davet olunur. 

Ruznam ei Müzakerat 
"Şirketin eermayesinin tezyidi., 
Ticaret kanununun 3 5 inci mad

desi mucibince şirketin bütün hisse. 
darları, velev bir hisse sahibi olanlar, 
içtimaa iştirake ve sahip oldukları 

hisse miktarınca rey itasına hakları 
vardır. 

İşbu içtimada hazır bulunmağı ar· 
zu eden hissedarlar ticaret kanunu
nun 371 ve şirket esas mukavelena. 
mesinin 57 inci maddeleri mucibince 
malik oldukları senetleri toplantı gü-

Tophane Hoca Ali - Çıkmaz dibek E: ve Y :26-28 201 metre arsa 800 Açık nünden 18.akaJ bir hafta evvel şirket 
arttırma merkezine tevdi eylemeleri icap eder 

Kurtuluş Adalı ve Bekçi E:3-5--26 127,50 metre arsa. 390 ,, Bankalar tarafından hisse senetle. 
HeybeJiada Yalı Ayyıldız E:91 Salaş dükkan 350 ,, ri tevdi edilmiş olduğuna dair verilen 

l" · caddesi No: taj: 89-91 vesikalar toplantıda hazır bulunmak 
ne d~kanda evsafı ya.zıh gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. lhalelerl 15 - 3 • 937 tarihi- Uzere şirkete verilmiş senet maka • 

Şen pazartesi gtınU eaat 14 dedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiyledir. mmda telakki olunacaktır. ,...._._ ________________________ ~----!IBl!!ll----6 1 
Meclisi İdare 
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SÜMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Zonguldak civa rında K arabükte kurulacak olan demir •e 
çelik fabrikası için Avrupadan get irilecek malların tahliye ve 
g ümrük işleri bir m üteahhide ihale edilecektir. isteklilerin 
teklifte bulunmak üzere 10 M art 1937 Çarşamba günü Hat 
(1 0 ) da Ankarad Bankalar caddesindeki idare merkezimizde 
hazır bulunmaları lazımdır. Bu hususa ait ,artname Ankara' da 
Umumi Müdürlüğümüzden ve lst anbulda Bankamız ,ubesin
den tedarik edilebilir. 

, ........... - ............ iSi ....... ~ 

fstanbul 4 cü icra 
Memurluğundan: 

Y eminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 7200 lira klymet 
takdir edilen Boğaziçinde Amavutköyünde eski Yeni sokak ve 
yeni Set sokağındaki atik 18 cedit 5 numaralı hanenin evsafı aşa. 

ğıdadır: Gayrimenkulün etrafı duvarla çevrilmiş ve setlerden mü
teşekkil olup iki kısımdan ibaret tir: l 

1.ci kısma Set üstü sokağındaki kapıdan girildikte cephesi ya- t 
rım duvar ve üstü demir parmaklı olan bu kısmın içinde 31 çam 
ağacilc evvelce yanmış köşkün temel duvar ve mermer merdiven. 
leri vardır. Buradan arka kapısı ile üst taraftaki 2.ci kısma ge
çilir. 

2.ci kısım: Bu kısımda bir kuyu 12 incir 1 armut 2 kiraz 1 dut 
3 ıhlamur 2 at k estanesi 4 şef tali 3 nar 2 asma fidanı vardır ve 
bunlardan başka zemini çimento bir koridor üzerinde kagir 3 oda 
1 hela ve zemini toprak 1 ahrr vardır. 

İşbu gayrimenkul açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 
5/ 4 937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede 1.ci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bırakılacaktır. A ksi takdirde en son arttıramn taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 20/4/ı 

937 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza da· 
iremizde yapılacak 2.ci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin % 7 5 ini bulmadığı takdirde satış 2280 No.h 
kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttır

maya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7 ,5 
n isbet inde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 
evrakı müsbi telerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 
gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazınidır. Aksi takdir
de hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş-
masından hariç kalırlar. M üterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
mütevellit bele.diye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen 
tenzil olunur. Daha fazla mallımat almak istiyenler ilan tarihin
den itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurula
cak arttrma şartnamesi ile 934/ 555 No.h Ö.>syaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki göre!"lilecekleri ilan olu
nur. ( 1127) 

iKTiSAT VEKALETİ lÇ T 1CARET UMUM 
MÜDÜRLOCO NDEN: 

