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YENt ÇOCUK 
ANSiKLOPEDiSi 

CENUP HUDUDUMUZUN OTESINDE .. 
• 

ve deniz 
başladılar 

Hariciye 
'ı··············: 

Başvekil 
Vekili 

. Şuriye isyanı Genişliyor 
LC.zkiyelilerin Ayaklanması ı 
Artık Gün Meselesi Oldu i 

r-----'1 
Rüştü 

Aras 

Belgrada 
üzere bu 

şehrimizde 
o fV ..;a~ ' eı.J~ I ) f_ sabah 

Dün Ankaradan Ayrıhrken Kendisini 
Hataylı Öz kardeş!erimiz 

Halep hapisanesinde günlerce 
aç, susuz inliyorlar 

Adana, 9 (Tan muhabirinden) - Buraya gelen en son haberlere gÖ· 
l'e, dün sabah Fransızlar, Beyrut sahillerinde hava, deniz ve kara kuv· 
~etlerinin iştirakiyle büyük bir manevraya başlamışlardır. Bu ma· 
~e~aların, Lübnanm ve cenup mmlakalarmm müdafaasına ait tecrü· 
ueter mahiyetinde olduğu söyleniyor. Fakat manevralardan hakiki mak-
-·• ıt .. 1 1 t •"•ız lln aıu :ııımAmı~ ır. 

Lôzldye ve Kürtdağhlar Hare~~te Hazır 
it·· H~a, 9 (Hususi).- Cebelidüruz İıy~nından aonra Lazkiye ve 

Urtdagmda da gayrı memnunların faalıyeti göze çarpacak bir hal al· 
:aktadır. Lazkiyeliler ve Kürtdağlılar Suriyeden ayrılmak arzuıunda-
ırlar. Bu huıuata icabında silaha sarılacaklarını Fransız makamlarına 

lçıkça bildirınitlerdir. 
Dün ıabah HayJarpafa garından 

çıktıktan ıonra .• 

1
- 1 Aç bırakılıyorlar \ -,11 Uz.kiye, 9 (HU8usi) - Kırıkhan 

Kızllordu 1 dan , .e AntaJQ·a hapisanesinden Ha'~ 
be nakledilen Tilrklere haı)isanede çok 
fena muameleler yapılmaktadır. 
Günlerce aÇ bırakıldıktan sonra ara 
srra kunı ekmek \'erilmektedir. Bu 
ekmeği de hari~ten pek yüksek fiyat 
farla temin etmektedirler. l\lahpuslara 
içecek su bile verilnül or. 

ispanya 
Ordusu 

HükUmet 
Asilerin 

Bayır· Bucaktaki kardeflerimiz. Taarruzunu Kırdı 

Büyük Şef Atatürk 
de • • 

rıcıye Vekili Dün 

Uğurladı, 

Geldi 
Ha· 

Ankara, 9 (TAN Muhabirinden) - Batvekilimiz ismet lnlSnü, 
refikaları Bayan ismet lnönü ile birlikte bu ak9am ıaat 19,30 da 
kalkan hususi bir trenle Ankaradan ayrılmıflardır. Saat 19,25 le 
Büyük Şef Atatürk ve İsmet İnönü, istasyonu dolduran halk tara• 
istaıyomı gelen Büyük Şef Atatürk ve ismet İnönü, lstaıyonu dol• 
duran h'lk tarafmdan hararetle alkıtlanmıthr. 
ı•••••••••••••••··~••••••t Bütün vekiller, meb'uılar, as-

• Gazete c ı Le r keri ü~e.ra. v~ h~kumet erkim 

1 
Bat vekılımızı ugurlamıya ıel4 

B ) ff mitlerdi. Bir kıt'a askerle poliı . etgr a a müfrezesi se am resmini ifa edi-

l BeJgr.ıt. 9 (Ba&muharrirl- yordu. 
mlzden telefonla) - Türk Büyük Şef Atatürk, İsmet lnönl• 

gazetecileri heyeti burada ~·u ne saadetler temennisinde bulundd 
+ go la,·yalı meslekta.,..lar tara- tan sonra halkın coşkun alkışlan a-
ı fınclan dünkü bir y~rda geliş ı r~n~a istasy_o?~ terke~tiler. Bafve • 
ı ısmi 'erilecek samimiyetle f kilımız, kendısını ~yıe gelenlerin 
ı karşılandı. ı teker teker ellerini sıktıktan aonr& 

Yan resmi Sama Pra\'da ı vagonuna çıktı. istasyondaki kalab&-

t i d Tür. k t .1 • • lığın candan tezahüratı \'>e gUle gUle gaze es n e gaze ecı erı 
i · kard""«IV' bir m k 1 k- i sesleri arasında ayrıldı. çın ...... ~-· a a e ~r .1. . i d i 
tı Bal ,·ekillmlz burad ,_ Başvekı ımız n yanın a husus ka-

gl .. 1 :ekleni,·or. ReJ a ttse\4 f lem müdürü Bay Vedit Özgören bu• 
le ·' ~raa i dır gün kaldıktan ~mnra Bosna ta- lunmakta · • 

raflannda 4 günlük bir gez • Belgratta lstıkbal Hazırhklan 
İ me ~·apıla.caldır. Rurada"'I 8~,0 Belgrattan alman haberlere ga. 
• on dolruıunda döniilecektir. ı re, Başvekilimiz, muazzam bir mera 
ı Döniiste Sofvada da birkaç f simle istikıbal edilecektir. Bütün ha-
ı saat kalmak· tasan'Unı \'B.r • zırlıklar şimdiden bitirilmiştir. ı. • 
ı ihr. ı met lnönil, yann (bugiln) İstanbulda 
f--•• • • • •• •••• • • ••• •• .: Hariciye Veknt Doktor Arasla ve he 

Halep 9 (Hususi) - Bayır . Bucak 
nahiyeleıindeki Türklere yapılan eza 
\'e cefa, gittikçe §İddetlenmektedir. 
T:Utünlerini reji idaresine götürerek 
satan Tilrk köylillerin tUtün paraları 
reji idaresinden verilmemektedir. Bu 
paralar, geçmiş zamanlara ait, hatta 
cetlerinin muhayyel borçlanna mah 
suben reji idaresince hükumete yatı. 
rılmaktadır. 

ltaiyamn Tekrar 
Müdahaie J! azıyefine 

r ------------ yete c\ahil diğer zevatla birleşerek 

· • • • Baıkuman"Janı Mareıal 
Yoroıilol 

RuSyada 
Temizlik 

Hatay Türkleri ~alıfıyor 
Şam, 9 (Hususi) - Hatayda Türk. 

ler arasında yeni Türk harfleriyle o
kuma seferberliği bUtün hıziyle de. 
vam etmektedir. Halk dersaneleri, her 
yaşta Türk'il okutuyor. İhtiyar, genç, 
kadın, erkek herk~s .okuma yazma 
öğrenmiye azmetmıştır. 

Dürzüler 
Adana, 9 (Tan muhabirinden) _ 

Cebelidürilz valisinin değişmesine 
Vataniler de karar vermişlerdir. Su. 
riye heyeti, umumi af karannı hami
len Suriyeye dönmüştür. Af listesin. 

Y 1 
de Kavukçu Hasan, Ha.kim Sultan At. 

a P 1 lyo r raş ve Şehbenderi~ isimle~inin bulun
madığı haber verılmektedır. 

r p 
tele~rı:ir 9 h~T AN) . - Moskovadan Kabine Toplandı 
~agocı , bere göre, G. P. U. gefi 
laYi 

1 
anın a~li etrafında çıkan Ankara, 9 (A.A.) - İcra vekilleri 

lam ab~ tekzıp ediliyor Moskova, heyeti bugün Başvekil İsmet lnönU • 
bir kır surette sUkfuı içindedir. Hiç nUn reisliği altında toplanarak muh
bir b:n":a~k vukua ge~Jllerniş, hiç telif işler Uzerinde görüşmelerde bu
Rıııı . vUcuda getirilme"ilıiş ve l · 'h ,ia.lcre ait kararlar ver 
lal ordu ıle G. P. U. nun hususi kı. · unm~l~'f'll""W 
nı an arasmda hiç bir çarpışma -01. ·... ""!". • 

J atn~etır. Halen dahiliye lCf)miseri ~~!!!i!~· ~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
;jov un enerjik idaresi altın~a. G tunı ~t •

1 
,. 

~~ U. da aman vermez bir temizli ''Bu ·tlön~ şayialara göre, G. 
ıcı!ılmaktadır. Hükumet, vaziyete hi.. . d akta olan temizleme 
o~ ·ye~inde tevkif . edilen 

ta ıfer ta1:lftan, Pöti Parizyenin .ru. , , MeM:ı\rfarı ~yısı takriben 
lnUhabin gazetesine şu telgrafı 300 dU 

Geçliği Anlaşıldı 
Londra, 9 (TAN) - İspanyada müteaddit 

cephelerde aon derece tiddetli muharebeler 
oluyor. İspanyanın timalinde, Bask kuvvetleri, 
Bilbao'nun cenubunda i.ıilerin ileri hareketini 
müeaair bir surette durdurduklarını ve yeniden 
vukubulacak bir taarruza kartı koyabilecekle
rini haber veriyorlar. Bilbao'ya giden ıeçidin 
müdafiler elinde kaldığını asiler de itiraf edi· 
yorlar. 

Fakat asiler etraftaki tepeleri aldıklannı ve geçi. 
di de zaptedeceklerini ileri sUrilyorlar. Kataıonya bu. 
gUn Basklara imdat kuvvetleri, uhire ve tayyare 
göndermiştir. Basklar, yeniden ~~er to?luyorlar. 

Asiler Biskaye cephesinin gerısındekı kasabaları 
bombardıman etmişlerdir. Hükumet tayyareleri ise 
Vitoria cephesinin askeri hedeflerini mitralyqz ateşi 

J 

akşam 1stanbuldan ayrılacaklar ve 

( Ark~ı Sa. 3, Sü, 1 tleJ 

Ha beste 
.,J 

İtalyan 

Maktulleri 

Bug~[ıe Kadar 
Kişi Ölmüı 

Roma, 9 (A.A.) - Geçen mart 
ymda Habeşist.anda yapılan polis h 
rekatı neticesinde 4 subay, 2yarsuba' 
ve 20 asker ölmüş, ve 7 subay. 4 
subay, 32 asker ve 11 siyah göml 
de yine aldıkları yaralar veya 
neticesinde ölmUştür. 

altına alnuştır. Sınan için nutuk veren bır genf 
Habeşistanm zaptı için harekl 

bidayetinden 31 marta kadar muh 
rjp ttalyanlardan 3632 kişi ölm 

Koca Sinan lhtifcıD 
HÜKÜMET KUVVETLERİ 

TAARRUZA BAŞLADI 
Madrlt cephesinde hükCımet kuv • 

1 · ehrl b' de ıı:iddetli bir ta Diln dihf Tilrk san'atkln Mimar vet en ş n gar ın .., . , . .. . .. 
. . 1 !erdi Taarruz fecir Sınan ın ölUm yıldonUmU idı. Bu mu. 

arruza gırışrn ş r. beti b"yUk b" lhtif l ld 
kti b ı U hurlyetçiler, Uni· nase e u ır a yapı ı. 

va aş amış, c m s· • ö ·· d t ı b' . . . t'k etinde ve ınan m rn~an nun e op anan ın. 
versıte mahallesı ıs 1 am . . leree kişi Koca Dahl'nin tarihi varlı-
p rd takasında mevzilcrını ıs • • ' a o mm . . gını andılar mezarına çelenkler ko. · ı rcı· 'l h be btıtUn şıd ' lah etmış e ır . .a u are • ~ nuldu ve hararetli nutuklar söylendi. 
detile devam ediyor. Asken h tane Dünkü ihtifale ait tafsilat (8) inci 

(Arkası Sa, 3 SU, 2 de) sayfadadır. 

FRANK 
DÜŞKÜN 

Paris, 9 (A.A.) - Fransız fran
gında bugün büyük bir tenezztil gö· 

tUr. 
BİR PROTESTO 

Londra, 9 (Tı' ... ) - Ha}>(>sf 
dan altı 1nı:iliz misyoneri hudut h 
cl edilmiş. İngiltere bu hldiseyi 
detle protesto etmiştir. 

ıiilmüştür. Açılış fiyatı 106,95, ka· -------~~~!!!!"!"'~~._ 
panış fiy~tı 109,00 fra,nktır. Dünkü Bankası dırektörünün yanında 
fiyat 106.'15 idi. toplantı yapılarak vaziyet 
Frangnı düşmesi üzerine Fransa yetle görüşillmOetUr. 
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TAN 

Ba~vekil belgrada 
gıtmek üzere bu 

Hindistan 

isyanı 

S b h 
Londra, 9 (TAN)' - Hindistand8.. a a şehrı·mı·zde ki ayaklanma hareketine karşı girl. 

şilen tenkil hareketine ait yeni malft-

Bükreşte İtalya ile 
Anlaşmak için 

Görüşmeler Oluyormuş 

Yine O! 
Doğrusu hem izden, hem on 

utanıyorum. Kendisinden o kadar ~ 
bahsettim ki; şinıdJ t~krar onun bak 
km da görUşmi3 e yüzüııı ) ok 
lüzum \'ar, ne çare! 

Efendim' Oümle3 e mallımdur ki 
' tanbul ehir lUecliı;i iki gün e,,,.e 

hararetli cel inde ~ekler hakkınd 
uzun münakaşalar yapmış \'e o U :nls (Başı l incide) ,---------- ~at gelmemiştir. Vilayetlerde yeni 

lat ed;r1 :şamı Belgrada müvasa • • ıdareye ka.1!1 alman menfi vaziyetin Belgrat 
B~v~~ilier~ • 1 S])anya JQ d;vam ettıgı haber veriliyor. Avam 

Bir Gazetesi, 
Hazırlamakla gtln kal ınız, Yugoslavyada ıo U4 K9;111arasında bu meselenin yakında • • H 

dost m ac1ak v.e bu müddet içinde LJ T / . münakaşa mevzuu olması kuvvetıe sını arp 

Blumun 
itham 

Gazete
Ediyor 

bir karara bağlamadan dağılmıştır. 
Müzakerelerin eşekle nakliyat ) 

pılıp yapılmaması meselesi olduğun 
Ö) lersem ize fazla bir sey öğre 

Dayi enı eketin btiyUk Şehirlerile sa narv v azıy· efı muhtemeldir. ı.----·--
Bu ~ m~kezlerini ziyaret edecektir. 
22 sln~ıyete göre Başvekilimiz, ayın 
!net ın·~ Ankarada bulunacaktır. ıs. 

onUnUn Bclgrad d"" ·· ·· s f )'ada bir onuşu o • 
kınd d gUn kadar kalacağı hak • 
tneın~ uydu_klarımız, tahakkuk et • 
dtığu iştir .. ln?,ntinUn gidişlerinde ol • 
lavak gibı, donUşlerinde de Sofyada 
._ kuf etmeden seyahatlerine de
·~rn edec •· fih. B .e~ ~~aşılmaktadır. Maama 

11 
aş'Vekilımızin Sofya istasyo • 

la. unda Bulgar Başvekili Köseivanof· 
la ve Bulgar htikftmet erkanile trenin 
b~akkufu müddetince hasbühalde 

unma.sı muhtemeldir. 
tn:a.şvekilimizin Belgratta kaldığı 
lek ddet içinde Belgrat radyosu, mem 
~ eUmız ve Büyük Şeflerimiz hak • 

13:t:a konferanslar tertip etmiştir. 
nıet a;:.~ ~eğerli devlet adamımız !s • 
Yatı onunun şahsiyeti ve siyasi ha 
bil . Uzerinde Yugoslavyanın değerli 
g gtıı}eri taraf mdan türkçe ve yu 

1~8~av~~ sözler söylenecektir. Ayın 
"eI ncu Ça.?'famba gUnU öğleden ev
.,_~evkalade merasimle büyük bir 
--gı açılacaktır. 

ll Sergide Türk - Yugoslav dostluğu
" u teıba.rU.z ettiren bir çok hatıralar 
~rler teşhir olunaca1rtır. Bu mu
~ sergi, Büyilk Şefimiz Atatürk
~ dost devletin şefi Prens Polün yilk
~ himayeleri altında. bulunmakta-

~aliye Vekilimizle, Hariciye Vekili
tıh •• ~: Ti.irk gazetecileri, serginin a
~ hazır bulunacaklardır. 

Lonara ı oıculugu 
da 1.amet 1nonU Belgrattan 22 nisan
) donecek ve ondan sonra Londra 
ı:ıcu1~~ ~azırlıklarma başlanaca.k
lı'" • lnonunun Londraya. hareket gü
ı: henüz tesbit edilmiı;, olmamakla 
ı.~aber kara yolu ile gitmesi karar
""'tirıim TC!'t •r '!' '°i'W • 

likı ~ giyme merasiminin deniz şen
~ e:ınde bulunmak üzere gltme.cıi te
'~r eden Kocatepe muhribi de ni
la ın 20 sinden sonra Akdenize açı-
caktır. 

b ~a.şvekilimizin seyahatte bulundu. 
kanı nıUddet zarfında, Başvekalet ma. 
~ekiın;a Sıhhat ve İçti.mal Muavenet 
let 1 Doktor B. Refik Saydam veka 

edecektir. 

Hariciye Vekilimiz 
lstanbulda 

Londra, 9 (Tan) - Tokyodan kal· 
kan "Allah rUzgan,, adındaki Japon 
tayyaresi bir rekor kırarak bugün bu
raya geldi, Kroydon tayyare meyda
nmdıt 6000 kişi tarafından karşılandı. 

Pire Linıanında Bir Vapur 
Çarpıtnıaaı Oldu 

Atina 9 (Hu r) • . . ' susı - E\'Velkı gece 
~ıre l~manı ağzında ltalyan Kapitolio 
\apurıyle Aya Zoni ismindeki Yunan 
\'apunı çarpı.. ..1 . . ·ırn 1• ar, Yunan vapuru 
tehlıkelı surette hasara uğramıştır. 

Berlinden 
Viyan aya 

Yeni hucum! 

olmam. 
Ri\'a;ret ediyorlar ki, bu bahis 

medis aza~, kiramı birkaç kısma a) 
nlmı Jar. Bunların bir kı mı ~ekle 
hB.la bu memleketin l'Ücudüne Uttiy 
olduğunu \'6 bir kısım halkın ger 
eşyumı, gerek u.runo onunla tq 
yıp ticaretlnl onunla yaptığını U 
Umıü •• (Doğru u ben bu kısnn 

beraberim). Diğer bir kısnu, eşe 
nakliyatın kaldınlınasmı, fakat ya 
yaş 3a\-aı kimse3i Izrar etmeden 
dınlmasıru lstemj • 
Eğer iyi anla3 abiliyorsam bu ze\ 

badema eşek türemesine me3 dan ' 
rilmemesinl \6 ekler fe\'t olduk 
arttk yerine başkası gelemiyeceği iç" 
beş on sene sonra bu neslin lnkı 
uğraması ) olunu teniç etmektedir. 

Bir ü~üncü Ki mı da şehrin bazı t 
raflannda eşeklere yük ta.5ıtılıp 
taraflarında da buna müsaade edil 
memesi mütaJeasıru yürütmüşler · 
Bunlara ıgöre,, mesela Kurbağabde 
nln §Bl'kından gelen 'e ytikiinü eşe· 
taşıtan bir adam )&sak mırına. g 
lince yükü eşekten indirecek. Ken 
sırtma alacak 'e kendi de istene 
şeğe binebilecek. 

.r • e derseniz deyiniz, hay,·anlann 
çinde kendisile en çok m gul oldu 
muz mahlük ~ek olduğu içindir ki, 
müzakereleri alaıka ile takip ediror ' 
eşeklerin akıbetine endise ile bakıy 
nım. Çünkii sehirde adedi 4000 k 
olduğu söylenen eklerin 500 tan 
tenezzühlerde kullanıldığına göre g 
rl kalan 8500 tanesi yük taşım 
dır. Eş lkle • :ük t ~ ıma ~ edi\in 
bu haJ'''llnlar ne olacak bilir misini 
Putınna ! Eh hem onlara hem b 
gtinah değil mi! 

B. FELEK 
Viyana, 9 (A.A.) - Mütekait A. vusturyalı bir memurun Linz civann. ,-=--=-----==-=ıa:::o-=---ı 

da Leending mezarlığında. yatan Hit- Çocuk 'ar 
!erin akrabalarının mezarma. Hitle. l ı 
rizm hakkında medihkar bir cümleyi "ı'neması 
havi bir çelenk koyması üzerine 250 u ı 
şiling para cezasına mahkfun edilme. 
ei ve tekant maqınm da kesiımesi u_ Va nzi.ll}Or 
zerine Alman gazeteleri tarafından 1 ~ 1-' 
yapılan hücumlar, Viyanada büyük Ankara, 9 (Tan muhabirinden) 
bir heyecan tevlit etmiştir. 

Bu ani hücumlar karşısında Viya- Çocuk Esirgeme Kurumu um 
na, şüphe ve tereddilt içinde kalmış. merkezi Ankarada bir çocuk sin 
tır. Bu hususta mutlak bir ketümiyet sı yaptırmayı kararlaştırmış ve bun 
mlıhafaza edilmektedir. 275 bin liraya bir mühendise ihale 

Karabüke Tayyare 
Ankara, 9 (TAN) Ankara ile Ka. 

rabük araBmda tayyare l5Cferleri ih
dası kararlaştırılmış ve Krabükte bir 
tayyare meydanı tesisi için mühendis 
gönderilmiştir. 

miştir. Sinema, modem Avrupa me 
leketlerindeki çocuk sinemaların 

ayni olacak ve altında açık ve kap 
yüzme havuzlarile çocuk bahçesi bu 
lunacaktır. 

Ziraat Bankası İçin Yeni Kan 

ltul:ranclye Vekilimiz Bay Tevfik 
1tıu:u Aras, Hariciye Vekaleti siyasi 
ağı eşan Numan Rıfat Menemenci
.\ın~' kalemi mahsus müdürü B. Refik 
~ ~ve hariciye şube müdürlerinden 
~ vat dün sabahki trenle Ankara 
ateu !5ehrimize gelmişler ve Perapalas 
li ne i~işlerdir. 

Ctn aricıye Vekilimiz mayıs sonunda 
lrıdaevtede Milletler Cemiyeti içtima. 
inak bu~unduk~n sonra iadei ziyaret 
ttıtursa:1tyle Bagdat ve Tahrana gide. 

Sovyet Rusya ile Almanya Arasında 
Ankara, 9 (TAN) - Adliye en 

meni bugiln ziraat bankası kanun 
üzerinde çalıştı. Memurların kant 
senede bir defa ikramiye alması 
smı kabul etti. 

BARTINDA 
ATATÜRK 

GÜNÜ 
rtı~arilrı, 9 (A.A.) - Atatürk gilnü 
~ ~tile şehir donatılmış ve bu 
lfaı:ı b~yUk bir toplantı yapılmıştır. 
heye 'Vinın hazırladığı bu toplantıda, 
Önd ca.nıı nutuklar söylenmiş ve Ulu 
teıcı: AtatUrke bağlılık duygulan 
rtı.Uu lanmıştır. Bandonun çaldığı 
larkı] nıarşlar ve gençlerin okuduğu 
t~d arıa, toplantı, neşe ve heyecan 

e geçmiştir. 

Parti Genel Sekre
t~rliğinin Bir Tebliği 
tı,~a., 9 (A.A.) - C. H. P. Ge-

l>art: et.erliğin den: 
tiı> <>laı teşkilatı ve Halkevlerl için 
tiıı~ ra~ kabul edilecek seyyar sesli 
hehnu gosterit makineleri hakkında 
lör\u ı k.at't bir kararın verilmediği, 

eıı 1 . . . . .. 

