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AllftllllYG Harbiye Naın il.,..., Fon Blomberg'in 
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rUe t....ıan neticainde 
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~ Altı Semtte Çocuk • 
... ~~"::::::~~ Kampı Açlliyor 
metinin bimayesıt 

altında kuruldu .,,.et Yaz tatilinde ilkokullar t&lebeıi için Kızıltoprak, Erenköy. Ye
bütün ~me ka.blt tilköy, Pqabahçe "e Şile ilkokul binaları ile Floryada birer kamp 
llyetlerl blr ~tı al-~ açılacaktır. 
tında topladı. Bu Bunlardan Kızdtoprak, Erenköy, ,-

Yeşilköy ve Paşabahçe kampları kad B • 
nesinin en mllın rosu yüzer, Florya pllj 60, Şile~ ta 1 r Hırsız 

Kumpanyası 

Tutuldu 

lebelik olacaktır. t 
kadm ıwıatklrla. Diğer kamplara llkmektep talebe· 
nnda.n Bayan Ru..f sinden yaş ve cins farkı ayırt edilme 
rlye Halfdi görü. den her istiyen alınacaktır. 
yoraunuz. Kamplar, bel} temmuzda açılacak 

Florya ve Şiledeki 30 gün, diğerleri 
~ kırk beşer gUn sürecektir. 

Kamplar için aylık Ucret bir talebe Polis, bir müddettenberi !atanbul 
• için on beş Ura, ayni soydan ikinci ço ve Boğazlçlne dada.nan bir hırsız şe

cuk için 12,5, UçUncU için 10 ıfradll". bekesini yakalamıştır. Çalınan bir · 
"""'"" . Hımaye heyetlerinin ayıracağı çocuk çok kıymetli eşya sahiplerine iade e-

M M • ı ı/\ y• t lardan daha az Ucret alınacaktır. , dilmiştir. Şebekenin bir kolu olan Si-

l S 1 r 1 1 lya ro Her kampta kamp ha:vatını idare noplu Mustafa, Sultanahmctte Posta 
• için birer mUtehassıs şef, birer dok • ve Telgraf ve Telefon memurların -

tor. birer hastaJbaktcı bulunacaktır. dan Sırrının Salmatomrukta gUinrUk 
Kamplar ve gönderilecek talebe i· muayene memuru Hüsnünün, Aksa • 

Su ~•ası 1 Kuruldu ? çin kayıt muamelesine dUnden itlba. rayda Daril9Şafaka müdür muavini 
• ·~ • ren ba,,ıamıştır .. Kayı~ Haziranın ı.~ Adnanın, Aksa.rayda Hase ve Salibin 

inde. bıtecek ve ısteklıler çok sıkı bır Ahmediyede Şevketin evinden bir • 

K ahire, (TAN m~habi~i?den) - Mııır tiyatroıu, Türk ti-
yatroıunun takip ettığı yolu ıeçmek mecburiyetinde kal

nırf, ayni istihaleyi yapmıttır. Bundan elli yıl evveline kadar, 
Mısırda ne tiyatro ve ne de tiyatroya benzer herhangi bir aanat 
yoktu. Zaten Arap edebiyatı, o zamana kadar böyle bir ihtiya· 
cı doğuracak bir yol ta.kip etmemif, daha ziyade felsefe ve tiir 
radilerine aa.planmıftı. 

sıhhı muayeneden geçirileceklerdir. çok kıymetli eşya çalmıştır. Arkadaş 
Sıhhati rnUsait olmıyanlar kamplara. lan Ahmetle Niko da Rumelihiıarın 
gönderilmJyecektir. da Amerikan sefirinin evinden 98 

Maslak Kazalarına 

Karşı Tedbirler 
Belediye Maslak yolunda otobill 

ve otomobil ka.zalannın önüne geç • 
mek için geçen sene tatbik ettiği bo· 
ya ile işaret usulünden iyi neticeler 
almıştır. Bunun için işaret lıji bu yıl 

Ancak 19 uncu aarm sonuna doğ 
nı birkaç muhaITir tiyatro eserle
ri yazmışlardır. Bunlar Yazbeki, 
Kambiz ve Leyli. ile Mecnunu ya.
zan Ahmet Şevkidir. Tiyatro mu -
harrirliğinin Mısırda rağbet görme
meıinln sebebi, eserlerin muharrir
lerine hiçbir Ucret verilmemesidir. 

Son zama.nlarda bazı tiyatro mU
dUrlerinin muharrirlere pa.ra ver
meleri, müsbet tesirini göstermiı, 
Arap illerinde birdenbire bir hay
li piyes muharriri tUremigtir. 

parça gümüş çay ve tatlı kaşığı, bir 
filrn makinesi, bir gUmU9 tepsi ve gra 
moton, Arnavutköyünde kız kolle • 
jinden bir daktilo makinesi, Ru • 
melihisannda erkek kolejinin mut. 
bak kapısını knmak auretlle 16 ku
tu konserve. Mecidiyeköyünde Ertuğ 
rul Mubsinin evinden su hortumu a-
9ırm~Ja.rdır. Şebeke efradından Va
sll ile Pol da Beyoğlunda Kallavi soka 
ğında Nikollnın evinden 120 lira pa
ra ve elbise çalmışlardır. Hırsızlar 

euçla.nnı itiraf etmişler ve dün müd
deiumumiliğe verilmişlerdir. 

Limanımıza Bir Rumen 
Muhribi Geldi 

} genişletilecektir. Yolun tam ortası 
ııı her zaman görülebilecek şekilde be • 

yaz bir boya ile boyanacak ve Şişli -
den Boğaza giden otomobiller bu iJa 
retin saz cihetini, Boğazdan gelenler 
sol tarafını tutacaklardır. Bu i,aretln 
dışına çıkan veya yolun ortaamdan 
giden otobUs ve otomobil ,oförleri 
9iddetle cezala.ndınlacaktır. Bunun Romanya hUkftmetinfn Sezar Fer
için yolun muhtelif noktalanna be- dlna.nd ismindeki torptto muhribi, 
lediye ıeyrUeefer memurlan konula. dün sabah limanımıza gelmiştir. tor 
caktır. • '' h oo 1iıill~ -,t pito, ~gUn Hali~ıi4i~k1~~1a • 

M ısır ahalisinin dint taassu
bu muharrirlerin pyet dar 

bir çerçeve içinde çalıımalannı i· 
cap ettoı .. u.ıc:Kteoır. ı>ır ç~ ı':ıluwc:.ı 
saQ~er, bUyük bjr fö~iyaı;la gös
terilmektedir. Piyeslerin çoğıu, eski 
Mısırla, modern Mı8lr arasındaki 
mukayeseleri, kocanın kan ve ba· J 
banın evllt üzerindeki haklarmı te
barUz ettirmekte, yahut köyl\l ile 
~ehlrlinin hayatını canlandırmakta-
dır. 

Aktör heyetlerinin ça.lııunlması 
senelerce bir nıeaele olmuf, Arap 
taaeaubu asırlarca halkı aahneden 
uzak tutmuıtur. Ilkönce sahneye 
çıkmıya cesaret edenler, Suriyede
ki katollk Araplarla cesur MüılU • 
manlar olmU§tur. Cemiyet içinde Mııır sahnesinin tanınmış bir siması: 
~ok hakir bir mevkii olan zavallı Bayan Zeynep Hamdi Ellıaldm 
'.Arap aktörler, nihayet halka gUç 
bell tiyatronun bir sanat olduğu • 
nu kabul ettirebilmiflerdir. Bugün 
Mısırda bir c:ok tiyatro grupları 

vardır. Ekserisi seyyardır. Bağda
ta. Suriyeye, hatta Cenubt Afrikaya 
kadar seyahatler yapmaktadırlar. 

En meşhur grup Alt Kessar gru
budur. Ali Kesear, daha ziyade za.
lim zenci rollerinde ıöhret almıştır. 

Vehbi ve NeclbUrrihami heyetle
ri de sayılı gruplardandır. 

M mr tiyatro heyetlerinde, 
Tl1rk, Mıınlr, Arap, Fel -

llh, Rum, Yahudi, gibi bir c:ok mil
letlerden aktörler bir arada oyna. 
maktadırlar. Halk daha ziyade ko
medilere düşkUndUr. Bu eserleri 
kahkahalarla seyreder ve ta.şkm 

bir eekilde alkışlar. 

Son zamanlarda teşkil edilen ve 
hUkiımet himayesi altına alınan Mı
mır millt tlyatroıu, daha seçme ar
tistlerden mUte§ekktldir. HUklımet 
bu müessese için çok zengin bir bUt· 
çe kabul etmi§tir. KUltür Bakanlı
ğının kontrolu altmdadl?'. 

Tiyatronun mUdUrU Halil Bey 
Mutrandır. Bay Halil, Mıstrm bU
yUk pirlerinden aay.ılır ve ecnebi 

cillerinden arapçaya bir çok terctl
ıneleri vardır. 
Mım milll tlyatrow, dUnyaca 

ınethur bUyUk klbiklerl bile fal
eosuz oynıyacak kadar kuvvetli -
dir. Son zamanlarda bu tiyatroyu 

ntah için :r.raıı.sadan c:ağınlan Co· 
medle • Françai1e mUdUrlerinden 
Bay Emile Fabre, iki ay kadar Mı-
aırda kalmış ve memleketine dön-

dUğll zaman Mısır tiyatrosundan 
ve artistlerinden bUyUk bir sita
yl3le bahsetmiştir. 

Amerikah Bir Tayya· 
cinin Muvaffakıyeti 

L ondrada, bUtUn dünyayı vel
veleye veren ve bin bir çefit 

milleti ayaklandıran parlak taç giy· 
me töreni devam ederken, gayet bil
yük bir hadise, hemen bir çok kim· 
eelerin gözünden kaçtı. 

Merrill adlı bir Amerikalı pilot, 
Nevyorktan ufak bir Amerikan tay
yaresine bindi, yola çıktı. Bir gün
den az bir zamanda Londraya va -
rarak Hindenburg faciasının resim· 
lerinl getirdi. Sonra tekrar taç giy· 
me hadisesine ait bir sUrü resim 
alarak, tayyaresine 6500 litre · de 
benzin yükledi, 14 mayıı akpmı, 
saat 9 u çeyrek g~ Llverpool'dan 
yola çıktı. Saatte vaaatt olarak 230 
kilometre yaparak 16 sa.at 1 dakika 
da Terre - Neuve'e vardı. Oradan 
da bir iki saat içinde Nevyorka a
yak bastı. 

Merril, ilk defa olmak üzere ay
ni makine ile Amerika.dan Avrupa
ya gelen ve hemen yine geriye dö
nen adamdır. Şimdiye kadar Ame
rika ile Avrupayı kısa bir zaman
da biribirine bağlıyan cesur tayya
recilerin sayısı gittikçe c:oğalmak
tadır. Fakat, bu iai Merril kadar 
emniyetle bapran bir tek ki§i da
ha olmadığını dUgUnUrsek asrımız
da mesafe mefhumunun ne kadar 
gözle görUlUr, elle tutuhır bir hal 
aldığını anlamış oluruz. 

'Rıı .. A·- ~.1 ... -.ı-.ı- "-A ... - ~ ~ nacak r RoTn" ... "Q hllld'lrnpt{ hsıvıı!P 
yanacak ve bllhaua virajlara n di- ıanma üzere daha bazı e-emn.~r gön.J. A J\ "\';l 1 (Hj (1 İl • .,,, 
ğcr tehlikeli nokt&ltll1fı 1}1'1CiitJrfis!> dtri?cTtJt;. .. u .. ,. Tlf\A m ., r, ,., 
retler konacaktll'. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

11 dairesi reisi B. Hal6k, brtı
sat Vekaleti ile iş me8elesi et. 

rafında görüşmek üzere Allka.raya 
gitm~tlr. 

• 
B et smıfb köy okullannm son 

8ııufla.rmda dtinden itibaren 
imtihanlara ba§Janmıştır. 

• 
B Uyilkadada. bu yas muallim. 

ler için yine bir kamp açda.
caktır. , • 
M ali ıene sonu olduğu için reemi 

daire ve. müesseselerde ücretle 
~ıtanlann Mayıı maqlan bu aym 
29 uncu günü dağıtılacaktır. 

• T arh komisyonu, francala ve 
ekmek fiyatlannı önümüzdeki 

on beş gün için aynen bırakıwıtır. 

• 
P erapalasm arka.-.mdakl 1'ozk04 

paran caddeel Haziranın sonu
na. kadar ufalta çevrllm1' olacaktır. 

•• 
M lihendJa Pijo, Gazi Köprtlsilnttn 

yapılması için ortaya çıkan 

fenni zorlukları yerinde tetkik etmek 
üzere yana tehrlmbe gelecekttlr. 

Tramvayla Kamyon 

Arasında Kaldı 
DUn sabah Kunıçe3mede bir tram· 

vay kazası olmuş, Bahçeköytlnde otu
ran Siyonel isminde bir çoouk tram
vayla kamyon arasında kalarak ağır
ca yaralanmıştır. Çocuk, Beyoğlu er
kek hastanesine kaldırılmıştır. MUd
deiumumilik, tahkikata başlamış ve 
tabibiadil Enver Karanı da hastane
ye göndererek yaralıyı muayene et -
tirmiştlr. 

Beyoğlu Havagui Ücretleri de 
indirildi 

Beyoğlu havagazi 9irketinin yeni 
Uç aylılt tarifeai tespit edilmiştir. 
Şimdiye kadar 6 kuruş 9 para olan 
Beyoğlu ve Yenlköy 9irketlerlnin gaz 
fiyatı metre mlk'abı t5,37 kunıta indi 
rUm1'tir· 

Sıhhat ŞOrası 

Toplanıyor 
20 Mayısta Ankarada. toplanacak 

olan ali aıhhat 9f1rasına 9ehrlmizden 
ı,ıirak edecek olan doktorların bir 
ıasmı bugiln, bir kısmı yarın Anka -
raya gideceklerdir, 

-
KUDUZ MU? 

• 
A kay ldareelle hmiı' körfezi için KaragUmrUkte Dervı.aıı m&hall&-

ı&marlanan dört vapura alt lfnde oturan icra memuru Cevdetin 
kati sipariş mukanleel Ankarada köpeli ayni mahallede oturan ecza-
lmzallUlDUştır. cı Bay İam-1Un b~afını ıeırını,ıır. 

• Poliı, k~duz fUpheelle köpefi kuduz 

1 ktısat Vekaleti Deniz MU.tep.: tedavi mUeaaeae1ine g~ndermi,tir. 
n Sadullah Güney Anka.raya Bay tamall de tedavi altına almmı9 • 

gltml§tlr. tır. f 

Emirgan • Eminönü 

Otobüs Seferleri 
Emirgin ile Eminönli araaında ha

ziran birden itibaren i9llyecek olan o
tobüsler için belediye 17,5 kurut &· 

zami fiyat koymuştur. Otobüs sahip 
leri, daha &fağı fiyatla mil9teri tafJ
yabileceklerdir. 

Eski Köprü Dubaları 
Haliçte SUtlUce ıahlltnde bulunan 

eıkl Unkaparu köprUatı dubalarmdaki 
ıularm botaltılmuma baılanmıetır. 

Belediye, bUtçenln mUıaadesi nil. 
betinde köprtıntın dubalarını iııtif ade 
edilebilecek tekilde tamir ettirecektir. 
Esuen bu köprtıntın SUtlUce ile Eyüp 
araama kurulmuı hakkındaki tasav. 
vurdan vazreçilmemiftir, 

ıs . es • ua1 ======':ili 
_ , 

I 

Dünkü provalarda lıızlarımız 

- C. Bayar 
Dün Tetkikler 

Yaptı 

1 ktıaat Vekili Bay 
C elôl Bayar, ik

tı•adi müu•eaelerd eki 
tetkiklerine devam et
mektedir. B. Celal Bayar 
clün öğleden ıonra ıa.a.t 

14 de Topanedelti Ford 
müeaauuine ait ıaç lab
rikcuını •ezmif ve imalat 
hok/11nJa i~at alm1fhr. 

n •-. --•• 

rı ldareiine ıiJen Vekil, 
' 1 ~ l Avrupaya umar anan va-

purlarla diğer İfler üze
rinde tetkiklerde bulun-
muf, kaJrodalıi vapurla
rın tamirat ifleri ile ala
/tadar olmu,tur. Bütün va
purların bir delaya mah-
sus olmak üzere umumi 
fekilcle tamirleri için Ve
/tal.et tahıiaat ayırmlf bu
lunmaktaJ ır. B. Celal 
Bayar, daha •onra Liman 
ifletmeıinin Merkez Rıh
tım Hanınclaki yeni bi
na.ıını ıe~mif, yapılan 

borulan görmüftür. Bu a
rada, Liman lfletmeıi 
Müdürü B. Rauli limanda 
yapılacak te•İ•at etrafın· 
da izahat vermİftir. 

Kömür Jepolannın İn
fCUl için ln~lter.Jen ••
len projeler üzerinJe, lı
tanbul ve T rab.zon liman
larında yapılacalı Jii.,
infaat ifl.,-i •tralında gö. 
rüıülmiiftür. 

B. Celal Bayar, )'(lnn 

alıfam Anlıaraya döne-
cektir. 

Yarm Büyük 
Şenlikler 

Yapılacak 
19 Mayıs mUnasebetlle yann 1"' 

pıl~ak bUyUk ~enliklere alt hazırlı~· 
lar bitirilmiştir. İdman ,enukleriniJI 
son provası dün Taksim etadyoIJlı&Jl• 
da yapılmıştır. 

..... ' Evvelce kutlama komiııyonu -
rafından hazırlanan proğrama götf 
yarın sabahleyin Taksim ve Fenet " 
bahçe stadyomlarında gençlik tat9 • 
fın~"- l.a • .:u. -""~ ı:ıöat.P.~lar.i '1JI.~ 

•. taktır. öğleden ıeonn. ve gece lİ' 
Halkevi kcndi Jnuntaıiismda birO'O 
ıpor müsamereleri ve eğlenceleri VfY 

recektir. Dün, Beyoğlu Halkevind
9 

matbuat mümessillerinin de ittiral'i" 
le bir toplantı yapılmıştır. Bu to~ 
lantıda Beyoğlu Halkevinin, 19 ~ 
yıs Atatürk, gençlik ve spor baY~ 
nunda yapacağı gösteriler tespit 
miştir. 

Dün verilen karara göre, yarın 9" 
at 15 te Beyoflu Halkevine Jr!en9u! 
150 si kıJ ve 100 U erkek olmak UJ el' 
re 250 genç Evin büyük aalonUO 
toplanacaktır. ..l 

Buradan Taksime giderek abide1: 
çiçek yağmuruna tutacaklardır. }. ıs 
lay buradan sonra Taksim stadyoııl 0 
na gidecektir. Stadyomda 150 ge!1 
kıı müzikli danslar yapacaklardı~etl 

Bunu ritmik jimnastik hareke eııO 
takip edecektir. Daha sonra 25 g 
kız da bedit danslar yapacakla.rdıt'..:nt 
Beyoğlu Halkevi, ayrıca bir sr

mUaameresi daha verecektir. 

Karadeniz Vapuru 
Cumartesiye Gellyot 

1'° 
Ma.drid aef aretımize Slğm8ll ,t 

mUlteciyi alarak İspanyadan ha;,,ı 
eden Karadenllı vapuru, CuIJl ~ 
günü limanımıza gelecektir. va""' 
yolda Malta.ya uğrıyarak bir gUll 
lacak ve kömür yUkliyecektlr· ~ 

Karadeniz vapuru Maltadan ~ 
ca letanbula gelecek ve mW 
eehrtmllıe çıkaracaktll'. ~ 

(TAKViJ+.IJ~HA'il 
Buıünkü Hava: Kapalı 

Yeşilköy meteoroloji istasyonun -
dan alınan malumata göre, bugün 
havanın umumiyetle kapalı ve yağı.,. 
lı olmaeı, rUzgarlann Kocaeli ve E-
ge mıntakasmda garp, Orta Ana• 
doluda Şark ve Cenup mıntakaeında 
da Cenup istikametlerinden orta 

kuvvette esmesi muhtemeldir. Karaı
denizde bir fırtma olacağı da tah -
min ediliyor. 

DünkU Haya 

--------·-----~~-.~-ıs 
5 inci ay GUn: 31 Hızır: 5S 

Arabi 1356 Rwnl 13 fi 
RebiWevvel: 7 }.{ayıt= 

12,ıo GUnee: ,,41 - Oğle: ıı. 
ikindi: 16,08 - Aktam: ı::
Yat.11: 21, 13~ 

,,.,tt• 
açılllllftlr. Rüzglr, cenu~t~ :ıro • 
bet kilometre hızla esmıştir. ço• 
metre 763 milimetre, harare~ ~id~ 

Dün, hava, öğleye kadar kapalı 19, en az 14 santigrat olar& 
geçmiş, öğleden eonra ıurette 1'tfr. 
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ISPANY ADA KABiNE 

Gizliliğin Asaleti 

Harp Türkiye, Sözüne Sadık aeı::.:.ı-- ll§llılN! diye 

halk dWnde dolatan ve itlerin açık 

BUHRANI DEVAMDA Sahniısina Kalmak Serefini =.gö=ocı:;.ı:..: 
Kuş Bakısı ' dejildb'. Çtlııldl aklı batmda 01an1ar 

E Montreux'de de Kazandı ~y~~"':!'!ıı..ıım::: 
ski Basvekil Maruf lsviçreli Profesör B. Mersiye Türk :!::.:-:S:...:.".":tta':! 

K • • • 't 1 1 dar esumı tfıtkll eder ki; pek çok 0mUn1 S er e Talebelerin Karıısında Böyle Söyledi bayn' salılbi 1ıareketııı1n göstenşıe 
tefsir edllmemesi I~ meseli bla Ura. 

A 1 Lozan, 17 (A.A.) - Lozan Türk Talebe Cemiyeti yirmi betin- bk bir teberrütl yaparken lslmlni bU. 

lo 
.. dra n a $

1 
a m a m 1 S, ci yıldönümünü kutlama için dün ıece büyük bir ziyafet tertip et. dlrmez. Bu bir klb&rhktı:r, tatlı feY· 

q mi,ıir. 25 ıene evvel Türkiye Talebe Cemiyetinin birinci reiai ol- dlr. Sokakta fıstık yemeyi, lalm çfi-
PtııyallQı' ~.7 (T ~N) - Geçen eylGldenberi ı.. mak itibarile B. Numan Menemencioilu, Oniveraite profeaörleri nemeyl ayıp sayarken birine iyilik 
lıtn l .cuınhurıyet hükUmeti batında bulu- b tal be · yaptığmı ileme gösterip onu halk ö. 
a...ı.ı i~ .. •rro .c•.ballero, yenı' kabı"nevi tetkı"le t-- ve ecne f e cemıyetleri reiıleri davetli idiler. önd mlnn 1 bar 
Y'OUO- etııı J • ... - Talebe cemiyeti reisi B. Cihadın ----------- n e ete c etmek qap ha. 
llt -ti... .1t ııe de bugün bu tetebbüaten fera- A k 1 rekettlr. OpUcük glzll verilirken sada.-.. """ ıııu C ·· h nutkundan sonra B. Menemencioğlu t t • • ~e ~m urreiıine bildirmittir. Bunun eöz alarak, Lozanda tahsilinden bah- a Uf e kanın ilenl verilmeslııln minw yok-
N~ NDnat~ıl ıoıyaliıtlerden eıki Maliye setmi§, bu akşam bu münasebet.le es- tur. 
ediJı.aitr ernn, yeni kabineyi tqkile memur ki ve muhterem profesörleri arasında G v 1 Li.kla maalesef lnsanJar gitgide 

l>ar1e ır. r-lllllı)ı.~ d e o rg e maslihattan ziyade gösteriıte bağlan. 
dik.' ı.-u .. ~.teleri. Ispan.va h.a·. d.iselen·nı· fevka'Ade bulunmakla ne erece mesut olduğu. 
~ "' ,,.k m nu söyledikten sonra irfanını haya • dıklanndan hareketlerinde de bu alL 

oeıt, lep ıp ediyorlar. Komunıst Humanite gaze- tında iki mektebe borçlu olduğunu, A d bnm akıbetleri dalma göze ~ 
~an~a komünistlerinin vaziyetini izah ederek. bunlardan birinin lsviçre mektebi ve r a s 1 n a caktır. Onun lçlııdlr ki hepimiz -bel. 
~~ bır halk cephesi hükfuneti, bir tek kuman- ._ ___ "--------..ııı.-..;..____ diğerinin BUyilk Şefi Atatürkün mek. ki de umumi bir rtlzginn te\•klyle-
~ ~P~e. gerisinde nizam ve intizam ve faşist· MaJrid etrafı, •on haberlere göre bu vaiyetteJir tebi olduğunu, ve bu ikinci büyük Ankara, 17 (A.A.) - İngiltere kra bu vadiye inmekte ve lşlerlmlzl pta. 

