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Belgratia siyasi ; 
görüşmeler bugün i 
Belwraı~~~~f ~~~~den) - B~ ~ 

ve.kilimiz l•met lnönü ve Hariciye Veküi- ~ 
~ rnız Doktor B. Tevlik Rüıtü Ara., yann do•t ~ 
~ ve m~ttelik Yugoılavya devlet adamlarile 
~ re.mı tema. ve görü,melerine ba,lıyacak
~ l~rd.ır. BQfvekilimizin, Hariciye Vekilimizle 
t b~rlıkte yarın Yugo•lavya BQfvekil ve Hari· 
t cıye Vekili Doktor B. Stoyadinoviç ile uzun 

bir görüfme yapmaları kuvvetle muhte- ~ 
rn~~ ~ 

Başvekilimiz 

Hususi bir .köşke 
Misafir edildi 

..... Belgrat, 11 (Batmuharririmizden telefon
la) - Belgrat fU dakikada bir bayram cot· 
kunluğu içine gömülmüt gibidir. B-..vekilimi"' 
lamet lnönü ve Hariciye Vekilimiz Dr. B. Rüt· 
tü Aral, bu aktam (dün) saat 21,30 da Belgrat 
istasyonunda, kelimenin bütün mi.na.sile bü
yük mera~imle kartılandılar. 

Bu görüfmelercle umumi ~vrupa ıiyaıeti ~ 
ve Türk - Yu6oılav miincuebahnın mevzuu ~ 
bahıoldacağı keıtirilebüir. Bütün Yugo.- ~ 

~ lavya, Türk devlet adamlannın ziyareti kar- ~ 
~ ~~nda çok derin bir ıevinç i_çeriıinJeJir. ~ 

! Turk - Yugo•lav Joıtluğu, fİmclıden çok mu- ~ 
Uallak bir imtihan kazarunlf bulunmakta- ~ 
dır. ' 

lnönü, l ugoslavya hududundan itibaren bütün 
güzergi.hta hükUınet ve ha•k tarafından pek derin 
sel"gl ,.e hürmetle ka.rşıta.nmı~trr. Belgradm bütün 
caddeleri, sokakla.rr '.l'ürk bayraklariyle donatılmış • 
tır. Ortalıkta bayram manzarası \'ar. 

Başvekilimiz Isnıet Inönü için burada bir villa 
tahsis edildi ve kendisi oraya indiler. Hariciye Ve • 
ldllmiz Tevfik RüştU Aras sefaretanede kalacaktır 
Yamı (Bugün) dost ve müttefik memleketin 

kral naibi prens Pol tarafından B~vekitimize bir 
öğle ziyafeti verilecek, akşam da misafirler krali<:e 

Dün I tanbul ve lzmirJe milli küme maçlarına devam edildi. lıtanbulJa Beşiktaş, ~nkaragil
cünü 3 - 1 yendi. lzmirde ise Vçok takımı, Ankara Gençlerbirliğine karıı 2 • 1 mağlup olJ .. 
Reıim dünkü BqiktQf • Ankaragücü maçından bir aahne gösteriyor. Dünkü bütün •por harek•t-

. · /erinin talsilatını spor ıaylamızda bulacaluınız. 

~~,~~~~~-"'~~~"""' .. -.......... _ 
tarafından çaya davet edilecektir. ~c-e BMvekil t ı 

ispanya Kavgası 
klasında 

Paris Sefirimiz 
ttarıcıye Mazırtyle 
l emaslar Yapıyor 

Dr. Stoyadlnoviç mükellef bir ziyafet t Dahili : 
keşide edecektir. i • 

Bütün Bclgrat gazeteleri Tilrk - ı Harpten 1 
Yugoslav dostluğunun kuvvetini gös. ı I 
teren fevkallde pUıhalar halinde in.1 Yeni Bir • 
tiAA.r Atmi•U'" tA!nll!t 1nnnilnUn So!n t 
it!ttasyonunda alman Te hnlcri ta~. ra. • \:.. o r lJ n u ş 
re poetuiyle buran ptirilerels ak- ı 
pm nUshalannda intişar etmiştir. 

•• •• o 
Atatürkten Büyülı Kral 
mütevella Alelmındra 

Murahhas Heye timiz AY'" 18 inde 
Buradan Cenevr eye Hareket Edecek 

l> Cenevre<Je Hatay anayasası projesini tesbit edecek olan eks
b etler komitesinin 22 Nisandaki toplantısında bulunacak murah

~C!etiıni:ıin ayın 18 inde lstanbuldan hareket etmesi karar· 
V ftrr. Murahhu heyetimize riyaset edecek olan Hariciye 
b·eki.leti siyut mü•tetarı B. Numan Rifat Meneınencioğlu dün 

Ankara, 11 (Tan muhabirinden) -
Büyük Şefimiz AtatUrk, dost Yugoe.. 
lav milletiııin müteveffa büyük hil. 
kUmdan Aleksandr'm mezarına ıı.ltın 
bir plak konulmasını tensip etmişler. 
dir. 10 X 25 eb'adında olan bu plak, 
kendilerinin imzalarmı taşımakta.dır. 

Asiler karada ve 

denizde hep 

mağluo vaz1yelle .• 

1,~ lnuharririmize tunları söylem;ttir: 
et - Ankarada Hatay anayasası-"---------.-----

Başvekilimiz lnönU, Oplenatçta mil 
teveffa kralın makberesini ziyaret 
ettiği zaman dost milletin büyük hU. 
kUmdarmm hatırasını taziz için bu 
plağı Atatürk adına mezara koyacak. 
br. 

Londra, 11 (TAN) - İspanyadan alman 
haberler, dahili harbin tekrar tiddetlendiiini 
göstermektedir. Asilerin ağır topçusu, bu aa• 
hah, hükumet merkezini bombardımana batla-

ll !'atında hUkümetle temaıı ederek 

t!~rn direktifler üzerine 1stanbula 
~k ırn. Buradan Nisanın 18 inde ha 

et edec ~· ~ e6ım.,, . 
h~a.n. Rü~t Menemencloğlu mu 
tt, ti ~~n dığer bazı suallerine kar 
tl.ı.l ~dılik yalnız Hatay işiyle meş 
~elo duğunu ileri sUrerek diğer me 
ıu .. erden malumat? olmadığı cevabı 

yerını,tır. 

l> >JUs SEFlRtMtztN °YE?'.'1 
GöROŞMELERl 

~art 
ltıı '· 11 ( U.A.) - Harlciye na 
'.ttırk.J l.t Delboe dUn öğleden eonra 1 
~e aefiri Suat Davazı kabul et 
, 1 • (' 

~ Surtyede Vaziyet 
S'llrldt!ıt, U (TAN muh~birinden) -

ta~etıin birçok yerlerinde halk 
d~ memnun vaziyettedir. Cebeli 
~~ & &ya.klanına hareketi devam 
~7· Buraya gelen haberlere glSre, 
tt\tu ~eliler arumda Suriye hUk~ 
~ ' eyhinde §iddetli bir kaynaşma 

ır. B 
tlrı,rnt unun eebebi Vatanilerin 
gllıiYel~ 01dUklan tedhif hareketidir. 
~ er Vatanflerln bu hareket 

l'tncian 9iddetle mUteneffirdir. 

l("cliiste 

\ Oç Arap 

Van ZeelanJ 

BulgariıtanJan Geçerler/ren .• 
Sofya, 11 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Türkiye Başvekili ve Bayan lsmet 

lnönU ile Harlcive Vekili Dok.tor Tev· 
(Arkası Sa. 10, Sü l5 te) 

Almanya 
Rusya 
ittifakı 

ŞayiaSı 

Hükumet miliı'erine mensup bir ileri karakol 
nöbet~iıi vazife ba,ında .. 

mıf, halk, zemin katlarına iltica ebnİf, fakat 
biraz sonra asilerin bombardımanı ıusturul
muttur. 

Hükumetçiler, yeni aldıkları mevzileri tamamen 
tahkim ederek israrlı müdafaa planı takip eden lsi 
kıtalarmı takibe başlamışlardır. Manzanares mmta 
kasındaki denıiryolları tahliye edilmiştir. Hükümetçi 
lcr, topçunun da yardımiylc düşmanın sıkı mukave 
metine rağmen yeni bir kaç müstahkem mevkii elle 
rine geçirmişlerdir. 

Asturi cephesindeki hükümetçiler, 3 kilometre 
kadar ilerlemek imkanını bulmuşlar 

H 
• d • t 

1 
--, : . Ca.mpiclla kasabasını almışlar 

1 n 1 S an Sya n 1 Aragon cephesindeki asi taarrua 
ları durdurulmuştur. Frankocularuı 
Biskayoya yaptığı taarruz hiçbir 

la harekatın muvakkaten tatilinl GENiŞLiYOR 1 netice vermemiştir. Asi general Mo 

Lôndra, 11 (A.A.) - "Bir Atman • emretmiştir • 

Fa S•ızm - Sovyet lttifakma doğru mu gi~i- Bak milisleri bu tatilden istifade ., s d Kro ikl garıeteeıne Londra, 11 (A.A.) - Nev-Delhi'den alınan haberlere göre, , 
yor · .,, an ey n . ederek mevzilerin tahkimiyle meş 

1 
'• k d göre, bazı A1man zabitleri giızlice Hindistanm batı timal hududunda cumıPt ıünü tiddetli muhare· guldürler. Bu tahkimat. _şimdiye 

B e r--. ı a a Sovyet ,zabitleriyle gö~tülcten son- beler olmut, 6 İngiliz zabiti ölmüt ve 5 zab:t yaralamnıttır. İpia kadar yapılanların en kuV"·etlisidir. 
~ ra gidip Hitlere bu mUşkillltın neti· Fakiri Çaktu bölgesinde mukaades cihad ilan etm!ttir. Her tarafta blokhavzlar '\"l'I beton 

M .., 1 A 1 ce6ini bildirmişlerdir. Hitler ile ge - ı Buna binaen isyanın genişlemesine sığnaklar vücude getirilmiştir. 
g U P neral Ludendorf Jhr';>iy• nazın a • . Blomberg ve Görlng arumda vuku - intizar edilebilir. ~ongre partisi, mer. Mevzilerin önU aşılmaz bir dere 

bulan bir milli.kat ~asmda. ASkerl TAYYARE kezt icra komitesinin bugUn yapa.ca. cede ytiksek telörgü şebekesi ile 
Belçika diln büyük ~ir. lmtılıan • ğı toplantıyı 26 nisana talik et.m1ştir. mücehhezdir. 

geçirdi: DUnya siyas~in~ şıddetıe a- şefler Sovyetler birliği Atmanyaya PIY ANGOSU ' Hükumet ordusu, Futeye Uç kfltı 
lAkadar eden karaktcrıstık bi_r imti - karşı cephe adığı mUddetçe me:;~u; Gandinin Teklifi metre kadar yaklaşmış, Penarro.vo · · ı ta ı ak Tayyare piyangosunun 22 nci ter. . 
han. FaAizm ile demo.kras. i .bır int_i • ketin emnıyetin m o ar . . . . Vardha, 11 (A.A.) - Gandhi, Röy. nun de dört kilometre yakınına gel ,. gi ti Bel k etmeğe imkAn olmadığmı söylemiş • tıp 6 ncı keşıdcsıne dün başlandı. 
hap mUcadelesine rı.şmış · çı a 

1 
d" Faka! bllyük ikramiye bugüne kaldı. ter ajansma yaptığı beyanatta, Hint miştir. Bu havalldeki bütün b8.kinı 

faşistlerinin li~eri, ~?t~i~e~k~aban : er~~er ise buna mukabil bir Alman Dün çekilen munaraların tam listesi- kongre partisi tarafından isten(:n te. tepeler, hilkumetçilcrin işgali altm 
lığına, en genı.ş ma ıy . _rapa . 1 ettiği hak- ni bugün 10 uncu sayfada veriyoruz. minatı vermek hususunun valilerin dadır . 
gandalarına rağmen bu ımtıhanda - Ja~n itill~mı tere }\_ ederek bu - salahiyeti dahilinde olup olmadığı Muharebe bilhassa Madrit cephe 

·rn münhezim oldu. Ve Fa,§ist krndaki kanaatıni teyit ' 1 • ı•k Arf hakkında bir karar vermek üzere üç sinde bütün şiddetiyle de:vam etmek 
~daeg · f v:arşısma geçen yeg!ne ra • .takdirde Sovyetlerin faali~e aed CSll 1 tyor hakimden mUrekkep bir hakem mah_ tedir. Eski mezarlığın etrafındaki 
- nn n k'I' Van Zeelırnd ııekilmi3 olacafmı ili.ve etmlştır. Bu 3' Öld"" .. ,d.. kip Belçika Başve 11 

ki Cenewe, 11 (A.A.) - Beynelmilel kemesinin teşkili fikrini ileri sürmüş. arazi, Casa del Kampo, askeri has 
' lt'td UrU U ~ kala~al~bir ekseriyetle intihap- nunla beraber Sunday Kro?i e gati. me88.1 bürosunun son istatistiklerine tUr. Parti, vilayet kabinelernin teş. tane ve Garabita.s sUrekli bir atet 
~ ~~11 (Al. ) uMı tal stı • : ka.i.a:mı • ~ UçüncU sayfada zetesinin yazdığına göre Hi~er ne - göre bütün dUnyada işsizlik artmak. kilini bu tenıinata bağlı bulundurmak. içindedir. Cümhuriyet tayyareleri, 
~~d~ ~on~ tıç ~ 7:?1~ :fu. lıı~ptk ıneraklı tafsilitJ ~ askeburfrirUestin&~m !~~bul et tadır. tadır. (Arke..sı Sa. 10 SU. 4 te) 
~ ~nıda.n öldürUlıı{trştür~ yardti'' • .. " me mec ye e • 

\ __:-:.:._...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1.~~~~~~~~~~~~~~--
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Türkirede Yenililc 
Mücadelesinin 

• • Tarihi · · 
f L_, '/JIJ011 /jJ -12-

ı -rL(/I ................... .....__ .. 
Hanı Kohnun İngilizce eaerinden 

-

'·-----A-~-~Y-~-~-~_::_.~_:_~_ak_:_~_: _______ ı 
Sevr muahedesini İstanbul hU. 

kfuneti bile imza etmek istememiş. 
ti. Bunun neticesi olarak Yunan as. 
kerleri Venizelosun talebi üzerine 
müttefikler tarafından Edime ile 
beraber Trakyayı ve mülhak arazi
siyle beraber Bursayı, tarihleri ve 
buralarda padişahların medfun bu. 
lunma.sı hasebiyle Türkler tarafın. 
dan mukaddes şehirler sayılan her 
ikisini de işgale memur edilmişler. 
di. Rumlar bu vazifeyi ifaya başla
dılar .• 

Bunun üzerine 10 Ağustos 

1920 de İstanbul hUkümeti Sevr 
muahedesini imzaladı. Bununla be
raber milli cidal ve mukavemet 
Ankaradan tensik olunmakta de -
vam ediyordu. Ve nihayet Avrupa 
ve hassaten !ngiltere artık İstan -
buldaki hilkflmetin Türkiyeyi tem 
eil ettiğine inanmamıya başladı. 

:Anadolunun bütün vilayetlerinde 
acele yeni intihaplar yapılmıştı ve 
l3 nisan 1920 de, Kanunusanide top 
lanıp dağılan meclis azasından ıs. 
tanbuldan kaçabilmiş olan 80 me
busa ilaveten 270 mebus Türk par
lamentosu olarak Ankarada toplan 
dı. Mustafa Kemal (Paşa) ilk açıl
ma. nutkunda padişahı haletmek -
sizin, bütün kudret ve salahiyetle
rin parlamentoya intikalini istedi. 
Ve kendisi milli mecU.sin reisi inti
hap olundu. Kabine yerine bu mec 
tisin azasından 11 kişilik bir icra 
heyeti seçildi. lcra heyetinin reisi 
olmayıp milli meclisin reisi ayni 
zanuUıd& V eki.Uer Heyeunın reısı 

oluyordu. 

1 6 Mart 1920 de Istanbulun 
milttefikler tarafından iş· 

gal edilmesi üzerine Ankara BU • 
yük Millet Meclisi lstanbul l!üku· 
metinin ve onun bütün kanunla.n-
11ın hiç ve hUkilmsUz olduğunu ilan 
etti. Bununla Sevr muahedesinin 
imzalanmış olması, Türk milleti i
~in icrası zaruri bir hüküm ve mec 
buriyet olmuyordu. BUyük Millet 
Meclisi 5 Eylül 1920 tarihli bir ka 

11unla dahi Anavatanm ve Türk mil 
Jetinin hürriyet ve istiklil gayele
rinin husulüne kadar kendisinin iç
tima. halinde kalacağını kabul ve 
Dan etti. 1921 Kanunusanlslnde 
BilyUk Millet Meclisi btr "Teşkila
tı Esasiye,, kanunu dahi kabul ey 
ledi. Bu kanunda "Hakimiyet bila
Scaydüşart milletindir. İdari sistem, 
halkın kendi mukadderatını bizzat 
mürakabe etmesi esasına istinat 
eder. lcra kuvveti ve teşri salahi
yeti hakkı ancak milletin tek ve 

hakikt mümessili olan Büytlk Mil
let Meclisine meydudur. TUrk im
paratorluğu Büyük Millet Meclisi 
tarafından idare olunur.,, deniliyor 
du. Bu prensipler, tam bir demok
ratik Cilmhurlyetin ilanını göste
rerek halkm mUmeseillerl vücuda 
getirilmiş ve bütUn kudret ve sa-
18.hiyet şekilleri birleştirilm~ olu
yordu. Ankara BUyük Millet Mecli
si, ayni zamanda İstanbul meclisi 
mebusanı tarafından kabul edilmiş 
olan (Türk milli misa.kı)nı tasdik 
ve teyit etti.. 

Petrol için 
" 1 " Milyon 
Maden Arama itine. 

