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BAŞ MU HAR R 1 Rt: AH MET EM 1 N YALMAN 

Bu bpOD.lan toPfaymız. 10 ~ 
na kartı Yem ÇocUk ~ 
diainl 1 ~ kurUta alabilirsiniz. 

Yangın faciasının esrarı nedir? 
Harp zamanında 

Orduya 
neler vereceğiz? 
Bir proje hazırlanıyor 

Esrarengiz 
yangının 

çıktığı ev 
ve o 

mahalle 

Adlive tahkikatına ehem
mivetle devam edivor 

·,.,-~nkara, 4 <: A!'f Muhabirinden)- Ha~r aldığıma göre, Milli 
udafaa Vekaletınde uzun zamandanberı çalıtan bir komisyon, 

~ferberlik halinde ordunun mevcut veaaitle temin edilemiyen ih
!:Yaçlarmın nelerden ve nasıl elde edilebileceğini gösteren bir 
l ekalifi Harbiye,, kanununun esaslarını tesbit etmittir. 

Yoksuzlara 
içtimai 
Yardım 

Seferberlik gibi bütün bir memle. 
ketin ordu emrinde çalışacağı za -
manlarda şahıslara ve müesseselere 
düşen vazifeler, projede teker teker 
zikredilmekte ve ihtiyaçların temin 
yolları gösterilmektedir. 

Seferberlik ilanı halinde herkes va
rını, yoğunu ordunun noksanlarını ik 
mal için emre amade kılmak mecbu
riyetindedir. Tekalifi harbiye yolu i. 
le tedarik olunacak maddeler, pro
jede şu şekilde sıralanmıştır: 

1 - Sahiplerine ka.t'i ıUzumu ol
mıyan mahallerle ordu levurm ve I 

(Arkası Sa, 8 SU, 1 de) 

Ankaz arasında 
araştırmalar 

bugün bitecek 
Yangına Sebep Olan Gazlı ve 

Kibritli Kundak Bulundu 
Kadıköyündeki esrarlı yangın faciuı 

şu dakikada henüz garip mahiyetini mu .. 
haf aza ediyor. Tahkikata ehemiyetle el 
koymut bulunan zabıta ve adliye makamla· 
n henüz kat'i bir neticeye vamuı değiller
dir. ı 

Bu esrarlı yangın f adasının tüyler ür
perten haberlerini dün diğer arkadaşların .. 
dan evvel veren . 'TAN", o yazısında yan· 
gının feci tafsilatını anlatırken akla gelen 
bazı esrarlı ihtimalleri de bildirmişti. 

Zabıta ve adliye bu ihtimaller üzerindeki tah .. 

Ahmet Emin YALMAN H ayatın ıelleri araıında yer
Cliğ' denyere atılan, çok ~ev
biı.:.. Yavruıunu ne yapacagmı 

• •yen on altı ya,ında ve kimk:;z bir anne.... Nasılsa bir ar
lı •tı.ınızın yolu üzerine çıkmıf. --------- ---------------------------....;...-----------
•cıldı maceralarını gazetemize r,,~~"":'~ .. .. -""'-""'-""' ..llT--1"-""' """""-""'"-""'' ' l'.1'1" - 1 

kikatını derinleştirmiş bı:!un 

maktadır. Biz ise dün muharrir 
terimizi hadise mahalline gönde teçirdik. Sağdan, ıoldan bir iki / J B k } 

!·'tdnn eli uzandı. Bolulu talih- Sfflef nô'nünün QŞVe ILii-
~•ı Huriyenin lrur\icük yavruau 

1 ., • !I' 

I' .tev~ i~k1n,-b~i:~,-r gıntn 12 inci yıidönümü 
ltı' &kat aramu(lı fellketi göae nı,. 
~~n kaç Hwıiye, kaç Sabiha var? 
ıetini ~ baş vuracağı bir kapı, de~ 
)tr .?ınliyecek, el uzabtfak bir ha... 
b' nıuessesesi bulunmaması ne acı 
lr§ey ... 

~enin bqmdan geçenleri ga
biı- e derin bir teessürle okuyan 
~ kaç bayan, kendi aralarında bunu 
?1 Ütıaitaşa ediyorlardı. Kulak misafi. 

Oldu.nı. İçlerinden biri dedi ki: 

~ ~kalarmm felaketini yakın
) göıilnce veya duyunca bir sani. 
t e için yüreğimiz sızlar. Zevkimizden 
eda:klrlık etmek, onlara bir lokma 
eknıek uzatmalc o saniyede çok tabii 
:~_cazip görünür. Fakat sonra unu
~ Sokakta avuç açanlara sadaka 
· "QllekJe ıkendimizi fçtimal vazife. 
lb.izj görmüş addederiz. 

Bir diğeri ili.ve etti: 

te - Hayır işleri için bilet satmıya 
lenıere kızarız. Halimiz, vaktimiz 

ltılbıaıt bile olsa bir bilet almayı an
hrye addederiz, bqmuzdan atmıya 
:~ınz. Acaba neden böyle alakası-

B.~g.~n ismet 1.n~nµnün Ba}vek.ôlete geçmesinin on ikinci yıldönü
, m~.du~: B~~v~k.ılımız bu. o? iki seneyi memleket hesabına gece 
~ gunduz buyuk.'ieraga~ '.'i'.nde çaltımak.la geçirmiıtir. Memlekette 

modern deYlet prensıbtnın ve umumi menfaat fikirlerinin k.ökleı
mesine devamlı surette uğroımıı ve ço/c muvaffak olmuıtur. Ata 
türkün önderliği ve ilhamları affında ismet lnönü her sahada 
muvaffakıyetli iıler baıarmıJ, harici Ye dahili her ,;,illi mesele Ye 
her ihtiyaç k.or11S1nda daima büyük bir hassasiyet ve isabetle 
faaliyet sahalarına atılmıı#tr. 

~- . Y!lc/önümünü sevgi ile kutlular ve muvaffakıyetli çalıımaların 
gtffılcçe daha yük.sele bir ölçüde cleYamım temenni ederiz. 1 
~.,. .. , ' ,..,,,._,,.., "'""""' "-"-"-"'""""""" ~,~ 

"Beraber yanarız 
fak at buradan 
dışar1 çıkmayız!,, 

lstanbul ve Üsküdar 

rerck, facianın bütün anahatlan 
ru ve tef erruatmı etraflı tekilde 
topladık. 

Muharrirlerimitclen birisi ~ 
yangına ait tafsillb toplam!§ blı)a. 
nuyor ve biz de §U sa.brlarda bwiU 
veriyoruz: 
KadıköyUnde Yeldeğirmenl poli• 

kara.kolu mıntakasmda bulqnan Kil .. 
çUk Parla mahallesi Ayrılık çe§llle ao 

M •• d d • • . 1 k f k kağmda 94 numaralı evde ermeni bir u eıumumısıy e onuş u ana ile iki kızı oturmaktadır. 
Analan Dinıhi, kızlan HayganOf 

Kadrköyündeki esrarlı yangın faciasının tahkikatile bizzat ve Maryamdır. Dinıhi 65, HayganOf 
meşgul olmaları dolayısile İstanbul ve Üsküdar müddeiumumi- 45 küçük kız Maryam da 38 yaşın 
terinin verecekleri malumatın ehemmiyeti meydandadır. Bu iti- dadır. 
barla dün muharrirlerimiz Üsküdar ve İstanbul müddeiumumi- Pek çoğu Türk olan bu sokak sa.
teri ile görüştill r. İstanbul müddeiumumisi HikmM Onat şunları kinleri ile, i~i katlı küçUcUk ~ir evde 
sö led'. ?turan bu aıle her nedense bır tUrltl 

Y ı . ıyi geçinememişlerdir. Rı 
"-Hadisenin adli tahkikatile meı, 

guloluyorıuz. Henliz kat'i bir ı.ı~ice Ailenin Maziıi 
Y"' vasıl olmuş değiliz. Hadisenin 20 sene kadar evvel Ruayadan gele 
çıktığı evde oturan Ermeni aile, di. rek bu evi satm alan bu ermeni aile-
ğer bir aile ile kavga etmiş, hakarete den Hayganoşun Doktor olan kocam 
uğnyan taraf polise şiı.ayette bulnn ölmüş, o da anası gibi dul kalmışbr. 

' narak bu evde kaçak eşya da bulun. Maryama gelince o da birkaç kere nl 
duğunu bildirmişlerdir. Nihayet, dün şanlanmı§, fakat evlenmiye muvaf • 
(evvelki gün) bir ihzar müzekkere. fak olamamı§tır. 

sinin tebliği sırasında içeriden ansı. Işte bu aile, evvelce geniş zaman-
zm yangın çıkarılmış, Mari adındaki larda biriktirdikleri Uç beş altın lira,. 

di ~ir tlçUncUsU bu suale cevap ver-
Bitaraf müıahitler Hayclarpaıa gannda kız, boğazından kesilmiş olarak bu - yı yeyip bitirmemek için çalışmağa, 

- Çilnkti sağada.n, soldan sayısız lunmuştur. Tabibi adlinin muaye • balık ağı, halı ve seccade gibi şeyler 
ıtı.,__ Hatay da k 

1
• b· . 

1 
ta raf nesi neticesine göre. kız başkası ta.. yapıp satmak suretile geçin.meğe bat-~~caatıar ksu-ı:tısmda kalıyoruz. f d -zan -~ ra m an öldürülmemiştir. (Arkası Sa. 8 SU. 4 te)) 

doı yabancı kadınlar kapı kapı Yangını müteakıp ev mıuhafaza al. 
t ı-. 8.§ıp bilet satıyorlar. İnsan 1'in • • t l Ü MUd · 

dçilllde dolandırıcılık olduğunu zanne. muşa h ı·tı eld · ı ma a mmıştır. sküdar dyıu-
y: er g 1 er mumisi Tahsin, muavini Orhan ve 
or. Hayır için yardım toplıyan Kadıköy Müddeiumumt muavini Şe. 

~· bir tek makam olsa ve orasmm 1 kip, yangın yerinde ehemmiyetli a.. 

bftı Yardnnlan yerine sarfettiğine, skenderunun Maliye Müdürü Hasan raştmnalar yapmışlardır. Şimdi ma 
~ kttip masratma yedirmediğine Cebbare de Geldi ve Gitti halli müddeiumumi yangmm ve a 
lıa tamamile emin olsa elbette da- lUın hadisesinin suret ve sebel>i VU-

l:ln Ç-Ok yardım olur. Mesela hepimi- Hatayda Milletler Cemiyeti kulan üzerindeki tahkikatı deriıJeş -
)a birçok e$kilerlmiz var. Bunlan ne ipi İ da i adına tetkikler yapmakta olan tirivor.,, Doktor, ölü bulunan kadının cesedini 
ıaı:cağrmızr bilmeyiz. Sokak satıcı- bitaraf müşahitlerden Holandalı Üsküdar Müddeiumumisi Tah9in muayene ediyor 

ta dan lüzumsuz eşya alarak baş- M a d d e 1 e re M. Karon ile İsviçreli M. Şarl de bir muharririmize şunlan ~öyle \ 
~ atanz. Bizim için zait olan bu dün akşamki Toros ekespreoile < Arka~r ~::ı. . R SU.~' 
) anın bir çıplak vatandaşı, bir 
b~"1ııyu giydirmiye hizmet edeceğini vergi yok Suriyeden şehrimize gelmişler, 
tiz. Bek elbette bunlan seve seve veri- Haydarpaşa istasyonunda istan-

ı Ankara. 4 (TAN Muhabirin· bul Valisi namına Kadıköy kay-
. Yarclım selerberliği _. den) - Memleket sanayilnln ya . makamı tarafından karşılan-H iç §ilphe yoktur ki İstanbul gt_ bancı memleketlerden getirmlye mışlardrr. 

h bi büyük bir şehirde içtimat mecbur olduğu iptidai maddeler- Haydarpaşadan doğru Perapalas 
l'dnııı teşkilltlandırmıya çok ihti- den gümrüklerimizde ve l~eride a- oteline geçen müşahitler istasyonda 

hç vardır. ÇUnkü bUtUn memleket. - lmmakta olan vergi ve resimler ta. bir muharririmize şunları söylemiş. 
l.erı birçok felaket görmilş, aç' ~an- .. mal.en ka.l~nlmış ve endüstriml. l~rdir: 
~buraya akıp geliyor. Diğer"t:araf- lrlf)$esl için bu mühim "-Siz gazetecilerle konuşmamız, 
""'il lstanbuJda bulunım kuvvet ve • en de • Bu 8111'etle za.. maalesef kma sUrecektir. Çünkü biz 
-.;;;; eef erber ederek bugtln ya- .. ti~ maddeleri ucuzlıya.- Hatayda gördüklerimizi, ve bildikleri 

' • . ..._ ... tt -. • 11,.' ,._ , . < A. rlılıııdr ~,.. ~ ~ fil dal 
- I .. ... 

GURESCILERIMl7 
ISVEÇTE 

7 - 5 YENiLDiLER 
Stok.holm, 4 (Gece yafl

S1ndan sonra telsizle, Tan 
muhabirine/en) - Sfok.holm 
muhtelit taLmına beı gali
biyete lca111 yecli ile yenildik. 

t·üRK KUŞU 
GELiYOR 

Ankara, 4 (TAN) - Garbi Ana. 
doluda bir hava turnesine çıkan Türk 
kuşu filosu, pazar gUnU lzmlrde bir 
gösteriş uçuşu yaptıktan sonra eğer 
hava müsait olursa pazartesi gUnU 
lstanbula hareket edecek, İstanbul 
üzerinde de bir uç~ yapacaktır. Bir 
kaç paraşUtçU de atlama tecrUbeleri 
yapecaklartiır. 

1 • Son Sayfada . 
Yangına ait 
Fotoğraf:ar 

2 - Altıncı sayfada: 

Yangın Peılnde 
Geceden Sabaha 

Kadar .............. _.etuf't-........ 
· Dit ve 

Kültür 
YAZAN: 