B lrk&Ç gün önce Sovyet Rus
ya Ue Almanya arasında, 

yalda.5ma n anJa.şma alametleri gö 
riildüğü blldJrilmiş ve bu haber si
yasal ilemde büyük bir ~tı 
'\iicude getl.rıniştlr. Çok g~meden 
Alman kaynaklan bu haberin ,.8 • 

kltsiz olduğunu anlatan n~riv8t 
:rapmışlardı. Londra gazetele;in;len 
neyli Heraldın anlatışına göre, an-

18.§ma \'e yaklaşma haberleri nıulı

telif malıfcllerden sızdığı haldA a
sıl kaynak birdlr. O da }'ransa ha

rici:r ldir. Maksat, Küı;ük hilaf 
de,İetıerl üzerinde t.e ir yapmak ,e 
bunlan Fransa • Sovyet blokuna 
bağlamakrnı . Ayni zamanda bu dev 
Jetlere, bu şekilde hareket etmeılik
lerl takdirde H osko,·anm siyasetini 
deği5ttrerek B6rlln lle anlaşacağım 
Dısas etmek ve bo anlaşmanın Om 
Avrupa De Şarki Avrupayı böm,_ 
meğe, yani biri Alınanyaya, dl~erl 
Mosko\-aya alt olmak Uzere iki nü
fuz mmtakasma a~,rdedilmesine 

·saik olacağını göstererek hisrl o!a
.-a.k !korkuyu bir umacı gibi kulla
nacalmuş. Hatta tn1:iliz gazetesinin 

·· ·· aksatla-

:······································~················· 

L .... ~ ~~ : ... ~~.~~ .. ~'::: ... ~.?.:~~.~ ..... J 
nn biri de İngiltere hükfunetinl bl- siyasetini takip 6tnılstir. 
raz telişa düşürmekmiş!. _ Bugün Fransa. no,;·et Rusya mil 

Halbuki sonradan ~imdilik bo~ 16 tekabil bir J·ardım paktı ile bllğh • 
bir yakla.~ma \'e anlaşma imkıını dır. Almanya ile araııır açıktır. f de-
hazırlanmadığı anlaşılmı~ ise de hu- olojik zıddlJ t>t, iki tarafı blrlblrin-
nun tamamile de asıkoız ve tmkin- den &J,nnaktadır. 
sız olmadığı da göze rarpnuştır. Fa~at hu ideolojik zıddi:\·etin o-

Fakat bu imkan bugüne ait ol· zun hır 7.aman ünni,,·e<ıt"ğinl tah • 

makta d 1 f 1 
' aittir min edenler, ağlchi ihtimal yanrlnu-

n a ıa aza yanna • yorlar. 
Bunu ileri ürenler Almanya Ue 

Ru ya arasında doğrudan doğruya Ht1'"DISTA ffiAHl BUHRAN 

hiçbir ihtilaf sebebi bulunmadığına 
en büyük ehemnılyeti veriyorlar. İ-
ki memleket anunnda her ,eyden 
fazla "ideolojik zıddiyet,, vardır. 
Bu ise, ameli siyaset aahuuıda bü
yük bir değeri haiz olmıya.n bir ~ey
dir. ldeolojlk zıddiyetin, anlqmala 
mini olmadığı her gUn göze çarpan 
bir hakikattir. hd memleket, tarih
te klh zıddiyet içinde ya.,am.,, kAh 
ittifak etml~. arada Fran!IA ise bu 
Od muazzam kütlenin tazyiki altm
da kalmamak :için iJdslnJ ayırmak 

H indlstandaki buhran de\·am 
ediyor. Son umumi seçlruJe 

ekseriyet kazanan milliyet~iler R-

dnn başında valilerin fevkali.de sa
liJılyetlerlle çarpı!Jma.nm bir ı, oa
§8.rmap lmkln vennlyeceğinl ile
ri •örerek bo salAhlyetlerln koUa
rulmamasma söz tst<r.nlşler, bo söz 
vertımedlğf için lıt ba.,ına geçmf!flıi~ 
Jerdir. Buna mukahll lna:lllzJer 
(T.ord Zeeland gibi ali.hlyetlt bir 
devlet adanu ellle) Hindistan mUU
yetçllerlnln yeni Kanunu Esasirl . 

anlama.dıklarmı \'e takdir etmedik
lerini, ~u bu salahiyetleri Kanu
nu Esasinin verdiğini \'e Kanonu E
ASiyi değiş~"Clik~ valilerin bun 
la.n lruUanamıyacaklanna dair ta
ahhütlerde buJunmalanna imkin bu 
lunmadığmı söyl~ml tir. 

~lilli~·et~ller huna mukabil Kano
nu F..suf~i değiştirmekten ve bu
günktı artlara uygun bir hale ~e
tinnekten bqka çare bulunma:lığı
nı söyliiyorlar. lngili7.lerln hali ha
nrda yapmak lstemediklm .,ey bu
dur. İki taraf ara..tnndaki ihtilaf hu 
nokta Uurindedir. Bir taraf ,ımdl
ki Esas Kanununu ortadan kaldır
mak \"e yerine Hlndistana tam do
minyon statUsti ve~n bir kamın 
yapmak istiyorlar. Diğer taraf fm
dllcl kanunu tecrübe ettikten ve 
muvaffakıyet kazandıktan sonra 
yMI t.f!crtlheve ~rl"mek fikrinde • 
dlr. Biri hızlı, lhtilllcl dlişU.nU4'1' 

tem"IJ ediyor, biri VMI dhnlyf'tt flı
ha~ket eden ve vegnt altında 
hıtmak l'5ff'dlif \ıtrlrfr. ellnclen ka
çmnak hıt'0fnlyPn rlhnh".f'!'tl4" hareket 
ediyor. İlci zihniyet çarpısa carpısa 
her halde lJir karara varacaktır. 

Hamidiye SeJ ahate 

Çıkıyor 
Ankara, 9 (Tan muhabirinden) 

Hamidiye mektep gemisi haziranın 

ilk haftasında bir ayfik bir seyahate 
çıkacak, Y:ugoslavya ve Yunanistanı 
ziyaret edecektir. Bu bir aylık seya • 
hatler her sene tekrar olunacaktır. 
Gelecek seneki ziyaretler Karadeııis 
limanlarına yapılacaktır. 

BELÇIKANIN 

f AAHHÜTLERI 
Londra, 9 (A.A.) - Bu haftanın 

ilk giinlerinde Lokarno misakı mucL 
bince zlmin devlet teahhiltlerine gi. 
rişmiş olan Belçikayı bu teahhUtle
rinden ibra edecek blr beyanname 
ne§redilecektir. 

Yeni Baulgr Paıalan 
Sofya, 9 (T.Aı~) - Bulgaristan. 

220 milyon levalık yeni gUmUş made. 
nt paralar kestirecekti~ . 
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:M.ahk:emelerd.e 
. :.\ . 
Keşke Beni Kesseydi 
c e Çil Tavuguma 
Dokunmasaydı 

s ultanahmet sulh üçüncü ceza hakimi Ihsan, dün, b~r çil ta-
vuk davasını bitirdi. Davacı, Valide Hanında oturan lran 

tebaasından Hüaeyindi. İddiasına göre, ayni handa oturan hem

'ehrisi Ali Asgar, dün Hüaeyinin çok sevdiği çil tavuğunu yakala
mıt ve kesmiştir. 

Çocuk 
Bayramı 

Küçük Çocuklar 
Tramvaylarda Bedava 

Dolaşacaklar 
23 Nisan Çocuk Bayramı Günü 

programı tamamile hazırlanını§tır. 23 
Nisanda şehirdeki dükkan ve evler 
Türk ve Çocuk Esirgeme Kıurumu 
bayraklarlyle süsleneccktir. Bütün 
dükkanlarda çocuklara ait eşyalar 
bayram müddetince camekanlarda 
teşhir edilecektir. Muhtelif yerlerde 
türlü eğlencelerle bayram yerleri ter· 

• Muvaffakıyet'erden muvaffakıyetlere koşan Milli Sinema -.-
Yalnız bu haftaya mahsus olmak Uzere hiçbir sinemanın birden gôste remediğl iki bUyUk filmi bugün 

matinelerden itibaren sinemamızda göreceksiniz 

1 - lböNC KANUNU 
Jıeyecandan ateşler içinde bir gün geçirtecek olan bu film en bUyUk ve muhteşem artist Si L VIA 

Si DNEY - SPENCER TRACY gibi cihanşümul artistlerin çevirdiği müstesna film. 

2 - BCL~CILILJER OTERKIEN 
1 Bu filmin mUmessilesi MARTHA EGGERTH sesinin güzelliği, san'atı ndaki emsalsizliği filmin bidayetin ı 
,._.......... den son una kadar seyredenleri zevk ve neşe içinde bırakmaktadır. a ·-

BÜTÜN ISTANBUL HALKI BUNU SÖYLÜYOR: BU KADAR GÜZEL BiR FiLM GÖRMEDiK 

AOMEO ve JULiET 
Hüseyin: 

"-Beni kesseydi razıynn. Fakat tavuğuma dokunmamalı 
Ben onu iki gözüm gibi severdim.,, diyordu. 

SHAKESPEARE'in ŞAHESERi - DÜNYA SINEMACI LIÔININ ŞAHESERi 
tip edilecektir. Ç'.ocuklara ait vecize- L 
!er yazılı levhalar şehrin münasip Bugün seanslar saat 1.45 • 4.10 • 6.30 ve gece saat 9 da iPEK sinemaSJnda 1 

idi. ~clerinea~a~ktı~ ••••••~•••••••••••••~~--~~~-~~~~~~~-~-~~ 

Dinlenen iki şahit tikayetçinin iddiaaını teyit ettiler. Suçlu da 
tavuğun çalındığı zaman batka yerde bulunduğunu ispat için 
(7) tahit gösterm:ıtti. Bunlann tehadetleri mahkemeyi tatmin et
mediği için hakim Ali Aıga:ra bir ay hapia cezası verdi ve derhal 
tevkif etti. 

BÜYÜK AŞK VE CASUSLUK FiLMLERi! 

1 1 

ZEHiRLi SEVDA (Fran~zcasözlU) 

Bayram günü ve akşamı tiyatro, 
sinema ve diğer eğlenti yerlerine ço. ~ ••• 
cuklar parasız gireceklerdir. 

Çocuklar Belediye, Hük\ımet dai. 
resi önlerinden tezahürat yaparak ge
çecekler ve ÇOcuk geçit resimleri ter. 
tip edilecektir. 

:c::::==:::::;:=============---==--c~~=~-:::--==-=-=- Tayyarelerden çocuk bayramına 

Aşk ile entrika arasında .. Yalancı puseler.. Güzel casus kadın ... 

RENE St. CYR. JULES BERRY - PIERRE RENOIR tarafından Pa -
zaretesi akş ammdan itibaren 

. 

Radyo 
Bir Gunde 
4,000 Kisi 

Fuhşa 
Teşvik 

Ediljormuş! 

ait beyannameler atılacak, muhtelif 

y~şlardaki gürbuz çoc.uklar ~rasında , SAKARYA Sı.NEMASINDA , 
milsabakalar tertip edılecektir. • • ~ 

Bugünkü program 

İstanbul: 
Öğle neşriyatı: 

12 yaşına kadarki çocuklar bay. 
ramda nakil vasıtalannda parasız do. , - 1937 - ' 1 y 1 L D 1 z 
!aşacaklardır. p A R .. s • • \ 

Haftanın diğer günlerinde ı 1 s ı NEMA 5 1 N o A 

. 12.30 Plakla Türk muılk!ıi 12.50 Hava • 
dıs. 13.05 Muhtelif pldk neıriyatı. 14 Soıı. 
Akşam neşriyatı: 
Ul.30 Plakla danı musikisi. 19.30 Konfe

rans: Doktor Ibrahim Zati: Mikroplar vt 
mikroplarla hastalıkların tarzı intikali. 20 
Fasıl saz heyeti. 20.30 Omer Rıza tarafın
dan arapça söylev. 20.45 Fasıl saz heyeti 
uat ban 21.15 Orkestra 22.15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi rlinlin programı. 
22.30 Pllkla sololar, opera ve operet par • 
çal.a.rı 23 Son. 

1 

Dün, Adliyeye 

Çıkanların 

Girip 

Bu Saytsı 

Buldu 

Bütün mekteplerde müsamereler 
tertip edilecek ve bııravn çocuklar pa
rasız olarak gireceklerdir. Biitiln bun. 

D ördüncü istintak lar çoeuk haftasının ilk giinü olan 23 
hakimi, dun, Sa· Nisanda ynpılacaktır. Aynca Nisan 

Miktarı bahat adlı bir randerıucu sonunda bitecek olan çocuk haftası i. 
çin de bir prof!'nlm yapılmıştır. Bu 

Dün adliyede muhtelif mahkeme· 
lerde 315 davaya bakılmıştır. Baktığı 
davanın çokluğu itibarile asliye bi· 
rinci ceza. mahkemesi dün bir rekor 
teşkil etmiş, tam 42 davaya b:ı.kmış
tır. Asliye ikinci ceuı. mahkemesinin 
baktığı dava sayısı da 40 dır. Bunlar
dan başka dün asliye üçüncü ceza 
mahkemesi 9, ağır oeza mahkemesi 
15, birinci ticaret mahkemesi 24, ikin
ci ticaret mahkemesi 30, icra huiruk 
ha.kimliği ıs.. uliy ikinci hukuk. nuı.h ~ 
kemesi 22, üçüncü hukuk 29, dördün· 
eti hukuk 18 ,altıncı hukuk 16, Sal
tanahmet birinci ceza mahkemesi 11, 
ikinci sulh ceza mahkemesi 15, meş
hut suçlara bakan UçUncü sulh ceza 
mahkemesi 15, asliye dördüncil ceza 
mahkemesi de 15 davaya bakmıştır. 

tevkil etmiştir. Saba· programda sayfiyelere gezintiler ter. 
hate İsnat olunan &uç tip etmek, sinema ve tiyatrolarda ço 
genç kızları luhuşa teıvik cuklara mahsus ve para.sız müsamc. 
etmektir. iddia şudur: reler verilmek, bahçe veya umumi 

vcrlerde mfü~ik çaldırmak, mekt~pler. 
Taksim belediye odacısı de sıra ile müsamereler vermek. spor 
Şerıkiyenin 17 yaşındaki teşkilatı tarafından maçlar vantr"'IL 
Seniha ad{ı kızı epey- mak, anneler arasında müsabakalar 
den beri kaybolmuştur. tertibi, halkı çocuk mevzuu etrafında 

aydınlatıcı hfüıbclcr yapmak, çocuk 
Şerıkiye kızını araştınr· haftasına tesadüf eden cuma gÜ·lÜ ra-
ken onun Sabahat adın- milerde halka vaizler verdirmek gibi 

- &o. ...-....ı.una cıkar.JJı.a-ı~ _ maddeler vardır. 
nı öğrenmiş ve polise mü- __ k _____ _ 
racat etmi.ştir. Polis, Seni T eşe kür 

Dün, icra muhasebeciliğine de bine 
yakın alacaklı ve borçlu müracaat et· 
miş ve icra veznesinden 450 ki§i para 
c.lmıştır. 

Mali sene başından itibaren on ay 
lc:;inde icra muhasebeciliği veznesı 3,5 
milyon lira almış ve vermiştir. 

Milddeiumumlliğin muhtelif büro
larına bir günde yapılan mUracaı .. le 
r"n sayısı 200 U geçmektedir. Şu he· 
saba göre, bir g'\'lde adliye binasm.ı 
davacı .suçlu, alacaklı ve vererekli 

hayı Sabahatin erıind e 
cürmü meşhut halinde ya 
kalamış ve kendisini de 
müddeiumumiliğe ver· 
miştir. Senihaya ayni .za
manda bir hastalık la aşı· 
lanmıştır. istintak hakimi, 
dün, suçluyu meşhut ıuç· 
lara bakan asliye dör· 
düncü ceuı mahkeme:ine 
rıermiştir. Muhakemeye 
14 Nisanda devam edile

Rahmetli Mareşal f uet Furgaç ai
lesi, merhumun cenaze törenine gele!" 
ve mektup ve telgrafla elemlerine ili 
tirak eden bütün dostlanna samim; 
teşekkiir duygulannı sunarlar. 

Merhum Mare~Rl izzet. Furgaç 
ailesi 

Doktor B. İbrahim Zatinin 

Konferansı 
Doktor B. İbrahim Zati tarafından 

İstanbul radyosunda bugUn saat 
19,30 da mikroplar ve intani hasta
lıklar mevzulu bir konferans verile
cek, saat 20,30 da da Halk Partisi 
Alemdar merkezi binasında göz hıf. 
zıssıhhasma ait bir hasbihal yapıla
caktır. 

cektir. 

olarak 1830 kişi müracaat etmi~tir. aştığına göre, dün adliye binas1:ın 4 
Yalnız dinleyicilerin sayım da iki bini bin Kişi girip çıkmıştır. 

E22 
- Ben köylü soyuna ac.mıam. 
-Neden?. 
- Bırakııfar çiftliklerini, çubuklarını gelirler, şu 

!stanbula .. Sanki lstanbulun kaldırımları altın dolu .. 
lstanbul fıkaralan işsizlikten ölUrlerken üste, bunlar 
da gelir, senin benim yevmiyemi büsbütün düşürUr. 

- Durup, durduğu yerde gelmez ya, fıkara!. El. 
bet te onun da bir ihtiyacı vardı ki toprağını bıra • 
!karak geldi buraya .. Bırak şimdi bu kuru sözleri ... 
Bu çocuğu kAtibe değil, mUdUre çıkar olur mu?. 

Kapıcı Hilmi, bu sözü duyar duymaz, olmıyacak 

ibir şey işi~ gibi şiddetle yerinden sıçrıyor. O e. 
fen dil erine fazla bir sadakat ve bağlılık gösteren tam 
iyi bir hizmetkar .. Yalnız efendisine değil, efendisi • 
nin aylıklı memuruna, yani bay müdüre de ayni 
şefkatli himaye~i gösteriyor: 

- Namık oğlum, senin aklın ermez bu işlere ... Bu
gün bay müdür· pek siniıili, elin tabanı yarık köylü. 
sünü neden karşıma getirdiniz, diye bize 'bir çatarsa. 
namussuzum mahvolurum, yüzUne bakamam onun .• 
Saygı lazım.. Katiple gitsin, görüşsün .• 

- Bırak katibi şimdi.. Hilmi amca biliyorsun men. 
debunı, aylığına beş kuruş zammolsun diye dalkavuk. 
luktan başka iş gördüğü yok onun .. Çocuğu geri dön. 
dürür .. Belli, aç dolaşıyor. Haydi Hilmi amca sen iyi 
yürekli adamsın, çıkar onu bay müdüre .. Eğer ada.. 
ma para vereceklerse, sen mani olma .. 

Hilmi amca biraz yumuşadı galiba. Daha tatlı bir 
sesle: 

- Nasıl olur bilmem ki diyor, hiç münasebet al-
maz ... Bugiln bay müdürün ağzını bıçak açmıyor .. 

- Vah, vah nesi var, hasta mı ı 
-Acısı var .. 
- Nesi ölmüş? Anası mı ?. 
- Kanaryası!_ 

-?!. 
- Geçmiş giln hani benim odada bir kanarya ka. 

fesi vardı. Evvelki giln canım, sen de girip baktın. Bir 
kanarya vardı içinde amma ne kanarya ... Onu Al. 

·o. 30 

man dağlarında tutarlarmış, çok malroulmuş.. Bay 
müdüre A1manyadan getirmişler .. O öldU .. 
Namık gülüyor: 
- Allah rahmet eyQesin .. 
- GUlme öyle .. Bay mUdürU görsen ne halde bi-

çare?!. Adamcağız melek gibi bir şey, insaniyet on • 
da, namus onda, merhamet onda .. Ne rakısı, ne tU • 
tünU, ne de çapkınlığı var .. Bir derdi, kanaryaları_, 

- Alman dağlarında kuşlar, dolu, alsın bir kanar
ya. daha getirsin .. Şakıyıp duruyorlar, hepsi.. Maşal. 
lah ..... 

- Amma bu bir şakıyordu, bir şakıyordu .. Rab • 
bnn nasıl reva gördü, o canım kuşcnğıza bu ö1ümü 
bilmem ki... Hani ben bile yandım, yanılmıyacak gibi 
değil. .. Yani sözüm şu ki adamcağızın Almanya.dan 
gP.tirttiği bilmem kaç paralık kanaryası ölmüşken .... 
Şimdi şu hödüğün derdini mi dinliyecek ... 
Namığın yUzü hafifçe kızanyor: 
- Hilmi amca, diyor. hakkın var, ben de anlryo 4 

rum, bay müdürün derdi bUyük amma. Şu hödUğUn, 
şu tabanı yarığın, şu serserinin de derdi kUçUk de • 
ğil ... Bu çocuk burada aramızda çalışırken bir ayağı. 
nı kaybetti. İşsiz, ayakSJz, gurbet illerde dolaşıyor .. 
Biz insan1ar biribirimize yardım etmezsek bize kim 
yardım edecek.. Çocuğa mani olma, sen, sokuver 
mUdUrUn yanma. .. 

- Ayağını aramtzda kaybetmtşmiş! .. Biz paylaş. 
madık va ayağını .. Bay mUdilrUn yanma soktuk ne 
olacak?. Bav mlidUr ayağını yerine mi yapıştıracak? 
Boşboşuna laf edecekler .. Hem bunlara acnnamalı .• 
Bunların sözüm ona hayvandan farkı yoktur. Sırtla. 
rma elli kiloluk bir dengi alıp ta yUrUmesini bile be. 

Sergisine 

NATTA 
Tekrar tekrar görU!meye layik 

ölmez şaheser olan 

nın tertip ettiği seyahatlere kayıt 
ACELE EDİNİZ 

KÜÇÜK SEYAHAT: 

BiTMEMiŞ 

SENFONi • 
Günün program • özü 

Raflf Konr:;erlt.T: (1 Temmuz) trenle Belgrad, Mi
IA.no, Paris 142 lirndan itibaren 
BUYUK SEYAHAT: 

MARTHA EGGERTH'in en gilzel 

filmi 

Aynca: S 1 L V 1 A 
tarafından 

SIDNEY 

CiönUI Yarası 

(23 Temmuz) Lloyd vapurile 
Brindiziden, Roma, Riviera sahi
li Nis, Monte Karla, Paris, Lon -
dra, Plimuttan MANHATA~ 
TRANSA TLANT1KlLE Ham -
burg'a Berlin, BUkreş ROMAN
YA VAPURlLE dönüş, 260 lira-

.... Aşk ve ihtiras filmi 

13,10 Bükreş Eğlence1i pllk muslkfd. 
17,15 Varıova Eilcnceli musiki parçalan. 
18 Bükreı Askeri bando. 18.40 Bruno: Sar 
kılı ~onser. 19.55 Praf Beethovcn, Hacndel 
veaaıre. 19,10 Bülı:ree Radyo orkestrası. 
l 9.25 Budapc~te Plik konseri. 20 Istanbul 
Fazıl gaz heyeti. 20.lS Bratislava Çigan mu 
ııfkisi (şarkılı) 20.30 Varıova Strauas'un Po 
lonezlerindcn. 20.45 Istanbul Fazıl saz he· 
yeti.. 21 Budapeıte Radyo orkestrası. 21.10 
Berlın Robert Etolz saatL 21.20 Breslav 
Stüdyo tarafından karışık musi.lci. 22 Var· 
oova. Kc;ıro konse!"İ· 22.40 Budapc:te Çican 
musıkııı. 22.45 Btikrc, kahvehane ko.n!icrl 
nakli. 24 Budapcşte Poliı bandosu. dan itibaren Adres: 

&O '---------·' ÖLÜM HABERLERi 
Ölüm 

Od fu .. i&.1 • 
20 Paris P. T. T. Klarineflcuartet . 20.15 

Berlin Kentet. 22 Roma Jilbcrt'in "Dan • 
söz Katya,. opereti. 

--.Şık ınem;-_._ 
Bu senenin iki yeni filmi birden 

Güzel hikayelerini gazetemizde o- Resitaller: 

K'l.lduğumuz 1'1ıat ve 1'.,aik Bcrcmen 16.15 Varoova ltalyan G&rkılan. 18 Var• 
eova Solist konseri 18.25 Budapeote Ma • 
car havaları. 19.20 Breslav Çift piyano 20 
Hambure. 15arkıları 19.20 Breslav Rumcu 
earkıları. 20.40 Bıikre5 21.10 Hamburg 5at• 
kılan. 