Ehemmiyet Veriyoruz 
Ankara, 11 (Tan muhabirinden) -

Yeni bütçede hükfimet, maden tetkik 
ve arama enstitüsüne bir milyon lira. 
hk yardım yapmayı kararlaştırmış. 

tır. bu yardımla maden tetkik ve a
rama enstitüsü Müreftedeki ve Mar. 
dindeki petrol sondajlarına devam e. 
decektfr. ' BiJhassa Müreftedeki son. 
dajlar kıuvvetli bir petrol kaynağının 
bulunmuş olduğu hakkında kat'iyc 
yakın bir kanaat vermiş bulunduğun
tfo.., 'hl)•• tn1nıi1r Jı],.t'IA..t ... :- - - --..a-.1 

va.srtalannm getirtilmesi için tehir 
edilmiş olan araştrrmalarm bu vası. 
talar gelir gelmez hemen başlıyacağı 
an1aşılmaktadır. Yakında bUtUn mem 
leketi sevindirecek müsbet neticeler 
elde edilmesi bekleniyor. 

~vusturya 
• 

Cümhurreisi Peıtede 
Viyana 11 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfillere göre Reisicümhur Mikla
sin Budapeşte seyahati 3 mayısta ya
pılacaktır. 

Hayvan 
Hastahklariyle 

Mücadele 
Memleket dahilinde hayvanlara l. 

riz olan antraks hastalığı ile umumi 
şekilde mücadele edilecektir. Baytar -------=---=--===-- umum müdürlüğü hastalık mıntaka. 

lzmitte Hayvan larmı tesbit etmiştir. 
Tetkikler, bu hastalığın insanlara 

Mezarllkları da geçtiğini, bazı köylerde mucade1e 
mecburiyeti hAsıl olduğunu göstermiş 

Izmft, (TAN) - Burada bir hay. tir. Hastalığın aşısı vardır. Baytar u 
ftll mezarlığı tesisine karar verilme. mum mUdUrlüğU, but.alığın mevcut 
.ı, diğer yerlerde alaka ile karşılan. bulunduğu Vilayetlere bu &§ı<ian kAfi 
nı~tır. B&ZI vilayetler yapılacak me· miktarda göndermi§tir. 
sarlığın p18.nıru istemişlerdir. Antraks'm Arazı, ktl diplerindeki 

Vali Hlmlt Oskay, kaymakamlara gudde ve keselerin iltihabı ve netice
ye nahiye müdürlerine bir tamim gön de ciltte bir takım çrbanlar husule 

• dererek, hayvan mezarlığı tesisine gelmesidir. 
ehemmiyet verilmesini bildirmiştir. 

lzmit Civarında 
Orman Y ancJını 

İzmit, '(TAN) - Karasu kaza.. 

Londra Büyük Elçimizin kızı 
Londra bilyük elçimiz Fethi Ok. 

yarın kızı Nermin Okyar, Oksf ortta 
yi.Iksek Ladi Margaret kollejini ikin
cilikle bitirmiştir 4 

smm Kuyumcu köyUnde bir orman Kaatamonudan Bir Heyet 
yangını olmuş, ormanın bUyUk bir 
kısmı yandıktan sonra gUçlUkle sön lzmire Gidiyor 
dil.rUlmllştUr. Kastamonu, (TAN) - Spor kJU • 

Kuyumcu klSyil ormanını, Fatma bilmüze mensup gençlerin teşebilsU 

" Recep ismindeki iki köylil tarla üzerine. 25 kişilik bir kafilenin bu se-
• yapmak için ateşlemiştir. Her iki suç ne lzmirin 9 eylUl Kurtuluş bayramı. 

lu da adliyeye verilmişlerdir. na iştirak etmesi kararla.ştınlmıştıt". 
İzmir beynelmilel fuarmı garmek 

"K v 1 n 1 O y d lstiyenlerden başka İzmirli gUreşçt-
1 örog u aıın a lerle ilk defa olarak karşılaşmak ar-

-Xöroğln,, refikimiz, dUnkU nll'I -
~ llaslyle onuncu ~mı idrak etmışttr. 
il !'ebrBc eder, mm'Bffakryetıer ve da. 
.. UZ1lJl ömürler dileriz • 

zusunda bulunan şehrimiz güreşçile
ri de bu kafileye iştirak edecekler
dir. Güreşler için Federasyon Ba§· 
knnlığından mUsaade a.lmJilI§tır. 

Eminönü ı 
Halkevinde 

Urlanın kurtuluf tezahüratında bulunanlar 

ihracat 
Kontrol 

Başlanmak 

için 
işine 
O zere 

İhracat İflerini kontrol için vücude getirilen yeni tetkilat, genit 
ka.droaile Hazirandan itibaren ça.lıtmıya ba,Iıyacaktır. İstanbul 
ve İzmir tetkilatı, da ha geni, olacak, buralarda müteaddit kon
trolör ve birer batkontrolör bulunacaktır. 

~nra diğer yerlerdeki kontrol teşki-
-~ Nizamnameler tamamlandıktan 

KallJ . f)Qf a latı da tevsi edilecektir. Bunun için 
en az lise tahsili görmüş olanlarla 

. yüksek ticaret mektebi mezunlan t~ sür enler kilata imtihanla alınacaklar ve ihtı

Maliye Vekaleti, alakadar -
ara gönderdiği bir emirde pi. 
vasa<lakl kalp para sürümUnü 
inlemek maksadiyle sıkı ted -
ılrler alınma." m lstemı,tır. 

'lnndan AAnra, kalp para J:Ö • 

'iil<lüğü takdirde hfımilleri hak 
kında. çok sıkı takibata l~la 
ıacak, kalp paralıınn n.-ııuanna 
a.mran g~lera gi fark ar tes. 
bit edllerek hemen darpaneye 
·önderilPcPktlr . 

Ormanları 
Tahrip 

Edenler 
Haziranda mer'iyet mevkiine gire

cek olan yeni orman kanununun ba 
zı taraflar•da yanlış anlaşıldığı ve 
hu y\lzden bir kısım köyli.lerin . odun 
suz kalmamak maksadiyle devlet 
onnanlarmdan ~ulsuz kat'iyyat yap 
tıklan görlilmüştür . 

Ziraat Vekaleti, derhal harekete 
geçıntş, vilayetlere gönderdiği bir ta 
mimde ormanlar Uı.erinde sıkı takyi
datta bulunulmasını. alakalı memur. 
Jarm vuifelerine sevkedilerek tahri
bat vaki ise bunun derecesinin tesbi. 
tini, failleriyle ,milsamahakar me -
murlarm cezalandırılması hususunda 
tedbirler alınmasını bildirmiştir • 

Moiika Yin, 
Geliyor 

Bundan dört ~ş sene evvel şeh • 
r:lmize gelmiş olan meşhur sinema 
yıldızı Don Jose Mojikanm bu yakın
larda tekrar şehrimize geleceği ha -
ber verilmektedir. Bildirildiğine gö -
re yeni evlenen Don Jose Mojika Av 
nıpanın Şark tarafında blrbalayı se 
yahatine çrkacak ve yaz mevıdminde 
evvelce çok beğendiği İstanbulda da 
bir iki hafta kadar kalacaktır Arti&. 
tin burada bir iki temsil vereceği 

söylenmektedir ~ 

Harbiyeye SivH 
Liseliler de Alınacak 
Bu sene, Harbiye Mektebine sivil 

lise mezunlarından da Webe alma. • 
ca.ktır. Harbiye komutanlığı, bu yol -
da yapılacak mUracaatlan tetldk e -
decek Temmuz 80nuna kadar alma • 

' caklarm listesi hazırlanacaktır . 
Üniversitenin son smıflarmdan da 

askeri hAklm, ve muallim kısmında 
çalrşmak üzere de tale':Je almnıasnia 
karar verilmiştir 

sas kurslarına gönderileceklerdir. 
Vekalet, Hazirandan itibaren pamuk, 
üzüm ve palamut için kontrolö~ ye
tiştirilmek üzere muhtelif mıntaka
larda kurslar açmıya karar vermiş
tir. 
Diğer taraftan lktısat Vekaleti ih-

Maliye Vekili 

Ankaraya Döndü 
A vrupada uzun bir tedavi seyaha. 

ti yaptıktan sonra şehrimize dönen 
Maliye Vt'.Kili Fuat Ağralt, dün öğ • 
le treniyle Ankaraya hareket etmiş 
tir. Maliye Vekili Ankaraya gider 
gitmez bUtçe işleriyle uğra§mağa baş 
layacaktır . 

Yeni Halkevlerl 
Bu trene Eyüpte ve Ba.k.ıridSyde iki 

Halkevi kurulacaktır. 
Sarıyer, Beykoz. Kartal. kazalann.. 

da da bütçenin müsaadesi nisbetin -
de Halkevleri · ıpırulacaktır • 

Vakıf Paralar idaresi 

Şube Açıyor 
OnUmilzdeid hazirandan itibaren 

Vakıf Paralar İdaresi, Ankara, Eclir. 
ne, f zmlr ve Adanada birer şube a
çacaktır. Buralarda geniş mikyasta 
banka muamelesi yapılacaktır. 

Bu §Ubelerden alınacak neticelere 
göre, yavaş yavaş bUtUn vilayetler • 
deki vakıf teşekkülleri,. Vakıf P~a -
lar İdaresinin şubeleri haline ~tiri. 
lecek, bu suretle Vakıflar İdaresi, 
ayni zamanda memleketin imarına 

hizmet ~en ve elindeki parayı ban -
ka muamelesiyle işleten modem bir 
müessese vaziyetine sokulacaktır • 

Eminoni.i 

Hac D.önüşü 

inerken 

Trenden 
Öldü 

Evvelki ıa.b&h Ha.çtan dönen ihti. 
yar bir kadın, tren Haydarpa'1lya 
girerken ölmil§t.Ur. Nimet adındaki 
bu bayanın, Melri<eden trene bindiği, 
Haydarpaşa i.stuyonunda kendisini 
bekliyen akrabalarını görünce he
yecandan kalb durma.siyle öldüğü an 
!aşılmıştır • 

12-4. "37 ~ 

Avcılar Aras , nd;ı 

Dünkü kongreden görüniİf 

Fakir Ölen 
Avcdar İçin 

Kapahçarıtda 
.Kapalıçarşmm yakında t': 

mirine başlanacaktır . Tamir Jt~ 
şifnamesi yapılmıştır. kap eden pli.fi 
lar hazırlanmaktadır. Şimdilik , 
çatı ve yollardaki bozuklukların ti 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Ş uap clnslerlnln rslAhl 
nı temin için Fransa .. 

dan bir mütehassıs getırtlle • 
cektlr . 

• 
B lr belediye mUhendltl 

köylü ve göçmen evle. 
rl için e.lveri5ll bir inşa tara 
keşf etmlştlr. 

• 
S on tt~ gtln içinde dttse• 

frank, ciiz'i bir yük -
selme göstermiştir. Borsaınıs
daıkl tesiri çok az olmuştur· 

yağından ağır surette yaralanmış • J 
tır . QJliu. _ __..,_...... ~ 

Kamyon Çarptı 
Fındıklıda oturan Ra.şidin 6 yaşın

daki kızı Güler, şoför Hilminin kam. 
yonu altında kalarak başından ve a.-

ITAkVi~ril~HA~ 
12 Nisan 937 

Pazartesi 
Bugünkü hava: BULUTLU 

--------------~----:-~ Bag{ln hava, umumiyetle bulutla n ka- 4 üncü ay Gün :30 Kasını : 1 
pah geçecektir. Araııra yafıı ihtimali de _ _. gO 
mevcuttur. RUzclrlar, cenup istikametin· Muharrem 30 Mili~ i 
den defisik ıüratle esecektir. Karadeniz ta l355 Hicri 1353 Rllıilııı:: 
hil mmtakaıında hava sakin olacaktır. tv 

Dünkü hava 1 GUneş: 5,25 - Öğle : 12,44 
!kindi: 15,57 - Akşam: ıs, • 

Dün barometre 764 milimetre, hararet eti 3 4> 
çok ıı, en az 2 sa.nticrat olarak kaydedil· Yatsı: 20,2_0_- İmsak: - ·~ 
mi~tir. Rilr.glr, eenup istikametinden saat- ~ 
te 10 kilometre ıüratle esmiıtir. Hava, 
bulutlu geçmiıtir • 

t 
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; Faşizm Belçikada 
.Her Şeye Rağmen 

Magllip Oldu 
f B "ka l 
le in~~l. le ' 11 (A.A.) - Rekıiıt mebu'ılardan Olivier'in iıtifa.ai-
de b \a eden meb'uıluk için yapılan intihabata bu sabah ıekiz
Ya.ln~ş :anınıştır. Reyler saat 13 e kadar kullanılacaktır. Ortada 
B L namzet vardrr. Bunlardan biri Van Zeeland diğeri 
~OO~n .Degrelle'dir. Kat'i netice ancak aktaın anlaşılabilecektir. 

~Ugijn ın~ıhap bUrosu hazırlanmıştır. 
verilın hadiseler çıkacağına ihtimal 
fek b emektedir. Filhakika ufak te. 
lursa azı arbedeler istisna edllecek o
rıet i .intihabat hemen tam bir sü.kfı. 
TU~ınde cereyan etmektedir. 
"-'Un· "Leo 

ııun rb n Degrella'e rey veriyo. 
~ok " aresini ~ıyan levhalarla bir 
kaf·leJ§eklerin ve katırlann uzun bir 
hi hı .e halinde sokaklardan geçmesi 

ç ır hadise 
tir. ye meydan vermemiş • 

Van Zeeı 
kıı- and lehinde bir propaganda 

""'1YOn b -ea~- u ' alrk pazarmdan geçerken 
1..1cıların t hk. de h. a ırlerlne uğramış ise 

\'e b 8:11se iki taraf arasında küfürler 
agırışmalara inhisar etmiştir. 

n DEGREL M.ACLOP 
Ctd. ~ksel, 11 (A.A.) - İntihap mU
~l, M. Leon Degrelle'in nutku 
llıal(l e dün akşam sona ermiştir. l}i 
bt nıat almakta olan mahafü M. 
dnı~elle'in 80.000 ve M. Van ~lan.. 
ııı~O.OOo rey aldıklarını tahmin et. 

dir. 

B'OTON FRANSA 
~ P'AŞtzM ALEYHTh'DE 

dt ;z-ıa, 11 (A.A.)- Bugün Bıilksel 
'llld an Zeeıand ile Leon Degrelle ara 
~Yapılan ~llyUk intihap maçında 
~ n tı matbuatı mUttteftkan Belçi 

C a.ş\'ekUinin tarafını tutmaktadır. 
~ :teler intihabata tahsis ettik • 

~it:asmfN'f~ızmh1\ı macm meraklı 
~tana e <lemoknı.sının 
tehaıiııcaklan ~Y miktan olduğunu 

ettinnektedirler. 

~ RAT'I NETİCE 
lniıı I1lkseı, 11 (A.A.) - Kısmt seçi

n l'eınır neticesi şudur: 
~eıian Zeeland 275.840 rey, B. 

e 69. 242 rey 

Dahiliye Kadrosunda 
A.nkara 1 ltlıetını ' 1 (TAN) - Dahiliye Ve. 

da b n merkez teşkilatı kadrosun. 
aır deği..:1. 

ktrıdaki 9Uilikler yapılması: bak-
~ g<S kanun, meclise gelmiştir. Bu. 
d!irl re Dahiliye VekB.letl umum mil. 

~t? ~Yle ınuavtnlerlnin maaşları bi 
e.rece a.rttınlmıştır. 

Baldvin 
Komünizme 
ve Faşizme 
Düşman! 

Londra, 11 (A.A.) - Başvekil M. 
Baldvin muhafazakar müntehipleri 
nin toplantısında veda mahiyetinde 
söylemiş olduğu bir nutukta, 1ngiliz 
devlet adamlarından demokrasi mil 
esseselerini muhafaza etmelerini rica 
etmiştir. M. Baldvin, !ngiliz siyaset 
ricalinden, halkı komünizm ve faşism 

den korumalarını rica etmiş, !ngilte 
renin cihandaki ntifuzunun idamesi 
matlup olduğu takdirde hürriyetlerin 
muhafazası esas olduğunu söylem4J 

tir. 

Fransız 
Afrikası 
Karışık 
Oran, 11 (A.A.) - futaganem d

varmda k8.in Tebelesde ziraat işle -

rinde çal~an 800 yerli ile Faslı işçi -
ler arasında bir arbede çıkmıştır. 

Faslılardan 14 kişi yaralanmıştır. 
Yerlileri Faslılar aleyhine tahrik e
den işsizliktir • 

Yunanistanda işçi -
Rekabeti Haftası 

:Ati.na., 11 (A.A.) - Yeni bir ka • 
nunla her sene nisan ayının son haf
tası "işçi rekabeti haftası,, ve ı ma. 
yı.s günü de "işçi bayramı, olarak 
ua.n edilmi§tir • ' 

Reka~ haftası zarfında, g~en se
ne iş verimi sahasında başarııan selah 
tetkik edilecek ve liyakat gösteren 
işçflere manevi milkifatlar dağrWa
caktır .. 

lngilterenin Atlm clenizi filosu geçenler-
de büyük bir manevra yaptı. Burada gör-; 
düğünüz resim lngiliz filosunun tayyare-1 
lerle birlikte yapmı, olduğu bu manev-~ 

ralarclan bir saf hadır. ' 
'~'~'''''''' ,,,, ,, 

Kapitülasyon Rejimi 
Mısırda da Tarihe 
Karısmıs Demektir , , 

Montrö, 11 (A.A.) - Kap:tüli.syonlar Konferansı yarın lsviç-
·- .nvı.-ı-...u ••• 1. ___ D . .._,f_, .. _,nı" r..ı..; _: ---•: .. ı+.,...,,,,.J ... -r•---••J• 

ve Rei5icümhur açılıt nutkunu söyliyecektir. Bu nutuktan 5onra 
Nahaa Pata izahat verecektir. Mura.hhas heyetlerin ekserisi bura
ya gelmişlerdir. Diğerleri bugün geleceklerdir. 
Zannedildiğine göre, murahhas -------------

Fransa 
Rusya 

Dostluğu 
Paris. 11 (A.A.) - M. Delbos ile 

M. Potcmkin. Sovyet sefir.inin har:L 
ciye komiserliği muavinliğine tayini 
münasebetiyle dün hariciye nezare 
tinde verilen ziyafette mütekabilcn 
nutuklar söylemişlerdir. 