Hahamhane L&'lc Meclisi,.. Muse" 
-:emooti Badam Marsel 

Yann "<TAN" ela 
~ 
~~~ 



==- 2 

Büyük kültür 
seferberliğine 

• • • 
gırışıyoruz 

On yıl içinde 32,000 
Muaiiim yetiştireceğiz 
A nkara, 3 (TAN muhabirinden) - Bugünlerde, An karanın en 

kaynaşan .!e~ neresidi~, bilir misiniz?. Kültür Bakanlığı... Beş 
yıllrk endustnleşme planı hazırlanırken İktısat Vek5.leti de böyle 
idi. Sıra şimdi Kültür Bakanlığındadır: Çünkü şimdi "Okur yazar 

Türkiye,.yi yaratmak sırası ona gelmiştir. 
ON SENEJ,,:lK PJWGRAM 

İktısat Vekaleti; ilk kalkınma pla. 
nını beş yıllık olarak hazırJam15tr. 
Elde olan ikincisi ile beraber bu 
müddet on seneyi bulmuştur. Kültür 
bakanlığı ise ; işi toptan halletmek 
davasındadır . 

Hazırlanan plan on senede buci.in ,., 
mekteps.z ve muallimsiz olan 32.00D 
Türk köyünü muallime, yalnız mu
allime değil, kalkınma kadrosiyle bc
ra ber köye giren rehberine kavuştu
raraktır. 

TA.~ 5 • 3. 937 -~ 

Fen erler idaresi Haziianda Banka 3 ayl ık 
maaşlar için 
büro açacak bize şeçecek 

Çanakkaleye iki 
Fener ve iki 

düdük konuyor 
Aldığımız matCımata göre Fenerler idaresi

nin Hazirana kadar satın alınması kat'i olarak 

tekarrür etmiştir. Sahiller'imizde 120 ye yakın 

fener vardır. İdare satın alındrktan sonra bu 

fenerlerin idaresi de Tahlisiye İdaresine geçe

cektir. 

Yeni iki fener 

1 SIRT HAMALLIGI 1 
Mütekait, dul ve yetimlerin üç aY· 

hk maaş tevziatına Cumartesinden iti 
baren mal müdürlüklerinde başlana.

' caktır. Emlak ve Eytam Bankası, 
j harp malUllerinin maaş iskontoıarına 

A l Martın biriruienberi devam etmekte -
' dir. Diğer maaş sahiplerine ait iskOll" 
; to muamelelerine de Cumartesi gilDil 
i başlanacaktır. 

Bankada yapılan tevıi işine bu se
, fer bir kaç gün geç başlanılmış olnıS.
! sı, aylık sahiplerinin bazı şikayetleri· 

· ~ne yol açmıştır. Emlak ve Eytam BaJ1 
• kası bu vaziyet karşısında lazım gelen 
, tedbirleri almış. gelecek seferki maaŞ 
j t~vziatında bütün güçlükleri kat'i şe-
kılde ortadan kaldırmak üzere ~imdi • 
den harekete geçmiştir. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünün 937 bütçesi 375 Sırt hamallığının kaldırılması için şehrimizde ya. 
bin lira olarak İktuıat Vekaleti tarafından tasdik e- pılan tetkikler nıünasebetile Ankara muhabirimizin 

Bankadan selahivettar bir zat. bU 
hususta kendisile görüşen bir muhat· 
rimize şu izahatı vermiştir: 
"- Uç aylık maaşların iskonto mu 

amelesine mal müdilrlüklerinde oldu· 
ğu gibi biz de Cumartesi gününden 
itibaren başlıyoruz. Harp mal(ıllerlne 
günii gününe te\•ziat yapılması tçtn 

dilmiştir. Bütçede muhtelif inşaat için 75 bin liralık gönderdiği şu fotoğraf. Ankara belediyesinin yük 
fazlalık vardır. Bu sene Çanakkaleye yeniden iki sis taş~ıııa meselesini altı .ay evvel ıw,ı l hallettiği n i gös. 
... _ . . . terıyor: Altı aydaııberı AMkıtrada sırtta taşınan eşya 

dUdugU ıle ıki fener konulması kararlaştırılmıştır. yoktur. 

Yapılan tetkikatta, İstanbul lima-ı ' tedbir alınmıştır. Ve bu tevziata ay 
başındanberi devam etmekteyiz. ... Maarif Vck3.leti; eğer bu~in ilk 

ogretmen okullarımızın yetiştirdi{;ri 

muallimlerle 32.000 köye muallim ye 
tiştirmeğe kalkmış olsa Türkiyenin 
tam bir asır sonra bütün köyleri mek 
tebe kavuşmuş olacaktır . 

ııında çalışan kılavuzluk romorkôr· I F 1 t • 1 terinin çok eskidikleri ve kullanıl. es ıva de 
j ı-iıaz bir hale geldikleri anlaşılmıştır. yolsuz 

işler yapıldığı 
iddiası doğru çıktl 

Limandaki seyrüsefer işlerinin seri 
1 ve muntazam bir şekilde görülebil • 

mcsini temin için A vrupaya yeni ro

tzdihama mani olmak'için bir çok 
tedbirler almış bulunuyoruz. Bize mU· 

racaat eden maaş sahiplerine bugüne 

Bu sene ilk tecrübelerini .Ankr.rn 
köylerinde vermiş olan 79 çavuş mu
allim; o kadar muvaffak neticeler 
,\·ermislerdir ki Saffet Ankan, bil • 
yUk bi r cesaret ve itimatln eserini 
genişletmiyi kararlaştırmıştır. 

l morkörler sipariş edilecektir. 
Denizyolları idaresinin 937 navlun 

ve yolcu tarifelerini tesbit edecek ko
misyon, bugün Deniz ticaret direk-

1 

törlüğünde toplanacak ve esaslı tet
kikata başlayacaktır. 

937 N1N PROORAMI 

Bu yılrn nisanında Karsta 50 Er- . Kültür Bakant Saffet An kan 
zl.ncanda 100, EskiıJehirde 300, Trak _____ _ 
yada 100 eğitmen (bu isim; orduda 
çavuşluk yapmış olanlardan yetişti- Sandal 
rilen muallimlere verilmektedir. Öz 
türkçe bir kelimedir. Osmanlıca mu- k , 
kabili terbiyeci, yetiştirendir.) yetiş. aza .. arına 
tirilecektir . 

üç yerde daha a~ııması ihtimnl 1- kar:c.ı 
cinde olanlarla beraber bu miktann ~ •• 
700 -Zil bulması ıoıul~meldJr. Şehir Meclisinin dti(,lk" t~lant m 

K 1 f d b 1 k 
da ehliycli lı. iz olı 1 yan cib\s rın 

urs ar n san a aş ryaca ve saııdal kullanmaları yüzünden vukua 
ikinci teşrinde biteceketir. Bir ziraat nelen mUessif k la .. .. 
d

" . n aza rın onune geç-
\Tesı devam edecek olan kurslar - mek üzere te<lbirler alınması karar-

da, bir mahsul hayatı takip edilmiş laştırılmıştır. Bunun için belediye za 
olacakttr . b t tal· t · b' dd · • ı a ıma namesınc ır ma e ıla ve 
Bt~Tt'N DEVi.ET TEŞKtLATlLE c<lilecektir. 

K
"ltü B k 

1 
- Tü' k k.. .. Belediye muhasebe mesaisinin ten-

u. r a an ıgmın r. oyun • 'k ed'l . 1. 1 . • 
d k

. k lk 
11 

. •. sı ı mesı ve ge ır erın sür'atle top 
e ı a mmayı e enne verecegı bu . . . . . . . . !atılması ıçın muhtelıf beledıye tahsil 

yenı mualhm tıpı ,bambaşka bir hü- bel · d · k ıı ı k ·· · -: tt d' • şu erın e u anı ma uzere yenı-
vıye e ır . d 6 ed 160 · en vezn ar ıcra memuru ve 

Köyün mimandır, mühPndisidir, 

doktorudur, spor hocasıdır, san'at -
kandır, hakimidir, muhasebecisidir, 

bankasıdır, modern çiftçisi, posta 
memuru. ileri insanı ve nihayet mu. 
allimi, tek bir kelime ile yarınki ide
al Kemalist Türk vatandaşıdır • 

68 katip ve memur alınması hakkın
da belediye riyasetine selahiyet veril 
miştir. 

Denizyollarında Fen Heyeti 
Müfaviri 

Denizyolları idareei fen heyeti rei
si Sırrı, yeni ihdas olunan Denizvol
ları fen müşa\·irliğine tayin edil~l~
tir. Fen heyeti riyasetine de Server 
getirilmiştir. 

Bunun içindir ki bu vatanın kı.ır -
tulu~nda filen çarpışmış ve kan dök 
mUş olan ef!ki çavuştan bu yeni tipi 
yaratmak için bütün devlet teşkilatı 
ı, ve ırönUI birHı!i yapmışlardır. Bil- =ı::::m:===========----=-===ıı 

ymdırlık, hayvan bakımı, ahırı 
sıhhi ev yapma. yol y a p m a , 
köy kanununun t.Athiki gibi mual _ 
!imin ki>yde yapacağı ve veni havatı 
getirece;k olan tetkmc ve bilgilere· ay. 
nlmıştrr . 

hassa Ziraat Vekaleti: köy kal km -
maımm temeli olan Vt'ni muallimin 
yetişmesinde Manrif V<"knleU kadar 
al!kalıdır. 

938 SENSt~1N PROr.RA~ll 

ı,te bütün bu sebepler bugün Ma
arif Vek&letinin faaliyetinin ana he
defini bUyük iş Uzerine topla.mıştrr. 
önümUr.ıdeki yıl, bu kurslara ~lave o. 
}arak Van, Diyarbekir, Kayseri, A· 
dana, Konya, Antalya., Akhisar, Ba
lıke.sir, Karacabey ve Kocaelide a
çılacak kurslarda. bir ıene ıonra yıl
da 3000 muallim yetişecek hale ge 
lecek, o zaman dava basitleşmiş o . 
lacaktir : 

Nüfusları 400 den az olan 32.000 
Türk köyü ,asırlardnnberi hasretini 
çektiği mekteplere kavuşmuş olac<ik
tır . 
NASIL YETtŞT1R1LtYOR '! 

Her kursta ziraat muallimleri ile 
ilk tedrisat müfettişlerinden miireic • 
kep bir talim heyeti vardır Gelecek 
nam1..ctler gruplara ay:nlacaklartlır. 
Onar kişilik olan bu gruplardan her 
birinin bir muallimi olacaktır. A~Tı
ea muhtelif gruplara mUşterek ders 
pteren ayn muallimler de buluna-

akt.Ir • 
Tedrltııat tıı&.bahtan öğleye kadar, 

ldna.t isleri. sıhhat işleri, koynn ba.. 

Öğleden sonra okumıt, yazma, he
sap, yıtırt bilgiıri, yaşam& bilgim ve 
bir köy öğretmene lhmı olan mesle
ki bilgilere a}TJlacaktl1' • 

Kursun sonlarına doğru ve bitme
sine iki ay kala, tatbikat denıleri bu 
faaliyete Hava olunacak ve öwetm~n 
namzetleri en az on beş tatbikat der 
si vereceirtir. Önümüzdeki kil ay _ 
lannda kiiylerde altı ay staj gören 
öğretmen nam7Rdi. bu Rtniı muvaf. 
fakıvetlf' atlattıktan sonra muallim 
olabilecektir. 
HA \'ATIN tç tNI>EN 

Kültür Bakanlığı hazırladıb'l bu 
büyük kadronun sililılarmı da bera,_ 
her hazırlıyor: Hayatın içinden alm. 
mış, realitenin ta kendisi olan kitap. 
lar, sıhhat çantaları, .köy e-v plfınlan, 
basit bir kanalizasyon, k(iy bahc;esi, 
fidanlrk, köy ormanlığı, köy spor 
meydanı, gillen, kaynayan. hareket 
halinde olan bol nilfuRlu, şehir, ye. 
şil Anadolu .. 

KUltUr Bakanhğmm aalonlarmda, 
hele Saffet An ka.nm odumda.. Ke • 
malli:m rüyası gerçekleemia ıibidir. 

Komisyona, İktısat Vekaleti tari-
feler müdürU Muhsin riyaset edecek
tir. Tarifeler bu ay ortasına kadar 
teabit edilecek ve lktısat Vekaletinin 
tasdidikinden sonra bir nisandan iti
baren tatbik edilecektir. Yeni tari • 
felerde bazı dcğ"işiklik ve tenzilfı.tlar 
yapılması muhtemeldir. 

iZM RDE 
TORKKUŞU 
GÖSTER ıŞi 

lzmir, (TAN) - Buraya gelen 
Türkkuşu filosu yüzbaşı Zekinin ku
mandası altındadır. Ve iki tane motör 
lü tayyare ile bir tane G - 9 planö. 
ründen ibarettir. Filo;Bursadan bu
raya tam 3 saatte gelmiştir. Tayyare. 
!erden birisini Zeki, diğerini Vecihi 
ve Vecihinin tayyaresine bağlı olan 
planörü de Türkkuşu uçucularından 

Ferit idare etmektedir. 
JSu filo tarafından Pazar günü bü

yük hava g(;sterişleri, grup paraşüt 

hazırlıkları yapılacaktır. Atlamalara 
ve uçuşlara Izmirli Muallim Bayan 
Makbule ve Bayan Naciye de iştirak 
edeceklerdir. 

Halkın bunları iyice seyredebilme-
si için lazım gelen hazırlıklar yapıl . 
maktadır. 

Türkku,u Filosu Şehrimize 
Gelecek 

Memleket dahilinde ilk hava turu
na çıkan Türkkuşu tayyareleri, bu
glinlerde Izmirden Ankarnya diine<!ek 
lerdir. 

Tayyareler. gelecek hafta i<'in<le An 
karadan tekrar hareket ede<'ekler ve 
E~kişehir yohıy1a şehrimize gelecek. 
!erdir. Türkkuşu filosunun ayın 
13 üncü gi.inü şehrimi7.de bulunması 
muhtemeldir. B'.ı takdirde Martın 14 
Uncü Paıar günü. Y"şilköyde bir ha
va tezahüratı yapılacak. akrobatik ha 
reketler, atlama tecrübeleri gösterile
cektir. Bu tezahüratı halkımızın da 
kolayca takip edebilmesi için Yeşil
köy trenlerinde o gün için bir miktar 
tenzilat yapılması temin edilecektir. 

Parnsız, katarlar kaldırılacağı ha

beri doğru değildir . 

Paraşüt Kulesi 
Beyazıtta Kurulacak 

TUrkkuşu için şehrimizde bir pa. 
ra.şüt kulesi yapılması hakkındaki 
tetkikler sona ermiştir. Kule için 1s
tanbulda Beyazıt meydanından daha 
mUnasip bir yer olmadı~ kat'i oJa. 
rak anlaşılmıştır. Maarif Vekaleti, 
mllsaade ettlj:;ri tnkdirde Üniversite 
meydanından ve Beyazıt yangın ku. 
leeinden bu hususta istifade edile -
cektir. ParqUt kulesinin Kadıköytln· 
dt'! yapılaeafr h a.beri doğru deJildir 

Geçen yaz, İstanbul sezonu eğlenceleri yapılırken bu sezonun 

idari işlerinden mühim bir kısmını üzerine alan B elediye T urizm 

Müdürlüğünün bazı yolsuz işler yaptığı hakkında ihbar da bulu

nulduğunu ve bunun üzerine Belediye müfettişlerinin işe el koy. 
duklarını yazmıştrk. 

kadar beş bin numar atevzi ettik. Gilll 
de 1000 kişiye kadar tevziat yapnhill· 

yoruz. Numara alanların maaşları sı .. 
rasile verilecektir. Yedi, sekiz bin ki· 

şiye tevziat yaptığımız için bu işi gilil 
lere ayırmak zarureti meydandadır. 

Gelecek Uç aylıklann tevziinde ma 
aş aahiplerinin beklememeleri ve 111• 

kıntı çekmemeleri için bazı semtlerde 
bürolar açmak tasavvurundayız. Me
seli, Usküdar, Beyazıt gibi mmtaka
larda açacağımız bu bürolar, o civar
da oturan maaş sahiplerine günU gU
nüne tediyatta bulunacaktır. Bu iN
retle bir iki gün sıra beklemek Yazi. 
yeti de ortadan kalkmış olacaktır ... 

-- Belediye tefti§ heyeti bu mesele 

·'Jeıedıy afışaı 
•• 

1şın1 uzerıne 

alıyor 
B elediye afişaj işini bu 

yıldan itibaren doğru 
dan doğruya kendisi idare et. 
nıeğe karar vermiş, bu mak
satla beledi yenin 937 bütçe
sine sekiz bin lira tahsisat 
ı<onulmuştur. 

Afişaj mukavelesinin müd. 
deti yakında bitecek ve bu 
mukavele müteaahhitle yeni
den yapılnııyacaktır. Belediyl 
afişaj işini müstakil olarak 
idare etmekle afişaj varidatı 
nın nıahsüs derecede çoğa . 
lacağın ı tet kik neticesi anla
ınıştır. Sırf bu işle uğraş

nıak üzere muhasebeye bağl • 

yeni bir şube kurulacaktır. 

Tuzlada Yedi 
Ev Tamamen Yar.d. 

lki gece evvel Tuzlanın Tuzla kô· 
yünde bir yangın çıkmıştır. Ate.ş çar 
çabuk bilyümek istidadını gösterdiği 
için, İzmit valisi telefonla İstanbul 
itfniyesirıden yardım istemiştir. Bu. 
ntın iizerine Kadıköy grubundan üç 
makine gönderilmiş, bütüJ Tuzlakö
yünü tehdit eden ateş birer ve ikiser 
kattan ibaret olan yedi evle iki sa· 
manlığı yaktıktan sonra söndürüle
bilmiştir. Ateşin sebebi henüz belli 
değildir. Kadıköy itfaiyesi, dün sa... 
bah şehrimize dönmüştür. 

........ ....,.. ............... .,. 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

Kaptan \ 'e makinistler c<'rniye
tinde di~er deniz miiessesellıri 

gibi Merkez Rıhtım hanına taşmnıa-

81 kararla.)tınlmış \ 'e na.kil işine baş· 
lanmıştır. 

• 

hakkındaki tahkikatını bitirmiş, ra
porunu hazırlamaya başlamıştır. Al
dığımız mallımata göre, turizm mü • 
dürlüğünün festival şenliklerinde ba
zı yolsuz hareketleri JÖrtilmüş ve ya
pılan ihbarların kısmen doğni olduğu 
.... ·• ~ı il 11 IŞt'l r. 

~Icyiye rıisli~1 tufi5m müdürlü
ğünde esaslı ıslahat yapmaya karar 

vermiştir. Bu şube lstanbul şehrinin 
hususi vaziyeti nazarı dikkate alına
rak şehre daha milfit olabilecek bir 
hale getirilecektir. 

Bu maksatla Turizm müdürü Kemal 
Ragıp bu vazifeden belediye teftiı he 
yeti emrine nakledilmiş, diğer t urizm 
memurlarından bir ikisi de tamamen 
başka vazifelere alınacaklardır. 

Belediye lktisat müdürlüğü, turizm 
müdürlüğünün alacağı yeni şekil hak
kında bir rapor hazırlamaktadır. 

Yeni Gemiler için 
Son Müzakereler 

Kat'i mukaveleleri imzalanan yedi 
gemiden sonra beş bin tonluk üc; bü. 
yUk gemi için ba.şlıya.n mUzakerelerin 
ikinci nfhuı da neticelenmi,tir. 

Fabrika mümesııilleri ile Denizyol
ıarı idaresi arasında hazırlanan pro
je ve maketler fabrika tarafından 

tetJcik edilmek üzere dün Almanya. 
ya gönderilmiştir. 
Fabrikanın tasdikinden sonra kat'i 

nıukaveleleri imzalanacaktır. Akav 
ve İzmir körfezi için ısmarlanacak 

0

4 
vapura ait müzakereler devam et. 
mektedir. 

Umumi Harpte Ölen Yunanlı
lar için Abide 

lstanbuldaki katolik Rumlar, u. 
mumi Harpte ölen Yunanlılar için 
F'eriköyd~k~ katolik mezarlığında hır 
uoide yı:tpmağa karar vermişlerdir. 
Pu abide Atinartaki meçhul asker l. 
tidrsınin ayrı1, fakat biraz kil<;üğiı 
olncnktır. 

~Kmekte 
glöten 
miktarı 

Srhhlye V ekiletl, bütün Ttlrk"'8 
tehirlerinde 15tihli.k edilen elanek~e
rin haiz olacak.lan glüten mJkta,rla

nnı yPniden tesbt etrniye ka.ra.r Vfll• 

mi!j, .... maksatla büyük şehir beledi• 
yeler inden buna ait nümuneler iste
miştir. 

tsta.nbul belediyesi, müstakbel ek• 
mek için dört nümune hazırlamlft 
bun lan vekilete göndermiştir. Sıhhi. 
ye V ekileti diğer nümunelerle ~ 
IM-r bunlan da birer birer tetkik ,-e 
tahlil fldpeek \'e aıetlcOOe yeni bir nU.. 
mune kabul edilecektir. 

Yeni nümune Ue e.kmeklerdekl gfll• 
ten mıktan ıimdikine göre bir mik
tar u.altılacak ise de eıkmeğin hn• 
günkü gıdai has.o;;asmı fazla kaybet. 
memesi için kat'i karar verilmek U· 
zere ~·apılacak tetkikat bir ay kadar 
daha ~Urecektir. 

Şüpheli Bir Ölüm 
Karaglimriikte Beyceğizde tUcı·ar

da.n Aritia :iltı aylık Orhan \Rıııinde• 
ki çocuğu dün ölmilştür. Belndiye 
doktoru Ç\'CLlğun ölUmUnü şüphtll 
bulduğu ıçin müddeiumumilik tıth • 
J.cikata baslamı~ ve Tabibiadil Enver 
Karanı gJndeıerek çocuğun ces<"dinl 
muayenP ettirnıiştir. Doktor ceJ-::din 
morga kaldırılmasına lüzum göst?tw 
ır.iştir. Alınacak rapora göre tahki• 
kata evflın edilecektir. 

Seker, şekerleme ,.e pasta yapan 
imalathanelerde ~ıhhi şartla

ra it ina edilmesi için bir talimatna
m~ yapılnu~tır. 

S Subat 1937 
CUM A Bugünkü Hava: YACIŞLI 

• 
B a.vrak Kanunu Haziranın be-

şinden itibaren meriyete ~re
ceği için bu hususta' hir nizamname 
hanrlaıımMma bsşlanmı~tır. 

~ .................. ..., 

Buıün hava, ıureti umumiyede kapalı ve 
yağışlı geçecektir. Rilzglrlar, ekseriyetle 
Garp ve Cenup istikametlerinden orta kuv 
vette esecektir. Sark mıntakaamda yaiıı 
kar şeklinde olacaktır. 

D ünkü hava 
Dün, baramctro 765 milimetre, hararet 

en c;ok S, en aıı 3 nnticrat olarak kayde
dilmittir. Rüzılr yıldız iıtikametinden 11-

atte 10 ldlometro ı'ür'atle Hmittir. '.Hava, 
vatı.h ve katıalı ceçmiıtir. 

3 Uncu ay Gün: 31 Kasım: 118 
l3fıfl Hicri 1353 Rumi 

Zilhicce: 21 20 Şubat 
Güneş: 6,28 - Oğle: 12,25 
ikindi 15.37 - Akşam: 18.04 
Yatfll: 19,35 - lmalk: b.W -
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SON HAB~RLER •ElEK 
Madrit orduları &sileri 

imhaya çalışıyor 
Hükiimet ilk 

taarruzda 
muvaffak oldu 

kontrol meselesine Gelince 

Bu lı Gevıek Bir Vaziyette 

f Londra, 4 (TAN) - ispanyada Madrit etra
.;:ıa ~ubulan muharebe yepyeni~ çok dik

te dcger bir mahiyet alnuştrr. Cümhuriyet kuv. 
\'et} . la Ctinden 30,000 mevcutlu 3 kol Toledo ile Te. 
. Vera arasındadır. Bu kuvvetlıef' asilerin hattı 

ttc• · · ruz:tını k~ek ve imha etmek ma.ksadile taar· Asiler #oralından aclricle afi/on bomba ve gülle par-
- gcçmış bulunmaktadır. çolorınclan leci bir l<olleksiyon 

Bu kuvvetler Tagus nehrini,-
~ ve Toledo ile Telaverayı B •• •• k b • d 
hlrieştlren yola V&l'llllflardır. Bu uyu 1 r ra yo 
lkı şehir de büyük bir kıymeti ha.. 

bd1r. _1klsı de asilerin en mtlhlm istasyonu na 
asken me,·kllerlndendlr. 

lin liUk:mıet bu suretle Madrit Uze- K 
deki tazyiki tamamile hafiflet&- av u şu yor uz 

~k. \re asileri son derece müşKUI bir Ankara, 4 (TAN Muhabirin-
~ııy~te düşürecektir. Hükflmetin den) - Ankara civarında Etimes'ut 
te ad:rı.~ haricindeki bu hareketi hiç ta inşa edilecek olan radyo istasyo
d Unııt edilmediği için asiler üzerin- nuna muhtelif firmalar tarafından 
e fena bir tesir bırakmıştır. verilen fiyatlar yüksek görllldüğü 
~ Kanlı muharebe için ihalesi yapılamamJŞtı. 

b· taraf arasında son derece kanlı Bunun üzerine davet edilen muhte-
~r muharebe vuku bulduğunu ve Uf fabrikalar davete icabet etmişler. 
~h~re?eye topçu ve tayyare kuvvet dir. İhalenin Markoni ile yapılması 

nın :ı.ştirak ettiği bildiriliyor. kararlaşnuştır •. 
ka ~adrit hüıktimetıi ericinr, bu hare- Yapılacak istasyonlar biri 120 ki-
.. t. h~knıda şimdiye kadar aza.mt lovatlık uzun, diğeri 20 kilovatlık kı-
n ...... ,,) _.., o .. . •• .. •.•.• ___, t!'!'\ 1ı - •a •- n_ı :~A~•·-- ,.1,.,. .. tr ,,,. bU-
Jit &reketı ,şimdi Tale~ra - Mad yük Etimes"ut istasyonunun inşası 
eti - Toledo yolunu tehdit etmekte.. 12 ay sonra bitirilecektir. Bu muaz. 

?'. 

ıa liavas Ajansı muhabiri, Toledonun 
iı haberini vermektedir. 

rı aka~ Madrit Baş kumandanı Ge
c ~ Mıaha bu ha.beri tevit edemtve. 
ge~n.i söylemiştir. Amlerln Tnl~o 
"ertsinde vaziyet aldıklan bildirili
.ror. 

zam istasyon ile Türkiye CUmhuriye-
ti sesini, yalnız iç memlekete değil, 

bütün dünyaya dinletebilecektir. 

Almanya 
ve Lokarno ls f,, s ·m,,frle 

8iI Panyanın Şimalinde Avidoda, a. Londra. 4 (TAN) - Gazeteler, M. 

italya 
nüfusunu 
çogaltıyor 
Roma, 4 (TAN) - Yüksek Faşist 

Divanı İtalyan nüfusunu artırmıya 