MACAR 
RAPSODiS 

tı..ardeşlerden Fuat Bercmen uzun su
ren ıztırablı bir hastalık neticesi Hay 

PAUL HORBIGER ve 

.:larpa.şa İntaniye hastanesinde vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün hastaneden 
kaldırılacak, Knracaahmet kabrista-

Dans Mu iki i: 
18.30 htanbul (PUk) 21.lS Bükreş 23.2.\ 

Budapeşte 23.30 Munih. 23.40 Var5ova. 
24.lS Roma. 

Aşk ... Müzik ve ihtişam 
Aynca: 

ama defnedilecektir. Fuat Bercınenin 
1yi tahsil görmUş, Fransızca ve Arap- Beyoğlu Halkevinde Konf er anı 

Beyoğlu Halkevinden: : ökyüzü ateşler içindt 
,.,. Heyecanlı sergüzeşt filmi 

çayı ana lisanı gibi bilen çok genç 
bir muharrirdi. Matbuatımıza da bir 

çok kıymetli eser ve hikayeler ver -
13, 4, 937 salı gilnti saat ıs de evi

mizin Tepeba.şmdaki merkez binasın· 
da Doçent Ahmet Caferoğlu tarafın
dan (KQ.şkarlı Mahmut) hakkında bir 
konferans verilecektir. Bu konferan
sa herkes gelebilir. 

Garsonlar Cemiyetinin Balosu mişti. Ailesine taziyet beyan eder, 
Garsonlar cemiyeti, 10 msanda merhuma Allahın rahmetini dileriz. 

Maksiın salonlarında bir balo vere -ı •••••••••••••• 
ooktir. 

Yazan: SUAT DEKVI~ 
ceremezler .. Elli kiloluk denk bu.. On altı yaşında 
kızlar, altı aylık gebe kadınlar taşıyor, içerde bunu .. 
Gel, gel de sana göstereyim. . İçlerinde gık diyeni 
yok ... Şenlik görmemiş dağlı, ayağını nereye bastığı
nı bilmiyor ki? 

- Hilmi amca, sen böyle söylüyorsun, amma, 
böyle konuşmağa senin hakkın yok. Bir kere denk, 
elli kiloluk denk, sırtta taşınmaz. Burada ara.balar 
yapılmak lazımdı. Belediye bile sırtta hamallığı kal. 
dırmış ... Sen de söylüyorsun. Biz acıma.dan burada 
altı aylık gebe kadınlara sırtlarında denk nasıl taşı
tırız ?. 

- Oğlum, onlar taşırlar ... Onlar anadan babadan 
öyle alışmışlar .. Onlara vız gelir .. 

- Onlar hayvan mı? .. Onlar da insan .. 
Hilmi gülüyor: 
- Bazılanna baktığım zaman: "Acaba insan so • 

yundan mı bu,. diye kendi kendime soruyorum. 
- Sen işçllikten yetişmedin mi?. Neden kendi ar

kadaşlannı böyle hor, hakir görUyorsun ?. 
- Namık oğlum, ben sana bir şey söyliyeyim mi? 

Ben de makine başında çalıştım. Fakat ayni zaman. 
da açıkgöz oldum. Bu dilnynda yalnız çalışmakla ı, 
bitmiyor .. Açık gözlü olmak, namuslu olmak, dU • 
rilst, sadık, efendilerine muti olmak lazım.. Benim 
usta olduğum atölyede adamlarımı tam on saat nefes 
aldırmadan çalıştırırdım. Birinin en ufak bir ihmali 
olsa, işe azıcık bir ziyanı dokunsa, sanki ke~di cebi -
mln parası gidiyormuş gibi yüreğim yanar herifi ko
lundan tutunca kapı dışan atardım. GözUnUn yaşına 
hiç bakmadan ... GUnde bana on eaat çalış deseler gık 
demez on beş eaat çalışırdım ... Bir gün itin biri bir 

makine kırmış .. Bunun yUzUnden gündeliğini kesmit 
ler .. O da serseri, kendi gibi ağzı kalabalık Uç beş ka· 
fadarile burada bir grev yapmıya kalkıştılar .. O za -
manlar hürriyetin ilk zamanı, herkesin aklı kafasın -
dan beş karış yukarıda ... Ben de o zaman gencim: 
"Bre namussuzlar diye Uç beşini patakladım. 

- Sen dayak yemedin mi? 
Pişkin pişkin gülüyor: 
- Kavgada yumruk sayılır mı?. Eloğlu bu, sen 

ona vurursan o da sana vurur ... Baktım heps1 çıktı 
gitti o zaman bizim pavrika daha bunun dörtte biri 
yoktu. Hem şimdiki patron değil o zaman patronu • 
muz bunun babası: "Esef etme Beyim, Paşam de· 
dim ben bir saat sonra sa.na burada yeni bir takım 
düzerim.,, Gittim kahve, kahve dolaştım .. Yalan söy
lediğimi isbat ederlerse şu bıyıkları kazıtınm ... Bir 
saatte değil amma iki saatte pa vrikaya lazım gelen 
ameleleri buldum, getirdim. Eskiler bunları döğmck 
istediler ... Amma ben sersem miyim ... İpten kazıktan 
kurtulmuş ne kadar it köpek Va.n5a onları da para ile 
toplamıştım. Dayak atmak isteyenlerin hepsini ıslat· 
tırdım. Pa.vrika Uç saat sonra işlemeğe başladı. Pat
ron hiç unutmam kibir etmedi. Geldi, elini uzattı .. To 
ka eder gibi elimi tuttu: "Hilmi sen bana kardeşim • 
den yakınmışsın, hem namusumu hem para.mı kurtar 
dm dedi ... 

Biz burada o zamanlar beyliğe kaputluk dokur • 
duk. sipariş vardı. Siparisi patron vaktinde vermese 
belki topu atacaktı ... Sonra.-

- Sonra 
- Sonrası malQm.. Sana patron dile lbenaen ne 

dilersin diye sordu. Sen de üç kerre : ••sağlığınızı 
dilerim" dedikten· sonra ağzındaki baklayı çıkardın: 
,.Ben kapıcık isterim,, dedln öyle değil mi? Sonra se
nl buraya kapıcı yaptılar ... Muharebeye de gitmedin 
sen değil mi? 

- Burası beylik için çalıştı. Burada kaldık hepi .. 
miz kaçak değildik ya .. 

(Arkası va.r) 
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Gündelik Gazete -. BAŞMUHARRiRi 
Ahrnet Ernin YALMAN 

ı"AN' h . 
kird ın edefı: Haberde, fi-
rüıt e, her .terde temiz, dü· 
r~ , t ·~•rnı olmak, kari in 
....., e eıı olnuya çalıtmaktır. 

l~NON MES!LELERll 

lıırkün En Büyük 
San'atkarı 

l'lirldye - .. _, 
~ .. --t sahasmda yalnız bir 
-.... OVtiııebUir: Mimar Koca S,i. 

tde1>1yaı 
lltllka. lahasmda beynehnllel 
~ eseye girebUece.k büyük şair ye 
~ ~W iddia edemeyiz. Fuzuli 
~~ Goete \'eya Shakspear ya-
~ l&lr bile sayılamazlar. 

bir 118hasında ön safta sa:racak 
ır ~lsttınıı yetlşmemlştir, • 

btt~ Bethoven gibi, 1Uo7.ar gibi 
.... atJ.& ~halara karşı çıkaracak bir 
t~l )'Oktur. 
~ Miınar Sinaru, yeryüzünde 
le ecleb bUttın mimarlarla mukaye
ditıı3 . ._!11'fz. Onun yarattığı eserler, 
~ herhangi büyük bir mima.
~ - «ibeı eserile korkmaksızın 
4tııı karşıya getfrllebllir. Hatta bir 
'-. Palı hluharrirln sözüne bakılır
~~ Koca Slaanda kemale er
, .. ~el Anjm eserlerinde ku
-._ ~ tıııabtlir, fakat Mimar Sina-
~erfnde noksan y&ktur. 
~ Sinan, yalnız Türldln malı 
~ btıtun ~riyetln malıdır. v~ 
._ ,,. .... Garp lJemlne ginn~J aneak 
'--&::~ Yeni dehalar yetlştlnnek-

'""'lllUndUr. 

L. ••• 
~,.._ Niçin Sinan 
:\niyor? 

l!,~ bugün bir Sinan yetl~tlreml-
~~ Slna~m.~~?~~u~~~~ 
S e ctlee bD. 4-Uemez. As ~k 
~ .\ bir iş yaptıraeağnnrz zaman 
~ \'rupıa mlmartanna ihtiyaç hl~ 
.... 

0tuı. Bir opera blnMJ yapacağı
~~ bir A\'lııpıalı mlmann Me-

lr .. _l'clh ediyoruz. 

"~ bu yoksulluğu blitUn 
.\) •3·a teşmıı edebiliriz. 

htJ,~Y~ da bugün yeni bir Gocte 
t.. "'"~Yor. 
~ ~~rede ~ bugiln ShabpMI' ne 
~~ bir pir ve dramatlst 
1 11Uz. 

~a bir Mlkel AnJ ye~mlyor. 
~~ bugün bir Tolstoy, bir 
~o Gor)d, bir Doltoıe,·9ky ~ık-r. 

~ için bU,1lk M.D'atk.'7 buhranı 
'eıl... - bir.de detu, bUttln dün_yıda hls

""'>'or. 

a.._ ••• 
;'iin Y etiıen 
•halar 

"-~ _ df'\1rl~rlnln ve muhltlerf-
.\~Üdilrler. 
~-"Pa On Altmn Mm\an Yır-
~ kadar san'attn muhtelif u,.. S bir tGk büyük dehalal' ye. S O \'akitler bu dehalann yetft
de'- ll'lQhlt mU.Wttl. Memlflketlel'· 
fr, ._':°k istikrar .ardı, :N!fah vu
~ himaye eden aristokrat 

,...._ P&ra vardı. 

~ hh}O inci urr karanızlrk lçln
bılytt~ bir devirdir. Büttln ce
lfıb)r ~~N< hlr buhran ve karar
lllf Jca, edlr. Cemiyetin içinde 11-

lc~'hlaı,, slyut çarpışmalar, e
~ lco bnııranıar, hariçte harp ve 
!et~...._ ""1i1an, pazar mücadelMI mlJ. 
._, ~ lltik6n ve huzura kal"Utmuı-
~tı:- 'l'lnNlne mi.ol olu~·or. 
~11 hQhran l'e kara1'1'rzhk df!\ir
't 8"1 Y~lttlrdiil adamlar da un'
"11 'ah '°""'c!a df'iil .polfttl<ft n r.ıkono. 
t.o~k'°"l'ftda oluyor. Bo~n bir DM
~ba ~ Yetl!fttrmıyen Rtıtfy&da bir 
~ O~P 8ta.Jln vett3lyor. Almanya-

""' ""' Yertne Bitler, ttal~·ada Ml
lt"t c1evı:er1ne Mussollnl yetişiyor 
~. kendi adammı kendi l'etlf;-

~~ 
~la, Y ~n 1'Ö~·lf'nnH.ek $eV, TUrkUn 
~l!J a;'tnıalctakı kudretinin söns: ..,_ıdır, AtatUrtcti yetlştt~n 
~ ~ ~ ,.arm istikrar buldu
~. ıonıar lna.nı da yellftire-

HARP HAZIRLIKLARI 
KAR ISINDA leyaz Irk, Siy~h Irk 

Akdeniz Haritası 
Bozguna uğnyan Franko cep

hesinde Faslı zencllerle, balyan 
ukerlerl boğufuyorlamutJ. Beyaz 
ırkı temsil eden ltal~ an neferleri, 
Habeş çöllerine yayılmak için ken
dUerlne yapılan telkinin tesiri 
altında, siyah ırkla ayni ct>phede 
rarpışmağa tahammül edememiş. 
ler. Siyah ırkı t~msU eden Faslılar 
da gördükleri hav~·an muamelesi 
karşrsmda isyan ehnişler. 

Ya.zan: 

O'HARE MCCORMJCK 

'Nevyorlt Taymi.in Ro
ma muhabiri ' 

D ört devlet merkezinde, 
dı' siyasaya ait bir m~ 

seleden bahsettikçe bana ya 
bir harita gösteriliyor, yahut 
bir haritaya işaret ediliyordu. 
Çekoslovakyada bu memleke
tin bütün hududunu ve hudu
dunda yaptığı tahkimatı gös
teren bir harita ile karşılaş

tnn. Viyanada Doktor Şuşnig 
her mesele mevzuu bahsolduk
ça "haritaya bakınız!., diyor
du. Berlin hariciyesinde hari
talar son derece boldur. Ro
mada Sinyor Mussolini misa
firerini, haritalar salonunda ka
bul eder ve kendisi bu harita
ları daima tetkik ile meşgul 
olur. Habeş harbi esnasında 
Afrika haritası üzerinde çalı

şan Düçc, bugün Akdeniz ha
ritasını didikliyor. 

B 8.f ka merkezlerde de devlet 
adamlannın ayni derecede 

coğrafya ile meşgul olduğu görilL 
mektedir. Çünkü harita, bugünkü 
realitelerin reamidir. Bugtin deniz
le allkadar olan bütün devletle
rin gözlerini Akdenizden ayırma. 
__ , __ .,..._ ,,;a,,. .............. -"'J ..... ,..,:ı,.. 4 ı,.~ ... 

niz A vrupanm mUatemlekelerine 
giden biricik yoludur. Bu yolun 
tehlikeye uğramasından allkadar 
bütün devletler sinirleniyor ve bo.. 
zulan muvazeneden istifade için çe_ 
şit çeşit gayretler bıtfgösteriyor. 
Coğrafyanın kuvveti, Akde.nizi 

dUnyanm ortaama yerleştirmiştir. 
lki ucunda daracık birer boğaz bu. 
Jııınan bu koca göl hail Garp me
deniyetinin merkezidir. Avrupa, 

A13ya ve Atrikanın ticaret ve hic.. 
retleri burada kayna,ıyor. 

Akdeniz, Roma, Arap, ve lspan. 
ya gibi eski ve kliaik imparator. 
lukla.nn beşiği ve .. mezarı olmu9-
tur. 1704 te lngılizlerin Cebelüt. 
tank boğazını zapt.etmeleriyle Ak. 
denizin modern tarihi ba.,ladıktan 
beri bu denls İngiltere rnuvaaall
smm phdaman oldu. İngilizler, 
Akdenizi kurtarmak için N apoleon 
ile harp ettiler. 

K mmda, Ruslarla dövnşrnele. 
rinin sebebi, Rualan Ak. 

lngilterenin Alıdeniz filoau manevra vaziyetinde •• 

denizden uzakla.ştrrmaktı. BUyUk malar mUzakereıi takip etti. kıyamlar, Sancaktaki hareket, 
harbe katışmalannın hikmeti AJ. Fakat bugiln Akdenizi bqka bir hoşnusuzlıuklan anlatıyor. Cezairdt! 
manyayı vurmak ve Fransanın Ak tehlike tehdit ediyor: lapanya da- halk, Fransa aleyhind~ söylenmek-
denizdeki kuvvetinin artmasına kar bili harbi! te ve "Fransızlardan başkası yer. 
şı gelmekti. 1935 te yapılan Fran. !htimal ki bir gUn, İspanya da. lfü:ri bu derece ihmal eder mi,, dL 
sız, İtalyan anlaşmasının lngilte- hili harbinin, Atrikada kazanılan ye bağırmaktadırlar. Çünkü millt 
rede soğuk karşılanmasının sebe- fqist zaferinin bir neticesi olduğu ruh, mütemadiyen inkişaf ediyor. 
bi, Akdenizi alakadar etmesi idi. meydana çıkacakt!ı . Fakat ~un t• rı 
Çünkü İngilterenin Akdenizde hl. Fransada halk cephesinin kazan.. 
kimiyeti, burada nisbeten zayıf ve masiyle ve ispanyanın Fransa -
dost devletlerin bulunmasına bağ- g0 ,,yet manzume.sine iltihak etme. 
lıdır. sinden endişe duymasiyle de alL 

Halbuki vaziyet tamamiyle de. kadar olduğu muhakkaktır. 
ğişmtı, bulunuyor. Bugün Akdeniz 
Avrupa devletleri için eskisinden 
daha mühimdir. Çilnkil Afrikaya 
giden yol, daha büyUk bir ehemmL 
yet ka:ıanmıf bulunuyor. 

Bunun sebebi son derece vazıh. 
tır. Bir zamanlar Amerikaya gi
debilenler Atrikaya gitmlyorlardı. 
Tica:ret akıfı normaldi. Paranm 
mUstekar bir değeri vardı. Bu yüz.. 
den mUstemlekesiz devletler müa
temlekeli devletlere karşı cephe aL 
mıyorlardı. İptidai maddeler me. 
selesi bugün olduğu gibi hızlanma 
sebebi değildi. · 

F akat yeni bir Amil, fafist İ
talyanın ihti.raslandır. Mus. 

solini son on sene zarfında birçok 
defalar, Romayı, imparatorluğunu 
diriltmekten bahsediyor ve Akde. 
niz hakkmda "bizim denizimiz,, 
diyor. İngiltere, bir aralık bunları 
blöf sandı. Fakat İtalyanlar SU. 
veyt kanalından geçerek Ha.beti 
lstill edince bütün Akdenizin su. 
lan yeniden çalkandı. Ve Habef 
istilbındanberi bu çalkantı dinme. 
di. İngiltere bu yüzden, boğazların 
yeniden tahkimine razı oldu, Mı· 
sırm istiklalini tanıdı ve nihayet 
İtalyan centilmen ağrementini yap. 
tı. Ve bunu İtalya, Yunanistan, 
Türkiye ve Yugoslavya ile anlafo 

• ngilizler tspanyanm eskL 
1 den olduğu gıbı kalmasını 

tercih ederler. Çünkü faşist bir 
1spanyanm milli kuvvetini artıra
rak mütecaviz bir mnhiyet alma.. 
m kuvvetle muhtemeldir. 

Fransızlar da !!!Ola rııUtenıayn oL 
makta beraber bir taraftan millf • 
rnl.'nfaatJeri dU1'Unmekte, diğer ta-
raftan Şimali Afrikaya ıhti: Aı to • 
humunun yayılmasından korkmak. 
tadırlar. Almanyanın bu işte. rnU
him mesuliyetleri sr"flanmak le. 
hinde olmadığı anlaşılıyor. Çünkü 
Alman menfaatleri bugiin Akde. 
nizde tcmerkUı etmemektedir. 

Fakat bugiln Akdeni'tin her han
gi limanına uğrarsanız bir değişik. 
likle karşılaşırsınız. Ç'UnkU Av. 
rupa ihtilali, ACrlka ihtilaline Ak. 
deniz kıyılannda kavuşuyor. İs.. 
panya harbi, İspanya Fasındaki 
Faslılar üzerinde tesir ~·aptığl gL 
bi, Fransız Fasındak: Faslılar Uze
rinde de tesirini gösteriyor. Ta11CL 
daki beynelmilel mıntaka boğazda 
hilkUm süren mücadelenin minya. 
tUrUdür. Yerli halk hareket ha. 
lindedir. Bu yüzden .Avrupalılar, 
burada kolay kolay birleşme im. 
kanlarını bulmıyacaklardır. Filis. 
tindeki karışıklıllar, Suriyedeki 

C ebelüttank, değişmfyen bir 
merkez gibi duruyor. Ha

kikatte Cebelilttank, Akdenizin a. 
nahtandll'. Oradaki İngiliz krta.sı 
başından tayyarelerin geçtiği gö. 
rUlüyor ve bunlann menşeini bil
miyor. SUte ile Meliladan Ka~ikse 
aıııker taşıyan gemiler Cebelutta. 
nğm toplan önünden geçmiş, ' 'e 
Cebelilttarık kayasının arkasından 
Malagaya karşı hareket eden im. 
dat kuvvetleri sel gibi akmıştır. 

İngilizler buradan. Rmı, Alman, 
İtalyan ve Fransız devletlerinın si
lahlan, toplan, tayyareleri, tank. 
lan veaair clhazlan hakkında bir 
hayli mühim malfımat toplamıt

lardır. Fakat vaziyet lngiltereye 
neşe verecek mahiyette değildir. 
Çünkil Cebelilttank kayası, eıııkisl 
gibi lngilterenin hl.kim olduğu bir 
denizin methali değildir ve tıı,rıliz 
hakmiyetine meydan okuyan un
surlar çoktur. 

D Unya muvazenesinde hbıl 

olan hakiki değifiklikler 

bu hlkimiyeti tehdit etmektedir. 
Sivastikalar, tırpanla çekiçler, 
Yugoslavlar i9aretl, karllsUer san. 
cağı, Uç renkli İtalyan bayrafı, 

yıldızlar ve çizgiler, hep ayn ayn 
siyasetleri remzediyor. Bu ifaret. 
!erden her birinin ardında renkli 
kelimeler ve cUmleler vardır. 

• • • 
Beyaz ırkla, siyah ırk arasında 

İlk!;ağdan, Orta ~ğdanbeıi bir 
kan kavgası, bir renk ka\·gası, bir 
istismar ka\·gası l'Bl'dır. İrk dü_ş. 

manhğr l tismar bayrağının arma. 
sıdu. )ledenl) eti temsil ettiğini id.. 
dia eden beyaz nk, mlbtemlekele.. 
rinl kumıak için istilisı en kolay 
toprak, si~ahlann toprağını, istis. 
man en kolay köle, siyah ırkı buL 
muştur. lngilterede büyük derebey 
ilk malikaneleri kurulurken, Fran
SAda şövalyr şatolannın temelle.. 
rl atılırken, Amerikada ~ıplak top. 
rak mamurelere dönerken, beyazı~ 
nn silihşorlan, si~·sh ırkı orman. 
lardan a.cılan a\·lar gibi kf'mentlt>r
le toplamış, IM:'yazlann gf'milm 
bunlan küme küme, ~,ğm yığın 
A\TUp&, Amerika topraklanna ta.. 
ınnı!lltır. Siyah Jrk, asırlarca dere
lx'vlerfnln mallklnelerlnde boğaz 
tokluğuna. zincirle ballı esirler 
ı:ibi çal~ı!ll, ~yaz derili lordlana 
~ih·a1yelf'rfn kM&larmı sl~·ah alm 
te.ıile doldunnu tur. 7..enci. Ort.a
QR.t M&tttlnln, sim iyah bir heyke. 
ildir. . . ' 

Derebf'!~ilk medenlyetlf'rlnt yt. 
kan Burju\ıL ihtilillf'rt, earete 
karşı ~ılan medeni harpler, he~·u 
ırkrn unciye kanunla geçJrdiğt e. 
suet zincirini koparmış, bu defa 
da yeni kurulan makine medeniye. 
tin 1 tlsmarcr sennayenln en u
cuz k&lesl hallne gettnnt,ttr. Av· 
rupanm, Amerikanın hl"r taratrnc1a 
sencller, hiç t1e'ilmediklerl h11de 
t.all'!ftır ,lırlar. Çünkü en ucuz, eı1 
u~·sal amf'le, sabotaja ~ ara~-an a. 
mele onlardır. Be~ az ırkın t.ahak. 
kUmü onlara lıııtNnedikll"rl işim 
bile yaphracak kadar kuwetlldlr. 

INGILIZ KARiKATÜRÜ: l 
lnsan bUtiln bunlan CebelUtta. 

:nkta görüp, lapanya ile Afrika. 
ya baktığı zaman kendi kendine, 
acaba İtalya, Almanya, Rusya ta. 
rafından beslenen milll ihtirasla. 
nn değişip değişmediğini soruyor. 
Ve bu sual karş15mda bugUckil ha. 
ritalar üzerindeki çizgiler ve mil
letlerin geni.şleme ve çekilmeleriy. 
le, genl.Jle~ip daralıyor. Bununla 
beraber bugUn bu hatlar, durgun. 
dur. Havanın teshiri bile yaşama 

ve dövüşme şartlarmı ve kanunla
rını zannettiğimizden çok az de. 
ğiştirmiştir. Finikeliieri ve Etrilsk
leri hila hatJrlıyan Akdenizin 
önünde bugUnün ideolojik propa. 
gandalan, ve bu propagandaya da.. 
yanan mesele sun'i ve mu\·akkat 
görünmektedir. 