M. Dclbos, M. Potemkin,in Fran-h tl k •t··ı· 1 .. · . il da kullanılmasını ve bu tabirin mah. 
eye er apı u asyon ar reJımının • mil . c · ı· Tu 51Z - Sovyct mukarenatı işindeki 

g · · M h"'k" t• taraf dan er ılc ezayır ı ve nusluiar hak- _ 
ası ıçın ısır u ume ı ın k d irull 1 ga.vrct ve faalivetini sena etmiştir. 

k b 1 tal ,_ · k b 
1 

ed _,. en ın a anı mamasını teklif etmiş .J vu u u an euı a u ert.'9\. pr - t• 
sip itibariyle kolayca bir itilifa vara ır · teklif edilecrntir . 
caklar, fakat ~irçoic teferruat nok - Murahhasların bundan maada mu Sureti umumiyede konferansın 
taları nazik müzakerelere yol açacak. vakkat rejimin devam müddeti hal: • j mü~külleri yenerek =>üyiik ZRhmetle
tır . kında da mutabıi< kalmaları lazım _ re katlanmadan bir itilafa varacağı 

Murahhaslar bütUn ecnebiler hak gelmektedir · ümit edilmektedir . 
kmda kabili tatbik olacak bir bir - Bu müddet hakkında yapılan tek. BİZE GEI,,1.N'CE 
le~e muahedesile seri halinde iki lifler altı sene ile yirmi sene arasın- Ankara, 11 (TAN) - Yann (bu. 
taraflı iti13.flar akdi şıklarından biri. da tehalüf etmektedir. Bu müddet gün) başlıyacak olnn Montrö Mısır 
ni tercih etmek iztırarmda kalacak- zarfında muhtelif mahkemelerin teş kapitülasyonları konferansına Mı -
lardır. kilat ve hakkı kazası hakkında da sırda Türk ekalliyeti olmadığından 

"Ecnebi., tabirinin tarifi mesele - bir karar verilmesi lazımdır. Mısıra ve kapitülasyonlarla bir alakamız 
sinde çıkacak müşktillerden korkul • §Üphesiz tamamiyle hakimiveti altm bulunmadığından müşahit sıfatiyle 
maktadır. :Mmır murahhas heyeti da ve devlet ile eşhas aras~da ihti _ hiik(ımetimizin Paris büyük elçimiz 
"tebaa, tabirinin muhtelif memle - laf vukuunda hususi zama,,lar tcmirı Bay Suat Davazı göndermesi mub • 
ketlere 'mensup vatandaşlar hakkm· edebilecek mahkemeler tesis etmesi temeldir . 

Trablusta 
Yeni Reiim 
,Kuruluyor KARSlLIKLl I1HAMLAR 

ltalya, Libyayt 

Takviye Ediyor 
ltonı.a. 11 

bı.6cliat ' (A.A.) - Diln nazrrlar 
lllı bir ktarafından ittihaz edilmi" o. 
~trılekıtr.ar, Libya arazisinden müs. 
h\ı a.raıı .u~\'anmı geri almakta ve 
bir n' e Y1 İtalyan AfrikaSt adında 

~ref '' lnekteoir ın kontrolü altma vazet. 
"elki statu Bu karar, yerliler için ev
't'a.sında ile İtalyan vatandaşlığı 
etrnekted~uta\'assıt bir vaziyet ihdas 
lil'lli, bu ır. Libyanın eyaletlere tak. 
'i hau

11 
kıt.a}'l İtalyanın bir istitale. 

'hh~ e }'getirmektedir. Libya, mu. 
~irin ~ılacak bir stajdan sonra, 
tt tibı lanı nsaya karşı olan yaziye
clileceku antiyle İtalyaya temsil e.. 

'teni~ 
~t buıkiılta göre merkeme valii 

1. 'Unı.t nı llnınakta ve kendisine u • 
ıaı l'll ecıtaıerle bir hü,_...- t 
~ ~alaind Aunıe mee • 
Cin- ta~ koın e mUzahlr olmaktadır. 

· iaerlerf P,ref e olacaklar. 
lr~il'lldikt 
~t'atif nteb1.uıan meclisi yerine 

'11 hu l'l'leclis kaim okl w "11 ltıecr ugu za. -
erı buıu 18te Yerlilerin mUmes • 

nacaktır. 

G eÇeD hafta zarfında tspan • 
yada birçok nıUlıim mu. 

barebele.r ,-uku bulmuş ise de bun 
larm biri de kat'i bir netice ver _ 
memlştir .. Geı;e» haftanın nıUhim 
bir hi.diseSI ademi müdahale bakı. 
mından ,-ukubulan karşılıklı itham
lardır. İspanya hükti.mett nıartm 
son haftasında Kadikse l 0.000 ltal 
yan askerinin ~ıktığmı iddia etmiş 
buna mukahU ltalyanm salihiyet ~ 
tn.r gazet.e<'isi S!nyor Gayda da 
Fransa ile Rusyanm İspanya hü • 
kumctine geniş ölçiide yardımlar 
yaptiğmı iddia ettikten başka ts-
pan~·a hükumet kuwetlerlnln bir 

Fransız generalinin 'kumandası al • 
tında tensik olunduğunu, ve bu g~ 
ne.rale ~irml beŞ erkanıharp 7.&biti • 
nin yardım ettiğini, Guvadelharada 
Fran!lız toplarmm kullamldıbnı, 
Fransız t.ayya.relerlnln Franko tay
yarelerine galebe çaldığım, İspan. 
ya pilotlannm Fransız tlslerlnde 
yet~tlrfldlğlnl aıtlatmış ve buna da 
lr uzun u7.ad~·a tafsl.li.t verenk bu 
ifşaah alabildl~·ne u7..atmanm miiın 
ldJn olduğunu ilih·e etmiştir. 

Bu karşılıklı ithamlann hak.iki 
mahJyettnf anlamak ~üpbe yok kf 

çok gUçtiir. 

, 
f • • •• • ~ ~;;:~· :· ··~ ~~~· • • ~·I; • • ·~-;;~~·~·~. • • ···ı 
! ............................................................ : 

ÇünkU ademi müdahale komitesi, 
büt.ün bu hareketlerin farkında. de
ğildir. İngiltere ise ademi müdaha

le yuaklannm ihlaline dair nıa.Iu
nıat almadığını anlatmaktadır· 

Bütün bunlar haıkikatl antıuna • 
nm ne kada.r güç olduğunu g()5terl
yor. 

RİNDİ5ilTA1'"1N ŞtMAT.İ1''DEK1 

MUHAREBE: 

T f'lgraflar Hlnd18tanm şlmall 
garbi hudut vilayetinde İn 

gOlz - Hint kuvvetleriyle Vezirls 
tanın lpl fakiri arasında wku bu -
lan çarpışmalann denm ettiğfnl 
blldlrlyor. Hint hududunun bu kıs 
nır bir takım kabllelerle meskftn -
dur. Afrldller, Mohm~~ar, Ve • 
zlriler gibi. G~n yıllarda Afrldl • 
ler, ve Mohmandlar Hlndl11tan hll
kumt':tlne bir haylf rahatsızlık ver 
mlıtlerdl. Bu !JP.fer de Veziriler a • 
yaklanm19 \'fJ Hindistan kun·et • 
leriyle çarprfmap bqlamı,larclır. 

Çıplak dağlarda ikamet edt>n bu 
kabileler, kom!'julan olan lndus 
vadisi halkırun en yaman düşmanı 
dırlar. 

Çünkü mai,.-t !ıııhmtılanna oğ. 
radık~a bu zt.T1gin ,·adiyP. a:kın e • 
derler ,.e )·afma.ı:erlik ederek e;erl 
dönPrler. Hindi~tan hiikfımdi hu 
kabilelerin akmlanna kolaylıkla 

.karşı gelmflk i~ln şimal n merke. 
:ri Vezlrisbuula otomobil yollan ~ 

;rktan başka ötede heri de mü!;tah. 
kem mfwıldler )'apmış, hu hanliye 
kafi miktarda asker yıpnıştı. 

Alman bu tedbirlere rafmen İpi 
fakiri admı ta..,ı)·an bir kahile şey. 
hJ, kabileleri tahrike başlamış ve 
bunlan mukaddes bir harp ilanına 
da'\·et etmiştir • -Hindistan hllkOmetlnln n~rlya.-

tma baıkıl11'5a hi.dlsenln sebebi bir 
Hindu kızın akrab&Aı ara~mdan ka. 
çarak müslüman olması, , .e bir 
müslümanla fWle.nmeAI, sonra ak -
rabur tarafından elf' geçlrllerek a. 
ile yurduna iade olunmasıdır. Bu 

çt-şit hirli!->tln bu hu·alide ıınk~ık 

rnku bulur ,.e sel gihi kanlann dö
külmesine ı;alk olur. Amerikalı mu 
harrir Kat.erin l\layo hu me,-zu il _ 
zerinde bir kitap hile yazmış ve 
Hinduluk ile Müslümanlığın burada 
birihirl)·le mücadelesinin bütün I~ 
yüzünü anlatmıştır . 

İpi fakiri, lslam dinine ~iren 
Hintli krzrn tekrar Hinduluğa lade
ı.inıien hiddetlenMek haşma topla.. 
dı~ bir anıç gf!nçle Hindi!lltan hü-

hlikümPttnP karşı hart'kfl'te ge(m)ş 
W! geçen sonteşrinde iki ta • 

raf ara.._rn,Ja muhareoo a • 
ıe,·lenmlşti. Ru senenin sonkfum • 

nunda askeri har~kit nlha • 
p~t hulmu, görilndüiü halde. faki
rin ele g~memiş olma..tıı harekô.tm 
yenilenmesfnf! saik olmmıtur. Ge • 

ren martm sonlannda iki taraf a. 
rasmda şiddetli bir muharebe \'11.. 

ku bulmuş ise de bu da kat'i bir ne 
tice vermemiştir • 

Hlndiı.tan hükftmetl İpi fakfrl tıe 
mUcadf!leye devam etmtkte ve bit • 
ha~!lla tayyarf'lf'rilen l!11tlfa,1e edf'. 
~k kabileleri tedhiş etmek i~temek 
tedlr. 

İki taraf arasında harekat denm 
ediyor . 

3 

Ölü ve Diri 
Allah cümleye geclnden nr.ııln t 

Kimin ölüp kimin kala.t'.ağı liestiri -
lemez. likln doğrusu sağ iken ölü 
gibi, öldükten sonra da diri gibi mu. 
amele gömılye de iMan tahammül 

edemez. 
~kiden bazı (erbabı marifet) m

ti ına.a., sahiplerinden bazı ölWerl 
diri gibi gösterip onlarm maaşlannr 
almışlar, takat ~nün birinde dal&. 
,·eraıan ta.kılıp yakayı ele ,·ermı,ıer
di • 

Şimdi bu hünerin tamamen aksi 
bir hüner keşfedilmiş ,sağ adanılan 

ölü gibi gösterip hayat sigorta.smdan 
para almak. 

Bunu da ~ıapanlar mutat v~hiJe 
~·aka:n ele nnnis , .e mahkemeye 
düşmüşler • 

Demf.!k ki; sadfl dirileri öldiinnek 
değil. ölüleri diriltmek te cüriim te§. 
kil edi~·or • 
Şimdi bu ~eşit diriyi ölü, öJü~ii di

ri )'apan adamlar mahkemedf' sor -
ınıra çf"kildikleri zaman acaba ne 
derler~ 

Vakth'le niiktManhğr ile manıf 
bir Erm~lye bir ahpabı demiş ki: 

- Artin ağa! Ma§allah hiç ihtl • 

'\'arlamı\'orsun ! 
· - Y~1amoon1z kl ihtiyarlayaynn! 
<'en~hrru vermiş. Onun gibi mahkeme 
de de: 

- Eft-n<lim! Zaten o adam ölü • 
mh·le dirimi mU ıwi olacak kadar 
te~irsiz bir allam idi. Canını almadık 
ya! Cevabını ' 'erirlerse. ı:erçi cezadan 
lmrtulamazlar amma f'ğer özlf'rl ha.
kikate u~·ı:un i!iie bir n\tkte fırsatı ka.. 
~ımmmış olurlar. Çürıkli hö~·leleri de 
_ hani ya - pek nadir de~ildlr. , 

8. FELEK 1 

Tapuda 
Teftişler 

Yapılıyor 
Ankara. 11 (Tan muhabirinden) -

Tapu ve kadastro umum müdürü Bay 
Cemal Arun, tapu kayıtları ve l!OD 

kadastro çalışmaları hakkında teftiş. 
lerde bulunmak üzere lzmire gitmiş. 
tir. Bay Cemal Anın'un oradan 1s. 
tanbula geçeceği ve bir ay kadar ev• 
vel Ankarada toplanan 1stanbul ka. 
dastro müdürleriM verilen direktif. 
terin tatbiki etrafında tetkiklerde bu. 
lunacağı anlPştlmııktadır. Umum mil· 
diir. ayın 20 sinde Ankaraya döne. 

ccktir. 

Eski Olimpiyatta 

Hafriyat Ba°şl~dı 
Atina. 11 (Hususi) - Dün büyük 

merasmilc eski Olimpiyatta Alman 
hükümetinin masrafiyle yapılacak 
hafriyata başlanmıştır. Merasime 
başlarken Pirgos belediye reisi ile es. 
ki e~rler profesörü 1konomu tarafın. 
dan birer nutuk söylenerek, Almanya 
eski eserler alimlerinin ve Alman hil. 
kümetinin eski medeniyete karşı gös
terdikleri alakanın ehemmiyeti büyük 
olduğunu anlattılar. 

Ticaret 
Müsteşarlığı 
Ankara, 11 (Tan muhabirinden)" -

lktısat Veklleti Tilrkofüıe yeni bir 
şekil vreilerek iç ticaret teşkilatiyle 
tevhit edilmesi ve bir ticaret iflerl 
müsteşarlığı kurulması üzerinde tet. 
kiklerde bulunmaktadır. Bu mila 
teşarlığın· iç ve dış ticaret işlerine 

bakacak iki iş kolu olacaktır. Müste.. 
şarhğa şimdiki iç ticaret umum mtı
dürU Bay Mümtazın getirilmesi mulı 
temeldir. 

lspanyol Heyeti 

Döndü 
İspanyanın Katalonya devtetln~en 

gelerek Ankaraya giden Katalonya 
ticaret heyeti, şehrimizden geçerelc 
l!!panyaya dönmUştilr. 

Heyet, Ankara<' .. 'l alakadar makam· 
larla l!pfnyanm pamuk ve kumaş ih .. 
racatı etra!mda tetldkatta bulun.o 
muştur. 
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ı·SAKARYA Sineması büyük filmler serisine devam ederek ' 

BU AKŞAMDAN ITlBAREN 

ilan Yapıştırma 
Yüzünden Çıkan 
Karışık Bir iş 

Polise 
Hakaret 
Edince .• 

ZEHiRLi SEVDA 
(Fransızca sözlü) 

Iaimli BUYUK AŞK, CASUSLUK ve HEYECAı~ filmini takdim edecektir. Güzel ve fUsunk!r 
CBJ!WI kadmlann filmi... REı'\'E St. CYR - JULES BERRY ve PIERRE RENOffi tarafından 

- - ... -.L1 ~uoa Adasının fevkalade dekoru a- ' 
G ~_:/ ra.smda geçen İspanya - Amerika 

harbine aid bir safhayı ve mütegal
libenin hükmüne karşı gelmek için 
ayaklanan halkın mücadelesini tas
vir eden 

Birinci Sulh Ceza mahkemesi dün, meraklı bir davaya baktı. 
Davanın mevzuu ıudur: Seyyar ilan yapıftıran Etem afitaj mü
hürü olmıyan kağıtları duvarlara amııya batlamıftr;. Belediye 
tahsildarlarından Zihni duvarlara Etemin bu mühürsüz ilanları 
yapıftırdığını görünce, müdahale etmİf, ilincmın elindeki ilan

Gedi~ada oturan Haçador, ev
velki gece kansı Mari ile kavga et. 
miş, hattA bir aralık bıçakla omın U. 
zerine snldırmıı;ıt1r. Mari bu taarruz. 
dan korkunca, pencereden imdat diye 
bağırmış ve bu istimdada bekçi ve 
polisler koşmutşur. Fakat, Haçador 
kaprya gelen polis ve bekçilere haka-

WALLACE 

CASUS PErtCESlrtDE 
Fransızca sözlil filminin baş 

Bugünkü 
fst:.an buJ: 

program 

BEERY 
rollerinde Oilc ne,riyatı: 

JOHN BOLES - WALLACE BEE Saat. 12,30 Plikla Türk muslkisl, ız.5~ 
Havadıs, 13,05 Muhtelif plak neııriyaU. J 
Son. ları zorla almak istemiıtir. 

me uzamış ve Zihni hemen Etemin Jk • k Tahsildarla ilancı arasındaki çekiş..' 
rette bulunmuştur. . 

DUn, nöbetçi birinci Mliye oeza 
mahkemesinde yapılan duruşmada 

Haçadonın polis Ziyaya hakareti sa. 