karar vermiştir. Divan, DUçenin be
yanatını dinledikten sonra kalabalık 
nüfuslu ailelerin, iş verme hususun. 
de tercih edilmelerine. büyük ailele
re ücret bağlanma.sına, çok nüfuslu 
ailelere yardımlar temin edilmesine, 
evlenmek istiyenlere kredi açılması
na, nüfusu çoğaltmak için milli mü
esseseler ve bir banka kurulmasına 
karar vermiş, karannın sonunda: 
• ner şey :hayat ııe Kauu1.1ı.ı.. 11"' cı.ı: vı. 
madıkça, ilerlemek, y'llkselmek, ikti
sadi genişlemek için imkan yoktur,, 
sözlerile bitirmiştir. 

Londra, 4 (A.A.) - Büyük Faşist 
meclisinin tebliği, büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. Evening Nevs gazete
si, İtalyanın A vrupadaki vaziyetin 
şimdiki kararsızlığı k~ısında icap 
eden ihtiyat tedbirlerini almakta ol· 
duğunu yazmaktadır. Moming Post, 
meclisin karannı fngilterenin tevak. 
kıuz ve intibah üzerine ltalyada hl
sıl olm~ bir aksUlamel diye tarif ve 
tavsif etmektedir. 

hU ere göre hükUmet druvvet1erinin Edenin beyanatından sonra Alman· 
in cunııarı gevşemiştir. Fakat hU~- yanın yeni bir Lokanıo paktına ya. 
Jin~· tebliğleri cumhuriyet kuvvetle- naşıp yanaşmıyacağnu mUnak8'8 e· 
~ ın taamızlarma devam ettiklerini diyorlar. Gazeteler ekseriyetle Al· 
e 9ehri tamamen ihata ettiklerini manyanm Londra Befiri Fon Ribben. 

budinnektedir. tropun bu buauıta M. Hitlerle görü- ISVIÇREDE 
K 

' ' 

• ,eceği mUtaleaaındadır. MASON ls on#ro mese esı LUK 
b:ı Panyayı kontrol pllnmı hazırla- YUNAN K 
~in çalışıldığı halde gelecek Cu RALI KALKIYOR MU? 
lta günü (yarın) kontrom tatbl. GIRIDE GiDiYOR Bem, 4 (A.A.) - Federal meclis 
l>ıa imkan bulunmadığı anlaşı~yor. Atina, 4 (A.A) _ Kral İkinci Jorj azasından Bavman, Franmason t:et-
h nın tatbiratma ait tafsillt bir la Başvekil Metakaa.s Cumartesi gtl. kilatlarmın yasak edilmesine ve hu· .:;u ilerlemiş ise de iı,ln vaktinde nü Girit adasına hareket edecekler susi sillh endüstrisine dair reytam· 
ltı~llrtl~ıya~ğı muhakkak glSrW- ve bqlıca ~birleri ziyaret ederek larm. bu sene yapılacağını bildirmek 
l'u edır. Talı komite İspanyaya Av bir hafta kadar kalac klarchr tedir. 
~ dışından gidecek vapurlan kon. a · 
~ _ıneselesini tesbit etm1ştir. tn~-

Ingilterede 148 
yeni 

• znsa , 

Zırhlı 
ediliyor 

KARA ORDUSU BÜTÇESi 
440 MiL YON TÜRK LIRASI 

Londra, 4 (A.A.) - Deyli Telegraf gazetesi, deniz bütçesinde
ki rakamlar hakkında tefsiratta bulunarak, halen 148 harp gemi
sinin İngiliz tezgfilılarmda inşa edilmekte olduğunu bildiriyor: 

Bütçe ile derpiş edilen 7 devriye -------------
denizaltı gemisi, 1100 tonluk olacak 
ve bunlarla birlikte İngilterenin biz. 
mette 70 denizaltı gemisi bulunacak. 
tır. 

KARA BÜTÇESİ 
Londra, (A.A.) - 1937 senesi har 

biye bütçesi tahminleri, 63,120,000 
İngiliz lirasına ( 440 milyon Türk ll· 

1 
rası) baliğ olmaktadır. Şu halde 936 
Bütçesine nazaran munzam Krediler 
de dahil olduğu hald" 
7.329.000 İngiliz lirası miktarında 
bir fazlalık vardır. 

Bu tahminlerdeki mesarif fazlalığı, 
askeri hazırlıklar programmm ge • 
nişletilip, tacil edilmesi neticesinde 
meydana gelmiştir. 

Hindistan hariç olmak üzere, ordu 
mensuplarının yekünu 168 bin kişi. 

ye baliğ olmaktadır. 936 senesinde 
156 bin kişi idi. 
IŞÇI P ARTISI MUHALEF'ETl'EN 

VAZGEÇTi 
Londra, 4 (A.A.) - İşçi partisinin 

parlamento grubu silahlanma mese • 
lesinde hükflmete muhalefetten vaz
geçmiye karar vermiştir. 

KOÇOK HARiCi 
HABERLER 

K üçük itillf konıresi, 
Lübllnada mart ao

nunda toplanacaktır. 

• 
P atras isminde bir Yu. 

nan vapuru Şimal cte
nizinde karaya oturmuf için
dekiler kurtarılmıttır. 

• 
M ısır kralı ve validesi 

kıt eilencelerl için 
Sen Morlçe ıitmittir. 

• 
B u pazar ıünUnden iti-

ren Bulıaristanda be. 
lediye seçimleri bqlayacak ~ 

tır. 

• 
L ozan üniversitesi M. 

Mussoliniye fahri sos
yoloji profesörlUğU unvanını 
vermiştir. 

• 
A tlna Unlversitesinin 1CK 

Uncu yılı f8nliklerine 
18 nisanda bqlanacaktır. M ıs ı rlılar 

Kapitülasyon
dan kurtuluyor Yugoslavyada 
Kahire, 4 .A.> ~ Muhammed Kom ün ·zm 

Mahmut paşanın liberal fırkaaı, ka-

pitülasyonların ugası ne yakında M ücadelesı· 
Montröde meşgul olacak olan konfe-
rans dolayısile aşağıdaki 4 noktayı 
tesbit etmiştir: 

1 - Ecnebilerin Dduadl lmtL 
y:Wannm derhal ilgası, 

2 - Ç-Oık mahdut bir intikal dev 
resi kabuttı, 

s - Bu devrenin hitamında bir 
gfma müzakerede bulmıulmaku
zm mutlak adU bWmlyetln t.eslsl, 

4 - Umumi vaziyetin yeniden 
t.etldki ve konf erustu 10Drald 
direktiflerin teebltL 

ITALYANIN HAVA 
TESLIHATI 

Belgrat, 4 (A.A) - Dahiliya Na
zın M. Korchetz, Yugoslavya siyasi 
zabrtasmm komünist unsurların tah· 
rikltma karşı daha büyük bir faali· 
yet gösterebilmesi için asrileştirilece 
ğini beyan etmiftir. 

BOZ GÖMLEKLi 
MUTAASSIP 

KiMDiR? 
Vaşington, 4 (A.A.) - Nevyork 

belediye reisi Laguardianm dttn söy
lediği nutku Alman elçiliği hariciye 
nezareti nezdinde ,iddetle protesto et 
mh~tir. La.guardia. bu nutkunda "Şim 

Roma, 4 (A.A) - Hali hamda di dünya sulhünU tehdit eden boz göm 
20,000 amele, yeni tayyare meydan- lekli mUetauınp,, dan bahsetmiştir 
lan inşa etmek yahut eeki meydan· Alman mahafill, bu sözll bUtUn Al. 
lan aarl bir tekle sokmak ile met- man devletine kll'fl bir hakaret te • 
grul bulunmaktadır. llkki etmektedir. 

•• 

Terbiyeli Olmak 
Bir Zevktir 

Vall&lıl baz.an öyle sahnelere şahit 
oluyorum ki; k&hnmdaıı başpanna.
jllm wnyor, tırnaJdanmı yiyorum. 

Yine bugtln esnafm, alelfımum sa.. 
tıcal&rm ve tezgihdarlann terbiyesi 
derdim debreşti. 
Avnıpumı hemen bütün bUyttk 

eehfrlerlni gördüm. En büyük mağa.
a.larma girdim. çıktım her mllletten 
aatıcdar ve tezgabdarlarla temas et. 
tim. Bun.Jann içinde öylelerine rast
geldlm ki terbiye ve nezaketi önünde 
hiç ltlmmu olnuyaıı şeylerj satm al. 
mıya mecbur kaldım. Bir şey almak 
niyetinde olmadığımı söylediğim hal
de: 

- Za.ran yok!. Müsaade edin de 
size hizmet ede)im, diye elindeki 
maDann en güzellerini döküp yayan, 
on kuru, değerinde blrşey için yanm 
saat ılzlnle meşgul olan, mahalle ka
dar büyük mağazanm tavana1'881 & 
tından kap1sma kadar peşinizde ge
len ve s17.e muttMıl teşekkür edip 
~len satıcılan ,;ördükten sonra bu
rada meseli: 

- Sizde Amerikan ...• 
SöztınU bitirmeden ''e Amerikan 

bezi mi, Amerikan fıstuh mı, Ameri
ka ~buğu mu, istediğinizi bekleme. 
den ac~e acele: 

- Kalmadı! diyen,· 
Ve lstNllilnlz maim bir diğer ka

llt.eslnl lıııt~l~"lz zaman başını ka.. 
nmt doğru çe\irip, yüzünüze bakma
dan: 

- Olan hu! elin kf'Sttrfn atim: 
Ve hlraz nftha.h ~ördUffünüz fiyat 

lizt-rinrle miinıtka"a:ra girince sb:e 
,..n.,,rUitin. mağau klrasmın. elek. 
trtk matııl"flf•nm. m'.!tunele \"er~slnln, 
takasm dRha bilmem nelerin hesabi· 
nı VAJ'ftl'nk c'IPnl \•ermlye yeltenen; 

Ve nihayet hlr mah: 
- Beı'tmmedim ! diye reddettlğhıls 

zaman hiddetle ka.ldınp: 
- Daha iyisini getir de alaynn! 

diye c:ıklşan esnaf ,.e t.ezgihdarl&r 

u değildir. 
Bu tersliğin. bu dUrliştlUğtln sebe

bi nedir' Doğrusu onunm bllmlyo. 
nım. Bu adamlar belki barsak!ann
dan, beld dizlerinden veya mldele. 
rlnden mustariptirler. 

Belk1 de lodos ha.varım sinirler ti
r.erine yaptığı fena tesirin zebunu. 
durlar, yahut ev uşağı ile aralan a. 
çdmış, kavgalıdır da ondan böyle a. 
bmlturlar. Ola ki şahsi işleri yolunda 
gitmediğinden dolayı meyusturlar. 
Veyahut sadece müşteriye nasal mu
amele edlllr onu bilmezler. Doğrus11 

bu göze batan ve sinire dokunan ta. 
vırtarnı sebeblnl bllmlyonun. Bllill· 
ğlm bir §eY varsa o da şudur: Terbi
yeli olmak bir zeVktlr. Bu zevki ett

nafa tattırmak i~ln tedbirler almak 
memleketin ticari hayatına möshet 
t.estr yapacak bir harekettir. 

Londranm en büyük mağazası o. 
lan Selfrlç isminde muazzam tica. 
retglhta gezerken yttzUne balmuya 
loyuruyacak kadar güzel kızlar: 

- Size hizmet edeblllr miyim! 
diye sorarlar. 

""'~en İspanyaya gidecek vapurla. 
~ kontrol edilmelerine ait olan ka-
bın n~ ancak 19 Martta Kralın tasvL 

BUGUN 

Geçenlerde buranın büyücek 
mai&zymda dolaşıyordum. Satıcdarı 
muhabbet için toplanmışlar, hana 
benim ~ dolaşan müşterilere y 
vermtvorlardı. 

e iittiranı bekleniyor. 
'·Asilerin neıclincleU Alman elçi!i lspanyaôo cümlıur"ye#çilerin laoli-. 

Saıarnanca, 4 (A.A) - Yeni Al- le#i: 
::ıı sefiri. General Von Foupel, iti- •ı spanyaya ~kın eden yaban-
dhntna.ınesini General Frankoya tak- cı ıönUllülerln arkası kesi. 

etmiştir. • leli, cUmhuriyet kuvvetleri mUte-
Esirlerin mübadelesi addit cephelerde canlılık ve Ustün-

lı:Q. B~yonne, 4 (A.A.) - Bask hU- IUk ıo"\termeğe bqladılar. Birke-
11 .. ~etı matbuat bürosunun bir te~ re asilerin en belli bqlı hedefle. 
~e göre, esirlerin mUbadeleei lçln rinden biri olan Valansiya • Mad
tır nkocularla bir anlaşma yaprlmı.. rit yolu, son derece fiddetli taar-
14: ruzlara uğradıiı halde asiler tara. 

''ftforolm elindeki nülus ve foproA fından kesilemedi. En son haber· 
~ aris, 4 (A.A.) - Havas ajansmm lere göre, hUkOmet kuvvetleri yo
k: erdiği nıaHimata göre, bugUn Fran- la hM<lm olduktan bqka asilerin 
J> Oculann elinde bulunan arazi, fs.. kuvvetlerini bu yolun Uıerinden 
~rıYanrn yüzde altmıs ~idir. Bu pUskUrtmek imklnlarını da bul
ııt7akiann niifusu 13 milyondur. maktadırlar. Halbuki asiler, bu yo. 
l'akkflnıetcilerin elinde bulunan top- lu kesmekten c;ok bUyUk neticeler 
~arrn nüfusu ise 9 milyondur. bekliyor, bu sayede Valansiya ile 

-----..;.;;;;;;;;.....,.--;;;;;;;...,..;;;;;.;;;;;iöillx•-===---- Madridl birbirinden ayırarak ikisi-
Yunan - Bulgar ·nl de ele p;lrecek ve ispanya cUm 

D hurlyetini boiacaklardı. Asiler, ni-
~ 8tı ostluk Paktı mı? hayet martın dördünde bu ifi bi-
.. kreş, 4 <TAN) - Burada ıiyaı. tirmeyi ve Madridi dütUrmeyi u. 
'-a ~hafilde Bulgaristanla Yunant. muyorlardı. 
1'lrtnıa &raamda, Yugoslav - Bulgar Cerçl, asil•r daha sonra bunun 
la benzer bir ebedt d08tluk pak kolayhkla mUmkUn olamıyacqını 
--~ aayiuı dolamıaktadır. anlayarak ancak martın 14 Und• 

Madride girebileceklerini söylemif
lerse de martın 4 ünde hükQmet 
kuvvetlerinin hemen her cephede 
asileri sıkıştırdıkları ve asilerin 
Malqa tarafından da ilerliyeme -
dikleri göze çarpmakta, üstelik 
hükOmet kuvvetlerinin Toledo aıi· 
bi mUhim sevkulceni merkezleri 
tehdit ettiği de görülmektedir. 

Bununla beraber bütün bunlar 
kat'i mahiyette değildir. Bu hldi. 
seler daha fazla cümhuriyetçilerin, 
kumanda birliğinden, disiplinden, 
ve asri vasıtaları iyi kullanan bir 
ordu mahiyeti almağa başlamak -
tan istifade etmeğe başladıklarını, 
bir ideal için muharebe etmekten 
ve ispanyanın hüriyet ve lstikllli
ni korumak endişesinden aldık

ları hızı kaybetmediklerini, billkis 
bu hızın gittikçe arttığını apaçık 
gösteriyor. 

BugUn ispanya cUmhuriyetçileri, 
hasımlarını Surrada ve Haramada 
durdurmak ve savletlerinl kırmak. 
la mUhim bir muvaffakıyet ka • 
zanmıtlar ve Madridi kurtarmı9 • 
lardır. 

l•in ilerisini yeni hidiseler ttös
terecek. 

ltolvan cloqumlar1: 

1 .. talyanın Büyük Fqit Kon. 
seyi, dün bu sütunda mev

zuubahis ettiiimiz kararlardan son 
ra. ltalyan dofumlar1111 t8fvik ede
rek milletin nüfusunu artırmqa 
yardım edecek tedbirleri kararla,
tırmıştır. Büyük ve kalabalık aile. 
lere yardım etmek, ailelerin ıeçi
mini kolaylqtırmak, büyUk aile 
sahiplerinin ailelerine ücret bili· 
lamak, en 4cüçük ailenin dört ço
cuklu olmasına ehemmiyet ver • 
mek, bu tedbirler arasındadır. 

ltalya. Habefistanı da ilhak et
mekle son derece pni,lemlt oldu
tu için müstemlekelerinin her ta
rafına ltalyanları göndermek ve 
bunların oralarda yerl8fmelerini 
temin etmek istemekte ve bu mak. 
sat için ltalyan dotumlarını t8f • 
vik etmekedir. 

Fqist konseyinin bu meseleye 
ehemmiyet vermesinin en belli b&f
h sebeplerinden biri budur. 

Fakat ltalya bir taraftan lmpa-

ratorluiunu doldurmak için çalıt
tıiı halde, diler taraftan Avrupa
da da zayıf dUtmemek ve bunun i
çin de dolumlarını hızlandırmak 
istemektedir. 

~ronsaJo poro ve 25im meselri: 

M. Blumun ıeçenlerde Fransız 

meclisinde dar bir ekMriyetle hU-

Bu farkın sebebi nedir! 

B. fELEIC 

Afcıanistanda 

Türk Zabitleri 
Ankara, (TAN) - Iraktan s 

Afganistan hükflmeti de bizden, or 

dusunun talim ve terbiyesi için zabl 
istemiştir. Genel Kurmay Başkanlı 
tarafmdan 11 Kurmay zabitimiz y 
kmda Afgana gidecekler, orada i 
sene kalacaklardır. 

An karadan 
küçük 
haberler 

kQmetini kurtarmasından sonra 

Fransadan harice altın akıtı az 
çok durıunl8.fmıt ve 8fya fiyatlL 
rının yükselifi de durakl8fmıt. bu 
euretle Fransada vaziyet az çok ko 
laylqmıftı. Fakat esaslı ve devam
lı sallh, Fransız sermay•inin ha
riçten memlekete dönUtU ile mUm
kUn olacaktı r. Halbuki bu sermL 
ye Fransaya airmekten korktuiu
nu ıöstermeie devam ediyor. M. 
Blumdan beklenen lf, bu Hrma -
yeye itimat vermesidir. M. Blum 
ilerlct. mutedil hareket etmeyi ta- Ankara, 4 (TAN) - Ozftm Jron 
ahhUt etmlf, fM<at alacair tedbir. gresi için haztrhklar bitirilmi§tir. 
lerl söylememittlr. • İhracat mallarmumı yaban 

Hail hazırda beklenen bu ted • memleketlerde kolayca 
bfrlerdlr. için millt damga tqımalan taka 

Ömer Rııa DOGRUL . et.mt.ttr • 
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-~·ahkemelercle 

Mühendis mektebin~ 
de suistimal 

yapan suçlular 
Mühendis Mektebinde suiistimal yapmak suçile işten el çekti

rilen idare memuru Sırrı ile arkadaşları Halil, Faik, Celal ve Ha
lit hakkındaki muhakemeye dün Üçüncü Ceza mahkemesinde 
başlandı. 

Suçlulardan Halidin Balıkesirden r--------------
gelen ifadesi okundu, Halit hadise i
le alakası olmadığını, arkadaşlarına 
yalnız yardım ettiğini, mahkemede 
bizzat bulunacağını bildirmiştir. Bu. 
nun Uzerine Halidin Balıkesirden cel
bi için ımıhakeme 15 nisana. hırakıl· 
mıştır. 

Bir kıza 

sataşan suçlu 

Çora/) ve 
kurşun hırsızı 
bir çocuk 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza ha

kimi soruyor: 
- Oğlum çorapları niçin çaldm, 

söyle bakayım? 

Sarışın ve kıvırcık saçlı çocuk kı. 
saca: 

- Çaldım işte!.. Cevabmı veriyor 
ve höngür höngUr ağlıyor. Ve ha-

BR1Ç 
MSELESI 

"' 8.5 • v 
• 10.9.7 

+ 6 

+ A.S ·--.A.V 
+ A.10.3 

D.10 

jw sJİ h 
~ R.V 
• 11.S 
• 6 
+ 8.2 

Koz pik. (S) oynar ve bütün levele
ri yapar. 

• Bu meselenin halli 7 Mart pazar 
sayımızda çıkacaktır. 

28 Şubat pazar sayımızda çıkan 
meselenin halli 

•s 
• 10 

• + 
V.10.9 8 7 

.6.S.4 
R.D.V 

• '\.V.S 
• R.9.8.7.6 

• o\ .3.2 

olo A.10 

[w ~ ı] 
• R.10.9.7.6.l 

• A.D 

6.S.4.3.2 

• 0.4.3 
• V.S.4.3.2 

+ R.D 
ol- !U.7 

Derhal Bir 
Mahkum 

Aya 
Ofdu • + kim Reşidin bUtün suallerini gözyaş_ . 

larile karşılıyor. Koz pık. ( W) oyuna kör (10) lusu 

Bu suçlu Arap camiin<'le yıkık bir ile baŞar. 
dükkan· da yata ve a ·ı b b (E) ve (\\') nin en iyi nıildafaası-n naSJ e a asını k .. .. . . 
k . •. . . na arşı (Si buyuk şlem yapabılır 
aybettıgını söyliyen 12 yaşında Nev ·., 

mı. 

lstanbu!dan Adana 
Felaketzedelerine 

Yardım 
12 - 1 - 937 tarihinden 3 - 3 - 93i 

tarihine kadar, Adana felaketzedeleri 
için Kızrlay İstanbul deposuna yapı
lan tebcrrUat mUfreclatı aşağıda gös
terilmiştir: 

Evelkilerin yekunu 8204 lira 82 ku
ruş. !stımbul kız lisesi talebesi ve mu
allimleri 74 lira 98 kuruş; Fen tat
bikat okulu işyar ve subayları 121 li· 
ra; Zeytinburnu çimento fabrikası 

memurları 20 lira 25 kuruş; Zeytin-
burnu çimento fabrikası işçileri 8 Ji. 
ra 70 kuruş; Zeytinburnu çimento 
fabrikası maden ocakları işçileri 8 li· 
ra 63 kunıo; Edvard Şirinyan J lira; 
CUmhuriyet gazetesi tarafından 517 
lira 75 kuruş; Feriköy Jan Dark mek 
tehi talebeleri tarafından 7 lira 50 
kuru,: CUmhuriyet gazetesi tarafın. 
dan 115 lira 33 kuruş; ismini bildir
miyen bir Rum vatandaş tarafından 
300 lira; CUmhuriyet gazetesi tara· 
fından 17. 95 kuruş: Bay Sabri U-
lubaydan 50 kuruş; Yedek subav o
kulu l inci tabur subay ve oku;lan 
tarafından 56 lira 74 kuruş. Yekun: 
9459 lira 15 kuruş. 

Eminönü Halkevindeki 
Konferans 

Beyoğlu Vakıflar Direktörü tara. 
frndan dUn akşam Eminönü Halke
vinde (Eski letanbulda Türk sporu) 
mevzuu üzerinde bir konferans veril. 
miştir. Konferan~, büylik bir alaka 
ile takip edilmiştir. 

Radyo 
ASKERLiK iŞLERi 

313 - 326 Doğumlu Yedek 
Yaraubaylara 

Üsküdar Askerlik şubesinden: Bugünkü progriUD 
1 - Şubede kayıtlı olan ve hariç lc;tanbuJ: 

şubelerde kayıtlı olup ta vazifeten 
Ü k .. d t k Öflc ncıriyatı: Jfa~ 

s u ar mm a asında bulunan top- 12,30 ı>likla Ttirk musikisi. ~2.SO 1~,oo çu ve muhabere sınıfına mensup ye. diı;. 13,0S Muhtelif plak neşrıyatı· 

dok yarsubaylardan 313 iliı 326 do- Son. 
Akıam neşriyatı: r tı' 

ğunılular dahil olmak üzere bunlar _ ı 7,00 1nk~lp der:sleri: Hikmet Bau~liltl" 
dan muhabere sınıfına mensup olan rafındaç Onivcrsıteden naklen ıs,30 beıerı

danı musikisi. 19,30 Spor musahe "e 
lar 10--Mart-937 de \0 e topçu Eırcf Şefik tarafndan. 20,00 Vedia ~~ "e 
sınıfına mensup olanlar da 15 Mart arkada,ıan tarafından Tiırk musı f dJ:.'I 

halk şarkdar. 20,SO Ömer Rıza !ara ~rıı:ı 
937 de kıt'alanna iltihak etmek üze. Arapc;a söylev. 20,45 Cemal Kamı! ve tıJ•ı; 
re sevkedileceklerinden muameleleri da,ıarı tarafından Turk musikısi ve 22 ıs 
ni yaptırmak üzere iltihak tarı"hle - şarkılarL Sut ayarı. 21,ıs Orkestra. dıı:ı Ajans ve borsa haberleri ve ertesı g~·e o 
rinden dörder gün evvel ~ubeye mü- programı. 22,30 Plakla sololar., Opera 
raacaatlp.rı, peret parc;aları. 23,0~ Son. 

2 - Topçu ve muhabere sınıfla - Günün program özü nna mensup olup ta birinci madde -
~ .. 11tonik konserler: • 

de yazılı doğumlulıırdan gümrUk mu o~· 
18,15 Varoova Chopm. 21,10 Var$ rıisİ 

hafıı7.a teşekküllerinin iat'alannda Filarmoni. 21,30 Berlin Bruckner senf~,-yı 
UniformRlr olarak çalrşanlıtrla bari _ (Fiedler'in idaresinde). 21.40 Viyana: ~al. 

na eeıtfoo:ıik takımı. 22 1,,ondra • ~eJY0 er 
ciye memurlanndırn olup ta memle • büyük orkestra. 22 Millno Senfonık kote~ 
ket hududu dışındakiler ve tah!'!il. tL 23,30 Laypzig: Yeni senfonik eserler 
caret ve saire maksatlarla yabanct Hatif konl!terler: 
illerde bulunıın ve memleket içinde 13,10 Bükreş: Radyo orkestrasL 14,30 B~ 
serbest olarak çah~anlar ve •tıt imT rcş : Romen şarkıları . ıs Bukreş : Sıb1\. 

nu orkestrası (Romen musıkisi). 17 Frl!feo 
bitirip te terhis edilmi" olanlardan fort: Eelcnceli musiki. 17,30 Varıova: er• 
iki sene); g~memlş olımlar bu da ve. dor Riederin idaresinde orkestra. ıs B dJll 
te gelmiyeceklerdir . !in: Borodin'in "Furııt İgor operas1aaııı 

uhneler ısı Llypziı: Hafif mu5iki. 20 f 

Oç Yedek Subay Çag"'ırılıyor bur9: Aşk ıarkıları. 20 10 Bratislava, Pr~~ 
Koro konseri. 20 Bras\av: Dağda çalı"' r! 

S .. a 
amelenin bandosu. 20.20 Berlin: uv rı· 

Kadıköy askerlik şubesinden: marşları. 20.25 Viyana operet parcal1;nı. 
Kadıköy Askerlik ı:ıubesinde yazılı 21 Lyübliyana: Richard Vagner ak'3 

iken ~imdiye kadar meçhul kalan a.- 2l Oıtrava. Prai: Ciddi musiki. 21 ıo B~~ 
lav: Orkestra konseri. 21,10 Frankfurt: tr• 

şağıdıt adlan VI! adresleri yazılı ye lenceli parcılar. 21,10 Varsova: OrkS 2ı 

Leyla isminde bir kızcağız, dün 
sabah Snmatyadan Sirkeciye gelir -
ken tramvayda Çarşıkapıda Parsi a
dında bir Ermeninin el ile bazı sar· 
kmtılıklarına maruz kalmıştır. Suçlu 
hemen yakalanmış, mahkemeye ve