~r. ~~ıplın istediklerini anlatı- mektebin esaslı ve köklü tedrisi ken- lınm taç giyrtıe mera.simi milnaaebe. fata boğmaktayız. Yaptrkla.rmmda 
:öre, ~ıat Populaire gazetesine s 1 di üzerine kuvvetle !mil olduğunu lla. tile Reisicümhur Atatürk ile Maje&- hakUd maksat gösteriş plinmm ~k 
~ te lero komünistlerin müza- ovyet er ve etmietir. te Altıncı George arasında a,ağıdaki gerisinde boynu bUktik kalmakta ve 

ıtıu .... aıra;in .edememek yüzünden KOÇUK HARIC( Bundan sonra yeni TUrkiyenin mu.. telgraflar teati olunmuştur: l&klabanlıklar mi.nalı ifadeleri mu-
l tıli lı:a et8ızıiğe uğramıştır. tl · d n bahsed k TU hakeme ve tefekkür alanından kov-

Ciıı~, Cfll'ft\. bin. eyt teakile memur Ner· Fransa vaffakıye e~ e . e~ rk Majate Alhncı George maktadır. Onun .... -dir ki N\""" m"aa 
"--ıUıri Y talebesinin iftiharı mucıp hır §ekilde '!O'U& >--&.. uge. 

lı:atoı Yetçiler birliğinden ve HABERLER çalqmalanndan ve kabiliyetlerinden Londra hedelenle yadırgıyonun. 
~~ Ucleri.nden tam müzaheret ç derin memnuniyetle bahis ve TUrk Majestelerinin sureti resmiyede Bri Bu yadırgamalanmdan bir Ddslnl 
l)'o•dın: '?z almı,tır. Negrin, Del Ve eki er UI 11180llnbıbı talısl dostu 0- talebesinin adedinin artmasını temen. tanya Krallık tacını giydikleri bu an sbe sayayım: · 
~- &riciYede kalmasını rica et YI lan Romanya Genera.1- ni etmi§tir. da, en hararetli tebriklerimi ve ,ahst Çocuk Bayramında veya buna ben. 
,~Ya alirb· Moekova, 17 (A.A.) - fzvestia ga,. lerinden Avel'fl8ko Romaya B. Menemencioğlu bundan sonra, Ba.adetleri ile Majeste Kraliçenin ve zer i)illk yapmak hatıra gelen gttn. 
• 'ltılıkıaıın . ıye, Bahriye ve Hava zetesi, Sovyet. Çekoslovak karşılıklı gidecektir. "Tllrkler bir zata k&rJı muhabbet ve krallık ailesinin saadetleri ve Britan lerde şu veya bu teşekkül yahut şah-
t.ı~ 'clataa 1 ıhtiva edecek olan mil. yardım anlaşmasının ikinci yıldönü. e hürmetlerini izhar etmek istedikleri ya lmpratorluğunun refah ve tealisi si birkaç çocuğa yeni esvap giydlri. 
~a bey YeriJecektir. Negrin gaze. mü münasebetile, bu paktın merkezi y akında Bükretl dyaret zaman o zatm elini öperler,. diyerek hakkında bütün kalbimle yaptığım yor. Yahut yalmayak birkaç yavruya 
~dete &nat~. bulunarak asilerle Avrupadaki Alman ve İtalyan faşist edeaek olan Fraua Ha. ayağa kalkm19 ve ihtiyar profesöı- temennilerimi kabul buyurmalarını birer~ kundura veriyor. Bunlann 
~ U~cegınl ve İspanyanın is. !erinin istedikleri gibi hareket etm~ va Numnm bu seyahatine Menıiyenin elinıbı öpmUştUr. rica ederim. esvaplan giyerken veya yeni kunda. 
llı.flı&~Ut-acat!a savaşacak bir hilkft- lerine bir engel teşkil etmesi bakımın btlyük bir ehemmiyet verlll- B. Menemencioğlunun sö.zleri ve ha K. Atatürk ralı ayaklamu ileri sürerek l't'l8imle-
'""-~ ı ve bu hususta parti dan Avrupa sulhüne çok faydal1 ol- yor. reketi alkı~ tufanı ile karşılanll'ken Türlriye Rmicümhuru rlni çekip, guetelere, mecmualara 
~ t6y~ nazan itibare almıya. duğunu yumaktadll'. Gazete, aynca. profesör B. Mersiye eöz alarak §Öyle gönderiyorlar. 

' ~. ,.___ --!ltir. • de-'-+'··. Anlıara Dahası var: Falan semtteki fakir ı..;:.~ Çekoslovakyanın ancak Sovyet Rus p rmya BatveJdll General 1LU9"" 

• -~ .Yİne devam ediyor ya ve Franaanm yardımile ve kolek Görlng VeaeclUrt.en Al- "Memleketimize k&.l'fı söyledikleri. Kraliçe ve ben, taç giymemiz mil· oooaklara yemek veriliyor. Muamn 
dtr -... hUkd._et buetierinin .11 tif sistem içinde baltl»ltiir 1Mıllıe1ra- muıyayittcl9iüiıtlftlljl. ntııe tepkktlr ederim. Memleketinizin na.aebetile yollamak liltfunda bulun· etrafına dlztlmlş biçare aç yavrular, 
'~lt o!ıfuY"' .. "' b_ ·~ .. • • ~ • - &ı • ..... , • • dQllt ... t.-.. cr,, ... ı.ı..-.1Aı.1 "-ı----- dı•e•ınıı., v1> lhl.;m .n~ bUvUk bir mem eUerindekl kaitıklan n&fakasız &ıız-
ı.., ~ bir tayyare nıeyda gazetesi ise: fe.; F)r~ • Sovyet eaiıdan kartdanm. Tllrldye beyneJnıl. nuniyetle al~ nailJılne tebrik ı...m. ~... foto"ğriıf"""" 
,.. ~ .A ~ • ~ ~erin 12 paktıriJ hem de Sovyet Çekoslovak a,n L oliclraaa otobllsçtiler ~ W teahhUtl~ r1-.-.ı.aı.ııw .. -'- ,.,,,k ve temennll hararetli bir bUcaımma ub'uyor ft' ftl8lmlerf ~ 
"" ı-.~-~er!kan ıatmd vl devam ediyor. Hen'tlz -. .. --e~ t'VA _. , 
.... 1 . mamu • an av- laşma.aıru Avrupa sulhUnUn iki mü- olduğu bir sırada Montreux de mu&- surette t'"•ekkUr ederiz. llyor, bu gibi (hayır ljleme) l'e8lml8. 
"\j lh·~ tridir B · ls anl"t'D& bnlrhı elde edUeme- --Y 
'1 ~llll · eş tanesı pan • him direği saymaktadır. Bu gazeteye hedelerin bir ta.ratlı defittlrllmiye. G VI rinde birkaç smtkan adamdan batb 

dir, tından istikfaf tayyare • göre, Almanlar ,imdi, Çekoslovak hu mlttb. ceğine dair en büyük delili vermiştir. eorw• velinimet rolünü yapan aleleber a-
'11!~.ta~ dudunda asker toplamaktadırlar. Di- Bu teref TUrklyenin eefine, htlkftme- ı 1 bas suratb bir zobo göze ~rptyor. 
~!kıtı en 15 tanesi ik~er adet ğer taraftan hem Almanya hem de tine ve üniveraltelilerine aittir. Mon. D Y ARBEK RDEN Bu re8lmlerden bize gönderiyorlar. 

8tıı il fiıon Cehhezdir. İtalya, kUçUk Antant devletlerinin ~ H treux muaJıedeelnln hviçre toprakla- Ben kendi hesabıma değil, bu resim. 
"4ı ~der>~ kumandanı, saat 5 te ralarmı bozmıya çal19maktadırlar, atay rmda vücut bulmasından biz fazla BAGDADA leri çeken ve gönderenler hesabına 11-

ıtıe &iıbto1 terketnıiş olduğunu, mak halbuki Sovyet - Çekoslovak anla, • mlltehasslsiz.,, tanıyorum. Bence bu ~uklar aç ve 
~ l'iııt bolkı cephesindeki asilerin mev nıası bütün bu gayretlere bir engel Profesör B. Menıiye TUrk talebe. DEM ı R y OLU çıplak kalAalar da bö~·le izzeti neflsle-
l~ buıllııdu::Wman etmekten iba · teşkil etmektedir. K U t ı sinden aitayi,Ie bahsettikten sonra, ri kmlmasa ve açlıktan ölseler de hay 
~~u ve sis dolayisile yo- r U USa Türk veflerinin nasıl çahştıklarnu, Ankara, 17 (Tan muhabirinden)- siyetıdz yaşamasalar daha hayırh. 

\~tılkıil söylemiştir. Hitler • Mussolini ı Tllrk milletinin menfaatlerini nasıl Irak demiryolunu Cizre - Diyarbekir Likhı bunu kime anlatırsmız: 
~' el kontrol müşahidine, K a vu surken müdafaa ettiklerini bizzat gördüm., hattile birleştirmek etrafında görüş- Dedim ya: Maksat gösteriş pllm. 1f:· derhaı malflmat veril . Görüımesl demi9, TUrk milletinin ve şefinin sa. meler yapmak U7.ere Bağdada giden nm ardında boynu bUktlk dururken 
1lttt. ._iti ı adetlerine kadehini kaldırmI§tır. heyet, esas itibarile Bağdatta milsbetp. .klabanbklar mlnalan fikir ve mu. 
~,,;~azın B. Cot'un tali· Olmıyacakmıı Ankara, 17 (Ta.n muhabirinden)- -- bir anlaşmıya varmıt ve bur~ dön· hakeme sahumdan sUrtlp çıkannalr-
116::-,.., ha .... bir Fra.narz askeri tay· BU Un aA1A'.L Şehrimizde tanının" Hataylı 3 aile Du··yunu Umum·ıye mUştUr. tadır. 
~ tartı Roma, 17 ( A.A.) - t INl.ULllf· •• t k hU 

)t an müsaade eder memleketlerine dönmek için hamia- Elde edilen neticeye gore, ra • Hangisine ·--'-. "--•·•·- mı•. Yol ta el · İs yettar Italyan mehafilleri gibi Alınan ka.da d · _,. ..... , ~UA.I-• 
~ı..... yyar erme pan· . nıyorıar. Hatay iatiklll'-'- -men Mu··zakereleri killneti, hududumuza r emır- n~ 1 -~-

"'l.ll', a kadar refakat ede. ya sefarethanesi de, Chienısee P.to- uuu &~ k b 1 t .... ı. N -m ~--uçaalere m.l! Bana mı! 
.A..... k U b teeyyüt et+ı~ ••• n ... , İakenderun ve An yollarmı yapmayı a u e mıv""· a· Maksada mıf ~-~et Son sunda Hitler ile görüşme zere u- tak "'6' &0&&& Ankara, 17 (TAN) - Dllyunu U· fıa Veklleti de Diyarbekir hattını Ciz 

Cıı~~ Ube dağını sıkıştırmak • gün veya yann Mussolininin Bavye- Ya.da yapıl~ak olan büyük mera· mumfye borçlan tediyatmda devlete reye kadar uzatacaktır. Bu suretle 
Cu~UriYttt..:~~orlar. Dağın yarısı raya gideceği hakkında ecnebi mat- lime anavatandan da bir heyet ve bu döviz verdirmiyecek yeni bir anlaşma iki memleket hudut üzerinde demir 
ile %Uıiy-..,.ııeruı elindedir. Ve buat tarafnıdan yayıla~ ~aberlerl arada bir sporcu kafilesi iftirak ede- yapılması için allkadarlarla bugün • ağlarlle biribirine bağlanmıı olacak-
)o~'-u~~er mevkilerine dayana katin~etle tekzip eyleme~edır. cektir. Jerde müzakerelere batla.nacaktır. tır, 
ıtlu • ~'- :-erlemesine mini olu -
\'e ~~~~Uriyetçilerin 'iddetli 
\'e J~ tenıu la.Yealnde i.silerin topçu 
~et-. ~l er1ııe istinaden Sollube 
>ot~ \rt btuı.ı llı'ıJun iki tarafından taş· 
~.:-" hllcunı&.ıın . &rasmdan geçen 
~~. eun:mıye imkan ıbulama 
~~ Yol Uriyetçiler Bilbao • 
bıı~ ~Pu Uzerine müteaddit ta.
lif~.~ ta lnıtlardır. Fakat biler 
~)or~~ pUskUrttükleri
~ lı:~ · Aeılertn bWıaasa Jeta 
tall "e CtıQıh ~l'ruı~arı 'iddetli ol -
~ leuer b Uriyet4;ılerin tebliğine 
~~_lı'dzr ~ ÇOk ağır zayiata 
lfteta~ 
9ge ta"'· & .. ,, neşrolunan bir teb-
~ -ııer · 1ft lceııqu ~e Uerlemifler ve 

S'-. "•peri.ne iltihak etmiştir. 
'lt 0~k ~ ekıleriai çocuk ve 
"1 ~ ~ir. 4000 millteçi ile 

d •• lt~ 'Onıve · 
~ hth .. ,.et.ıeıin 1'8.ite mahallesinde 
l'llttt ~illet lrıulıaaa.ra edildiğine 
'l'o~6~tı :;a.tili tarafmda.n ve 
tthtı.:' CUQıh er tekzip ediyor ve 
'ılıc1, b;i' bir h ~et kuvvetlerinin 
~e lllıdutu a e bi hatıa.n karşı 

\ttı eııı.lnt k tıu ve mevcudunun 
~ t..~ııı l.Ybettiğinl bildiriyor. 

~ ~~~ ~eçen cumartesi bi
~llr. tnbardımanmda 35 

Orta Avrupada ÇarJJzşan siyasetler 
O rta A vnıpa vaziyeti yine gtl

nön en mtlhlm meselesidir. 
Bu meeele Ue bütün A vnıpa bUytlk 
devletleri pek yakından aJUmdar 
oluyor, içlerinden her biri veya her 
grup kendi isteğine ve kendi men. 
faatlne göre halletmek için ehem
miyetle ufrqıyor. 

Berlln-Roma mihveri Orta Av
rupa lthıl kendi menfaatine uygun 
bir ıekllde halletmek istediği için 

Orta A vnıpa devletlerind• olan 
Çekoslovakyayı aymmk ve dlger 
devletlerden, yani Avusturya, Ma.. 
carlstan, Yugoslavya ve Romanya 
araıuncla bir anlqma vüeude getir
mek, bu devletler arasmdald anla
pmamazblı gidererek evveli lktı. 

sadl bağlan ~· daha 
sonra da ılyul ani.,.......... lmkAa 
vermek flkrlndedirler. lialya De 
Almanyanm Çekoslovakyayı t.eerlt 
etmek ıst.emelerlnln 19bebl, bu dev· 
letln Fnıula Sovyet Rusya Ue kar· 
IIhklı yarc1ım paktl&n yapmıt oı. 
muıdır. Bu paktlar fatilt devletle
rin menfaatine 11YIUD pbuedlll 

[~~~~~~~;~~~~~~~:::~~::~~~~~:~:::~] 
için bunlar da Çekoıdonkyayı tec
rit ederek onu yabm kalmıya, ya. 
hut bu paktlan f•be mecbur et
mek ı.tlyorlar. 

Yine ba Od devletin W&Jrlrlslne 
göre Orta Avrupa meHleei hiçbir 
vakit "Almanya-. ve ltaıyum bal
lol1111mu. Yani, Orta Avrupa ttaL 
ya ve Abnanyaam kucqmda y...
nuya malıktmdÜ. 

0rt.a A'n'Upa devlet.lerl bu hali 
hluettlklerı ve JatlldUlerbd kOIDIU 
devletlertn hlmayealne ~ 
lstemedlklert .. daha .,.... bir 
hattı hareket takip etmek tmla)'tl· 
ltlndedlrler. 

Bu tem&J1lltl ~ albl Orta 
Avrup.dald ntlfuwnan l&l'9lbıllm-
muau let.lyen devletler tetvlk et
mekte ve bu yoldaki tetebböslerln 
bir MllM!re vermeme.1 beldaunek· 
tedlr. 

Lodra ~ giyme merulmJ dola. 

ymlyle btlyUk bir slyul toplantıya 
ela vMlle te,kU ett1il için orada da 
Orta Avrupa meeeleJeri IÖl'lltW· 
möt ve bDh .. sa Orta Avnıpa dev
letlerlnln Udmadl it beraberttğlnl 
t.embı yolunda adımlar atdmqtır. 

S OD posta ile gelen Londra ga.. 
zetelerl tarafından ver0en 

maJamata göre Lonclrada vWnı bu. 
lan tefebböllerln beclefl, Çekoslo
wkya, A V1lltarya, Macaristan, Ro. 
manya, Bulprl8tan ve Yugoslavya 
arumda, Tuna devletlerlnln refa.. 
hmı arttıracak lktlladt anıapna1., 
nn teminidir. 50 milyon ntlfullu bir 
Aha tetldl eden bu memleketler a. 
rMmda tktıBadf an...,...•ar temin 
olunduğu takdirde, amanla slyui 
botnut:amluldar ela bertaraf edlllr, 
yani Yatama prtlamun dtlMlmetll 
tlzerlne bu devletlerin kendi nefis
lerine kartı ltlmatlan artaeaF. için 

siyasi me&elelerln hallini kolayla§
tıracak fırsatlar ela kenclillğlnden 
dojar. 

Yani Londrada dütttnWen ve ko. 

•utulan hatb hareket, Venay mu
ahedeebıbı çlsdlil hudut ytbtbıden 

lıAaıl olan h0tnut.amluklan bir ta
rafa bırakmakta ve btltön bu meni. 
leketlerde Y8flYUl bötön ekalllyet

lerln mU.vl feralt dairesinde mua-
mele görmesine ehemmiyet veril. 
mektedlr. Garbi Avrupa devletleri 
de MDletler Cemiyeti yoluyla bu 
muamelenin tahakkukuna yardım 

edeeekttr. 
Londracla görötWen noktalar bu 

mahiyette Mmkl• beraber aerl ln

ldtaftar beklenmemektedlr. 
Macaristan n.tbakanr Daranyl

nln Tuna bavsumcla it beraberlljf 
için askeri ve siyasi mösavat temi. 
Dini ve Macar ekalllyetleri için yeni 
anlatmalar yaprhnumı lstemMI bu 
yoldaki anlefmalara kat't bir mahi
yet verecek uydıyor. 

B. FELEK 

Eski Kral 
Evleniyor 

Londra, 17 (TAN) - Franaada 
Tours şehrinde, Cande gatosunda Ma
dam Simpson'la beraber bulunan sa
bık Kral Edward'm evlenme tarihi 
hayli yaklaşmı§tır. Evlenme gUnU ya
rın tesbit edilecektir. Sabık kralm 
kardefi Kend dUktl izdivaçta hazır 

bulunacak, aynca eski Ba§vekil 
Lloyd George, ile sabık nazırlardan 

Win.ston Churchll de bulunacaktır. 

Mülteciler liin 
lir Profe 

Ankara, 17 (Ta.n muhabirinden)
Manisa mebusu B. Sabri Toprak ~ 
kiyeye gelecek mWteciler hakkında 

Kamutay Başkanlığına bir kanun pro 
jesi vermiıtir. Proje, memlekt!timize 
gelecek mWtecller için bazı tahdit 
kayıtlan koymakta ve bunlarm iskln 
edilecekleri mmtakalan teabit etmek-
tedir. . 

Bereket Yafmuru 
KU'§ehir, 17 (A.A.) - Villyetimi

zin her tarafına bol ve faydalı yağ. 
murlar yağmaktadır. 
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.lVl.ELEK 1fŞ1 ~ Rad.yo 
Lisesinin Sinemasında verilecektir. 

KASA SOYAN 4 
COCUK TUTULDU 

• Senelık Büyük 
Müsameresi 

Programda yeni filmler • Dans · şarkı • varyete 
numaralan· Konser.ve Ferdi Tayfur tarafın
dan harikulade gUlUnçlU LOREL HARDI la • 
tanbulda monoloğu ile 

MUNiR NUREDDiN 

BugUnkU Program: 
Öğle neerlyatı: 

50 
12.30 Plakla Türk musikisi 1:2· u 

Havadis 13,05 Muhtelif plak neşt1Y11 

14 Son. 
ve arkndaşları konseri mevcuttur. Fiyatlar 100 ve 50 kuruştur. Biletler Aktam neerfyatı: 
bugünden itibaren MELEK gişesinde Batrlme.ktadır. 18,30 PlAkla dans musikisi 19.~ 

Bir Mütecaviz 1 

Mahkum Ofdu 

\ •••••••••••••••••••••~• Konferans: Eminönü Halkevi s~or yal yardım şubesi namına: . po!C b. 
1 ,. 

Ingiltere Kralı, 6 10cı Jorj'un taç giymesi ve sinema 88.ll'atinin vilcu
da getirdiği en bUyi.lk ve en muhteşem şaheseri ve Kral 6 ncı Jorj'a 

Nuri Osman (Deri ve saç hıfz~ C. 
huı hakkında) 19,45 Konferans: 

hediye edilen 

Halk Partisi namına Feridun <Sr:; 
run fevaidi hakkında) 20 BelIJlll ~ 
arkadaştan tarafından Türk ınu 

A Jiye Vçüncü Cez.a kisi ve halk şarkıları 20,30 önıer ~ 
mahkemai, dün, •iNGil TERE TACININ incileri za tarafından arapça söylev 20,45daJI 

uki bir meukulun muha- Methut Suçlar Müddeiumumisi Hikmet Sonel, dün geç vakte mal Kamil arkadaşları tarafıncss· 
filminin ilk iraesi şerefine: şehrimizin en kibar halkı bu ak,am TUrk musikisi ve halk şarkıları ;~,,, 

k·m-ı'n' bit' ' J' l kadar yatları on altıyı geçmiyen dört kasa aoyanncusu hakkında- at Ayan) 211ıı:: o k t 2215 Ar.:. 
~ ~ 1 " 1 IJe •uç u· •- S AK A R YA sinemasında tertip ettiği bUyilk artistik gala ve nU- ' o.ı r es ra ' .. illi 

yu mahkum etti. Bu ita. k i tahk:katla metıul olmuttur. Suçlular, Müttak, Kemal, Emin ve borsa haberleri ve ertesi gUt1 
mayişe iştirak edecektir. Şimdiye kadar vUcuda getirilen en muazzam, programı. 22,30 Plakla sololar, o'P"' 

rarı icap ettiren hôtliıe ve Abdülcelild ir. Bir de bunların Hüseyin adlı ikinci derecede en muhteşem ve en fazla artistik bir eser - lngiltere - Fransa. ve !tal- ra ve operet parçaları. 23 Son. 
ıutlur: suç ortakları vardır. ya gibi 3 muhtelif memleketten ve her biri kendi lisanında konu,an Glinlln program oıü 
Bunchın bir •ene on Soyulan kasa da Beyazıtta Hacıba-..--·------------ 50 btiyUk yıldız • mtihim ve alA.kabahş bir mevzu - göz kamaştırıcı bir 

ba adile meşhur 55 yaşlarında mahal- AMBARDAN mizansen. Dehakar SACHA GUlTRY'nin en dahiyllle ve orijinal eseri.. Senfonik konserler : _<fl6 
dört gün euvel, Mücltleiu- lebici AbdUlkadirindir. 21,15 Va.:rşova Senfonik kOıır' 
mumilik, ••kitlen hocalık BUyUk hırsızlara taş çıkartacak bir ALI NAN 3u film baş!<a hiçbir sinemada gösterilmiyeceklir. :~~~ :e~%~kc:~~e~r;~c~~~!~; 
yapan Dölöro, atlında bir maharetle yapılan bu soygunouluğun aveten: Kral 6 ncı Jor'un taç giynıe merasim fonik konser 22,30 Renne BU~~" 
Ru• hakkınJa takibata meraklı tafsilatı şudur: PETROLLER .. konser (Ducas'm öldUğij.gtinUn,.. 
bcıflamıı ue küçük çocuk. Suçlulardan Emin, bir müddet Ab· bütün ta• Sİ!atİle QOSterilecektir, dönümü mUnasebetlle. 

DUn ağır ceza mahkemesinde bir Bu akşamki gala müsameresi için resmi elbise gı'yilmesi 9ayanı arzu. Hafif kome.rler •• 
ları iğ/al •uÇÜe teukil ka- dillkadirin yanında çalışmış ve son ihtilas davasına devam edlldf ve Os · 

zamanlarda da ayrılmıcıtır. Emin, bir dur. Bütün numerolu ve mütesaviyen 1 lira fiyatta olan yerlerden an- 1310 Bük 0 k 15 p ,~ ~ 
ran almıfb. Dölö1'0f'un "' maniye telsiz istasyonu memurların- 1 di ' reş r estra r " • 

gUn Akearayda bir kahvede arkadaşı da S ı·h ddi l ·ı H kkı ŞUkrU • cak bir kaçı kalmıştlr. Temininde ace e e nlz. Tel. 41341 • sa dalgası Salk musikisi 15,30 ııoı1 
9 -12 Ytıflanntla 22 katlar MUştakla Kemal ve AbdUlcelili bir Al~R a a ~~ n, sm~il a 

1 
'· Hak' 'I: • ~ ma kıaa dalgası orkestra so~ıcttf 

çocuğa tecauüz ettiği id- köşeye çekmiş· ıza, uammer, sey n ve. • f ı•••••••• ••••• ••• • • • • •••• .. 
1 

Va11ova Rachon takımı 18 J3UdaW 
Jia ediliyordu. ç kl · d 1 Be Abdillkadi kı şahit olarak dinlendiler. Suçlu ye- ~ Plak koruıeri 18,30 Roma kısa . ~ 

- ocud ar~ em~. n kasa rinde telsizin başmühendisi Ali Ke · ı "' H A L KEVLERI NDE ıı İngiliz musikisi 19,20 Peşte Ç:elJ 
Dün .yapılan tluru,ma- rln yanın a ç ıştı m z~~~n, thf · mal vardı. 1 19 M AY ı s • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • v orkestrası 19.20 V arıpova Oajos20 )'e 

da Dölörof'un ıuçu, mala- stnda bir çok paralar gor um. ı- Ali Kemalin telsiz ambarından pet Filolo1ı Vilhelm Tomıe'nin ~radkeasrtrRasoım(a.Plkaıksa) ld9a,13g0asıdaAn -~,,~ 
k b yar adam paralan ne yapacak, şunu ' . . .:ı , .. .ı;..., 

emece •a it 6Örültlü, iki . 1 rol aldırarak şahst ışlerınde kull ı :.ıı· Atatu·· rk'u·· n hatıruını A nma Töreni Türk dillerlle neşriyat 19,50 ?Jil Ot'. 