Demokra"I kanunlannda ınk. 
cln111, mf'ıhep, renk farkı ~ old:ıır. 
Buna rağmen İn.ıtfllz, siyah ırla 
Afrika onnanmdakl ıdneikle mllsa. 
\'I ıııa:rar .. Be) azla miİU\'I hiç bir 
hak~ ~·oktur. Alman yalnız zenci. 
yl değil, iri olnuyan nidan da in· 
san olarak kabul etmez .. Amerika. 
h 7A'lllci Ue bir trannıt~ a binmez, 
bir sofrada yemek ~·eml"Z.. canı is. 
tedlii zaman llnç edtr .. iftihar et. 
tikleri bü~1ik burjun medenl~·etL 
nln f"n ıııon tfll<lmlll Hfha"lmda zen. 
el hlli hugtln estrdlr. Afrika rnD· 
letlrri hlnor blttr, hf"~·a7.1Rnn müs. 
temlf'l<f'l~ri olmmıhır. Siyah ırk, 
hf"vaz rrb kftnıtı hlr kin, bir kan 
kf~I. hlr l'f'nl< kini. P.Mrt-t kini ta. 
!flr. Ru kinin temeli. ı~tlsmarcı me. 
denlyet olduğunu bUmn. 

• • • 

/ıpanya Filmi: General Franko ve yarJakçılannın Macercuı 

Franl<o ordusunda çal.,an mavi 
ptiAküllU Müslüman nefer de. htL 
kfimctçl nefere ~u,.,un ıkarkea, 
bu kinin intikamını alıyorum sam. 
yordu. Ayni cephede (Alı tığı, hat. 
ti bugün hoğa7.lastığl neferin de 
a~-nl medeniyetin költ'SI olduğuna 
bllmeız. Onu boğazlıyan <1" bll.n.-,ı. 
Slnh nefer he'•az nefer blriblrile . , 
dö\ ' ıt<en. boJtazlqırken, bu sL 
~'&h e beyaz kanm üstünde müııı.. 
temlekfılt!r, heyulann mamureıert 
kurulur. Bu İlkçağdan, Ortı;aç".t
dan. en AOn teklmlll safhasına ,.._ 
ran A\-nıpa medmlyetinin bugüne 
kadar geldiği tarihtir. 

AD iZ 1' AZICI 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Şoförler 9 Saat Çahşmahdır 

Bursadan şoför t. B. O. remzlyle 
yazılıyor: 

Şoförler cemiyeti, bugünkü çnlrş

malarını esnafın en çok işine yara -
yacak bir eisteme doğru sevkede . 
bilir. Şoförler cemiyetinin ilk işi, es
naf için mah<tut bir mesai saati ka
bul ettirmesidjr. Bence bir şoför an. 
cak 9 saat direksiyon başıncl" ,,., ..... ; 

lir. Fazlası yorgunluktur. Hem de u
mumi menfaatler bakımından zarar
lıdır. Cemiyetin bir dokru, bir aVL 
katı bulunmalıdır. Çalışamıyacak kao -dar hasta, fakir esnaf ile doktor ın t-
gul olmalı, avukat ta mesleğin "'' • 
kuld iflerlnde ,oförlerin hakklJlt icap 
PrlPn verle.rde müdafaa etmelidir • ., 
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( SPC>.R ) 
MiLLl KÜME MAÇLARI Futbol Nasd 

Seyredilir? 
Ankaragücü Bugün 
Güneş Takımıyla 

Karşllaşıyor 

Eski tutbolcUlerimizden ve hakem 
komitesi sabık reisi Fenerbahçeli Nüz 

bet Ab\Ycuı futbol seyircilerine seyret
tiği oyunun zevkini tattınnak için 

bilinmesi lilmımlu olan malumatı bir 
ufak cür.de toplayarak neşretmiş
tir. 

Filhakika bir çok seyircilerin fut-

M illi küme maçları dolayuiyle İzmir F utbolünü kendi sahala- = kul~ktan duyma malumat ile 
nmızda ıeyretmek ve bir fikir ed~nmek f ırıatını bulduk. Bu hafta p ettığini bildiğimiz için bu gUn 
da Ankara futbolünü göreceğiz. Ankaragücü bugün ilk mçını Gü- kçıkdan bu faydalı eserinden dolayı ar-

\ 
a Mrmız Nilzheti k t1 

nef takımıyla yapıyor, yarın da Betiktaşla kartılaşıyor. " u arız. 1 

Güneş takınır, İstanbulun dört takı -
mı arasında derecesini tayin etmiş 

8eri bir takımdır. Ankaragücünün 
bu ilk maçı ehemmiyetlidir. Yarınki 
Beşiktaş maçı da Güçlülerin mukave
met derecelerini ve ayn taruar-:la oy
nıyan Güneşle, Beşiktaşa karşı kulla
nabileceği iki tabiye f arkmı da gos
termiş olacaktır. 

Fenerbahçenin Ankara galibiyetleri 
bize Ankara futboll.ı hakkında kafi bir 
fikir vermiş değildir. Çünkü onları 
yabancı olduktan bir sahada devamlı 
oynamağa alışmadıklan tnkımlar kar 
ıısmda, da tetkik etmeliyiz. Bu iti -
barla bugUnkü ve yarınki maçlar hem 
Ankara, hem de milli küme mac:lan
nın dikkate layık kuvvet miyarım ve. 
rebilecek imtihanlardrr. 
Şuna da işaret edelim: Ankaralı 

gençler İzmir takrmlarma karşı ge
niş mikyasta Ustün olduklarını gös 
terdiler. Bu~n yapacakları ilk te • J 
masta İstanbul futbolU karşısında na 
gıJ bir netice alacakları merak edil -
meğe değer. Çünkil, İzmir taktmlan 
İstanbul sahalarında mağlfıp o?muş. 

!ardı. 

1ZM1RDE 
Bu hafta İzmirde Ankara Gençler 

Birliğinin Üçok ve Doğanspor takım. 
lariyle yapacağı maçları idare etmek 
üzere arkadaşımız Şazi Tezcan dün 
akşam Bandırma yoluyla 1.z.mire ha
reket etmiştir. 

Dün fehrimize gelen Ankaralı Futbolcular 

Serdumenlerin Yaslarını 
Tahdit Etmekte 

Fayda Var 

' Acaba 
mı? 

Mart ıonlarmda 89 uncu yarıtlarını yapan Kembr:ç ve Oksford 
Üniversitelerinin kürek yarıtında Okıford tekneıinde ıerdümen
lik eden yavrucuğun resmini de koymut tuk. Bu çocuk ola un olsun 
da 14 - 15 yatında olsun. Bundan başka Tilrkspor Kurumu i. 

lclncl relsl Hant Ba:yralc ne FütboT ---__;;;=;....;....--.:.~~;...;;.----.--. rngilferenın değil, dunyanm en id

dialı ve en meşhur yarış teknesinin 
dilmeni bir çoouğa verilirken bizde 
serdUmenlerin 18 yaşından aşağı o
lanlarına Iİ6ans verilmez ve yarışa 
sokulmaz. 

Federasyonu reisi Sedat Rızanın da 
lzmire gitmeleri muhtemeldir. 

Bu iki zatın seyahati İzmirin futbol 
işleri ve mıntaka teşkilatiyle alaka
dardır. 

Portekizli 

Şampiyon 

Yenildi 
Profesyonel serbest gür~ ubık ! 

I!! 

Avrupa §ampiyonu Bulgar Dankolofu 
geçenlerde yenen Portekizli Pereira · 
ondan evvel Fransız Deglana çetin · 
bir güre.şten sonra mağlüp olmuş o
lan Amerikalı Don George ile görilş
müştür. Mutat üzere Uç partide yapı
lan bu müsabakada birinci partide 
Amerikalıya 34 dakikada galip gelen : 

VaJctile güya çocukların küçük yaş
ta futbole başlayıp ta kavrulmamaları 
için nizamnameye konmuş olan bir 
kayde göre idmancılann 11 yaşını bi 
tirmiş olmaları şarttır. Bu şarta ka
yıt ve kuyuda riayet edilir. Her elin
de lisans olan ve resmi müsabakaJa. 
ra i§tira.k eden mu.sabrk resmen 18 ya 
şmdadır. Lakin hakikatte bu 18 ya
şındaki idmancılar içinde 15-16 ya
şında olanlar da mevcuttur. lngilte
rede serdUmenrinin yaşı tahdit edil· 
mezken bizde bu tahdidin yapılması 
faydalı görUlüyor ve bununla 18 yaşın 
dan küçUk olanla.rm asla serdümen 
lik etmediğine hakikaten inanmıyorsa 
diye~k yok ! 

Portekizli ikinci partinin dokuzuncu : 
dakikasında rlngten dışan düşerek o 
parti)i kaybetmiş ve yaralandığı için ' 
deva.m edemediği Uçüncil partide de ~ 
yenik sayılardc neticede mağlup ol· 
muştur. 

Adanada Büyük 

Güreıler Olacak 
'.Adana, (Hımıst) - Nisanm 18 i 

ve 23 ünde Adana ,ehir aahumda 
~ büyük giireşler yapılacaktır. Bu mU
ı mabakalara Türkiye başpehlivanı Te
ı kirdağlı Hüseyin, Bulgaryalı Kara Ah 

met, İstanbullu İdris, Gö.nenli Ma -
ear Hamdi, Babaeskili Pomak Ahmet 

q \'e Abdullah pehlivanlann iştirakleri 
l temin olunmuştur. Başa üç yUz, baş 
~ altına 150 ve ortaya 50 lira konduğu-
; na nazaran diğer mıntakalardan da 

bir çok pehlivanların bu müsabakala-
8 ra girecekleri tahmin olunmakta.dır. 

1' Manisa Halkevl Kupası 

Final Maçı 
Manisa, (Hususi) - Manisa Halk 

eVi kup:ı. r.ıacmın fimıli Tur:;'..:~U lle 
Akhisarlılar arasında yapılDUftir. Bu 
oyunda Turgutlular sıfıra karşı altı 
ıoııe galip gelmişlerdir. 

Pariıte ilk maçını yapan 
bokıör Y orgoı 

Boksör Y or9os 
Pariste Dövüştü 
Dövüşmek üzere bundan birkaç ay 

evvel Parise gitmiş olan Yorgos ilk 
müsabakasını bir Fransızla yapmış. 
tır. 

Ringe Türk boksörU diye çıkan 
Yorgosun ilk müsabakası pek talihli 
olmamıştır. Birinci ve ikinci devrede 
hasmiyle pek sıkı yumruklaşan Yor. 
gosun kaşı patlamı§, üçüncü, dördün. 
eli devrelerde fazla kan kaybettiği i
çin hakem müsabakayı Fransızm 

lehine durdurnııia mecbur kalmış • 
tır. 

Hakem Yorgosun fazla kan zayi et. 
tlğinden maçı durdurmak teşebbüsü 
seyirciler tarafından muvafık görlil
mUştür. Fakat boksör Yorgos o halde 
de dövil~e devam ettiği için ahali bok. 
sörün cesaretini alkışlamıştır. 

Cim Londos 
Atina, 19 {Husust) - Cim Londos 

dün ak§am tayyare ile buraya gel :niş· 
tir. 

Fakat lngiltcrede yapılmıyan bir 
yaş tahdidinin bizinı serdümenlerden 
kaldınlmasında bir mahzur görmU -
yorsa yıllardır 11ürUp gelen bu ~avri 
tabiiliJ?e bir nihayet verilse çok isa 
bet edilmiş olur . 

Bu basit, fakat açık izahattan son· 
ra Denizcilik federasyonu mütehas -
sıslarmm bu işle meşgul olacaklarını 
ümit ederiz. 

Süvari Zabitlerimiz 

ltalyada 
Brendi2ll, 9 (A.A.) - Beynelmilel 

Roma at yanşlarma iştirak edecek 
olan süvari zabitleri, bu sabah bura
ya gelmişlerdir. 

Fransa - lngiltere 

Müsabakası Kaldı 
Londra, 9 ( A.A.) - İngiliz gaze

teleri, önUmUzdeki pazar giinU yapıl
ması evvelce kararlaştmlmı§ bulunan 
beynelmilel Fransa - ltaya futbol 
maçının yapılmıyacağı keyfiyetini u
zun uzadıya tefsir ebntktedir. Umu
miyet itibarile kanaat şu merkezde
dir ki, taHk kararmm almmasma se
bep bu münasebetle İtalya aleyhtarı 
tezahürler yapılmasından Pariste kor 
kulma.kta bulunmıuııdrr. Etıa.~n. ~aze 
telerin ili.ve ettiklerine göre halen 
Fra.ruıada urih surette İtalya al~yh
tarı bir hava esmektedir. 

1 1 H -I. 

• 

KADIM PARMAGI 
V .... vilayeti maarif direktörü 

I<~edor J>ctro\•iç, kendisini 
doğru ve alicenap bir adam olarak 
tanıtmıştı. Bir gün dairesinde çalı -
şırken mektep muallimlerinden 
Vremensltinin ziyaretini kabul et
ti.. Direktör muallime hitaben: 

- Hayir Bay Vremenski, dedi, 
bu sesinizle artık ders veremezsi
n iz! Bilmem ki sesinizi böyle nasıl 
kaybettiniz ? 

Mualirn, kısık bir sesle cevap ver
di: 

- Terli olarak buzlu bira içtim. 
- Ne acı!.. On dört sene bu 

meslekte kafa patlat.. Sonra da 
güniln birinde böyle bir vaziyetle 
karşıl~. İnsan ne kadar saçma ve 
manasız bir sebep yüziinden mev
kiini kaybetmek mecburiyetinde 
kalıyor. Şimdi siz ne yapmak fik
rindesiniz? 

Muallim hiçbir cevap vermedi.. 
.Maarif direktörü bir b ka sual 
HUruı.ı. 

- Çoluk çocuğunuz var mı ? 
- J{arım ve iki çocuğum var. 

I
• kisi de susmuştular. Derin 

bir sessizlik odayı kapla -
mıştı. Maarif direktörü masasın -
dan" kalktı. Odanın içinde, bir kö
şeden diğer köşeye, dolaşmağa baş 
ladı. Yüksek sesle söyleniyordu: 

- Bu işin içinden nasıl çıkmalı, 
bir türlü aklım ermiyor? .. Bu sesi· 
nizle bundan sonra muallimlik ya· 
pamazsınız!. Halbuki tekaütlük 
hakkını da henüz kazanmamışsı • 
nız!. Sizi bu vaziyetinizde kolu • 
nuzdan tutup hokağa da atmak 
doğru değil. Siz bu işe hayatınızın 
on dört senesini vermişsiniz!. Size 
yardım etmek bizim için bir borç
tur. Fakat asıl mesele burada ya!. 
Size nasıl yardım etmeli?. Ben si
ze nasıl yardım edebilirim? Haydi 
söyleyiniz?. 

Direktörün gözleri ani bir se -
vinçle parladı. Eliyle dizine vura
rak: 

- Bakınız ben size nasıl bir iş 
teklif edebilirim: Yakında bizim bü 
rodaki evrak memuru istifa ede -
cek. İsterseniz onun yerine siz ge
çiniz!. 

Böyle bir nimeti aklına bile ge. 
tirmiyen Vremenskinin gözleri se
vinçle parladı .. 

Direktör: 
- Pekala, dedi, şu halde heme,, 

bugün bir istida yazınız! 

V remenskinin işini, böylece, tat 
lıya bağladıktan sonra maarif 

direktörü Fcdor Petroviç, üzerin -
den ağır bir yük kalkmış kadar 
hafifledi. Hatta bUyilk bir sevinç 
bile duydu. Kısık sesli zavallı mu
allimin hayali artık gözünden kay
boldu. Muallime bu işi teklif etmek 
le çok iyi hareket ettiğini kendi 
kendine itiraf etti. 

Pakat maarif direktörUnUn bu 
neşesi uzun sUrmcdi. Eve dönüp te 
yemek masasının başına oturduğu 
zaman kansı Nastasya İvanovna: 

-Bak, az daha unutacaktım de
di, dün akşam bize Nina Sergegev
na geldi. Sizden genç bir delikanlı 
hakkmda ricada bulundu. Galiba ya 
kında sizin dairede bir yer açıla -
cakmış ... 

- Evet. Fakat bu yer, bir baş
kasına vadedildi. Hem sen benim 
tabiatımı bilirsin: Ben hiçbir vakit 
tavsiye ile adam tayin etmem. 

YAZAN 
An ton 

ÇEK OF 

Fakat ne de olsa bir memuriyet.. 
İsmi var. Hem de bir devlet menıu
rlyeti ... 

- Öyle zannediyorum ki siz bir 
aya kalmadan bu işten bıkarsınız!. 
Halbuki öyle insanlar var ~i b11 
mevki onlar için hayatlarının so
nuna kadar dört elle sanlacaklati 
bir geçim vasıtasıdır. Hem bunlar .. 

- Evet bıliyorum. 1'.,akat Nina p olzuhin direktörUn sözünil 
Sergcye,·na için bir istisna yapmak keserek: 
kabildir zannederim. O bizi adeta -lşten bıi<mıyacağıına emin o. 
akrabası gibi seviyor. Halbuki şim labilirsiniz, dedi. Hatta işe dört el-
diye kadar biz ona hiçbir iyilik le sarılacağıma dair size söz bil• 
yapmadık. Bu ricamızı reddetmeye verebilirim. 
kalkma!. İyi bil ki, onu da kırmış Direktör tekrar itiraz etti. :Mili' 
olursun!. tehziyana bir gülüşle: 

- Kim imiş bu onun tavı;iye et- - Bana bakınız delikanlı, dedf, 
tiği adam? siz doğrudan doğruya niçin barı• 

- Hangi Polzuhin? Hani şu ye- müracaat etmediniz de kadınlaJ'S 
- Polzuhin isminde biri. rahatsız etmeği tercih ettiniz? .. 

ni sene gecesi Şatskinin evinde Polzuhin biraz mahcup oıın\JI 
danscden delikanlı mı? Şu muhte- bir vaziyette cevap verdi: 

B - Bu şekilde bir mUracaatm sf.. rerıı ay mı?. Asla! .. 0 _____ _.___.,-~ ......... -~-=--------~-ııt'Je·meaim~~TıWtfı1f1nz a,~;; 
ti Kn ı;ları çatılmışb. ye mektuplarına ,çhemmiyet vet• 

- Niçin? tt miyorsamz o takdirde ben size b 
- Yavrucuğum. bir insan ka - Bon • Servis de takdim edebllirirıl-

dınları vasıta yaparak iş görmeğe Polzuhin cebinden bir kağıt çf-
kalkarsa artık sen bunun ne saç- t.-kardı ve maarif direktörüne uza 
ma bir adam olduğunu var kıyas tı. Bir kalem efendisi üsliibile Y" 
et. Neye doğrudan doğruya kendi- zılan bu Bon. Servisin altında ko&-
si r"Plin bana mürııC'aat etmemiş?. kocaman Çarlık prenslerinden birl-

Dirrktör, yemeğini bitirdikt{'n nin imzası okunuyordu. Sınuı!P~ 
sonra kendi odasına çekildi. Bir bir babanın gönlünü hoş etmek 1# 
kanepe üzrrine uzanarak g-elen ı;:a. 
zete ve mektupları okumağa başla. çin verilen bu Ban-Servisin okuD-
dı. Bunların iç.inde yüksek bir ha.. mqdan imzalandığı apaşikardı. 
ym karısmrlıın eelmiş bir mektup 8 ütün silahları elinden a11-
ta vardı. Mektupta söyle ya.zıh- nan maarif direktöril ~ 
yordu . şmı iğdi: 

"Aziz Fedor Petroviç, siz bir za. - Baş üstüne .. Ne yapalım 1 d~ 
manlar bana. insanları teşhis eL di, yarın bir istida ile mUracaS. 
mekte. insan knlbkrini okuma,cta ediniz! Yapılacak hiç bir şey yok,.. 
f ev kaili.de usta olduğumu söylemiş. Ne yapalım?·· f 
tiniz!.. Polzuhin gittikten sonra maari 

Simdi. hııkkımda vcrdii!iniz hu direktörü ayağa kalktı. Seri adıtıı-
hUkmiin doğru olup olmadığını anla larla odanın içinde dolaşmağa ba~ 
manız için bir fırsat çrkmış bulu. ladı. Hem dolaşıyor, hem de ken 
nuyor: Dairenizde açık bulumın kendine söyleniyordu: 
evrak memurluğu için. buglinlerde - İt.. Nihayet dediğini yap. 
size Polzuhin isminde biri müraca.. 
nt edecek. Ben Polzuhin'i fevkalii.. 
de iyi bir insan olarak tanıyorum. 
Kendisi çok sempatik bir gençtir. 
Onu yanınıza aldıktan sonra sizin 
de bu kanaatime iştirak cdeceğinL 
ze eminim ... tla." 

Maarif direktörü hiddetle mırıL 
dandı: 

- Allah göstermesin!.. 

B u vak'adan sonra maarif 
direktörü, hemen hemen 

her.gün Polzuhin'i tavsiye eden 
mektuplar almağa başladı. Günün 
birinde bizzat Polzuhin de maarif 
direktörünü ziyarete geldi. Polzu. 
hin, genç, güzel, şık bir delikanlı 
idi. Dirootör Polzuhin'i dinledik. 
ten sonra gayet soğuk bir tavırla: 

- İşe ait meseleler için yapıla
cak ziynretleri, burada değil. dal 
remde kabul ediyorum, -dedi.. 

- Affınızı çok rica ederim. Fn. 
kat müşterek dostlanmız bilhassa 
buraya gelmemi tavsiye etmiştiler. 

Maarif direktörU Polzuhin'in 
züppe tavurlarına, sivri burunlu 
ayakkabılarına nefretle bakıyordu. 

- Zannıma kalırsa, dedi maarif 
direktörii. babanızm mali vaziyeti 
çok iyidir. Sizin hiç bir şeye ihtL 
yacmız yoktur. Böyle bir memurL 
yete neden lilzum görüyorsunuz?. 
Bahusus elinize geçecek para ga. 
vet cUz'idir. 
- - Ben işin parasında değilim. 

tırdı. 

'Oirektör hırsından Polzuhin'iıt 
<;ıktığı kapıya doğru kocaman ~it 
tükriik nttı. Fakat bu hareketiD
den şiddetle utandı. Çünkü o sı~ 
da kapı açılmış, içeriye Çarlığııt 
yüksek memurlarından birisin!O 
kansı girmişti. 

Bayan girer girmez söze b&Şl.., 
dı: 

- Bay direktör, sizi bir daki1<1 

!çin rahatsız edeceğim.. Lütfe# 
beni dikkatle dinleyiniz! Daitenl-"' 
oe açık bir yer bulunduğunu işit
tim. Bugiin veya yarın size Polııl" 
hin isminde bir delikanlı gelece1'-' 
Kadın biitUn bunları anlattığt 

müddetçe direktör, bayılmak u~ 
re olan insanların dalgın ve bul" 
nık gözleriyle kadına bakıyor, bil 
kelime bile söyliyemiyordu. 

Ertesi gün muallim Vrcmerıt 
ki direktöriin yanma geld 

Direktör, hakikati söyleyip söY1"' 
memek hususunda uzun bir terecJ. 
dUt devresi geçirdi. Nihayet b~: 
denbire elini masaya vurdu ve h 
detle bağırdı: ,. 

- Sizin için hiç bir mUnhal. Y~ıf 
Yok. İşte bu kadar. Reca eaeı ... -
beni rahat bırakınız!. lstirhıun " 
derim bana eziyet etmeyiniz!. 1"' 
kamı bırakınız!. 