rilmiştir. 

Meşhut suçlara bakan ceza mah -
kemesi Parsiyi bir ay hapse mahkum 
etmiş ve tevkifine karar vermiştir. 

zat adlı çok .güzel bir çocuktu. Geçen-

lerde çorapçı Mardirosun \itrininden 

4 çift ipekli çorap çalmış ve mahke. 

meye verilmişti. Muhakemesinin ser

best olarak yapılması kararlaştrrıl. 

mıştı. Halbuki kUçUk suçlu izini kay
bettiği içi.n mahkeme kendisini bula
mıyor ve polise arattırıyordu. Dün 

Nevzat Galatada bir sebilin kubbe-

Muva,ffak olmak için yerdeki kör 1 ~-
!erden istifade etmek ve (W) yi sı
kıştırıp kağıt attırmak lazımdır. Bu 1 
hesaba göre !eveler: 

.-.-.3 

dek 'lubayların çr.buk şubeye ge'me. 21,.SO Stutrart: Ho,a giden havalardan· 23 Hamburr: Yeni eserlerden parçalar ... ilı= 
ıeri. taşrada ise1er bulundukları yer· Mrınte.Cen~ıi: Sinema orgu. 23.30 Mı;". i. 
Jeri bil :lır!lıı lnı. Askeri bando. 24 Kolonya: Gece musıkıS 

Kadı'-<Jy Yf'irlı ğirmeni izzettin so- <)Tlf'ra•ar. Operetler: 
kak No. 5 de Rif<ıt n~lu emekii tın- 20.30 Brüno, Praf: 'Mirjana" opereti. 20~! 

M
. Bukre$: Richard Vagner'in "Tristan unl ~ 

başı l.ır.if, Be:yoğlu Ağahamam 1'ı. tande" operasL 21,40 Roma: "Dal\'aso P 

1 -- ($) kör (10) lusunu yerden 
(R) ile alıp elinden (D) ı atar. 

2 - terden pik (Vl ~ini oynar. 
• •--

+ A.10 met ap'lrtnı.-ı.,ı 5. dai .. NJe Yusuf z:- lione" . 
ft~itaJlf!r: Altındiş Ömerin 

Muhakemesi (E) nin <D> yi koymama~ Iaznn- + v ·-• D ·-- ya oğlu piy.td..ı l\bh f ,1,f•ni Ali 5::ı t ıt, 
Kadıkôy YeldeğirınPııtrıde Hüsf! ;ın 
ogıu hıp~u yüz~a.şısı ı.· ~hmet Te;•f:k. 

17 Roma: Sollat konseri. 18,15 Paris ~.T.1'~ 
Keman reıitali. 18,20 Konisberı:: ptya~, 
konseri. 20 Stokholm: Sarkılar. 20,0S Bu 10 pc~te: Mussarıski'nin eserlerinden. 2~rl!ı 
Berlin: Küçük piyano musikisi. 21,10 Zu 

11 Halk ıarkıları. 23,15 Stokholm: Piyano k0 

ıeri. 23,30 Kolonya: Eski ilstadların eser· 
!erinden. 

Bebekte Valide Hidivin yalısını 
soyduktan sonra bir balıkçıyı öldü _ 
ren ve bir b~çiyi ya.ralıyan Altmdiş 
Ömerin muhakemesine ağır ceza 
mahkemesinde bakıl~-,tır. 

dır. (S) koz (6) !ısım atar. + R.D 4 h.7 ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 
Bu akşam saat 

20,30 da 

Ömer, kendisinin sokakta yi.lzlerce 
kişi tarafından kovalandığını. haya
tını kurtarmak için bu işi yaptığım 

söylemiştir. Dünkü celsede şahitler 

dinlenmiş, duruşma keşif yapılması 

için başka güne kalmıştır. 

sinden kurşun çalarken polis tara. 

fmdan cilrmU meşhut halinde yaka
lanmıştır. Polis aradığı çorap hırsız. 

lığı suçlusunu böyle bir cUrUm U!ıtün

de yaknlamıya muvaffak olınU§tu. 

3 -- ( S l yerden karo ( A) ~mı oy
nar. Elinden kör ( A) !'lınJ a ta.:r . 

4 - Yerden kör oynayıp (E) nin 
(V) sini (S) keser. 

5 - Koz (Al yı ile yere geçilir. 

Derhal kendisini m~hut suçlar mUd. 6, 7, 8 - (S 1 J!Prd•n ü.g cDğJ..,.,.. 
deiumumiliğine verdi. Müddeiumu- kör oynayıp elinden trefl atar. 

·1·k t h kk d h t l k 9 - Yerden karo (2) !isini oyna-
mı ı e a ın a meş u suç ar a. ı.:ı k 

. . yıp e.ı.uen esJr. 
nununu tatbık etmeden evvel kendi- 10 Eld k (R) · · - en ·oz sını oynar. 
sini arayan mahkemeye gönderdi. Bu noktada şöyle bfr vaziyet husu. 
Mahkeme şahitleri de dinledikten son le gelmiş bulunur: 
ra Nevzada on iki gün hapis cezası 

• 10 

~ 

• + 6.5 

11 - (S) son kozu olan (10) yu 

kağıda göıe (S-N) bir trefl ve bir 
karo veyahut iki trcfl yapar. 

• Ikinci ve dördilncü levelerde (E) 
nln işaret edilen 8Uretten başka ttir
IU oynadığına göre takip edilecek 
plan ~ikftrdır. 

0 M 1 T •· ,,. ınntılkh~I : 
Yazan: HANRY 23,30 Frankfurt, Hamburı. 24: Varşo~a. 

Bernistei.n 
Türl!çeye ı;eviren: Halit Fahri 

ŞEHiR TiYATROSU 
Operet Kısnıı 

Bu akşam 
20.30 da 

DELİDOLU 

Yazan: Ekrem Reşit 

-- 1 
Galataaaraylılar,ın. lçtimaıtT u-

20 Şubat 937 tarihındexı heye 
mumiye içtimaında ekseriyet hasıl o~
madığmdan 6 Mart 937 cumartesi gU• 
nU ıııaat 14,30 da bUtün GalatasaraY11 

arkadaşların, içtimada hazır bulun· 
mak Uzere cemiyete gelmeleri rica e
dilmektedir. 

verdi ve derhal tevkif ederek polisle A••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'" cürmü meşhut müddeiumumiliğine 

7 yaşında 

bir çocuğun 
Başına gelenler 

verdi. Asliye üçüncü ceza mahkeme. 
si de bugün Nevzadrn kurşun hırsız
lığı davasına bakacaktır. S O N 

A,k - Heyecan - iki dü,man arasında kalan bir milletin iıtiklil mücadelesi. Muvaffak olma.k, 
yahut ölmek emrini alan casuslar • Nefis ve zengin sahneler. Ruı baletleri • Rus musikisi -

Muhte,em ve muazzam mizana~n .• 

CASUSLAR 7 yaşında '.M:Ujgan isminde bir ço. 
cuk, Mahmutpaşa çıkmaz yıldız so
kağında 60 yaşında kunduracı Niko. 
linin dükkfı.nına gitmiştir. Nikoli ço
cuğu berbat etmek istemiş, fakat ye. 
tişilerek suçlu polise teslim edilmiş
tir. Dün, birinci müstantiklik bu tah 
kikata el koymuştur. 

Günef Klübünde Konferans 
6. 3. 37 tarihine tesadüf eden önü

mtizdeki cumartesi gUnU saat 18,30 
da Bay Bedri Rahmi tarafından (Re. 
sim ve ressam) mevzuu üzerine bir 
konferans verilecektir. Aza ve dost
lanmızın bu toplantıya şeref katma-
lannı dileriz. j , 

- Eksik olma kardeş. Eğer beni taşımaz, bırakır
.san, boynumdaki çantayı al, götür. İçinde şifreler 
var. 

- Sen konuşma, bana sıkı sarıl! 
Bacaklarımın bütün bıziyle kaçıyorum. 

Bu Akıam 

iPEK 
Sinemasında 

RENATE MÜLLER • GEORG ALEXANDR • 
r-" ETE WEISTER • WALTER FRANCK 

Aynca: Paramount dünya haberleri ve 2 kısımlık renkli komedi 
.ı 

siz de 

görünü:t 

kağıt arasında erkanı.harbiyenin pek işıne yarıya.u 
vesikalar bulundu. 

Onlar bu vesikaları tercUme ettirirlerken ben 
öbür köşede 

1
yorgunluktan bitap bir halde gözlerimi 

uğuyordum. 

Şimdi önümdeki düşman hatlannm arasından geç
mek bir mesele .. Yalnız olsam yerde sürünerek git
mek kabil. Fakat arkamdaki yükle yere yatmak im· 
kanı var mı? 

Eseri lıaıulıyan: 

ll-lAKlKI İNKILAP 
38 

ROMANI] 
Mahmud Afilld AYKUT 

Hazırlanan raporlar yi.lksek erkimıharbiyeye gi
derken bana da izin çıktı. Gerideki vazücmin başı
na &itmek için geniş çadırdan çıkıyordum. Tanye. 
ri ağarıyor. 

Etraiımızda hareket çoğaldı. 
Telsiz istasyonunun berhava edilişi düşman saflan 

arasında heyecan uyandırmış olacaktı. Fakat karan_ 
lık her şeyi altüst etmişti. 

Nereye ateş edecek, kimi takip edeceklerdi. 
Buna rağmen arkamızda silahlar patlıyor. Koşu-

şanlar oluyordu. 
lleri hatlar arasında da hareket başlamıştı. 
Ara sıra inlemekte devam eden Kemale: 
- Sık dişini arkadaş, dedim, eğer bir dilşman ka

rakoluna rastlarsak, vaziyeti idare edeceksin. Yoksa 
ikimiz de ökseye düşmüş ispinoz gibi kafesi boyla
rız. 

Ve aklıma hesaplarını gördilğümUz düşman ne
ferleri geldiği için ilave ettim: 

- Daha doğrusu; tahtalı köyU! .. 
Sağımızda, solumuzda gidip, gelmeler var. Ben bu 

gölgelerden mümkün mertebe uzak kalmıya çalışa· 
rak çapraz düşman siperlerinin aykın noktalarını 

kolluyorum. 
DUşman, bu teşebbüsü her halde umumi bir gece 

baskını olnrak telakki etmişti. Kimbilir ileri hatlarla 
geriler arasında ne heyecanlı telefon muhaberesi 
oluyordu. 

Arkamdaki ağır yi.lkle ne kadar koştuğumu bil
miyorum. Yalnız sağlı, sollu siperlerin geçit yerlerini 
kolluyor, siperleri biribirine bağlıyan sıçan yollan 

iizerinden zorlukla atlıyordum. 
Gürültü, ve silah sesleri gittikçe arkamızda kalı

yordu. Bir aralık o kadar yoruldum ki bir çalılık di
binde biraz dinlenmiye mecbur oldum. Zavallı Kemal 
bitkin bir halde idi. YarMı kalça.amdan .. Epey de 
kan veriyor. Benim de üstüm, başım kan içinde .. O. 
zerimizde ağırlık olmuın diye matara almadığımız 
için su istiyen arkadaşıma bir yudum bile su bula
mıyorum. 

Fenerin kapağını hafifçe aralıklayıp yüzüne bak. 
tım. Sapsan. Her halde kaybettiği kandan olacak. 

Bu dinlenme fırsatından istifade ederek etrafı 
kontrol ettim. Hayret .. Düşmanın ileri hatlarını q
mıştık. 

Demek önUmUzde bizimkiler var. 

O kadar sevindim ki, yarasına, ağrısına bakma.dan 
bir hamlede Kemali kucaklayıp omuzuma aldım .• 
Zavallı bir torba gibi boynuma asıldı. 

Artık bacaklarıma taze kuvvet gelmi~. 
Kırk, elli adım atmıştım ki, llk Mehmetçiğin tunç 

sesi bizi karşıladı: 
- Kimdir o! 
Şu anda, onun ma\•zer namlusunun bu acalp göl

geye nişan aldığı muhakkaktı. Hemen cevap ver
dim: 

- Yabancı değil, hemşehriyiz! 

Sesler fazlalaştı. 

- Kim bunlar? .. Çevirin! Tutun! .• 
!.lk geçtiğimiz iBtikametten gayri bir noktaya 

düştüğiımüzil anlamıştım. Fakat ne ehemmiyeti 
Yaklasınca etrafımıttt&h et ıhr etao etao shrdc 

vardı. Artık bizimkilerin m.ıntakasma girmiştik. 
rini üstümüze tuttu. Kıyafetimden beni tanıdı. Fa.
kat omuzumda bacakları sallanan düşman askeri 
kıyafetindeki yaralıyı görünce şaşırdı: . ., 

- Nerede yakaladın bu teresı ... 
Kıymetli yükümü yavaşça yere bıraktım : 
- O da bizden hemşeri.. Düşman telsizini tah • 

rip etmekten geliyoruz. Bu arkadaşım öldUrdUğü. 
mUz bir düşman neferinin elbisesini giydi ve o sa
yede istasyona kadar sokulup şifreleri aldı. İki ar
ka.daşımız daha vardı. Dönemediler galiba.~ 

Bu kadar izahat çoktu bile .. 
Derhal peyda olan genç bir zabit vekil1 emir 

verdi. Kemali bir sedyeye yatırıp gerideki ilk re. 
vire yollattı. 
Beş dakika içinde etrafımı birçok zabit arkadaş. 

Jar çevirmişlerdL Ben Kemalin çantası da elimde 
olanı biteni onlara anlatmrya çalışıyor ve yavaş ya
vaş geriye doğru yürüyordum 

• 
Şifre zabiti ile kumandanın c:adınndayız. 

Düsman telsiz istasyonundan aldubmız bir yığın 

Binbaşının verdiği haber tahakkuk etmek üzere .• 
Kıtalar hep hazırlık va.ziyetindeler .• 
Karagihta. hümah bir hareket11var. 
Bizim muhabere' istasyonuna geldiğim zaman 

ilk ifim bizim Fikretle Rüstemi sormak oldu. He
nüı; gelmemişler •• 

Anlaşılıyor ki arkada,lar kademeli düşman si • 
perleri arasında. kaybolup gittiler. Eğer karşı cep. 
hede Bığınacak bir yer buldularsa yüzde bir ümit 
var. 

Kendimi çimenlerin Uzerine bıraktım. 
Gözlerimin önüne Rfüıtemin hayali dikildi. 
Zavallı çocuk. ı.•...:yalannda sayıkladığı Mualla • 

ıını bir daha görmiyecek mi acaba? Hayat te
sadüf ve hi.diselerle doludur .. Kimbilir, şu dakikada 
ona acıyan ben yarın ne olacağım .. 

Göz kapaklarımın altında Ferihanın mavi göz· 
leri bir güneş ve bahar dünyası ~ibi •• Onu yaşaya • 
rak dalıyorum • 

• Yerleri titreten mUthfş bir top ateşiyle yerlmdeD 
fırladım. 

Güneş doğmak Uzere •.• 
Bizim bataryalar kökremiş gibi a~ !açıyorlar. 
Kaç (Ündür, kaç haftadır bizim bile haberimiz ol 

madaıı yapılan hazırlıkların mi.nası anlaşıldı. 
(Arkası var) 
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. BAŞMUHARRiRi 
°t Ahmet Emin YALMAN 

ki~N'aı hedefi : Haberde, f; 
l'ij e, her şeyde temiz, dü· 

TORK TARiHiNDEN 
.ŞAN SAYFALARI 

• • 
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Giinün Fıl.rou: 

Kavga Dediğin 
Bundan Çıkar 

Akd •t ........ • l k .. 
ttı~t -:-uımı o mak, arıın 
-....._, eıı olmıya çalışn1aktır. 

enızı Kuşatan 
Dedelerimizin 

Almany&nm Londra Sefiri RJb.. 
bentrop geçen lıaft.a ,·erdiği lJir nu.. 
hılrla Almanyarun müstemleke UıtL 
yacını anla.tt~ 'e eski müstemlekele.. 
rinJ lst.edl. İngiliz Haricll e .Nnzın M. 
Eden 2 Martta Al'am Kaıııara.smda 
bu nutka Ce\'ap nnniş, İngiltere hü. 
kdınetinln elinde bulunan herhangi 
&ra.zl pa.rÇMmı bir başkasına denet.. 
tDeJi dU,ünmediğinl söylemiştir 

~ 
Folilı Rıfkı ATAY 

'<ömür sergisi 
• 
1Çin tenzilat 
lıııı.rt Olan .. nı .26 smda Ankarada açılacak 

ttl.erıd~onıur sergisi münasebetile şi
tı11d ıfer tarifelerinde yüzde 50 nisbe 
~~ tenzilat yapılacaktır. Bu tarife 
tliıece de_va.m ettiği müddetçe tatbike
b:ıhı ktır. Yolcuların istirahatini te . 
~etmek için Ankara ile lstanbul ve 
le~ti arasında hususi trenler l§leti-

r. 
t.ı Serginin devamı mUddetince eergı' 
~res· 
tı tert~ tarafından bir futbol turnuva-
da 'I'U 1P. edilecek , Ankara stadyomun 
tıin k rkiyenin en ileri gelen klüpleri. 
\>in arşılaşnıası temin olunacaktır. 
L e ayn· .. -.ca.Jrt ı günlerde at koşuları yapı-

~p 1
:· Ayrıca bir eğlence gecesi ter 

ltılidd~?nıesi düşünülecektir. Sergi 
~. tınce, bir de gazete çıkarılacak 

YAZAN 
ibrahim Hakk ı 

Konyalı 

D cdelerimiz birçok tecrübeler· 
den sonra maymunların u

zak görme kabiliyetlerinin fazla oldu
ğunu öğrenmişlerdi. Denizde düş

man gemilerini tarassut ederken ge
minin cundasına çok iyi talim edil-

miş bir maymun çıkarırlardı. May
mun ufukları bir dürbün gibi tetkik 

eder , bir gemi görürse derhal aşağı
ya inerek gemicilerimize bunu işa

retle anlatırdı. Kitabın bu kısmını 
o devirdeki yazı. dilimize de bir ör· 
nek vermiş olmak için aynen aşağı
ya alıyorum: 

[ • . . Ve ol tarihte Radosun beyi 

olan Cafer bey nam kimseye alıp git

tiler. Çün benimle bir miktar muka
renet ve münasebetle müsahabet et
ti. Kemal mertebe haz edip gece ve 
gilndüz biribirimizle karin ve hemni.. 
şin olduk. Bir dem seyrU sohbetten 
bir lahze musahabet ve münasebet
ten hali olmazdık. Bir gün sabah na
mazını eza ve hizmeti ibadeti hüsnü 

• Ka\•ga dediğin bundan çrkar. MU"· 

Zafer Sırları 
temıeke lstiyen her büyük de\•letin 
bu müstemleke yağmasmda kendile. 
rlnce çok kn\"vetli ha.klan \'8.l'drr: 

1 - Paza.rlar elde edip, bu pa. 
mrla.n rekabetsiz işletmek. 

2 - H arp 7All18.Jlmda kullanrl&
cak üssü harbiler elde etmek. 

eda ile kaza ettikten sonra müsaha
bete başlayıp gördüğümüz acaibat
tan rivayet ve bildiğimiz garaibattan 
nakil ve hikayat ederken nagah gör· 

dük ki bir kimse seğirderek çıka gel
di. Bey Hazretleri! Muştluk kafirin 

büyük kalyonundan sahih haber al· 

dık. Elan Giride doğru çekilip git· 
mektc ve giderken ehli islam gemile· 

rine çatıp müslümanları eı:ıir etmek· 

te imiş Hemen devletle kalkın, padi· 

şah uğruna bir ulu gaza edelim! dt!

di. 

M eğer ol bliyük kalyon dedikle
ri bir parça idi ki küffarı 

hwkisar yaptırıp hayli mal ve menal 

h:ırcetmişt•. Kale misali yarağ ve 
yasağ ile malama! edip içine hadden 

ziyade top ve tüfek ve humbara ve 

O 1 gün ol gece muvafık rUzgir-
1:ı lınvll menzil aldık. Ertesi 

alessabah ki afitabı ziya küster kulei 
kaftan baş kaldınp ilemi münevver 

ettikte deryayi Cilstücu edip 

zenberek koymuştu. Bir nice zaman cundaya adam çıktı. Etrafu civarına 
idi ki deryaya çıkıp adalar aral5ında nazar salıp dikkatle bakıp ula 

3 - Yerlileri istismar ederek 
sermayeleri için kirlı menbalar bnl. 
mıa.k. 

4 - 1'femleket dal11lindek'I ilrtJ. 
Mdi Ye td:rasi hoşnutsuzluklan ber. 
taraf etmek. 

İrlanda ehalisi şöyle eski bir an'aneye hala riayet etmektedir: 
İzdivaçta devamlı saadete nail olmak istiyen çiftler nişanlandık· 
lan zaman resimde görülen Mukaddes Kayayı öpmeğe giderler. 
Fakat tılsımın tutması için taşm yüzükoyun öpülmemesi adet ol
muştur. Devamlı saadet getiren uğur taşmı nişanlılar arkaüstü 
yatarak öpmeğe mecburdurlar. 

Bu hareket herkesin başaracağı kadar kolay olmadığından ta· 
şın tılsrmma inanan herkes arkaüstü yatıp öpmeğe muvaffak ola· 
mamaktaclır. 
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( SPOR ' ) 
• Mili kü e ın ütün 

işi • 
rı 

Ankara, lzmir, futbol aianlannm An karada yapftldart 

a di 
İstanbul Futbol 

• 
aıanı 

ile 

Zekı Rıza 
gô.rüştük 

Ankaradaki Mim küme içtimamdan dün şehri. 
mize dönmüş olan İstanbul Futbol Ajanı Zeki 
Rıza memleketimizde yepyeni bir çığır olan milli 
küme maçları hakkında bize esaslı ve etraflı iza
hat verdi. Bu malfimatı biz de burada spor me
raklılarına aynen veriyoruz: • toplantıdan b ·r görünüı 

---------------------------, . '.':- ~utboİ Federasyonunun dave-

BALKANLARDA 1 t~. uzenne milli küme meselesini gö_ SPO R: ruşmek üzere Ankaraya gittik. Top-

Bulgarlar Türk futbolü 
ve yüzücülerile temaslar 

yapmak istiyorlar 

lantı Spor Kurumu İkinci Ba§kanı 
Halit Bayrağın riyasetinde oldu. 

İçtimada İzmirden Futbol Ajanı 
Adnan, Ankara Ajanı namına Anka. 
ragücü Reisi Fikret, Federasyon na
mına Nasuhi Baydar, ve Ankara mm 
takası Başkam Ziya bulundular. U. 
mumiyet itibarile bütün ajanlar mil
li kü.me yapılmasmm memleket fut. 
holünün krılkmmasma amil olacağı 

kanaatinde müttefiktirler. Ve milli 
küme maçlarının muvaffakıyetle ne 
ticelenmesi için bütün varlrklarile ça
lışmın söz vermişlerdir. 

1 işte: Yangır;ı çı kan ev tren hattına bakıyor L 

angın peşinde 
e C e d e n 

tün şayiaları süzdükten sonra iş 1',ı-
mamıştı. 

ÜSKÜDARA DOGRU ... 
Üsküdara, Müddeiumumi JJŞ1 

Wlı....ıı!ll:W Tahsin ile görüşmiye, hadisenin tıl" 
Gece saat 20 .. Matbaada çalışıyo- s hiyetini resmi ve salahiyetli bir a.ğı!ı' 

ruz. Bir dostun çok kısa süren tele- a b a h a dan dinlemiye gidiyorum. B~lgaristanm maruf spor idarecilerinden Bu1gar spor teşkilatı 
~t!~~zm şubesi şefi (Kaçef) "TAN,,ın Bulgaristan spor muhabir
ligıru deruhde etmiştir. Balkan oyunları esnasında ve bazı fut
bol :e atlet kafilelerile İstanbula gelmiş olan arkadaşımız (Ka
çef)~ sporcularnnızın çoğu tanırlar. Gerek teknik malfunatı, ge
rek ıdare baknnmdan olan salahiyeti münakaşa edilemiyecek ka

dar ye~nde olan Sofya arkadaşımızın J3ulgar sopruna ait ilk 
umurnı bakış mektubunu şurada veriyoruz: 

Program VP f ikir;für haur 
fonu, beni hayli düşündürdü. Telefon Otomobilim, koşuyor. Tipi şid~ 
da duyduklarım kısaca şu oldu: ni arttırınış bir halde ... 
Kadıköyünde bir Ermeni ailesi o- k a d a Soğuık, fırtına ve yorgun].~ Toplantıda milli küme talimatna.. 

mesinin program ve fikistürleri tan. 
zim edilmiş ve muallakta hiçbir me _ 
sele kalmamıştrr. 

14 Martta bütün mmtakalarda 
milli kümeye tefrik edilen 8 1düp bi
ribiriyle karsrlaşarak milli küme gü. 
nünü aGmış bulrunacaklard1r. Temen
ni ederim ki 14 Mart memlPkPt fut-

Sofya, (TAN Spor Muh~birin

den) - Size bu ilk mektubum.la Bul
garistandaki spor faaliyetlerini umu.. 
mi olaraık bildiriyorum : 1 bo!U iç-in hayırlı bir başlangıç günü 

KIŞ SPORLARI 1 olsun. 
Hakemler Kayak sporlanm çok kolaylaştı

ran iklimi Bulgaristanda bu sporu 
umumi bir hale getirmiştir. Kışın 

binlerce sporcu dağların bembeyaz 
yamaçalrmda busporu yaparak sıh. 
hatlerini ve azimlerini pekleştirmek
tedirler. 

1 Milli küme maçlarının en ehemrni
i yetli bir meselesi oı:ın hakem 1~1 ae 

1 inceden inceye t etkik edilerek halle
' dilmi.'.? ve bu müsabakalar iQin Tür-

1

' kiyenin en muktedir hakemleri tes -
bit edilmiştir. 

Bu maçlar için isimleri tesbit edi-
Diğer taraftan bütün spor sabala

n patinaj yeri haline getirilerek ka
yakçılardan daha az olmıyan pati
naj ematörlerinin istifadelerinP arze 
dilm€ıktedir. 

FUTBOL 
Kış milli oyuncularının atletik ha- Bulgaristan muhabirimiz 8. Kaçef 

!'II'lnklarını yapan Bulgar Federasyo_ eşile beraber patinajda 
nu Avrupa kıupası maçlarına iştirak -----------
etmiye müsaade istemiştir. 1 o k f 

Spor mahafilinde Türkiye milli 5 ort ve 
futbol taknm ile Bulgar milli takımı-
nın bir futbol maçı yapacağı söylen- Kem b r 1• ç 
mekte ve bu haberin tahakkuku aıa.-

kaile beitle~=ZM Parise geliiyor 
Bu sene Bükreşte yapılacak Bal-

kan oyunlarına iştirak edecek Bulıgar İngilterede her sene yaptlan ~s-
milli takmu hazırlıklarına başla.ml§- fort - Kembri~ kürek müsabakası-

t 
nm ehemmiyetiru bütün sporcu kari-

IT. l y 
Bulgaristan at1etfam şampiyonası ler bilir er. arış günü Taymis neh. 

12. 13 ve 14 Eylfılde yapılacak, kır rinin kenarlarına iki milyona yakın 