BAHARA 

STANWY~K 
JOHN 

RY gibi en büyük artistler ve sevim
li yıldız Barbara Sta n vick 
vardır. Bu Çarşamba akşamından 

Akşam neşriyatı: 
S~at 18,30 Plakla danı musikisi, ı9,!0 

Af rıka avı hatıraları: Sait Salihattin Cı~ 
oglu tarafın_dan, 20 Rifat ve arkadasları tı· 
rafından Turk musikisi ve halk ıarkılafL 
20.30 Ömer Rıza tarafından Arapça ,ö1 ' 
!ev, 20,45 Safiye ve arkadaşlan tarafınc!J11 

Türk musikisi ve halk ıarkılarr: Saat a>"t1'. 
21,15 ?rkeıtra, 22,15 Ajanı ve bonı h'

0 Deri en ve ertesi cünün programı. zz S 
Pllkla ıolol&r, Opera ve operet par~ 

t ibaren: yakasını yırtmış, zavallı ioçiyi döv- l omşu 
müştUr. bit .ı;örUlmliş ve suçlu bir ay bap!!e, ' 

30 Ura para cezasına çamtınlmıştır. 
Duruşmadan l!lonra Haçador tevkifa. 
neye ı5evkedilmiştir. 

BOL ES SOl\IER Stl\"E)fASJVJ)A 

Hakimin huzuruna çıkarılan Zihni, Q fa s l n da 
ilinlan ve af işleri kontrol etmek va.. -
zifesiyle mükellef bulunduğunu ve bı·r kavga 
kendisi vazifesini ifa ederken Etemin 23 Son. 

• • hakaretine uğradığını söyledi. Valde h nmd t F tm 
. ıı. a o uran a a, a.ra. Öl I 

Etem de tahsıldarı tahkir etmedi. lanndaki bir l ,,.;ı,;; d k en Kocası l!ift iŞTE SIZI<J ZEVK VE Nf~C:E ..... · hak b" viiz meee e J'"' ... n en om. 3 ....,, 
gını, sız ır t~ karşısında §USU Müşfika ile kavga etmiş, Müş. olacak Y};N 1 B 1 R ŞAHESER 

K.RAL EGLENiYOR 
MENBAI 

Günün program 

Senfonik Konserler: 

özü 

~&~ruw~m~~~m~up &a~b~~a~tm d" ıı-~ Tazm~at istiyor ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 d • b"lmed"ğinl ·c ayı ovm~ ,. 

oma ıgmı ı ı anlattı. han bekçisini de tahk" tın • ti . 
Saat 115 Roma (Krııa dalga) Senfoııiİ 

konser, 23 Vaqova: Radyo Senfonik orkel 
trası (Ta.ıimierz, Bruch) • =ı:.k· •-'--"ld · ır e ış r Geçenlerde Hamamda tramvay al. -

.n.cı. 1~· ı.cı.ı~ı . !:~ v~fe esnasın. Dün, hAdbıenin tahldkatiyle meş - #•••••m:••••••••••••••••••• 
da ta.hkır edildıgı ıdcliasmı na.zarı gul olan birinci eulh ceza mahkeme . tmda kalarak ölen asker, Smdırgınm Hatif Konserler: 

i~ib.are. aıanı:k. dav~ ~':1~eti~. S~· si, dayak hadisesini sabit görerek Alacaaltı köyünden Mehmet oğlu Ha- Gary Coope 
lih.ıyetı hanemde gör?U, ışı bınncı suçlunun 16 lira para cezasiyle teczL san Hilseyinin. Pembe adında bir ka. 
aslıye ceza mahkemesıne havale et. lahiyeti haricinde bularak evrakı as- nsı vardır. Bu kadıncağız, kocasının 
ti. lahiyeti haricinde bulara kevrakı as. ölümüyle hayatta yapayalnız kalmış En hissi ve müstesna ..... filminde 

Saat ı3,10 Bükrea: PU.k konseri, 11.ıO 
Praı Orkestra: Operet ve marelyar, ı1)0 
Varııova: Orkestra, 18 Bıikreıı: Küçük rad• 
YO orkestrası, 18.25 Roma (Kısa dalga): 
Orkestra, 18,30 Moskova, konser nal'IİI 
19,10 Bıikrcs: Eilenccli musiki 19 25 Vat• 
&ova: Hafif plilı: musikisi, 19,30 Ro~ (t:1' 
sa dalga} Arap musikisi, 20 Roma (}{ıs' 
dalga): Yunan musikisi, 20 Moskova: ]{~· 

Birinci asliye oeza mahkemesi de tiye mahkemesine göndermiye karar ve tramvay şirketi aleyhine bir taz. ' 
~ptı~ duruşma. sonunda belediye minat davası açmıya karar vermiş. ••••••-•••••••••••••••••••-
ta.hsildarlarmm afiş ve ilan işlerini Bir yankesici 140 tir. Pembe, icap eden makamlara mU-
kontrol etmek M.18.hiyetinde olup ol. racaat etmiştir. 
madığmm belediyeden B<>rolmaınna ,. 

YENi NEŞR1Y AT 

karar vererek muhakemeyi başka bir Güne Mahkum 
güne brraktl. DUn, Köprilde balık tutan sandaL Hakimlere Yapılan TekFfler 

"Köroğlu,, 10 Ya,ına Girdi 

Hafta Tatiline 

Kulak Asmamış 
Heybeliadada kömUrcUIUk yapan 

Hasan, dün dükkAnmı açmış, hafta 
tatili kanunu hUkU.mlerine muhalif 

mtiştlir. 

Zabıta, l«SmUrclly{), derhal yakalı -
)'arak nb"betçi cü.rmU meşhut mah • 
kemesine sevketmlş ve birinci sulh 
ceza mahkemesinde yapılan duruşma 
monunda Hasanm beş lira para ceza • 
ei)'.le tecziyesine karar verilmiştir. 

Kumarbazlar 

lan seyretmekte olan EyUp adında Adliye Vek!leti yakında çıkacak o-
Türkiyenin en çok okunan halk ga. 

zetesi "Koroğlu,, bugün onuncu yılı

na girmiştir. Çıktığı 6ilndenberi bü_ 
yük bir muvaffakıyetle çalıı;ıan arka. I 
daşımızı tebrik eder ve daha uzun yıl. 1 

lar milli vazifesinde devam etmesinı l 
temenni ederiz. 

birisinin cebindeki 300 kuruşu çalıp 
kaçan sabıkalılardan Halil, birinci 

lan yeni terfi, ta}in ve nakil listesi 
dolayısile İstanbul hAkimlerinden ba-

sulh ceza mahkeemsine sevkedilmiş zılarma da teklifler yapmrştrr. Aza 
ve cürmü ııabit görülerek 4 ay 20 gün 
hapsine karar verilmiştir. 

Röylo 

Olur 

muavinlerinden Bayım Melihaya ter
fian Denizli azalığı teklif edilmiştir. 

l:'- .. :L N-'--: .. ; .. M •• L.L.......,. .. .; 

!htilas ettikleri iddia edilen Fatih 

• 
l>aoahındı 

ÖnümUzdeki çarı;ıamba gününden 
noteri ŞükrU ile başkatibi Fevzi ve itibaren Ba.bahindi isimli haftalık. si-
daktilosu .Münevverin muhakemeleri-
ne dün Ağırceza mahkemesinde de. 
vam edildi. Ehli vukufun raporu he
nüz gelmediği için muhakeme talik 
edildi. 

yasi bir mizah gazetesinin çıkacağı. 
ru memnuniyetle haber aldık. Her sı. 
nıf halka hitap edecek olan bu gaze. 
tenin muharrirlerini ve ressamlarını 
memleketimizin edebiyat ve sanat a.. 
leminde en çok tanınmış simaları teş
kil etmektedir. Haftanın bütün ha. ÜNiVERSiTEDE 

iMTiHANLAR • disclerini tatlı bir şaka ile takip ede~ 
ceğini bildiğimiz bu mizah gazetcsıne 

Üniversitede inkılap derslerine 1 şimdiden muvaffakıyetler dileriz. Ba-

Yeni Evliler 
rrşık konser, 20,30 Var&ova: Halk musiki"' 
20,40 Blikreı: Kristal orkestr11r 2ı RoJSI" 
Milano, 'J'.orino: Enstrum;ı.ntal, ~arkıh ko11j 
ııer, 21 Vıyana: Eduard Vagııeıı saati Z 
Prar, Bükres: Kovno'dan, konser nakİi (Şı• 
mal musikisi). 22,30 Varsova: Küı;ük o~· 
kestra k<>«ıseri, 23,.20 Prag: Plak kons~t!' 
23,40 Kolonya, Laypzig: Gece musiJdSl' 
23,40 Viyana: Gece musikisi. 

Operalar, OJ>P,retler: 

Saat 21 Stokholm: Puçcini'nin "Butteı" 
fly .. operasının ikinci perdesi, 22.30 Mis:.,.. 
Kot - Dazur: Flers0in "Le Diable a parıP" 
O"erctİ. 

Oda ~lusikJ : 

Saat 18,20 Varıova: Enııtrilm.antal ,srl' 
• • -------... •• ,.., • *' 
23,10 Roma: Oda musikisi (Chopın). 

Resitaller: 
I 

Saat 18.15 Millno vesaire: Piyano (Bacb' 
Bussoni, Ravel). ı8,35 Praı: Piyano - 1'11' 
man konseri (Sonatlar). 21,10 Liypzir;: $t~ 
IJ&rkrlar ve karışık nesriyat, 21,15 Vartofl• 
Piyano (Claude Delbuıy). 

Dans 1'1usiklsi: 

Saat 21 Varşova (Plak). 21,05 Viyarı' 
(plak), 24,ı5 Milino. 

Emniyet Memurlarının 

Maatları Artacak 
DUn, Galata.da !sak ve Halfon a... 

timda iki kişinln bir kahvehanede 
kumar oynadıkları görUlmüş ve po • 
Jls tarafından yakalanarak cUnnU 
meşhut mahkemesine sevkedilmi§ler • 
d.ir. 
Duruşma sonunda suçluların 1ru • 

mar oynadıklan Mbit g5rUlmilş ve 
beşer lira para ce.zasma ma.hktun e -
C!ilmlşlerdir. 

Necati isminde bir seyyar yoğurt 
satıcısı. bir d U k k l n a y o. 
ğurt satmış, parasını almak için içeri 
ye girdiği 1.aman terazisini kapının ö. 
nünde bırakmıştır. Necati dışarıya çı
kınca. terazinin yerinde yeller estiği
ni görmü", biraz eonra polis hırsızı 
yakalamıştrr. Bu Yakup isminde bir 
sabıkalrdır. Yakup, evvela "Ben şaka 
yaptrm,, demi~. fakat tahkikat derin
leştirilince Yakubun bu teraziyi sat· 
mak için bazı yerlere gösterdiği an
l~ılmL~ır. Sultanahmet sulh UGUncü 
ceza hakimi Yakuba Uç a.y on beş 
gUn hapla ceı.ası vermi!J ve tevkif et· 
mlştir. 

mayısta, ecnebi dil tedrisatına da 5 bahindi, bütün zengin mündericatı 
mayısta nihayet Yerilecek ve imtihan
lara başlanacaktır. FakUltelerin dL 
ğer dersleri 15 mayıstan sonra bi. 
tirilecek, 26 mayıstan itibaren imtl. 
hanlar yapılacaktır. 

ile beraber, fiyat itibariyle en ucuz 
guete olacaktır. Her halde Babahin. 
diyi okuyup, kahkahalannı zaptede. 
cek bir okuyucu bulunamıyacağma 

eminit. 

Beşiktaf merkezi polis me

murlarından 982 B. Salihle Ba

yan Saimenin nikahları Beşik

ta, evlenme memurluğunda ak
tedilmiştir. Saadetler dileriz. 

Emniyet memur ve müstahdemle
rinin maaşlannm arttırılması ka.rat' 

laştınlmıştır. Buna dair hazırlanatl 
kanun layihasına. göre, emniyeti ll• 

mumiyenin bu seneki bütçesine ~ 
nm milyon liralık tahsisat konultllllf
tur. 

- Hey delikanlı, diyor. İçeriye girerken insan ev
p.relii kasketini başından çıkarır. 

Saatlerdenberi beklemehi.en maneviyab harap ol 
muş, bitkin bir hale gelll).İıf olan delikanlıyı bu söz 
pek şaşırtıyor. Solgun yüzü bir anda kıpkırmızı ke
silerek, af dilemek fçin birkaç beceriksiz söz mınl
rlanırken bir tara!tan da kuketin! ~ında.n çıkar
mak için t.el!ş ediyor. 

O kadar telif ediyor ki, değneği elinden dU~Uyor. 
Eğer kapının t1 yanında o iri kUtUpane olmua.ydı ve 
mtiva.zenesini bulmak için havada dolatan eli taa.. 
düfen o kütUpanenin kenarına ilişmese idi, muhak
kak yere dü.şecektl 

LinolyUm, üzerine dil.şen değnek çok kuru adeta 
sinirleri rahıı.taız eden bir aea çrka.nyor. 

Her halde Bay Müdürün bu aea fena halde sinir
lerini bozdu. Kaşları daha çatıldı.: 

- Bir yere girerken ,apka çıkar diye tekrarlıyor 

lburası eşek ahırı değil ... 
Arif, iki parmağile kiltUpammin kenarını tutarken 

boş kalan ellle kasketini çıkarıyor. 
KüçUk parmağında iri bir pırlantalı yüzük bulu. 

nan elini, Bay Müdür maea.emm üzerindeki -kirnbi· 
lir? nerelerile irtibatını teei8 eden - düğmelere 

doğru uzatıyor. 
Bir kadın tırna~ gibi uçlan sivrlltilmif, cilllan. 

mıt parmağile bu düğmelerden birine basıyor ka.e· 
ketini elinde tutan Arif, bUyük bir dehşet içinde 
hissediyor ki, bu parlak linolytim üzerinde tek aya-
'fı hafif, hafif kaymaktadır. 

Bir ara arka.smdaki kapının açtldığmr, ~itiyor. 
Bay MUdUıiln tek notalı a~l: 
- Şu yerdeki bastonu bu adama veriniz. 
Diyor. 
Kapıdan gtrmı, olan, siyah başörtUlU, siyah ön

ltiklil otuz be~lik bir kadın yere iğillyor. Yerdeki 
değneği alarak 88.katm eline veriyor ve o muvue.. 
ne.sini bnluncuya kadar elini _koluna geçirerek ona 
yudrm ediyor. 

No.82 

Bay MüdUr ~an yanaklarını biraz daha şişiren. 
bir hiddetle kıza Bert, sert soruyor: 

- Daha ne bekliyorsun? 
- Bir emriniz var mı? diye bekliyorum. 
- Yok. Haydi git. 
Odacı k~ın kapıdan çıkryor: 

- Hey, ı!!Öyle bakalım şimdi. Derdin ned1r? .. 
Demindenberi geçen hiıdi8elerle ruhunun blltün 

cesaretini kaybetmi.ş olan genç adam kasketini elin
de sallryarak duruyor. Ve susuyor: 

- Söyle bakalxn derdin nedir? 
-Ah .. 
Diye içini çekiyor ve 80nra biraz yutkunduktan 

sonra söze ba.şlayor: 
- Size tacizlik vermek ayub emme neyleyüm 
- Kısa kes... Ne istiyorsan ııöyle. 
- Envela sağluğunuzu lsterum Bayım, B<>nra d& 

bir maruzatlığım var. 
- İşte sen evvela onu söyle. 
- Siz belkü bilmez.sUnüz, ~en bir gaç ay envelisi 

burada çaluştum. 
- E !onra?. _. 
Bay MUdürUn ııual sorması, :Arirm her soru~& 

biraz daha zihnini karıştırryor yapacağı cümleleri 
Bay MUdUr söz söyledikçe o tamamile biribirine 
karıştınyor: 

- Delikanlı ça;buk bitir ... İşimiz var nedir derdin? 
- Burada ben gazaya uğradım ayagımın Ustune 

gapaklandım, UstUme yuk düştü dizime civU battı. 
Sonra hastaneye galdınldım sayenizde .•• 

- Peki ne istiyorsun? ...• 
Arif utanmua bir kadın gibi aglıyacak: 

Yazan: SUAT DERViŞ 
- lstedüğllm ,u ki... Ben hastanede bacagumu 

gaybettum, dışarlıhlıyum, bu bacagumun parasını 
alıp memlekete dönmeh isteyorum. Bacagumun di
yetunu. 

Bay Müdür onun sözlerini can sıkıntısile dinle. 
yor. O sözünü bitirince onu bir an evvel başından 
savmak için: 

- Peki, peki diye cevap veriyor. Bugün -patron 
burada yok.. Ben kendi kendime ona danışmadan 
bir söz söyliyemem .. Bir karar veremem. Hem bir 
de tahkikatımı yaptırayım... Bakalım sözlerin doğ

ru mu? 
- ~allah doğru. 
- Senin sözünle bu işler: olmaz sen haftaya gel 

sa.na parayı verebilir miyiz veremez miyiz.. Cevap 
veririz ... 

Arif bu anda blltUn izzeti nefsi, bUtUn gururu 
her feyi unutuyor: 

- Aman Bayum ayagunun turabi olam beni baş-
tan savma, gideceh yerim yok. Bugun bitir bu işi. 

Bay Müdür ters, ters: 
- Bir haftadan evvel olamaz diyor. 
Ve sonra. nasıl oluyor. Kim bilir gözUnUn görmez 

vehmi veren bakışlarile sakat adamı bir müddet 
sUzdükten ı!lonra, yavaş yavaş elini yeleğinin cebine 
götürüyor .• 

Belki de, onun çökük avurtları lime, lime esvap. 
lan Bay Müdürün kalbindeki insani duyguları ka. 
barttı! .. 

Elini cebinden çıkardığı zaman iki parmağının 

arurnda bir elli kuru,luk var: 
- Al şimdi bunu ... diye parayı eakat adama uza-

tıyor .. 
- Haftaya gel öteki işin cevabını ha!taya alırsın· 
Bir ayağını işinde kaybeden adam, elini uzatarak 

Bay Müdürün sadakasını alıyor. 
- Eksük olma! 
Diye lam yüreğinden gelen bir dua da ediyor. 
Sonra değneğini yere vura, vura kapıya doğru 

ilerileyor. 
• • • 

Kapıy1 açtığı zaman, kapının tam önUnde bulu• 
nan bir adamla karşılaşıyor. 