Direktör bunları 
sonra daireden dışarı 

eöyledik~ 
fırladı. 
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Yazan: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

TAY YARECi 
''0' l mez,,in 

Par as üt , 

Maceraları 
B 1r tayyarecimiz ~ hikayeyi anlattı: 

ll -
8 

)a - Manevralar esnasında kara, deniz, ha. 
it ~WeUeri hep bir arada vazife görüyordu. Uç:ı. 
'11\ lı~rlanırken dıkkat ettim: Arkadaşlardan biri 
~ 1tıbariyle bana düşen yeri almıştı : "Orası be
' ~erim, çekıl, ben geçeceğim." diyemedim. Böy. 
~ Uçtuk. Sonradan anlaşıldı ki bu nezaket haya. 
~kurtarmıştı. ÇünkU wkua gelen bir kazaya ma. 
te ~an tayyare, bana düşen yere usulsuz suı ct-

Bir tayyare atelyeıincle erler çalııma 

~~n tayyare idi! 
~ tk•aya gelelim: Karaya asker 
,,_ 'rt.caıc mefruş bır düşmanı biz 
"'t'a(l hı: an mbardıman edecektik 
~anın bir ha •a filosu bu bom
tll'tn ~ana _manı olmağa ve bizi ka
CUt• aga ~.gra.ş~yordu. Büyük bir 
la etıe yukselıyor, bizi her taraf· 
ldrı tazyike çalışıyordu. Ortalıkta 
lı eta hakiki bir harp meydanının 
b~lreti vardı. Av tayyarelerinin 
ç~ ikisi bize adeti sürünerek ge
~ Y?rdu. Güneşe karşı uçuş vazi
b~Unde gözlerin kamaşmasına ve 
~aza zuhuruna ihtimal ola;bi-

}' Qillı.ı b. .. 
~ ır parafUf 

Q özüm, benim yerime geçen 
~ tayya.redeki iki arkadaştan 
Ilı e ilişti. ParaşUtUnün ipleri o
t llıuna takılı olduğu halde bir 
te~ta. halindeki asıl paraşüt göğüs 

kancalarına takılmamıştı. Bir 
~ evvel ayni arkadaşla bir mU
tilıı 8.faınız olmuştu. Ben para.şu
la takılı olmasına. dikkat etmek 
~ . .,eldiğinl ileri sürmüştüm. O 
te · Adam l!lende, demişti. Paraşü
l"tc~~ ihtiyaç var? BugUnkU tayya.
t.lr Uikte her şey emin hale gelmiş
bıdtr:Par~ute lüzum kalmamış gi-... 
k!'nimle bir hizada uçan bu ar
-.. a.,a Para.şUtUnU takma.ısını işa
• .,1. ettim. 
Coftıa . Yanmda duran paraşUt, 
'1nı Çantasını alarak bir kanca.-
le taktı. İkinci kancayı geçirme
'":eydan kalmadan havada bir 
tew bir keşif tayyaresi çarpıştı. 
~k lıı Parçalan bize kadar geldi. 
knıııı'ıı torpldolarımızın birinin ya
t~i dg denize dU,tU. Av tayya -
deı:ııı8e.ri bir verille tam bir halde 

lk· e Yuvarlandı. 
l>a.ı 1 tayyarede Uç arkadaş vardı. 
törnız bir paraşütün açıldığını 
da, dUk. Demek ki diğer iki arka
ı:nu ~J'Yarelerile beraber şehit ol-

' ar, denize gömülmüşlerdi. 
'l(i"1di? 
---.:.::.._ 

1( llrtulan kimdi? Sonradan 
ı>ara, anladığımıza göre benim 
ltaç tltUnu takmasını kazadan bir 
kad •a.nıye evvel işaret ettiğim ar
trıat &Jtı. İkinci kancayı yerine tak
btr ~Vakit bulmadan kaza olmuş, 
berhaı ğça gibi havaya fırlamıştı. 
ı:nı,, Para.şutunun kolunu çek • 
ba.ı nıutedU bir sUratle inmeğe 

anu.tı. 

Fakat denize doğru gidiyordu. 
Havada kurtulduktan sonra deniz
de mi ğulacaktı? Jier şeyi unut
muş, bu arkadaşın akibetini merak 
la takip ediyorduk. Denize yaklaşır 
ken paraşutünün iplerinden bir tek 
hareketle kurtuldu, çünkü paraşüt
te böyle vaziyetlerde derhal kurtul 
mak üzere hususi tertibat vardı. 
Sonra maharetle yüzmeğe başladı. 
Harp gemilerimizden inen filikalar 
arkadaşı kurtardılar. 

Tesadüfler çok dikkate değer: 
Bu arkadaş diğer şehit arkadaşiy
le beraber evvela sırada usulsüz 
bir yere geçmiş, kazaya maruz kal
mıştı. Sonra müsadl!meden az ev -
vel nasılsa gözü benim işaretimı:: i
lişebilerck paraşütü takmış, biran 
sonra kaza olmuştu. Bu kazada da· 
burnu bil~ kanamamış, te~ kanca-
81 takılı paraşütle denize kadar in
mişti. Orada panısütten •ıı.m sani
yesinde kurtulmak imkiinını bul -
muş, sonra denizde boğulmak tehli 
kesinden de kurtulmuştu. 

Bu arkadaş bUtün bu hadisele
rin bir hatırası olm:ı.k üzere (Öl • 
mez) soyadmı aldı.,, 

Kurtuluı 

S öz söz~ t~kl~ ediyord~. Tay
yarecılenmızden dıger bıri 

bqka bir para.şut hikayesi an _ 
!attı: Para.şilt meraklısı genç bir 
tayyareci var. Sırf zevk diye ken
dini birkaç defa paraşütle tayyare
den atmıştır. 

Bu arkadaş 5, 6 sene cwel bir 
bava mUsademesinc uV,radı. Başın
dan yaralandı. Yüzü kar.lar içinde 
olduğu halde paraşütünii açtı, ye
re indi. Ne bulacağız diye merakla 
yanına yaklaştığımız z~ma.n pür 
ıııhhat bir tarafta oturdugunu gör· 
dUk Meğer yara!I çok Mthi imiş. 
Biraz kan kaybetmekle kalmış, ra 
hat rahat yere inmiş. 

Bir iki sene sonra ayni arkada -
şm tayyare:ı:nde bir bozukluk ol
muş, paraşütle atılması lfıznngcl • 
miştir. Telaşla oturma vaziyetin<!e 
ipi Çdkmiş, parasüt açılacak yerde 
ip sıkışmış, arkadaş tayyar~den 
boşluğa atıldığı zaman paraşüt a
çılma.mrı:ıtır. Para.şütiln işleme tar
zmı bildiği için havada yere doğru 
yuvarla:ıırken iki eliyle cabahya • 
rak naraşilti! açmağa muvaffak ol
muş.tu:. Bu sayede sağ ve salim 
yere inmiştir. ,.. 
Arkadaşı arama.ğa çıktık. 'Yıne 

vaziyetinde 

bin türlU ihtimnl hatıra geliyoMu. 
Gece bir köy odasında mışıl mışıl 
uyur bulduk. Havada para ü:.Un a
çılmadığı anlarda geçirmiş olması 
lıizımgclen lizUntU bile sinirlı::ri ü
zerinde iz bır~.uıarnıştı.,, 

Ya ıi::.in? 

K arşıda oturan cir arka1nşa 
~ord:.ırıı: 

- Sizin ırnlatacağınız heyecanlı 
macera yok mu? 

- Ben maceramı iki kelime ile 
anlatacağım. Hayali olan vaziyeti 
istediği gibi canlandırabilir: Bir 
gün üç arkadaş bir sıra halinde u
çuyorduk. Tayyareden tayyareye 
şakalaşıyorduk. Bir bulut içine gi
rerek bir saniye biribirimizi göz
den kaybettik. Buluttan çıktığımız 
zaman üç yerine iki idik ... 
Meğer bulutun bir tarafı bir te

penin sivrilmiş ucunu gizliyormuş. 
Üç arkadaştan birine bu uç mezar 
olmuştu.,. 

Hava kurbanının hatırasiyle he· 
pimiz hürmetle ımstuk. 

Sonra diğer bir tayyareci söze 
karıştı: 

- Bizden macera istediğiniz i -
çin ölüm bahsi geçti. Unutmayı
nız ki insan her yerde ölümle kar· 
şılaşabilir. Ayni kilometre mesa
fedeki uçuşlarda otomobil kazasın
dan ölenler tayyarede ölenlerden 
çok fazladır. 

Tayyarecilik her şeyden evvel 
hayat ve canlılık ifade eden ve sa
çan meslektir. 

Bunun içindir ki, tayyareciler 
dtinyanrn en neşeli in!anlandır.,, 

l ıergama Civarına 

Kar Yağdı 
Bergama (TAN) - Havalar bir 

denbire soğumuş, yakın dağlara kar 
yağmıştrr. Bağcılar, soğukların bağ 
lara zarar vermesinden korkmakta. 
dır • 

Maniaada Yağmurlar Batladı 
Manisa, (TAN) - Son günlerde 

başlıyan yağmurlar herkesin yUzü
nU gtildürmüştUr. Süt, yoğurt, pey : 
nir, sadeyağ ve sebze fiyatlarında go 
rülen pahalılık hafiflemeğe yüz tut,. 

muştur. 

Si smanlamamak icin 
Perhiz yapan bir 

genç 
hazin 

kızın 
ölümü 

S iyah mantolu, kibar çizgili yüzü derin 
bir elem ifade eden orta yatlı bir ba

yan. Maıamın kartısındaki koltukta oturuyor. 
Etrafı ıiyahlı mendilile arada b;r göz pınarla
rında biriken yatları ıilerek mavi bir bloknotu1 

- Okur muıunuz? 
Diye bana uzatıyor. Mavi bloknotu elill".e 

alıyorum. ve okumıya batlıyorum: 
"Bugün benim küçücük Leylam gelin oldu. 

Teller, duvaklar taktı, lameler giydi, çiçekler· 
le bezendi. Kokular ıüründü. 

Sonra Heybelinin çamları altında uyumağa gitti. 
Şimdi o güzel gözleri etrafındaki çiçekleri gormU
yorlar, o klıçilcük burnu çam kokularını almıyor. E
sen tatlı rüzgarlar o sevdiğim, perestiş ettiğim buk 
lelerini kımıldatmıyor. Şimdi o yatıyor. O karanlık· 
larda yatıyor. Bense Yl4lıyorum. 

Ve iki buçuk sahife hep böyle matemli bir anne
nin ıztırapllln ile dolu .. 
Yazı şoyle biti.. 

yor ... 
" •.. yüzünde mcs 

udiycte benzer bir 
şey vardı. Her hal 
de dilnyanm pla .. 
nından, riyasından 

uzak olduğuna 

mcmnundun, göz. 
lerin yeşildi ve ba 
na hasret gittiklc. 
ri için açıktı. Kir
piklerin uzun ve i
pek gibi yumuşak. 
tı. Onlıın öptüm 
yanaklarından, gü 
zcl boynundan öp 
tüm ,.c seni feryat 
larla, iniltilerle ça
ğırdım. Bana ses 
vermedin.. Ni.çin 
yavrum. Niçin ba. 
na ses vermedin" Leylcinın çocukluk re•imlerinclen biri 

Zavallı Leyla 

yorum 

İnce olmak ve çevik kalmak şOp
hesiz ki sıhhat için, güzellik için 
lazımdır. Fakat ince ve güzel ka
labilmek için perhizler ederek genç 
btinycleri tahrip etmek kimsenin 
hakkr değildir. 

• 
Spor, kültür, fizik gibi sıhhi va-

sıtalarla beden gUzellığini muha-

faza etmek kabll iken çocukça şey· 
ler yaparak sıhhatlerini harap e
den genç kızlarımızın ebeveynleri 
tarafından sıkı kontrol edilmeleri
ni ta vsıye etmek pek doğru olacak. 

Keşke bu tavsiyeyi yapmak için 
memleketin sanatklr, yüksek se
viyeli, münevver bir genç kızın ~ 
lümü vesile olmasa idl 

Bu satırları yazarken, bana en 

güç ve en acı gelen ey işte, bu. 

M atemli anneye sual dolu göz 
lerle bakıyorum. O içi e -

lem dolu bir sesle konuşuyor: 
- Leylam öldü. Biliyorum. Be

n1m matemim umumi alakayı üstü 
ne toplayamaz. Benim için bUtün 
dünyanın yıkılması demek olan bu 
ölümü gazete sütUnuna aksettir -
mek isteyişimin bir sebebi, bir tek 
sebebi var. O da bütün anneleri ve 
bütün gençleri bir tehlikeden ko
rumaktır. Benim kızım benim e
limde iken topaç gibi idi. Bakınız, 
bakınız, şu resme ... Ona iyi bakar
dım. Sıhhatinin UstUne titrerdim. 
Fakat yavrum büyüyüp te bir 
genç kız olunca benim sözlerimi 

dinlcmcmcğc başladı. 

Aynştayn Yeni 
Keşifler, Buluşlar 

Peşinde Dolaşıyor 

Şişmanlıktan nefret ediyor, şiş
man olacağım, diye korkusundan 
gıdasını kesiyordu. Söz dinletemi
yordum. Buna karşı gülüyor: "Ben 
artistlere bcnziyeceğim,, diye boy
numa sarılıyordu. 

Onun hiçbir artiste bcnzemcğe ih 
tiyacı yoktu. Çüıcldi. lyi müzis
yendi. Harikulade gUzel piyano ça
lıyordu. Fakat kendini öyle zayıf 
bıraktı ki, en ufak bir hastalık ço
cuğu oldürdü. 

Benim çocuğum gripten öldü. 
Gribin yaptığı bir ihtilatla onu 
kaybettim. 

Gözlerini silfyor: 
- İtte diyor bunu yazınız da 

anneler artistlere benzemek isti -
yen, zayıf kalmak için gayri sıhht 
rejimler yapan kızlarına mani ol -
sunlar. Ve gençler böyle ölümler -
den korkarak uslansmlar. 

Bu anne; Hint prenslerinden 
Azam Beyin toronu ve de-

niz inşaiye mühendisi Mehmet A
saf Beyin kızı Leylanm annesidir. 

Pek genç yaşında ölen, münev
ver, hassas, ve sanatkar bir Türk 
kızının annesi gittikten sonra Ley
llnm resimlerini karşıma aldım. 

Annesi bana muhtelif pozda re
simler vermişti. Şimdi bu satırlan 
onun gilzel yüzüne bakarak yazı -

Almanyadan ıon zamanlarda hicret etmiye mecbur kalmıt bil
yük ilim adamlarından izafiyet nazariyesile dünyada bir inkdip 
yapmıf olan Profesör Einatein Amerikadadır. Princetonn Oniver
ıitea:nde bir kürıü ve bir de kendine mahıua lıiboratuarı olan Al
man ilimi hergün sabahtan aktama kadar çahtmaktdır. Şimdiye 
kadar ilmi nazariye)erle uğratan Einatein Ameikadaki liboratu
arında pratik ketiflere batlamıthr. Bu ketiflerinden en mühimmi 
olarak bulduğu yeni bir objektif ıiıtemi hakkında muavini dok
tor Clayton fotoğraf ve ıinema aleminde inkılaplar yapılacainu 
ıöyliyerek izahat verm=ttir. 

Einstain'ın bulduğu objektifin i-
çinde bir mayi vardır. O mayi zi
yanın, me\Zuun haline göre, kendi
liğındcn kolaylaşma«ta veya şeffaf
laşmaktadır. Böylece şimdiye kadar 
havanın aydınlığına ve mevzuun ya 
kınlık veya uzaklığına göre, ayar
lanmak mecburiyetinde kalınan cam 
objektifler ortadan kalkmış, fotoğ
raf almak meselesi harikulade ko

laşmış olacaktır. 

Alimin muavini Amerikalı dok
tor Clayton'un !Öylediğine nazaran; 
Einstein, Amerikada bulunduğu 

müddet zarfında 72 pratik keşif 
yapmıştır. Bu keşiflerinin hepsini 
Amerikan sanayii veya Amerikan 
istihsali.tının mükemmeliyet.ine has 
redecektir. 

Alman alimi herkesin hayretini 
mucip olan bir çalışma ömrü sür
mektedir. Dört senedir sabah gü -
neş doğarken 18.boratuarma kapa-

nan Einstein, akşam guruba kadar 
muntazaman çalışmaktadır. öğle 

üstleri yemek yiyecek vakti olmadı
ğından llboratuarda bir masanın 
kenarına ilişerek birkaç yemiş ye
mektedir. 

Gözleri elektrik ışığına taha.mmfil 
edemiyecek kadar yorgun düşen 

Einstein, yalnız gündilz çalışmakta 

ve gurup olurken yatmaktadır. Sa-

B. Aynıtayn 

bahlan o kadar erken llboratuanna 
gitmektedir ki, onu ancak sokakla
rı süpüren belediye çavuşları gor
mektedir. 

Alman ilimi pek mUtevazi ve pek 
milnzevi bir bayat silrmektedir. Ke11 

disi Almanyadan geldiği va.kit giy· 
diği siyah elbisesini hala değıştir • 
memiştir. BUtUn saatlerini yeni ke
şiflerine hasretmiştir. Ke§iflerinl 
Amerikan sanayiine hasretmesi 
hakkında kendisine sorulan sual· 
lere llim şu cevaplan vermi,tir: 

- Almanyadan çıkanldığmıız za
man bana kapılarını açan ve bllyllk 
bir misaf1rperverlik gösteren Ame
rikayı ikinci vatanım olarai< telak
ki etmekteyim: keşiflerimi Amen
kanın faydasma hasredeceğim . ,, 
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ı .HTıFALE IŞTiRAK EDENLE~ 

Aydında Oç Yeni 

Sıfat istasyonu 
Beş- Yıllık Program ~-' 

Bergama 

Sergisi 

Rağbette 

I' Adapazar1 iyi 
suya çok yakın
da kavuşacak 

Kabul Edildi 1 -

A ydm, (TAN) - Umumi Meclis yeni• 
bütçeyi 813.124 lira ve mütevazin ola

rak kabul ettikten sonra dağılmıştır. En çok ı 
tahsisat 280.729 lira olarajc maarif işlerine 

tahsis olunmuştur. Ayrıca C .H. Partisi için 
16 bin lira ayrılmış, Nazillide 25 yataklı bir 
hastane açılması maksadile de tahsisat konul
muştur. 

Bet yıllık Program 
Meclis, be şyılhk kalkuuna proğrammt ela ka

bul e~ştir. Buna nazaran beş lltP~e beş etüv ma. 
k nesı alınacak, be§ mektep bintı.SI yapılacak. aygır 
deposunun yeri değiştir aip aygır sayısı yirmiye çı. 
karılacak, Uç sıfat istasyu.ıu açılacak, örnek fidan
lık 150 dönümlük yeni bir sahaya taşınacaktır . 
Aydın - Muğla, Söke - Ortaklar, Nazım - Boz. 

Soğan yolları da tamamen bitirilecektir. Bu mak. 
aatla her yıl bütçesine 80 bin lira konulacaktır. 

Daimi encümen azalıklanna Etem fenderes, Ah
met E. Arkayn, Isınail Akdeniz, Doktor Şakir Şener 
seçilmişlerdir. 

Şehrin Planı Te Su 
Şehrimizin müstakbel oekli üzerinde kat't karar 

vermek üzere kurulan imar komisyonu valinirt baş. 
kanlığı altında toplanıp mevcut planı tetkike baıla.. 
mı tır. 

Istasyona \•erllen su parası mukabilinde Nafıa Ve
kaletinin satın almış olduğu su bonllan gelmiş ve 
belediyece tesellüm edilmekte bulunmuştur. Dahili. 
ye Vekaleti belediyeler imar müdürlUğü, Aydının ye. 
lıi su tesisatı işini münakasaya çıkarmıştır. 

Nafia mtisteşan buraya gelmiş ve 

B ergamada a~ılan dikiş sergisi büyUk bir rağ. 
bet gönnü , 180 genç kızın eserlerini topla· 

yan sergi çok beğenilmiştir. Yukarıki resim, sergi • 
den bir k~l I ,.e sergiye i~tirak eden kızlardan bir 
grupu gösteriyor. 

Tekaletçe yeniden yaptırılacak Men-.------------------------------
deres köprUsU ile villyetimiz dahilin 
J!e)c\ vol ve köprlller tl7.erinde tetki
:tatta bulunmu3tur. 

Tayyare cemiyeti §Ubesi, biltün 
~ydm vilayeti içinde Kurban Bay
ramında 23765 deri, 10 15 barsak 
toplamı§, bunlardan 31256 lira vari
dat temin etmiştir. 

Bergamada 
Tütün 

Kooperatifi 

Mazfflide Köylünün 
Nüfus KC.gıtları Çu
vallarda Çürüyor 
Nazilli (TAN) - Köylülerin soyadları listeler halinde nüfus dairesi 

ne verilmiı, bu idare bölgenin bütün köylerinden çuvallarca nüfus ki -
ğıdı toplamııtır, 

Bergama, (TAN) - Bergama tU
ttııı mUstahsi11eri kooperatifi eenelik 

0 kongresini akdetmi§, 1Jctısat Vekale
tini kongrede ilçebay Kamil Sapmaz 
temsil eylemiştir. 

Müzakereye Başkan Hamdi An
ianııı nutku ile baelanılmı~tır. 

Haylice hararetli geçen müzake
erden sonra bir senede yapılan lş
kabul edilmiş ve yeni idare heye

ti hası aeçilmi§tlr. Neticede, Hamdi 
~kan, Osman Bayattekin Nafiz 
Ozçelik, ŞUkrU Yenice, Tahsln Bal
bn, Rahmi Giray, Remzi GUngör, 
Kemal, M. Sım ve Eminin kazandık 
lan anlqılmıştır. MUrakıphğa da Hıf 
m BUget, SUleyman Baran ve ŞUkrU 

tlhap olunmuelardır. 
içtimadan ıonra kooperatif ortak 

a 100 ki§ilik bir çay ziyareti ve-

Maniaada Halka Kolaylık 

Manisa, (TAN) - Halkımızın hti
et dairelerinde veya diğer mUes
erde işlerini takip ederken uğ
klan zorluklar hakkındaki eikA. -

tlerini dinlemek 'e kolaylık göster 
ek Ur.ere valimizin tcşebUslle halk 
rtlsl tarafından çok yennde bir ka 
verılmlştir. 

Sivas Erıurum Yolunda Çalıımalar 

Erzurum • 
Sıvas 

Demiryolu 
Herhangi bir daire veya memur Sivas (TAN) - Havalarm düzel _ 
kında giklyetleri olanların dert- mesi Uzerine Sivas_ Erzurum de _ 
f dinlemek ve işlerini takip et- mlryolu in,atı daha hızlannıış, ame. 

k maksadlle haftanın Perşembe 
Cumartesi günleri dilek gUnU ola- le. adedi . arttırılmıştır. Malatya -
aynlnuştır. O günlerde öğleden Sıvas lltısak hattındaki faaliyet de 

saat H ten 17 ye kadar Vall ,Gesik köprüden Çetinkayaya doğru 
Oyön kurulundan bir, iki Uye ta- ilerlemektedir. 

dan halkın eiklyetleri dinlen-
lrte ve mUmkün olan kolaylıklar 
dmaktadrr. 

8iklyeti ohtnlar diğer gUnlerde de 
• · bUrosuna 

Sivas - Erzurum hattı eytnl son-

larına doğru "Divrlk,, e varacak • 
tır. ÖnUmUzdeki yıl içinde Malat • 
ya da Sivasa demiryolu. ile bağlan • 

1 
Her köylUnün soyadım nUfus cUz. 

danlarına ve deftere kaydetmek, 
sonra nüfus tezkerelerini geriye ver. 
mek veya yenileriyle değiştirmek U-
zere yapılan bu işler bugün maale • 
sef içinden çıkılması güç bir fekil al
mıştır. 

Aylarca nUfus dairesinin bodr\lm 
lannda durmaktan çürüyen çuvallar 
açılıp delinmiş, binlerce nUfus kağı. 
dı biribirine kanşmıştır • 

Şimdi her hangi bir işi olan köy -
liller, ellerinde nüfu! kağıtları bu. 
lunmadığı için müşkUlat çekmekte 
ve nüfus idaresine gidip nüfus ka
ğıtlarını istedikleri zaman da ken • 
dilerine bodrumda çuvalları karı,tı • 
np bizzat bulmaları söylenllmekte • 
dir. 

aydanberi nUfus klğıtları alınmıt 
olan köylüJyü bu mükülattan kur -
tarmak ve herkese hüviyet cUzda • 
nını iade etmek zamanı arlık geçik
mcmclidir. 