koşusu şampiyonası 6 Mayısta ve meraklr dizilir ve bu iki rakip Üni
Maraton ile Dekatlon birincilikleri versitenin yarışını seyreder. 
de 11ve12 Temmuzda icra edilecek- Yarış günü Londra halkı ikiye ay_ 
tir. nlır. Oksfordu tutanlar onun rengin-

YÜZME deki Rozetleri takarlar. Kembriç ta.. 

Sofya spor mmta,kası Temmuzda 
İstanbul, Atina, Bilkreş ve Belgrat 
yilzücülerini davet etmek niyetinde
dir. 

Sofyalı yüzücüler şimdi kapalı ha.. 
vuzlarda idman etmektedirler. 

BOKS 
Son zamanlarda Yugoslav Vırak 

!le Bulgar Angelov arasında tertip 
edilmiş olan maçta her iki boksör de 
fyi formda olmadıklarını göstermiş
ler ve Yugoslav sayı ile galip gelmiş
t ir. Revanş maçı Belgratta yapılacak 
tır. 

.:o eyhol ' 
" T. S. K. İstanbul Bölgesi Voleybol 1 
Ajanlığından: 

6-2- 1937 Cumartesi gtlnü Gala
tasaray Spor KlübU Lokalinde yapı
lacak Vo1eybol maçları: Anadolıu -
Galata GenGler saat 14. Hakem To
dori, Evüp - Ortııköy Raat 14,30 ha.. 
kem Bilrhanettin, Topkapı - Fener 
Yılmaz saat 15. Hakem Bürhanettin. 
Galatasaray - !stanbulspor saat 
16. Hakem Bürhanettin 

raftarları da Kembriç renklerini ta
şırlar. 

Oksfort takrmı ile Kembriç takı. 

mmı Parls mmtakasmm kürek şube
si davet etmişti. Son gelen haberlere 
göre, İngilizler Fransızların davetini 
kabul etmişler ve Paristen geçen Sen 
nehrinde Fransız amatörlerile kürek 
yarışı ,..pacaklarmı bildirmişlerdir. 

Fransız sporcuları bu müsabakaya 
fevkalade ehemmiyet atfetmektedir
ler. Şimdiden merakllar Sen nehri 
kenarında yarışı seyredecek müsait 
yerleri tutmaktadırlar. 

LiG MAÇLA 1 
T. S. K. btanbul Bölgesi Futbol A

janlığından: 

7-2--1937 Pazar günü yapılacak 
Lig maçları 

Şeref Stadı: 
Davutp~a - Galata Gençler A. 

takrmları saat 11. Hakem Şazi Tez -
can, Beylerbeyi - Doğan A. takını
lan saat 12,35 Hakem Sedat .Akçe, 
Anadoluhisarı - Fener Yılmaz A. 

len hakemler şunlardır: · 
!stanbuldan: Sait Salahattin, Şa -

zi Tezcan, Sadi Karsan, Nihat Bek-
dik. 

İzmirden: Mustafa, Sabri, Esat, 
Mustafa Şenkal. 

An karadan: Kemal Halim, Alaet-
füı. İbrahim, Salfilıattin. 

Mahalli maGlaı-m hakemlerini ma
halli hakem komiteleri ve şehirler a
rasında ki maçların hakemlerini Fut
bol Federasyonu intihap edecektir. 

Lisans meseleleri 
Milli kümeye iştirak edecek takım 

azası iGin Federasyon tarafından ay
n şekilde yeni lisanslar vel'ileceıktir 

Yeni Hsanslarmı hamil olmryan o
yuncular milli küme maçlarına işti
rak ettirilmiyeceklerdir.,, 

• 
Not - Mill1 küme fikistürünü de 

yartn vereceqiz. 

Yüzme 
Ani1€nc·rü 

Kunturatı 
Temdit Edildi 

GeçenleTde konturatınm fes
hedildiğini teessürle bildirdJği

mi:ı yüzme antrenörü Macar 
Her Frensfin geldiği gi.inden • 
beri Türk yüzücülerinin su 
spor1armda elde ettiği mU\·af. 
fakıyetll derecelerde büyük 
hissesi olduğunu ~özönünde bu
lunduran Umumi merkezin 
antrenörün lmntnratmı bir se _ 

ne daha t.ecdit etmiye ka
rar verdiğini memnunivetle ha 
her atdrk. Umumi merkezin bu 
husustaıki ver<liği l1:arar antre
nöre tehlii! Nlitmistir . 

takımları saat 14,10 Hakem Bürhan 
Atak, Kasmıpaşa - Karagjilmrük A. 
taıkımlan saat 16. Hakem Adnan A
kın. 

turduğu evi tutuşturmuş. Bir p~lis r • • • başka bir şey yok. 
yaralanmış, bir kız ölmüş... Arasıra, şoför polis noktalar~ 

Arkad Im d
. d k" ,.L •• a .. t·i·f·Y·AE. ·z·~· .NE.·= ·N···E···L· , aş ıyor u ı: önünden geçerken sür'ati a.za.Itı1°

1

' 
"- Ben bunları duydum amma, Kulak kabartıyor. Bir düdük ~ 

sen bir defa soruşturuver.,, otomobili durdurmak için kafi... 1 . 

Bu bir iki cümle ile verilen haber. Saat 24 e ya.kın ... Üsküdar ?t{Ull' 
ter, gazeteyi harekete getirmiye kafi S deiumumisini makamında, telefoıılt 
idi. Vakit geçirmeden 20,30 vapuru- S•••••••• •••••••• •• •••••• alakadarlara direktifler verirken bılır 
na yetiştim. Foto Hilmi, gece fotoğ. Hafif hafif yağan kar, sokağın için luyorum. Beni, büyük bir neza.ıte~~ 
raf alabilmek için, lüzumu olan bü - deki bu ölüm havasını o kadar kuv- kabul eden Bay Tahsin, hadiseJliJI 
tün alat ve edevatı almış .. Ceplerine vetle hissettiriyor ki... anlaşılabilen safhaları etrafında iP-
doldurduğu ampullarla, ince, uzun Sorguya çekileceklerle dolu olduğu hat veriyor. -
p a..-1 ... h 1U.tuıuy UIU UUL U.l<l.L ~a. .....,.~ .. ~ l lU Ll:IJlllll11 ~LL!t)Uil !U.l~"Ul\. 'CV lll 1\.ll;f'l- ,l,l!ı.l\.J;\,,t'i.J.\. .._ ..,_,,_.JJ.AJ'--'•~-~ ·::-_ıtilı 

seyyar bir oyuncakcıya benziyor, O sına yaklaşıyorum. Palabıynklı, iri ya Şimdi, artrk memnunum. <_.,iıW. 
nu köprüde beni bekler buldum ve rı, geniş omuzlu, gocuklu bir bekçi okuyuculara veriiebilecek bazı tl~ 
beraberce vapura bindik. karşıma çıkıyor. Ayaklarını açmış, larnn var. Fakat ne yalan söylifş. 

VAPURDA kapının açık bulunan tek kanadını yim, aıklmı Yeldeğirmem soka~ J 
Yangın hadisesinin esrarlı dedi- örtüyor. Bana içeridekileri göster _ da ... Çünkü havadisin merkezi sılde 

kodusu, vapurda da ağızdan ağıza do mek istemiyor. Dinç bekçiden hava - orada, her şey orada .. 
laşryor. Yorg~~ argı1:1 gelerek yan~. -ı disi koparmak lazım geldiğine kani - otomobil, tekrar beni Yeldeğlt ı 
mrza oturan ıkı geçkın yaşlı zat, şoy im. Ben, eve girmek ister gibi konu- meni sokağına götürüyor Caddelef' 
le konuşuyorlar: şuyorunı. O, bunun olamryacağını, de, yollarda çifter çifter dolaşan~ 

"- Nasıl olur lbu, hangi zaruret- içeridekilerin teker teker sorguya çe. lis devriyeleri, otomobile şiipb ş. 
tir ki, bir kadını evi tutuşturınıya kileceklerini, eve kimsenin sokulma- şüphelıi bakıyorlar ama, olan ol~~ıo 
mecbur bırakıyor?.,, ması hakkında emir verildiğini söylü tur. Alacağını almış bir gazeteCJJY 
"- Mesele anlaşılıyor. Polisin ta- yor. Bu sırada, evin karşısındaki dı- işi ne oralarda.. . ~ 

rassudundan şüphelenen Ermeni ka- varın dibinde, üzerine bir yorgan a- GAZETEYE TELEFFON 
dını, kapıya zabıta memuru gelin - tılmış bir ceset görüyorum. Bu ceset, Kadıköy vapur iskelesinden bu te' 
ce ... ,, ölen Ermeni kızı Marinindir. Fotoğ- rarlı hadisenin bütün tafsilatını~ 

Sözün üst tarafını pek işitemiyo- rafçı hemen makinesine sarılıyor. Fa --..ı-dJg". Haf"f · ·1· b" h d il r lefonla gece sekreterine y(J.UJll "' 
rum. ı tıpı ı ır ava a er ıyen kat imkanı var mı? Yasak, yasak, ya zaman, duyduğum huzuru, hisse"' 
vapurumuz, mütemadiyen düdük ça- sak ... Karşımızda iki polis, iki bekçi- k -J· •• , ğim inşirahı anlatma ç~ guç... 1 
lıyor. nin yanyana gelmesile sanki bir yek- güçlük, vazifenin yapılmaı:ı.ı ile seıı) 

Böyle sağdan soldan gelen küçük pare manı· a var. · k ~ eren bir heyecanın ifadesı s. 
bir habere, en hafif bir dedikoduya GüNDÜZDEN GECEYE 
bile kulak kabarta kabarta Kadıköy !ık hamlede, gündüz bu sokakta fazla... 'T1 1 
iskelesine çıktık. İçimde, yalnız, bir- mühim hadiseler geçtigwini anlamak- • p VAR! .. ,, ~ şey öğrenmek ve yazabilmek kaygu- İşi bitirdikten sonra, sıra, gece-JJ 
su var. Amma bu. geG vakte kadar ta gecikmiyorum tabii. Bütün gayret- saat 3 ünde üsküdardan sand 1 mı devam edecek? Ne zararı var. leri, başka noktalarda teksif etmek B~iktaşa geçmeğe gelmişti .. tskelf 

Sa.baha kadar hayli vakit ve Kadı- lazım... gittiğiım zaman, orada bekliyen 
köyünde de bana tek bir haber kırın Yeldeğirmeni karakolunda müdde- Us memuru: 1 

tısı- vermiyecek salahiyetarlar olduk iumumi muavini, merkez memuru, "- Gidemezsiniz, dedi, tipi vs1 
tan sonra... bir sübay, birinci, ikinci. üc:üncü ko. dır. Tehlikelidir.,, ı#. 

YELDEC!RMEN1N1N ÇAMURLU miserler toplu bir heyet halinde, talı- Nerede ise sabah olacaktı. Den{:J 
kikatle meşgul. sert dalgalan eoşuyor. tipi şidde -& 

YOLLARINDA uv. 
Yolda, başına bir atkı atmış kadı- İçeriye haıber gönderdim. Bizi ka. arttırıyor. Kt7!1ru1Psinin uzun ~t 

bul ettiler. Merkez memuru, henüz öten sis düdüğüniin sesi en~inle 
? tahkikat safhasında bulunan hadise aki!:~ler bıraka brraka uzuyordu. J. na< sordum: 

"- Yangın ne tarafta oldu .. ,, ~v Kısa ve veciz bir cevap verdi: hakkında şimdilik bir şey söylenemi- İhtiyar bir sandalcının bile ~ 
"-Köprüyü geGin. Sola krvrıhn. yeceğini bildirdi. mıya cesaret edemediği deniz. ~ 

Yüz adım kadar ileride sol kolda gö- FOTOCRAF YOK de korkuttu. Nerede kalabileC~(• 
· O d w b mi düşUnürkeh polisin yine o mU:r~, 

receksiniz.,, ra an ayrıldıgımız zaman, u iniil 1'' 

Küçük hendeklerle havuzlanmış bombalı yangına, esrarlı ateşe, yalnız sesini duydum. Polis merke?.; ~ 
yolda bata Gıka sola saptık. Sol kol- küçük Paris mahallesinin değil, Ka- cak bir odasında sabahı bek)erl<e~ 
da, ileride, kadının dediği gibi, yan - dıköyün ve şehrin bütun köşelerinde bile okuyucuva en doğru havadisi~ 
gm tehlikesi geçirmiş bir sokak var- endişe havası yaratan karanlık hadi evvel veren ''TAN"a mensup bird f. dı. seye ait bir şey öğrenememiş gibi zeteci olmanın haklı sevinci için e 

Bütün elektrikler söndürülmüş.. idim. Tatmin edilmiyen arzu ile dön- dim. 
Sokakta derin bir sessizlik var. Sanki mektense, Kadıköyden kalkacak 
bu mahallede senelerdenberi oturmu 23,05 vapurunu kaçırmak fedakarlı
yorlar sanırsınız. Koca mahallede tek ğına katlanmak lüzumunu <luydum. 
bir evde ışık yanryor. Bu evin içine Fotoğraf çektirmediklerine göre, ar
de kadın, çocuk şöyle 20 - 25 kişiyi kadaşsız da kalacaktım. Çünkü, Foto 
koymuşlar. Kapıda bekçi ve polis Hilmi gidiyordu. 
bekliyor. KAHVEDE 

BİR FACİA Kl.. Saat 22,20 idi. Yeldeğirmeni soka. 
Evin önUndeyim. Manzara fed... ğmda bazı kÜGÜk esnafın oturup hoş 

Solda yalnız bir cephesi kalmış, yan- beş ettikleri bir mahalle kahvesine 
mış bir ev ... Sokakta derin bir sessiz girdik. Hadisenin müphem tarafları
lik var. Polisleri. bekçileri de görünce nı bu kahvede bir parça aydınlatmak 
şöyle hafif bir ürperiş duyuyorum. imkanı oldu. Ağızlarda dolaşan bU -

Halkevinde T oplant1 
Beyoğlu Halkevinden: 50 
6. 3. 937 cumartesi günü saa.t 20~~ 

da evimizin gösterit salonlarrndfl. 
toplantı yapılacaktır. 'J'l1<' 

1 - Konferans: Eski ve yeni ıı' 
kiye mevzuuna dair (Profesör ıt 
tzzet Güner tarafından). tıe' 

2 - Temsil: Evimiz gösterlt ~\l 
si taraf mdan. l 

3 - Bu toplantı arzu eden yıl 
daşlara açıktır. 
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Deöisen Rol \ 

T u ğ gene r a ı Balkanlarda Nasrettin 
hoca çok rağbette ... Fehmi anlatıyor 

Makedonyada eşkiya takibinden ROMANYALI BiR MESLEKTAŞ NASARA 
YENSORO SIGASINI TASRIFE BAŞLADI 

Yazan: ı------------······ 1 ······-· harplere kadar Salahaddin GONGÖR 
A tinada Maksim barmda veri

len bir basın ziyafetinden 
sonra küçük gruplara dağılmış otu

i YAZAN : 

i
l AHMET EMiN 
ı YALMAN 

Bir müddet daha dişimi sıkmak
tan bafka çare yoktu. Zar zor, beş 
on adım daha yUrüdüm. Artık ta
katim kesilmişti. Çok hararet bas. 
tığı zaman, ağıza kurşun alınırsa, 
kUl'funun soğukluğu ile insan bir 
DıUddet oyalanır. Biz, uzun yilrü-
1titlerde bun un tecru.besine vardı. 
iıınız için, neferlerin birinden bir 
kUl'f un isteyip ağzıma attım. So. 
iuk kurşunu ağzımda dolaştırmı
)'a ba,ladım. Ne yazık ki, kurşu
nun soğukluğu çok sürmedi. lçim 
tekrar cayır cayır yanmıya baş. 
1adı. 

K endiml yan kaybetmiş bir 
halde uzanıp kaldığımı gö

ren Mehmetçikler aman ne teıa, 
ediyorlardı, bilseniz ... 

Bir aralık, aralannda bir fıskos 
oldu. Fakat ne konuştukla.nnı du
Yaınadım. Dalıp gitmişim. Böyle 
ne kadar kaldığımı bilmiyorum.. 
Bir de: 

1 - Geliyor! .. Geliyor!.. Beslerile 
gözümü açtım. Bu gelen kimdi, bi. 
lir misiniz? YUzil kan ter içinde 
kalan, cesur, feda.kar, kahraman 

. bir Mehmetçik.. 
Meğerse, benim susuzluktan bir 

köşeye bitap serildiğimi gören ne
ferler, aralarında karar vermişler. 
Ayağına çevik olan bir Mehmedi, 
tl. .. Uç saat ilerde bir yere su al
lllıya ıöndermifler. 

A mma, kimbllir, bu Mehmet • 
çik ne kadar çok koşmuş o

lacak ki, matara ile yanıma geldi
ii zaman, yüzü mosmordu. Kalbi. 
rıin çarpıntısından, elindeki mata
l'a zangır zangır titriyordu. 

1 O dakikada, inanır muımız, su
ıuzıuğumu unuttum. Sevincimden, 
lttuıanmdan gözlerim yaşardı. Meh 
Zlletçikler, hiçbir yerden emir al
Dladıklan halde, kumandanlarının 
IUSuzluktan iatırap çekmesine ta
hammül edememişlerdi. 

1 Beklemediğim bir anda suya ka. 
\'ufmu., olmak, bende nasıl bir tesir 
Yaptı, anlatamam, matarayı, alıp, 
dudaklarıma göttlrdü.ğilmü biliyo
l'Um. Ondan sonra, vücudumu de. 
l'hı bir UfU9ukluk kaplamış olKak 
ki bir müddet kendimi toplıyam~ 
dnn. 

E meldi general Fehmi batı 
ra.tma f(Syle devam edi -

Jordu: 
1 Muhtelif harp cephelerinde ben 
Okadar fedaıklrlıklar gördüm ki, 
hepsini burada anlatmak uzun Bil 
l'er. 

1 
Beni ateş hattmda tehlikeden 

kurtarmak isteyen birçok Mehmet
~er hatırlanın. Bir gUn bu 
lılebmetıerden biri, ansızm önüme 
dikildi. Amma öyle bir diıkiliş di
~di ki, bunun ancak tek mAnasI 
:tardı: 

1 Mehmetçik ,beni serseri kurlun 
!ardan kurtarmak için kendini fe
da ediyordu. 
1 

- Niçin böyle yapıyonnm !. Çe-
kil önümden! diyecek oldum. 
1 Yalvaran bir bakışla ,gözlerimin 
içine baktı : 
- Binbaşım!.. Biz öltlnıek, ye • 

rimizi dolduracaklar çok olur .. Am· 
ma, sen ölürsen, biz perişan olu. 
nız!.. 

Elini ayağını öpeyiım binbaşı 

beğim!. Kendini ortaya atma!. 

B ir gün yine Makedonyada 
dağ, dere, tepe dolıujıyor, 

eşkıya arıyorduk. Köylüler, bu 
yakınlarda bir Bulgar çetesinin gö
ründüğünü haber vermişlerdi. 

Derhal tertibat alarak eşkıyayı, 
çepçevre sardık.. Daha doğrusu, 
sardığımızı sanıyorduk. 

Çünkü yaptığmuz takipten hiç 
bir netice çıkmadı. Eşıkıyayı ka... 
çırdıtJımızl anlıyarak, etrafa •:la
ğrttığmıız askeri topladıık. Yokla. 
ma yapıldığı zaman ,içlerinden HJt 
lil adında bir çavuşun eksik olduğu 
anlaşıldı • 

Halil çavuş, acaba nereye git. 
mişti • Merak etmiye başladım. 
Yoksa yolunu kaybetti de, Bulgar 
komitecilerinin eline mi düştü?. 

Böyle bir ihtimali dUşünerric, 

tızfilUrken, Halil çavuş çıkagelmez 
mi? Yanında da Uç tane izbandut 
gibi Bulgar var • 

L angazah Halil çavuş, bu 
dağ adamlarmın yanm -

da, çocuk kadar çelimsiz görüntl
yordu. 

- Çavuş ,bunlar kim? 
])emiye kalmadı, anlattı: 

- Efendim, dağda dolaşıyorlıtr
dı. Kuzu gibi önUme kattnn, getir
dim! ... 

Mehmetçikler- nereli olurlarsa 
olsunlar, aynıl adamlardır: Cesur. 
fedakA.r, temiz, kahraman ve uy. 
sal ....• 
Şimdi Ba.11can Harbine geçiy~ 

.ruz. General Feh 
mi diyor ki: 

- Balkan harbi 
bahsini hiç açma 
mak daha doğru 
olurdu. Bunun 
kadar fena idare 
edilmiş bir harbi, 
dünya tarihleri 
pek az kaydetmiş 
tir. Cephedeki or
dudan evvel, mil
letin ruhu boz
guna uğratılmış

tı. 

Balkan harbi 

koptuğu zaman, 
kUçük zabit mek
tebinde yUzbaşı 

idim. Seferber
likte beni, Bozkır 
redif taburu ku • 
mandanhğına ta-

"' yin ettiler. Sorup 
sonışturdum. Ta -
bunı.mun Yemen
de olduğunu öğ. 

renince. siz ben -
deki şaşalamayı 

. •X ,_. seyredin! .. 
(Arkası var) 

ruyorduk. 
Masada karşıma dilşe~ bir zat 

bana doğru iğildi ve tatlı bir tUrk
çe ile sordu : 

- Kuzum Beyim, Tan kelimesile 
Tanin kelimesi arasında bir müna
sebet ver mı? 

Hayretle başımı kaldırdım. Bal
kanlı meslekdaşlar arasında a.z, 
çok türkçe bilenlere tesadüf edil -
mekle beraber böylesini duymamış 
tun. 

-Siz kimsiniz? Bu tilrkçeyi ne
rede öğrendiniz! Dedim. 

- Adım Costantin Cazana, Bük
reşte Telor telgraf ajansı müdürü
yüm. Manastırda doğdum. ldadi 
mektebinde okudum. Türkçemi u
nutmam. idadide okuduğum arap
çamı bile hatırlıyorum. Bakın size 
nasara, yensuru siygasını bir çeke
yim de görün. 

Nasara, yensuru siygasmı cidden 
sonuna kadar yaman surette çekti. 
Etraftaki masalar, artislerin nu
marasını unutmuşlardı. Romanyalı 

meslekdaşa hayretle kulak veriyor
lardı. 

Vakit çok geçti. Biraz daha ko
nuştuktan sonra veda edip ayrıldım . 
Romanyalı meslekdaş arkamdan 
bağırıyordu: 

:. ••• ··········-·--·······- 1 •••• 

. T om bir Bolle.an/,: Nasreffin Hoca 
- Yahu, neye acele ettin? darabe 

yadrubu siygasmı da çekecektim. 
Balkanlıların hepsi mektep sıra

larında böyle nasara yensuru siyga 
ları çekmemiş. aFkat ruhlarda, 
zevklerde, itiyatlarda ne kadar kıuv 
ketli bir Balkan birliği oldujunu 

7 Liralık Yeni 
Büyük Müsabakamız 
Şu resim hangi darbıme

sele aittir ? 

Resim Numarası 
-5-

Burada her gün böyle bir raim •örecehinis ve bu re
ıimler oha tane olacalı. 

Sis 60 tlarbunaellilı li.teclebu ramin darbunaelini bulup 
namarcuını o tıünkii hponun ( tlarbunuel namarcuı) hanai-
ne yazaccıkn111%. 

Otm raim bitince bu hponlan aynca raim numaralan 
ile tlarlnmael numaralarım lıarfllılılı göateren bir liate yapıp 
aarila imainis ve adrainisle ve mümlıünae bir tle lotofra
lnu.la birlikte 20 NiMına luıJar ülarehanemWle müsabaka 
hiiroıana gljnderecehinis. , 

[Nureddin Hoca mileabakalan için ıönderilmit eski fotol· 
raflann muteber olmadıtmı ye yeniden fototraf ıönderilme 
li muftfık olacatım habrlamu.1 

60 darbımeseı 
1 - Aç tavuk kendını aıpa iıUlll><UuWa 

aanır. 

2 - Ak akçe kara ciın ıçmdir. 
3 - Anlıyana aıvnıınck aaz, anlamqana 

davw zurna u. 
4 - Au alan Uskudarı ceçti. 
5 - Balık baıtan kokar. 
6 - Bal tutan parmak yalar. 
7 - Bedava ıirke baldan tatlıdır. 
8 - Beı parmak bır olmu. 
9 - Bır tut..ı.m ot deveye tıendck atlatır. 
ıo - Bulbwuo çekucı dılı beli.lıdır. 
11 - Daimaaını bılmıyen ordck batını 

bırakıp kıçuıdaıı dalar. 
12 - Damdan duıen halden bilir. 
13 - Davulun ıeaı ıuaktan hoı ıelir. 
14 - Demir tavında cerelt. 
ıs - Denıze diloen yılana aarllır. 
16 - Doiru aoyliyeni dokm köyden 

kovarlar. 
17 - El elcıen üıtündür. 
18 - Elki tarak eakı tal. 
19 - Evdeki puar çar11ya uymaa. 
20 - Eyretı ata binen çabuk iner. 
21 - Gülme komtuna ııelir baıma. 
22 - Giilünu ıeven dikenini de MYU· 
23 - Hamama ciren terler. 
24 - Her horoz kendi çopliitiinde öter. 
2S - Her etin papaı pillv yemu. 
26 - Her koyun kendı bacaimdan udır. 
27 - Horoz ölür. ıozü çoplülrte kalır. 
28 - Horoz çok olan yerde aabab ıeç 

olur. 
29 - lt ıirür, kervan yürür. 
30 - ltle dalaımadan. çalı71 dolapnak 

evlidır. 
31 - Kel bata ıimtir tarak. 
32 - Kendı düten atlamu. 
33 - Keskin ıirke kabına arar. 
34 - Koyun bulunmıyı.n yerde keçiye 

Abdürrahman Çelebi derler. 
3S - Mahkeme kadıya mülk olmu. 
36 - Mart içeri, pire dıtarı. 
37 - Minareyi çalan lrılıfms buırlar. 
38 - Mırrak çuvala ııtmu. 
39 - Mum dibine qık vermu. 
40 ' - Öfke ile kalkan zararla oturur. 
41 - Paraya veren dildüiü ~ar. 
42 - Pertembenin ıelitl ç&rf&lllbadaa 

bellidir. 
43 - Sel cider, 1nun kalır. 
44 - Serçeye çubuk heredir. 
4S - Su testili ıu yolunda kınlD'. 
46 - Sütten atzı yanan yoprdu W1i,e

relr yer. 
47 - Tat yerinde atırdır. 
48 - Tencere yuvarlanmıı. kapaimı bal· 

muf. 
49 - Teatiyi kıran da bir. au ıeriren de.. 
50 - Tilkinin dönüp dolaııp rfdcceti yer 

ktırlı:çü dükklnacbr. 
5ı - Ummadık taı bat yarar. 
52 - Uritmcsini bilmiyen it eilrilye kart 

s_etirir. 
53 - U zilmilnt1 ye de batma eorma. 
54 - Uzum Urilme balıca baka lraranr. 
55 - Yalancmm muma yatıl)'a kadar 

yanar. 
58 - Yapı taı1 yapıdan blmu. 
57 - Yavaı atm telı:mesi pelr olar. 
51 - Yarfllr at yemini arttmr. 
59 - Zencinin parası sQtlrdtbl c-lni 

70rar. 
10 - ZUtllrt olap dtıılnmekten. QU . 

ohaP btmmü..rJldD'. 

Atina toplanWannda her adımda J 
gördük. 

Soğan ve Y oğurl birliği 

U•• ç günlük resmi programı he 
nüz bitirmi§tik. Uç gün, üç 

gece siyah elbiselerle uzun sofralar 