1 
sene on ay ha,,.ine karar 1 soyahmk .bAt damhakıllı ykaşıyd~l ~~i bol ğı ve telsiz sahasından biçtirdiği ot- llk TU k k Torino kanşık konser. 20 Peşt~~ 
uerilcli. Ufa k r za metlek enl ıbe t klif ları da iki senedcnberl satarak para- r alfabesini okuma şerefi- kestra (Operalardan parçalar) ~o·~ 

Paraya avu~·raca o an u e A NA D Q L U ni kazanan Kopenhag üniversitesi BUkreş Mandolin orkestrası. 2__;""" :ı~.. i sının bir kısmını aldığı iddia ediliyor- .ıvP" 
c:;;;;;-.;;;;;;;;iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;_. .... iiiiiii ... • hepsi tarafından ta!!vip edilm ş ve der d Dil d' 

1 
h'tl d b" k filoloji profesörü Vilhelm Tomse'nm Varşova Çok tanınmamış vaJsla;.:,.t - . . u. n ın enen §a ı er en ır ço - topraklarına ayak bastığı mu · 21 05 Prag Erkek k 21 55 J:'T~ 

hal karar verılmış: lan bu iddiayı teyit edecek şehadette kaddes güntin yüksek hatırasını 1 hatırasını anmak için Şehremini Hal. ' orosu ' J{Jl': 
Beyoğlu Halkevi 

Orkestrası 

Çal 1 f k t k hta kevinde pek yakında bir toplantı ya. Rus musikisi 23,15 Stokholın ~....-ıtl 
- a ım, a a asanın ana · bulundular. tebcil için musiki 23,15 Bükreş Hafif nı~ 

rmı nasıl elde ederiz? Muhakeme, gel mi yen şahitlerin ça- 19 M AY 1 s ı pılacaktır. pllklan 23,20 Prag Plak kO~ 
Emin, bu mUşkülU de halletmiş ve: ğınlması için başka güne bırakıldı. • 23,20 Stokholm Hafif musiki 
- Kemalle MUştak AbdUlkadirln _ __ Türk Büyükleri Geceai Roma varyete. 

Beyoğlu Halkevi, bUyilk bir orke• yanına işçi olarak ~rerler. Anahtar- I isimli Tllrkçe SözlU Film 
1 

i . Oda Musikisi: ~ 
tra vücuda getirmek için teşebbilıle- lann yerini öğrenirler, bir gece ka- spirto Sahtekarlığı 19 Mayıs Çarşamba Şehrem ru Halkevinden: Tiyatro 15,25 Prag kısa dalgası !{e~t.ıO 

. . . ti ö U .. d k' h . milelliflerimizden Muaahipzade Celil konseri 16 Kısa dalgalı Roma fr~Fet· re gırışmış r. n muz e ı uırana pıyı arık bırakırlar, biz de girer ka- B d · ı · Uh" ı · i takl"t ı• "' azı aıre erın m ur erın 1 gününden itibaren ile evimizde ilk açma törenini yaptı. konseri 18,15 Prağ Yaylı Ku~.1-' 
kadar gençlerin milracaatlan kabul ... yı acarız, dentlatir. Nihav. et evvelki d k . h' .d · d · •rt 1 k ı SP' .. 

..... " e ere ın ısar ı aresın en ıspı o a • ; p E K ğı (TU k bUyUkl i 1 ") onseri 19,45 LaypzJg Yayı .ıı• 
edilecek ve 1 Haziranda bir seçme ya gUn MUştakla Kemal, Abdülkadire dıklan :için tevkif edilen Abdullah, ı~ mıı r er gece en ne kua.rteti 21,40 Prag kısa dalgası 1' ... 
pıldıktan sonra derhal bir orkestra mUracaat ederek kendilerine iş iste- Dimitrl. Yako, Ahmet ve Ropen, dUn aW. olan bir yıllık programımızın ba. tet. 
kurulacaktır. Bu orkestra, muntuam mfıslerdlr. Abdülkadir bunların tekli· ır~ vJJlriLdördUnt>Jl AOt1?ll hlkfhıı~· i· L _ L zı gazeteierde (bir ihtifal jttbtlesf) l!"f. Reslt.alle.r: i)jJ 'fi 
~ekili.le çalıRatak Te"'~"levvelden iti- fini kabul etmiA ve: ne verilmi•lerdtr. Tahkikata bu n ... ·- __ ......___ uı Lt::nu.;tı euımıt;"• • ., ., ......... '"1. fır 15,45 Prag kısa oaıguı :t.ını ki 

7 ?:'<~· !# "' _., (Halit z· jUb"l ") l E sita.li l8,l5,.='1-0\'BuPiyano refa ~ 
haren konserler yermiye b&flıyacak • .,_ Bu -- burada yatınız. Yann devam edilecekilr. ~-••••••••••r lY,a 1 esı , yapmış 0 an • 1 .,_k_,v,,:_ "o 30 peşte \U 

m:;- e-~ minönU Halevi ile programmuzm ka- e sopran şar ~-ı w;>, D' 
tır. anneleriniz gelsin, mukavelenizi ya lonsel resitali 21,30 Belgrad Bee~ 

Bu i§e alt faaliyet dört kııma ayrll pavım ve sizi çalıştıravım .. demiştir. cuklar, sabahleyin Valide hanında M h. a· K f rı§tırılmıe olduğu görülmüştür. Evi. ven ıolo musikisi 22,25 Prağ 
-+n· Birin · k ı ı · d""k Ü im lr Oft eranS mı·z ayın ilk ve on ....... incı' günlerinde dalguı (Orkestra ve solo) mı.,...... cı ııım yayı au ar ve Kemalle Müştak, Abdülkadirın u toplanmışlar, paraların taksimi igine ~ 

orkestra.aını teşkil edecektir. Bunu klnmda kalmudat', Eminle Abdülcelil baglamışlardır. Belçika Mühendisler Cemiyeti aza. diğer konferanslardan ayn olmak U. Dans Musikisi: f/J 
konservatuvar profesörlerinden Se~ de saat 3 te dükkana gelmişlerdir. Abdutcelil ve Emin, bu sefer de smdan Mösyö Marcel Migeou, bugün zere yaşamış ve yaşayan bir Türk bü- 22 Stokholm 23,30 Laypzig 23ıfgı 

d kt. B d b d f r yüğünil çevremiz halkına tanıtmak Kolonya 24 Peşte 24,15 Mil8.nO• fettin Asal idare e ece ır. un an Dört arkadaş, un an sonra aa 1• çaldı klan paranın miktarını arkadaş- saat beQte Univcrsite konferans sa. kl · 1 ·) · 1 k :.- gayesile (Türk bilyU erı gece en nı rino vesaire. 
başka bir de oda musiki.si heyeti ye- yete geçerek buldu klan anah~~ ~~ lanna 160 lira diye söylemişler ve on- lonunda (Zeynep Hanım konağı) mil tertip etmiştir. Bu gecelerin bir ihti. 
tiştirilecektir. Bu işi de yine konaer- sayı açmııılardır. Emin ve A k"ce ı lara. kırkar lira vermişlerdir. Bu iş lf ihrakiyeler (Carburants natio· fal ve jilbile gecesi olmadrğıru tavzih M'll M ali' T ·nl 
vatuvar profeeörlerinden Sezai Aaal paralan alıp sıvışırlarken. dUk anda te bittikten sonra. her biri bir tarafa ederiz. 

1 ıta u ım ayı ._ 
üzerine 11.lm)ftır. kalan arkadaşlanna kasadan 300 savuşmuşlardır. Zabıta, Müştakta HU nawc) mevzuu üzerinde bir konferans Milas, (TAN) - nk ve orta Jt\e.ı· 

Yine konservatuvar hocalarından lira aldıklannr söylemişler ve oradan seyinl öitleye doğru Taksimde yaka- verecektir. Son yıllarda bir çok Avru- YENi NEŞRJY A T teplerden bazılannda bu sene ııııı)"' 
Nurullah Şevket te, Beyoğlu Halke- ayrılmııılardır. Halbuki kasadan 420 lamıştır.Paranın bir kısmı çocukların pa memleketlerinde pek ziyade ehem- lim vekilleri tarafından tedrisat dl 
vinde bir koro heyeti vUcuda getire- Ura almışlardır. üstilnde bulunmuştur. Kemal henUz miyet kazanan bu mevzuun memlekf'- ÇOCUK - Çocuk Esirgeme kuru- pılmıştır. önUmilzdeki ders yı~ 
cektir. Abdülkadir, ertesi sabah kasayı tutulamamıştır. Asliye dördüncü ceza timizde de alaka ile telakki ve takip mu genel m~rkezl tarafından çıkan- açık muallim kadrolarının dol~ '!fjJ 

Bir de nefes sazlarından teşekkül açtığı zaman itin farkına varmış ve mahkemesi, yakalanan suçluları dUn olunacağı §Üphesiz görülür. Konfe • lan bu mecmuanın 3! üncü ıayısı gü- maaı ve asil muallim tayin edil 
eden bir bando teşkil olunacaktır. hemen polise malumat vermiştir. Ço- tevkif etmiştir. ransa herkes gelebilir. zel bir şekilde intişar etmiştir. istenilmektedir. ~ 
~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!il!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~· 

lki da.kik& sonra Kaymakamın pardesUBile Binba
şının san meşin çantaaı geldi. Çanta açıldı. iki ka.· 
deh, iki çatal, ıbir kutu balık, iki yumurta ve bir fife 
çıktı. Bu esnada oda da halvet olmuf, herkes yerli 
yerine çekilmişti. Binbaşı : 

- SiMDiLiK 

\ - Bir eksiğimiz var Mehmet Ağa, bil bakalım? 
- Yoğurtla taze ıa.rmıaak. 
- Yaşa be! Nasıl halden anlarsın. 
Kahve tepsisinin arkuma kUçilk bir çilingir 'ilOf· 

rası kuruldu. Kayma.kam Bey, gene sUkut ediyor ve 
ara sıra elini pencereden çıkararak rUzglr esiyor mu 
esmiyor mu diye muayene ediyordu. Mehmet Ağa 
her sfü:e bir cevap uydurup veriyor ve genç Tıbbi
yeli kendi kendine başka ,eyler dUşUnUyordu ... 

-No: 8-
ranelik var ya, nanı şu .Kraıkızrnm mczan aedikleri 

çerçi geldi, biraz da.ha kazmağa ba9ladı. Sevinçi.ll: 
den bir tepinmediği kalıyordu. Ben de kendi l<~~ 
dime Mamat dedim, aptallığın lüzumu yok, çerÇ:,,. 
buradan sa.vmağa bak! Yerden ikicik çakıl aldlıcı• 
ay ışığında çerçi arkuını dönmtiJ kazıyordu, ça tılt 
lm birini sırtı kökUne bir verdim. çerçi iki kartf rr 
zıpladı, titremeğe ba,ladı. Ben çakal gibi bir 10

1
,,

gandım. Çerçi ceketi giyerken ikinci çakılı ayal' olS' 
rına vurdum. Bu sefer puhu gibi ses çıkardını. S il• 
ra gediğe öylece pustum kaldım, çerçi kazma.yt. ~!llt 
reği ıırtlayınca nah taban! Bir saat sonra geld ., 
baktım, çerçi ışığı söndürmUş, dükkanında çıt Y

0 s• 
Yavaş yavaf geldim, kapının rezesine bir paUe.Jll 
nıış tabanca kurşunu uıverdim. 

Uç, dört kadehten 80nra, çok ,ukUr Kaymakamın 
dudakları lamıldadı: 

- Mehmet Afa., dedi. Sizin tekllifi harbiye 11.·\ 
manlan ıevkolundu mu? 

- Az kaldı Beyim. iki ıefer daha yaparsa yetişir. 
Çok fUkUr, za.hrayı evveld&n sevkettik. 

- Bizim ka.za bir tUrlU bqaramıyor. 
- Sıkıştırmıyor musunuz? · 
- Ne fayda? Hayvan yok, araba az, nakllye para-

lan vaktinde verilmiyor. Halk paıuızhktan fiklyet 
ediyor. 

Binbaşı neşeli bir tavırla söze karıştı: 
-'- Herkes Define Mehmet Ağa değil. 
- Ah Beyim, öyle diyorsun amal 
- Etme ıen de! .. Artık ıen de parasızltktan şl • 

kiyet eder1en. Sonra köylü. biz, herkes ne yapsın ? 
· - Bilmiyorsunuz Beyim. 

- Defineyi mi? 
- Bırak onu canım. Mual. 
- Ma.aal mı? Kime kubus atıyoraun Mehmet 

~ğa? 
Binbaşı Kaymakama döndU: 
- Siz Mehmet Ağanın define hiklyesini bili

'IOr mwıunuz? 

zayır, isteksiz bir sesle cevap verdi: 
- Şöyle .. Bir define işitmiştim. 
- Onu kendisinden işitmeli. Ben bile hepsini işi-

temedini .. Mehmet Ağa! 
- Buyur. 
- Gel şunu bize olduğu gibi anlat. 
- Bir şey yok ki .. Hepsi düzme. 
- Olsun olmasın.. Ama. dosdoğru anlatacaksın. 

Söz ver bakayım! 
Epeyce bir mücadeleden, ricadan ve Kaymakamın 

iki rakı daha çakmasından sonra lutfen ettiği ısrar· 
lardan sonra Mehmet Ağa razı oldu. 

Hikaye genç mektepliyi meraklandırdı. O da dik· 
katle dinliyordu. Mehmet Ağa ezile büzüle anlat· 
mağa başladı: 

- Çok eski Beyim, ben o zamanlar çobanlık e· 
derdim. Köylü senede iki1Jer havai (12 okka) buğ· 
day verirler. Ben de onların davarlarını yayardım. 
B1r gUn köye kasabalı kılığında, sarı sakallı, geçkin 
biri geldi. Ağalarla konu,tu, köyde kilçük bir çerçi 
dUkkA.nı açtı. Kendisine Tuna muhacirlerinden 
derdi. Çerçinin suratı bana iyi gelmedi. Arasıra U· 

saktan kollar, bakardım. Çerçi ortalık tenha iken 
bizim şu kuru çeşme arkasındaki taşlıklar& çıkar. 
oradaki viraneliklerde dolaşırdı. Her vakit te elin· 
de kitap gibi birşey bulunurdu. Oraya bakar, hava· 
ya bakar, yere bakar .. Gel gUn, git gUn, bir de an
ladım ki çerçi o arazi üstünde birşeyler ara.yor. Vi· 

viranelik? Orada yere nişaneler çizerken gördüm. 
Hiç unutmam. o gece ay ışığı da vardı. Ben davan 
yatırdım, gittim, çeşme arkasından çerçinin dUkkanı-
nı gözetlemeğe bafladım. Yatsıdan· sonra herkes 
yattı. Derken efendime söyliyeyim, çerçi yavaşça 
çıktı, ben Ç~menin ardına aindim, önilmden geçti, 
elinde bir kazma ile bir kürek vardı. Ne yapacak 
diye usul usul arkasına vardım. Beni hiç görmU
yordu. Tam Kralkızı yerine geldiği zaman etrafına 
bakındı, kazmanın sapını öteye beriye vurmağa baş
ladı, vurdukça kulağını eğip sea dinliyordu. tki saat 
k~dar. ~ğra.ştı. Sonra sankileyim kimseye görünme
nııf gıbı döndil baktı. Ben ıabah davan yayılmağa 
çıkarırken oraya uğradım. Ne göreyim, çerçi kaz
mış kazmış kapamış. O zaman aklıma geldi, derler 
ya, Kralkızı nerede varsa orada define varmış. Ya 
bunı:da d~ varsa diye dilşündüm. Ertesi akfam 
çerçıye ugradım. 

-:- Ce:r~i dedim. Benim yeni çepiç doğdu, boncuk 
verır mısın ? 

- Peki Mamat, dedi. Tuttu bir avuç boncuk ver
di. Dedir_n. bu kadan, çoktur, hem pahalıdır. Zaran 
yok dedi, lbu benden sana. caba, para pul iatemen .. 
Baktım çerçi çok keyifli, ben aptal aptal yerime 
git:~· gittim emme akşam olunca da doğruca vira· 
~~l~ge . ~oştum, bir gediğe saklandım, oraya gelece
gını bıhyordum, uzatmıyayım efendime diyeceğim, 

Binba,fı - E .. y! Bunlar da niçin? ~ 
- Çerçiyi köyden kaçırmak istiyordum da·· e1 

fendime söyliyeyim ıab&h oldu. Ben hiç bir fil" 
söylemedim. Doğruca çerçiye gittim1 biraz ıiclJJl b1' 
tedim, çepicin boncuklarını dizmek için, çerql tııSlr 
sefer renksiz, ıomurtup duruyor. Bir iki laf a.t ,p• 
baktım ki ses yok. Anladım Çerçinin nevri bOı ıJJI 
muş. Girerken kapıya yan gözle bakmıştım, 1.<utfı.Jf"' 
da yerinde yok. demek, çerçi görüp almı, .. Ş 
dan buradan derken lifı getirdim de dedim ki= tP' 

- Çerçi dayı, sana bİrfey diyivereceğim eJJlıı•I 
kimseye ıöyleme. Sonra beni tuz buz ederle! "'ıl1' 
Çerçi gözlerini açtı, ıöyle oğul söyle, dedi. K~lal )İ: 
eğildim etraftan sakınır gibi yaptım da dccJ.iıtl ıet 
Herkee seni Moıkof casusu sanıyor, bi:.t.iln ~b' 
birlik olmu9, sanki sende çok para var imif. G ttıJ 
aenl hem soyacaklar, hem .... Çerçi kolumdan tıl ı' 
e .. y hem!? söyle! alt tarafını söyle! .. diye '~n· 
zangır titremeğe ba,l&dı, hem ıeni burada g 1,J 
verecekler! Nereden ifittin? Ne blliyonun? diYevr'' 
vanr gibi yaptı, ben de geçende delikanlılar 8 61' 
oynatırken earkoflukla bunlan hep anlattıla.t• 
dim. 

(Arkalı vaı> 
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T'AN 
Gündelik Gazete -
. BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emtn YALMAN 

tAN• 

19 Mayısa kavuşurken 
lef {'-JıCl(J,J 307-Cs) 

kirct lh hedefi: Haberde, fi. 
riia e, her teyde temiz dü· 

... ,,..~ ................. ............. 
t, 1&ınİıni obn L 1~- _!• Rllet • aa, auanın 

..., eaı 0 bruya çahımaktır. 

GONON MESELELERi 

Halk ve Halk 
Edebiyata 

ATA TURKUN BUYUK 
KARAR·ı ARiFESiNDE 

YURDUN ~~ :1-ı Ve Parti Genel 8ekn
Co~Wuu Kaya, edlblerlmbe 
~ lcbl birer mektubla onları, 
~ tllerler h&lırlamap davet 
~ ır...:_Bu tefebbttaU bttyük bir 
ı..._ ~ hareketbıla bat · 

Bugün Hatay 
davamızı da ka· 
zanarak hariçle 
olan bUtUn he· 
saplanmm ke1-
mi• bulunuyo
ruz. Tam mina-' 
ıile mUıtakil bir 

MANZARASI 
oı;::a bı.d etmek vulleef devletin 
llQ, ~kadar mttnevverlerlndlr; bu
~ itile •rm Şllkril Kaya, 11a1. -"""~Q kutlacbtmm gtlll, 
~ -.uneJerle ve mlaaller göe. 

yurdumuz var. Dünyanın her 
yerinde aaygı ve itibar kazan
mıı bir millet mevkiindeyiz. 
Türklük ııfatı, en yilkıek Iİ• 
yaıi kıymetlerden biridir. 

Kendi Ağzından Dinl~ı 
~-.. llllatnu,tır. Edipleri halk 
~.:"': •ernıeıe ~. bu vulfe 
~ flW bir teulıllrUdtlr. 
~ Bakanı.tımımı köy ettt · 
~ ~tenıı, okuyup yazanlar sa-
~~ llıJelaınaııda çoğaltacaktır. Bu 
~ g rlnl fikir llemhıe açaca. 
~:'it halk kütlelerine ne oku-a_ • 
Ja. ~ 1eıindedlr, zira yann da
~ ..._;1cuyacak olan halk, bugün 
lrttU-. •-~uzdan geıılt bir okur 
~""MU etnıektedlr. 