'l'ürkiyede Nakliyat Sigorta işlerilc çalışmak üzere, kanuni hUkUm .. 
ler dairesinde tescil edilmiş bulunan ecnebi sigorta şirketlerinden Badi. 
şe Aseküram; Sigorta Şirketinin Türkiye Umumi vekili bu kere müra
caatle şirketin 1. 1. 937 tarihinden itibaren yeniden poliçe tanzim etme
:ne~e ~·e ~u tarihten evvel yapacağı işleri tasfiye etmeğe karar verdiğini 

bıldırmıştır. Bu şirketle allkası olan tarın lstanbulda Galatada Hlidaven. 
digar hanında mukim S. Rosolato'y a ve icabında tktısat Vekaletine mü
racaat etmeleri Han olunur. 

lstanbul Defterdarhğından: 
C insi ve m evkii Senelik kirası müddeti 

Lira 
Kağıthanede dere boyundaki seyir mahalli kahve 
ocaklarının kirası peşin verilmek şartile 1/ 5/ 93 7 ila 
31/ 10/ 937 T.ne kadar uzayan bir mevsim için: 
Divanyolun da Sıhhiye M üzesi al tında elyevm kahve

160 

hane olarak kullanılan eski 148 yeni 134 No.h dükkan: 90 iki yıl 
Tophanede eski Topçular yeni N ecati bey caddesinde 
kışla altında eski 347 yeni 337 No.h dükkan: 240 ,, 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki bedel ve 

müddetler üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. 
İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek isti yenlerin 18/ 3/ 93 7 
Perşembe günü saat 14 de yüzde 7 ,5 pey akçelerile Milli Emlak 
Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) ( 1143) 

Emlak ve Eytam Bankası istan
bul Şubesi Df rektörlüğünden: 

1 - Şubemizden maaşlarım iskonto ettirmekte bulunan müte
kait lerin üzerinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişe. 
terimizden aldıkları numaralarla tayin olunan günlerde Banka
mıza müracaatları ve bunun haricinde vaki olacak dileklerin yeri

ne getirilemiyeceği, 
2 - Harp M alüllerinin ayın 4 düne kadar vaki olacak müra

caatları günü gününe icra edilip ondan sonraki müra 
sıraya tabi olacağı ilan olunur. ( 465) 

Kücük lla~n KAYIP: Gazi Osman Paşa orta o-
kulundan aldığım tasdiknameyi kay
bettim. Yenisini ~ıkaracağımdan hük 
nıü yoktur. - Mehmet Selim. 

Galatada Bankalar caddesinde Un. 
yon hanında 2~26 .No. h 2 yazıhane 

l odası ucuz fiyatla devren Jdrnlıktır. 
· Kapıcıya müracaat. 
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Bütün ıstırabların panzehiri 

GRIPIN 

Bir tek kaşesile 
~ 

Geçiremiyeceği hiçbir ağrı ve sızı yoktur 
GRIP1N, baf, dif, ıinir, adale 

romatizma ağrılarına karfı en 

tesirli ilaçtır, icap ederse a-ünde 

üç kate alınabilir. 

GR1P1N, hele bu karı,ık ba
har havalarında nezle, grip ve 
bron,ite karfı sizi bir kale gibi 
muhafaza VP rah•tsızlı2ınIZI iza. 
le eder .. 

Gripini tercih ediniz 
. 

KUŞTÜYÜ KULLANMANIZI TAVSiYE EDERiZ 
Hem sıhhatinize faideli, h em de kesenize elverişlidir. Kuştüyü yastık 