etrafmd& toplanmış, nutuklar söy
lemiştik. Artık programın gezinti 
kısmı başlamıştı. Yunanistanm bir 
kaplıca şehri olan Lotrakide idik. 

l1k defa olarak hususi şek.ilde bir 
yemek sofrası başına geçince Ro
manya gazetecilerinden ve eski n~ 
zırlardan B. Necaesti bağırdı: 

- Soği.n iaterim. Yoğurt iaterim. 
Musa kavmmın Tepe 8ahraamda 

kudret helvası yedikten sonra: 
- Soğan isteriz. Bakla iaterizl 
Diye bağırmaları gibi bir şey ... 

Sofra etrafındaki BaJkanhlar heP. 
bir ağızdan tekrar ettiler: 

- Bize de soğan ve yoğurt. .• 
Benim yemekte çiğ soğan yeme

ğe düşkilnlilğüm yok. Ağzımı IL9" 
mM!nn. Derhal birkaç çift tehditli 
göz bana doğru çevrildi: 

- Sen soğan istemiyor musun! 
Baktım ki Balkan birliğinin aar

sılınasma sebep olacağım. Hararet 
le cevap verdim: 

- Ne demek, elbette soğan gel
sin: bayatı, tazesi, ne varsa ..• 

Tabak tabak soğan geldi ve der
hal balık ve kuzu gUvecile beraber 
yenildi, Bilpürilldtl. Lotrakldeki yo
ğurt stokıu da, gUnlerdenberi yoğurt 
hasreti çeken Balkanlılarm i§tiha
sma kAfi gelmedi. Ne var, ne yok 
getirtildi ve yenildi. 

NasredJin Hoca ve Yilson 

B alkanlılar kendi keyiflertne 
göre kannlarmı doyurunca 

gelsin Nasrettin Hoca hiklyeleri 
dediler ... Bir, bir daha ... Nurettin 
~ocanın ilk Balkanlı olduğu derhal 
sabit oldu. Bütün Balkanlıİar ken
disini bizim kadar benimseyorlar 
ve seviyorlar. 

Atinadaki yemeklerde her heyet
ten birer kişinin kısa nutuklar söy. 
lemesi i.det olmuştu. Bir gUn söz m
raaı bana düşmüştü. 

Nasrettin Hocanın bir hiklyesile 
söze başladım. Haniya Hoca bir. 
mehtaplı gecede ayı kuyunun dibin 
de görmüş. Derhal kurtarayım d~ 
miş. Kova kova BU çekmiş, ay hill 
kuyunun dibinde... Bir defasında 
kova bir tarafa ilişmiş, Nasrettin 
Hoca sırtüstü dü1111üş, ayı gökte 
görmüş. "Çok zahmeı çektim amma, 
ayı kurtardım." Demif. 

Bu hikayeyi Balkan birliği işleri
ne bağlama.k için dlier tu hiklyeyl 
anlattım: 

Amerika Cilmhur reiai VilBOD 
Nasrettin Hoca hiki.yelerine bayı
lırmış. Meşhur Amerika Milyoneri 
Vilsonun sıkı dostu Cbarles Crane 
nin de bilmediği "Nasrettin Hoca hl 
kiyesi yokmuı. Vilaon Pariste sulh 
müzakerelerinden yorgun argın o
teline döntınce "Crane"l çağırır: 

- Aman bir Nurettin Hoca hl· 
klyeai dermiş. .. Hele IU ay hikAy. 
sini bir daha anlat. .•• 

Sonra düşünceli bir tavırla lllve 
edermit: 

- Sanki biz burada sulbü arar
ken bundan bqka ttırltı hareket et-
miyonız 

Basın /c.omifemiıe bir İf 

B u hiklyeden llOJlJ'll : ''Fakat 
biz Balkanlarda 

baıka ttırlU hareket 
ediyonız" Diyerek Balkan bum 
işlerine geçtim. O dakikadan itiba
ren Nasrettin Hoca Balkan bum 
ltonferansmda moda oldu ve bu i
stm konferanstaki reemt nutuklara 
kadar her işe karıştı. Meğer Balkall 
memleketlerinde Nurettin Boca ld 
klyeleri nesilden neeile geçmek -. 
retile malbı olduıktan b a ı k & 

mektep ldtaplarma kadar ptyor. 
( LDHen saylayı c•~iriniı) 
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BASl\IAKAI...EI>f~N MABAAT 

Beraber yana- Yangın taciasının esrarı Harp zamanın
da orduya 

neler yereceğiz 

Yoksuzlara 
içtimai 
Y~rdım (Başı ı incide) 

t.eçhi7..atrnın konulma.c;ına \'eya sak 
lanmasnıa mahsu-. ,·evn askeri ... a.. (Bıtşı 1 incide) 

rız fakat · bura
dan d .ışarı 
çıkmayız 

(Başı 1 incide) hıslara lfızıın olan biıı-;.Iar, ' pılandan çok fazlasını yapmak elbet. 
2 - Orduya Iüz'umu olan yiye- te mümkündür. miştir: 

oek, ı:iyecek, iç.ecck ve yaka('ak İstanbul Valisi Muhittin üstün- "- Bu hadise ile geç v~te kadar 
maddeler, hap-nnlıır için huhubat, dağ, dünkü sayımızda çıkan beyana- bizzat meşgul oldum. Aynlırken ID'l.l-

Adliye Tahkikata Ehem
miyetle Devam Ediyor 

ot \'e aman, tında, lstanbul belediyesinin bazı avin Şekibe direktiller verdim. 
3 - Her türlU im. um haymn yardım sahalarında güzel adımlar Diruhi isminde ihtiyar bir kadın, 

(Başı 1 incide) 

w mnl1.emesi. -:. alnslnrile beraber attığını, fakat yasıta ve imkanları- kızları Hayganoş ve Mari tasarrufa lamışlardır. F~ka~ ana kızlar her ne-
biitiin nakil vasıfalan. nm mahdut olduğunu, imkan bulun. çok riayet eden kimselerdir. Evlerin-jdense çok geçımı:ı.ızler .. Komşulariyle 

4 - 1'1iirettP.bat ,.e miistahcle. d.~kça ileri gidileceğini ileri sürmüş-' den a.z çıkarlar, nz misafir kabul 
8~~ sık .kavg~ edıyo~~ar ... ~eçende de 

mini beraber deniz, ~öl. nehir \'e tur. Fakat bu sahada en ileri giden ederler. Halı seccade dokumakla boyle hır ka\:gada Türkluge hakaret 
knnallarda hulunnn gemilerle her memleketler bile hükumet ve beledi- geçinirler. Ail~nin her ferdi, kazandı- et~ikl~ri için polis ve adliye haberdar 
tiir1ii ookil ,.n ıtnlan. yenin esaslı yardım teşkilatına ilave ğt parayı kimseye vermez ve derhal edılmış, haklarm~a t:ahkikat yapıl -

5 - ~liirettehat, miistnhclf"min olarak hususi yardımdan istiğna gö- altına <;evirerek muhafazaı. eder masına karar verılmış. Aynca evde 
'"" lel'uınu ilf' ha\'n nakil \'asıtahı- rcmemişlerdir. Geçenlerde bu aile ile, komşu dL bazı kaçak maddeler bulunduğu hak-
n, Amerikan sistemi ğer bir aile arasında şiddetli bir kav kında bir ihbar yapılmıştır. 

6 - neıUm1Pnler. fınıılar. B u sahada en çok çalışan. en c;ok ga olmuştur. Bu ana kıı.lar, diğer Kundak! 
"1 - inşaat, tmnirnt \'e 010nir tı~- tecrübe geçiren Amerikalılar. tarafa: 

k,.ri işlere lii7.llmu olnn ,·ec;ait, a - şehirlerdeki içtimaı yardımı derli "- Siz Kürtsünüz, Atatürk ordu_ Gerek hakaret işinde yapılacak ih-
U\t. ma'kinrlrr, n· rlhnda:r, toplu bir hale koymuşlardır. Her şe- suna silah attınız . ., demişler. bu ha. zar, gerek kaçakçılık için alınan ara-

8 - Kıln\'117.lnr, ailer. \'f! hP.r birde muhtelif hayır maksntlan için kareli kaldıramıyanlar da p~liıre şi ma emrinin tatbiki için polis memur 
neli ru kPrli~e ynnynn lşc:I. para toplamak hakkı. (umumt kaı:ıa) kaycttc bulunmuşlardır. tarı, evvelki gün evin önüne gelince, 

9 - lla ta ''" ynralı ns'kP.Tleri denilen bir tek membaa hn.sredilmi~- Polisc;e davet edjlen Diruhi ve kız_ içeride ani bir korku, heyecan ve te-

eylrrlne lrnhnl rtrrıı-k \'P. hakmn'k. tir. Bu merke1J heyetin topladığı pa- lan, bu çağırmaya gitmemişlerdir. !aş başlamıştır. 
10 - Askeri -.il~Jılam. f;p;çhi:t~'\- ra muhtelif maks:ttlarla çalışan ce- KAPIYI AÇMIYORLAR Bu sırada. hala mahiyeti kat'iyetle 

ta. melhu ata, iJill"tara pant>tm1'n miyetler ve heyetler arasında taksim Alınan arama emrile eve sivil rne. tayın edilemiyen bu korkunun v"'rdiği 
mnlzemeh~rine. hilhnssn hu konnk- edilir. Her mliessese ve her vatandM mur gönderilmiştir. Sivil memur, heyecanla Madam Dirıuhi ile kızlan 
l:trn ait her türlü eşya ve malze- yalnız bu merke?..e yardım eder. ken- kapıyı <;almış, bir konserve kutusu içine doldurduk 
mP.!ôil, disinden hususi yardım istiyrn olur- "- Postacıvım ... demiştir. lan kibritlerle gazı patlatmışlar ve 

.., bunu eşya arasına atarak yangın c;ı-11 - Askrrf! ''nrnr cmtr heriiir- sı. hayır mUe!>lsPselerine müracaati :Mari, i"erid~n mektubun nereden 
Jii mnl7.emeln ve hinnetltr. tavsive ile iktifa eder, geldiğini. kimin gönderdiğini ı::ormuş l{ ~ karmışlardır. Alevler derhal eşyayı, 

anun Proiesi. ordunun daha hir Şehrin hüliin muhtaçlarmm birer ve kapıdan ic;eriye atarak gitmesini 

C k h t
• 'h · ı r· · d d ve eski, ahşap olan evin her tarafını 

o ava ı ı tıva~ arının temin vol- ışı var ır. &imi veya muvakkat ih- söylemiş .. Kapıyı açmamıştır. 
hmnı ~öst(\rmekte ve hc>rkese diic:c>n tiyac;larınıp nev'i ve mahiyeti orada Bu vazivet karı?ısında birka<; me. ~arıvermiştir. 
vazif',..leri ivirP. tP.ferrUatına kadar gösterilm~tir. Ona göre tedhir alı- mur evi a;amıya gönderilmiş. kadın- Evin içindeki gürültüler devam e -
tav?.ih etmektedir. nır ve vaziyeti takip edilir. Bir muh- ıar memurlan görünce tel8.şlanmış - derken Maryam da, eline bir bıçak ge l!"--------------1 tacın bir de fazla makamı veya ferdi lt.rdır. Bir şişe ga?J odaya döktük - çirmiş ve n"' }'apacağım şaşırmış vazi 
muş. Yalnız yeni yazılmış, iyi bir izac; ederek merhameti bir istismar ten sonra evi tutuşturan bu a.ile. 

0 
yette sağa sola koşmaya baslamıştır. 

külliyat yokmuş. üç Balkan lisanın maddesi haline koymasına imkan bı- sırada i~eriye giren memurlarla kar B 1 k d d k' " . . . u ara ı ışan a ı memurlar evın 
da birer Nasrettin Hoca kitabı ha- rnkı\maz. Yauılan yardunm en bü- ~ılaşmışlardır Hay~anoş ıle anne~;ı . . . . ~ zırlamak, düşünülen karşılıklı eser yü~ de iş bulmaktır. ne7.aret altına alınmış, ~1ari, boğaT.m- ıçınde bırdenbıre yangın çıkttgını gö 
tercümeleri arasında en tatlı bir dan kesilmiş olduğu halde bulun • rerek içeriye dalmışlardır, fakat ilk a 

Kızılaym merkezi rolü muştur. dımda kanlı bir manzara ile karşılatı-
yer tutabilir. Balkan basın birliği 

Türk komitesi bununla meşgul 
olursa diğer Balkan memleketlerin
de çok alaka uyandırır. 

Bir of/atma hôdisesi 

Y emeklerden sonraki latife i
l e a o 1 u -ıru-ı: u k -

larda en çok kendini 
gösterenler arnsıııda iki Yugoslav 
meslekda.ş Yardı: Pra. vda Sahiple
rinden Sokiç ve şimdi Matbuat mU
dürlüğü muavinliğinde bulunan Vi
nover ... 

Bunların ikisi de bir taraftan 

Balkan basın birliğinin Kazanovası 

Unvanını birbiriyle paylaşamıyor, 

bir taraftan da nutuklarda birbiri

ni atlatmağa çalışıyorlardı. 
Bir gün Sokiç yaman bir iş yap

tı: Konferansa iştirak eden gazete

ci bayanları şerefine dört Balkan 
lisanile temennilerde bulundu ve 
kadehini kaldırdı. Dört lisandaki te 

mennlleri yazdırmış ve yaman ha
fızası sayesinde ezberlemiş. 
Artık Vinover atladı, gitti diye 

düşünürken şen Yugoslav dostumuz 
yavaş yavaş ayağa kalktı. Meğer 

Sokiç nutkunun Yunanı;a kısmında 
"Bayanlar" kelimesini kullanacak 
yerde yanlışlıkla "Baylar" diyerek 
damakıllı atlamamış mı? 
Sadık bir muhbir bu yanlışı der

hal rakip tarafa yetiştirmiş. 

Deği~en roller .. 
V lnover Yunanca kelimelerin 

dognısunu söyliyerek ar
kadaşının yanlışını tashih ettikten 

\-e Yunan dilberlerinin şerefine içtik 
ten sonra vecde geldi, Balkanlılığm 
dünyadaki rolü hakkında yaman 
özler söyledi. Kalpten coşup gelen 

bu nutku zaptedemediğime mütees
sirim. 

Vinover Avrupa ile Balkanlar a.. 
ra.sında değişen rollerden bahsetti. 
Dedi ki: 

- Yahu dünya yUzUnde sulh ha
miı!l ve medeniyet bekçisi rolU oy
namak ne tatlı şeymiş... Şimdiye 
kadar terakki, medeniyet, istatis
tik, sulh hw onlarda ... Biz yatağan. 
la oynıyan, vesayete muhtaç yara
maz çocuklar ... Şimdi biz diyoruz 
ki: "Gelin bizden ibret alın. Şu çir
kin yollarda dolaşmayın! Sulhe ya
zıktır, merleniyete gl\nahtır." Ah, 
ne tatlı rol yarflbbi ! .. Birliğimizin 
kıymetini otuz sene evvel keşfetme 
diğimlz, bu tatlı rolü oynamağa o
tuz sene evvel bae}amadığımız n ya 
!!Ik, ne yazık. .. 

Vinover bundan sonra ümit dolu 

I
• <rtanbul bu yolda bir teşekküle 

muhtaçtır. Mali bakımdan hll 
va?.ifeyi en iyi T\ızılny gi1rebilir. Kr
zılay sulh 1 .. 'l.manmda içtimai yardı
ma ait devamlı teşjdlat kurmadığına 
göre bir niızım va?.ifesinf görür ve 
toplanan parayı 'muhtf'lif mi.\{'SRt'Se

lere tnksim e<lorl'k onlnrdan hesap 
ahr. Saj!hk ve f c;timai Muavenet Ve
kaleti de son müraknbe vazif estn\ 
görür. 

Bu gibi içtimai yardım te.'lekkülle-
rinde daima işi çok adamlar aza se
çiliyor ve derhal devamsızlık ve ala
kasızlık başlıyor. tstanbulda bin;ok 
mütcltaitler vardır ki boş vakit ge
çirmenin istırnbını <;ekerler. Bunlar. 
dan ve çahşmn kudret ve :tlakası ba
kımından se<;ilmi bayanlardan mti
rekkep teşckkiiller iyi kurulursa. ve 
bu teşekkUUer muntn1.am çalLısmala
rile itimııt uyandırırlarsa hem birçok 
dertlere çare bulunur:· h m de lstan
hul halkı evinde çoluk ~ocuğu ile ye
meğini yer .. n:en. yoksuı.larm drrdine 
çare arıyan mUesseselerin çalıştığını 
ve ikendisinin bunlara karı$ı azami 
vazifeyi yaptığını diişünerek vicdani 
bir istirahat duyabilir. 

Alımef Emin YALMAN 

Şark paktı 

ne zaman 
imzalanacak 
Paris, 4 (A.A.) - övr gazetesi, 

pek yakında Türkiye, lra:k, lran ve 
Afganistan arasında bir Asya pak. 
tının akdcdileceğini bildiriyor. Tür
kiye Dışbakanı Doktor Tevfik Rüş· 
tü Aras birkaç gün içinde Bağdada 
ve Tahrana giderek orada Afganis
tan Dışbakanına mülaki olacaktır. 

Paktın, bu seyahat esnasında. parafe 
ve .ı\nknrada imza edileceği hildiril
mekl<'dir. 

Anndohı Ajansının notu: 
Ajansın, Ankara mnlıfillerlntle 

~·uptığı tahkikata ~öre, böyle bir 
paktın bu -.one içimle hnı;.'\lancafl 
tahmin edihnf1kte ise de llarici~·e 
Ve'kili Doktor Te\'fik Riiştii Ara'm 
hu teJgraftıL mf'\'7.1111 halısol:ın ~e
yahatlnlıı kat'i kırihi hn.kkmclıı hr
niiz bir mall'ınınt mcwcut tlc>~ihlir. 

sözler ilave etti: 
- Biz harp ederken bile ~arkı 

söyliyen, şen, dinç, gene; milletleriz. 
Sulh yolunu ve biribirimi:rin kalbi
nin yolunu bir defa. k~ettikt.en 

sonra istikb3.l bizim birliğimizindir. 

HEP BERA r3ER ÖLÜRÜZ... mışlard.r: Maryam boğazından kesil 
Diruhi ile Hayganoş. nede:ıse, me. miş olarak yerde kanlar içinde can-

murlara: sız yatıyor. 
"- Hep beraber ölürüz, yanarız. 

Fakat buradan çıkmayız ... diye bağır Bomba Şayialan 
mu~lardır. Bu esnada Dinıhi kendi. Bu yangın ve facıa manzaraları kar 
ffin1 RlCŞC atm1 , ihtiyar bazı yerleri şunndıı. nıemurla.riJan bin ltfalycyi ha 

yandıktan s(\ınra kurtarılmıştır. Bir berdar etmeğe koşmuş, Diruhi ile 
polis de hafif yarala:ımıştır. Hayganoş da yanmaktan kurtarıla -

• orguya çekilen ihtiyalr kadkmm rak dışarı c;ıkanlmİşlar, ve nezaret al 
cebinde gu kokusu duyu muş, an. tına alınmışlardır. 
h bir bıçak bulunmuştur. 

Kadmm bu bıçağı Mari yere yu _ ltfalye henüz çalışırken bütün ma 
varlanırken eliı.den aldığı anlaşılm1ş hallede bir şayia dol~mağa başlamış 

t 
Evde bomba olup olmadığı evde bazı patlayıcı maddelerle birkaç 

I~ ~ . 
araştınlıyor. Evde bir kiloluk kon - bomba da bulunduğu haberleri çık -
~erve kutu~u iGinde 2 - 3 kutu ka. mıştır. Bu vaziyet karşısında esaslı 
dar kibrit çöpU bulunmuştur. Evde tedbirler alan itfaiye, ateşi c;abuk bas 
er.meni<'e, rlımca ya.zılıms bnzı mek. tırmaya muvaffak olmuştur. 
tuplarla eski padişnlıl~t zamnnlarma 
ait f otoğranar ve birçok evrak bulun 
muştıur. Ermenice vazıh olan bu ev. 
rakı tercüme ve tetkik ettiriyoruz. 
Hadise yerinde bir mühencl~ de 
fenni tetkikler vapmtstır.. · 

BU AlLE KlMDlR? 
ölen Marinin yüksek bir tahsili 

olduğu. hatta birka<: lisan bildiği an
la.'7ılmıştır. Evdeki araştırmalar s1 • 

rasmdn evrak sandığından başka. 
eski reli zn,m1\nma ait bir mtl<tar 11L 
g-ara klğıdile 1,5 kilo Rus ıııigarast 

hulunmustur. 

Alman Elçisi 
lktısat Vekilimizle 
3 Saat Görüştü 

Ankara, 4 (TAN Muhabtrinden)
Alman Büyük Elçisi Von Keller ya. 
nında müsteşarı olduğu halde bugün 
lktuıat Vekili C~litl Bayan ziyaret et 
miş ve kendisile üç saate yakm g'tirliş 

mlil)tÜr. 

Fransada Mali 
lslahat Bekleniyor 
Londra. 4 (TAN') - BugUn mali 

mahnfilde şayi olchığuna g1irc Fran
sa kabinesinin yarın sabah yapacağı 
toplantıda mühim kararlar verilecek
tir. Bir aralık Maliye nazırının değiıı 
tirileceği ı;iiylenmiş, fakat tekzip e
dilmiştir. Ancak Fransada bir tak1m 
ma.U ı!'lahat muhakkak surette bek· 

leniyor. 

londra 8P.lediyesi lcin 
Secim Mücadelesi 
Londra, 4 (A.A) - Londra bele. 

rliye mecli~t intihabatı. bugUn b~la· 
mıştır. Fırkalar, 120 azalık ic;in c:ar
pışaca.klardır. N~ticeler, Cuma gilnU 
bildirilecektir. 1934 de olduğu gibi 
lntihabata iştirak edenlP.rin 'tniktan 
arnrr. 

Tahkikat Ba~lıyor 
Bu esarengiz ailenin vaziyeti etra

fında söylenenlerle ortaya kasti bir 
yangın çıkarılması ve bir genç kadı 

nın boynu kesilmiş olarak ölü bulun 

ması, alakadar resmi makamları e -

hemmiyetle ha~ekete geçirmiştir. 
Emniyet direktörü, Osklidar müd

deiumumisi, Üsküdar ve Kadıköy kay 
makamları, ltfaiye kumandanı tahki
kata girişmişler ve faciayı bUtün te

ferruatile tesbit etmeğc çalışmışlar

dır. 

Uskiidar Müddeiumumisi Tahsin. 
dün geç vakte kadar polis karakolun 

da suçluların isticevabiyle uğr&.ŞrotŞ 

ve bir heyet bütün gün, bir ikinci ko 

miserin nezaretinde yangın yer.nde a 
ra.ştınnaJar yapmıştır. Yangın ank4· 
zı are.ıunda yapıları bu araştırmalar 
dan nasıl bir netice elde edile~ek? tş 
te bu vaziyetin bugün belli olması 
kuvvetle muhtemel görülüvor. 

Yanqmc/on lcurtafllan 

Boğauno lm;ak saplanarak 

Komşular 
Ne:er söylüyor 
• Dün başka bir arkadaşımızı da Ka 
dıköyünde esrarengiz evin komşula 
rile mülakata memur ettik. Arkadaşı 
mız intıbalarını şöytece anlatıyor: 
"- Anadolu hattı treni Haydar. 

paşa istasyonunu geçtikten sonra bit 
boğaza girer. Bunun iki tarafındaki 
evler, yüksekte ve trene tarnamile ha 
kim bir mevkidedir. Bu boğaz karşı
lıklı bir Wnm evleri biribirinden ayır 
makla kalmaz, ayni zaman bir içti
mai seviye hududu teşkil eder. Tren 
yolunun kar§ı tarafında daha müref 
feh vaziyette insanlar oturur. Esrar 
lı hadisenin cereyan etiği taraf, Pa
ris mahallesinin tren boyuna daya -
nan son hududunu t~kil eder. 

Evin komşularından etraflı malu
mat almıya çalıştım. Cevaplarda o 
kadar heyecan vardı kl kat'i bir neti
ce..cıka.rmakJçin..suallerjmi bir <;ok 
defalar tekrara · mecbur oldum. 

Anladığıma,, göre Rus Ermenilerin
den üç kadının oturduğu ev, bir va
kitler fazlaca dıkkati celbetmiyor 
muş. Kadınlara çama.şıra gider, çalı. 
şır. zaruret içinde yaşayıp giderler
miş. 

VAZlYl!..'T DEClŞTl 

Kadınlardan birinin devamlı ıuret. 
te c;a.ına.şırlarmı yıkadığı bir Muse
vi aile. günün birinde kadını çama -
şıra çağırmış. Kadın çam3'ıra gitme 
ıniş ôğünerek şu cevabı vermiş: 
"- Benim artık çamaşır yıkamıya 

ihtiyacım yok ... ,, 
Filhakika bu Uç kadınlı evin yaşa

yı.ş tarzı ve seviyesi birdenbire değiş
miş. Göze çarpacak derecede refah e
serleri başgöstermiş. Konukomşu bu 
na sebep aramışlar. Kimi tayyare pi
yanko~u~dan bahsetm~, kimi gizli 
fuhuş ıhtımalini ileri aürmUş. Hatta 
uzun fasılalarla bu eve yabancı bir 
genç erkek te geliyormuş. -
So~ günlerde esrarlı ev, kom9ula. 

rın bır kat daha dikkatini celbetmiye 
başlamış. Heyecan zamanlarında da
i1:'1a olduğu gibi komşular türlü türlii 
rıvay~tlerde bulunuyor. Kimi tren yo 
lu ıstıkametirıde kazma sesleri duv _ 
muş,. kimi kadınların yüksek se.sle 
kendı aralannda kavgalarını işitmiş. 
B~. kavgalarda şüpheli ve gizli te

şebbuslere dair imalar, bahisler olu
yormuş. Bundan ba,ka kadınlar kom 
ş~larla temaslarında gayet tecavüz -
kara~e bi.r lısan kullanıyorlarmış. Bu 
nun uzerıne tUrlü türlU bakımlardan 
ihbarlard:ı buııma'llar olmu,.,. 

e~yalor lefk"k ediliyor •• 

ölen kaci1nın cesedi •. 
EVL"" HAT BOYU~TDA OLMASI 
Şimdi adliyenin tahkikatı ba.IdJ\Stf 

ortaya koyacaktır. Evin hat boyundll 
olması, ilk nazarda hatıra her tUrlU 
şüpheler getirecek bir sebeptir. :Sil 
şüpheler yerinde mi, değil mi? Bir 1'1l 
dının alevler arasında yanması ve 
boğazından kesik bir vaziyette bUillll 
masile neticelenen esrarlı hadisede 
yalnız bir takım tesadüflerin tesetsU· 
iti mü var? Bunları ancak tahkikat 
neticesinde görüp anlıyacağız. 

"" 
Hataydaki bita
raf müşahit~er 

geldiler 
(Başı ı lnclde)" 

mizi Hatay Anayasasını hazırlaysD 
komisyona bildirmeden önce Üf8 e' 

demeyiz. • ... 
UU..,v.:ı va civ.ar . .mdJI uzun eU 

kik,ler yaptık. Şimdi Cenevreye gi ~ 
diyoruz. Pazartesiıgiluü Anayasa k°" 
misyonuna şifahi raporumuzu vere