S ha~.~ okuduğu ve ne o
oa-.. '8 --.ıacla bir tetkik yapmıı 
~ 1"lıı Qı Gerıeı Direktörlüğü, bil
~ ~~la ve bir Ud formalık o. 
'ile~ 10,000. 60,000 tlraJIJ 
~11'.cuı köylerlrnbde kolayca 
._, ~ Olduğu net1Cfl8ine V&l'llllf-
'-S. kartı, münevverler için ve S ~!- llluharrtrJer tarafmdan 'S ... '-Pl&r tlrajmm 1000 • 2000 
~ dot.etrtou hep blllrb. 
~. h-~e okuduğuna gellneec; 
~ ... ·~ken bat yakınlanndaki 

""'~ ~i;;;k i;ı"". 
~~~~e=~ ~ ı..., nılyar tUtablllrlz. 

~ ~yb ki genJJ halk yı. 
;;-'"iti asrı olcudufu teyJer Usan, 
)f ~e evıaı balummdan birkaç a
ta S ~ : Kerbeli tehJtlerl, 
t ... 4lı aeaı t&bfmamesl, Hazre. 

Bu yaman, umulmaz netice· 
leri, Atatilrkiln, itlerin manza• 
raımı ve ihtimallerini sok de· 
rin bir göriltle tahlil ettikten 
ıonra verdifi bilyük kararlara 
borçluyuz. 19 Mayıs 1919 da, · 
bundan tam 18 sene evvel Ata· 
türkün Samsuna ayak basması, 
verilen kurtuluı karannm tat
bika geçmesi demektir. 

Atatürk, o vaziyeti nasıl gör· 
milştü ve büyük kararma ne 
gibi düşüncelerle varmıştı. Bu· 
nu büyilk nutkunda pek açık 
bir lisanla tahlil etmişti. 19 Ma• 
yıata tatbikata geçen büyük 
kararın saiklerini Atatürkün 
kendi dilinden dinliyelim, keli
melerden her biri üzerinde du
racak ve dilşilnecek olursak, bu 
bir, iki ıUtunluk yazı gözUmüz 
önünde bütün bir ilemi aydın
latabilir. 

Bu izahattan 
sonra umunıf man 

hll bir surette, hep 
beraber IJllltahe • 
de edelim: 

~· llarıı.r kııı...ı ve ıı.n. 

~ ' köy ve kasabalanmızda 
d..L ~ c!0~rrıasma mlnJ '>lacak 
~ ~ k daha lyllerlnJ • ve belki 
bt..,.~. 'llatıa • onlarm yerine koy
~ ~ SllkrU Kayanın, mektu
~.~ leJ1 el'lınızcıen latedfğf de bu
~~ \'e on kitaptan tefekkW 
o...,.~ on kitap ta halkın eea
bf...,,, ggro Yabancı olmadJğı Aşık 
\>e ~~elet flu, Leyi& Ue Mecnun gt. 
llllQ ~ iti 0laca.k, bunlar dil, U.lub 

Munasıın a.:vtetl~r. Osmanlı dev 
Jet ve memleketine maddaten ve 
minen tecavüz halinde; imha ve 
taksime karar vermişler. Pad1'u 
ve Halife olan ıat, ha:yat ve ı'aha.tı. 
nı kurtarabilecek ~areden bqk• 
blrşey dU9UnmUyor. HUk<lmetJ de 
ciynl halde ... 
Farkında olmadığı halde batrz 

kalmı, olan millet, zulmet ve mUp 
hemiyet içinde tecellileri bekliyor. 
Fellketin dehşet ve sikletlıd idrake 
başlıyanlar, bulunduklan muhit ve 
hi&sedeblldikleıi tesirlere göre kurtu 
luş çaresi tellkkl eyledikleri ted • 
birlere başvuruyorlar ... Ordu, ismi 
var, cismi yok bir halde ... Kuman. 
danlar ve zabitler, harbi umumt. 
Ilin bunca mihnet ve meşakkatıerı 
le yorgun, vatanın parçalanmairts. 
olduğ'unu gormekle dllhun, gözle. 
ri önünde d .. rinleşen karanlık felA.. 
ket u~urumu kenannda dfmafları 
çare, kurtuluş çaresi aramakla 
ınefgul.. 

Atatürlıün Mütarelte btqlarıntla çıhmıı bir reami 

t..~._IQ~ ba.kmundan bugii • 
'- . ~ ._......., e teut edilecektir. 

ı,: ~~ latenUen itin ko • 
._. it ~ takdir eclerla. Ancak, 

4J~ ~la için kendllerlne 
~ kte oldufunu da e • 
~ ~: ı.._ f.eeUm edeceklerinden 

' l'eddbı Boca, lstenlllrse, 
~el ~~le ~ömilrden veya "'t ---amacıan da ba.beede-,, 
~ '1:: baJoıabnım, baıka bf. 
~ \'e b...!_ ~aaıtaaıyıe, köyleri • 
..... be. .... ~ bttyttk kilt
~ ~hıe ve o temiz ktlt
~ de1&1t.elldnıel'den nzaklqtınl • 

llu '111 et etınekttr. 
~ iti ~~- latlhdaf eden bu 
41 ~ltete --~ edlplerlmlzbı 
~ Gldup ıılspotte ken-
a~ ~ da va&lfesldlr. 

~ ltaYiiııd 
~ÖYU e Yeni E.erler 

~ boıUııu~'l'an) . - Köyümüz, 
ht11.....~ "-.t öfirn~ garbfainde ve 
tıeıi~ aeso e\ri teaındedir. Altı ma
l?o 'le 11ç "ardır, Bet deraa
datı ~6be Ok llıtıalliınJi mektebinde 
ili ~ bı.u-ai11•ktadır. Birkaç yıı. 
4"'lli 'e\tdire11 a bulunan ve kendisi· 
lı.ı.. · • lcö~1ıı_ ha,rnuallinı Hüae · 
~ et .... .:. '4QUn d yın 
ti "e 1c-:r~ bir e Y&rdımUe mekte-

ö~ Od Park ve havuz, par 
8.8ı Yaptırtmlftır. 

Burada, pek mUhim olan, bri 
n o k t a y ı d a k..-& Y ı t . v e 
i z a h e t me 1 i y i m : Millet 
ve ordu. Padişah ve H:ılif e~ ~i
yanetinden haberdar olmadığı llbi 
o makama ve o makamda bulun11.
nı1 kartı asırların köklqtirdiği dl· 
ni ve a.nanevl rabıtalarla muti ve 
&adık ... Millet ve ordıı halis çaresi 
<llitünürken bu mevı ı.ıa itiyadın 
E.EıVkiyle kendinden evvAJ "JD&k&'l'nJ 
mualli.yi hilifet ve wtanatm" ha.-
1u ve muuniyetini dü9ilnil~v"· 
HcJif e ve Padif&hlız halla~ mana 
srLı anlamak iıtidadında değil .. Bu 
~kideye muhalif, rey ve içtihat 110• 

iu r edeceklerin vay b1tllne ! Derhlll 
diıuriz, vatan81Z, hain, merdut 0 • 

hır . -.elli( 
Öİ;er mühim bir noktayı da ifa

de etmek lazımdır; kuı-tuluf çare
si ararken İLgiltere, Fıansa, lı.1-
ya gibi bi1~Uk devı.,tıen giicendir
memek eıu gibi tellkki olunm•k· 
ta idi. Bu devletlerden yalnıs biriy· 
le dahi bap. çılalamıyacağı veh-
111i, hemea bUtUn dimaj'Jard:ı yer 
etmifti. Osmanlı devletinin yanu· 
da, koakoca Almanya, ( A vuıtur· 
ya • Macarl!ıtan) varken hepeinl 
li~den mağlQp eden. yerlere H • 

ren itillt kuvvetleri karşısında, 

tekrar onlarla huıumete müncer 

olabilecek vaziyetler alruaktan da· 
ba büyük mantıkaıslık ve akılııs
lık olamazdı! .• 

Bu zihniyette olan yalnız avam 
değildi; bilhaua havaa, denilen in

sanlar böyle dilfilntiyordu. 
O ha.ide kurtulu9 çareai ararken 

iki fey mevzuu bahsolmıyacaktı: 
Bir defa itili.f devletlerine karşı hu 
sunıet vaziyeti almmıyacaktı ''e 
Padişah ve Halifeye canla başla 
merbut ve udık kalmak nna ,art 
olacaktı. 

Şimdi, efendi • 
ler; müsaade bu· 
yururaanıa, aize 
bir aual sorayım, 
bu vaziyet ve ~ 
lu kUfUlında kur 
tuluf için, nasıl 
bir karar hatıra 

gelebilirdi? 
hah ettlfim malfımat ve mUşa-

hedelere göre Uç nevi karar ort:ı· 
ya atılmı,tı: 

1) incisi; İnıfltere himayesini 
talep etmek. 

2) incisi; Amerika mandasını ta
lep etmek. 

Bu iki nevi karar sahipleri, Os
manlı devletinin bir kW halinde 
mubafazasmı düşünenlerdir; Oe • 
ınanlı memleketlerinin muhtelif 
devletler beyninde takatminden ise 
kUI halinde bir devletin tahtı hi

mayesinde bulundurmafl tercih e
denlerdir. 

3) Uncu karar, mahalli hail! c;a
relertne matuttur. Meeell; bul 
mmtakalar, kendilerinin Oamanlı 
devletinden fekkedileceği nazari • 

yesine kartı ondan aynlmam:ık 

tt'dbirlerfne tevessuı ediyor. Bazı 

mıntakalar da, Osmanlı devletinin 

imha ve Osmanlı memleket!cıinin 
taksim olunacağını olmu9 bitmiş 
diye kabul ederek kendi başlarım 
kurtarmafa çalışıyorlar. 

Bu Uç nevi karann esbabı muci

be!i vermiş oldufum izahat meya
nında mevcuttur. 

Elendiler: ben, bu kararlann 

hiç birinde isabet görmedim. 
ÇünkU, bu karaı-lann istinat 
ettifi bUtUn delill~r ve mantıklar 
çUrUktUJ esauız idi Hakıkat hal • 
de, içinde bulıın1u~umuz tarihte, 
Otmanlı devletinin temelleri ç~k
mU,, lSmrU tam~m olmuştu. Os • 
Manlı memleketler; tamamen par 
çılanmıftı. Orhd11 bir u•uç TUr • 
kUn barındığı bir ata Y\lrdu kal. 
mıetı. Son meaele, bunun da tak
&Jmini teminle U'l"a9ılmaktan lba
rertl. Oımanlı d"9vleti onun latlkll 
lL Padişah, Hali!<:. hUkOmet, bun. 
1:ı.r hepe! medlülU kahnımıt birta..
kım mlnuıs lltı7.Jarda.n ibaretti. 

Nenin ve kfmtn masuniyeti 
fçln kimden ve ne muavenet talep 
olunmak latenty.Jt"\'.'.u i 

O halde ciddi ve hakikf karar ne 
o:. bilirdi ? 

EtendlJer, bu \'Ulyet kartıamda 
bir, tek lwv vardı: o da mllU h&
klmlyete mlistenlt, k&yrtaız Ve tut. 
sız müstakil yeni bir Tttrk devletf 
kurmak!. 

itte, daha, tııttanboldan ~ 
dan evvel dilttindttğtlmllıı ve Sun. 
ıonda Anadolu topraldarma ayalı 
buar bumu tatbikatına b&fladı .. 
ğonız karar, bu karar olm111tur. 

Bu k&rarm isti
nat ettiği en kuv 
vetli muhakeme 
ve mantık fU idi: 
Eaaı; Türk mil 

letlnln hayalyet • 
11 ve ferefll bir mil 
let olarak yata • 

muıdır. Bu eau anca!< tam latlk· 
lile malikfyetle temin olunabilir. 
Ne kadar zengin ve mlıreff eh o • 
luraa olıun iaUklllden 111ahrum bir 
L1illet, medent lnunlılr kart111nda 
u•ak olmak mevkllnden yüksek 
bir muameleye llyık olamu. 

Ecnebi bir devletin himaye ve aa 
babetini kabul etmek lnıanhk va
sıflarından mahrumiyet!, aclı ve 
meıkenetl itiraftan b&f k& bfrtey 
değildir. Filhakika bu derekeyfı 
dU,memlf olanlann lıtlyerek b&f • 
lanna bir ecnebi efendi getlrmtıl~ 
rine ula ihtimal verilemez. 

Halbuki TUrktin hayılyet ve iz
zeti nefis \"e kabiliyeti ~k yük • 
sek \ 'e büyüktür. Böyle bir ntlL 
let esir ya..~aktansa mahvolsun 
evlAdır! 

Binaenaleyh, ya lstlkl&I ya ö
lüm ! 

lşte halası hakiki latiyenlerin 
parolaaı bu olacaktı. 

Bir an i~in, bu karann tatbik&. 
tında ademi muvaffakıyete düç.a.r 
olunıınığını farzedellm ! Ne ola • 
caktı 'f Esa.ret ı 

Peki efendim. Diler kararlara 
mutavaat halinde netice bunan ay. 
nl deiU miydi f 

Şu farkla, ki latllr,l~ lçln ölümU 
göze alan millet, iııaanlık hayıi~t 
ve eerefüıln icabı olan bUtU.n feda.. 

klrlığı yapmakla müteselli olur ve 
bittabi esaret zincirini kendi eliyle 
boynuna geçiren mlakiıı, haysiyet· 
ıiı bir millete nazaran yarü ağyar 
nazanndaki mevkii farklı olur. 

Sonra, Osmanlı Hlnedan ve Sal· 
tanatmın idameaine ça.lıtmak, el
bette, Türk milletine kartı. en bU. 
yük fena.lıtı iflemektL Çünkü mil
let her tilrlü f edaklrlıfı aarlede • 
rek istiklalini temin etse de, Salta. 
net devam ettiği takdirde, bu 18 • 
tiklile müemmen nuarile bakıla
mazdı. Artık, vatanla, milleile hiç 
bir vicdani ve fikri alakası kalma
mı, bir sUrU mecnunun, de~let ve 
mlllet istlklll ve haysiyetinin mu
hafızı mevkiinde bulundurulması 
naaıl tecvb olunabilirdi'! 

Hilafet vaıtyetlne gelince; Uim 
ve fennin nurlara mU.tağrak kıl • 
dığı hakiki medeniyet aleminde gU 
lilnç telakki edilmekten başka bir 
mevzuu kalmış mıydı? 

GörUlilyor ki, 
verdiğimiz kara -
rın tatbikatını te 
mln için henllz 
milletin Unaiyet et 
mediği mesel• 
lere temas etmek 
lazım geliyordu. 

Umumca oıuııs mevzuu olmasında 
bUyilk mahzurlar tasavvur olunan 
huauılardan bahaedilmealnde mut 
lak bir zaruret vardi. 
Osmanlı hUkametıne, O.mantı 

Padftahına ve müallmlnln Halife
sine isyan etmek ve bütün milleti 
ve orduyu iayan ettirmek llzımge
llyordu. 

Türk ata yurduna ve TUr~ lL 
tlklaline tecavüz edenler kimler o
luna olaun onlara bUtUn milletçe 
müaellahan mukabele ve onlarla 
mücadele eylemek icap ediyordu. 
Bu mühim karann bütün icap ve 
zaruretlerini ilk gününde izhar ve 
ifade etmek, elbette doğru olamaz. 
dı. Tatbikatı birtakım safhalara a
yırmak ve vak'a ve hldiselerden is 
tlfade ederek milletin hia ve filc
rlni hazırlamak ve adım adım yü
rüyerek hedefe varmağa çalışmak 
llzım geliyordu. Nitekim öyle ol • 
muştur. Ancak dokuz senelik ef'al 
ve icraatımız mantıkr bir silsile ha-

5 
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KANUNLA~RŞISINDA 1 
Evde Karı mı 

Hakimdir, Koca mı? 
Erkek birliğin reisidir! •. Şu üç ka 

lime kocaJarm omuzlannı kabartır. 
Umumiyetle ıu U~ kelimeyi kanlarına 
yU.ksek sesle tekrar edecek kadar ce. 
ıur olmamaların& rağmen kanunun 
kendllerlne bahtettiği bu haktan giz. 
U bir llflVID~ ve gurur duyarlar. Maa
maflh, bazaıı da, kansına isyan et
mek istlyen koca, hakkını istimale 
kal.kıtır. Kanunu Medenhıln (152) 
inci maddesini tatbik zamanı gcldi,ri. 
ne kanaat getirerek, kansına: 

- Bunca aene, senin dediğin oldu. 
Artık yeter. Bundan sonra da benim 
dediğim olacak. BEN NE DERSEM 
ONU l'APAOAKSIN. Kanun "Koca 
birliğin Reı.ldJr, Evin intihabı ona 
aittir,, diyor, diyerek hildmlyetlnl 
resmen ili.o etmiye kallu[iır. Fakat 
zeki kan: 

- Evet, kanunun böyle bir mad. 
deai vardır. Fakat, bu madde, koca 
her istediğini yapnuya muktedirdir 
demek değildir. Şunu unutma ki, kan 
koca araamda mü.sa\'&t vardır. Koca
nın kanunda yazıldığı gibi birliğin re. 
isi olmuı kansma lı&klm olması de. 
mek değildir. Sadece miljterek men
faatlerin hallinde, kan koca (uyuşa. 
mazlana) kocanın fikri tercih edilir, 
demektir, diyeblllr ·• 

Oturulacak e\'ln intihabına gelince: 
Tatbikat sahasında, koca sabahtan 
akşama kadar iş bajında çalışırken 
kansı kiralık apartımanlan gezer ve 
gece kocasına: Kaloriferli çok güzel 
bir yer buldum. Pazarlığını da yap. 
tun. Ve yanm ağtzla UA,·e ederek: 
Fakat, Jstersen bir de sen git gör! 
diye anlatır. Kocanın vakti nerede. 
Zaten, kammm beğendiğine naınl f e.. 
na dfyebllJr. Onun fikrini menmunl. 
yetle kabul etmekten başk~ çaresi 
yoktur. 

Fakat her nasılsa erkek kanunun 
kendisine verdiği hakkı istimal et
mek isterse lfrata \'armamaJıdır; ~Un. 
ktı, kansı kendisine §i>yle mukabele. 
de bulunablllr: , 

- E\·et kanunen, evi erkek fntll.ap 
eder ve kadm da orada oturmıya meo 
burdur. Fakat koca karunnı zorla O· 

turtmak aalilı.iyetfnl haiz değildir. 
cebtr kullanamaz. Eğer kadın otur. 
mazsa, ancak bu sebepten dolayı bo. 
tanma dansı fbine edebilir. Beien· 
miyorsan, mahkemeye koş._ 

Şunu da unutmryahm ki, kadın ka. 
ym valdesl, kayın pederi ,.eealr akra. 
ba ve yabancılar Ue beraber oturmak 
mecburiyetinde değildir. Müstakil bil' 
evin intihabım, kocasından her za
man, lstlyebUlr. Ancak bazı vaziyet. 
lerde bu hakkını kullanamaz. Meeell, 
kocuım anası yabuı kalınlı ise, kan 
kaym \"&ldeel ile oturmak mecburiye
tindedir. Fakat herhalde, kooa meale. 
fi dolayuıiyle , ·eya herhangi batka 
bir sebepten dolayı sık sık değiştirdi. 
fi meskende, .karısının ikamet etme. 
ılnl cebredemea. 

lsmaU Kemal ELBlB 
İstanbul Barosunda Avukat 

linde mütalea olunursa, ilk gün
den, bugüne kadar takip ettiğimiz 
umumi istikametin ilk kararın çiz
diği hattan ve teveccUh eylediği 
hedeften asla aynlmamıt olduğu 
kendiliğinden meydana çıkar. 

Burada, zihinlerde mevcut olma 
sı ihtimali bulunan bazı tereıldüt 
dUğamlerinin, çözUlmesini kolay • 
la,tırmak için, bir hakikati bera
ber mU,ahede etmeliyiz. Tezahür 
eden milll mUcadele, harici isti'ii • 
ya karşı vatanın nali.smı yeglne 
hedef addettiği halde bu milli mü• 
cadelenin muvaffakıyete ikti • 
ran ettikçe safha safha bugUnkü 
devre kadar irade! milliye idaresi· 
nln bütün etaa ve 9eklllerini tabak 
kuk ettirmetl tabü ve içtinabı im· 
k&naız bir tarihi gidifti. Bu mu • 
kadder tarihi gidişi an'anevi itiya
dile, derhal sezen hilkUmdar hane
danı ilk andan itibaren millf müca
delenin Amansız dUşmanı oldu. 

Bu mukadder tarihi seyri ilk an
da ben de mtlfahede ve ihtiaas et. 
tim. Fakat nihayete kadar şamil 
olan bu ihtisaslanmızı ilk anda 
kamilen izhar ve ifade etmedik. 
Müstakbel ihtimaller üzerine faz. 
la söz, giriştiğimiz hakiki ve mad
di mücadeleye, hayal mahiyetini 
verebilirdi. Harici tehlikenin ya • 
km tesirleri karşısında, miltees • 
sir olanlar arasında, an'anelertne 
ve fikri kabiliyetlerine ve ruhi hl
letlerine mugayir olan muhtemel 
tahavvilllerden Urkeceklerin ilk 

(Arkası 10 uncuda' 



5,======================;=============== '.?AN 

( SPOR ) 

.HTIY ARLARLA GENÇLER 
ARASINDA KALAM HOSNO 

Besiktasın Mudafii , , 
Diyor ki: "Eskilerde 

sikl~rini meydana çıkarmak itibarile 
faydah gördüğüm için size cevap ver
meyi kabul ediyorum. 

Unutmamak lazımdır ki, bugUnün 
ihtiyacı dilne nazaran çok daha faz
ladır ve umumi harp mahsulü olan bu 
gilnkü gençlik bir taraftan ihtiyacım, Teknik Çok Eksikti bir taraftan da spor zevkini tatmin 

11 etmek müşkülü karşısındadır. 
Hüs.1ii ... Beşiktaşın ve mılii takı- Eski arkadaşlarımdan noktai na -

mm müdafii ... Bu ismi Türk hudutla- zar farkı olarak şurada ayrılıyorum: 
rı içinde tanrmıyan, takdir etmiyen Eskiler bugünkü nesle faikiyeti, an -
hemen hemen yok gibidir. Dürüstlüğü cak vücutlerinin kendilerine bahşet-
lle ve takımı için cansiperane çalış - tiği sıkı top vuruşlarında ve knvvetii 
maaile iştihar eden bu kıymetli oyun- enerjilerinde gösterebilirler. 
cumuzu yrJnız yeni nesle nıaıctmek Fakat hiçbir zaman bugünkü genç-
ve onun bir uzvu olarak telakki et- liğin teknik ve görüş seviyesine yük-
mek büyük bir hatadır. Zaten aşağı- seldiklerini iddia edemezler. Şu hal-
da okuyacağınız beyanatında da ken- de bugünkü gen~liği her türlü ihti -
disi evvc!iı huna işaret ederek bu fik- yacmı unutturacak şekilde müsbet 
rimize iştirak etmiştir. bir saha içinde hazırlamıya çalışır -

Hüsni\, takdirle yadettiğimiz eski sak dünkü futbolcUlerin ikisi üçü müs 
oyuncıılanmızın tekaütlüklerine ya - tesna olmak üzere hiçbirisini aratmı-
kın maçla-:ında onlarla ayni s::ıfta yer yacaklarına. kati surette eminim. 
almak kudretini göstermiş ve onların Dünkü arkadaşlarımız bir parça 
çekilmeı;ilc yeni nesil arasına katıl- muvaffakıyet kazanmışlarsa bunu a-
mıştır. ralarında mevcut olan futbol bilgisi-

Bı.ınun için Hüsnilye hem yeni ve ne değil, k·uvvetli samimiyetlerine, 
hem de esk~ futbolcü nazarile bakmak sarsxlmaz arkadaşlıklanna medyun -
icap edet'. Zaten oyun tarzı da eski- durlar. 
lcrin enerjiye istinat eden si:ıtemine Bugün şunu da itiraf etmek iste -
uygun değıl midir? Tekaütlerımiziıı • rim ki, yeni yetişen gençlerin arasm-
yadıgar olarak yeni nesle hediye et- Beşıktaıtan Hüsnü da maalesef samimiyet ve arkadaşlık 
tikleri iki Uç yıldızın başınde gelen da yer aldıın M f'h kil . dünkülere nazaran zayıftır. Klüpçü -. aama ı , es erın ye- l"k h' . k .. .. 
Hüsnü, bugün başlı başına Beşiktaş · . · .. . u ıssı, lupçulük ruhu bu fena 

niler ıçın soylemelerıne sebep teşkil şerait dahilinde aksülamel 
takımı nıiida.faasını sırtına yüklen- eden anketinizin Türk futbolünün ek- ~ neticeler 
miştir. :5poıa olan aşkı yüzünden bu- dogurmuştur.,, 
gün ouu Ankara Gazi Enstitüsü bt:-~ ,. 1 -" 

1 ' ' .,, ,, l'-1'-.I .,, ""' .,, .,, ,, ,, ,, .1 .,, 

den ter:.ıiyesi kısmınd:ı talebe ola- ~ A k M " " -""" -"'-1"' ~ 
rak g~'iiyoruz. TahsiHuı bitirciikten ~ n a r a a Ç 1 a r 1 n da ~ 
sonra f ıne onu memlekete sporcu ' 
genç yetiştirirken göreceğiz. --------- -

Muhtt?lif zamanlarda. ve son olarak 
11 inci .Ber!iıı olimpiyatlarmda milli 

takımırmzm kaptanlığını yapan ve a-J 
eağı yuknn tütUn haya.tını spora vak 1 
feden bu tem.iz sporcunu'l anketbniz 
iç4ı :verdiği cevaplan aynen neşredi-

~·aruz: 

"- Ben genç miyim, ;htiyar mı-

ynn. Eweliı. onu tayin edln, ondan 
sonra söyliyeyim ?Bana suali hangi ne 
sil için ı:.o:-,ıyorsunuz. E~ki:e,. için so
ramaZ3!nız, c,ünkü yen! nesılle b<>ra
ber oynuyorum. Yeni nesil için sora

mazsınız. Çünk!i eskilerin takıl'lt:ıda 

Sekizler 
Turnuvası 

Milli kümeye aynlan klüplerin dı
emda kalan 8 birinci küıne klübü ken

- Son halta Ankarada iki ~ 
~ mühim muvallakıyet ka- ~ 
- zanan Gnneı takımı oyun-~ 
~ cuları Ankara stadında ~ 
- Ankara ıporcularile ~ 
t birarada ~ 

-""''""'~" "-"" ....... "'""' di aralarında bir anlaşma yaparak 5 ------------
haftadanberl muntazaman Beşiktaş 

Şeref stadında maçlar yapıyorlar. 
Antalya Sporcuları 

Fethiyede Alaka ile takip edilen bu maçlar, 
bazan sürprizlerle nihayet buluyorlar 
ve evvelki senelerin kuvvetli teşekkü- Fethiye, (TAN) -Antalyanm "Ak 

deniz,, sporcuları buraya gelmişler've 
1ü olarak tanıdığımız Vefa ve lstan-
bulspor takımlan eski kadrolarından candan tezahüratla kar§ılanmışlardır. 
bazı oyuncuları kaybettiğinden mağ- Fethiye - Antalya takımlan arasm-
1C1p oluyorlar. Bu turnuvada Beykoz da yapılan maç 2-2 beraberlikle bit
baştadır. Süleymaniye bir puvan fark miştir. Iki takım da güzel oynamışsa 
la ondan sonra geliyor. <la Antalyalıların bilhassa iyi pasları 

Pazar gUnü yapılan maçlarda Ve- nazarı dikkati celbetmiştir. 
fa_ Topkapıyı 3-0, Hilal - latan- Geceleyin halkevinde Antalyalı mi-

safirlere bir çay ziyafeti verilmiş~r. 
bulsporu 2-1, Anadolu - Eyübü 

Me~hur beş kaza oyıunları oynan-
2-ı mağlO.p etmişlerdir. Şimdiye ka- mıştır. Antalyalılar avdetlerinde bü-
dar yapılan maçlarda takımların al- vilk bir kalabalık tarafından teşyi e

dığı vaziyeti bildirir cetveli bugün 1 dilmışJerdir. 
şurada ne§I'ediyoruz: ------------

Sekizler Turnuva sının Puvan Cetveli 

Takım Maç Galip Beraber Mağlllp Attığı Yediği Pu· 
gol gol van 

Beykoz 4 4 11 3 12 

SUleymaniye 4 3 ı 7 4 11 

Hilal 5 3 2 10 7 11 

Anadolu 5 2 3 5 6 9 

Vefa 4 2 2 5 5 8 

Top kapı 5 1 1 3 12 18 s 
Eyüp • 1 3 6 10 6 

İst. Spor 3 3 3 6 3 

Milli Küme 
Maçları 

Biterken 
21 martta başhyan milli küme maç 

ları bir çok heyecanlı safhalar geçir
dikten sonra yarısını buldu. Bidayet
te milli kümenin mahzurlarından ve 
güçlüklerinden bahisle bunun devam 
edemiyeceği ileri silrilldU ise de bu 

menfi ne;şriyab maçların elde ettiği 
büyük alaka ile ortadan koyboldu. 
Memleketimizde ilk defa olarak tat
bik edilen bu maçlar ve ilk sene fiks
türü hakikaten klüplerimizin teşekkül 
ve bünyelerine ağır zahmetler tahmil 
eder gibi geldi, fakat bu gelecek se

neler için makul ve muntazam bir şek 
le girmesine ilk adımdır. 

Karşılaşmalar tahminlerin o kadar 
haricinde neticeler veriyor ki, insan 
gayriihtiyari bu maçlarla yakından 

alakadar oluyor. 
Bilhassa §ehrimiz takmıları ara

sında bundan sonra yapılacak o ka
dar enteresan maçlar var ki ... 

10 Temmuzda nihayetlenecek olan 

milli küıne karşıla§malarma gelecek 
sene daha gümullU olması için üç şe
hirden birer takım daha alınması her 
halde faydalı olacaktır ve bu fikri or· 
taya atmakla Türk sporqna hizmet 
ettiğimizi zannediyoruz. Uç şehirden 
de girecek birer takımın ilk zaman
lar uğrıyacakları mağlfıbiyetlere rağ

men zamanla düzelecekleri ve dolayı
sile Türk futbolilnUn Uç kuvvetli ta
kım daha kazanacağı üç kuvvetli ta
manı geldikçe b'.ı mevzua tekrar te -
mas edeceğiz. 

H -I 1 

SOAPY 
S oapy durduğu yere bakakal

dı. Ne düşüştü o! Otomo
bil yoldan sapınca iniş aşağı paldır 
küldür devrildi. Soapy silkindi, 
tabanları kaldırınca, olanca hıziyle 
otomobilin takılı kaldığı yere ye
tişti. 

İçeride otomobilin direksiyonu 
Uzerine yığılmış bir insan şekli 

vardı. Soapy adamı yavaşça kal
dırdı. Dışarıda yere serdi. Adam 
hiç oynamıyordu. Alnını bir ta
raft-an bir tarafa yaran bir yara
dan kan sızıyordu. 

Soapy telaşla herifin ceplerini 
araştırdı. Eline bir mendil rastgeL 
di. Onu kapınca hendeğin birinde 
blHken bulanık suya bandırdı. Ge-
ri ı,.,...g.1•l"ı 1.. ..... ı..c.ı.- -'---· ·-•-~ 
damın gözü açıldı. Etrafına şaşkın 
şaşkın bakındı. "Neredeyim? Ne 

oldu?" dedi. 
Soapy olan biteni görmUş olcıu. 

ğu gibi anlattı. Ve nihayette "İyi 
k1 ben burada bulundum, yoksa 
öteki dünyaya gittiğinizin resmiy. 

Spor ·Bayramında 

Muhtelit Takımlar 

Karşllaşacak 
Istanbul Futbol Ajanlığından: 
Aşağıda isimleri yazılı futbolcülerin 

19 mayıs çarşamba günü saat 14 te 
futbol Ievazlmile birlikte Taksim 

stadyumunda hazır bulunmaları teb
liğ olunur. 

Süleymaniyeden: Ruhi, lbrahim, 
Süreyya, Sabri, 

Jstartbulspordan: Bahri, Seyfi, Sa
im, Enver, 

Vefadan: Muhteşem, Hüseyin, Mus 
tafa, Namık, 

Topkapıdan: Haydar, Salahaddin, 
Kamil, Ziya. 

Eyilpten: Adnan, Halit. 
Feneryılmazdan: Refik, Mukadder, 
J<aragümrUkten: Saim, Hüsnü. 
Futbol Ajanlığından: 
Aşağıda isimleri yazılı f utbolcüle

rin 19 mayıs çarşamba günU saat 
14 te futbol levazimile birlikte Fener 
stadında hazır bulunmaları tebliğ o
lunur. 

Beykozdan: Bahadır, Rıza, Sa· 
dettin, Kemal, Şahap, Kazım, Turan. 

Hilalden: Akif, Hakkı, Faruk, Ra
uf, Salim, Z~ynel. 

Anadoludan: Zeki, Liva, Kenan 
..... ustafa Cehitt'ı Ş"k .. ~ • . n, u ru. 

Beylerbeyinden: Mazhar, Adnan. 
Anadoluhisardan: Muhtar, Saba -

hattin. 

Emette Spor 
Çahşmaları 

Emet, (TAN) - Havaların açıl
mıı!'nnrh11 hilistifade Cknçlerhirliği 

IP<>f klübU mensupları hararetli bir 
calışruıya ve ekzersizlere başlamışlar
ıiır. 

18. 5. 937 ,,. 
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iLE KOMiSER· 
YAZAN: 

Francis Veal 

ÇEViREN: 

Cevat Kabaağaçh 
di. Hem de iyi ki insanın nasıl 
kurtarılacağı hakkında itfaiyeci i
ken ders almıştım. Yalnız ecza 
çantam yanımda yoktu. Yanınızda 
Brandy bulunmaz mı? Şimdi bir
kaç yudum yuvarlayınız, bir şey. 
ciğiniz kalmaz." diye ilave etti. 

Adam otomobilde (Brandy) bu
lunduğunu söyledi. Soapy otomo
bili arAStınrlıPn otom.obilin nP :ı... .. 
sarını muayene etti. UfomobU yo-
la devam c'demiyecek kadar bir 
hasara uğramamıştı. 

O tomobilde kazaya uğruyan 

adam ayağa. kalktı ve Soa
py'ye: 

"- Senin kim olduğunu bilrr.L 
yorum. Fakat tam zamanında im
dadıma yetiştin. Eğer ceplerimi 
para çalmak için araştırmış olay
dın, orada. beş yüz İngiliz lirası 
bulacaktın. Ben mücevherciyim. 
MUcevheratım da hep otomobilim. 
dedir. İsteseydin onları da aşırır
dm. Sana karşı şükran duyuyo -
rum. (Burada adam cebinden altın 
'-=- lrnrnometrc cep saati çıkardı): 
Müsaade edersen sana bunu bedi. 
ye edeyim. Bu saatin kataloğu
,.., uzdR fiyatı kırk İngiliz lirası
dır." dedi. 

Herif otomobiline binip te göz. 
den kaybolunca Soapy avcuyla al
nına bir şaplak indirdi. "Behey 
ahmak, herifte hazır beş yüz İn
giliz dururken. nesine gider de he. 
rifi baygınlığından aymak için, al
nını suyla ıslatırsın. Al sana! İşte 
koca bir fırsat daha uçtu. uçar." 
diye söylendi. 

S oapy buralara altın ka -
zıp. altın bulmak için gel 

mişti. Kanındaki altın hırsı, am
ma, tembellik sevdasiyle giriştiği 
savaşta, hep tembelliğe yeniliyor
du. 

Soapy'nin asıl allahı: Kırmızı 

içkili dimdik babacan şişeydi. O 
şişelerse Kalgoorlie'nin koca mey
hanesi raflarında diziliydi. Şöyle 

birkaç tane çakıştırıp ta başına, 
gönlilnün dilediği gibi bir çeki dü
zen verince, vakit ha öğle olmnş, 
ha ikindi olmuş, onun nesineydi. 
Marifet saati o altın renkli gü:r.e. 
lim suya çevirmekti. İşte ondan 
dolayı Soapy mürahabeci Yahuıli
nin dilkkanı yolunu tuttu. Dar ve 
karanlık geçide dalarken dört bu
cağa bir bakış saldı. Sokakta kim
seler yoktu. Dipten, Feinberg'in 
tüysüz kafası, sağa sola eğildikçe 
Helyosta gibi işaretler saçıyorılu. 

Amma ne var ki Soapy tam ge. 
çide dalacağı zaman. hem otelin 
defterini muayene etmek, hem ete 
otelcinin ikram edeceği bedava ka-

·dehi parlatmak niyetiyle, otele gir-

miş olan komiser O'Dowd da. otel
den çıkıyordu. Geçide giren SoaPf 
yi sırtından tanıdı. Tam SO~p'/ 
Feinberg'e kronometreyi toka r 
derken, arkadan yetişen O'Dowd'i' 
koca gölgesi de yanıbaşmda k:ırt' 
rakoydu. 

O'Dowd: ''Hele şu saatine 1" 
Soapy. acaba babandan mı ıcııl1 
dersin, şöyle bir arkam sıra 'tfJet" 
keze doğru gel de, bu kelepiri 11•' 
sıl ele geçirdiğini bana bir aJlı.S 
bakayım." dedi. 

Soapy anlattı. Bir daha, bir d"' 
ha anlattı. Fakat O'Dowd'un ks,ır 
dığı yoktu. 

C 0~Rı»tıi~l~~~n~_r!, ~~ 
melde meşgtildü. -Beş aya ın~ 
kılm olm uşt:Tt. .Y fkez odasınd al 
çıkmaktayken O'Dowd ona bir g 
attı. Maşallah Soapy odun yarıxı' 
işine gelince canla başla çalışIY~ 
du. O'Dowd, çarşıya doğru a) 

lmca Soapy yıldırım gibi od~ 
daldı. Masanın üzerinde bir ıı il' 
abur cubur arasında, daha teıı:ı tJJ' 
lenmemiş on, on beş parça al !f' 
duruyordu. Çünkü O'Dowd a~ 
ra altın ticaretiyle de meş~l 01~ 
yordu. Soapy irice parçalardsJl ~ 
kisini, üçUnü cebine attı. 0':00 -/' 
çarşıdan dönerken zavallı soaP _, 
nin durmamacasına odun yatt11ot" 
tan yorgun düşmüş olduğunu g 
dü. Öğleyin salıverecekti. 11' 

Öğle olmuştu. O'Dowd durtlf ,_ 
na. çeki düzen verdi. Soapy'ye ç~ 
maz yollara sapmaması, ve al }ti' 
nın teriyle namuslucasına p~ ~ 
zanması için güzel gilzel nasılı 11' 
ler etti. Artık Soapy eskiyi u~tf. 
tup yeni bir hayata başhyacıı b't• 
Nasihat bombardımanı biter ı::.. 
mez. Soapy kapağı dışarı attı· 
rin bir nefes aldı. ~ 

Hemen altın kazılan yere ~ ıf' 
dı. Ustbaşını sanki altın ka.ı~~ 
mış gibi toza, toprağa buladı. ı)' 
karırken O'Dowd'un önUne ç r;1 
tı: "Tıpkı nasihatin iz muclb~' 
hareket ettim. Bakınız Allah b ~ 
ne ihsanlarda bulundu. Bur;1 gJ" 
nuz, Uç parça altın. Ne var k 'P"' 
tık bankalar kapandı. Yarıns~ tr 
zar. Yarın da bankalar kapıı.d~tıl' 
lacak. Siz aklı başında b~r .~ d" 
flmız, ne yapayım, söyleyın· 
dl. • ~ 

Aybaşı idi. Tam o gün O ~el' 
da aylığını taze almış, ve 8~ tetl' 
cık cebine yerleştirmişti. Go: ıce
len altın parçaları kaçırılaca altsı' 
lepirlerden değildi. O'DoWd ıil'ısıl 
parçalannı aldı ve cebinden ~ ~·')" 
İngiliz lirası çıkararak so~~ f' 
verdi: "Senin saat mart8''8 s ıf' 
tulur şeylerden "değildi . .AtJl(ll ğ6'• 
lahınefis ettiğini görmekle , f' 
silm kabanyor. Aferin SoaP)'dş~ 
ni hayata başladın. Na~.us11:crsııf 
ranmanm iyiliklerini ~oril) 

1" d d' Jt ya. e ı. nff' lP' 
Soapy o akşam meyhane eıcif' 

köşesine çekilmiş. ara eı:a çgtııO 
tirlrken. kendi kendine ae 
yordu. 
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TEKIRDAGINDA 
Düşmana Karşı 

nı imha edebileceğimize emindik. 
İngilizler, sık sık tarassutlar ya-

pıyor, sahillerimizi devamlı suret
te göz hapsinde bulunduruyorlar
dı. Fakat neticede bir şey öğren • 
meğe muvaffak olamadılar. Tahşi
datımızı ikmal eder etmez, bir sa
bah otuz obüs topunu birden ateş

$ert Bir Ateş 
1 
• BASLAMIST·I 

liyerek, Kösten a
dası üzerine ce -
hennemi bir ateş 
açtık. Düşman ta 
:>Ü ciddi bir mu -
kabelede buluna -E Ski Yavuz sUvarisi B. Şükrü 

•Udi P8;1a, Balkan harbinde "Me
'tl~e,, nın süvarisi idi. O zaman do
Yotd a ~~kirdağı önlerinde bulunu. 
gİl'di~·. bU§man askeri Tekirdağma 
:fa.Jtar ~an bir muharebe başladı, 
'is k bıraz sonra ortalığı kesif bir 
t~ı apladığı için denizden himaye 

ş· açınak nıümkUn olamadı. 
Bü~di SÖzU emektar denizci Bay 

s· Palaya veriyoruz: 
göre~iraz sıyrılmıştı. Bir de ne 
llaJıtı : Bizim süvari kıtalarımız, 
~ boyunda dolaşmıyorlar mı ? . 
dar ~Ye ateşi açmamakta neka -
tıııa~~et ettiğimi ancak o zaman 

Cüıı""'ll. 
lt!da kU atacağım top, buralara 
llüva r. ilerlediği tahmin edilemiyen 
ti. !'ilel'inıizin üzerine düşecek -

Sis 'bir 
diın ' Parça sıyrılmıştı, de -
'iirdu F'a~at ümitlerimiz, pek kısa 
bi f · Sıa, Yeniden baattrdığı gi
~-· 'l'tına da şiddetini arttırnuya 
~adı. 

İ hraç ameliyesini yapabil -
•aıtinl ll1ek için havanın bir parça 
çare eı,mesini beklemekten başka 
cl~Yoktu. Fırtına ise şiddetini 
idi, ~dan dakikaya arttırmakta 
ıı~1o:tıu efradile ~klil olan va 
$~tek hll:er i~şer .önilmüzden ge
lit.ot"ı Celioolu1iman~ ogru ıler 
lfF ı %. O gWlU ~\si)> .eden gün
kar ~~da J:UW,8.11~': açılmasını, 
bo,u t~ınin, fırtınanı~ dinmesini 

lia ~una bekledik. 
kö~e '-'a bir tUrIU düzelmedi. Şa.r
ltett dnpılmak istenen ihraç hare
l'u lt e, kuduran bir tabiat unsu
% ltşısında böylece akamete uğ-... 

ıı 
~;:nanın bir parça sükunet 
iltinci gu bir sırada idi. Geminin 
ltal'alt kaptanı Ekzamil tepesinde, 
tv. ııar s ud··· · h b d' "llrbu eç ıgmı a er ver ı. 

g?tdu nı.e 'baktığım zaman ben de 
ltıtilııttn .. Tepenin üzerinde 8 - 10 
leceti ~ır kalabalığın teşkil edebi-
l l'takıın karaltılar vardı. 

S l>otin dürbünü ile, bir 
la~ daha bakarak, mesafeyi 
tıılltın ettikten sonra, karal
~caıc Uzerine ateş açtım. 
lllellıilhn· lnkzamil tepesi, top 
du. Cer ın biraz dışında kalıyor
hağlıy hal, zinciri şamandırasına 
nıellıi~k, denize bıraktım ve top 
l'i 8alıi} e girinceye kadar, gemi
bıraı d:ıı doğru ilerlettim. Öyle ki, 
kaı-a~a a Yaklaşmrş olsam, gemi 
o kara.ı. 0tUracaktı. Buradan, gene 
la t~~lar Uzerine, bUyük toplar-

Sonra atış yapmağa başladım. 
dUfutn~an anladığıma göre.' gör
li"~ karaltılar, Bulgar Kralı 
:Ot '-'e lndla Başkumandan Todo
fnl 1ı:ıı~;etindeki generaller de-

au ···<49 ... 

ı~ aa~rek, Öyle bir hedefe gül
'ehn1'l:ın U~u~ .ki, isabet ettir -
lali.hı deği kınıbuır, belki de harbin 
~u Ş~ekmlş? 

~: nu bana haber veren arka -

lll~ ~· b.ir. tek gtille olsun dUş
lie l'~ diyıp duruyordu. 

~tUn ta~~alı ki, o günler içinde 
ateler bi:at kuvvetleri, hatta me

etnuşıerdi. e, aleyhimizde ittifak 

buYlik 
tt Q '-'el harbe girmezden ev -

idi.... G Zırhlı Barbaros süvari
t ı. "'· em· i ı.ı'\ Oldu· ın n orta taretıeri bo-
tôruy0rd gu için tersanede tamir 
~ llorıra ~ Bu tamir bittikten bir 
tın~ astalandım. Henüz iyi-

ne •-\>!- ki, İzmir linıa ı-1··· 
"ll,, 1..11 e n re~ ıgı-

ttUer. İznıire gittiğim 

Yazan: 

Saiahaddın 
Güngö'r 

sıralarda Kösten adası, İngilizlerin 
işgali altında idi. Adaya yerleştir
dikleri bir monitörün topu ile lngi
lizler, hemen her gün, 1zmirin "Ye
nikale,. sini bombardrman ediyor 
lardı. Kösten adası gibi, lzmire en 
hakim bir noktanın, düşman elin
de bulunması, bizi müşkül bir va
ziyete sokmuştu. 

İngilizleri, ne yapıp yapıp ada
dan çıkarmalı idik. Bunu temin 
için geceli gündüzlü hazırlık yapı
lıyordu. En mühim mescle, Kös
ten, yahut Uzun adadaki düşma
nın bu hazırlıklardan haberi olma
ması idi. Çünkü, haberi olduğu 

halde o da mukabil tedbirlerini al-

makta kusur etmiyecekti. Hazır
lıklar, son derece gizli tutuluyor, 
düşman tarafından görülemiyecek 
yerlere toplar yerleştiriliyordu. Üç 
Kozlar - Murdoğan - Gülbahçe 
sırtlarında, örtülü mahaller tesis 
ederek muhtelif ç11pta (30) kadar 
!<>PU buralarda ~edik. 

H azırJıklannuz, tamam alt -
mış gün sürdü. Yerleştir

diğimiz son sistem obüs toplarile 
düşmanın adadaki bütün tesisatı-

madı. Çünkü gafil avlanmıştı. 
Toplarımızın ağzından çıkan gül 

le yağmuru altında ada, hallaç pa
muğu gibi didik didik oldu. 

Ada önUnde demirli bulunan İn
giliz monitörü de, bu arada ateş 
kasırgasına tutularak battı. 

Köstendeki İngiliz kıt'ıisı, hakiki 
bir bozguna uğramıştı. Adayı bir 
kaç saat sonra işgal ettik. 

İngilizler, Kösten adasında çok 
zengin gıda maddeleri bırakmış
lardı. Siyah havyara varıncaya 
kadar; birçok şeyler elimize geçti. 
Hele o viskilerin tadını kolay ko
lay unutamam! 

{Arkası var) 

!Kandıra Hükumet 

Konağı Y ıkllacak 
Kandıra, (Tan) - 22 odalı ve üç 

katlı, ahşap olan Kandıra hükumet 
konağının yıkılması için rapor alın
mış ve ankazı konulan 500 lira kıy
met üzerinden müzayedeye çıkarıl
mıştır. 

Kızılcahamamda F ayda.lı 
Yağmurlar 

Kızılcahamam, p-an) - Kıı.zamız 
dahiline oir hafta fasılasız yağmur 

yağmıştır. Rahmetin :toprağa 25 
santimden fazla nüfuz ettiği tahmin 
ediliyor. Bu sene mahsul çok feyiz
li ve bereketli olacağı için çaftçiler 
sevinmektedirler. 

1-=--••••cw•••••••••m••••cw••••axn 
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Re•im No. 26 

Bu reıim fU on türküden hangiıine aittir? 

4 - Adalar sahilinde bekliyorum 40 - Rakı 1-:tim al bardaktan 
Yarim seni serian istiyorum Meze aldım al dudaktan 

5 - Al eline kaleınl kanaryam 50 - Yürü yavrum yUrü 
Yaz başına geleni kanaryam Aslan yanum yürii 

9 _ Bülbül olsam kona da bilsem 
dallara 

Akar çeşmlm ya.51 benzer sel
lere 

ıs - Çayırda buldum seni 
· Ellere \'ermem seni 

20 _ Ezlrganda bir kuş var 
Kanadında gümüş var 

29 - Karşıyakada lzmlr~ ~!~ 
Beri yakada gönül bülbülu 

82 _ Karga da seni tutanın 
Kanadını yolanm aman 

H _ Kekliği ovada avladım 
Bacağına iplik bağladım 