Düğünde 

Cinayet 
Mersin - Kblemusalı köyünde 

bir düğUn csnMmda, ötedenberi a • 
ralarmda münaferet bulunan Osman 
oğlu Halll İbrahim ile ŞUkrü oğlu 
Sezai kavga ehnişlerdir. 

Halil İbrahim bir ~aç bıçak yara. 
sı alarak ölmüş, katil Sezai yakalan 
mıştır. 

Baf raaa Faydalı Kurslar 
Bafra (TAN) - Halkevi, okuma 

yazma öğrenmek için A. V. B. na _ 
miyle iki kurs, bir de zehirli gaz -
lardan korunma kursu açmıştır. 

Aynca muzik kW'llu de kU9at olun 
muştur. Kurslar çok rağbet gör • 

Adapazarı (TAN) - Belediye re. 
isimiz Ahmet Abasıyanık, be

lediye itlerini ali.kadar eden mesele. 
leri görUfmek üzere Ankaraya .gidip 
gelmiftir. Bu aeyahat, bllhaMa iç -
me suyu meselesini yeni bir safhaya 
sokmuştur. 

lçme suyunun Sabanca gölUnden 
alınarak MalmUdUrUtepesinde ya • 
pılacak tesisattan sonra şehre geti -
rilmesi hakkındaki proje Sıhhiye 
Vekaletince tasdik edilmiştir. Kakat 
Nafıa Vekaleti aynca filtre tertibatı 
yapılmasını da lUzumlıı görmUş, bu 
takdirde daimi masrafın ç-0k ağır 
olacağını ileriye sürerek bir defa da 
toprak altında &u arqtırmasım tav. 
siye etm~tir • 
Nafıa Vekaletini?\ yardımiyle bu 

tecrübeye derhal girişilmiş, Erenler 
tepesi ile Sakarya aruındaki metruk 
Uluyol üzerinde faaliyete başlanıl • 
mıştır. 

KOCA - SINAN 
iÇiN DONKO 

iHTiFAL • 

• 

Dün, Büyük Türk Miman Sinanın ölümünün 349 uncu dönillll 
yılı münaaebetile bÜyük bir ihtifal yapılmıttır. Oniversite ve Gii• 
zel San'atler Akademisi, Yüksek Mühendis Mektebi talebeleril• 

Orta Mektep Bu Yıl Yopıloc:al kesif bir halk kütlesinin ittirak ettiği ihtifale dahi mimarın _. 

Adapazannda ihtiyaca kifi bir or· ri olan Süleymaniye camiinde saat on beşle batlamıttır. 
ta mektep binası vücude getirmek i- Burada talebeye ve halka Sinamn ı--------------
çin halkın toplayarak bankaya koy. hayat ve eserlerinden bahsedilmiş son s~ıf. talebele~ile ~emur: h:ı1k 'il 
duğu 10 bin ve muhuebei hususiye - ve izahat verilmiştir. esnaf ıştırak etmışl~rdır. İstiklal ~ 
nin ayırdığı 5 bin liraya lnzimamen Saat on altıda Sinanın mezarı ba şı.nd~ sonra muallım. Osman Nuri 
Maarif Vekaleti de yeni bütçesine şında toplanılmış Lıtanbul evkaf mü nın Sınan hakkındakı nutku dinleO 
90 bin lira koymuştur. Veklletln dürlüğU 15tanbuİ Halke ·leri G'" l miş, San'at mektebi talebelerinden ' \ ' uze C • · ·· 1 · d · ital• 
proje!ine göre 102 bin lira aarfolun- San'atler Akademisi '-'Üksek milhen engızın soz erın en sonra iht • " c·· mhuri t il ih eril· 
mak li.zımgeldiğinden, bu yıl Ada • dis mektebi, mimarlar ve mühendis- ~ . ye mar~ı . e ~ ay?t v 
pazan istediği ortamektebe artık Ka ler birliği ve daha birçok t ekkUll miştır. Gece, Sclımıyenın mınareleıi 
vuşacaktır . adına çelenkler konulmuşt~~ . er elektrikle tem:ir ed!lmiştir. 

B
. Hep beraber sövlenen istikla" l mar T ekırdagıncla 
ır mUddettenberi vekaleten idare " edilmekte bulunan orta mektebimz şından sonra Güzel Sana'tler A.kade Tekirdağ.9 (Tan muhabirinden)__.. 

··d·· 
1 
.. W•• ~ı . . . S . misinden Ulvi, Mühendis mektebin _ Sinanın 349 uncu ~lüm yıldönUınil 

mu ur ugune, spor u emımızın aım ·· b til bil .nk b" ih üal ~ 
w • w den Fakih ve Üniversite edebiyat fa- munase e e yu ır t ya 
~.Y <}U'.~Ö!&I Saim Turgut .küU.aindaıı. .A.WUlkadb,..blrel! ~utuk g_ılmı tır. Halkevi önünde to 1 d 
lstanbul. maa~if kadrosundan naklen söyliyerek Sinanın yUkııek aan'atinJ halk ve mektepliler, Rüırtempaşa c,... 
tayin edilmiştır. tebariiz ettirmişler. dlhlnln hayat ve mii önüne gitmişler, birçok hatiple! 

Bu suretle Adapuarı hem iyi bir eserlerini saygıyla anmışlardır. nutuklar söylemişlerdir. Halkevln • 
mektep müdürü, hem de iyi bir spor tstanbul mimar ve mühendisleri de gece bir toplantı yapılmış, Sin• ~ 
idarecisi kazanmış olmaktadır • namına belediye imar işleri direktö- nm ruhunu taziz maksadile Rtiste!ll"' 

rü Ziyanın nutku da dinlendikten paşa camiinde mevlüt okutturuıınuf 
sonra tekrar hep birlikte lstiklll mar tur. 
şı söylenmiş ve ihtifale nihayet ve _ Kayseri, 9 (Tan muhabirinden) ...-
rilm~tir. llimizin yetiştirdiği Koca Mimar Sf. 

bu yıl da nisan başından itibaren t\. EJ. J nan günU, kendisinin yaptığı caınl ırne e . ..a 
dapazannda faaliyete geçmiş bulunu Ed" . meydanında bınlerce halkın iştira~ . '" ırne, 9 (Tan muhabırfoden) - ve hatiplerin hayatı ve eserlerl hak-

I pek Böcekçiliği 

ötedcnbcri Bursada çalışan ipek 
böcekçiliği ve kozacılık enstitUsU. 

yor · Mimar Sinan ihtifali bugün saat 13 kındaki heyecanlı hitabeleriyle yaP' 
Umumi harpten evvel ipek böc;ek- te Sclimlye cnmil önünde yapılmış - tıldı. Mimar Sinan köyü ve Koca ?Ji. 

çiliği çok ilerlem~ olan Adapazarın- tır. lhtifale General Kbım Dirik, va mann havatına dair olan broşUr. hal
de. bu işi tekrar canlandırmak mak. 1i Osman Şahin baş, Liva komutanı ı ka dağıtıldı. Halkevinde bu mUna_. 
..ı.diledir ki Ziraat Veki.leti iki sene- TaJat, lise, muallim ve san'at okulları betle bir müsamere verildi. 

denberi bu enstitüyü Adapazarında ----------------------------

-SAÇ
BAKiMI 

çalıştırtmaktadır. 

Tosyada 

Bir Kaçakçı 

Şebekesi 
To!ya, (TAN) - Boylbat köylU -

terinden Oıman oğlu Rızanın civar 
köylere kaçak ttitUn getirip sattığı 
ve buköylerde bir kaçakçılık febeke. 
si kurduğu inhisarlar idaresi memu
ru Mirza tarafından haber alınmı9, 
ilçebay MUmtazm yardımiyle alınan 
tertibat aayeainde Riza geceleyin 
kadın kıyafetinde bir köyden diğeri
ne giderken yakalanmıştır. 

Müddeiumumi Hasan ile jandarma 
kumandanı Ismailin mahallinde yap

dtıklan tahkikat neticesinde, Rizanm 
muhtelif köylerde oturan arkadaş -
ları Sabancadan Yusuf oğlu Sadıkla 
Çaykapıdan Hnsan oğlu Mustafa, 
Dikmenden Elekçi lsmail, Kocaos -
mandan Aza Zeliha, Çakaldan Ah 
met oğlu Ali, Çaydan KUrt Recep, 
nÇykapıdan Kürt Osman, yine ora 
dan Çoban Ömer de tutularak mah 
kemey verihnişlerdir. 

Bunların evlerinde, yarmı,ar ve 
birer kiloluk paketler halinde 21 ki 
lo kaçak tUtUn bulunarak müsade
re olunmuştur • 

ZAYİ - Kamyonumun 3612 numa 
ralı pli.kamın tekini zayi ettim. Ye
nisini alacağımda.o eskisinin hilkmil 

Güzelliğin 

En birinci tartıdır. 

.PETROL NiZAM 
Betonarme Köprü lntaatı 

Nafıa Vekaleti nden: 
20-4-1937 tarihli salı günü saat 16 da Nafia Vekaletinde ,ose ve Köp

rüler Reisliği odasında 31.000 lira keşif bedelli Kastamonu Vilayeti daı
bilinde ve Kastamonu - Boyabat yolundakı Kıvrmıçayı betonarme köp .. 
rüsU inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme tartnamesi ve buna mUtefeni diğer evrak 155 kuruş muk.., 
bilinde fO!e ve KöprUler Reisliğinden verllecektir. 
Muvakkat teminat 2325 liradır. Eksiltmeye girebilmek için lsteklile -

rin yol ve köprü in,aatmı yapabileceklerine dair mUteahhlUik vesikS.S 
ibraz etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplannın 20-4-1937 salı gUnU saat 15 ~e kadar komlsyoD 
reillliğine verilmesi 15.zımdır. (782) (1841) 

..................................... 
tsayanıarşayan 
ha)Tet bütün yenilıkler VENÜS ~ 
zellik müstahzaratında mevcuttur . 
VENÜS KREMi: kadar cildi gen( 
leştiren, 

VENÜS PUDRASI: kadar ıtma 
yakıfan, 

VENÜS RUJU: kadar dudaktan ca· 
zibeli gösteren bir müstahzarat yolc· 
tur. VENÜS markasını emniyetle 
tavsiye ederiz. 

EVLiYA ZADE NUREDDiN MOES~ESESI. ISTANBUL 
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KUfenin Her Tarafında 
.$iddetli Galeyan Başlamıştı 
Bu; en hUyUk katmn intikam 

ceıasınd ' 
liUse . an uzak kalması, elmamı 
Cede Yln) ~ftarlanna son de.re. 

hakk 
asabıyet vermiştL Muhtar 

ında.: 

.. , - ,.Hem, Ehlibeytin int!kamını 
~acrırn01 • d' 
d -ı:ı•. • 1Ye ortaya atıldı. Hem 

e, katillerın· te k' . .. v üı hususunda a-
gır davrandı. 

Diye y ·d dut ' enı en birtakım dediko-
A! ar başgöstermişti... Halbuki 
tU Uhi ~· herkesten fazla bir üzün-

Çlnde idi 

e~·te, bu sırada bir mucize zuhur 
d Işti. Kure civarındaki köyler-

en birind ik 
lduıı e amet eden bir adam, 
da tarın maiyet kumandanların. 
nıı~CEbu Amre) isminde birine 

"J;ıı.caat ederek: 

tn~ Ar~dığınız adam, bizim köyi.i
tne~ ~dir. Bu adam, Şama götUr -
tir fft zere bana bir mektup vermiş 

· 49te, mektup. 
~eınişti. 

turu u adam, derhal Muhtarın hu
geç~a . g~türUlmUş, isticvaptan 
hinıd·lnuşt1. Verdiği malUmat, mü
k 1• Muhtar derhal en güzide as
d:~~rinden bir müfreze tertip e
~,. Ebu Amrenin maiyetine ver. 

' 0 köye göndermişti. 

vUcudu, kızıl bir çamur tabakası i
le mülemma bir hale gelmişti. 

Yan baygın bir halde, Ka.srtile
marenin kapısına getirildiği za -
man, Muhtar pencereye kadar gel-

~ miş .. onu o halde görünce, kin ve 
~ bu Amre; ortalık karardık. gayz ile dolu bir kahkaha atmış: 

derelt tan sonra sessizce köye gi- _ Ey Şimmer! .. Kerbela çölün-
~· her ta.rafı sımsıkı abloka et- de .. masum ve mazlumlarm karşı-
l'ö.tı Ve ortalık ağırır ağırmaz, sında .. kudurmuş bir canavar gibi 
l1ıtı~a Bekiz on kişi alarak, o köy- kökrediğini söylüyorlardı. Şimdi i-

ll ihbar ettiği eve girmişti. ec, avret yerlerini bile örtmiye ha. 
rııu~. ~v, içiçe yapılmış odalardan lin, mecalin kalmamış .. Bu, ne hal. 
8UJl~epti. Ebu Amre, yıldırım dir? .. Bu dünyada, n1asum ve maz-
2ı!h U~·ıe bu odalardan geçmiş; en lumlarm ahını bırakmıyan bir Al-

dm mı?.. diye bağırmıştı. 
Şimmer, celliı.tlarm eline teslim 

edilmişti. Fakat hiçbir cellat, onun 
kanına ellerini bulaştırmak iste -
memişti. Yalnız bir Basralı ileri a
tılmış: 

- Onu, bana teslim edin, de -
miştL 

• Bu Basralı, Şimmerln yanma 
çökmüş, dizini göğsüne 

dayamıştı. Onun elinin parmakları
nı intikam gayzile kavramıştı. 

Parmaklarının kemiklerini çatır 
çatır kırmıya başlamıştı. Şimme
rin korkunç feryatları, orada geniş 
bir halka çevirmiş olan insanların 
kulaklarını tırmalamıştı. Fakat bu 
adama karşı hiç kimse en küçlik 
bir merhamet bile duymamış .. bi
lakis herkesin dudaklarında kindar 
bir tebessUm uyanmıştı. 

Basralı, belinden hançerini çı -
karmış .. yerden eline bir taş almış
ll. Hançerin keskin tarafını bu taş
la iyice körleştirmişti. Hançer, a
deta bir destere haline gelmişti ... 

(Arkası va.r) ~.Yetteki odaya girmişti. Ve o lah mevcut olduğuna şimdi inan • 
• ~ bUyUk bir sevinçle titre_::·:__::"'.'.~--~~=-=-:----=:-:-:--------....,..------

~ 13u odada, bir hasır üzerinde, 
~er uyuyordu. Hava, çok sı-
8a ~?lduğu için, sırtında sadece kı-

ır gömlek bulunuyordu. 
~ Şlınıner, gürUltUyU duyar duy • 
~Yerinden fırlamıştı. Derhal 
~ ı duvara dayayarak yastığını 
ıa:lllış; bunu bir kalkan gibi kul-
13 inak için yukarı kaldırmıştı ... 
şt':n_ baskm o kadar ant olmuştu ki; 
t'ltı nıer, duvarda asılı olan silahla
ka 1

1 
bile alamamıştı. Fakat, bir 

ıa: an kadar çevik ve cUr'etkar o
~e 

1
hu adam, tıpkı bir yay gibi as

an r erden birinin üzerine atılmış .. 
bu un elindeki harbe>i kapmış.. E-

A.ınrenin üzerine saldırmıştı. 
~~ Amre, bu korkunç hamle. 
llı1 kendini güçUlkle kurtarabil • 
~· rti. ~e sonra, kılıcının tersiyle, 
~~ başn:ıa şiddetli bir darbe 
~~ §ti... Şıınıner, haykırarak 
~ ~varıanmıştı. O zaman, Ebu 
tıe re ıle yanındakiler, onun üzeri. 
t'ııı Çullanmışlar, ellerini ve ayakla-

1 8lllısıkı bağlamışlardı. 
~~lllııner 'iibi ele avuca sığmıyan 
lıea acı~ diri diri yakalamak, şüp 
~ lı ki bUyUk bir muvaffa.kiyetti. 
~k ~re ile maiyetindekiler, bil. 
haı }{ lr sevinç hissetmişlerdL Der
~ fıf eye müjdeciler göndermiş-

2'1n~lnuner; çıplak bir devenin Uıe
~ 8tlıu!ılu earılmıştı. Etrafı, mız
!'altıatla kuşatılmı~tı. ÖnUnde bay
l'oıa ar l'e davullar olduğu halde. 

ş· Çtka.nlmıştı. • 
tırfı~erin yakalanarak şehre ge_ 
l'olt diğini haber alan K\lfe halkı, 
tldd.ata. topl8Jlmıştı. Her tarafta, 
liat~ bir galeyan başlamıştı. 
b~lıy Şimmeri parçalamak için 
ln1ştı an bu galeyan o kadar a.rt • 
ti~ ki; Kufenin zabıta kuvvetıe
~lar~edbirlcr almıya mecbur kal 

~~lllırıer, deve 'Uzerinde şehir ci _ 
d.e..,ed a. ~dar getirilmişti. Orada 
teçiri: ındirilerek boğazına bir ip 
lntıteıı i§ti. Yumruklan sıkılan 
tıeı 8e:;ır halkın kUfUrleri ve la
~n arı arasında, hUkfımet ko
tn~i.a. kac:ıa.r yerlerde sürüklen • 

tlu\~ gönıleği, Şiınmerin vücudu. 
l'('l?ı y atnlyle örtemiyordu. Mah -
lihıtıy rlert, bUtün iğrençliği ile gö 
'1lcud ordu. Yerlerde sürüklenen 
d~lt ~· taşlara çarpmaktan delik 
~~ kaıı~nıişti. Ya.ralannd8Jl sı • 

ar, topraklarla karışarak; 

E~kf 7.amanlarcla dini hiitiin Hl
rlstiyanlar bahnr mev iminde yu. 
murtanın ço~nhp ucuzlamas;m, 
paskaJ~·e o mcv imde olduğu l~ln, 
Tannnm kendilerine mnh us bir ni
meddir, <lİYfl sa~·a.rlannı . Dini 
bütün olmıya.nlar da.., 

Ne derlerse d inler, bizi hnımut ... 
eden ey paskalye ile yumurta bol. 
Juğunun ayni mev ln1e gelmesidir. 
Perhiz \ 'e pru laıJye tutnuyanlar 
hile bn nıev imde pnskal~·e ~öre~L 
Je ım~1'-alye yumurtası yemekt-en 
ho. lanırlıır. Heleı yakin \'nkitıere 
gelinclye !kndar, bakkallann bütün 
lıir nl<ln "ı.imem" clffiterine ,.az_ 
dıkl~n faılnh~n nıtıl<ahil pask~lye 
gününde çörek, yumurta ile birlik
te, ~petin l<;imle, iri lrl portakal. 
JnrdJln da hediye etmeleri nekndar 
boşuınu1a giderdi. Şiındil\i bakkal. 
larm çoğu pru kalya de~U, bayram 
tut:tuklannclan yumurta ,.e porta.. 
knl hedh·e etme'k hatırlnnna J:f'l. 
mediği gibi, ötekiler de o güzel ii.. 
detl pil büt.Un unuttular. 

Bereket ,·ersin ki, yumurtayı 
_ yine bakkal dükfınlannda - bu 
me\"Slmde ucuzca buluyonız, hem 
ete ta:rAI olarak. Bu ftrsattnn istL 
fade ederek yumurta taze n ucuz 
hulunduksa ondan hergün ~·eıneli. 
yi7Ho 

Geçen giln ~.:ıınnnmlnki ılemiri 
nnlnhrken, ~,ımurtada demir hu. 
Junduj:;"ltnU öyleıniştlrn. 1tkin bu 
nO'ktadnn yumurta kıy:rnetll bir ı::t
da demekÜr. çünldi bnhar me\', L 
mi, vücudumuzda kr,.ın toplanmı. 
olan ynğı eritir, JdJomu~u n7.altır, 
blrnz dn ,lennansızlık 'erir. Bun. 
lnrn .knrsı ko~ııcak en İ); şeyler. 
den biri de d~mirll gulaJardll'. \'u. 
murtanm içindeki demiri artırmak 
için bazı yerlerde un-ukln.ra demir 
U yem bile \1erlrler .. 

Halbuki Yllfllurtaıım de~ert yal. 
ruz demirinde d~ğildlr. Onun l~inde 
bir.e liizumlu olan gıdalardan he. 
men hep t buhıncluı;ınctnn yumur. 
ta tam yemeklerden biri a~ı.hr. 
Bir tek yumnrt.a 1 !10 gram s\ıtc, 
40 gmm. ete bedeldir. Ondan ha -
ka :nınmrt,e,yla midemize giren ~· 
daların hemen hepsi kıııın karışır, 

knyholan kısmı JWI< azdır. Tumur. 
tanın pek az otnınkla beraber, şe.. 
kert bile ,·ardır. 

l'umurtanm içindeki maddelerin 
nisbetl beyııznın., sarı ma gore de.. 
ğibir, 

~yıızınm pe.k !:OğO sudur: rUz.. 
de 86,68, fakat buna kıır;,ılık ~ine 
yüzde 12,27 nisbetinde atbüınlDI 
\•ardır. ~~ekerl ytiz.de 1·ıınm, ntıı
denleri üzde o,66 nlsbetinde, de
mek ki yine hatın sayıla<".nk dere-
cededir. · 

Fakat onun en değerli kısmı sa.. 
nsıdır. Bunun l~lndekl maddeJt.rl 
hntırlaın&>l< hiç te fa~·dMlZ olrnllZ· 
l'iiıde nishet:ile yumurta sansın. 
da: 

Sn 51,·19; alhümln 15, 76; ~·nğ 
21,80 olduktan başka 8,43 lositln 
\'ardır 1'1 hu da. vücudumuz için 
fa,·dalı ve km"·et ,·erecek fosforlu 
bi; yağdır. 7..ati'n yumurta sıın~_ı. 
nm kendisine mah us yağlan bıle 
yine fosforlu, yani kuy,·et ,·eren 
yağlardır. YUzde otuz antigraın 
nisbetinde serebrin bulunmasmdan 
dolayı sinirlere kuvvet verir. BUD· 
lardan bru~ka yine yüzde birden 
ziyade ni betinde ayn('.a. kir~tl ,·e 
m~nve:t:ill fosfatlar vardır. l'urnnr. 
tam~ nnsındakl demir nishetine 
gelince bu da ylir.de on nılllgrnn.1, 
yani iki nımurtadan lns:ınm hır 
~iinhik il~ti)·acmı temin edecek ka. 
dardır. 

Yumurta ml<tetle en çalıuk haz. 

medilfın yemektir. nu cihetten )"ll· 
murtaılan üstün yalnız ,e.ker \'.81'

dır, çilnkü eker midede \'cya bar
sııklarda hiç durmadan doğruca 
knna geçer. nu da şekerin yalnız 
kendisidir. Şf'ike.r yııpan ba,.ka 
maddeler hazmedilmek için ,·akit 
geçlrirlf'r ve yumurta onla.mı da 
hazmedtlmeslnl kolaylıı.o;tmr. On· 
dn.n dolayı, hamur işi ~·emeklere 
yumurta· katmak onlara hem lez:'ret 
verir, heorn de onlnn daha kolay 
ha:r.mettlrlr. 

Bu me\•slmc1e sabahlan iki Yll
murto., 50 gram tere)·nğı, bir cltllm 
ekmek insanın bir günlük flıtiya.. 
cının alh<la birini temin eder. 