ceğiz. Arkadaşımız M. Holştad bast& 
olduğu için Suriyede kaldı. Bir ınUd• 
det sonra, Cenevreye gelecek. 

Hatay meselesinin tam ve kat'f 
halli, Fransa ile Türkiyenin anlaş • 
masile olacaktır. Umuyoruz ki, ild 
hükfunet hüsnüniyetle anlaşaca.kla!• 
dır. 

Pazartesi gilnU Hatay Anayasa..41 

projesinin komisyonda görüşüıınes1 
muhtemeldir.,, 

isken derun 
Müdürüne 

Maliye 
Gelince 

Dünkü Toros ekspresile İBkende" 
run maliye müdürü Hasan Cebbare 
de, Cenevreye gitmek üzere şehrirrıl' 
ze gelmiş ve akşam hemen Cenevte" 
ye hareket etmiştir. 

Bir muharririmiz Hasan Cebbat8 
ile göril,müştUr. İskenderun maliye 
müdürü unvanını taşıyan bu zat nıtı
harririmizin suallerine birtakım ka. • 
c;amaklı cevaplıtr vermiştir. 

Esmer, uzun boylu, zayıf yUzlU bit 
adam. Muharririmiz: 

- Cenevreye niçin gidiyorsunuıt 
deyince, Hasan Cebbare şu cevabi 
vermiştir: 

"- Cenevredeki komisyon beni c;Bı' 
ğırdı. İhtimal benden lskenderunuO 
malt vaziyeti hakkında bazı matnuıat 
istenecektir.,, 

Hasan Cebbare, komisyonun vat1L" 
cağı neticeler hakkında bir şey sö)"• 
liyemiyeceğini, iki hUkümetin güzel 
bir anlaşmıya varmalarını temenni 
.ttiğini söyledikten sonra muharri " 
rimiıln şu sualile karşılaşmıştır: 

- Hatayda yapılan zulum ve iş " 
keneelere ne dersiniz? 

Maliye mtidürü denilen bu zat, bil• 
tün mezalimi inkar etmek istemiş ve 
sonunda da: 

- Ben, demiş, siyasi bir şahsiyet 
değilim. Bir şey öyllyemem. 

Muharririmizin bu vadideki dtğer 
bir çok suallerini de Hasan Cebbar 
hep kac;amaklı ve mUphem otsrıılC 
karşılamıştır. 

Sıhhat Vekili Adan ada 
Adana, 4 (Hususi) - Sıhhive Ve-

1\ili martın dokuzunda Adttna~a ge .. 
lecektir. Vekil btt yahatin'le :;fü;.1 

menlerin iskb işile lltkadıı.r oıaealV 
tır. 

o 
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Elişieri 
sergisinde 
kazanan tar 

( EKONOMı ] 

Çavdarda düşüklük 
devam ediyor 

YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Kufeden 
Kerbela 

Ömerin müfrezesi 
mevkiine gelmiş, Hüseyinin karar

gahına , hakim bir yere yerleşmişti 

harPket eden 

Dün şehrimize 13 vagon buğday, 13 vagon çavdar, 3 vagon 
arpa gelmiştir. Buğday fiyatlarında hiçbir değişiklik olmamıştr. 
Mevrudatm azlığı buğdayın biraz istekli satılmasını intaç et. 
miştir. 

- 'Yolumun .. . d ··1üml· ı---~ . . uzenn e, o e .MfM• mininin hakim olduğu memalikin hu-
1'\ını V ihtımali olduğunu biliyo - dutlanndan çıkıp gidecektir. Bu au. 
diy · e, bu ölüme karşı, bile bile gi· retle de, ondan gelmesi muhtemel o
\'ii oruırn ... Fakat §undan eminim ki; lan ~ararlann önüne geçilecektir. 
lal CUduından akacak kanlar, Emevi Kan dökUlmektense, meselenin böy -
llt tana.tını yıkacak.. tsıam i.leminin lece sulhen tesviyesini muvafık görU. 
~ka~deratı, bu hilekar ve zalim un. yorum. Ve bu hal şekline, senin de 

elınden kurtulacak. nza göilt:erd.iğine dair cevap bekliyo · 
Demişti.. Hatta : rum.) 

tlı ""-:- kendini feda ediyoI'8Ull, bari, tbni Ziyad; bu mektubu aldığı za-
~1~Ytini beraber götürme. man, şu kıaa ve kat'l cevabı Vt!r. 
ıyenıere de: mişti: 

te; ~ ~e . z:ı-ran var?.. Ceddimin ne§- (Ya, Ömer! .. 
için.~ dinın istikbalini kurtarmak Buradan hareket ederken sana ver 

n: a.rsm, onlar da lru.rban olsun. diğim emir, kat'idir. (Hüseyin); bili.
ti. ıye cevap vermekten çekinmemiş- kayıt ve fart, EmirülmUminine biat 

Cli etmelidir. Etmediği takdirde, verdi-
!'ek üse~n) çok iyi biliyordu ki: ge- ğim emir, sUrat ve kat'iyyetle tatbik 
bij~u~':~enin ve gerek oğlu Yezidin edilmelidir.) 
taı· ~luın ve tazyiklerine rağmen, Ömer, lbnl Ziya.dm bu mektubunu (n:u kütlesinin mühim bir züınreai, koynuna koyarak bizzat (Hüseyin) 
lu 

1
. ilekrem) in hanedan ve men- in kararglhma gelmiş ... Ondan mil _ 

aıik arına karşı, kalplerinde derin bir li.kat talep etmifti. 
il a ve ınuhabbet beslemektelerdl. (lmamı Hüseyin), bu millikatı red· 
~aş~ ve alikayı söndürmek istiyen detmemif; hatta ömere karşı hll.ıJnil 
d .. e\'ıler ise, halkı kendilerine zorla kabul göetermiştı. 
U§ınan etmişlerdi. Ömer, son bir hileye baş vurarak: 

dir(li~seyin) şunu da biliyor ve tak. - Ya, lbni Reeulullah!.. Sineein-
ti ediyordu ki ; kendisine ve ehlibey- de, sana karşı aşk ve muhabbet bes· 
~e k.arş~ yapılacak olan ıbir suikast; 
•Uke\'iı:nn hüküm sürdüğü yerlerde 
le ilt ıle mukabele görmüş olsa bi
tUunJr_an ve Turan illerinde hoş gö. 
besı 1Yecek .. Emevi saltanatına kar,ı 
d enen gizli husumet ateşlerini, bir 
t:bire alevlendirecekti. O zaman, 
llU C\71 h edanı artık ~ukut edecek .. 
tin tU~ nllfuz ve kudret, (Haşimi) !e-

elıne geçecekti. 

l,te Kerbelida .__. 
bir (Hil.seyin), bu karar ile bUyUk 
ke feragat ve f edakirlığa hazırlanrr
ın~ Kfıf eden hareket eden Omerin 
ini tezesi de Kerbela mevkiine gel
kh!·· ~liUseyin) in karargi.hına bir 

hır yere yerleşmişti. 
.~n oğlu Ömer, hileklrlıkla işe 

~lllişti. Guya, (Hüseyin) in oraya 
lt~ın geldiğini bilmiyormuş g)b hare

ederek: 
(Ya li.. · B di 1 te • useym... u yara ge mek-

l'ellıınaksadın, nedir?... Buralarda 
~rnek midir; yoksa geçip gitmek 

? .. ) 
lfeaUnde, bir mektup göndermi.ştL 

..... (liUseyin), derhal şöyle bir ceva.p 
·~trnışu: 

("Ya, Ömer!_ 

İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Tamamına üç yeminli ehli 
vukuf tarafından 5552 lira kıymet 
takdir edilmit olan Beyoğlunda Ta. 
tavlada eeki Ponço Hristo ve yeni Ta 
tavla caddesinde eaki 28 No. )'eni 243 
No. lı hanenin evsafı aşağıda yazılı
dır: 

BQdrum kat: Cepoode bir ve ar -
kada ayrıca dört odunluk ve kömür
lüğü havi olup ufak bir bahçede U.S.. 
tU renkli çini ve klgir korlluluklu bir 
taras altında çamaşırlık. 

Zemin kat: Bir sofa üzerinde Uç 
oda, bir hell, bir kiler, bir mutfak. 

Birinci kat: İkisi içiçe dört oda bir 
hell, bir mutfak bir kiler. 

ikinci kat: İkisi içiçe dört oda, bir 
hell, bir mutfak, bir kiler. 

'OçUncU kat: Cephede zemini çi. 
mento etrafı korkuluklu taras ve 
bir sofa üzerinde bir salon bir oda ve 
bir hell, bir mutfak, bir kiler. 

Hududu: Sağ tarafı Polikseninin 
arsası, sol tarafı Kostaki ve Dimitri 
arsası, arkası bir harita No. lı arsa, 
cephesi Ta.tavla cadesi ile mahduttur. 
Sahası H2 metre murabbaı olup bun
dan 102 metre murabbaı bina, on se
kiz metre murabbaı çamaşırlık, mU
tebakisi bahçedir. 

şına da siyah kanadını geriyor. O . 
nun için, gençliğine acı. İnattan vaz. 
geç. EmirUlminine bi'at et .. OmrünUn 
bakiyesini sükfın ve refah içinde ge
çir. 

Diye, bir hayli aldatıcı sözler söy. 
lem işti. 

(İmamı Hüseyin); bu sözlerden zi
yade, lbni Ziyadın mektubuna ehem. 
miyet vermişti. Bu mektuba nazaran 
artık gerek kendisinin ve gerek ehli 
beytin büyük bir felaket karşısında 
bulunduğunu hissetmişti. Bunun için, 
birdenbire cevap vermemiş: 

(Arkası var) 

Dağlfılan madalyalar 
Ankara Elişleri sergisinde muvaf. 

fakıyet kazananların mükif atıan 
dünkü gün Ticaret odasında mera -
simle dağıtılmıştır. 

Atatilrk mükafatı olan iki bin li
rayı Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
kunduracı İsmail Kemal, hükQmet 
mtikafatı olan 1500 lirayı Beyoğlun
da mücevherci Saran, 250 şer liralık 
mükafatı da Nevin, Kız Sanat mek. 
tebinden lkbal ve Halil usta almıt
lardır. 

Mülcôfot olanlar 

Yalnız çavdar fiyatı düşmiye 

başladığından borsa haricinde 
bile çavdar ahcılan iştahsız bu
lunmaktadır. Beş kuruş üç para
ya kadar yükselen çavdar 4,30 
Krş.tadır daha düşmesi ihtimali 
vardır. Almanyadan gayri mem· 
leketler için arpa satılmaktadır. 

ihracatçılar 4,30 kuruştan ve 
yerli sarfiyat için 4,32 kuruştan 
arpa almaktadırlar. Karadeniz 
için mısır talepleri olduğundan 

mısınn fiyatı da 4,35 kuruşu bul 
muştur. Susam fiyatlarında 

5 • 1 O para yükselme olmuştur. 

1 
BORSA 

Elişleri sergisinde diğer müklfat 4 ŞUBAT PERŞEMBE 
kazananlar şunlardır: P a r a J a r 

Enis Ali, Gümüşçü Ziya, GümUşçU ----
Halit, Şayan, Hayrettin, Halil usta, 
Kadri Aptaç, Salih bıçakçı, Nuri O- 1 ~~r;n 
rancı, Sadi, Vedat Tunca, Madelet Or- 20 Franaız Fr. 

han, Zehra Müfit, Nazire Galip, Is • ;~ ~~;ita Fr. 
mail Hakkı, Necmettin, Vasıf, Ahmet zo Drıhmı 
Kemal, Esirgeme Derneği, M. Sabri, 20 laviçre Fr. 

20 Leva 
Kızılay, yüzer lira kazanmışlardır. ı Florin 

Aht 
6ıS.-

124.50.-
116.50.-

120.-
120.-
18.-

565.-

Ergun, Remzi lşman, Naciye, Ya- 20 Çekoslovak kro. 

şa.r, Nezihe Bükülmez, Mediha Hu- ~ :~: 

20.-
63.-
70.-
20.-

sa.s ve Selma Tez yirmişer lira kazan- 1 Zloti 

l dı Penıo 
mış ar r. zo LeJ 

Bronı madalya lcaıananlar Dinar 

25.-
20.-
21.-
ıı .-

41.-
30.-

sat 1' 
1520.-

124 . .SO.-
116.50.-

12.S.-
84.-
22.-

575.-
23.-
1515.-
7.S.-
2s.-
28.-
22.-
23.-
14.
-t2.-
32.-Mutia, güzeliş, Perizat üstel, Safi- tıv,.ç kurona ' 

Türk Bira Fabrikaları ye Şen, Bedriye, Dokumacılar Cemiye ~~ot 1035.-
247.-

1056.-
241.-

(BOMONTl • NEKTAR) ti, Yahya Yılmaztürk, Vedat Eser, 1s- Ç e k 1 e r 
mail Uygar, Küçük Osman, lbaan A- Londrı 617.-

TORK ANONiM ŞiRKETİ zer, Hadi Güngör, Ta.bip Fikri, Şükrü Ncv-york 0.7922 
Sandalcı, Münire Artanı, Huzra Ev- Pıriı p_ ·.17.4 

l LA. N 

Ticaret kanununun 361 ve şirketi
miz esas mukavelenamesinin 47 inci 
maddelerine tevfikan hissedarlar 25 
mart 1937 perşembe günü saat 11 
de Istanbulda, Galatada, Agopyan 
hanındaki yazıhanesinde adiyen top. 
la.nacak umumi heyete çağırılırlar. 

Müzakere Ruznamesi. 

Millno 15.0567 
nak, Mustafa Şehap ve Kadri kardeş- Brüksel 4,7025 

ler, Faik Su, J. Ibrahim ve i kardeş- Atin& 88.5737 

ler, Mukbil Çileli, Cezayirli kardeşler, ~:,ı;:r• 6!::~12 
Edip Modalla, Hasan Baıbuf. Jale, Be- Anuterd. 1.4470 

bire, Murat, Osman Nuri, Halil Srtkı, Prac 
22· 73ıo Viyana 4.2382 

Orhan, Ziya Rüstem, Faik Altan, Ha- Madrit ll.S975 

san Fehmi, Vahit, Nebahat, Nüveyre ~=~=v• !:~~= 
OrUcU, Hafız RüştU ve Saim birader- Budapetta 4.3780 
ler, Muau.ez Çene, Sabiha, Şekftre, Ce Biikret 108.4275 

Belırıd 34.52ıı 
vat, Ahmet Nazmi, Cenan Gürboy, Yokobama 2.7786 

1 - idare meclisi ve murakıp ra- Nadide Siyahinci, Zeynep Bulak, A. Moıkovı 24.94 
ru k 

Stoldıolm 3 ı434 
po nun o unması. Kadri, Terzi ikbal, Mişel Margusee, e 

616.-
0.7933 

17.07 
15.o75 

47110 
88.717.S 
3.4744 

64.4480 
1.4411 

22.767.S 
4.2450 

ll.4ı63 
1.9725 
4.1883 
4.3830 

108.605 
!4.55775 

2.7832 
24.90 
S.1415 

2 - Bilanço ve kir ve zarar he- HUse · De · ta B Se . yın mıröz, Ali us • n. y- Borsada hararetli muameleler 
saplarının tasdiki, idare meclisinin fettın, Mediha Hassas, U8küdar Kız DUn borsa işleri hararetli olarak 
temettüün tevzii sureti hakkındaki Sa.n'at Mektebi, Osman Tayyar, Be- devam etmiştir. BUtUn muameleler 
teklifi ve ibrası. kir Ibrahim, Kemal Faik, Nevres Tar yalnız 'I'llrk borcu üzerinde toplanmış 

3 - İdare meclisi azalannm inti- can, Hüsniye, BetUl Saner, Fikret Oa- tır. Anadolu tahvilleri, mUmeuiller, 
babı ve huzur ücretlerinin tesbiti. u 

4 - Murakıp intihabı ve ücretinin man, ygun Fabrikası. Mürüvvet Anadolu hisseleri, Aslan çimentosu, 
Tez. Bedia, Samime Günerman, Nafi- Merkez Bankası, SIV&B _ Erzurum, 

tesbiti. H:'-U k 
1 250 

h. . . a uanü, Faika Aldora, Feride Isfen- Ergani tahvilleri U7.erinde hiçbir mu-

1 h~ ~arlar ıs~~ senetdinke sahıp 0 • diyar, Ha.ma.cıyan, Nafiz Pınar, Emi- amele olrnamııtır 
an ıs care anununun ne Hayrtı . Ze • ft Misli E · 
371 inci maddesine gör h. et nnısa, ynep .tU>IID. - vvelld gUn Pariıı telgraflan üzeri 
lerini umumi heyetin ;o ;::ı~:m gU: Y~ Yazan, Selma Atatül, Nadiye Eti, ne birincileri 18,60 ve ikincileri 18.25 
nünde bir hafta evvelinep kadar gir- Rıkkat Kalyoncu, Muazzez, Kadriye liraya dilfmUe olan Tllrk borcu dUn 

la :Eğer bu suali bana bir başkası sor
"B'~dı, kat'iyyen taaccüp etmezdim. 
t at senin soruşuna, cidden hayret 
"~···Ya, Ömer! .. Beni ıburaya da.
ti! e~e~lerden biri de bizzat, sen de. 

tnisın ? .. Şimdi, ben sana aor&
~ MUteaddit mektuplarla sen be

Uraya niçin davet ettin? .. 

ket merkezine bırakmahdırlar De~enu, MenJUka, Leman, Semiye sabah biraz yllkeelmeye ba.şlamıftır. 
Umumi evaafı: Bina ki.gir olup H'a...,. senetlerinin d d:ld"ğ" Erdogan, Kamiya, Marinoz, Davut, Paristen hiçbir telgraf gelmemiştir. 

cephe kısmı zemin kat pencereleri ...,..., epo e ı ı ıne Mehmet N · K R · MUril klıklı dair mali müessesatça verilecek mak vet un'. enan, emzı. v- ~kşa.ma doğnı husus! bir te1,~af Pa-

Q ·· .. bu oruyorum ki sen; şu anda, benim 
~~irne cevap verecek mevkide 
~ . ın. Şu halde ben sana cevap ve. 
b~' ve şunu bildireyim. ki; benim 
l'e 

1 
Ya gelmekten maksadım, Kflfede 

f r e,ınek ve halk arasına fitne ve 
~~t serpmek değil ... Bilakis, Emevi
Cekiı htikUmran oldukları yerlerden 
ın t i~ gitmek.. Ceddim (Muham
ıa: > ın ümmetine yapılan zulüm ve 
lakYikleri görmemektir .. Bunu sen de 
~edersin ki; Kflfede ehlibeyt 
ar a masum kanlar dökUlUrken; 
ele ~~a Yerleşmek, bizim için mUmktın 

gildir.) 

demir parma ve ikinci kat pan. buzlar hisse senetlerinin umumi he. , Bog<_>8, ~ıhal Akman, Hayriy.e, rıs Borsasında 280 Frank tutan Türk 
curlu ve arka tarafta her katın et- et için tevdii mahiyetinde sa 1 Nec~ettın Mı~l Ankara, Süzan Adıl. borcunun 19,90 lira.ya kadar çıktık • 
rafı demir korkuluklu balkonun ah- Y teber olacaktır. yı ıp ~· Ehzar, Ismaıl Hakkı Ozbakır, Me- tan sonra akşam boraa haricinde 19, 
,ap kısımlan boyalı. Havagazi, elek- mu lıha, Isınan YUksel, Dhami BUrhanet- 75 lirada kalmlfbr. 
trik, terkos tesisatı olup umumi ka. lstanbul: 10 Şubat 1937 tin, Rahmi Akdağ, Ahmet Kemal, Me 
pısı demir ve çifte kanatlı ve üst İDARE MECLtst lika, Samime Srtkı, Şevket Çadırca LiMAN 
kısmı camlı ve bahçe kapısı demir Raspacı İsmail, Naiın Kohen, Meh. HAREKETLERi 1 
kepenkli ve ayrıca camlı kapısı da '!!!!'"'!!!.~~yilzd!!!"'!!'!!"'"~edi'!""""'". -b~uk!!!""!!!~~!'!""'!!.!!!!d!!!!' met Nuri, Tilrkan, Galibe. 
vardır. nenın e .Y. . uç nisbetm e 

Yukarda evsaf ve m"at ·11t para veY_a • mılh hır banka teminatı A 1 m a n ya ya 
'"'? emı. ve vermelen lazımdır. 

hudut meaahası yazılan gayn men- .... 
kul 929 tarihli icn. ve iflas kanunu Haklan tapu sıcilli ıle sabit olmı- M 1 mucibince açık artırmaya vazoluna- yan alacaklılar ile diğer ali.kadar- a gönderen 
rak 3. 3. 937 tarihinde yapılan birin- larm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
el açık artırmasında gayri menkule haklarını ve hususile faiz ve masa. Tacirler 
teklif olunan son artırma bedeli olan rife dair olan iddialannı evrakı mu.ıs- Alma .1 kl . 
4900 Ura gayri menkule tahmin edil. . . • . . nya ı e enng anlaşmuı U-
mlı olan kıymet t.amammı bınlmıdı- biteleri ile birlikte ilan tarihınden i- zerine ora.ya mal gönderen ihracatçı-

Bugün limanımıza gelecek vap\!J'· 
lar: 

Tan saat 12 de Karadenizden. U
ğur saat 16,15 te lzmitten, Ant~lya 
9aa.t 6,:>0 da Bandırmadan, Bursa 6 
da Biga.dan, lnönU 9,30 da Meraınden. 

Bugün glde<.ek vapurlar: 
Kocaeıi saat 8,30 da Mudanyaya. 

Seyyar 1 ek Blgaya, Bartm 19 da 
AyvabğL 

Bükülmüş 
pamuk 
ipliği 
BuKülmuş pamuk iplikleri kıyme

tinde yüzde yetmiş tenzilat yapı lma
sına dair Vekiller heyetinden çıkan 
karRrname Maliye Vekaleti tarafın. 
dan bugün maliye teşkilatına tamiDı 
edilmiştir. Bu tamimde iplik yapan 
faurikalar mamulitmın tenzilatsız o
lara k tahakkuk ettirilmiş olan ver -
gilerinin iptidat maddeleri tenzilA.tlJ 
ve geri kalan kısmının sahipl~rine 
geri verilmesi bildirilmiştir. 

Bulıariıtanda Konıerve 
Fabrikaları 

So~ya, 4 (Tan muhabirinden) 
Bulgaristan ahalisinin gıdasını bil • 
hassa meyve ve ~bze husu9Wlda te.. 
min etmek üzere Bulgaristanın her 
urafmda konserve fabrikaları teaisi
ne karar verilmiştir. 

Bu sanayide muvaffak olunduğu 

takdirde konserve ihracatı da nazan 
dikkate alınabilecektir. Bugün Bul • 
garistanda 155 adet konserve fab
rikası kurulmuştur. Bu fabrikalarda 
imal edilen konserve miktan 700 bin 
kiloyu bulmaktadır. 

Sanayide Kullamlan Kimya 

Maddeleri 
Memleketimzide kurulmuş olan sa. 

nayl fabrikalannm kullandıklan kim 
ya maddelerinden mümkün olahilen
leri yerli olarak imal etmek Uv•re 
bir Türk müessesesi tarafından te. 
şebbüsata girişilmiştir. 

Sağlam 
DiŞLER 

Hayatın da, 
ııhhatın da, 
saadetin de 

temel tatıdır. Çünkü aağlam di.
ler, inaana ııhhat, net'e ıüzellik 
ve ıaadet verir. 

RADY l) Li N 
Günde iki defa Radyolin ile 

fırçalanan di,ler inci ıibi ıüzel 
ve ıajlam olur. Sağlam ditler 
midenin ıağlamlığını, aağlam 
mide de vücudün ıağlamhğım 
temin eder. 

'ia~r, (lmamı Hüseyin) in bu ce
~ 1 karşısında büyük bir memnuni-

hissetmiştl 

ğından ikinci açık arbrmaya bırakıl- tibaren nihayet yirmi gün zarfmda larmuzm Almanya.dan alacaklan ola.n 
....... birlikte memuriyetimize bildirmeleri paraların sureti tesviyesi hakkında 

mı,.._. 

5. 4. 937 tarihine mll.ıJadif pazar- llzımdır. Aksi takdirde haklan tapu endişeler üzerine hUkQmetçe tedbir 
Kapalı Zarf Usulile Esil ne ilanı: 
Çocuk Es~rgeme Kurumu l'hı - Ala .. Hüseyin, harp etmek fik

•il~e değil. Şu halde, benim de ona 
lrlaka Çekmeme lüzum kalmıyacak ... 
itti, at, onun ortadan kalkması değil 

· ··· Ha k tledil · H EmirUl lnlirn· . .' a mış... a, -
den ın~~ hUkUmran olduğu yerler
..,.;; Çekılıp gitmiş ... ikisi de, ayni şey. 
~ıserbö 
\ın h Yle olursa, hiç olmazsa hai-

l> Ust.lbıı:.dnden kurtulurum. 
lbe~ın~. Ve, derhal lbni Ziyada fU 
-.U~e bır mektup yazarak gönder-

teel gUnU 11&&t 14 ten 16 ya kadar sicilli ile sabit olmıyanlar satış bede- alındığını yazmıştık. 
dairede yapılacak ikinci açık artır • linin paylsşnasmdan hariç kalırlar. thracatçılarnnızm Almanyadan ala 
masında artuma bedeli gayri men • Müterakim vergi, tenviriye ve tanzi- cağı olan miktar Ankaraya bildiril
kule tahmin edllmif olan mezkftr kıy fiyeden mütevellit belediye rüsumu miştir. Hükfunetçe bu tttccarlanmıza 
metin ytı.zde yetmiş bqini bulduğu ve vakıf icaresi ve taviz bedeli mtlş- Y a P ı 1 a n t e b l i ğ d e m a t -
takdirde gayri menkul en çok artıra- teriye aittir. l ft bat l ç l n endişeye mahal
nm ll.ıJtUnde bırakılacaktır. Daha fazla mammat almak lstlyen- olmadığını ve bu yol icap eden 

ltbu artırmada böyle bir bedel el- lerin ilin tarihinden itibaren herke. tedbirlerin almdığı bildirilmiştir. Ay
de edilmez ille ihale yapılmıyarak sa. sin görebilmesi için dairede açık bu- ni zamanda tUccarlarunıza aerbest dö 
tJf 2280 No. h kanun mudbince geri lundurulacak artırma şartnamesile viz ile Almanyaya mal satabilecekleri 
bll'&kılır. 934/1416 No. lı dosyasına müracaat- ve fakat klering yoluyla llOll verile • 

Satı.f pefindir • .Artnımya lftirak et le mevcut çvrakı görebilecekleri illn cek karara intiza.ren mal gönderilme 
• mek iateyenlerin kıymeti muahmm~ olunur. (30716). sinin tehiri aöylenmlltir. 

1 

fY~, Emir! .• 

Genel Merkezinden: 
Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak apartıman. 

tiyatro, yii2me havum, gazino ve garaj binaları inşaatı; proje ve 
keşfinde buı tadilit yapılmak suretile yeniden eksiltmeye çıka
nhıuaftır. İhale 22/3/937 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. Yeniden 
tanzim edilmit olan münakasa dosyalan 15 lira mukabilinde Ço
cuk Eeirgeme Kurumu Genel Merkez Hesap itleri Direktörlüğün-
den verilmektedir. ( 1204) 
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ilaçlarınızı Bahçe 
kapıda SALiH NECAi 

den almıa. Reçeteleriniz 