~~~ 
~ 

~Bahar Müsabakası 

~KUPONU:26 
~ Bu kuponları kesip 
~ saklayınız 

~""'""'"""""~ 

ASKER GOZILE 
B UtUn devletler ordularını motörleştiriyorlar. 

Bugün Almanyada, Rusyada, Fransada, Ingil 
terede at yerine motör vasıtası ile takviye edilen ve 
tama.men motörize olan birçok fırkalar, kolordular 
var. 

Bununla beraber ortada cevabı kati olarak verile
miyen bir sual var. Diyorlar ki: "Motörün istikbal 
harbinde oynıyacağı rol ne olabilir?,, 

Bu suale, nazariye sahasında henüz kati bir cevap 
verilememiştir. Daha doğrusu her kafadan bir ses çı. 
kıyor, herkes kendi fikrinin doğruluğunu ileri sürü
yor. Ancak ispanyadaki son dahili harp, bu suale 
ameli sahada pek açık bir cevap vermiş , bilhassa 
(tank) meselesinde çok mühim bir hakikati ortaya 
atmı§tır ki şudur: 

Hafü, seri tanklar, düşman tarafından kolayca. av. 
lanmıya mahkümdur. Alman ~rkanı harbiyesinin çok 
ehemmiyet verdiği, takılıp kaldığı bu hafif tank, Is. 
panya harbinde işe yaramazlıklarını göstermişlerdir. 
Buna mukabil ağır tankların, daha çok işe yaradıkla
rı, rollerini fazlasile oynadıkları sabit olmuştur. Bu 
suretle Fransız Erkanı Harbiyesi hak kazanmış olu. 
yor. 

U bebi; tanklara kar11ı korunma vasıtalarının 
fak tankların, muvaffak olamamalarının se

tekemmUl etmiş olması ve piyade hayvanları ile mo. 
dern piyade toplarının ufak tanklara kolayca tesir 
edebilmeleridir. Çünkü Ufak tanklardaki sür'ati temin 
edebilmek için -ki Alman tankları 50 kilometreye 
kadar hızalabiliyorlar- zırhı hafifletmek icap ediyor. 
Halbuki hafifliyen ve incelen zrrh, son sistem piyade 
toplarının tesirile kolayca tahrip ediliyor. 
şu halde Frıınsanın şarkında bir baştan bir ba§a 

uzanan Maginot hattı, ufak tanklar için geçilemiye. 
Manialar karşısında kalan 6ir tank böyle 

altüst olabilir 
cek bir Çin Sed
di halini almıştır. 
Chars adı verilen 
ve büyük kafileler 
halinde hücuma ge 
çen bu ufak tank-

TANKA KARSI 
~~z~~z ~~~:~ ş;:;~~eazl:~~i~:ki A~ö~;; M u· DA FAA 
bir yolda öndeki tankların 1.tahrip edilmesi, 
arkadakilere yolu tıkıyor. Ve muayyen bir 
zaman için tankların hareketi durunca, bunla. 

rm süratlerinden umulan fayda da N A s 1 L 
kendiliğinden ortadan kalkmış olu-
yor. Büyük tanklar ise en arızalı a. 
razide bile yol alıp hedefe varabili-

yorlaı. OLU ? 
~ :ranrnzlarm yeni harp silahla • 
,-:: nndan olan seri ateşli 20 

mılimetttlik ça -
pmd:ıki toplann 
l5'J gram ağırlığın 
ki gillleleri ufak 
tanklara kolayca 
ntifuz edebilmek. 
tedir. Bu topun a. 
ğırlığı 20 Ha 30 ki· 
loyu geçmekte ve 
iki kişi tarafından 
kolayca kullanıla· 
bildiği ic;in, ufak 
tanklar kadnr sür
atle yer değiştire. 
rek ateşe başlıya • 
bilmektedir. · Bu 
toplar 15 milimet
re kalınlığındaki 

çelik zırhlan ko. 
layca delik de§i~ 
.etmektedirler. Bu 
silahın en büyUk 
hususiyetlerinden _ 
biri de ufaklığı do 
layısiyle bir çalı_ 

lık arkasında bile 
gizlenebilmesi ve 
düı:ımanm gözün. 
den kaybolması

dır. Zaten şimdiye 
kadar birçok ke
reler, tankların 

topları görmesin. 
den evvel, topların 
tankları görebile .. 
cekleri söylenmig. 
tir. Bu, ilk göre. 
nin ateş açması do 
Iayısiyle, ilk za
yiatı verenin de 
ilk görülen olaca. 