Bu adam kısa boylu bir fey. Saçla.nnm a.rka!ı 
bir numara ile kesilmiş. Önünde iki tutam saç bu
lunan biri. Onları da yandan taram~. 

Yüzünde, evet her iki yanağında da Dllelloda ke,.. 
zanılmış yaraların izleri bulunuyor .. 
Kıpkırmızı enseli, otuz beşlik bir adanı. 
Kapının, önünde bir asker gibi topuklarını biribl

rine vurarak duruyor ve elini kaldırarak teklifsizc• 
bir selam veriyor .. 

Bay .MüdUrün, abus yUzil de biraz gevşedi. Kapı· 
dan giren adam köylüyü görünce, üstüne sürllnıne
sin diye biraz yana çekildi. 

Kasketini elan elinde tutan mahçup ve korkak 
işçi onu görünce büyük bir hürmetle sakat vUcU" 
dunu ikiye bükecek gibi iğildi. Ve onu selamladı. 

- Merhaba .. Dur... Dur, ben seni tanıyacağıfll 
galiba! ... Sen, burada çalıştın değil mi sen?. 

- Evet Bayum. 
- Hangi dairede? 
- Yunleri yıhama dairesune denk taşurdum. 
- Ha .. Ha!. Şimdi tanıdım seni •. Hani ayağı şlşeJI 

adam sensin değil mi? 
- Evet. 
- Vah .. Vah .. Bacak gitmiş ha. Zum Donner Weıı. 

ter nohmal esef etme ... E.5ef etme .. 
-Ah .. 
Arif tam bir köy!U ıafiyeille içini ~ekiyor. on• 

cevap vermiyor. (Arkası var) 
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i'AN' 
kirde 1h hedefi: Haberde, fi· 
r" , er eyde temiz d''. uat, ıarn. .. , u 
Razet • !~1 olmak, kariin 

eaı oun lı _.. ıya ça şmaktır. 

-
.;.ONo::_~ESELELERll 

uzurumuz ve 

KIZINIZIN SAHNEDE 
ROL ALMASINA 

RAZI MiSiNiZ ?~ ............. . kornşul ı 'L , f'J ı-_p,, ı q..,..., 
arımız s <..U r ••• ···-···· .. 

Son ıanı • ~ c: ')~ t:A 1 
lllfıde 

80 
anlarda, bazı vfliyetlert • 

tttlkJert h=cu çetelerin t.ekrar 
e\'\.·elkf . leri, l~ Bakanımızın 
'ttlğtnı ~ b Ka.muta.yda na.sil izah 
llıebus1ane ? mUnasebetle söz alan 
8lıtetıe te~ızın da bu hfıdiselerl ne 
ltıoy öğre slr ettfklerlnl iç n ~ ka... 

Siz de Fikrinizi Söyleyiniz 

l\taıur:m~ bulunuyor • 
da barış k Türkiy l 19erde ve dıpr
ditunı 1 ~dine başlıca pren ip e • 
d~ iı nadir memleketlerden biri • 
la.~._~ kendi arnnmda blitü" "'"tUUı1d n an • 
"e hılU' aıı gidenntş olo.nı.k şahsi 
~lııı ~:;:falı \'e saadetimizin aza • 
~bıde tal etnıclc gayesiyle ıtlkftn 
~. •Ştna'k azminde bulunan in. 

lle:t dU U . 
~İs1ntn ş nen 'l'Urk vatandaş ken • 
hıı~ ,ailesinin ve komşulannm 
~ıecu hakkında. nncak bu arzuyu 
tt de ~ gibi, Cümhurlyet hilkQme. 
~bıae b unıumı lifakı bozmak gaf • 
~l~ uinnıı.blJecek olanlan yola 
tıı~nl kle mükellef bulunan asayiş 
'bıııııh .... ~asmı bu fikirle teçhiz etmı, 
v-"'IRktadır • 

e, bu 
~lar, nun l~lndlr ki, Ttırkfye 81_ 

htdı~ 
1 

itinde, yıllnrdanherl bu -'hl 
ı._ ·•e er h , ~· 
... lt~ emen hiç göriilmez olmu• 
a. " aıeı:ı. .-. ';f• 
~lt b· &.ue zabrtn \'ak'alarmm nls-

•le azaı lfııdu makta bulunmu~tur. 
ile ~eı· t ' 'e huclut civan hft.dlseleri • 
lekı b~<'e; ŞD.ri{ta, şimalde \'e ~ 
llııı~ \j~~<le ki1c:neh'Plik hududu • 
~'llun nde bu gibi haill~elerin 
~il ~ senefer var ki, luıtırlamı _ 
eti a a ~iı~Q.m~hmllletJr.r hak -

8aıııı ' un cı n hakJandaki 
ltıtı-ı,.. .nıı diJeklerlmfzl dUn"'a hll -
1 v \ e '.l'Urk ,, da.ne ~ıyenln umumi snThU 
lı.J 8ar eden A.mtıler ara.smda ismi 
lJaı: IJe nıunnkta.dır • 

'11iyeutıkl Suri~·e hudutlannıı yakm 
l'rlrnrn ~rlmlzden b~ r·Jannrla, 1936 
lın-srıJrk n Ynnsmd \'e 193'7 den™'ri 
"aJc•aıa ' kaçak~ılrk ,.e ımygunMiluk 

le ll~ 15•klnşmağn ba.5lamıştır • 
bı\ltıt;rn anrnnzm, bu husu9ta Ka • 

''lı "erdiği rnalfimat sarihtir: 
1 u TnUte • 11 e ~"'1u 'a ''e maddi mlMller • 

latlt1( \' P hududumuz haricinde ko 
lııldı~ e <'esaretle ~ete hazırlı~ ya • 
t.. •• ~' ''e ta.ki il>' • • 
.''lj(JtıkJarı ,. P hııre.kA.tnnızdan kur-
~cbıd 8rkıştıklan vakit hudut 
ile "atd e nıeıoe bulduklan kanaati. 

ltld ık.,, 

• • • 
Huruf atçı Rıza lımail: 

- Ben, en hur: cıuşunceı oır A \TUpa h.~~ 
le dahi, kızımın sahneye çıkmasına razı ola -
marn. Geçende Das Magazinde elime çıplak 
bir resim geçti. Bir Alman mimarının kansı 
olduğu tasrih edilen bu resim bir Çin dansö
züne aitti. 
Şimdi sorarım size: Siz kendinizi o mimarın 

yerine koyun. Karınızın, yahut kızınızın yüz 
binlerce kişinin elinde dolaşan bir mecmuada. 
ç1nlçmı ... 1• lıir resmi gözünüze ilişsin. Ne hale 
gelirsiniz? •• 

Bir art.ıstin, kocalı da olsa, çıplak resim çı-
kartma11ı. b82'.! ~lak nazariyecileri için tabii 
görülebilir. Çunk~, o her şeyden evvel bir ar 
tisttir. Ve her artıst gibi o da, herkesin ken
di.sinden scrbeSt~.e b~hsedebileceği, resimle • 
rini c;ırılçıplak gorebıleceği bir ~ahsiycttir. 

Binaenalevh ben, kızımın, bir san'atkar sı
fatile ı;lahi dillerde dolaşmasını arzu etmem. 

• • • 
Belediye Avukatı Rami: 

GlJ.t l~enfn en clddf '--fı ~ bu 
' \'e he 'u.ı-u ua - K ~l'tı~ 

80
r tUrlU t.a.bU anzalarda.n - Hayır! ızımın sahnede görilnmeslnl is-

"- O kil '---• temem. Be9 oııu, ancak hakim karşıaına çık-
~l'ln(ı ome~.-.,,fk bir hudut 
H- e rnuht mış görmek isterim. 
-~ın anu emeJ §e'kavet hldlsele.. En büyük e -
l-e l>tot ne g~k olan mukanJelf'T melim, kızıma iyi bir 
ttu

4 
, ... hokonar \'akünde tanzim edil· tahsil yaptırıp, ken-
" ud t h di hemcinslerinin 

ttı~urı u ldlselerinrle, Od taraf hakkını, kanun yol-
lı~ olun~~ elblrllği etmeleri der • larile müdafaa etti -
){.f:ıtı ın ş lk~ bu mukavele.lerl 1' . rebilmektir. Yani, kı 
ti.ıı, karşı ~ıyle li'iki teşebbüsle • zımın da kendim gi 
~ b .... _ -..~f nıaha.lli memorlarm _ bi bir hukukçu, bir 

--uanın la avukat olması en 
11'.ırnaın ( Ve mllsbet olarak kar. bUyük emelimdir. Bir 
~~ <>lnıası ise bu ciddiyeti hakkı. müdafaa et-

ltata 11' • mek, adalete hizmet 
'rrıdatı~ da''88ının m '.\'dana kına.. k~r .. olmak .. : B~. en 
l'utıc li sun'f surett' k" çı buyuk zevkımdır .. 
to._. dllşn,a 

1 
e oriiklenen 

• • • 

- Bazı kızlar, artist olmak istidadile do • 
ğarlar. Bazıları da buna .sadece özenirler. 

Eğer bu istidatta 
bir kızım olsaydı, 
sahneye çıkmasını 
istememek değil: bun 
dan memnun bile ka • 
lırdım. İstidadı olm.ı • 
yanların sahneye çıkma. 
sı, bir hevesten ibaret 
kalır iri, sonunda böyle 
kızlar çok acı çekerler. 
Muvaffak olabilmek 
için her şeyden ev -
vel istidat lazımdır. 

• • 

Top Gazetesi Sahibi Talat Hemteri : 

_ Kızımın sahneye çıkmasına razı ola • 
marn. Çünkü yaratılışmı itibti.rile kıskanç bir 
adamım. Böyle ol • 
duğu için kızımın 
sahnede görUlmesi -
ni, sahne eanatine 
atılmasını istiye -
mem. Kıskançlık bu
na manidir. 

Kadının sahneye 
çıkması, birçok rne.. 
seleleri bir arada a.lL 
kadar eder. umwnl 
kültür, a.ile terbiyesi, 
halkın tema§& terbi· 
yesi ve umumt sanat 
telAkkisi... Bunlar:Dl hepsının bifaradh. mü-
talea.."JI lA.zımdrr. 

sahne 

- Bu suali, bundan 25 • 30 sene evvel ls
tokholmda, toplanan bir bcyn.Imilel kongre
de, hükumetini tem
sil etmiş bir vatan -
daştan soruyorsu • 
nuz. :Su vatandaş. tA 
o de\•irde, Türkiye 
için en iyi idare şek 
linin Cümhuriyet ol
duğunu ı:;öylemiye 
cesaret etmiştir. 
Kızımın salıneye 

çıkmasına razı olup 
olmadığıma gelince: 

• 

Elbette olurum. He
le reşit olduktan son 
ra, kendi mesleğini 
kendi seçmesine iti -
ra.z etmek tabii ak • 
lımdan geçmez. Yeter ki, sahnede muvaffak 
olabilecek bir istidatta yaratılmış olsun. 

Yoksa, kimse tarafındnn takdir görmiyen 
bir sahne artistinin babası olmak istemem • 

• • • 
~ubulet Kutuphaiıesl 5ah':bi Scnıih l:.Qtfh 

- Kızmı.m sahneye çıkması meselesi karşı-
sında evveli onun ruhi vaziyetini tetkik eder 
diın. Sahneye çıkabilecek kabiliyet görsem 
de, muvafakat edip etmemek hususunda, 
derhal kararımı vermez, bir hayli dUşUnUr -
düm. Çünkü sahne hayatının bin türlü cilve -
leri vardır. Bir genç kız sahneye atılınca na· 
s~l bir istikbale doğru sürUklenecek? Işte bu 
cıhet çok mühimdir. Bunu uzun uzadıya tet
kik etmeden cevap vermek mümkün değildir. 

• • • 
Tüccardan Morah zade Mustafa Retit: 

- Siz. sahne;; ııahne haline getirin. Ben 
kızımı artist yapmakta ve sahneye çıkarmak 
ta zerre kadar tereddüt etmem. Bugünkü 
sahneye kızımı çıkarmakta mazurum. 

• • • 
Cihangir Havyar sokağı Kemal Sekerek 

- Sahne muhakkak ki san'atkıi.rın, diliyle, 
vilcudiyle, jestleriyle halk karşısına. çıktığı 
yerdir. Sahne bUtün güzel san'aUan ~ır a~ya 
tophyan yegane mevcuttur. Orada hız san at. 
kan ayni zamanda hem hatip halinde, ~~m e
dip ve şair vaziyetinde. hem .. blr ~ans ı~ahesi 
şeklinde görürüz. Esasen munferıt vazıyette 
"sahne san'Rti .. diye bir ııev yoktur. Tiyatro 
gUzel san'atlann beraberliği. demekti~. Bura_ 
ya cıkacak bir kız, şayet benım kızım ıse. mu_ 
vaffak olup olamıyncalhm inceden inc~ye tet
kik ederim. Eğ-er muvRffak olamıyacagına ka. 
naat geyrirsem. elimden geldiği kadar mil. 
manaat etmiye çalışırım. 

• • • 
Kahve Şirketinde Memur Ömer Lutfi: 

_ Kızımın sahneve çıkmruııı hoşuma git • 
mez. Niçin hoşuma gitmez? Uzun kaçacağı 

için, sebebini burada size a.nlatamıyacağım. 

l.._~l'et Uıe n rğı Propaganda..-ımm bu 
vu Pro rinde müessir olduğu ve vamda, F.nuuıa.nm Suriyelllerl istik. 1 
~onaı ~danın da. hl 1 t.e ili yolunda InkL'a1 ettirmek için bul
lııı da Usullerle ortaya ~ ' ~n ğuma..'4- duğu her fırsat bizim ta.ra.fmuzdan 
~ ~arnııın mUtes~m ... :Y. u mtuz bü)iik bir ltayişe u~radı. Son de • 
\la uuJund • "' 11tanıı.a • ti d 

OKUYUCU MEKTUPLARI . . 
Zgeçf uğumuz netlct-lf'ri d fa resmi notalar tM e erken n 

l§ll<!...-ı~ek lstiyenlerce . nld mğı. Suri'-·ede ılyn.-.f adamlar. Türkler 1-
' '-lir )apı ı ., h tü I" . "-n • çin hoşa gttmlyettk f'T r u aözlerl 

ba~~ 'nlrklrenln herhnngt bir ~ö~·ledJklerf valdtıer dahi Suriyeli • 
latM_. \•a.r.gCQeoex.ını leri miistakll bir de,·let olarak lnkl -
~ ~ l'ij e• ummak A-tlınıJ tklye6lnt t pt ettiren Fran~ssa ka~ı tebrik 
let "ey~ ruınnryanlann • ıı 'l'8.ıı onunla ikomcu s ri 11 duygulannı ve Suriyelilere karşı sev 
~er rncıa " 11 ve • ı k hl ~ ~ buıan anlaşmazlıklar lhd-;._.. .... gilerlmlzf ,.e iyi ıkomşu u slerlnl 
~ bt.r ı!n:•dn balık avlamak tA:-barib: Pttfnneğe çalıştık .. •, 

Sa tdır P<>lltfkacılann ma • Başbakanımızın bu sözleri dün 
!can tık.lrı~un tçln olduğu gibi, bugün için de, yamı 
l"ll·e~ ..\n f)n lldncl gUntt Başba- için de ayni kuvvetle doğrudur. 
b~ı Ier hakkı kara llalke,·lnde, Su • Haklarını ve hnyslyetlerinl koru -
de ~ ~ Oda öyledlğl sözler ma.ğa. dalmn ha.zır \'e kadir olan TUM 
~clı ~~ tnıı cenup komşulamnızm milleti kom,utnnnın da lıak ve hay. 
koı... r: '• .. llklnrmda çmlnmak ın.. flb·etıne rln.Yetıklir olduğu içindir ki 

"•<: il tiri~· • ~ 1t11 • g6ıu 
1 

• e~·e biz kıymetli bir bazı politikacılarla ıömilrge memur· 
ba~::flt1'1t !~·bakmak ı tiyonıı. lanmn lbdasmdan çekinmedikleri 
~ ~ di1<~ hl iklılll nıttmnlinden hadi"elf'r karşısmcla Ç(>k hassruıı 

1.nı.-ıe I? .. _: bunu dalma ,a..,fkar dana.narak gerekf!n her tedbiri al -
~·•ad.ek. Cemiyeti ,t\1' puş bulunmaktadır. *• 

Avrupa Neşriy atı için Bir Büro Kurulm~hdır. 
Universite fen f akUltesinden Bek· 1 frank ediyordu. Bu da zennedersem maralı evde B. M. Emın yazıyor· 

taş yazıyor : 100 kuruş eder. Fakat kitapçı ben • . "- 10 Temm_uz mahallesi ~eth~ 
"- üniversitede bilhassa fen fa • den franğı 8 kuruştan hesap ederek ime maden ocagında.n çıkan şıst yr· 

kUltesi için ne kadar kitap ve mec • tam 140 kuruş istedi. Burada adeta kılmış, fidanlık bahçesine giden yol 
mua noksanlığı olduğu malumdur. % 50 bir ihtikar vardı. da bu suretle kapanmıştır. Memle -
Hemen tekmil ihtiyaçlarımızı ee· Bunu kontrol eden bir makam yok kette bu mUznhrefatm denize dökU
nebi lisanla yazılmış ~erlerle dol· mudur? Sonra Üniversitenin her fa· lebilmesi için her tUrlü vesait mev· 

dururuz. Bu kitapları elde etmek te kültesinde Avrupa neşrivatından her cuttur. 
hangi bir eseri temin ed;cek bir büro . 7? b~ ton kadar talı~. .edilen 

gilçtilr. Bir defa herkes okumuyor kurulsa bu . te pek güzel ve faydalı şıstin bır havai hat ve kopru ile İn· 
diye kitapçılar getirmez. Kondiniz ge . ış . . . cir suyuna nakli çok kolaydır. 

r O şekılde halledılır. zannedıyorum. Bu B l d. b · t • kıld - d 
tirt.&eniz en aşağı 1 ayda ge ır. n - hususta lazımgelen makamların na - e e ıye, ~ .şıs ı~ y1 ıgı yer en 
dan başka, bir gtin tesadüfen bir ki· d"kk t lb t . . d"l . kaldırılması ıçın alakadarlara tebli· 

d 
.,. zan ı a mı ce e menızı ı crım.,. t t F k t .. b t b' t 

tap görüp almak isteseniz bura a ~- • • • ga yapmış ır. a a mus e ır e-
deta inhisar vaziyetinde olan bir iki şebbüse henüz girişilmemiştir. Zon-
kitapçının insafsızca bir fiyat talebi Zonguldakta Şist Derdi guldak havzasında çalışacak olan Eti 
karşısında kalırsınız. Geçen gUn al· Zonguldakta 10 Temmuz mahal- Bank, bu kUçUk dağ halindeki şisti 
mak istediğim iki kitap tam 17,5 lesinde Rcşitpaşa sokağında 12 nu- denize nakledcmez mi, dersiniz ?u 

5 

Bu Arzuhalin Mercii 
Yok mu? 