büyük blr dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlantr. 

Asri Saç Boyası 
5_3_937 ~ 

Leke bırakmaz, tabii sabit. 

bir renk temin eder. 

, ......................................... _ 
KANZUK Saç Boyaları 

JUV ANIIN.:.~• 
Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve -
ren tanınmıf yegane 
sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - lsta~bul 
............................ .-... .-........ , 

Emlak ve Eytam Bankası istan-
1 

bul Şubesi o: rektörlüğünden: 
1 - Şubemizden maaşlarım iskonto ettirmekte bulunan müte

kaitlerin üzerinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişe
lerimizden aldıkları numaralarla tayin olunan günlerde Banka
mıza müracaatları ve bunun haricinde vaki olacak dileklerin yeri
ne getirilemiyeceği, 

2 - Harp MaJüllerinin ayın 4 düne kadar vaki olacak müra
caatları günü gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlarının 
sıraya tabi olacağı ilan olunur. ( 465) 

DAiMON Fener'eri 
Meraklllanna Müjde ; 
200 ila 600 metre ışık veren 

DAiMON 
Fenerleri gelmiştir. 

İyi •tık almak ıçın yalnız 

D A i M O N Pilleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
Kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat 

inhisarlar istanbuı Baş
müdür:üğünden: 

Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince 
tuz değirmeninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar olunan in
ce sofra tuzlan yarımşar ve birer kiloluk paketler ve mutfak 
tuzları da (50) şer kiloluk içi kağıt kaplı çuvallar içinde 
satışa çxkarılmıştır. 

Sofra tuzlan (64) ve {128) zer paketi havi sandıklara ko
narak ambalajlanmıştır. Paketli sofra tuzlarının beher kilo
su Kabataş ambarında (9,50) ve mutfak tuzlannm beher 

kilosu (5,25) kuruş fiatla satılacaktır. 
Gerek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir 

çuvaldan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelleri tuz 
fiatına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca sandık veya 
çuval bedeli aranmıyacaktır. 

Tuz satıcılarının İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü 
merkezinde Kabataş ambarına müracaat etmeleri ilan 
olunur. {1184) 

Eksiltme ilanı 

Türk Hava Kurumu Genel 
Merkezinden: 

1 - Bir tayyare hangan ile bir yatakhane binasının Merzifon
da inşası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait proje, keşif ve şartnameler on lira mukabilinde 
Ankara'da Türk Hava Kurumu Genel Merkezinde ve İstanbul
da Türk Hava Kurumu şubesinden alınacaktır. 

3 - İnşa edilecek hangar ve yatakhane binasının keşif bedel
leri tutarı {109.200) lira (32) kuruştur. 

4 - E ksiltme 20 Mart 1937 günü saat 11 d~ Ankara'da Ku
rum Genel Merkezinde yapılacaktır 

s - Eksiltmeye girebilecekler: 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 
O. Noı s..ı~ti ve mahallesi Sok~ı EınlA.k No: Cinsi ve His. Hisseye ıöre 

Muhammen K. 

149 Tarabya E. Bostan Y. Bos- E. 15, 17, 19, 21 Altında dükkanı olan 

tan ve Beyoğlu Y. 13, 15, 17, ahfap iki hane ve 2670 Kapalı 

cad. mahallen: 13/ 1, çatısı yıkılmış kagir zarf 

15, 17/ 1, 13 hane 

549 Yqllköy Köyi~i E. Kuyu ve AyaMna E. ve Y. 13, Kagir dört dükkln 

ve Kuyu meydanı Y. 

Cümbüş Mirasyedi. 

ÇamözU 

15. 17, 2. ma. ve üstünde odalarm 720 açık 

1512 Aksaray Çakrrağa Bak- Hayriye tüccarı cad. 

lalı Kemalettin 

hallen: 2, 4, 5/ 24 hwesi 

6. 2. 

E. 31 61,03 metre anıa 

artırma 

1000 Kapalı 

zat! 
3442 Silivrlkapı Fatih Sultan E. Veli Ef. Y. Seyit Ni- İçinde kuyusu ve ahın 500 açık 

Mehmet zam cad E. 1 Y. 9, 9/ 1 olan bostanm 1/ € !lrlırma 

3628 

3910 

4:013 

Çengelkôy Yenimahalle 

Heybeliada 

Heybeliad!i 

Abdioğlıı 

E. Berber oğlu Y. 

Y. lşgüzar 

E. Saka Y. Erge:n 

çıkmazı 

4718 Hasköy Halıcıoğlu Tur- E. Bükücü. Y. Büklüm 

fUCU 

4814 Çengelköy Derebeyi 

5062 Heybeliada Yalı Karanfil ve Karakol 

5646 Kuzguncuk E. Arnavut çıkmazı 
Y. Boyacı çıkmazı 

5654 Yeclikule Sultan Mehmet E. Yedikule Y. Belgrat 

' kapısı Demirhane yolu 

his. 

E. 24, Y. 32 92 metre area 

Y. 64 Ada: 81 metre araa. 

27 Parsel: 4 

E. ve Y. 16 18,50 metre arsa 

Ada: 29 Par-

sel: 11 

E. 11 86 metre arsa 

E. 6 Mü 6-1 Bahçenin 1/ 8 htı:ı. 

Y. 8, 10, 12 
Y. 2, Ada: 19 48 metre ars3 

Parsel: 5 
E . 50, 52 345 metre arsa 
Y. 10, 12 

E. 27 Kagir maa ahır kufü. 

Y. 1.1/ 1 beyi müştemil çifte 

dolaplı bostanın 20/ 

120 hissesi tam ve bir 

sehmin 3,50 ve sümün 

100 

70 

1oc 

200 

80 

180 

" 
" 

.. 

" 

.. 

.. 

" 

pul his. 720 
" 

8006 Heybeliada. E. Sarıyani Y. Kara· 

kol ve Ortayol 

Y. 11 Ada: 56 metre a:n,a 100 
" 

8498 Heybeliada 

8587 Heybellada 

E. Berber oğlu Y. Ka

ranfil ve Karakol 

E. Han 

Y. Orhan 

22. Parsel: 2 

Y. 37. Ada : 35 metre arsa 

19. Parsel: 8 

Y. 57 Ada: 105,50 metre anıa 

67. Parsel 6 

60 .. 

(60 
" 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 17. 3. 937 tarihine 

düşen çarşamba günU saat 14 tedir. Satış miinhasıran gayri mübadil bonosiledir. 

Maliye Vekaletinden: 
T amin Muvakkat 

Cinsi Miktarı olunan bedelt Teminatı 
L. Kr. L. Kr. 

Yazıldıktan sonra 14000 şişesi bir litrelik 
) 

siyah olan mürekkep. 10000 ,, Yarım ,, ) 8.1\nn nn 
4000 ,, Çeyrek .. ) 

olmak üzere "20000,, Kilo 

Zamk, 1500 şişesi 500 gramlık, 2500 şişesi 250 gramlık, 4000 ) 
şişesi 125 gramlık, 15000 şişesi 7 5 gramlık olmak üzere "23000,, ) 3400 00 
Şişe ) 

Ağaç Tampon, 2020 numara penkale mamulatı sisteminde ) 
1470 00 

"3000,, Adet 

Evrak sepeti, dibi ve kenarları Kontraplak ve 
bez kaph 
Fersude kağıt sepeti N o. ı 

" "" ,,2 

" 
,, 

Olmak üzere 

.. 3, 4 

Cem'an 

) 

"1000., adet ) 
" 500,, 
"1000., 

1000 

) 

) 3315 .oo 
) 

3500 adet ) 
sepet. ) 

642 00 

255 00 

110 25 

248 63 

Oilah ağaç kağthk üç gözlü " 200,. adet ) 168 oo 12 60 

İstampa mürekkebi 35 gram "15000,. Şişe ) 1050 00 78 75 

Dolma Kalem mürekkebi 100 gramlık " 8000., Şişe ) 960 00 72 00 
1 - Yukarıda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazımı kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı ek

siltmeye konulmuştur. Bunlara ait şartnameler Ankara'da Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbul. 
da Dolmabahçe Kırtasiye deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29 /3/ 937 tarihine miisadif Pazartesi günü saat 14 de Ankara'da Yeni,ehir 
Lozan meydanında Kırtasiye Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye ayrı ayn veya hepsine birden iştirak edecek isteklilerin hizalarında gösterilen 
kıymette teminat mektupları ve istekli şirket olduğu takdirde 2490 sayılı kanunun ibrazını 

mecburi kıldığı vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 
4 - Teklif mektupları yuk,arıda ikinci maddede yazrlı saatten bir saat evveline kadar Kırta

siye Müdürlüğüne getirilecek eksiltme Komisyon Reisliğine makbuz .mukabilinde ı verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ikinci maddede yazılı saate kadar gelmi~ olması vedı ş 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (1130) (475) 

Bay (Suat Tenik), lstanbU· 
lun en güzel manzaralarındaD 
mürekkep bir albüm vücude ge· 
tirmiştir. (YED1GüN) tarafın· 
dan ne.şredilen bu• albüm güzel 
fotoğraf meraklılarını cidden a
lakadar edecektir. Bu albümün 
fiyatı yalnız (15) kuruştur. Bil· 
tiin bayilerden ve lstanbulda 
Ankara caddesinde YedigünUn 
eatış mağazasında.r isteyiniz. 

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

Adres; lstanbul, Ankara cad· 
desi CYedigün) Mecmuası tda. 

~ı••••-ehanesl 

lstanbul yedinci icra memurluğ\111* 
dan: Bayan Ayşenin uhtei tasa.rrll" 
funda olup emvali gayri menkule ,re 
ikrazat bankasına birinci derecede i• 
potek olarak BüyUkadada Nizam pılY 

bir hallesinde Nizam caddesinde 
t a r a f ı Z i y a p a ş a • o.~ 
k a. ğ ı v e b i r ta.rafı ıtadi• 
men Nizam caddesi ve halen Ça.nl<&
ya caddesi ve bir tarafı 10 ve 17 paı; 
sel No. lı mahallesi ve diğer tarafı 

1 parsel No.h mahallelerde mahudt 6 
mükerrer "Nümerotaj 11 numaralı,, 
ve 2403 metre murabbaı derunundll 
muhtelif cesamette 50 kadar çam a• 
ğacı ve kagir kuyu motör dairesi bll
ItIHafi cepbede-'kagtr ve aynca~a; 
korkulukları ve korkuluklar ara.tın· 
da demir parmaklık ve demir kapısı 
olan ve Ziya paşa sokağında a)Tıcıı. 
demir prmaklık ve demir kapısı olsJl 
ve tamamına üç ehli vukuf tarailll' 
dan sekiz bin dört yüz on lira 50 J<ll• 
nı~ takdir edilen arsanın tamamı s
çık artırmıya konulmuştur. Artırın& 
peşindir. Artırmaya iştirak edece1' 
müşterilerin kıymeti muhammeniıl 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey alt• 
çesi veya milli bir bankanın temiDllt 
mektubu hasıl olmaları icap eder. Mil 
terakim vergi, tanzifat, tenviriye ,.e 
vakıf borçları borçluya aittir. ArtJt"' 
ma şartnamesi 20. 3. 937 tarihine 
müsadif cumartesi günU dairede nıa.· 
ha11i mahsusuna talik edilecektir. :Bi
rinci artırması 19. 4. 937 tarihine 
müsadif pazartesi günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek: 

, tir. Birinci artırmada bedel kıymetl 
muhammenenin yüzde 75 ni bulduğll 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdir
de son artıranın taahhüdü baki kal• 
mak Uzere artırma on beş gün dahil 
temdit edilerek 4. 5. 937 tarihine mil
sadif Sah günil saat on dörtten oıı 
altıya kadar dairede yapılacak ikinci 
artırma neticesinde en çok artıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 No. ıı 
icra ve iflas kanunuırun 126 ıncı mad 
desine tevfikan haklan tapu sicille"" 
rile sabit olmıyan ipotekli alacaktarlS 
diğer al~kadaranm ve irtifak haı<lcf 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarif e dair olan lddialarJJ11 

illn tarihinden itibaren 20 gün zar· 
fmda evrakı mUsbitelerlle birlikt~ 
dairemize bildirmeleri 1Azımdır. Ak! 
takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin payla.şnıB' 
srndan hariç kalırlar. Müterakim ver
gi, tenvirlye ve tanzifiycden ibattt o· 
lan belediye rüsumu ve vakıf ica~ 
si bedeli müzayededen tnzil olunıır'· 
Yirmi senelik vakıf icaresi taviz be' 
delt müşteriye aittir. Daha fazla nıll• 
lllmat almak istiycnlerln 935-142 No· 
h dosyada mevcut evrak ve mahalleJ\ 
haciz ve takdiri kıymet raporunu gO
rlln anlrvacaklan UA.n olunur. <30706) 

kzyetle başannış olduğunu vesaikle isbat etmesi şarttır. J KAYIP - Galata maliye tahsil şu-
6 - İstekliler (8.190) lira muvakkat teminatlarını Kurum Ge- besinden 1721 numaralı ve 20. 2. 937 

nel Merkez veznesine yatırarak alacakları makbuz ve beşinci mad- tari~li aldığı~ .s~yahat vesikamı kay 

Zührevf ve cild haıtahklan 

or. Hayri Öme 
ded 1 ed·ı 'k" kl'fl · · hA • k 1 fl b" l 'k bettım. Yenısını çıkaracağımdan 

e ta ep ı en vcsaı ı te ı ennı avı apa ı zar a ır ı te hilkmü yoktur. _ Yükıek Kaldırım-
20 Mart 1937 günü saat ona kadar Türk Hava Kurumu Genel da 19 numarada Aleko karııı Ana. 

isteklilerin diplomalı mimar veya mühendis olması ve halen 
inşaat müteahhidi olduğuna dair kayıtlı bulunduğu Ticaret Oda
amdan alınmış resnıi vesika göstennesi ve şimdiye kadar bir de
f n az ·· z bin lira kıymetinde bir bina inşaatı işini muvaffa- Merkez Başkanlığına teslim etmelidirler. (1219) km Eleni. 

0ğleden sonra Beyoğlu Ağacaınt 
"areımıdı No. 313 Telefon :435S~ 



lAH .. . .. 
SOMER BANK 

Kayseri va Ereğli 
· Fabrlkalar1 1 
.. 1111ula+.ndan 12·16 ve 20 numaralı 

lplkler yeniden t•lmlıffr 
ihtiyacı olan fabrika •• taılh Mhipleri 

lstanbul 
Yerll Mallar Pazar1ne 

müracat edeltiHrler .. . .. 

• ......... 
, .... ..,... 1211 .. ı.. ... ·-·e.::ı::. ..... ..,. ti....... .. ..... ~:.'i.. ,., .. .._ .... .. 

ıı · Dr. lhMD Sami 
TiFO AŞISI 
Tifo ve paratifo hutalıklarma tu 
tulmamak için tealrl kat1, muafi. 
yeti pek emin taze &fldır. Her ec
a.nede bulunur.ıtutuau '5 kU?Uf 

Jatuıbul dördtlncU icra memurlu
fwıdan: Yeminli Uç ehli vukuf tara. 

~---------------------------------------- tından tamamma 2150 Ura ~ymet r--------------------· takdir edilen Kmahadada .Aiui IO· kağında l9k1 24, yeni 81 numaralı 

Kömür Sergisi 
Kömür yakan vesait ve teıhlı 

aletlerl lteynelmllel •ertlsl 

bir bap hanenin evufı &fllıda yazı. 
lıdır: 

Antre katı: Çitte kapıdan c1rildik
te bir antre, bir uloa, bir hell, bir 
merdiven, &ltı zemini çimento alaf. 
ranga ocaklı bir mutfak, bir tulumba. 

Birinci kat: Mermer mualuklu bir 
hell, iki oda, Uç tarafı semini çinko 
tahta korkuluklu taraÇL 

İkinci kat: tk1 oda, bir çatı aruı, 
çinko semlnll bir taraÇ&. 

Bahçeai: Arka bahçede tulumbalı 
bir kuyu, bir uma ve bir çam. 
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lrıhısar 

SOFRA TUZU 
Piyasaya Cıktı 

DAiMA 
N C E • 

1 

Toptan satlı yeri: 

Toptan flatlar: 
Mutfak taslan: IO kiloluk çunlda kiloau: 
1lnmlt10 para. Sofra tmlan: 84 kiloluk 
uncldcta ( l " l 2 kiloluk paket halinde) 
lcilotu 9 ku111t 20 para. 

Kabatq lnhiıular BaımüdUrlUlü ambarı. 

DAiMA 
KURU 

1937 Martının 26 ıncı 
Cuma günü Ankarada 

Ön bahçede e çam, 2 liynet atacı, --------------------------------

,_ Sergievi ve sahasında açılıyor 

Sergiye lıffrak edenler• olduğu ı•ı. 
Sergiyi ziyarete ı•leceklere de azami 

kolaylıklar temin •clllmlıtlr. 
H• türlü mal6mat •• fula isahat için fU 
adn1lere müracaat edilmelidir: 

İstanbul: Karaköyde Yatalclı Vaıonlar 
• Şirketinde Serıi memuru; 

Ankara: Serıi Komıerliti. 

!erik, ıelinti mahallerinde ç~ dö-

tell bir çimento taraça, cUmle kapı---AD E M ı 
ımm tlıttlnde ahfap korkuluklu ta- .., IKTDDAR 
raça mevcuttur. 

Hududu: Sağı Sofiça arsuı, solu 
Deıpina arsası, arkası Zeytinlik cad. 
de11t, önU Ağui caddeetle mahduttur. 
Sahuı: Umumu 247 metre mu • 

rabbaı olup bundan bir kat muhtf ak
larla beraber 73 metre murabbaı bi. 
na, k&lanı bahçedir. 

Bina abf&p, elifi yallı boyalı, tlat 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
U.emz·ıde....,..., 

kat dahilen duvarlar tahta kaplı ve ------------------------------------
tavan ve kapıla.rla beraber yallı bo- K 
y&bdır. Bahçenin •traft duv&r olup Oksürenlere : 
ön tarafta aet duvarı vardır. Tanı tran Hakkı Ekrem 
fntuı lyWlr. 

Yukarda eVMl ve hudut ve aahuı 
yuıb bulunan pyrl menkul açık ar. 

~~-------------------- tırmıya vuedilın'it olduğundan 7. '· 837 tarihine mtlaadif çarpm'b& gtlntı 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
llıerkezi Eksiltme komisyonundan. 

lil 1 
-. Merkezimize ait Gelibolu istimbotunun tamiri açık ek
~e konulmuttur. Kefif bedeli 2460 liradır. 
lı - Bu ite ait tartname tunlardır 

8 - Fenni tartname 
- İdari prtname 

ı! - İstekliler bu tartnameleri 13 kurut mukabflinde lıtanbul 
-.ııazu Sahi Sıhhiye Merkez Levaznnmdan alabilirler. 
Jiıo_4 -. Eksiltme 16 Mart 937 Salı günü uat 14 de Galatada 
~ustafa paşa sokağında lıtanbul Limanı Sahili Sıhhiye 

5 
Eksiltme Komiıyonunda yapılacaktır· 

• - Eksiltmeye gireceklerin 184 lira 50 kuru, muvakkat te
~ ~sı ile en az 3000 liralık bu gibi işler yaptıklarına dair 
~liyet vesikası göstermesi şarttD'. (1093) 

aut H ten 16 ya kadar dairede bi· 
rinci artırmuı icra edilecektir. Ar
tırma bedeli kıymeti muhamminenin 
ytlzde yetmif betini bulduju takdir· 
de milftertai tlserbl• bırakılacaktır. 
AUl takdirde en IOD artıranm tuh. 
llüdil bU1 Jr&Jmü illere artırma 16 
,un müddetle temdit edilerek 22. '· 
937 tarihine mtle&dif pe?fembe sf1nil 
1&&t 1' ten 18 ya kadar keza daire
mı.de yapılacak ikinci açık a.rtırma
amda a.rtJrma bedeli kıymeti muhalll 
minenin yüzde yeımı. beklnl bul • 
madJiı takdirde aaıı, 2280 No. 1ı ka. 
nun ahklmma tevfikan prl bırak!· 
br. 8abf petindir. Artırmaya 1ftlrak 
etmek iatlyenlerin kıymeti muham
mlnenin yüzde yedi buçuk niabetln· 
de pey akçesi veya milli bir banka. 
nm teminat mektubunu hlmil bulun· 
malan ıısımdır. Haklan tapu ıicilll ,. ...... mmmmmmmmm•-------~ ile sa.bit olmıyan ipotekli alacaklar
da diler all.kadaranın ve irtifak hak· 
ki ıhiplerinin bu haklannı ve husu. 
aile fail ve muarif e dair olan iddia· 
larmı evrakı müıbiteleri ile birlikte 
illn tarihinden itibaren nihayet 20 
,un zarfında birlikte dairemize bil
dirmeleri llsımdır. AkU takdirde hak 
tarı tapu .ıcllll ile aablt olmıyanlar 
aatıt bedellnln payl.,mumdan hartc; 
kalırlar. Müterakim verst. tenvlriye. 
tamlflyeden mUtevelllt belediye rU
ıumu " ftklf lC&l'Ml bedeli mUzaye. 
deden tensl1 olunur. Daha fula malt 
mat almak latlyenler illn tarihinden 
ltlbarea herkeeln rörebllmeai lc;ln 
4alrecle açık bulundunılacak artırma 
.-,rtnameeile 934/3444 No. lı domya· 
ya mtıracaatle muk6r domyada mev
cut veaalkl ~reblleceklerl olln olu
nur. (30'112l. 

SOMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 
~auldak ciTarmda KaralHlkte kurulacak olan demir •e 

s.lilc fabrikası için Awupadan ıetirilecek mal~ann tahliye•• 
~ itleri bir müteahhide ihale eclilec:ektır. lsteldilerin 
~( ltulunmak bere 10 Mart 1987 Cartamba ıünU ıaat 
~ela Anlcarada Bankalar catlcleeindeld ldare merlcaimistle 
\J t.alunmalan lbımdır. Bu huuaa ait fUlnam• Ankara' da 
.._~ MUdUrlUIUmu.den " lstumulda Bankama tW.in
._. teclarilc edilebilir. 

"'""" . 

• 

HEYECAHLI HAYATINIZ İÇİ~ El1EhDiR 

Me.aalenlz • • • • . çahtmanız • • • • • her 
gUnkU hayatınızder ..•• • Her huaueda 
arkad .. ınız olan -t: tam Ayart iti• 
beril• fedakAr bir mUtteflklnl• olm• 
hder. ltt• bu preelalyon lltevue --
lerlnln ba9hca kallte.ldlr. 

.. ,, ... aaatcllanla ltulu•ur. 
UmumlDepoeuı 

'letanttut, Bah~ Kap., , .. H9" No. ff 
Tel.: 21354 

~"Ali DAHA DAKİK -

KAYIP - 883M No.h w 11. 2. 
37 T. U ı.tanbu1 ithallt sUmrQUne 
&it birinci nödıa beyannameyi sayl 
eyledltlmdea yenillnl Paracatnn. 
dan eektalnln htlkmtt kalmamiftn'. 

lultanhamam Katırcıollu Ban 
Obann• l'enerclyaD 

KGçük llln 

Galatada Bankalar caddeeinde Un. 

~ 
A 
5 

yon hanında ~26 No. b 2 yazıhane --------------------------------
oduı ucm ftyatla devren ldralıktır. 
Kapıcıya mOracaat. 

Sahibi: Ah"* Dllla l'ALllA.N. Umumi oeertyab idare eden: 8. SAi.iM 
Guet.ecflik ve Neptyat Tllrlr Ltmttet Şirketi. BuıldJiı yer TAN matb&uJ 
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Esrarlı Yangın Faciasının Pandrcması 

' Dün enlaı arastnflo loımafor, Aüıelleı iıfec/i, inlilôlc ec/ici moc/c/efeı 
' aroıtmldı. luoün de teluaı enAaı eselenip aıaı#m/acalc .. 

Emniyet Müclürü Salih ICtfıç dün sa• 
hahtan alcıoma Aodoı yangın yeıin
cle tetlciller yaptı, burada 9öıiiyor
ıunuı: lstanhul Emniyet Müdiiıli yon 
gın çılan e'lcJe ıemini tetAiA ediyor. 
ElindeA:i ıeıimde de yine Emn:yet 
Direktörü lcendisine enlcaıo ait 'feri-

/en iıohatı dinliyor .. 

• 

Yangtntn çıHığı e'I budur, fal.at Aundalc solcu/ur solculmaı iHaiye cJer
hal haıelı.ete geçti, hiç biı #orala siıovet etmeden cabucol s..önclüıclü •• 

Dün Emniyet Müclürü .,. ICac/ılcöy mütlcleiumumi mua'lini Şelip yongtn 
yerinc/e tetk.iller yoporlorlcen lcomıulordan da malumat toplodılai, 
bilcflclerini, iıiHiklerini sordular. Heyecandan henüı lcuıtulomomıı 

o/on hiı J:omıu icadın iıohat 'letiyor •• 

f.,e "hıor müıeüeresini göfüıen ~ 
/is memuıu, .• .,Jelcileri iurlorayıl 

c/erlcen A.endisı yo10/onm,,tı. 

lıte: Ana .,. bıı. Sof ela anne Diınii, soğJo ytqfı im HoygonOf. lunlor bir 6oyli sene eYYel R,,,.,_,on 6ıtl' 
'fO hicret etmiıler, •f•1"i gün lcunc/ ole soAoıolc volctılclorı • .,; satın olmıı lor 'IG yeıleımiıleı. 