Tanka kar,ı top: Yukarıda bir Fransız ordu
•unda bir piyade topu. Altta, Türk ordu•unda 

bir piyade topu 

ğı demektir. Tank mUdafaa topla
rının Avrupa ordularında birçok 
çeşitleri mevcuttur. Bunların çap. 

lan 37 - 4 7 milimetre arasında te
halüf etmektedir. Mermileri tak. 

riben bir buçuk kilogram ağırlığın
dadır ve 500 metre mesafeden 30 
milimetre kalınlığında bir zırhı mu 
hakkak surette delebilirler. 

Tabii, tanklara ateş açacak top
ların yerleştirilme tarzları da mü
dafaada bUyü.k bir rol oynar. 

F akat bütün bunlardan başka 
tanklara, bilhassa hafü 

tanklara karşı ç~it çeşit manialar 
da yapmak mümkündUr. Ufak tank 
lar bataklıklardan geçemedikleri 
gibi, çok sarp tepelere de tırmana
mazlar, ormanlardan ise, ancak or
man yollarından istifade edip geçe
bileooklcrdir. Halbuki böyle bir or
man yolunu tanklara kapamak 
çok kolaylıkla mümkündür. Bilhas
sa böyle kapanan yolun baş tarafı
nada lağımlar yerleştirilirse tank 
için bu mania bUsbUtUn geçilemez 

bir hal alır. Bu manialarda kullanı
lacak lağımlar iki nevidir. Lağım• 
lar hem havadan, hem de toprak 
altından olabilirler ve bir ağaca 
gerilmiş ince bir tele raptedilirler 
ki bu telin kopması lağımı derhal 
ateşler. DUz yollarda mani teşkıl 
edecek vasıtalardan birisi de yer
lere katilmış kazıklardır. Tankla -
rm yolunu kesme.k hususunda yapı 
lacak şeyler pek çoktur ve bun • 
lar eldeki vasıta ve malzemeye ve 
zamana göre değişirler. Bu arada 
kirpi denilen sıra helezoni teller 
germek te tankları pek fena bir v~ 
ziyete sokar ve süratlerini yarı ya. 
nya azaltır. O zaman, müdafaa top 
!arının hemen harekete geçmeleri 
ve isabetli atışlar yapmaları kolay
laşır. 

Tabii manialardan en mühimini 
yere kazılan çukurlar teşkil eder. 
Bu çukurlar en aşağı 2metre de
rinliğinde kazılmak lazımdır. Bil • 
yilk harpte mermi hunileri, yani 
mermilerin açttığı çukurlar bile 

tanklara karşı müdafaada çok bil· 
yük rol oynamıı:ılardır. 

Görü!Uyor ki, gelecek harbin mo
törlü vasrtarma karşı da korun• 
mak tedbirleri ço kve tesirlidir. 

iki Kız 
Biribirile 
Evlenmis ! 

' 
Geçenlerde, lngilterenin Harraga • 

te şehrinde çok garip bir evlenme hl 
disesi olmuş, yeni evlenen bir genç 
delikanlının kız olduğu meydana çı
karılmıştır. Hadise şudur: 

Bir makinistin kızı olan Ruth Sar 

ker. şehrin kilisesinde, John adında 
bir delikanlı ile evlenmiştir. Genç 
evliler resimleri almdtktan sonra ba.· 
layı seyahatine çıkmışlardır. Ara -
dan bir hafta geçtikten sonra me
sut çift Harrogate'e polis refaka • 
tinde getirilmişler, sorguya çekil • 
mlşlerdir. Tahkikat neticesinde yeni 
evli delikanlının bir kız olduğu anla.
şılmıştır. Evlenmeyi yapan papaz, o 
zaman delikanlıyı pek toy bulduğu -
nu, fakat hiçbir şeyden ştlphelenme
diği için nikabı kıydığını söylemiştir. 

Yeni evliler, ayrılmışlardır. 



8 =========================~AN 18 • 5 - 937 

~NEVROZiN~ 
Bütün ağrlların panzehiridf r. 

Beyhude ıstlrab çekmeyiniz ! rK;-~k[{~~~~~-- BERGAMADAKI 
Feılıi1•. <TAN Muhabiri bildirirorJ _Krom Maden ! Akropolde BU Y d 

Şirketinin yürek ocaklarında kafak ve clamga.ız kere.:ste i T • ı y • ı • 
kullanıldıiı hakkında zabıtaya bir ihbar yapılmııtır. =,· em s 1 er 1 m 1 yor 

Bir tek kaşe 

NEVROZIN 
En nıuannid bat ve dit ağrılarını 
sür'atle izaleye kafidir. Ronıatiz-Komi.er Necati Herıül, poli.a Muıtala Dün-

dar ve lbrahim Cengiz ye- ı •• _. ..................... - .................... -;:::;.-.• - B ergama, <TAN) - 22 ma. 

rine giderek cürmü mq• 

hut yapmıılar, 2341 par· 

ça kaçak ve damga&ız ke

rate bulmuflardır. Bu· ke 

reıteler 'irk.etin ocak ihti

yacına ancak bir halta ye 

teceği için Jaha evvel kul· 

ı 
lanılan keratelerin de 
kaçak olduğu zannedil

mektedir. T alıkikata de-
vam ediliyor. 

.......................... ....... sww ••• . Kaçak kereıtelerin bulunduğu yürek ocağı 

yısta ba.şlıyacak olan kermes 
hazırlıkları bitirilmiş gibidir. İzmir 
valisi Fazlı Güleç ve İstanbul şehir 
tiyatrosu rejisörü Ertuğrul Muhsin 
ile artistlerden Behzat buraya gel· 
mişler ve temsiller verilmesi evvelce 
kararla.ştrnlmış olan Akropol tiyat
rosu harabelerini gezmişlerdir. 

ma evcaı, sinir, mafsal ve adale 
ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bron9ite kartı en 
müessir ilaç: 

NEVROZIN' dir Ertuğrul Muhsin. vaktin çok dar 
olduğunu ileriye ııtirerek, bu sene 
Akropolde temsil verilemiyeceğini, 
esasen Akropolde oynanacak tarihi 
eserler için hazırlık yapmadıklarını 

söylemiştir. Neticede, Akropolde 
temsil verilmesi kararının gelecek 
seneki kenııese bırakılması muvafık #•••••••••••••••••••••••••'" 
görUlmUştUr. Köylü, Şehirli, işçi, Zabıtaıı 

Herkes, memnuniyetle 

BiR AGI .YAMDI 
Kermes münasebetiyle Bergama • 

ya gelecek ziyaretçiler için, 22 ve 23 
mayıs geceleri halkevi salonunda le· 
tanbul a,ehir tiyatrosu tarafından 
iki temsil verilmesi kararlaştırılmış· 
tır. nk gece "Tosun" temsil oluna. 
caktrr. 

POKER 
tıraş bıçaklannı kullanıyor 

80 Kadar Kuzu da Antep Şehir 
sizdePOKEA PLAY 

markasını tercih ediniz. 

Beraber Kül Oldu Klübü lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Kandıra (TAN) - Özbek divanına bağlı Münakaşası Miktarı Cinsi 
Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

Kumla köyünde ihmal ve dikkataizlik yüzün- Antep , 9 (TAN) Valimiz Bay Ali Ri· 
den feci bir kaza olmuttur: za Çevik ile görüştüm. Istanbtillu es 1958 Metre Silindirli kanaviçe 450 34 : 

178 ,, Kırmızı çuha 427 20 
Kumla önündeki tepeciğin arka11nda bulu- ki polis müdürü ve eski liman umum 49 Mavi çuha 127 40 

v • müdUrU olan valimiz, (TAN) da şe- " .. . 
nan Recep oglu Şakıre ait ağılda çalı•an çoban h. kl .. bil lesi d . 1 70000 Adet Buyük mat düğme 525 00 

• • Y . • ır u mese ne aır yazı an ya- 125000 Saım aabahleyın kalkmıt, lru il~ ı zılnrdaıt dolayı hakiki bir .ıeesslir duy 50000 " ~~u~:!u!:~e ~~~ ~ • 
An.alftrın .em.zirtrni,, yavrule.n o.ğıld.. maktadır. ~ ft . 620000~ :: Dört dellkU çinlto dUğme 620 00 • 

ak 
.. .. .. 

1 
v •• •• • Bu meBele hakkında kendisile gö • 50000 ç ·ft K .. Uk k 

r ıuruyu ot aga gotürmti§tür.1L,l {!ı ır. .., 1 ıru,wm!h'reeaaUrllrrllıblldlrdikien eon· ı uç opça 42 50 
Saimin çoban odasındaki ocakta iyice söndürme- ra dedi ki: 42000 " BUyük kopça 71 40 : '" 

nk teminat 
Lira Ku. 

246 88 

" 
ıV ll 

den bıraktığı kUtUk b1 · d k k - A"ılış töreninde siz de vardınız. 25000 Adet Pantalon tokam 40 00 : , raz sonra yenn en ayara " kt fi, 
döRemeyi tutuı:ıturmu h 

1 
od Ben, hnlkm birtakım sınıflara a•....,ı. 1 - Jandarma Dikimevi için almmasına !Uzum görUlen cins!, mi a ..t 

I .... J Ş h' l "'b·a h I b ,. ,. ş, yangın er yanı saz o an a- ~·... tah . bed ı· . k . . . lz ~ nonunue e ıt er a ı eıi geçen a ta üyük y ğ 
1 

ir t . dığmı ve klübün yüksek sınıf için a· mın e ı ve ı1 temınatı yukarda yazılı 11
10,, kalem dıkım ma eın 

a ve a .1 a 8 aye etmiştır. a"ık eksiltme ı·le satın alınacaktır. 
meraıimle ziyaret edildi. Yukarıki re.imde T ik çıldığını söylemiş miydim? !O 

b J b
• . b epec • yangınını Kumladan görülmesine m!ni '"-tep .,. •ehir klUbU memleketteki 2 - EkSiltme 24 Mayıs 937 pazartesi saat "11 de Gedikpacıadaki Js.ft' 

u tören en ır ıntı aı ~öriiyorıunuz. olmuştur Scmad beli d n1 b' AJ• "' " "'V"" --:-------------:--------:__ · a ren uma ar ıraz sonra k· ıy diğer klilpler gibi bir talimatnameye darına satınalma komisyonunda. yapılacaktır. 

Akh 
. bolduğu için Kumlalılar hldiseyi e- dayanır. Bunun da bir maddesi her 3 - Şartname her gUn komisyonda görülebilir. 
ısarın Altı Metre hemn_ıiyetsiz bir orm~ !.angını_ zan- beş lira verenin klUpte Aza o'abileceği 4 - Isteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalat' 

E
, l k n~tmış~erdir. Halbuki butUn ağıl, i. yolundadır. Valinin halkı sınıflara a- ve ilk teminat makbuzlariyle komisyona mUracaatları. (2621) Le friği çındekı 70 - 80 kadar kuzu ve oğ- yırdığından bahsederek size mektup 

Akhisar, (Tan muhabiri bildiri • Uzun 1 u kta lakla beraber yanıp kili olmuştur. yazan okuyucu beş lira vermiş te klti-
Davul köyünde bir zavallı be alınmamış mı acaba? l!f;t•un·ı 

yor) - Şehircilik mUtehassısı Dok· ., ' 'in h l d bog~ulJu Vali ıözüne devam etti.: ' ~ ..., 
tor Va.gner azır a ığı şehir pllnı -' 

iŞTE BiR GÜL 
iŞTE BiR GELINCll< 

iŞTE BiR LA~S henüz tasdikten gelmediği için esaslı B • y , . Kandıra, (TAN) - Davul köyiln- - Bu iştı çok terniz ve aamimt dU-
bir faaliyete girişilememi.ştir. Bele- 1 r 1 a n de Arlf oğlu Eyüp bir arkada.şile şUncelerle başladık. Önümüze gerilen 
diye, eski borçlardan kurtulmuş ve beraber ynkindaki ormana kuru o. maddi müşkülleri yenmek için çalış 
vaziyetini düzeltmiştir. Elektrik te· Milas, ('i'A.~) - Derince köyün- dun toplamağa gitmiş, işini bitirdik· tık ve nihayet muvaffak olduk. Şehre 
sisatı için Belediyeler Bankasından de tUtUn tarlasında çalışan ameleler ten sonra. bir kısım odunları arka- oturulabilecek bir nezih yer temin et· 
62 bin liralık istikraz yapılmasından büyük bir yılanla karşılaşmışlar, el- daşının sırtına yüklemiş ve onu yola tik. Ne yazık ki, bu maksat, bizim 

llm1 tir B !erindeki kUrek ve kazmalarla mu. k vazgeç ş . u tesisa.t, belediye- çı a.rmıştır. Kendisi de yUkUnil sırt. asla §larımız olnııyan tekillerde anla 
nin mevcut paraslle hemen yaptırıla zur hayvanı bUyük müşkilA.tla öldU· lamış ve arkadaşına yetiıı.mek için a- tılmak istendi. Fakat, ne ~ıkar? Haki 

kt re bilmişlerdir. r ., ca ır. S cele ile. giderken dik bir yama,.ta yü- kati anlama.makta ısrar edenin bir olu 
arı derili olan bu yılanın boyu -s 

Kızdtepe • Direk 
Yolu 

Kızıltepe, (Tan) - Kızıltepe • 
Direk yolunun inşasına ba.şlanıl -
mıştır. Toprak tesviyesi, şimdiden 
bitirilmiş ve bu yol üzerinde bulu
nan bUyilk köprü de tamir edilmiş
tir. 

Kastamonuda 
Kır Bayramı . 

Kastamonu, (Tan) - Vali ve C. 
Halk Partisi Başkanlı Avni Doğa • 
nın tensiblle, 23 Mayıs bütUn Kasta
monuluların eğlenti günü olacak. bil
tUn halk o gün, Kastamonuya çok 
yakın ve çamlık olan Açık Maslak 
adındaki yerde kır eğlenceleri yapa· 
caklardır. Davul, zurna, aıu takımla· 
rı şimdiden hıuırla.nmakta ve grup
lara ayrılan halk aralarında eğlenti 
mUsabakaları tertibine çalışılmakta
dır. 

Bu gezinti ve eğlentiye Kastamo· 
aunun bUtiln nakil vasıtaları iştirak 
edecek, va.ii kendi otomobilini en }'8.J 

lr olanlara terkedecek ve kendisi mu
avini ile birlikte tek atlı blr ara.ba ile 
~çık Maslağa gidecektir. 

ölçWmUş ve tamam 6 metre 33 san· zUstU yere düşmüş. odunları bağla.. şun& mukabil me8elenin ve emelimi -
tim olduğu görülm~tılr. dığı ip boğazına geçerek koca yükiln zin lçyüzüne vlkıf ola.n harkestir. Be· 

Bigada Kullandmıı 

Elbiseler 

Satllmıyormuı 
Çanakkale valiliğinden aldığımız 

bir mektupta deniliyor ki: 
"29-3-937 tarihll ve 696 numaralı 

gazetenizin 8 inci sayfasının 1 inci 
sütununda (Balyalarla gönderilen 
elbiseler) başlığı altında çıkan ve 
Biga muhabirinizden alındığı anlaşı
lan haber mahallinden tahkik edildi. 

Muhtelif köylerden toplanan eski 
çoraplarla kullanılmış elbiselerin 
her ay balya balya ihraç edildiği ve 
bu fersude eşyaların dezenfekte e
dilmediği, ölülere ait elbiselerin sa· 
tıldığı yolundaki neşriyatın doğru 
olmadığı anlaşıldı. Keyfiyetin tavzi· 
hini saygılarımla rica ederim.,. 

Saray' da Muhtar Kursu Bitti 

Saray (Tan) - Burada açılan 
rnuhtar ve katip kursu bitın1'tir. Ya.· 
pılan imtihanda. bUtUn muhtar ve 
kltipler muvaffak olmuşlar ve dip
lomalarını almışlardır. 

tazyikile zavallı boğulmu§tur. nirn teeasUfUm esasen bundan değil • 
Müddei umumt Nezih Kandemir dir. Tan gibi hakikaten değerli ve bel 

hft.dise mahalline giderek hadiseyl libaglı bir gazetenin samimiyetini tah 
tahkik etmiştir. kik etmediği bir haberi sütunlarına 

Balıkesirli 
Talebe Balyede 

Balikesir, (TAN) - Merkez Ga.
zi okulu beşin<:i sınıf B şubesi tale
besi öğretmenleri ile birlikte Balya 
madenlerini tetkika gitmif}lerdir. 

Küçükler, Balya birinci okulunda 
Balyalılara ve talebeye bir mUsa.me
re vermişler, "Balta" isimli piyesle· 
rile zeybek, Kafkas oyunları ve be· 
dii raksları çok beğenilmiştir. Akşam 
geç vakit Ballkeaire dönUlmüştür. 

- -
Bahkesirde Açılan Resim Serıisi 

Balike.!!ir, (TAN) - Halkevinde 
mustakll ressam, ve heykeltraşlar 
birliği tarafından bir sergi açılmlf· 
tır. Sergide 18 ressamın 118 tablo· 
su teşhir edilmektedir. BUyUk bir 
rağbet gören ve on beş gün açık ka
lacak olan aergi hergUn binlerce halk 
ta.ra.fmdan ziyaret edilmektedir. Yal
nız pazar günU sergiyi 2300 ki.fi gez· 
miştir, 

geçirmesini ve buna. doğru gözüyle ba 
karak mUtalla. yUrUtmeaini takip et
tiği prensibe muhalif buldum. 

Sonra klübUn a.Hlkevl tarafından a 
çıldığı gibi garip bir hataya dtişU • 
ıuyor. Filhakika, klüp, Halkevi salo
nunun alt katını işgal etmektedir. Şe 
birde bu iş için mUnasip görUlen yer 
orasıydı. Ayn bir yerde yeniden in· 
§aata geçmekliğimtz maddeten in -
k!nsızıdı. Mevcut olan o yeri tanzim 
ettik. Bazı tamiratla bugünkü hale 
soktuk. Peki. bu, klübün Halkevi ta
rafından açılnug olduğuna mı delalet 
eder?,. 

Benim de tahkikime göre Halkevlle 
klUbUn maddt ve manevi allkaaı yok
tur. 

Eıki Sinop Valisinin 
Mezarını Ziyaret 

'Ayv&lık (Tan) - İstanbul operet 
heyeti sanatklrlan burada bulu • 
nurlarken, kırk gUn evvel ölen sabık 
Sinop ve Tekirdağ valisi Azminin 
mezarına giderek çelenkler koymuş
lardır. 

· En hof ve taze meyvala.nn usa 
relerinden istihsal edihnif tabii 
bir meyva tuzudur. Emsalsiz bir 
fen harikası olduğundan tama .. 
men taklid edilebilmesi mUmkUn 
değildir. Hazımsızlığı, mide yan
maklannı, ek,iliklerini ve rnua.n
nid inkıba.zlan giderir. Ağız ko
kusunu izale. eder. Umumi ha • 
yatın intizamsızlıklannı en emin 
surette ıslah ve insana ha.yat ve 
canlılık bah,eder. 
tNG!L!Z KANZUK Eezanesi 

Beyoğlu • İstanbul JL.::~~.a~~~~N~ıOS 
'---------.. -~ Bu renkleri ancak Vf.. }.· 

ruju temin eder. yeni icad f'e vJ· 
Beyoğlu Vçüncli Sulh Hukuk HA- merikan formülü VENOS ~ 1ı• 

kimliğinden: !sak H. Minase ve oğul. L:A~l harikulade c.azip vvl~,A.ftl 
lan tarafından Beyoğlunda Ağaha- bıttır. Sıhhi VENUS R yıltı1'ı• 

d 42 N d M"'h d. G dudaklan yakmaz ve ya Ut 
mamın a umara a u en 18 • Kullananları hayrete dü9iit 

1

/ 

De Lorenzu aleyhine açılan (60) Ura ~ .... 
alacak davasından dolayı gönderilen . i e ııre.bB-~ 
davetiyede dava edilen mezkW' mahal ZaYi - Su ve bakkal Y 0ırn11ştıl 
li terk ile bir semti meçhule gitmesi 1434 numaralı pllkası zayi U yo){tııt' 
hMebile tebligat icra edilemediği mU. Yenisi alınacağından .nükrn l\fİll,ı 
ha.şirin meşruhatmdan anlaşılmış ve ;:/ 
davacının isteğile yirmi gUn fasıla ile ıJccıt1e 
ilanen tebligat icrasına karar verilmiş mediği takdirde gıyabında mub tebl~ 
ve mahkeme 7--6--937Hat14: buçu. ye devam olunacağı davetiYC U8.1l O' 

ğa talik edilmiş olup i§bu gün malı.. makamına kalın olmak Uzere713) 
kemeye gelmediği ve bir vekil gönder lunur. (32 
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ihtilal Hareketinin Ha~;i~ğ.' 
için -A thlar Dolaşıyordu 