IE IK <O iNi <O M D 
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Balık 
ihracı 

Durmadı 
Balık ihracatının durduğu ve bu· 

nun da bazı bal alıcılarının pek U· 

cuz fiyatlarla balık almak istemele· 
rinden ileri geldiği hakkında veri.len 
haberler doğru değildir. Esasen ha· . 
valarm mUsaadesizliğinden balık tu. 
tuımamaktadır. Bazı kimselerin şahsi 
menfaatlerle balık ihracatı işini gliç· 
ıeştirdiği doğru değildir. Yalnız, ev 
velce de yazdığunız gibi ltalyanlarla 
anlaşarak ucuz fiyatlarla balık ka· 

patmak lstiyenler görUlmüştür. Eski 

vaziyette hiçbir deği.siklik yoktur. 
Balıkçılar Esnafı Birliği de bu me· 

sele etrafında pek hassas davrandı 
ğından bu m\ihim mahsufün kapatma 
şeklinde satılmasına imkan görUlme· 
mektedir. 

Dün bu hususta görUştüğüm lhra. 
cat ofisi MildürU Bay Suphi Ziya bir 

muharririmize şu izahatı vermiştir: 
"-Balık tUccarlarmı davet ettim 

Kendilerinin mUtalealanm dinledim, 
tstanbulun çok mühim bir 111ahsuli.l 
olan balıklann değer kıyınetlerile ih 
racı imkanlarını ehemmiyetle tetkik 
ediyoruz.. Balık ihracatımwn hiçbh 
suretle zarar görmemesi için icap e· 
den tedbirler alınacaktır. Bu yoldak 
mUtaJeamızı da. Vekalete bildirece • 
ğiz.,, 

,_ 

/"BORSA"" 

\... 

9 NİSA.N CU~1A 

PARALAR 

Sterlin 616.-
Dolar 126.-
Fransız Fr. 113.-
Liret 20.-
Belçika fra.n~ 80.-
DrıJırni ıs.-

1svicre Fr. 565.-
Leva 20.-
Siline 21-
Florin 63-
Çekoslovak kro. 70.-
Mark 25.-
Zloti 20.-
Penıo 21.-
Ley 12.-
Dinar 48.-
hvec lıcuronıs 30.-
Altm 1044.-
Banknot 247.-

ÇEKLER 

Londra 619.SO 
Nev-York 0.78915 
Pariı 17.725 
Milano ıs.-
Brüksel 4.6860 
Atina 88.2163 
Cenevre 3.47S 
Sof ya 64.245 
Amsterd. 1.4454 
Prai 22.6875 
Viyana 4.2375 
Madrid ı 1.4366 
Beri in 1.9663 
Var15ova 4.ı8 
Budapette 3.995 
Blikre$ 107.99 
Belrrad 34.625 
Yokohl!.ma 2.7675 
Moskova 24.7S 
Stokholın 3.1310 

620.-
126.-
116.-
125.-
84.-
22.-

r1s.-
23.-
23.-
66.-
75.-
28.-
22.50 
24.-
14,-
52.-
32.-

1045.-
248.-

619.25 
0.7890 

17.85 
lS.0068 
4.6880 

88.2520 
3.47 

64.2712 
1.4460 

22.6968 
4.2390 

11.4412 
1.9670 
4.1825 
3.9967 

108.0340 
34.6386 

2.7685 
24.74 
3.1325 

~ 

Dünkü Muameleler 

Dün borsamızda ehemmiyetli işler 

lktısadi Müzakere 
için Romanyaya 

Bir Heyet Gidiyor 
Romanya ile aramızda ~örü,ülecek bazı iktısac!i meselelerin 

müzakeresi için lktısat Vekaleti müşavirlerinden Bay Sami ve 

Türkofis mü,avirlerinden Bay Natuk bugün Romanya vapurile 
Bükreşe gideceklerdir . 
MUşavider, dün akşam TUrkofis·\ 

te toplanmışlar ve Romanya ile ihra
cat işleri yapan tüccarlarımızı da bı.. 1 
toplantıya çağınlmışlardır. Tüccar -
lar, dileklerini anlatmışlar ve ihracat 
muamelelerinin genişletilerek tanzi -
mini istemişlerdir. 

Haber aldığımıza. göre, Romanya
da bir miktar eskiden kalmış blooe 
paramız vardır. Bu paraya karşılık 
Romanyadan kereste satın alınmak· 
tadır. Kerestelerin paralan da bura
da.ki ihracat tUccarlarma ödenmekte 
dir. G'öçmenler için alman keresttle
rin birinci parti parası olan 35 bin 
küsur liranın ödenmesi için Maliyf' 
Veklı.letince emir verilmiştir 

Şilinin 
Buğdayları 
Mahvoldu 

Şilinin cenup mmtakalanndaki şid
detli yağmurlar dolayısile buğday re
koltesi son derece zarar görmektedir. 
Şimdiye kadar, azami fiyat tesbit v.s. 
gibi tedbirlerden başka hilkiımet mem 
lekette hasıl olan buğday krtlığmı gi· 
dermek ve bilhruısa speklilasyona kar 
şı mA.ni olmak Uzcre diğer bir takım 
tedbirlere başvurmaktadır. 

Terazi 
Yapaniarın 
Şık ti.yeti 
Altı terazi fabrikatörile 14 imalat

hane sahibi müştef'ek bir şikayetna. 
me ile Ticaret odasına müracaat et
mişlerdir. Odaca bunların ne miktar 
stolklan olduğu tetkike başlanmıştır. 
Her mi.iessesedcn stok milüarile gün
de yapabilecekleri miktar hakkında 
birer taahhüt mektubu alınacak ve 
bu suretle ihtiyaca kafi stok bulunup 
bulunmadığı ve kolaylıkla eskimiycn 
terazilerin ayda ne miktar yapılaca
ğı anlaşılacaktır. Bir fabrika nikela31ı 
olarak Avrupa ayarmda yaptığı iki 
hassas terazi nümunesinl Ölçiller Mil
dUrlüğüne götUrl.ip damgalatmıştır. 
Bu teraziler çok beğenilmiştir. 

Sanayi Birliğinde Toplantı 
Dün ipek ve ipekten yapılan r-ıa

mulat fabrikatörleri, sana)i birliğin . 
dE' toplanmışlar ve iptidat madddf'.r· 
le. gümrlik himayesine ve istihlak ver 
gisinin alınması şekline ait 'mütnıf'. 
alarmı tesbit etmişlerdir. Bu müta· 
lealar, bugiln 1.ktısat V~aletine gön
derilecclrtir. 

Arpa Satışı 
Hararetli 

Zahire borsasındaki a1ışveriıfer 

malların cinsine göre kimi ge,·şck, ki
mi isteklidir. Yumuşak mahlut buğ. 
daylar gevşek satılmıştır. Ekestra yu· 
muşaklar biraz iştahlı aranmış, fakat, 
fiyatlarında beş para siklik görül
müştür. Sert buğdaylarda düşkünlük 
artmağa başlamıştır. 6,30 kuruşa ve
rilen sert buğdaylara dün ancak 6.18· 
6,20 kuruş arasında alıcı çıkmuıtrr. 

Bu cins buğdayı almıya başlıyan ih· 
racatçılardır. Çavdar fiyatlan da 
5 - 5.05 kuruş arasındadır. İhroe;at 
için bir miktar çavdar alınmaktadır .. 
Arpa fiyatlnn iyidir. Beş kuruşta.o 
muamele görmektedir. Bu hafta ıhra
cat için vapur yl.ikleneceğinden arpa
lar istekli olarııi· aranmaktadır. Mı· 
sır, beş kuruştan ve diğer dağ kuş· 
yemleri 12,5 kuruştan satılmıştır .• 
Dün şehrimize 3 vagon mısır, 25 va
gon buğday, iki vagon arpa, sekiz 
v~<>'On çavdar gelmiştir. Mersinde va.
nur yüklemesi olarak yüz ton çavdat' 
5,07 kuruştan ve Haydıırpaşada yUk· 
leme 305 ton çavdar 5,10 k'UrU§tnn 
satılmıştır. 

lzmir Fuarı ve 

Sanayi Sergisi 
İstanbul Ticaret odasına !kt.mat 

Vekaletinden gelen bir emir ilzerine, 
oda bu sene açılacak sanayi sergisi i .. 
le İzmir Beynelmilel ser.gisinde sana.• 
yi birliği ve İzmir ticaret odasile 00.. 
raber çalışacaktır. Bu sergilerin mu .. 
kemmeliyeti için 1stnnbul Ticaret o
dası da çalışmağa başlayacaktrr. lz.. 
mir ticaret odası dn lzmirde aynca 
bir pavyon yaparak sergiye iştirake
decektir. Sergi icin sanayi birliğinde 
şimdiden hazırlıklara girişilmiştir. 

lneboludan Yapılan 

ihracat 
İnebolu, 9 (A.A.} - Bugiln gelen 

Ttalyan Vest.a vapuru ile Venedik'e 
doksan ton ceviz kUtUğU, Napoliye iki 
yi.iz sandık yumurta ihraç edilmiştir. 
İnebolu ihracatının önilmilzdeki ay .. 
larda daha ziyade olacağı umulmak .. 
tadır. 

Ha pisanede Hah 

A t öylesi Kurulacak 
olmamıştır. Esasen fiyatJarda yüksek -===============--
lik başlayınca hararetli muameleler ,_, ... ..-.-... ._ ..... _.._._.-... _.._._ .... _.._.-... _.._ .... _.._ .............. _ ... .-ııııı_ .......... "1111.,,.,_ 

Hapisanelerde hal ıimalatbaneleri• 
nin tesisi knrarlaştırıın'.ııştır. 10 kişi. 
lik bir komisyon seçilmiştir. Ko:mis. 
yon, atölyelerin nasıl tesis edileceği. 
ni, mahkfımlann halıcılığı bilenlerin· 
den ne şekilde istifade olunaoağml 

olmakta ve düşüklük olunca alış ve
rişler isteksiz geçmektedir. 

Paristen gelen telgraflarda, Tilrk 
borcu 276 franktan açılmış ve 274 
frankta kapanmıştır. Borsamızda İ· 
se 21 liradan açılan Türk borcu 20,75 
lirada kapanmıştır. Bu iniş Fransız 
frangmm diişmekte olmasından ileri 
gelmektedir. Frnnk. dUn Paris bor· 
sasrnda 109,91 idi. Anadolu mümcs· 
silleri 44.60 tahviller 40, hisseler • 
23,75, Merkez Bankası 93,50. Srvas. 
Erzurum 95, Ergani 100,50 ve Aslan 
çimentosu 14.80 liradır. Bu hisseler 
ll'7.e.rinde ehemmiyetli hiçbir muame
le olmamıştır. 

1 LIMA.N HA.REKETLERI 1 

BugUn limanımıza gelecek vapur-
18.l': Saa~ 10 da Ana.farta Bn.rtından. 
15,40 da Tayyar Mudanyadan, 6,80 
da Saadet Ba.ndmnadan. 

811,ı;in limanımızdan gidecek va -
purlnr: 

Saat 18 de Çnnn.kknle Rartmıı, 20 
de Saadet Bruıdınnnya., 15 te İzmir 
tmıire. 

ZAHiRE 
BORSASI 

..tz .. •ıııııs .. •-·-·-·-· ....................... nnıı ..................... -............ , tetkik edecek ve tatbikata başlanmak 
9 ' 987 üzere bir program ha.zırlıyacaktır. A. 

F ı A 'l L A Tf. tölyelerde çalışa nmahkfunlara yev. 
6·32.SO miye verilecektir. Buğday yumuıak 

Bucday ıert 
11.13 

6,18 
4.28 Arpa AMdol 

Çavdar 
Mısır ııarı 
Peynir bcyaı 
Peynir ka$ar 
Zerdeva deriııi 
Sansar derisi 
Kunduz derisi 
Porsuk derisi 
Çakal derisi 

5. 2,50 
4.38 

26.18 
55.-

4850 
2250 
2000 
600 
13S 

GhLE.N 

-.-
4.3S 
s.10 
5.-

32.14 
60.-
--.-

3200 ---.-
250 

NÖBETÇi 

ECZANELER 

Bu gece nöbet~i olan ecıane1er ,unlardır: 
EminönU: Betir Kemal. Alem~~r: Abdül 

4so Ton kadir, Bayezit: Aaador. Sehremını: Narım. 
Buğday 116 Karagijmriık: Kemal, Samatya: Teoffios, 
Arpa Ton Şehzadcbaşı: I. Halil, Aksaray: Şeref, ~eo 
Çavdar 91 Ton ner: Vitali, Eyüpta Defterdar e~anclen. 
Yapak 1 Ton Beyoflu ciheti: Dellbuda. Kı!1ynll .. Ta~ 
Tift[Jıc 2 Ton sim: Limonciyan, Galata: Hilııcvuı Hu .. nü, 
~~pek ~~ ~~~ Şi,li: Nargileclyan, Halıcıoflu: Barbut, Ka 
z - 1- s.. 15 SO Ton sımpaıa: Vaıııf, • JI O e.,. ..... ,ya., ' Beşikta, ciheti: Be15ikta,: Naıl H~ ,t, ! 

D 1 Ş F l ATLA R taköyde Ortaköy. Amavutköyde Mıltıyadı, 
Buğday Liver:pul 7.05 Kr. Bebekte Merkez eczaneleri. 
Buğday Şikago 6.47 Kr. Sarıyer ciheti: Büyükdere: As~f. Tarab-
Buğday Vinipek 5.9S Kr. ya, Yenıkoy, Boyaeıkoy, Rumclıhısan cc· 
Arpa Anver 4.08 Kr. zaneleri. , 1 • 
Mısır Londra 4.08 Kr. Uııkudar • Kadıköy eihetı: Usküdu: ttı 
Keten T. Lon,dra S,24 Kr. hat, Kadıkby: Muvakkithane eczaneleri. 
Fındık G. Haynburg 84.07 Kr. Difer se111tlerde: Buyük~dada Halk, Ba· 
Fmdık L. H~burg S3,S6 Kr. kırkciyde Merkez eczanden. , 
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DAiMON Fenerleri 
Meraklılanna Müjde ; 
200 il& 600 metre ışık veren 

DAiMON 
Fenerleri gelmiştir. 

İyi ışık almak için yalnız 

D A i M O N Pilleri 
ile 

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

markasına dikkat ediniz. 

M. M. VekCiletinden : 
332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görlip askerliğine karar veril -

miş ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeplerle henüz as -
kerliklerini yapmamış olan ihtiyat sübay yetişecek kısa hizmetlerden de
niz sınıfına ayrılanlardan gayrisi ehliyctnamelcri derecelerine göre aşa -
ğıda yazılı tarihlerde askerliğini yapmaya başlıyacaklardır. 936-937 ders 
yılında lise ve muadili ile daha yüksek mekteplerden mezun olacaklardan 
Jazımgelen evsafı taşıyanların da yoklama.lan yapılarak askere gönde -
rileceklcrdir. Yukarda yazılı şartları taşıyanların sevkedilmek üzere bu 
tarihlerden evvel bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerine müracaat -
!arı ilan olunur. 

l Mayıs 937 askeri ehliyetnamesi olmıyanlar 
l Temmuz 937 orta askeri ehliyetnamesi olan. 
l Eylül 937 tam ehliyetnamesi olan. 
1 lkinciteşrln 937 yüksek askeri ehliyetnamesi olan (664) (1965) 

Istanbul Jandarma Satınalma Ko
misyonundan: 

1 - Jandarma ihtiyacı için evsafı ve nUmuMsine göre (38,000) metre 
astarlık bez kapalı za.rf eksiltmesile satın alınacaktır. 

TAN======================= 10 - 4 - 937 

Adapazarı Emniyet Bankası 
BirinciKanun 1936 

Aktif T. Lirası Kr. T. Lirasr Kr. 

KASA 
Banknot 
Gümüş 
Ufaklık 

96.599 -
5.478 75 
2.486 12 

104.563 87 
MUNZAM KARŞILIKLAR: Hazine Bonolan 
DAHiLi MUHABiR BANKALAR -

SENEDAT CÜZDAN! 

Vadesine üç ay kalanlar 
Vadesine üç aydan fazla kalanlar 

1 Tahsili teahhür eden senedJer 

1 ESHAM VE TAHViLAT CÜZDAN!: 

"Cümhuriyet Merkez Bankası ve Ergani his
seleri,, Borsada kotedir. 
HENÜZ TAHSiL OLUNMAYAN HiSSE 
SENEOLERI 
AVANSLAR 

325.071 07 
4.541 85 
3.012 97 

332.625- 89 

Emtea üzerine avanslar 163.353 10 
Sair mütenevvi teminat karşılığı Avans 27.755 69 

191.108 79 

104.563 87 

12.660 -
10.071 12 

332.625 89 

2.696 50 

46.250 -
191.108 79 

Türk Anonim Şirketinin 31 
tarih~ndeki blançosu 

Passif 
SERMAYE 
iHTiYAT AKÇESi 

T. Liral!!ı Kr. T. Lirası J<t• 
400.000 _. 

30.554 5' 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 18.827 97 
Fevkalade ihtiyatlar Çürük alacaklar 11726 67 

30.554 64 
DAHILl MUHABiR BANKALAR 
TiCARi MEVDUAT 

Vadesiz olanlar 
Vadeli olanlar (Bir aydan bir seneye 
K.) 
Preavili olanlar 

TASARRUF TEVDIATI 

171.332 16 

31.454 50 
15.000 -

217.786 66 

Viı.desiz mevduat 66.550 17 
V~del! mevduat (Bir aydan bir seneye) 3.754 65 
Vadelı mevduat (K. Bir sene ve daha) 

(fazla. ) 56.779 25 

SAiR MUHTELiF ALACAKLAR 
TALEB O~UNMAYAN TEMETIO VE 
KUPONLAR 

127.084 07 

29.459 _. 

217.786 66 

127.084 o1 

BORÇLU HESABI CARiLER! 
.Kefalet mukabili kredileı 
Sair teminat mukabili krediler 

131.259 05 
1.030 08 

132.289 i3 

132.289 13 iTFA PAYI: Mefrüşat amortismanları 
TEMiNAT VE KEFALETTEN DOLAYI 
ALACAKLILAR 

34.948 os 
4.070 74 
2.617 57 

97.S06 3~ 
312.742 81 

SAiR MUHTELiF BORÇLULAR 
Çürlik alacaklar 
Sair muhtelif borçlular 

KONAKLAR 

MENKULLER 

Makineler 
Kasalar 
Tesisat 
:Mefruşat 

• 

Stoklar 

NAZIM HESAPLAR: 
Şehirde tahsil olunacak senedler 
cüzdanı 
Taşrada tahsil olunacak senedler 
:\ıliitesel. 
:Muhtelif kıymetler deposu 

14.921 44: 
25.856 33 
40.777 77 

40.777 77 

799 15 

NAZIM HESABLAR 

Şehirde tahsil olunacak senedler 
mudileri 
Taşrada tahsil olunacak senedler 
mudileri 
Muhtelif kıymetler mudileri 

9.468 07 SAFl KAR: 
1.381 -
1.234 70 
1.290 70 
3.522 22 7428 62 

2039 45 
94ssof 

34.894 32 

1.166 65 
276.681 90 
312.742 87 

97.306 35 
312.742 87 

1.293.359 51 

1935 senesinden kalan 
1936 senesi safi karı 

34.894 32 

1.166 65 
276.681 90 
312.742 87 

182 46 
36.607 07 

36:789-53 

36.789 53 

1.293.359 gf 

Adapazarı Emniyet Bankası Türk Anonim Şirket·nin 31 
birinci kanun 1936 tarihinde kar ve zarar hesabı hülasasıdır 

zarar tablosu 
CENEL MASRAFLAR: 

Maa.5lar ve ücretler 
İdare masrafları 
Vergi ve harçlar 

Sair masraflar 
Kiralar 

VERiLEN FAiZLER 
AÇYO VE SAiRE 
AMORTiSMANLAR 
SAFI KAR 

T. Lirası Kr. T. Lirası Kr. kar tablosu 

17834 34 
2.513 37 

287 -
4.590 54: 
2.227 31 

27.452 56 

27.452 56 

21.832 42 
1.439 13 

967 88 
36.789 53 
91.481 52 

ALINAN FAiZ VE KOMiSYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 
BANKA HESAPLAR! MUKABiLi ALINAN 
ÜCRET VE KOMiSYONLAR 
ESHAM VE TAHViLAT COZDANI KARI 
SiGORTADAN KAR 
CEÇEN YILDAN KALAN KAR_ ___ _ 

T. Lirası Kr. T. Lirasr Kr· 

85.786 6'1 
3.225 24 

779 14 
675 40 
832 61 
182 ta 

91.481 gf 

2 - Bir metre bez için tahmin edilen bedel (26) kuruş ve ilk teminat fi""!!~~~~~~~~~~iiiiiiiiii~~~~~~~~~iiiii'i!'ii~~~~S!!!!!I~~~~~~~~~~ 
miktan (741 )liradır. 11· E G - - -
s- Şartname hergün komisyonda görülebilir. mvaıı ayrı Menkuıe ve ıkrazat i:jankasıT.A.Ş. 
4 - Eksiltme 12, 4, 1937 tarihinde pazartesi gilnU saat 15 te Gedikpa- 31. 12. 1936 tarihindeki senelık bilancosudur. 

şadakl Jandarma dikim evi binasında bulunan jandarma eatrnalma ko- A K T ı F Türk lirası p A S ı F 
misyonunda yapılacaktır. Lsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evve- 1 TEDİYE EDILMEMİŞ SERMAYE 45.000,- SERMAYE 
line kadar teklif mektuplannı ve şartnamede yazılı evrakı komisyona MUHABtR BANKALAR 7.151,41 2999 NU~L\RALI K&'WN MU _ 

Tilrk lirMı 
60.000,-

tevdi etmeleri lazımdır. (1706) İPOTEK MUKABlLL~DE AVANSLAR CtBt:NCE 1HT1YAT HESABI 27,67 
63.662,83 
48.691,23 

172.381,73 

Tırat bıçağı yerine batka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

iSRARLA 
POKER PLAY 

tıraf bıçaklannı iıteyiniz. 

Nr. 270002 - Bestenigar 33Jlla - Çiçekten Nağmeden 
Hüzzam §lll'kı - Aşkınla Sürünsem 
U ak Şarkı - DELİSiN DELİ GÖ~'LO~l 
u ak arkı - o nE!\1H SON EŞİI\IDt 
Halk §arkı ı - ESMER BUGC .. T AGLAMIŞ 
Halkp.rkı ı-KARANFlL 

SatıŞa Çıkarllmıştır 

a} Banka namına 67.330.56 MUHABİR BANKALAR 
b) Eşhası salise namına 46.500,- SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 

SAlR MUHTELİF BORÇLULAR 871,76 
KAR VE ZARAR HESABI 

1935 ten naklen 6053,77 
1936 senesi karı 525,77 

KEFALETTEN BORÇLULAR 
a) İpotek mukabili 
kefaletten borçlular 63000.
b) Sair Borçlular 120,-

-

15.528.-

172.381,73 

63.120.-
235.501,73 

KEFALETTEN ALACAKLILAR 

• • 

63.120,-

2315.501.73 ---------
31. 12.1936 da kapatılan kar ve zarar hesabı 

MASRAFLAR 
Maaş ve ücretler 
İdare masraftan 
Vergi ve kaydiyeler 
1936 senesindeki kir 
2999Numaralı kanun muci-

Tilrk lirası K A Z A N Ç L A R 
1.036,50 Faiz ve komisyonlar 

57,78 
840,20 

Türk lirası 
2.·187,92 

bince ihtiyata ahnan 27,67 
1937 senesine devredilen 525,77 553.44 

2.487,9~ 

, Diş tabibi ' 

1 MEHMED RIFAT 1 
Paris Darillfünunundan mezun 
Cağaloğlundan lstanbul beledi

'9 yesi karşısına nakledilmiştir.~ 

Fransızca, lnıilizce Ders 
Pratik usullerle mekteplilere gün

de 2 - 3 saat ders verilir. Matmazel 
rümuzile gazeteye mUracaat. 