Bir gazete muhabiri Adliye ko. 
rldonında, Timarbaneye girmek 
için elindeki arzuhalle dola.5nn Os.. 
man isminde bir eroin hast.nsına 
rastlıyor .. Derdini soruyor: "Ak • 
1 bir tali, arkadaşlarım beni ba 

beyaz UA.ca alı~tırdılnr, bundan 
kurtulmak için nef imle mücadele 
ettim, köytime kaçtım, orada af. 
yona tutuldum, burn:va geldim ne . ' 
yaptımsa bu beUidan kurtulmanın 
çaresini bulamadım. Beni ancak 
timarhanede kurtaracaklannı söy. 
ledller, şimdi tJmarhnneye glrmrl{ 
için Müddei Umumiye arzuhal \ 'e. 

reeeğim." 

Eroin hast.n.smı mücldelumuml 
tablbiadliye ha,·aıe ediyor. Tabibi 
adli: " Birisinin tıbbı adli mil se. 
inde mUşalıede altına alınması 

için, işte hukuku umumiye bulun. 
m.ası liıznn. Halbuki izin hiç bir 
da\-n.cmız \'e ortada bir suç yok. 
tur. ~laalesef, izi miişnhedcye Ye 
tımarhaneye koynmayız." cm·abmı 

\'eriyor. 

• 
Hiç şüphe yok ki tahihl ı:ulli, ee.. 

vabmı kanuna istinat edereı \·er. 
miştir. Fakat üzerimle dunıhtcak 
mühim bir nokta var. Eroin, muh. 
t.ekir sahcılann, ceml~·et gençliği. 
nl isti mar ederek, dejcne'l'e eden, 
hmmcıi kfırlnnnı temin eden bir va 
~ıtndır. BütUn <'..emi~·etler eroine 
Proln satarılnra karşı mücad0 lf' aç. 
mışlaroır. Erol" hasta!annı t eda\i 
için mUe-;seseler ~·npmış•nrdır. 

Şimdi Osman, hu derde tutuldn. 

ğuna pişmandır, devlet kapısma 

Jteliyor, yalvam·or, heni kurlan. 
nız, yann bu yii1.rlen b4"Iki cani o.. 
Jaca.ğım, belki daha bUytik felake •• 

lere Rilrüklenec<'ğim, cemiyetinize 
büyük zararlar yapacnğnn, beni 
Te yapacağım unırlardan cemlye. 

tfnlzt kurtannız diyor. 1 
Cemiyetin huzur n selametinJ, 

ferdlerlnln nhlfıkt himayesini tize.. 

rlne alan cemh·etin kanunu " eni . , 
kurtanmn, tedn\'i ederim, amma, 
bir ~uç 1 le de öyle gel,, diyor •• Bo 
lçtlmaf bir ya.nl~lıktır. Tlmnrhane 

\'eya her hangi bir tedavi milesse. 
fl~I, kapdannı bu hast.nln.r için ar. 

dma kadar n~mahdır. Hatta bun.. 

lan cemiyetin l~lnde baŞkalanns . 
zarar \"ennemelerl içtn, arkalarma 
düşüp koleralı, ,·ebalı hastalan 
topladığı gibi, toplnmalı. te<ln\iye 
çalı malıdır. Ewela, eroin kaçak. 

~lığmm önüne geçmek liimn dL 
yec~k<1inlz, dlyeeeğim amma, bunu 
ba:-jaramadıklanna göre, bari, has. 
taJanru tedM·I lmkfinlannı hazır. 
lamalı... Evnın. adliye koriclonın. 
da gezPn Osmanın arzuhaline mer 
el bultuımnlıdır • 

ADSIZ l' AZlf'I 

Saçları Beyazlaşan 

7 Yaşında Bir Kız 

Srva.s, (TAN) - Gökçebost.an m~ 
hallesinde oturan eekerci Mehmedin 
7 y~mdaki kızı Nezahatin saçları a. 
ğarmıya ve b\r hal gün gcçtikç~ ar~ 
mıya. ba§lamıştır. Kızcağızın vüou • 
dunda da beyaz le.keler hasıl olmak ~ 
tadır. 

Saçlarmm akı karasından çokla • 
şan Nezahat, arkadaşları kendisiyle 
"Anne! Anne!,, diye alay ettikleri i. 
çin mektebi terke mecbur olmuştur. 

Bu aksaçlı kUçilk, saçlarına eski 
rengini verecek bir çare bulup tek. 
rar mektebe gitmek istemektedir. 

lzmirde Kükürtlü 

Yağmur Ya~dı 
!zmlr, - Ayın ikisinde ve UçUnde 

buraya yağan yağmurların KUkürtlil 
olduğu hayretle görUlmUştilr. Ya~ • 
mur sulan gUneşin tesiriyle tcbah • 
bur ettikten sonra, bilhassa nynkla 
b!\."rlmıyan yerlerde san kUkUrt ta • 
baka.lan f nrkedilmiştir. lzmir civa -
rmda yanar dağ bulunmadığı için, bu 
hadiıııenin, nasıl vukua geldiği anla • 
~lama.mıştır • 
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Beşiktaş Dün 
~nkarC.gücüne 

3 • 1 Galip Geldi 
l Yazan "; e.Jref ~ef\k } 

C llma.rtesi giinU Güneşi 
bir gol farkla mağlup e 

den AnkaragUçlüler dün Beşik • 
taş sahasında. Be§iktaşWara yenil 
diler • 

Etrafı oldukça dolmuş olan Be 
şiktaş sahasına takımla rdizildik 
leri vakit Ankaragücünün Güneşe 
.karşı çıktığı kadroyu muhafaza. 
ettiğini gördük: 

Mehmet Ali - Fan.ık. Enver -
·Fuat, BUlent, Feyzi - ,Eşref, Hak 
kı, Muzaffer Rıdvan, Hayati. 

' Ve Nihat Asımın hakemliği ile 
oyıuna b~landı • 

1Ik beş dakikada Beşiktaş takı _ 
mma yeni almm:ış olan merkez 
muavin Bülentle cenah muuinleri 
ve muhacimler tama.miyle anlaşa -
nıadıklarmdan hAkimiyet ortada 
sallandı. Onuncu dakikaya doğru 
Beşiktaş kendi tarzına rakiplerini 
uydurdu. Uzun isabetli paslarla in 
meğe başlayarak Ankara kalesi ö. 
pünde tehlikeler gezdiriyorlardı • 

10 uncu dakika: Sağdan sol iç 
me~künde akan Ha.kkıya kada.ı:: va 
ran bir pasla Hakkı Ankara ka -
lesi önüne çıkıverdi. Ankara ka... 
lecisinin müşkülatla kornere çı -
kardığı şütünU çekti • 

Deşikt.a.5m Golleri 

S oldan çekilen lfornerl kale 
karşısından içeri doğrul • 

tan Hakkı takmunm ilk sayısıru 
yaptı • 
15 inci dakika: Beşiktaşlılar bu gol 
den sonraki dakikalan hep hUcum 
da geçirdiler. Muavin hatlarma ka. 
dar iade edilmiş topu tekrar sağ
dan tazeleyerek yine Ankara ka.. 
lesi önlerine geldiler. Yarnn da -
kika kadar on sekiz pas çi~ 
üstlerinde biribiri arkasına §Ütler 
çektiler. Ankara müdafilerinin ve 

kalecisinin talihli kurtanşlarlyle 

gunlaşan Beşilrta.Ş oyuneulan An
karalı rakiplerinin saha. ortaların 
da rahat top oynamalarma imkli.n 
vermiş oldular. Sekiz dakika son 
ra hücum teşebbüslerinin rakip • 
!erine tamamen geçeceğini hisse -
den beyaz siyahlılar bir daha ateş 
lendiler. 

37 inci dakika: Sağdan Beşiktaş 

kalesine sokulan Ankaragticü mu 
hacimine favüllil çıkış yapan Be. 

şi~ sol müdafii takmıma firikik 
cezası verdiler. Ankaralılar bu çe 
kişten istifade edemediler. 39 un
cu dakika: Bu tehlikeyi atlatan 
Beşiktaş hemen orta.dan indi. Bu 
inişin şütilnü AnkaragücU kaleci.c;i 
kornere çıkararak çelebildi. Soldan 
çektikleri korneri de Beşiktaşlılar 
ba.şarama.d rl ar. 

42 inci dakika: Soldan inkişaf 
eden bir Ankara hücumu önünde 
Beşikta.~m eağ muavini Fevzi lil -
zumsuz hendbol yaptı. Yakında. 
çekilen frikiki Beşiktas kalecisi iyi 
kurtardı • 

Ankaranm Golü 

4 3 Uncu dakikada soldan iyi 
ve müessir bir şekilde inen 

Ankara.gUçlUlere karşı Beşiktq 
sağ mUdafii açıkta bir f aül yaptı. 
Korner gı'bi çekilen frikike Beşik 
ta§ kalecisi vakitsiz çık~ yaparak 
kalesini boş bıra.kmrş oldu. An -
kara. sol içi ka!a ile boş kaleye to.. 
pu sokarak ilk golü kaydetti. 

44 UncU dakika: AnkaragUcil k& 
za.ndığı golle hrzmı arttırdı. Sağ

dan seri inen Ankara.gücü muha. 
cimine Beşiktaş sol hafı arkadan 
çarptığı için GilçlUler bir frikik 
kazandılar • Çekilen şUtUn iade 
sinde Ankara merkez muhacimi ö. 
nü ve yanlan boş olduğu halde vu 
ruşiyle kaleyi aşırttı. 

. Birlncl devre 1 - 2 Beşiktaş 1&-
ikinci golü atamadan döndUler . hine neticelendi • 

Tehlikeli tazyikten henüz kurlu. İkinci -Devre 
lan AnkaragUçlüler beyaz siyahlı. 
larm sağdan açılan yeni hiloum • •• lk on dakida iki taraf hlld-
lan önUnde kale önlerine kadar miyeti nöbetleştiler, biri. 
çekildiler. Ankara kalecisinin ile birlerine sert hilcumla.r yaptılar, 

ri frrlama.smı fırsat bilen Muza!- fa.kat hiçbiri gol çıkaramadı. 
fer sc:.ğ!::.:n bir şiltle ikinci golü de Üstilste hUoum taz:eliyen Beşik.. 
.~ıkardı. f.aşlılarm sağiçi ı;ağaçıktan aldı • 
, Bu golden 80m'a elde eWkle?t ğı topu kalenin ağzına doğru sür. 
vaziyete kanaat etmig gı"bi dur • 1• ,(Arkası Sa. 10 Sü. 3 de) 

J\nkara kalesi önünct e .•. 

Başvekalete Bağlı Bir 
Spor Müsteşarlığı 

ihdas Ediliyor 
AnlCara, 11 (TAN muhabirinden) - Türk Spor Kurumu· 

nun yeni tefkiliitile ba,lıyan spor ve gençlik hareketlerinin 
devletleftirilmesi ve milli politikaya uygun bir tarzda organize 
edlmesi cereyanının tabii bir neticesi olarak spor müste~arlığı 
kurulacağı hakkında "T AN11 ın verdiği haber, bugün tahakkuk 
etti. 

Türk Spor Kurumu Jkfncf reisi 
Bay Halit Bayrak, istifa etmiş, is
tifası Partice kabul edilmiş ve ye. 
rine Erzurum mebusu Bay Şükrü 
Koçak tayin olunmuştur. 

Türk Spor Kurumunun kurulu. 
şundan bugüne kadar görünen ça. 
lışmumm bıraktığı intibala genç-

lik tcşkilütmm bu yıl içinde mu. 
hakkak kurulacağı karan birleşin. 

ce spor ve gençlik işlerinin tek bir 
idare altına almma.sı, bir muvaffak 
-0lma şartı olarak telakki edilmiş. 
tir. lşin ehenımfyeti dolayısiyle 
doğrudan doğruya Başvekalete bağ 

lı bir spor müsteşarlığı kurulması 

Ankaralı Gençler 
İzmirli ÜÇoku 
2 • 1 Yendiler 

•1 zmır, 11 (Sureti mahsusa-
da gönderdiğimiz arkadaşı

mızdan) - Ankara şampiyonu 
Gençlcrbirliği, bugün ikinci maçını 
Alsancak stadında 8000 i bulan bil 
yük bir kalabalık önünde Üçok ta
kımıyla yaptı. Saat 17 de başlanan 
oyuna Ankara, dünkü kadrosunu 
aynen muhafaza ederek çıktı. 

İzmir, eski kadrosunda mühim 
tadilat yapmrş ve en kuvvetli oyun 
cularını muhacim hattına alarak 
şu vaziyette kurulmuştu: 

Nejat, Ali. Ziya, Namık, Enver, 
Necdet, Saim, Sait, Adil, Şükrü, 
Basri. 

Oyuna Ankara, büyük bir sürat 
le başladı. Daha ilk dakikalarda 
dünkü mağlubiyetlerinin acısını 

çıkarmıya ve Ankaraya galibiyet
le dönmiye azmettikleri belli olu
yordu. Ac:ıklan vasıtasilc yaptıkla
rı akınlar, bilhassa İzmir kalesini 
tehlikeye sokuyordu. . .. . ('. 

U çok takımında barız bir anla-
şarnn rnazlık ve heyecandan 

mütevellit bir tutukluk göze çar
pıyor. Bu, herhalde dUn çok bozuk 
olan Ankaralıların bugünkü bilgili 
oyunu karşısında hayretten doğan 
bir şaşkınlrk olacak.. Hakikaten 
dünkü oyuna nazaran Ankara, bu
gün °her hattında bir anlaşma olan 
klas futbolü oynuyor. 

Tam dokuzuncu dakikada kaleci 
nin hatasından istifade eden İhsan, 
Ankaranın birinci golünü yaptı. 

Bu sayıdan sonra İzmirlilerin a
çılacağı tahmin edilirken bilakis 
ayni bozuk oyunda devam ettiler. 

36 ıncı dakikada soldan gelen bir 
akında Rasim, ikinci Ankara golü
nü yaptı. Ve devre Ankaranın e
nerjik ve İzmirin bozuk oyunu ile 
2 - O Ankara lehine kapandı. 

•• kinci devrede İzmir takımın-
da tadilat yapıldı. Namık 

solaçığa, Şükrü hafa, Basri soliçe 
geçmişti. Bu devre mütevazin baş
ladı ve lzmirin gol yaptığı 9 uncu 

kararlaştırılmıştır. Bu müsteşarlı. 
ğm geniş blr teşkilatı olacaktır. 

Bütçesi, gençlik teşkilatına veri
lecek para ile Türk Spor Kurumu.. 
na tahsis olunacak tahsisat, hususi 
idare ve belediyelerin bütçelerin.. 
den aynlacak yUzde 1 den terek -
kiip edecektir ki yekôn olarak bir 
milyon lirayı tecvaüz edecektir. 

dakikaya kadar bu tevazün eva~ 
ettL Ankara müdafilerinin ileri bil 

lunmasından istifade ederek d~~ 
bir pas alan Adil, lzmirin golUO 
yapmıya muvaffak oldu. Ve ınU~• 
baka 2 - 1 vaziyete giıince, oyıJllı 

Beşikta1 - Ankaragücü maçıfl' 
dan başka bir enstantane 

çok heyecanlı bir safhaya döl\(}}' 
dü. 

•ı zmirin hakimiyeti barizdi·;' 
anda Ankara futboJcul 

parlıyan Oçoklular karşısınİi~ 1:; 
calar gibi oldularsa da lzmir ınu 1'' 
cimlerinin kale önündeki tut~~ 
luklan ve fırsatlardan istifade. tı!I 
memeleri, oyunu tekrar mUsa\1 tl' 
şekle soktu. 10 dakika müd~e U' 
çok seri ve o nisbette zevkli bit 
yun seyrettik. ce' 

Stadı dolduran 8000 e yakın :s' 
yirci, takımlarını milthiş anuşll) U' 

rak oyunu azami bir heyecana 58ı, 
kuyorlardı. Bu tehlikeli safha>: O' 
latan Ankaralılar, canlandılsl"• r 
yun üzerindeki hakimiyetlerini te ı 
rar ellerine aldılar ve maç ta ~, 
Ankaranın hakimiyeti ile nibll).e 
lendi. 

Bisiklet Yarıflan ıet 
Ankara, 11 (TAN) - B!sijı, 

federasyonu tarafından te~P p' 
len bisiklet yanşlanna bugiln #' 
talya, İzmit ve Denizli vilayet!~' 

de b~lan.rruştır. 30 kilonıe f!' 
yanşta Antalyada Silleyınan. ıı" 

mitte Orhan, Denizlide AH Ore' 
rincl gelmişlerdir. 



HAY AT VE _GENÇLiK 
MUAMMASI le< AlD>lCI~I 

Kadın. 
Genç. 