~~,a<i-W 

~~~~~~~~r ~: ~ . . . fi;?~*/,) 
:%~/,I // /. 'l~'/' /.d 

' 

i/,, ~t ~~,/ ~ 'Y/ , 

; r1rilJ1fji/;I/'' , ~ 
.~·,,,z ~~!f f l/l!ft!/!f. 
~ha liUs. tıı. Wıı ~~; bu orduların iç yorduk. Elhamdülillah, muvaffak 
e){ içfn herını layıkıyle öğrene bil- olduk. Birkaç güne kadar, Emir Şiy· 

toııd • er u,. rd 
llhı el'tnişı· ıs o uya da casuslar yan üzerine atılacağız. 
t'u ltö~dı. Ve ondan sonra da, Fi- Sözleri işidiliyordu. 

ca Setidi en ~a:,eket etmiş; doğ- Halbuki bu sözlerin hepsi, biri· 
~a ldusı~ k~Ytine gelmişti. birlerinin maneviyatını kırmak i-
ttııı' btırad nıın daima yaver olan çin uydurulmuş yalanlardan iba -
\' ~.ti. lia~ da ona büyük yardım retti. Asıl hakikate gelince; akılla 
~~ti. lh~a:, birdenbire düzeli- nndan ve hayallerinden bile geçmi 
ltı!~er arasın tilaı hazırlıkları için yen bir tehlike zinciri yava!j yavaş 
g;ar• artık da vızır vızır dolaşan etraflarını ihata etmekte idi. Fa-

llıeJtteıerd· daha kolaylıkla gidip kat bu adamların gözlerine o ka-
lir tba l.!Usu ı. . dar kalın bir gaflet perdesi geril-
"-~te.ılttet ~· Sefıdiç köyüne ge- mişti ki; onun haricinde doğan .. 
~ ~S Y'Uksek bir yere çıka • Günden güne büyüyen .. Fakat he-
tiıi~~i lıı bulunan il ordun_un_~~-'nilz göze görünmiyen o bil~ teh-
lUi>ı~~·· ~ ce~:~ inceye tetkike likegen, d a hıç biri haberdar de 
~'(l}e :rat?n nçlıgıne ve görgüsUz- ğille.rdi. ~ 
'a dılış1lld en; keskin zekam ve ~ < 
t/eshıde dakı bUyük kabiliyeti Merv Ovası 
~i. eJ-haı bir plan tanzim I 
~u hı Atecler ~inde ... t.e i ~an· ik' 3 3' 

~· di •.. l!h; 1 esasa istinat etmek 
~ ıidiği taınncisi; şayet ihtilal ilan 
bueyhhıe b' an, bu ordular ihtilaı 
lıaJlaıı. mu ır'b harekete geçerlerse, 
lbu arı tesicı in~e derhal müdafaa 
buı Orduıar: edilecekti... İkincisi, 
llll?ıltıılllak karşı bir tecavüzde 
~ ~UCibf icap ederse, gene bu 
\ıe ~te ~ce llluhtelif İıoktalar
lte~ı~ ınu~ı;ruzıar gösterilecek .. 
' l'itıe hu ırn kuvvetlerle mer-
1.tı~ Uçun~~ edilerek, ayni za-

lıu ~eltu. bırden kat'i daıibeler 
Jt, hatırı kl 

Hicretin, 29 uncu senesi Rama
zanının 25 inci gecesi idi. Vakit, 
gece yansını bir hayli geçmiş .. Ar
tık sabah, takarrüp etmişti. 

Koca Merv ovası, derin bir ses
sizlik içinde idi. Semaya, gene ka. 
lrn bulutlar gerilmişti... Ovanın 
bir kısmını dolduran Uç orduga -
hm çadırları, bu koyu karanlık 
içinde erimiş gibi görünüyor .. Bin
lerce insandan mürekkep olan bu 
üç ordugah, muazzam birer meza
ra benziyordu. 

- Allahın gazabi. 

- Kimin için.. Bizim için mi, 
düşmanlar için mi? .. 

Sözleri uğultu halinde biribirine . 
karışıyor .. Fakat, sorulan sualle • 
re, cevap bulunamıyordu. 

Hakikate gelince .. Bir anda ova
nın altmış yerinde parlayan bu a
teş, ihtilalin ilk işareti idi. Ebl 
Müslimin verdiği talimat mucibin
ce; tam muayyen olan vakitte, alt
mış köyün çam dallarından mürek 
kep olan odun yığınlarına ateş ve
rilmiş, bu suretle ihtil0.l ili.n edil
mişti. 

Şimdi, bu altmış köyün önünde 
öbek öbek yanan ateşlerin etrafın
da bir kaynaşma. başlamıştı. İhtiliı. 
le iştirak edecek olan silahlı kuv

vetler; çarçabuk toplanmıştı. Her 
taraftan yükselen tekbir sesleri, 

köyden köye uzanarak, bütün o • 
vayı sarmıştı. 

Köylerde biriken süvariler, der -
hal içtima mahallerinde toplanmıs
lar, ihtilalin merkezi olan (Rifidiç) 
köyüne doğru, atlarını dört. nala 
kaldırmışlardı. 

Artık ortalık ağanyordu. Her 
taraftan ihtilal merkezine akan sü 
variler: görünüyordu. üç ordugah 
ta, başgösteren karışıklık gittik· 
çe büyüyor; henüz mahiyeti anla
şılmıyan bu hareket karşısında, en 
süratli tedbirlere girişiliyordu. 

(Arkası var) 
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TUZLAN MiS BALIK 
Muamele 

• 
Vergisinde Maliyet 

-·--·--.. --- .. Ff y,_a_t_ı -, için 
Ç ilı~lata: d~~' la•tik. ve. i~ek labrika

torlerı, dun Sanayı Bırlığinde topla-

ihracat 
Fıçılar Ucuza 
M.al Edilmeli narak muamele vergui hakkında maliyet fi. 

yatlannı huap etmiılerdir • . Birçok •anayi. 
müaıaeleri, muamele vergiıi gümrükte a
lındığı takdirde nekadar vergi ödeyecekleri
ni göıteren huapları Birliğe vermi,lerdir. 
Bu heıaplar, bugün Birlik umumi katibi ta
ralıntlan Ankaraya götürülecek, lkt11at Ve· 
lıaletine bildirilecektir. 

Balık ihraca.tçılarile konıerveciler, Ticaret 
Odasında bir toplantı yapmı,lardır. Bu toplan
tıda balık ihracatının canlandırılması için esas
lı tedbirler alınması kararlattırılmıttır. Top
lantıda tuz fiyatlarının yüksek, fıçı ve teneke
lerin pahalı olduğu neticesine varılmıf, bu 
yüzden balık tuzlayıcılarının zorluğa düttük
leri teıbit edilmittir. 

Son temaılardan •onra Ankaraya yeni bir 

1 
heyet gönJermiye lüzum kalmaJığı anla.,ıl
mı,tır. Muamele vergiai ifi, bütün sanayici

leri memnun eJecek bir tarzda halleJilmek f 
üuredir. ı ····----------··-----------,·---·,---

Tuzlanmış balık ihracatının kolaylaştınlması isin. 
bir rapor hazırlanacaktır. Tuzlu balık ihracatının irı
kişafı, taze balık ihracatını da artıracaktır. Tücca~ 
lar, tuzlu balık ihracatında kullanılacak anbalaj kap
larının, bilhassa fıçıların ucuza temin edilebilmesi 
üzerinde duracaklardır. 

Türk Borcu 
Kuponları 

Dün Paris Borsası kapalı olduğun. 
dan borsamızda da sabahleyin hiçbir 
muamele olmamıştır. Oğleye kadar 
20,55 lirada duran Türk borcu, u.,a. 
m.a doğru 20,40 liraya düşmUştUr. 

Bunun sebebi, Türk borcu kuponları
nın ödenmesi için Pariste 106,10 ku
ruş tesbit edilmiş olmasıdır. Tediya-

ta mayısın yirmi beşinde başlanacak
tır. Anadolu tahvil, hisse, mümessil
lerile Erzunım, Sıvas, Ergani hisse
lerinde bir değişme yoktur. Aslan çi
mentosu 13,90 liradır. Merkez Ban
kası hisseleri 89,50 liradll'. Merkez 
Bankası bir sterlinge 623 - 626 ku
ruş tesbit etmiştir. 

Fıçı Sanayiimiz 
Ticaret ası, fıçıcılık sanayıinın in 

kl§afı ve kurulmuş fıçı imatithanele
rinin vaziyeti hakkında lktısat Ve -
klletinden istenilen malfimatı bir ra
por halinde hazırlamıştır. Yerli fıçı
lann balık, zeytinyağ, sadeyağ, pey
nir, zeytin gibi ihracat maddelerimi
zin ambalajı olarak kullanılması için 
neler yapılması lazım geldiği !"aporda 

yazılmıştır. 

Kuzu ve Oğlak Derisi 
Satııları 

Oğlak 've ku:zıu derileri piyasası he
nüz açılmamış olmasına rağmen No
minal olarak satışlar devam etrnekte
djr. Erzurum Karayaka mallan tuz
lu kuru olarak kilosu 46-47, diğer A 
nadolu malları 47 - 50 kuruştur. Oğ
lakların çifti 150 kuruştur. Nilmune
lik olarak 200 kadar kuzu derisi pi
yasaya gelmiştir. Bunlar 130 :_ 150 
kuruş arasında fiyat bulmuştur. Bu 
derilerin yüz adedi ne kadar ağır ge
lirse fiyatlan da o nisbette yüksel· 
mektedir. 

j Bulgariıtan ve Romanya 
l balık iıtiyor 

Balıkçılığın ileri götürülmesi için 
Marmara adasında bir balık konser
ve fabrikası kurulacaktır. lstanbul 
sularının tarikleri, Bulgaristan ve Ro
manyada aranmıya başlamıştır. Hu
susi surette hazırlanarak gönderilen 
nümuneler QOk beğenilmi§tir. Roman. 
ya tüccarları, yakında Ançuez olarak 
hazırlanmış küçük sardalyalardan al
mak için ticaret odasına müracaat e. 
decektir. 

Havaların biraz ılık gitmesi, bugfin 
]erde bol miktarda torik tutulmasına 
Yardım etmiştir. Limanımızda dBrt 
!~yan ve dört Yunan gemisi balık 
yuklemek üzere beklemektedirler. 

Beynelmilel Ticaret Odaıı 
Kongresine Hazırlık Otelcilerin lıteği 

Beynelmilel Ticaret Odası, Berlin - Otelciler Cemiyeti, parti, villyet 
deki kongre mUnasebetile bUtün mil- ve ticaret odasına müracaat etmiş, 
Jetlerin iktısadi vaziyetlerini göste • ~hak~uk ~ttirilme.kte olan yilzde 35 
ren bir broşür hazırlamıya başlamış- n:'betindeki kazanç vergisinin esnafa 
tır. TUrkiye 'bakK:ında Tilrk Milli kc>ı:. agır geldiğini wu.:1.aUrıntıştUr. Comi· 
mitesinden malftmat istenmiştir yet, kanuni imkinlar aiabetinde .,,.. .. r . gilerin indirilmetri~ltenıi§tir. 

BORSA 
17 MAl:'IS P AZARTESl 

PARALAR 

Sterlin 620,-
Dolar 123,50 
Fransız Fr. 110,-
Liret 120,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 19,-
!sviçre Fr. 565,-
Leva 20.-
Florin 63,-
Çekoslovak K.ro 70,-
Şiling 21,-
Mark 25,-
Zloti 20,-

627,-
126,-
113,-
125.-

84,-
22,-

ZAHİRE 
BORSASI 

15-5-937 
l'IATLAk 

Buğday yumuaak 6 15 6,1 T 
Buğday sert -v ' Arpa 6,10 6,19 

Çavdar 4• 4 4• 7.JB 
Mısır sarı 4•23 -,-
K t 

4,39 5, 27-2' 
e en tohumu ıo,20 -.--

İç fındık 3 tiıt~&.ıı a 
1 

ar ikmal edilirken, 
ta.Jt 1çfn : .gelmişti. Ve artık ih 

1 ~~l> et!:n .edilen zaman da, 

Bazan Kermaninin ordugahında, 
uzun uzun bir at kişniyor .. Buna, 
Emir Şiyyanm ordugihmda başka 
bir atın kişnemesi cevap veriyor .. 
Bazan da nöbetçilerin: 

Ağızdan Kan Gelince ... 
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-

575,-
23,-
66,-
75,-
23,-
28,-
23,-
24,-
14,-
52,-
32,-

Tiftik mal 
4 

•
20 

' 110,- 113,-
Tütik derilı' 105,- 107,20 
Peyn!r beyaz 24,15 27,30 

t akipı lştı. 
e.li~o el'den h 

len, r; giılid er giln haberler 
~~ ttı.ıuıl:ripı e~ gizliye kaydedi • 
ttlttd~ ... l!:ba ~~n .adetleri bildirili
çaı 1Uı dUtın Uslım ile Halit, gece 
~a~ Yorıar adan ve dinlenmeden 
~1Pleli dlk Gelen habercileri ve 
lar • Yeni ~ k~tıe dinliyorlar. Bun 
la~· lhtua.ı·enı ~limatlar veriyor-
.... ~. ın hıç b. 
erı. ltu ıni teea . ır hareket ve 
u~ Çlik tele d~fe bırakmıyarak; 
ht li dU.un l"ıiiata kadar her ih-

tedbirıe~~or.lar .. Bir çok ihti
ıttihaz ediyorlardı. 

~ht ).fuar 
latı da llhlı k un, bir taraf tan si • 
tıılltl'u - bu ~VVete; diğer taraf
lııtiltJ· <>lan • ~~l rneselelerde pek 
tlsııı 1n da.h . ileye dayanıyordu. 
ltı b·daltj u·· a ılk dakikasında. kar 

lr Ç Ord ' 
leıı. anda k unun maneviyatı-
ler c~Ualar Irmak istiyordu. Ge
lere RetitjYorİa elıenı:rniyetıi haber • 
~ göre, bu l'\:h. Gelen bu haber-
h cdaııa haıa.0~~n~n kumandan
tlltrı. "aret ed ~birine saldırma
~bır~ıkJarı ~nııyorlar .. Her gün 
Clı ~ nı;ı_ an havadislerle bi • .. l.t ~~t 
~ 

0 
"ell b mıya çalışıyorlar_ 

l'd11ısu.nd UgUn, (Kermani) le. 
l'ıı.°i; ~ltıir şt bir şayia çrkıyordu: 
Elefy lııda otıun~a~ ile ittifak ettik. 
~:n Uıeri et"aber, Nasır bin 

b .... - at aYni ne hUcum edeceğiz. 
• "<l?l o~ gUn, N ...... b' s ·"'usund ~ ın ey-
~~ Sinıd· a da: 
"~ıde 1Ye kad n P'i .. ,, ar, Kennanilerle 

~~}'e b" 
ırl~miye Çalı§I· 

- Allahü .. Ekber ... 
Sesleri; bati, uhrevi bir inilti gi

bi sürüklenip birdenbire sönüveri
yordu. 

Uzakta Merv kalesi, kalplere kor 
ku veren simsiyah bir heyula gibi 
uzayıp gidiyordu. Bu siyah heyu
lanın ortasında, (Kahmdız) deni. 
len iç kale, başını semaya kaldır
mış olan kapkara bir canavarı a.n
dınyordu. 

Kaleden, yavaş yavaş (Seli) ses 
leri yükselmiye ba§lamıştı. Bu 
hazin sesler, gecenin o derin zu1 • 
meti içinde, ağır ağır ovaya doğ· 
ru yayılmıştı. Korkunç bir mezara 
benziyen bu sessiz ve karanlrk ova, 
işte o zaman birdenbire harikulade 
bir hal almıştı ... Bir anda, tam alt· 
mış yerden, kıpkızıl alevler parla
mıştı. Sanki bu koca ova, ateşler 
içinde kalmıştı. . . 

Bu ane kadar bir mezar gıbı ses 
siz ve sakin ol;n üç ordugahı, bir 
denbire büyük bir velvele kapla
mıştı. Herkes uyanmış, herkes ~a· 
dırlarmdan dış an fırlamıştı. Bu -
tün ovayı saran bu ateşler karş~
smda, herkesin kalbini meçhul bir 
korku sarmıştı. 

- Ne oluyor! .. 
-Bu ateşler ne?~ 

- Baskın . 
- Bu i>askını kim yapıyor?. 
- Bu, baskın değil .. Meçhul bir 

8.fet .. 
- Semavi bir af et.. 

Hemen akciğerlerden geldiğini sa· 
n&rak verem hastabğma hükme.. 
denler çoktur. Akciğerlerden gel
diği sabit olunca ona ehemmiyet 
vermek haklı olsa da., ağızdan ge.. 
len kanı her vakit akciğere atfet .. 
nıek doğnı değildir. 

lıkın abzdaıı gelen kanın ger
çekten nefes borusundan gelip geL 
mediğlnl tahkik etmek lizondı:r, 
~ ln8&nlll Badece bumu b

ııar da, kan bunmdan gelmez, $
dan dolaşarak çıkar. Ba.zllannda 
da dl§ etlerinden, yahut boğudan 
gelir. 

Ağızdu çıkan kaıı böyle yakln
duı gelmeyip te uzaktan gelle de 
yine mutlaka akciğerlerden demek 
değildir. Mideden de geldiil olur. 
O vakit kan kısmen hazın~ 
01acağmdan koyu kııınm, ıdyahnn· 
~ olur. Göğüsten gelen kan gibi 
kopUklü olmaz. Bundan başka mide. 
den gelınlt kanla birlikte u ~k 
humı bozulduğu alimetlerl bulu. 
nur. 

Bu lhtlmaUer ortadan çıkanldık
tan sonra kan ciğerlerden geliyor 
demek 0 Imakl& beraber yine mut
laka verem hutabima allmet de.. 

IUdlr • Çttnktl yttrek huta1ıpıc1a, 
nefes boruıannm genlflemeslnde, 
akciğerlerde veremden bqka ttlr
JU hastalıklarda da yine ağızdan 
ka.n gelebilir • 

Verem haetabtnıdaıı kan gelme.. 
al dA türlü tttrltl olur. J!ek llerlle-

m.lş verem hastalığmda pek çok 
gelir, tedaviye çok defa vakit bı
rakmaz. 
Bazılannda hastalığı haber ve. 

ren ali.met ağızdan kan gelmesidir. 
Az ~k uzun bir milddettenberi 
ziyade yorğunlulrtan, sık sık arka 
~mdan şlk&yet eden, benzi so
luk, vücudu zayrflamış birinin 
ağzından kan gelince 0 vakit ve. 
rem hastalığlnm ba.5ladığı değil, 
az ~k Uerilenrlf bile olduğu diiştl
nUlmelldlr. 

Kimisinde de ağnda.n gelen kan 
ISCle lian değlJ, balgamla kanşık 
olur. Ratt& balgam içerisinde lpllk 
kad&r ince az bir halde görtintlr. 

Bun~da da yine verem hastalığı 
dtişünUlerek tedavisi ona göre ya. 
pdmalıdır. 

Zaten ağızdan gelen kan ne mile. 
tarda, ne şekilde, sade veya kan. 
§ık olursa olsun ilk yapılacak §eY 
btltttn işi gücü derhal bırakarak 

hemen yatakta ve arka tisttı yat
maktır, hem de hiç kmuldamadaıı 
yatmak. Hiç bir sebeple yatak& 
oturmak bile olmaz. Söz söylemek 
tekrar kan gelmeshıe sebep olablllr. 
Ağızda buz ~, göğüs tize.. 
rinde buz keeesl. Az ve hafif ye. 
mek, o da mutlaka soğuk olacak
tır. MMelf., soluk 11lit, soğuk QOr. 
ba, yoğurt. YollunJa tuz koymak 
iyidir ... Bu tedbirler hekim gellncl
ye kadar. tl'st tarafını, lli.çlan ta. 
bli hekim temin edecektir. 

!sveç kuronu 30,-
Altın 1059,-
Banknot 254,-

Ç EKLER 

1060,-
255,-

Lcmdra. 625,50 626,-
Paris 17,6270 17,6125 
New-York 0,7899 0,7880 
Milino 15,0075 14,995 
Brüksel 4,6875 4,6840 
Atina 87,37 87,30 
Cenevre 3,4544 3.4516 
Sofya 63,9488 63,8975 
Amsterd. 1. 4382 1.4370 
Prag 22.6618 22,6437 
Viyana 4,2062 !1.2025 
Madrid 13,7090 13.6980 
Berlin 1.9688 1.9675 
Varşova 4.1662 4.1630 
Budapeşte 3.9810 3.9775 
BUkreş 107.5940 107.3482 
Belgrad 34.3725 34.345 
Yokohama 2.7486 2.7443 
Moskova 24.7125 24,7325 
Stokholm 3,10 3,0982 

"''----·~~-------~ 
1 LiMAN HAREKETLERi 1 

Peynır kaşar 45,-
G h LE ıı. 

Buğday 1165 Ton 
Çavdar 60 Ton 
Arpa 41 Ton 
Un 135 Ton 
Kepek 67 Ton 
Mısır 144 Ton 
Nohut 3 Ton 
Yulaf 5 Ton 
Tiftik 51 Ton 
Yapak 5 Ton 

DIŞ FlATLAR 
Buğday: Şikago 5,87 K. 

• • • 
Dün gelen buğdaylar 

Dün §ehrimize altmış yedi vagon 
buğday, dört vagon çavdar, iki va. 
gon arpa, iyi vagon kepek ve bir va
gon tiftik gelmiştir. Gelen buğdayla,.. 
rm otuz altı vagonu Ziraat Bankası
na ait olduğundan silolara çekilmiş.. 
tir. Diğer otuz bir vagonun birkaç va
gonu ekstra Polatlı malı olduğu için 
7,17,5 kuruştan, 7,25 kuru~ kadar 
satılmıştır. Polatlı mallarmm çavdar 
nisbetine göre, 26 çavdarlılar 6,17,5, 

Bugil.n ~ gelecek vapur- yirmi çavdarlı beyazlar 6,07 kuruştan 
tar: sert buğdaylar 6,19 kuruştan satıl • 

Saat: 14,80 Anafarta Bartındaıı, mıştır. Çavdarları 4,22 - 4,23 kuruş. 
6,SO Saadet Bandırmadan, 17 Tayyar tan ihracatc;ılar satın almışlardır. 
lmrozdan, 16 hmfr lmıirden. Yemlik arpalar 4,04, Düzcenin mısır· 

Bugil.n JJ.manımızdan gidecek va.. lan 5,03 - 5,05 ve Adapazarı mısırı 
purlar: 5 kuruştan satılmıştır. Kepekler 72 

Saat: 12 Ankara Karadenb:e, 9,80 kiloluk çuvallı olarak 195 kuruştan 
Uğur lznlke, 8,80 Bartın Mudanya.ya, fiyat bulmuştur. Dilnkil piyasa fazla 
20 Saadet Bandırmaya, 19 Tayyar mal gelmiş ve müfüm bir kısmının sa
Karablgaya, 19 Kemal ApıWğa, 10 tılmış olmasına rağmen biraz sıcak ()o 

Antal\'& Mersine larak devam etml§tfr. 



Samsuna 
Giden 
-Yolcu 

18.5.937 
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..___ 
Bahçe· 
kapıda 

SALiH NECATİ den almız. Reçeteleriniz büyük bir 
dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI 

Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular tom • 
bul ve kuvvetli neşeli olur . 

YALOVA KAPLICALARI 
A~ILDI 

Ot May11 Ayında 
el Ücretlerinden Çok Tenzilat Yapılmıttır. 

Bir kişi için İki kişi için 
Kuru9 Kuruş 13· 

ır gijnde kah 
Yeınekleriıe v~.ıtı Öğle, Akşam, 
l.ıaYis A otel ucretıeri. 265 480 
-...___::_·Yinda: . 
Sa~ 

v "'41{ nı Uşten1 · 
1 

e Yahut lk' . e~ bır k91aylık olmak Uzere Yalovada bir gün bir gece 
er de varcıu-1 gUn bır gece kalmak isteyenler için tenzilatlı komple bilet -
VapUr • otobUBunlar köprU gişesinde satılmaktadır. (Bu biletler ücretinde 

lıta.Yls aYnı s • Banyo • yemek ve otel dahildir.) 
VapUr kaı~a her hafta Cumartesi günleri saat 13,30 da Yalovaya bir 
Ve akşanı v Inaktadır. Aynca 15 Mayıstan itibaren de Yalovaya sabah 
~ apurlan ilave olunmuştur. (2788) 

9 De~I_et Demiryolları Avrupa Hattı 
22~u ışletme Müdürlüğünden: 

n ka~8 19
37 tarihinden itibaren gerek A vnıpa Sürat katarlarile Trak· 

J>enı "aleti~ ve gerek lstanbul - Küçilkçekmece arası Banliyö katarları 
~i kaı1cı, v areket cedveline göre işlemeğe başlıyacaklardır. Bu katarla-

1'1el'de ta.f. e. varış saatlerindeki değişiklikler hakkında istasyonlardaki 
~ sUat vardır 

ti9 l Y6 kat :1 • 
~ıl ar arının seyrU hareket saatıannı gösteren cep cUzdanlan 

ır. MUDUR!YET: 

l ASFiYE iLANI 
HALi TASFiYEDE 

ŞARK DEMiRYOLLARI 
1'0RK ANONiM ŞiRKETi 

ıs~ 1 ınci il8n 
lıtı 'rt 1937 'h' d · i.k d D · <>tıİQı ş· tan ın e ın at e en Şark eınıryolları Türk 
~ lllıacib:rketi hi11ec:larlar fevkalade içtimaında ittihaz edil~n ka· 
~. . nce ve sa.tın alma mukavelenameıinin taadikini müte
t'\J~ll 3156 N 
t 1 reanı· o.h kanunun 5 Mayıı 1937 tarihli ve 3596 numa-
'ıihin~ ~~zetede İntitarı üzerine mezkur tirket 5 May11 1937 

ltdır, ıtıbaren feıih ve tasfiye haline vazedilmiı bulunmak-
a,) P· 

~~t ~ı.a::~r Bakı, lpolit Butaye, Röne Şuerio, Moriı Dövi, Er
l ~~ ~~er laıfiye memurlan olarak tayin ıedilmiıl~rdir. 

Q e/~llıaı 7~ iÜcetl 11zam edecek bütün muamelelerin ve 

"atrt ilti llnezktir tirketi alakadar eden bilcümle evral< ve veıaikin 
'ticaret ltafiYt! ·meınurunun imzaaını havi olbi•lan icap ecler. 

t'kl,r1111 k kanununun 445 inci maddesi mucibince, alacaklılar ala· 
hrıııdtk· 'Yıt ve teıbit ettirmek üzere tirketin htanbulda, Sirkeci 
r ··~il~ nıe~kezine müracaat et.miye davet olunurlar. 
i '~· 't 1.lktr n bırer hafta fasıla ile 3 defa gazetelerle intitar eclecek
tıb,'la b da zikredilen bir ıene müddet 3 üncü ilanın inti9arından 

't1•Yacaktır. 
T ASFIYE MEMURLARI 

...................... 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları ................... 
1 - DemirköyUn 3000 kilo sade 

yajı. 

2 - Açık eksiltmede istekli çıkma
dığından eksiltmesi 10 gün uzatılmış
tır. 

3 - Sade yağın muhammen bedeli 
2850 liradır. 

4 - Sade yağın ilk teminatı 214 li
radır. 

:S - lhalesi 22 Mayıs 1937 cumar
tesi günü saat 11 de Vizede yapıla
caktıl'. 

6 - Şartnameler arzu edenlere her 
gün Vize satmalma komisyonunda 
gösterilmektedir. {702) (2809) 

• • • 
Tekirdağ kıtalarının ihtiyacı bulu

nan 125000 kilo sığır eti ile Malkara 
kıtaatının ihtiyacı bulunan 70000 ki
lo sığır eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuş ve ihale gilnUnde talip çık -
madığından pazarlık ihalesi tekarrür 
etmiştir. Pazarlık günü 21 Ma~ıs 937 
cuma gUnU saat 16 da Tek\rdağında 
TUmen satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tekirdağ kıtaatının mu -
vakkat teminatı 2250 lira ve M~kara 
kıta.atma ait olanın 1155 liradır. 

(704) (2811) 

• • • 
374 kalem elektrik malzemesi kapa

lı zarfla eksiltmiye konulmu§tur. Tah 
min edilen bedeli 32500 lira olup ilk 
teminat parası 2437 lira 50 kuru§tur. 
!halesi 21 mayıs 937 cuma günil saat 
15 tedir. Şartnamesini almak istıven
ler 165 kuruş mukabilinde M. M. Ve
kaleti satınalma komisyonundan ala
bilirler. Muhabere ile şartname gön
derilemez. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 ·sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde istenilen belgelerle birlikte 
ihale günü en geç bir saat evveline 
kadar teminat ve teklif mektuplarım 
Ankarada M. M. V. Sahnalma komis
yonuna vermeleri. (656) (1868) 

Istanbul lkinci Icra Memurluğun

dan: Paraya ~evıi.lmesıne karar veri