100 kuruş, kuştüyü ve yatak takımları da çok ucuzdur. Kuştüyü kumaş
ları vardır. Fabrika ve deposu: İstanbul, Çakmakçılar Sandalyacılar so
kak Tel. 23027. Satış yerleri: ANKARA, İZMİR, BEYOGLU, Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları. 

~~~------------------------------ ~ ÖKSÜRENLERE 
KANZUK 

Öksürük 
Şurubu 

Göğüs nezJeleri~·ıe had l'e müz. 
min kasabat iltihaıllannda, za... 
türree, zatülcenp ve boğmaca ök.. 
sürükle.rinde 90'k faydalı bir iliÇ
tır. Göğüsleri za~ıf olanlara ayn. 
ca tavsiye olunur. Bir !';Ok profe- /, 
sörlerin takdirine mazhar olmuş. ,fi__ 
tur. Kanzuk Öksürük şurubu 

manıf eczanelerde bulunur. 
Umumi deposu: 

İNGİLİZ KANZCK ECZANESİ 
BEYOGLU _ lST.A....''BUL 

~ ........................................ , 
Jandarma Genel komutanllğı An
kara Satınalma komisyonundan: 

1 - Bir metresine {290) kuruş değer biçilen on sekiz bin met
re erat kışlık ve (315) kuruş kıymet biçilen sekiz bin iki yüz yir
mi iki metre kaputluk kumaş 4/ 3/ 937 Perşembe günü saat (10) 
da kapalı zarf usulile satın alma caktır. 

2 - Şartnamesi (391) kuruş bedelle komisyondan alınacak 
kumaşların ilk teminatı (5155) liradır. 

3 - Eksiltmeye girecekler ilk teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat (9) 
za kadar komisyona vermiş olmaları ilan olunur. (352) (878) 

Jandarma genel komutanlığ ı 
Ankara satınalma komisyo
nundan : 

1 - Aşağıda miktar, tahmin, şartname bedeli ve ilk teminat
ları yazılı battaniye ve kilim hizalarında yazılı gün ve saatte ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şrtnameleri komsiyondan alınabilecek olan bu eksiltme
ye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve teminat içinde 
bulunduracakları teklif mektuplan vaktinden bir saat evvel ko
misyona vermiş olmaları. 

Cinsi Adet Tahmjn Şartname İlk teminat Eksiltme 
bedeli bedeli 

L. K. . 
Eattaniye 4500 900 Kr. 205 Kr. 3037 50 8/ 3/ 937 P.ert.S.10 
Kilim 2300 330 • 569 25 ,, ,, ,, 15 

(1054) 

T A N =-~==================~~============:-:::-::======= 

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

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmittir. 

5. ci keşide 11/ Mart/ 937 dedir. 

BDyük ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

ilk iki adet mükifat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Mart 937 gÜnÜ aksamına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 
bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... '-...... , ................................ , 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - 4/ 2/ 1937 günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş olan 

Trabzon - İran transit yolunun Trabzon Vilayeti içinde seylap 
tahribatına karşı yapılacak duvar Anroşman, Mahmuz ve sair in
şaat görülen lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (125 855) liradır. . 
2 - Eksiltme 15/ 3/ 1937 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da 

Nafıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyo
nu odasında kapalı zarf usl!Jile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 
kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7 543 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüsha
sında yazılı talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi laznndır. 

isteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten 
· bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 

vermeleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil
mez. (1057) 

Sahibi: Ahmet Emin f'A l .MA.N. Umumi neenyab ldUe eden: 8. SALlM 
Gazetecilik ve Ne§riyat Tür!r Limitet Şirketi Basıldıfl yer TAN matbaası 

Bay (Suat Tenik) , lstanbU· 
lun en güzel manzaralanndaII 
mürekkep bir albüm vUcude ge· 
tirmiştir. (YEDlGÜN) tarafuı· 
dan neşredilen bu albüm güıel 
fotoğraf meraklılarını cidden a. 
ti.kadar edecektir. Bu albilnıilP 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. SU· 
tün bayilerden ve lstanbuldS 
Ankara caddesinde YedigünUıl 
satış mağazasından isteyiniı· 

(15) kuruşluk posta pulu 
gönderenlere bu albümden bir 
adet derhal gönderilir. 

Adres; İstanbul, Ankara cıd· 
desi (Yedigün) Mecmuası tda. 

~---re hanesi. 

,_ D. lHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratuaı1 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından (WasserınaII 
ve Kahn teamülleri) kan küreY· 
vatı sayılması. Tifo ve uırtrnl 
hastahklan teşhisi. idrar, bal • 
gam, cerahat. kazurat ve su talı· 
lili.tı, Oltra mikroskopl, hususi 
aşılar istihzan. Kanda Ure, te · 
ker, Klorür, Kollesterin miktar· 

• l annın tayini. Divanyolu No. ııs 
• Tel. 20981 

Zührevi ve cild baıtalıklaJ1 

or. Hayri Öme 
Oğleden eonra Beyoğlu A~ 
'<arşISında No. 313 Telefon :4358! 

Jandarma genel 1<omutanif 
hğı Ankara satınalma komis-
yonundan : 

1 - Aşağıda miktar. tahmin, şartname bedelleri ve ilk t~ 
nat miktarları yazılı battaniye ve kilim hizalarında gösterildi 
gün ve saatte kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu eksiltmeletf 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminat makbul 
ve mektupları içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme gu
nü belli vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

Cinai Miktarı T ah.min Şartname ilk teminat İ hale taribi 
bedeli bedeli 
L. K. 

Battani 4600 9 00 207 Kr. 3105 Lira 9/ 3/ 1937 Sa!S 

Kilim (bey- 4000 
lik) 

3 30 00 

/(ESER.. 

990 " 

saat ıO 
ıJ ,, " 

(1053) 