Hayatın 

Güzel ve 
Fakat 

Her 
Cazip 
Nasll? 

Devrinde 
Kalabilir. 

1 Elbiselerde Yeni Renkler 1 

G ençlik ebedi değildir. Bu~u her 
yin ~ bilir. lmkfmsız olan bir 

ntulı ı>eşınden koşmak mutlaka onu 
tıasıı~~ etmek istemek kadar ma 
liğind ı olur mu? İnsan yalnız genç 
dine ~:~ı değildir her yaşın ken
dır. g e hır hoşluğu bir letafeti var 

trn 13~ güzelliğin şekli ve tarzı haya • 
~nı er d~vresinde başkadır. Her ya 
dır k~Yn bır gilzelliı;'i bir cazibesi var 
ın ·ı, hiçbir zamanki ötekine benze -

ez. 

~nkU genç kızlık halinizi artık dil
en m.ey:iniz. Bugün genç kadın iken 
y gUzeı olmanın çarelerine bakınız. 
ıre ~n ,Yas;ılandığınız zaman yine zarif 
e azıp kalmıya gayret ediniz. Ge • 
~un. za?1an~ esef etmeyiniz. O günle 
tı' gü~U mUkayese ediniz görecekai • 
t~ı, b~gUn de fena değildir Gü -
ta . nedır? Bugünkü güzel hareket 
b tıbe ve zerafet güzelidir. Bunlar da 
.; YIU}ta olabilir şeylerdir. Modem 
ı tellik Yirmi yaşındaki kadında ta
de ık sıhhat ve neşe otuz yaşındakin 
~ e ahenk emniyet ve kuvvetli şahsi -
f:ı kırk Yaşındaki kadında şahsiyet 

a olarak zerafet ve şıklık kırktan 
~tıra da anlayış tecrübe ve müsa -
-aha ister 'Y . 
b arı yolda kalmayınız. Bayanlar 
l~i ~~ın her devrin kendine göre gU 
tlıak gı. vardır. Bunu anlamak ve bul
hatıı lazımdır. Her şeyden evvel sıh -

olmak gerektir. 
h 8ıhhat neşe tazelik emniyet ve a.
e.ngı tevlit eder. 
' 

20 ya.:;mda 

80 ynsırı"" 

40 yaşından sonra 40 ya..,mda 

H er Y8.~ki kadmm kendine glS
l'an re giyinmek taranmak ve bo
~kltnak llı!ullerl vardır. Yirmi yaşın 

~~Haftalık Liste~~~ 
• kadına şunl söyliyeceğiz. 

~~eU ~lunuz. GUlUnUz şarkı sOy'le 

eeı tabu ve 1canlı olunuz. Ağır elbl 
ere itinalı saç tuvaletlerine ihtiya 

crnız 
1·.ı Yoktur. Saçlarınızı frrçalaymız. 
.J•Ce tara 
Onı Ymız ve serbest bırakınız. 

e atın Canlı ve kıvırcık oluşu sizi 
~ gUzeı süsler. Yirmi yaşındaki bir 
~ tUzgft.r bozmaz bilakis havalan· 
edin ak g\lzelleştiıir. Cildinize itina. 
~ 1~ ki, sonradan çirkinleşmesin. 
~ gü~eı boyalarınız açık hava ve 

kızı eştir, Ot~ yaşındaki kadın! Genç 
•·-arın tehlikeli rakibisiniz. Onların 
"41.l;eliği 
Onı ve neşesi sizde henUz bakidir. 
1ik ardan fazla bir cazibeniz on sene
le tecrUbenizdlr. Parlak şahsiyetiniz 

onlan gölgede bırak b'lirsi" · T" -lılııize a ı nız. ı 

lllıi ve renginize göre saç tuvaleti 

tıııu Uydunınuz. Alnmız ve şakakla -
ntı bo açık olsun. YUzünUze süreceği
l'Jlı Yala.r tiplnizin kuvvetli tarafla 
~rtaya çıkarmalıdır. 

ııe 1,..ı k Yaşında.ki kadın eğer vücudu 
.,. 4 baknıa.k ji 

tel ınnasti~ ve sporla gU 
ı>ı'"~klinı lnuhafaza etmiş ise süslU 
">'.,-~ıne · bir 
de bo yı az göze çarpacak şekil • 
~ .. _1 Yanınayı kendine yakıştırabilir. 
~ arnııı bı--
beın ut1.2; kabarıkça taranırsa 

aklan az .. rti 
~Ikl go nUr hem de yüziln 

Pazarte•i - Soğuk kuzu budu jelatinli, kıymalı bezel· 
ye, tatarliöreği, göz.leme tatlıaı. 

Salı - Kalkan balığı tavası, kuzu etile enginar, nohut
lu pilav, portakal komposto•u. 
Çarşamba - Tavuk kızartma•ı patateıli, zeytinyağlı 

prasa, i•panaklı börek, telkadayılı. 
Perşembe - Pilavlı tas kebabı, zeytinyağlı bakla yc-

ğurtlu, reçelli krep. 
Cuma - Paça tiritli, İ•panak kavurmaıı, •İgara böregi, 

aşure. 

Cumartesi - Terbiyeli köfte, ebegümeci, ıehriyeli pi
lav, keşkülülıkara. 

Pazar - Kefal ha1lama mayonezli, taze yaprakla et ! 

dolmaıı, •u böreği, ıütlaç 

• 
salçalı 
lskara 
Bıftek 

tkl sıı.nttmetre kalmlığmda 
iki büyük dilim biftf'k alınız. 
Bu iki dilim tıı•kı bir sand\'I~ 
gibi biriblr:ile intibak etmesine 
dikkat ediniz. Bu yumurta bü
'iiklüğün<le bayat ekmeği ısla.. 
tıp erimiş tere)·n.ğt içinde ni. 
niz içine biraz tuz biber anu 
edel'Senlz sanmsak koyup ka.. 
nştınnız. Beş dakika hatif at~ 
te tutuııuı. Sonra indiriniz so. 
ğuduktan sonra bir yumurta 
nm sansını ilan edip kanştın. 

ııı b' ıklannı örter. Saçların rengi
~~ atına.k bu yaşta faydalıdır. 
'daıeıe a. doğru lnıniye ba.şhyan yüz 

tllek 1 ~ Yllkaek ve yerinde göster

' ~ boyanız otuz yaşındaki ka-
cla.b.a Yll8ından daha açık renk · ve nr~t '1iilmlt>rinden birinin tize.. 

YlıınUfa.k olmalıdır. rine bu c;alça~ı koyunuz Uu-rinf' 
1' trk öteki dillml kapatrruz. Etin iki 
r\ d Yaşından sonraki kadın siz tanı.fnın bir:ız ~·ağ sürünüz. Be~ 

~ar se e. herhangi bir genç kadm dakikn<1anberl kıımış olan ıska.. 
llUıı ı 1 \'lnı.Ii ve zarif olabilirsiniz bu ranın üzerine koyunuz, bir tara 
inek ~ Yaşlı olduğunuzu kabul et - ı tını altı dakika öteki tarafını 
tlbi ınu:1 beyaz saçlarınızı olduğu : beş dakika pişiriniz. 1 
tl.ıUtıllıle ~aza etmek tatlı tebessU _ Çı-0k ıca.k olarak sofmya ge. 

den gençı~a hayata ve kendiniz _ ı tirfnlz.:__ ~~~- __ 
tı.ız llıı ınUsamaba ile bakma. • 
laıı.nııı ~dır. Kıyafetinize itina, saç- Sert Deriler 
tıUıe hat·Yi tanzim edip yüzU- Vücudumuzu ı:srten deriler ince, 

Müşküllere 

Cevap 

Veriljoruz. 
• 

tznıit Kozlukta Ayten: 
J. l'azın yiiziinılio bazı kısımlnnn. 

da giine.5 ve rüzı.;U.rünn lekeler hasıl 
oluyor. 

il. Yüzüımle çılmn küçük sivilreler 

rok çirkin lekeler bırakıJor zamanla 
ka~·bolmu~or. Ne yapa~,ın~ • 

1 Yazın güneşe ve hatta açık ha. 
vaya çıkarken yüzünüzü bağlayınız. 

tik yaz güneşinin cildinizi hemen yak 
mamasına itina ediniz. Tedricen ya. 
narsanız leke olmaz. YUzc her hangi 

bir yağ faydalı olur. Dikkat edeceği. 
niz nokta cildin tedricen kararmasL 

dır. 

11. Yüzünüzde sivilcelerden sonra 
ti lekelerin olmaması için evvela si. 
rilcelcrin olmaması azımdır. Bunun 
Için de cildinize biraz hakmak lazım. 
Evvela kuru veya yağlı olduğunu an 
Jamak icap eder. İnce bir ka~d1 

"" yüzünüzde gezdıriniz bu kağıdın :u_ 

zerfnde yağ görürseniz cildiniz de. 
mek ki yağlıdır • 

Solda: Bej renkte zarif bir man 
to, kumaşı yumuş:ık bir yünlüdür. 
Mantonun dört tane cebi vardır. 

Düğmeleri ve kemeri kahverengi 
deridendir. Baştaki kahverengi 
hasır şapka ~oyundaki yünlü 
kahverengi mendil Ye ayni renkte 
eldiven ve papuçlariyle ne kadar 
zarif bir kıyafet teşkil ediyor. 

Sağda: Bu yaz açık renk emp
rime elbiselerin üzerine koyu renk 
yünlü kumaştan dilz ve önÜ' aç 

mantolar giyilecektir. Resimde 
gördüğünüz manto laciverttir. Be
linde lacivert deriden bir kemeri 
vardır. Mantonun önünde ilik düğ
me yoktur. Kemer ile kapanıyor. 

Si\'ilcelerin önüne geçmek için yü. 
zünilzü haftada bir bol sabun ve 

ılık su ile fırçalayınrz. Bunun için yqı
muşak bir diş furçası veyahut bir 

traş fırçası lazımdır. Yine haftad2. 

bir gün bir yumurtanın a.kını bcyaı 

oluncıya kadar vurup yüzünüzü iyi 
ce yıkadıktan sonra her tarafına sti. 
riip bir çeyrek bırakınız sonra yine 
bol su üe yıkayınız. Her halde bu 
tarzda hareket ederseniz sivilceleri.. 
niz azalır. Şayet yine çok olursa bir 
doktora müracaat ediniz bu sivilce • 
lere karşı injcksionlar vardn size 
ondan yapsın mutlaka geçer. 

Güzellikte Yemişlerin Rolü 

• • • 
Eyilpten N. R. iınzasile mektuı 

gönderen bayana: 
- Anlattığınız mesele bir iç acr. 

srdır. Kadın sayfası muharririni doğ
rudan doğruya alakadar etmemeklı
beraber, mahkemeye gitmenizi tavsL 
ye edemem. Anlaşmıya çalışırsanız 
daha iyi olur. Eğer bunda mu,,affak 
olamazsanız bir a\"Ukata başvurunuz . 

l<aymaklı Çilek mi Limon· 
lu Çilek mi Seversiniz? 
Rn ınut1irn midenİ7.P . nnılmtış '1P211r1=r. "ho T\Dnl cHol.r vemesi

ni sevdiğinizi sormuyorum. Cild'nize sütlü çilek mi, yoksa limon
lu çilek mi iyi ge]ecek onu anlamak istiyorum. Çilek mevsimi yak
laşıyor. Şimdiden buna hepiniz sevinirs=niz. Sevinciniz bu yazıyı 
okuduktan sonra bir kat daha artacaktır. Çünkü göreceksiniz ki 
sevgili ç"lek yalnız zevkinize değil, güzelliğinizi muhaL .:ı. için de 

size hizmet edecektir. 

Çilek ekşiliği ve kendisine mahsus 
hassaları yuzundcn bazı iıısanlarm 

midesine dokunur hazımsızlık verir. 
lşte mideye muzir olan bu hassalar 
cilde pek faydalıdır. 

Bazı fabrıkalar mayıs ve haziran 
aylarında köylerden vagon dolusu çi 
Iek getirtirler. Ve derhal bunlardan 
türlü türlü kremler ve yüz sulan ya
parlar. Fakat bunlar taze ve çiy çi
lek kadar faydalı değildir. 

Çilek mevsimi gelince on iki ta~e 
kadar büyük çilek alınız. Çatalla bır 
tabak içinde iyice ezip suyunu çıkar 
tınız. Eğer cildiniz yağlı ise bunun 
içine yarını limonun yarısını sıkınız. 
E"'cr cildiniz kuru ise bir kahve kaşı 
ğı"' süt kaymağı karıştırınız bu mah -
liıtu temiz bir tülbent üzerine yayıp 
burnunuza alnınıza yanaklarınıza \"e 
boynunuza koyunuz on dakika kadar 
bırakınız uzanmak \'e ara sıra par • 

l
1

maklarla hafif hafif Uzerine vurmak 
faydalıdır. Mcsamata iyice nüfuz et· 
mesine yardım eder. Bu çilek ezmesi 
oi yüzünüzden çıkardıktan sonra iyi 

. llık su ile kabilse yağmur suyu ile 
yıkamak kafidir. 

Her gün çilek mevsimi devam etti 
ği kadar bunu yapmak belki size güç 
gelir. Fakat her sabah yüzüntizU yı
~adıktan sonra bir büyük çilek alıp 
ortadan yarınız. Ve yava~ça bütün 
yüzünüze süriinilz. Daha çabuk yap 
mak için iki elinize birer çilek alıp 

sUrünliz. Bırakınız kuruıııun on da -
kika sonra ılık su ile yıkayınız. 

Her nev:i yemiş hatta bazı sebzele 
rin bile cilde faydası vardır. Mesa -

matı kapar ve cildi yumuşak yapar -
lar. Salatalık ta pek f aydalrdrr. Hal
ka halka kesip yüze sürülebilir. Mev 

Çilekleri ifte böyle hazırlayıp 

kullanacakıınız 

lanılabilir. Yumurtası gerek sansı ve 
gerek beyazı ylize süriilerek cilt sivil 

celerden kurtulur. Tabiat bunları si· 
ze hem gıdalamak hem de güzelleş -
mek için vermiştir. İstifade ediniz. 

'-tık 'l'etıkiJ. bir PUdra dudaklarınıza kalın sert ve yumuşak olur. Tuvalet 
tlıı~i "e ~lr nıj sUrebUirsiniz. Gözle hus~unda tatbik edilecek tarzlar da. 
•tnıı eğ~goz kapa.kların1Z1 boyamalı- derinin cinsine göre değişir. Sert de 
~!tatar-ıs saçlannızı mavi çivit ile riler daha .!azla ihtimama muhtaçtır. 
li~bt~~ıt onlara tatJı ve tertemiz Yumuşak derilerin de bir mahzuru 
--~ l bir k "erir. Ve o yaşın güzel vardır Çabuk yıpranırlar. Derilerinin 

a.t daha a.rt.ırmış olursu - füıt tabakalan kalm olan bayanlar I t Yeni bir bahar koıtümü. Ceket: Siyah organzaaan beya1: ca-
f e . . h k _J• 

tarlı ve beycu oike ile ıiUlenml.f, etek •ıya repteruıır. 

. simi gelince çilekten sonra salatalık 
ta bu işi görür. Uzak şehirlerde 

krem ve her nevi tuvalet eşyasının 

bulunmadığı köylerde kadınlar gü • 
zelliklerinin muhafazası için bu tabü 
çarelere müracaat etmelidirler. 

Mesela tereyağı iyi bir yağlı krem 
olarak sut Yüzü temizlemek icin kul-

Çilek mevsimi geçtikten sonra da 
çilek tedavisi yapmak için şöyle bir 
tertip vardır: Yarım bardak su çıka
cak kadar çilek ezip sUzUnüz. Bu su. 

yun içine bir tutam toz halinde Bo • 

raks, birkaç damla da kolonya koyu• 
nuz. Yarım bardak ta süt ilave ediniz 

iyice çalkaladıktan sonra yilze sUrU· 
nUz. Çok fayda göriirsUnUz. Gilzel 
ve lezzetli çileklerden hem yiyerek 
hem de sUrlinerek ist.lf ade etmek için 
birkaç zaman daha beklemek lazım
dır. 

iaha geç ihtiyarla.rla.r , 
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Edremit 
Halkevinin 
Çalışmaları 

1 ÇORLUDA YOL ıNŞAA Ti 1 

F.dremit (TAN) - Halkevinln mU 
• ve sergi kolu bu ay başında ç&lış
mıya başlaınIJtır. nk iJ olarak bir • 
"isirıatika., müzesi kurulmasına 

karar verilmlft.ir. 
Temsil kolu, "Kozanoğlu,, piyesi -

n1n sahneye konulmasına hazırlan -
maktadır. 

Köycülük kolu, köylerin ağaçlan -
4ınlması için fidanlar tedarik edi -
yor. 

Spor kolu, Uç futbol takımı yetif -
tlrmiye çalı,ıyor. 

BUyUK emeklerle hazırlanan "Edre 
mit tarihi,, nin baaılmuı bitmı.,tir. 

Yakında bir F.dremit bro,Urü çıkarı 
Jacaktrr. 

Müzik kolu yeni hevesklrları yet.it 
tirmektedir. 

Ç orlu, (TAN) - Llirne culalt yolunun kcuabaJan geçen 
kumı parlıe olarak yapılacaktır. Bu .ene kcuabanın yeni· 

Jen bir çok yollan tamir dilmiftir. Yukarki reıim, bu inıaat faa
liyetini tabit eJiyor. 

Bergamada Antika 

Bir Bina 
Bergama (TAN) - Kızılay Berga

ına şubesinin halen bulunduğu bina 
150 sene evvel kamilen mermerden • 
yapılmış ve antika denilebilecek bir 
durumdadır. Otuz 8ene evvel bu bina. 
ya sürülmüş olan yağlı boya şimdi 

kazıtılmış ve bina, daha güzel olan 
tekli uliaine dönm Uştur. 