len Boğaziçinde Emirglnda Balta li
manında Balta limanı caddesinde 106 
numaralı bostan müsteciri Böröçlil 
Briçinskiye ait 6 beygirli su çekmi -
ye mahsus motör 22, 5, 937 tarihine 
düşen cumartesi günü saat 10 dan i
tibaren birinci açık artırması yapıla
cağından ismi geçen 106 numaralı bos 
tanda hazır bulunacak memuru tara-
fından satılacağı ilan olunur. 

!Stanbul GayrimübadiHer 
·~o. 

Komisyonundan: 

2498 

~8 

a108 

3242 

4349 

~ 

~23 

~'182 

6'1~ 

sel< 

Senıtı ve mahallesi 

--- ~ 
Aksaray Kemalpaşa 

liasköy Turşucu 

liasköy Turşucu 

lleyoğlu Kuloğlu 

llUYiikada Yalı 

y eşUköy Köyiçl 

Şehıadeba~n Revani 
Çelebi 

lley ~ 1 og u Kamerhatun 

lleyoğlu Ferik.. lk. -
Ci k oy ın 

ısını 

l{adıköy Oımanağa 

Kurtuıuş 

YeşUköy Umraniye 
'l'ophane Cihangir 

Sok afi 

E. Hanarkıun 
Y. Fethibey 
cad. 
E. Peştemalcı 
Y. Futacı 
E. Boduroğlu 
Y. Selimbey 
Kalaycı 

çıkmazı 

E. Aya Dimitri 
Y. Zağanospaşa 

Em.tik No: 

E. 1-3 
Y. 1-1/ 1-3/ 2 

No. taj: 53-55-57 
E.17 
Y. 25 

E. 98-100 
Y. 38 

E. ve 
Y. 6 

E. 27 
:Ada: 45 

Parsel: 12 

E. Ermeni kilisesi 
Y. İnci çiçeği 

17-17/l 

E. Sekbanbaşı 
Y. Azab askeri 
ve kahve 

Fe.sliyan 

Mahallen: 
Çifte cevizler cad. 
SöğUtlU 

çeşme cad. 

E. Araba 

E. 10 
Y. 10-12 

mahallen: 3 
No. taj: 7·9 

Ada: 28 
Harita: 128 

E. 35.37 
Y. 37-39 

E. 90/9 
Y.156 
E. 43 
Y. 37 

meydanı ve Çeşme 
meydanı Y. Ermeydanı 

E. H-25 
Y. 23 

ve Sefa meydanı 
Kalaycı 

E. Kaptan 
Y. Cihangir 
yokuşu vr 

E.16 Y. 49 

E. Sl-31 Mü. 
• 31 Mü. 

Y. 32-34-

Cinai ve hluesi 

Alhnda dUkklnı ve 
fmn olan hanenin 
102/320 his. 
lU metre ana 

64 metre arsa 

53 metre a.raa 

\ 
67 metre arsa ' 
88 nıetre araa 

~4 metre arsa 

210 nıetre ana 

54 7 nıetre arsa 

Üstünde oda.lan olan 
klgir dUkklnın 

Hisseye göre 
muhammen K. 

1740 Kapalı 

zarf 
60 Açık ar-

tırma 

70 " 
220 it 

• 
70 " 

100 it 

?5210 Kapalı 

~arf 

420 Açık ar
tırma 

1100 Kapalı 
zarf 

13/16 hiı. 2400 ,, 
148 metre hane 
arsuı 

Kiglr dUkkln 
72, 72 metre ana. 

330 Açık ar
tırma 

200 " 
1000 Kapalı 

zarf 

l'uıcat-ıd caddesi 36-71 
:;, Cunıa ~v~afı Yazılı gayrimenkuller on giin mUddetle ıatlf& çıkanl ını9tır. İhaleleri 28-5-937 tarihine dü 

nu saat 14 dedir. Satlf münhasıran gayriınüb&dil bonoıiladır. 

ESKİ OSMANLI lMPARATORLU
GUNUN TAKSlME UGRAMIŞ 
Düyunu Umumiye Meclisi 

Paris, 11 Mayıs 1937. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMiSYONU iLANLARI 

o/cı 7 1f2 faizli 1933 Türk Borcu ,. ______________________ .. 

tahvilleri hamillerine tediye ilanı 
Eski Osmanlı İmparatorluğunun 

taksime uğramıı DUyunu Umumiye 
Meclisi, atideki hususatı hAmillerin 
nazarı lttilama vazeyler. 

Türkiye hükümeti, cihan buhranL 
nm hemen bUtUn memleketleri deva. 
lüasyona sevk ve borçlarını altın esa

Tahmin edilen bedeli 501 lira olan 11 kalem sebze 26 • 5 - 937 çarşamba 
günU 11aat 16 da Salıpazannda A11kerl Fabrikalar yollamasmdaki satınal
ma; komisyonunda açık eksiltmeye konacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. isteklilerin muvakkat teminatı olan 37 lira 57,5 ku. 
nışu Beyoğlu MalmildUrlUğüne yatırarak mezkur gün ve saatte komisyon. 
da bulunmaları. (2636) 

• • • 
sı üzerinden ademi tediyeye mecbur Tahmin edilen bedeli 1600 lira olan 16000 kllo ekmek 26 - 5 • 937 çar
ettiğinden bahisle, Türkiyenin de ten şamba günü Salıpazarında Askerl Fabrikalar satınalma komisyonunda 
di borçlarını bu esas Uzerinden ödeye. saat 14 de açık eksiltmeye konacaktır. Şartnamesi her giln komisyonda 
miyeceğini ve Düyunu Umumiye Mı:.c görülebilir. isteklilerin muvakkat teminatı olan 120 lirayı Beyoğlu Mal. 
lisinin Fransız Frangile Dolar arasın- müdürlüğüne yatırarak mezkiır gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 
daki seçtiği parite hesabının ise Ryni, (2638) 
neticeyi tevlit edeceğini beyan eyle. 
nıiştir. 

Binaenaleyh, Türkiye Hüktlmeti, 
% 7 ~ faizli 1933 Türk Borcunun 
servisini Fransız Frangı veya işbu is
tikraznı ikinci tediye akçesi olen Do
larla ifa etmiye karar vermiş, fakat 
bu ikinci akçe intihabı halinde gerek 
Fransız Frangı ve gerek Doların son 
devalüasyonlarından evvelki pariteıe. 
rinin -yani l Dolar= 25,52 Fransız 
Frangı- esas tutulması 18.zıtn gele
ceğini bildirmiştir. Bu esas dahilinde, 
Dolar olarak icra olunacak kupon te. 
diyatında, bugünkü vaziyete na?.a-ın, 
altına göre takriben o/c 40 nisbetiııde 
bir tenezzillil kıymet hasıl olmuş bu_ 
lunacaktır. 

Türkiye hllkômetlnin bu husu!!taki 
karan kati olduğu ve her tUrlü he"? te
me mUracaat imk!nlarını selbeLm4 
bulunduğu cihetle, Düyunu Umumiye 
Meclisi, 25 Mayıs 1937 taksitinin, h!_ 
miller için halihazırda en istıf adeli 
akçe olan Fransız Frangile tediye e
dilmesine karar vermi§lir. 

Meclis, 25 !kincite,rin 1937 vad~si 
için dahi Fransız Frangını esas akçe 
olarak tayin etmiştir. 

25 Mayıs 1937 taksiti, Türkiyede, 
Ankara ve İstanbul piyasalarında, 
tranş tefrik edilmeksizin, Türk lirası 
olarak tediye edilecek ve kupon ba. 
şma 18.75 Fransız Frangın mukabili 
olan l,061 TUrk Liraaı verilecek~ir. 

Bu meblağ, mezktlr taksit için su
reti katiyede Türk Lirası olarak tes
bit edilmiş olduğundan, TUrk Lirasile 
Fransız Frangı arasında zuhur edebi
lecek herhangi tahavvül karşıımıdn 

tediyat, bu vadenin müruru zamnnma 
kadar, yalnız bu miktar üzerindl?n ic
ra edilecektir. 

İ§bu meblağ 8 numaralı ve 25 Ma. 
yıs 1937 vadeli kupona mukabil te. 
diy_e edilecektir. 

Diğer mütemmim mah1mat için. hi. 
millerin, tediyeyi ifa edecek miles$e_ 
selerin nezdinde emirlerine amade bu
lunacak olan matbu tamimlere mü. 
racaaUan rica olunur. 

Türkiyede, her 3 tranşm kuponla
rını tediye ile mükellef olan müesı:ıe
seler §unlardır: 

An karada: Türkiye CUmhuriyet 
Merkez Bankası ve Osmanlı Bankası. 

1stanbulda: Türkiye CUmhurlyet 
Merkez Bankası, Osmanlı Bankası ve 
Deutsche Bank und Disconto Gesell
schaft. 

ESK! OSMANLI lMPARATORLU
GUNUN TAKSİME UGRAMIŞ 
Düyunu Umumiye Mecliai 

Paris, 10 Mayıs 1937 

% 7 'h faizli 1934 ikinci ııra 
Türk Borcu tahvilleri hamilleri

ne tediyat ili.nı 

25 Mayıs 1937 vadesine ait tediyat 
29 Nisan 1936 tarihli Türk-Fran-

11ız anlaşmasına tevfikan Türkiye hü
kümeti, 25 Mayıs 1937 taksiti ıçm 
icap eden transfer ve tediyeleri mun. 
ta.zaman· icra eylemietir. 

TUrkiyede, lstanbul piyasumda, 25 
Mayıs 1937 taksiti TUrk Lirası olarak 
tediye edilecek ve kupon baoma 18,75 
Fransız Frangı mukabili olan 1,061 
Türk lirası verilecektir. 

Mezkftr vade için bu mebllğ sureti 
katiyede Türk Lirası olarak tesbit e. 
dilmit olduğundan, Türk Liraslle 
Fransız Frangı arasında zuhur edebi
lecek herhangi tahavvW kaffıemda 
tediyat, bu vadenin mUruru zamanına 
kadar, yalnız bu miktar üzerinden ic
ra edilecektir. · 

lebu mebllğ 6 numaralı ve 25 Ma
yıı 1937 vadeli kupona mukabil tedi· 
ye edilecektir. 

lstanbulda, 25 Mayıs 1937 vadeli 
kuponun tediyesile mükellef olan mü. 
eueaeler ıunlard.ır: 

- Türkiye CUmhuriyet Merkez 
Bankası. Osmanlı Bankası. 

• • • 
Tahnıin edilen bedeli 1400 lira olan 4000 kilo sığıreti Askerl Fabrika· 

!ar satmalma komisyonunca 26 Mayıs 937 çarşamba günU saat 15 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnamesi her gUn komisyonda görülebi· 
lir. Isteklilerin muvakkat teminatı olan 105 lirayı Beyoğlu Malmüdürlü· 
ğüne yatırarak makbuzunu ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 cU maddelerin. 
de yazılr vcsaikle o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (2637) 

• • • 
100 Ton Mutahhar Avrupa Pamuğu 

Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mUdUrlUğU satınalma komisyonunca 
21-5-937 Cuma gilnü saat 14 te pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
2 lira 75 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan { 4000) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezk\ır gün ve saatte komisyon& 
mUraca~tları. (2560) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1daremiz mülhakatında açık ve açdacak memuriyetlere imtihanla 

memur alınacaktır. İmtihan .Istanbulda 31-5-937 Pazartesi günü saat oıı 
üçte Sirkecide lnhis:ı.rlar Memurin Kursu binasında yapılacaktır. lmti • 
hana girmek isteyenlerin aşağıdaki evsaf şeraiti haiz olmaları gerektir • . 

1 - Liakal ortamekteb tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Askerliğini ''fili veya kısa hizmetli,. bitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 35 yt'.~ından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife itasına mani bir ta.katsızlığı bulunmamak. 
6 - lyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki ,artların muhakkak tevslki gerektir. 

lmtahan mevzuu şunlardır: 
ı - HESAB: Ad.adi mürekkebe, Taksimi gurema, Halita, Tenasüp, 

Faiz, iskonto. 
2 - HENDESE: "Satıhlar, hacımlar,, 
3 - MUHASEBE: "UaulU defteri,, 
4 - COGRAFYAt "Umumi ve Türkiye., 
:S - K!TABET: "Orta tahsile göre,, 
NOT: 
A - lmtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı 

mUsbitelerile Uç adet fotoğrafla birlikte idaremiz Memurin Şubesine 
müracaat etmelidirler. 

B - imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ec
nebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe ıualine doğru cevap verenler 
tercih edilirler. (2731) 

Gayrimenkul açık arttırma .ilanı 
Ereğli Sulh Hukuk Hakimliğinden: EreğHnin MUftü mahallesinden mU

teveffa cerrah oğlu Hacı E'ref metr\ıkatından olup veresesi° meyanında 
aynen taksimi kabll olamayan ve l 7'-6-937 tarihinde 999 lira bedelle ve 
açık arttırma suretile kat'i ihalesi icra kılınıp müşterisi tarafından ihale 
bedelinin tesviye edilmemesinden dolayı mezkôr ihale fesh edilerek yeni· 
den arttırmaya çıkarılmasına karar verilen Ereğlinin Bozhane mcvkiinde 
kô.in ve Ereğli tapu dairesinin Temmuz 928 ve Kanunuevvel 930 tarih ve 
20 No. sında mukayyet ve 84 zira mlktanndakl bir bap kargir kahveha -
nenin 48344 sehimde 21202 sehimi 10 Mayıs 937 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle yeniden açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
!şbu 21202 sehim kahvehane hissesinin muhammen kıymeti 1250 lira 

dır. Arttırma 11 Haziran 937 tarihine mUsadif cuma günil saat 14 den 16 
ya kadar Ereğli Sulh hukuk mahkemesinde yapılacaktır. 

l - Işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 10 Mayıs 937 tarihinden 
itibaren arttırma gUnUne kadar herkesin görebilmesi için 933/ 3 No sile 
mahkeme kalemfnde açıktır. Gayrimenkulün evsafı ve sair hususları için 
illnda yazılı olanlardan fazla mal\ımat almak isteyenler 933/ 3 No. ile sulh 
hukuk hakimliğine müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi ıbuçuk 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu~evdi edilecektir. 

3 - !potek sahibi alacaklılarla diğer allkadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin ı,bu gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mas • 
rafa dair iddialarını ifbU illn tarihinden itibaren yirmi gUn içinde evr:- kı 
mUsbitelerile birlikte bildirmeleri icap eder aksi halde haklan tapu sicille
ril~ sabit olmadıkça aatıt bedelinin payla9masından hariç kalırlar. 

4 - Göıterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesi
ni okumuf ve lUzumlü malllmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkulün tapuya tescil harcı; dellaliye resmi ve ihale kara· 
nna ilsakı muktezi pullar mUşteriye ve diğer masraflar terekeye aittir. 
f>.-Tayin edilen zamanda gayri menkul Uç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. !hale bedelinin muhammen kıymetin yUzde yetmiş be 
ıJi bulması beklenmez ve evvelki ihale ile i,bu ihale arasındaki fark ve dl· 
ğer zararlar evvelki milşteriden tahsil olunur. 

7 - Gayri menkul kendisine ihale edilen kimse arttırma bedelini der· 
hal veya verilen mUhlet içinde vermezse ihale karan fesh edilir ve kendi
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
alma razı olunsa hemen ve hiçbir merasim yapılmaksızın ona ihale edilir. 
O da ra.ıı olmaz veya bulunmazsa on be9 gün müddetle yeniden arttır -
maya çıkarılır ve bu arttırma allkadarlara tebliğ olunmksızm ilanla ikti
fa olunarak tayin edilecek günde en çok arttırana ihale edilir iki ihale 
arasındaki fark ve geçen müddetler için yUzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer .zararlarda aynca hükme hacet kalmaksızın ihale bc<ielini verml
yen mUşteriden tahsil olunur. 

lşbu gayri menkul yukarıda gösterilen 11 Haziran 937 tarihinde Ereğli 
sulh hukuk mahkemesinde ve mahkeme salonunda işbu ilan ve arttırma 
şartnamesi dairesinde satılacaiı ilan olunur. 

J 
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Yağh, ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece 

R • 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
H A S A l't ismine ve markasına dikkat. 

B A S A N D E P O S U : lSTANBUL, ANKABAt ESKİŞEHİR, BEYoGLUı BEŞİK'l'AŞ. 

Ankara Beynelmilel Sergisinde BUyUk muvaffakıyet Kazanan ve Takdirle teşhir Ed.lmekte olan 

VEBOLiD ile 

a 
CiHAZLARI 

Kuyunuzu~ musluğunuzun acı ve kire~li suyunu Nefis Ve tat.ı suyd ~ev•r•F• 
kireci tasfiye edilmiş su: Sert saçtan yumuşak yapar kepeğe maııı olur, cildin taravet ve güzelliğini muhafaza eder. Çamaşırda soda "e 

sabundan tasarruf temin eder. yemek ve çayda: Et ve kuru sebzeleri çabuk pişirir ve lezzet tenıln eder, çaya kendi nefis renk ve kokusunu verir 
tstim kazanları, kalörifer, lnbik ve alelfi.mum kaynama kaplannda kirecin tavazzuwın. mani olur. 

Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar ıu tasfiye eden cihazlar. Saatte 250 litre kudretindeki portatif cihazlar 25 ve bütün 
ıu tehekesini tasfiye eden sabit cihazlar 125 liradan. Cihazların kudretleri ve tasfiye ettiği suyun tabii vasıflarını muhafaza ettik· 
leri Gülhane hıfzıssıhha ve Zürih hıfzıasıhha ve bakteriyoloji enstitüleri tarafından tevıik edilmiştir. 
Satış yerleri: Ankara, Vehbi Koç Ticare Evi - Ankara: Şark Merkez Ecza deposu - İstanbul: ZiyaeddınSaid Voyvodaı 40 - 42 Galata -
!zmir: Şifa Ecza.nesi - Adana:Feyzi Dural - Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi - Aydın: Enıniyet Eczanesi - Kütahya: İhsan Şerif 
Eczanesi- Malatya: Mahmut Nedim ve Biraderi - İnebolu: Salahaddin Çelebi - Srvas: Yusuf Ünsalan - Trabzon: Faik Harunoğlu ve Oğullar 

- Biga: Zühtü Zeren - Kastamoni: Mustafa Nuhoğlu - Taşköprü: Türkmen Kardeşler- Daday: Eşref Tiftik - Bursa: Behçet Yarıcı -
Merzifon: Larlar Kardeşler - M.Akhisar: Hilmi Faiz - Kayseri: Mustafa Diri - Edremit: Ali Riza Kara~özoğlu - Edirne: Aziz :tşbilen 
- Tokat: Peri Kardeşler - Gazi An tep: Mehmet Sirrı Ozkava. - Zong'Uldak: Mehmet Hilmi Gürol - Gaziarı tep: Mehmet Srrn Ozkaya -

Galata . Antalya: Adil Aşçıoğh .. 

·SANDALYAveMobilyanın 
Hem ucuzunu, hem güzelini almak için Istanbulda Rızapaşa yokuşun

da 66 No. ASRI MOBILYA mağazasınx ziyaret ediniz. 

AHMEO FEYZi Tel. 23407 

Dıvlel Demf ryollır1 ve limanları 1$1etme U. idaresi ilanlar. 

Muhammen bedeli 2300 lira olan 20,000 adet ateş tuğlasi 24-5-937 }?a -
zartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme ile satin alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 172~~ liralık muvakkat teminat vermeleri 
ve ka.Q.unun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
misyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2751) 

Erkekler Nezd·nde 
Nasıl Muvaffak Oldum ? 

Güzelliğim asri zamanın bir mucizesile 
o/o 50 artmııtır. 

Cildim, hemen ya• 
n ölmüş bi! hal
de idi. Buruş -
muş, solmuş ve 
ihtiyarlamıştı. Ma 
amafih karakte • 
rim henüz genç • 
di. Dansı sevi • 
yordum, fakat 
hiç kimse beni 
dansa davet et • 
miyord u. Bugü • 
nün erkekleri, 
gençliği arıyorlar. 

Nihayet bir cild mütehassısı 
ile istişare ettim. Dedi ki: Cil -
dimin "Biocel,, i cildi terU taze 
tutan kıymetli cevheri - azal -
mıştır. Fen, son zamanlarda 
"Biocel,, i genç hayvanlarda giz 
lenmiş cild hUceyrelerinden is
tihsal çaresini bulmağa muvaf
fak olmuştur. Tıpkı cildimiz -
ieki "Biocel,, in aynidir. Bu cev
her; şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek için matlup nis
bet dairesinde Tokalon kremi • 
nin terkibinde mevcuttur. Va • 
kit kaybetmeden bunu tecrlibe 

• ettim ve resimlerde görüldüğü 
gibi memnuniyetbahş neticeler 
elde ettim. Sonra, bir miknati -
sin çeliği cezbettiği gibi cilde 

son derece yapışma hassasını 

veren hususi ve kıymetli mad • 
deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandım. He -
men hemen gayrimer'i olup su
dan, yağmurdan ve tagayyüratı 
havaiyeden kat'iyyen müteessir 
olmadığı için banyonuzu alır -
ken veya sıcak bir salonda dans 
ederek terleseniz bile yüzünüz
de sabit kalir. Bu yeni pudranın 
şayanı hayret ve orijinal renk
leri vardır. Bu cazib keşif pek 
büyük ve mali fedakarlıklarla 

Tokalon müessesesi tarafmdan 
temin edilmiştir. Ve Tokalon 
pudrasına karıştınlmışt1r. Her 
yerde Tokalon krem ve pudra
sm1 arayınız. 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub ya
zanların müşahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıymetli delil
lerdir: 
(Krem ve pudralarmızı kullanmak suretile yüzümün düz 
ve piirilzsüz hale geldiğini gördüm. Bu hal arkadaşlarınım 

a bile nazarı dikkatini celbetti.) 
M. F. S. M. Bursa 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok istüadesi
ni gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralarınız sayesinde düzgün 
ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O .... Fatsa 
Mektublarm asılları dosvalarnm:ı:da saklrdrr. 

-! 
tcoaua 

Beşikta.'j Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: Hazineyi maliyeye iza.. 
fetle avukat Mithatın Kadıköyilnde 
Rıhtım caddesinde 126...sayılı Anadolu 
otelinde mukim ve ayni caddede aş

çı Recep nezdinde Garson Muammer 
aleyhine i.kame eylediği 25 lira 2 ku· 
ruş alacak davasının cari muhakeme. 
sinde; müddeialeyh Muammer namı
na gönderilen davetiyeye verilen meş. 
ruhattan ikamet.ahının meçhul oldu
ğu anlaşrlmasına mebni talep veçhile 
20 gün müddetle ilanen tebligat ifa
sına karar verilmiş ve muhakemesi 
5-6-937 tarihine mUsadif Cumarte. 
si günü saat 10 na talik kılınmış oldu
ğundan mezkfıı gün ve saatte malı. 

kemeye gelmediği veyahut musadda.k 
bir vekil göndermediği ttakdirde gI

yaben muhakemeye devam olunacağı 
ilan olunur. (32716) 

. sıanbul l\Omut .. nllğı ~atın 
alma tt omısvonu ilAmarl 
1S1.lllK::ı.r11 U:l.uU1 Lı gaı lilZUD oımı.~1-

nm dere ve sairesi açık eksiltme ile 
tamir ettirilecektir. !halesi 24 Mayıs 
1937 pazartesi günU saat 15 de yapı
lacaktır. Muhammen keşif bedeli 250 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görillebilir. Istek
lilerin 19 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplan ile 9 cu inşaat şube
sinden ihale gününden evvel :ı.Iacakla
rı vesikalarla beraber ihale günü vak
ti muayyeninde Fındıklıda komutan
lık satmalma komisyonuna gelmele
ri. (2608) 
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--ADEMü llKTDDAR 
ve BELGEVŞEKLiGirtE KAAŞI 

iN 
.. Tabletleri, Her eczanede araymız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata latanbul ~ 

Dr. lhsa.n Sami 
IS.T AFILOKOK AŞISI 

tstafilokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bütün cilt has
talıklarına karşı pek tesirli bir 

'-• aşıdır. Divanyolu No. 113 •' 

KAYIP - Istanbul Membaiirfan 
idadisinden 1331 - 1332 senesinde al

dığım tasdiknameyi kaybettim. Yeni
mi alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. - 579 Ihsan Yaşar. 

Nafıa Fen Okulu Satınalma K0" 

misyon Başkanlığından: . 16 
Yıklrzda bulunan Nafxa Fen okulu ihtiyacı plan (505) metre ve 1~~,. 

kuruş tahmin bedelli dahili elbiselik kumaşın şartnamesi mucibince ·ibtfll~ 
si yapılmak iizere 24 • 5 • 937 pazartesi günü saat on beşte açık ek~ got' 
ye konmuştur. Ilt. teminat 11932 kuruştur. Isteklilerin şartnameY1 tııııf 
mek iizere okulumuza gelmeleri ve ihale günü de teminatıarıı:u Y8~iJ11l,ı 
olarak ve belgeleri ile eksiltmenin yapıJacağı Istanbul Erkek ııaesi 
yanında Yüksek Mektepler Muhasebeciliğine gelmeleri. (2625) . ~ 

Salıibi: Ahmet Emin YAL.HAN. Umumi Ne§I'iyatı ldare Eden: l!o· ~tb~ 
Gazetecilik ve Nesrivat Türk Limitet Sirketi. Basıldıgı yer TAN ırı .. 