Satıhk Duba 

Akay f~letmeıi Müdürlüğünden: 
Haliçte Piripaşa ile cami altında idaremizin malı bulunan ve su kesi

minden 30 santim yukarısına kadar bakır kapalı muhtelif eb'adda -8-
ağaç duba açık arttırma ile satılıktır. · 

Bu dubaların bir tanesine veya bir kaçma da pey sürülebilir. Arttırma 
20 Nisan 937 günU Akay Şefler Encümeninde saa.t 15 de başhyarak 

16 da ihalesi yapılacağından taliplerin şartnameyi görmek Uzere işletme 
Şefliğine ve % 7,50 güvenme ve arttırma paralarile o gUn encümene 
gelmeleri. (1980) 

TAR 1 H 
Yalan Söylemez 

Vakalan, olduğu gibi mUta· 
lea edebilmek için, üzerinden 
biraz zaman geçmelidir. Bu
nun gibi bir güzellik müstah· 
zarının değerini anlamak için 
onun icadı üzerinden en aşağı 
birkaç yıl geçmiş bulunmalı • 
dır. 

KREM PERTEV 
DUn ortaya atılan bir güzel • 
lik müstahzarı olmadığı için 
hakkındaki hüküm çoktan 
verilmiştir. O, cildin gıdası .•. 

Cildin hayatı. 

DA~S DERSLERi 
Hususi ve münferiden (a.srl dan' 

dersleri) Beyoğlu, Karıman karşısııı· 
da eski Polonya Nur Ziya sokak N°· 
3. Müracaat saatleri: (12-14) (11' 
20) ye kadar profesör PANOSYAN 

Dr. IHSAN SAMl --· 

GONOKOK ASiSi 
Belsofukluiu 'le ihtillllarma ııtırt1 

pelı: tesirli •e taze aşıdu OivanYO 

lu Sultar Mahmut tilrbcıd No 11~ 

ZAYİ - 1931 senesinde kazd 
ma~ aldığım tathik mührümü 1<8 

bettiğimden yenisini kazdırdun. \ 
gaip mühürle hiçbir kimseye bOrcll 

yoktur. - Kadıköy, emekli kıde 

jandarma yilzbaşw Haşim. 

Ade 

l 

A 
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Son çıkan son derece müessir Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sALl:ıah'f:;-6.:Tı 

Kütahya Orman Direktörlüğünden 
Adedi Cinai Muhammen Muvakkat 

bedeli teminatı 

.____ 
1 

Li. Ku LL Ku. 

12 
1 
1 
l 

4 
1 
1 
4 

2 

2 

--30 

..___ 
l 

4 
2 
l 
4 
2 
l 
2 

Ceviz kaplama çerçeve 
Tam takım perde 
Ceviz kaplama yazıhane 
Ceviz kaplama dolap 
Ceviz kaplama telef on 
masa.sı 

Ceviz kaplama sigaralık 
Ceviz kaplama paravana 
Ceviz kaplama sehpa 
Ihlamur kaplama siga • 
ralık 

Ihlamur kaplamalı telefon 
masaaı 

Ihlamur kaplama 
vana 

Cinsi 

Maroken yazihane 
koltuğu 

Maroken koltuk 
Maruken kanape 
Maruken kanape 
Maruken koltuk 

para .. 

Ihlamur kaplı yazıhane 
Maruken sandalye 
Portatif minderli yaziha • 
ne koltuğu 
Maruken silmen 

Cinsi 

Maden kömürü sobası 
Standart masa telefonu 
Mersedes selekta yazı 
makinaaı 

.Kumpas 
Dereceli minkale 
T. Cedveli 
llUn~nre aleti 
~lik terit 

' 

4:74 00 

Muhammen 
bedeli 
Li. Ku 

499 00 

Muhammen 
bedeli 
Li. Ku 

484: 75 

Muhammen 
Cinsi bedeli 

Dosya dolabı 
.Kütüphaneli gardirop 

Li. Ku 

Ihlamur kaplama çerçeve 226 00 
Hezeran sandalye 

• 

71 10 

Muvakkat 
teminatı 

LL Ku. 

74 85 

Muvakkat 
teminatı 

LL Ku. 

71 63 

Muvakkat 
teminatı 

LL Ku. 

33 90 

l..._l' 
~lılcıa ~anda cinsleri yazılı dört parti efy& ayn .. aYI'.' veya toptan pa-
llııt.ı llltibayaa edilecektir. Muhammen bedellen hızalarma konul • 

2 Ur. 

lttıı.'b latekliler bunlara ait şartnamelerle resimleri belll gUnden evvel 
a ._!& Orman direktörlüğünde görebilir ve her tUrlU izahat alabilirler. 

""'1 ditPaz~rlık 15 Nisan 937 perşembf! gUnU saat 15 de KUtahyada Or· 
i......, ektörlUğünde mUt~ekkll komisyonda olacaktır. 
~ lluvakkat teminat miktarı yukarıdaki cetvelde her bir P&rtl eşya 

l'tı da gösterilmiştir. 
~~lığa ayn, ayn veya hepsine birden iştirak edecek isteklile~n 2490 
~ 1 kanun mucibince ve şartnamede de açıkça yazıldıfı şekilde bu 
~"ermeleri li.zımdır. (1978) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilam 

Nafıa Vekaleti Sekizinci Daire 

1 
Sanısun Su işleri Müdürlüğünden: 
' c.r.aınba ovasmm kurutulma ameliyatından olma.k üzere. Aptal 
~m ıslahı için projesine göre yapılacak ameliyat ve ıntaat 
:- 3. 937 tarihinden itibaren 30 gt1n müddetle ve kapalı zarf UBultl 

a .... ll--~~iltmeye konulmuştur. ;:tr bedeli 32421 Ura 12 kuruftur. Bu inpat için mevcut evrak 

4 llrdır: 
lı: luneUyat ve inşaat re."1mlerl. 
C) l(e'if ve hulbai kefif cedvellerl. 

a I:>) 8aYindırlık ifleıi genel f&rln&mesl. 
.... ı.tn lfuaw11 f&rlnamei feıınt. 

ı et Dıaddede yazılı evrak 162 kUl'Uf mukabilinde 11u ı,ıerl mtıdnr-
t ' ~den tedarik edilebilir. 

-.Ut!neye girmek için Nafıa Veklletlnden bu ıfbl ifler yapabile-

& '~ile dair ehliyet varakasma malik olmak llztmdır. 
il lltıne 26. 4. 1937 tarihine rastlıyan pazartesi gUnU ıaat 'l.5 te 
dılıtıauııda ıu lfleri mUdilrlUğilnde toplanaca~ komisyon buzurun
~Pılacaktır. Talipler ihale saatinden bir Ba&t evveline kadar 

layılı kanunun hUkümlerlne göre uıultlne tevfikan hazırlan:Z. \re ınUhUrlenmiş olan zarflan su işleri mUdUrlUğtlııe makbuz 
lerllkabUinde verilmiş bulunmalıdır. Bu saatten sonra gelen teklif-

ka.buı edilmez ve postaca vW olacak teahhurlar nazan itibara 
' llnı"'A-....... ' -.uo. • ı; lztıellyatm muvakkat teminat miktan 24:31 lira 50 turu.ıur. 

t tlıeıine alan müteahhit Yüksek veklletçe ihalenin tudik olun· 
O.lıfu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itbaren 15 «Un t~in-

'1 ı mtıddet tçlıı· 

D. No: 

541 

1428 

3116 

3786 

3821 
3901 

3916 

4812 

5070 

5738 

6041 

6653 

8574: 

Semti vı mahall•i 

Üsküdar İcadiye 

Galata Bereket 
Zade 
Kuzguncuk 

Beyoğlu Yeni. 
şehir 

Yeniköy Panaiya 
Anadoluhisar 

Heybclia<la 

Şehzade başı 

Revani Çelebi 

Heybeliada 

Çemberli taş 
Atik Alipaşa 

Beyoğlu Kamer. 
hatun 
Tophane Ekmekçi. 
başı 

Kadıköy Osmanasa 

Çifte çınar 

E: Şerbethane 
Y: Şerbetçi 
1cadiye 

Dereboyu 
caddesi 

Kasap 
Küçüksu 
Göksu cad. 

KilçUkbeY 

E: Sekban 
başı 

Emili< No: 

E:7MU. 
Harita:2 

33 

E: ve Y:171 
Mahallen :150 

E:25. 27 - 29 
Y:19.21.23 

No. taj:9 
E: ve Y:12 

E: ve Y:l 

E: ve Y:3 
Ada:14 Parse1:5 

E:lO Y:lO 
12 

y: Azap askeri Mahallen:3 
No. taj:7. 9 

Ada :23 Harita :12e 
E:l3 .15. 

ve Kahve 

E: Çimento 
Y: Çoğırt ve 
Kömürcü çık
mazı 

E: Medrese 
Y: Tavukpa. 

zan 

17 ve 3 Mil. 
Ada:59 

Parsel:16 
E:35. 
35 MU. 
24 

Y:35. 37 - 18 
Mahallen: 35 . 37 

Ada:274 Parsel:31 
Tırşe E:12 Y:l4 

E: K2diı ler yoku~..ı E :91 • 
ve üçüncü set 91 Mü. 

y: Kadirler yoku§u Y :III ve I 
ve Nöbetçi 
E: Halitağa 
Y: Hrisovergi 
Mahallen: Reşit et. 

E:25 Mü. 
Harita:6 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
Muhammen K 

105 metre arsa 

23 metre arsanın 
77,50/ 80 his. 
46 metre arsa 

Ahşap barakalı arsa 

39.50 metre arsa 
İçinde üç kuyusu bu
lunan 45933,50 metre 
ma müştemilat bosta. 
nm mülk mahallinin 
1 8 ve vakıf mahalli. 
nin 8 108 his. 
152 metre arsa 

2554 metre arsa 

581 50 nıetre dört 
kıta arsa 

tki kagir dilkk8.n ve 
üzerinde odaların 

20 l::?O his. 

21 50 metre arsa 

100 metre arsa 

93,54 metre arsa 

70 Açık 
artırma 

350 " 

160 

100 

50 
250 

310 

" 

H 

" 
" 

5210 Kapalı 
zarf 

580 Açık 
a:tırma 

500 
" 

70 " 

JOO " 

.. 

Bu, belki 
SİZSiNiZ 

boynunuza beyaz renkte yapa To. 

kalon kremlnl ıüribıüz, tabii bir gt1 .. 

j zellik verir, pudranın yemıasa.k bir 

surette yapışmasmı temin eder ve 

yüzde leke veya tabaka halinde kal .. 

muma mani olur. Beyaz rengindeki 
Tdkalon kremi, terkibinde taze kay • 

maık ve musaffa zeytinyağı Ue kuv .. 

vet verici ve beyazlatıcı şayanı bay .. 
' ret başka unsurlar da vardır. Bunlar, 

siyah benleri erltlrler, açık mesamatı 

kapatırlar ve S günde en sert ve en 

~mer bir cUdl kadife gibi yumup .. 

tır ve beyazla • ~ii~~~~ 
tir. Hemen bugUn-

Yukarıda evsafı yazılı gayrı menkuller on gün muacıetıe satışa çıkanlm.ıştır. İhaleleri 26 • 4 • 937 tarihine 
düşen pazartesi gUnU saat 14 tedir. Satış mUnhurin gayri mübadil bonosiyledlr. 

dea siz de cUd1n 
unsuru olan yağ • 
.. Tobloa -ıüeml 
lmDaamap ... 
yam. Son derece 

------· NAS1RllAC1 
KANZUK 

- memnu "'ıoelr • ---

Dıtlıt Dımlryollırt vı llmıılarw l$1ıtmı U. idaresi Diılır1 

ama • 

İstanbul dördUncU icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcııs 

Ankara lataıyonu için reıim müaabakaıı olup paraya çevrilme.sine karar veri-
l - Ankarada yeni inşa edilen istasyon bması yolcu holünün karşılık- len 250 lira kıymetinde r.emini çiçekli 

h iki yan duvarlarında yapılacak, yağlııboya resimler için bir müsabaka bir adet salon halısı, 100 lira kıyme
a.çılmıştır. tinde bir endam aynası, iki kanape, 

2 - Müsabakaya girecek resimler· tuval üzerine yağlı boya, eskis ha-
lind 1/ 10 'k ' iki koltuk, "- iskemle bir masa iki e mı ya.sında olacaktır. ~ 

3 - Müsabakaya girecek resimler Nafia Vekaletinin tayin edeceği bir ıigara aehpuı, bir bUyilk ıkoltuk bir· 
jüri heyetince tetkik edilecektir. likte ve 100 lira kıymetinde ve 50 

4 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20-7-1937 tarihine kadar lira kıymetinde biri yetmit be§ san
Ankarada Devlet Demiryollan Umumi Müdürlüğilne makbuz mukabili tim i k i 8 i kırk ar aant!m 
teslim edilmiş olma.sı şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsa- boyunda üç adet Japon vazosu 
bakaya kabul edilmez. 60 lira kıymetinde bir büfe, 250 lira 

5 - Her resim altına sanatkar tarafından bir nımuz konacak ve ayn- kıymetinde zemmi çiçekli ve açık kalı· 
ca mühürlü bir zarfla rumuz sahibinin adresi ve ismi yazılqk gönderi-
lecektir. VE. renkli iki adet halı 25 lira kıyme-

6 - Idarece verilen plin üzerinde her takım eserin mahalline vaz'ı sı- tinde bir adet demir karyola, 50 lira 
rası gösterildiği gibi ayni numaralar takımı teşkil eden resimler üzerine kıymetinde gardrop ve aynası mer • 
de konulacaktl!'. merli tuvalet maauı ve bir komodin 

Amerikada uzun tetkikat 7 - Müsabakayı kazanacak Uç takım eserden lll'&llyle ve yatak odası takımı ve 150 lira kıy· 
neticeai olarak bulduiu bir Birinciye 1000 lira metinde bir kanape iki koltuk, 4 ta. 

• 
ikinciye 750 lira kemle, bir konsol, bir aynadan 9 par-

formüldür. KANZUK NA· UçüncUye 500 lira ça olan oda ta.kımı 17, 4', 937 cumar• 
SIR iLACI en eaki naıır- lr!Ukltat verilecektir. tesi giinü saat 9 da, satılamadılt tak-
lan bife kökünden çıkanr. 8 - istekliler mllsabakaya göncıertlecek resimlerin evsafı, mevzuu l'e dirde 3, 5, 937 pazartesi gtınU saat 9 
Ciddi ve tayam itimat bir lairesi hakkındaki tartname ile bu resimlerin yolcu binumda konulacak da ve açık artırma ile Cağaloğluncl& 
naıır ilacıdır. • mahalline aid pl&nlarm Haydarpqa Birinci, Sirkeci 9 uncu, lzmlrde 8 in· Himayei Etfal sokağında 5 No. hm.. 

INGILIZ KANZUK J ci lfletme müdürlüklerinden ve Ankarada D. D. Yollan yol dairesinden ne önünde satılacaktır. Talip olanla-

ECZANESi 
paruız olarak alabilirler; 

nn mezkftr tarihte mahallinde hamr 
Beyoğlu İstanbul 9 - hzla tafsillt almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahallerini bulunacak memura mUracaatleri ilin 

yerinde görmek lstlyenlerln Ankarada D. Demiryolları U. MUdürlUğUne 
müracaatları. (785) (1842) olunur. (31708) 

lhtra ilanı 

"Müteaddit taba.kalı emniyet cam· 
larmm kenarlarını verniklemeğe m.ah 
1W1 u.eul,. hdckmda aJınnuş olan 10 

niu.n 1935 gilıılU ve 1941 sayılı ihtira 
beratı bu kere mevkii fille konınak 
bere &here devrtlferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Galatada, 
İkbsat hanında, Robert Ferriye mU

racaatlerl llA.n olunur. 
------:=:--

-Kadrköysulh icra dairesinden: Bir 
borcun istif ası için mahcuz konsol, ay 
na dıvar saati, karyola vesaire tV eş

ya:.ı 16, 4, 937 tarih cuma günü saat 
11 - 12 ye kadar Kadıköy Koltukçu· 
lar içinde satılacağından rnaumu teJ
li.Myeıri milfterisine ait olmak ftzere 
ta.Mplerin mahallindeki memuruna 

Nafıa Vekaletinden: 
Dahili tesisat işlerinde çalışmak istiyenlere verilecek ehltyetnameler 

hakkındaki talimatname 25 Mart 937 tarih ve 3563 sayılı reımt gazetede 

intitar e~tir. 
Ehliyetname almak latlyenlerin vilayetlere ve Nafia flrket ve mUesse

eeleri bqmUfettiJllk ve komlserllklerine tamlmen tebliğ edilmit olan 
mezktir talimatname hUkilmleri dahilinde müracaat etmeleri (812) (1899) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
MUdilrlUk kadrosunda açık bulunan 20 lira asli maatb ressamlık için 

memurin kanununun 4 tlncU maddesinde yazılı 9artlan haiz olanlar ara. 
smda yol ve yapı inşaatına aid resimden milsabaka ile bir ressam alına
caktır. 

Müsabaka 20 mayıı 937 per,embe gUnU saat 14 de yapılacaktır. lstek
Werin belgelerile beraber bir istida ile İstanbul Nafıa MUdUrlUğUne mil-

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
· gevşekliği, 

Derman sızı ık, 
Vücut ve Dlma~ın 

vorgunıugunda 

pek müessir ve emin 
bir il~c;tır. 

Kutusu 200 kuruş 

BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

c 



10. 4. 937 -=====:::=.=-.::z::=====-========================-=- T A N 

HASAN PEYN • 
1 R MAYA S i 

Dört damla peynir mayası dört damla n Ue k&rrttırarak bir litre dık bir etit.e döldiltlr ve 24 Mat bırakı brsa nefasetine doyum olmıyan çok leziz bir peynir elde edilir. Bilhassa koyun stttile yapılırsa enfesi ne,. 
olur. Şftesl 25

7 
peynir yapanlar için bUyüık şişeler 36 • 60. 80. 100 kW111tur. lluan deposu: Ankara. btanbul, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_______.,, 

TAN'ln AnslkDopedtK Neşrlyato 

YENi 

Çocuk Ansiklopedisi 
Çıke.r~rılar: 

Pr. S13llh .M.'-.1rat 
Faik S~brl 
.M.. .Zekeriy~ 

10 uncu 1

: 

Cüz 
il 

ı : Çıktı 

Çocuğunuz varsa., ve çocuklarmı. 
zı iyi okutmak, iyi yetiştirmek, on
larla ileride övünmek isterseniz, on. 
lara bir Çocuk Ansiklopedisi alınız. 
Bu ansiklopedi Maarif Vekaletinin 
müfredat programlarına göre tertip 
edilmiştir. Her muallim ve her tale
be için en zengin kütüphanedir. Bü
tün mevzulu resimle izah edilmek
tedir. Çocuk, kafasında beliren bütün 
suallere bunda cevap bula.bilir. Ye
ni Çocuk Anıiklopediei (10) günde 

---=~__.._.._.._.~~..:IDr:ı·~(iB .. u_~~ c~r halinde _çık· 
maktadir~Şimdı}'e kaaar (9) cuz 
çıkmıftır. Bütün eser (30) cüı ola
cakbr. 
Dışanda satı,ı (2~) kuruştur. Fa

kat T AN'm birinci sayfaemda çıkan 
kuponlan topla1"88nız, (10) kupon 
mukabilinde beher cüzü (7,5) kuru,a alabilirsiniz. 

D SATILIK FABRiKA 
Hali tasfiyede bulunan • F. 

Pakman ve §ilreki.sı kolle.M:tif 
şirketi tasfiye memurluğundan: 

Galatada Yemenicilerde No -
hut çıkmazında Nimetiye hanın
da Uc;thıci.l katta ki.in, Bergm.an 
ıUıtemi elektrik boru9U imaline 
mahsus olarak te&Uı edilmiş fab 

rika, bil\unum tesisatile beraber 
ve fabrikada ve Gilmrl.Wcte mev
cut boru imaline mah9Us Çf'lik 
çember ve kağıt toptan sat1lıı.cak
tır. İhale 27 nisan 937 tarihine 
mUsadif salı günü saat 14 ten 
17 ye kadar a.dı g~en mahalde 

• yapılacak ve 17 de bitirilerek en it 
fazla. verenin UstUnde bırakıla
caktır. Bedeli peşin ödenecektir. 
Bu it için, fazla malflmat alma.k 
iııtiyenlerin, illndan itibaren hE:r 
gün eaat 10 dan 11 e kadar, Ga
latada Manukyan hanında DiıincJ 
katta 4 numaralı yazıhaneye mfl
racaatlan ve talip olanlarm m•t
ayyen gün ve •aatte müzayede 
rn11h111lhvte bulunmal11" i1An n 

• lunur. .. .... ___ _ 

Almanca - Türkçe 

Teknik LQga\ 
Adnan Balet Tafpmar 

Almanca - Türkçe tercüme itleri- ı 
le metgul olanlar ve teknik kitap o
kuyanlar için faydalı bir eserdir. Tev
zi yerleri: İetanbul Kanaat ve İkbal 
Kitabevleri, Beyoğlu Hqet Kitabevi. 

tstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflis Civan Yakupya.n itli.a ida 
resince fimd.iye kadar geçen il}er hak 
kında izahat verilmek üzere alacak
ltlarm toplannuya da. vetlerine lüzum 
görUlmüş oldujıundan alacaklıların 

- -======================= 14:, 4. 935 Çartamba günü saat 15 te 
~bi: Ahmet Em1D YALMAN. Umumf neşnyatı idare eden: 8. 8ALlM dairede hazır bultınmılın illn olu· 
Gueteciiik ve Ne§riyat Türk l.Jmitet Şirketi. Basıldığı yer :rAN matbaam nur. (31712) 

• 

Paranıza 
Zahmetsiz ve Saglam 

En Yül<ııl< Geliri 

Türk Ticaret Bankası <~~~Cj~~:· 
Size Temin Etti 

Baı: ıl--caı: ııı: ı 

"Kuponlu vadeli mevduat,, 
servisine yatı racağınız 

Her 100 Ura için 

Yı!da 6 lira faiz arusınız. 
Faizlerin lıer al} isabet eden mikdarı 

kuponlar n,ukabilinde ay başlarında ödenir 

-ADEMD ülKTölOAR 111n 

ve . BELGEVŞEKLiGınE KARŞI 

HORMOBiN 

• 

Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Poıta kutuıu) 1255 Hormobin Galata l ıtanbul .. 

Deniz Yollar. 
iŞL E TMESi 

~centelen: Karakoy Köprübaş 

fel. 42362 - Sirkeci Mühürdaı 
- zade Han. Tel. 22740 -

1 rabzon postaları 
Pazar, Salı 12 de, Perşembe 

16 da. 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar 

Diler postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çaı 

tanba 18 de 
lZM1T - Pazar, Sah. 

Perşembe 9,30 
da 

MUDANYA - Pazar, Sah. 
Perşembe, Cu · 
ma 8,30 da 

B..~IRMA - Pazartesi, Sah. 
Çarşan ba, Per . 
,en be. Cumarte
si 20 de 

KARABlCA - Salı, Cuma 19 
da 

AYVALIK - Salı, Cuma 19 
da. 

tMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Menıin PQırtal~a 

ltalktt gllnleri yUk alınmA1.. 
(2006) , _______ _ 

~----~~~~~~-------_____.,,. 

Samsun Şarbaylığından: 
Belediyemize ait gümrilk iskelesi üzerinde tesis edilmek üzere aşağıda• 

ki esaslar dairesinde bir elektrikli vincin mubayaası ve vaz'ı işi kapalı 
zart usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Mübayaa ve tesis edilecek elektrikli vincin muhammen bedeli 
5500 liradır. -

2 - Muvakkat teminat akçası 412 lira 50 kuruştur. 
3 - lhale 10 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 15 de Belediye daimi eD" 

ciımeni huzuriyle yapılacaktır. 
4 - Buna aid evrak şunlardır: 
A - Fenni şartname. 
B - Eksiltme şartnamesi. 

olup arzu edenler Istanbul Belediyesi Fen Müdürlüğünden ve Samsull 
Belediyesi fen Müdürlüğünden alabilirler. 

5 - İsteklilerin 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olacaktır 
6 L lhale 2490 No. lu kanun ahkamına tevfikan yapılır. (1808) 

23 Nisan 
Mutlu Tarih 

Beynelmilel Kömür Sergisinin 
Açılışı da Bu Mutlu Tarihe 

Tesadüf ~diyor. 

t\~karayı, Ankaranın baharını ve 
Kömür Şenliklerini görünüz l 