SAMSUNDA BiR 
ESKiCi KARISIHI 
ELiYLE BOGDU 

Sonra cınayeii 
Kendi haber verdi 

Samıun, (TAN) - Eskicilik yapan Muhar
rem adında biri, poliıe müracaat ederek karııı 
Aıiyenin kaybolduğunu bildirmittir. Arattır
ma ıonunda Aıiyenin ceıedi, tehir civanndaki 
Mehmedin bahçesinde, ısırganlar içinde bu
ıöDnrtaymr. 

Zabıta tahkikatı kadını bizzat Muharremin 
öldürdüğü netceaine vardığı için kendiıi tev
kif edilmittir. 

Muharremin itlra!ma göre, aralarında geçimsizlik 
olduğu için mahkemeye müracaat edip boşanma ka
ran alan katil, bu kararın temyiz mahkemesince nak 
zedilmesi Uzerine klll'J8ı Asiye ile barışmıştır. 

Llkin aralarında tekrar kavgalar başla.m~ ve bi
raz delice olan Asiye, geçen sene kendisine ağır söz
ler söylemiştir. Bunun üzerine Muharrem, kansını 
eliyle boğmuıp, sonra yilzUnü adam akıllı keserek ce
sedini götüri.ip Mehmedin bahçesine atmıştır. 

Konyada Leylek - Kartal Muharebesi! 

Tarlı ibüm imalathaneıintle üzümler 
tiplere ayrılıyor 

Samsun (TAN) - Her sene buraya yüzlerce ley
lek gelirken, bu sene ancak on beş leylek geldiği na
zarı dikkati celbetmı,ttr. 

Ozüm ve incir 
Kooperatifleri için 
Hazırllk Başladı 

lmür, (TAN) - Yeni tefkil edilecek olan üzüm ve incir aat11 
peratifleri için lktıaat V ekiletinin emrile e1&1lı ıurette faali
ıeçilım.tir. 

Bu it etrafında 11zt1m kurumu cli- ı ve incir satış kooperatifleri faaliyete 
•ırT"""ı ile birlikte İzmirde çalışmıya geçeceklerdir. 

emur edilmiş olan lktisat Vekileti Yeni kooperatifler kurulacak 
ticaret umum müdür muavini Bay latihsal mıntakasınm belli b8.flı 

ddin Aınkaradan ,ehrimize gel merkezlerinde yeni üzüm satış koo-
ve işe başlamıştır. peratiflerl kurulacaktır. Gerek incir 

Yine bu işte çalışacak olan tktUıat ve gerek UzUm satı, kooperatifleri 
.uieti tarif eler mUdUrU Bay Muhip doğrudan doğruya sabJ işleri ile Mfııf 

Ankaradan Ayvalığa geçmiıptir. gul olmıyacaklaıılır .. Satıt ve ihraç it 
gün sonra fehrimize gelerek İ.fe leri bu kooperatiflerin kuracakları 
lıyacaktır. birlik tarafından yapılacaktır.,, 

Bay Salilıaddln, yeni t~kDAt hak- Hususi surette haber aldığıma gö-
da bana şunlan söylemiştir: re incir satış kooperatineri Aydın 

"- Üzüm ve incir ııatış kooperatif mrntakMrnda halen mevcut bulunan 
ve birliğinin kurulmuı işleri tk- altı yerde yeni tekle BOkulacak, tlzUm 

t Veklletince tarit üzüm kurumu satı, kooperatifleri de yalnız ManUıa 
kt6ril Bay lamail Hakkı Verala ve Kernalp8.fada değil, bütün UzUm 

olunmuftur. mmtakalannda ayn ayn kunılacak-
Onllmtlzdeki ihracat mevslmlne ka tır. Bunun için Bay İsmail Hakkı Ve

' Uzilm ve incir satı9 kooperatifle ral, Bay Sallhaddin ve Bay Muhip 
1834 numaralı kanun hükümleri ta.raflarmda.n UzUm ve incir mmtaka

lll'IE!llllnde olarak kurulmuş ve işe larmda iki ay ıUrecek bir tetkik neti 

Konya civarında Kartallar ile ley
lekler aruında geçenlerde bir ÇJ.?'Pıt 
ma vukua geldiği ve Sam.sunu say -
fiye ittihaz etmiıp olan leyleklerin bu 
müsademede öldUkleri söylenilmek • 
te, birçok meraklı, bu hadise ile all
kadar olma.ktadır. 

Delikkaya 
Köyünde 

Bir Cinayet 
Sıvaa (TAN) - Dellkkaya klSytlıı 

de ehemmiyet.iz bir meaele cinayetle 
neticelenmlftir. 
Kapı kOl?lf U. ve uzaktan ara.ha bu

lunan Huan oğlu 45 yqmdaki Ab • 
dull&hm Uç çocuğundan Yuauf ve 
Veye, Ahmedin Uç yaıpmdald oğlu 

Veyael ile oynarken kavga etmifler, 
kapıya çıkan Ahmet, Veyse& dö • 
vUldüğUnU görmlif, Abdull&hın ço • 
cuklarma: 

.. _ Sizin eviniz yok mu Kapını • 
zm lSnUne gidin" demiştir. Evinin ö
nünde çarık diken Abdullah bunu 
duywıca Ahmede dofru ilerliyerek: 

- Utan mıyorını•un? Çocuglara 
ne bağmyorBun ! demlftlr. Buna kı
ıan Ahmet, hançerini çıkarıp Abdul
la.hr öldürmliftUr. 

Burdura 
içme Suyu 
Gelecek 

Burdur (TAN) - Burada mevcut 
çeşmeler ihtiyaca cevap verecek mik 
tarda olmadığı gibi künkler içinde ge 
len auyu kUnk çatlaklarından lağım 
pislikleri de kartfmaktadır. Eski o -
lan ıu yollarmm pllnı bulunmadığı 
için tamiri de çok gUçlükle yapılabil 
mektedir. 

Bu vaziyeti nazanitlbare alan vali 
mlz ve belediye reisimiz, kuabamıza 
demir borularla iyi ve temiz su getirt 
miye ve bu makntla urf tesi8at yap 
tınnaya karar vermişlerdir. Ancak be 
lediyenin pa.ruı olmadığından bu iş 
için belediyeler bankasından borç a
lınacaktır. 

Gelecek sene Burdurun iyi suya ka 
vuşacağı ümit edilmektedir. 

Burdurda 
Eski Eserler 
Burdur (TAN) - Burdur ve hava 

!isinde eaki ve kıymetli eserler pek 
çoktur. Fakat, şimdiye kadar bunlar 
maalesef lizımgeldiği ,ekilde korun
mam?fbr. Hatti değerli eserlerimiz
den bazdan iıpgal zamanında İtalyan 
lar tarafından alınıp götürilldUğU gi 
bi bir kısnnı da Antalya müzesine na« 
!edilmiş bulunmaktadır. Geri kalanla 
n da bakımsızlıktan harabiye yUz 
tutmuştur. 

Bunu nazandikkate alan vali A. Sa 
vaş, 8.sariatikamrzı korumak için ted 
birler almıya başlamrştır. 

Eski eserlerden hafif ve nakli ko
lay olanlar parça parça buraya geti -
rilmektedfr. Yakınd1L bunlar için bir 
park ve depo vücuda.-~etirilecekt.ir 

:Burun bu parçalarla beraber kasa 
bamız ve anfite~trları hakkında bir 
bro,ur çıkıınlmasına karar verilmiş -
,, 

lzmitte 
Elektrik 

lzınit, (TAN) - Belediyenin hazi
ran başlarında kağıt fabrikasından 
alacağı cereyanla şehre elektrik ve. 
receği ve kilovat b8.§ına 12 kuru§ a
lınacağı söyl~nilmektedir. 

Bergamada Elektrikıizlik Derdi 
Bergama, (TAN) - KasabamWD 

en büyU.k ekaiklerinden biri elektriği 
oıma.muıdır. Elektrik olmadıfı için 
radyodan da lltifade edilememekte • 
dir. Bu vaziyet karşısında Halkevi 
ba.şk.&nl Fehim Ergin, Ev için aktlmü. 
lltörle çalıtan bir radyo almıya karar 
verınifti.r • 

Havranda Fakir 

Hastalara Yardım 
Havran (TAN) - Çalıtkan beledi

yemiz, müracaat eden kaa&balı ve 
köylü fakir huta.İarı doktoruna, mu
ayene ettirmekte, bunlara paruız illç 
ta vermektedir. 

Bu •ıhht Y'Udımdan dolayı herkea 
memnundur. 

lzmir U muml Meclisi Dafıldı 
lzmir (TAN) - Umwnl meclisi 

vtllyet bUtçealnın yekiinu umumfai • 
nl 2,664,314 lira olarak te.pit eyle -
mı.,ıtr. MeclUı, gelecek aene lldnclkl:
nunwı 17 inci cumartesi gUnU toplan 
mak tlzere dafılmı,tır. 

Burdurda Köpekle öldürülüyor 
Burdur (TAN) - Geçen aene im

ha edilen sokak köpekleri yine çoJal
mıya bqladıfı için belediye yeniden 
öldürme faaliyetine başlamıftn'. Kö -
pek l&hiplerinln hayvanlarına numa
ra almalan lUzumJJ Uln olunmuftur. 

Smdll'ııda Yafmurlar 

&mlf bulunacaktır. ceslnde hazırlanacak olan rapor tktl-
lnctr l&UfI için, Aydın zird Hbf sat Veklletine gönderilecelr, veklle

tlfleri ayni kanunun 24 üncll tin tensip edeceği ,ekle glSN eaU. ko 
de hükümlerine intibak edecek • operatilleri tefkUltı yapıl~aktır. 

Smdırgı (TAN) - Çoktanberl ku
Ahemdin anası MevlUdenin Abdul rak giden havalar değişmiş, köylilnUn 

lahı tuttuğu, oğlunun da hançeri sap beklediği feyizli yağmurlar ba.şlamIJ
ladığı söyleniyor. Ahmet ve MevlQde tır. Bundan dolayı çiftçi çok 8evln • 
tevki! edllmUılerdir. mekteclir. 

Kırıklık, Esnemek ve Rahavet ~ 
Hastalıkların piştarıc:br, fakat onları 

LGRiPiN'le~ 
Karşılıyabilirsiniz 

' GRIPIN 
Radyolin müeaaerelerince h•• 
zırlanan ve Türk kimyevi ınilr 
tahzarlarının en muvaff aklarıır 
dan biri olan o ilactır ki vücudii 
nezle, grip, brontit haıtahk)atl• 

na kartı kale gibi müdaf.

eder, harareti ıüratle dütüriif 
ve bütün ağrıları geçirir. 

Gripini Tercih Ediniz •. 

Yeni 

Çocuk 
Anıiklopediıi 

10uncu 
Cüz 

Çıktı 
Çocuklarile 8vUnmek iıtİ· 

yen babalar, çocutunuza 
mutlaka Yeni Çocuk Anıik
)opediıi alınız. Bu eıer ço· 
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetli hediyedir. 

~·AN 
&BONE BEDEIJ 

Ecnebi 

1400 Kl'f. 1 Sene 2800 Krf. 
750 • 6 AJ 1500 • 
400 • s ,, 800 • 
150 ,. 1 AJ SOO .. 
Mlltetleraruı Polta lttlhadma 

clabil olm\yaa memleketler lcln 
ıo - ta • ı . u liradır. 

Kuvvetli varhklar 

En bUyUlr hızlarını kendi io 
cevherlerinden alırlar. Var· 

lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 

müstahzarların dalma fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
•ebebl, başkasını taklide 
özenmemesinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme. 
sindedir. 

Dikkat ediniz ki: T #,KLlD 
daima (benzer) idir.1hic bir 
vakit asıl olamaz. 

Resmi devairln 
'Şeliadetnam 

tavmyesini havi 
olan 

SüT MA.KtN.AJI 
v!KlNG 

markahdır. 

:!JrK :florupa ııt1. sıı. 
ısu .. auL. GAL.t.Tl. PEl\SEM81 PAZ.t.111 -

T elarat ZI RA T leta,,bul • T alelo,., . 411~ 

, 
Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her clna kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Yeni Çocuk AnıOdopedlll 
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Muhammet Hanife 
HEPiMiZ ELEKTRiK 

BATARYASI GiBiYiZ 
Göz Hapsi 

Altına 

Ahnmııtı 
rın-::!:· Ehllbeytin en bUyUk rUk 
eınrı 

1 
(Muhammet Hanife) nin 

ı~ e hareket ediyorum. Onun 
de&.ıu_"181tumdan başka bir gey 
"" &Ullll, demekle lktif a etmı .. ti ou aözt .,, .•• 
Cezbe er, halkm rtıhunu kolayca 

ao:;:_eye ld.n gelmişti. 
lınnu h · .Muhtar, halkın teveccU- ceğim ki; duyanlar ve işitenler, 
den. tam aleldar edecek hareketler - hayrette kalsınlar ... Haydi baka -
l&ltazı amiyle çekinmişti. Emevi lım .. Hepiniz, hazır olun. Mekke 
lerv ~taun ida.meei için halkın- üzerine yürUyeceğiz, demiştl.. O 
il& etine, haya.tına, bütün varlığı- anda, Kiıf ede büyük bir hazırlık 
11 bı:'1Ulalli.t olan Emev! memurlL ba.şgöstermiştl 
bera.~ birer lraktan tardetmekle Bu hazırlık, uzun sUrmemı.tl 
daıet r, her yerde hUrriyet ve a. Muhtarın piştarları, yıldınm sür&· 
-. eaaama mtlstenit bir idare tiyle, Mekke civarına takarrüp et-
"e eınu.tı. İra.ktakl İallm hayat mlşlerdi. · 
~U&feretı, ldeta (Hazreti Mu- Abdullah bin Zübeyr, bunu ha • 
lu-~·et) zamanmdaki 88.fiyet ve ber alır almaz, Muhtarın askerleri-
tll~~e avdet eylemişti. Hiç ni karşılamak için bir kuvvet gön· 
tllat :ız ki Muhtar, bu açık ve dU- dermlşti. Ayni zamanda, Muham -
letıı, YUetiyle nUfuz mıntakasını met Hanifeyi de son bir tehdit ile 
,~tecek.. Belki de, Uç kısma knedisine biate mecbur etmek is. 
tılt fek laam mevcudiyetini, yine temiştl 
~ b vticude kalbedecekti ... Fa - Abdullahın bu işe memur ettiği 
il, 'ou.rter bUytık ikbali kıakanan ta- adamlar, derhal Muhammet Hani-
~ a llleydan vermeıru,; bu ka.- fenin karşısına çıkmışlar: 
~yÜk fedaklrlık ve feragati - Artık, mühlet tamam oldu. 
~eden lıluhtan, me,'um bir Ya, ölüm .. ya, biat, diye ısrara baş 

•UrtıklemifU. lamışlardı ... Artık Muhtarın asker-
l a ' · lerinin Mekke civarına yaklaştığını 
lfl Uhtann fkıballnl en °çok kıs-4- duyan Hanif eden .... menfi cevap a-

ltıbıı kanan Şam halifeai (Ab • hnca; onun oturduğu evin etrafına 
''- ~Uk) olduğu halde, o, ordusu- odunlar ve çalılar yığdırmışlar: 
~ uauı clvvmda uğradığı he- - İşte! .. görUyorırnn k1; artık ö-
~ tlzertne 9imdilik Muhtara lilm çemberi seni ihata etmiştir. Bu 
~ le)ılrct kalmayı ihtiyar et • at~ diri diri yanaca.ksm, diye, ıa 
·~)~ ran artırmIJlardı. 
lıbı ~ ... _CHicaaıı.:nresı. :Abdun~-~~-
l!ıaf~> • Muhtarı biran evvel H anife bUtUn bu tehditlere 
te ~~ek için derhtl hareke- sUkfuıetle mukabele etmişti. 
' .ibci&l&AftL Böylece, kırk aeıklz eaat kadar va. 
a_ ti Ullalı bin ZUbeyr, EmevUer- kit geçirınjşti. İşte bu esnada Muh. 
ttt ldı. Yade entrikacı ve zeki bir tann askerleri Mekkellleri ~ağlCip 

etmiş; bilyük bir velvele De, eehre 
girmişlerdi. 

Abdullah ibni Zübeyr, hiç ümit 
etmediği bu darbe karfısmda, bir. 
denbire sersemlemifti. Derhal bU.. 
tün kuvvetlerini ortaya döken!K, 
Muhtar'm aakerlerile sokak muha. 
rebelerine girişmek istemişti. 

O zaman, Muhammet Hanife, 
ortaya atılmı§: 

- Burası, (Haremi terif) tir. 
Burada kıtal olmaz.. Hem ~nim 
yUzUmden bir tek ki.maenin bur. 
nunu kanat.muma razı değilim. 

-:-diye iki tarafı da hlribirine hil. 
cumdan menetmJoti. 

(Arkaaı var) 

(1) Zemzem kuyusunun Uzerlne 
yapılan binaya hapsolunmuştu. 

bıU lia.ttt, Emevf, laltanatmm 
;n~ olan (Muaviye) bile, ba
de Vaat llOn. demlerinde oğlu Yezi-

Yet ederken: 

~ ~ulah bin Zllbeyr, tilkl gi
der · F ha.cette temell.Uk e • 
~ &.kat fırsat bulunca, ulan 
Oltu ~er nıuvattak olabiliraen, 
'«Uo&~--· Pl.rça et, demı,tı. .. ftte 
'1 .AJ:.:.~ bu •uretle tasvir etti----""8.11, ha.rekete geçer geç- · 

L O k M A N ~~~=::::~~~::ın.>~:z~~ 
~:1l::1m::m1~:~ı"::ı::;.iıu M E K~liiMiN 
O G C!J ~ L E R i -~~~~~ii~~~~*~~ili~i~l~~i~fü~~*~~ 

LeylCik ve Menekıe 
~ 0larak (Muhtar) mis- B1Jmm1 sis de Öyle mlshtlzf Onun beldmllkt.e de mUJıbn yerf 
boa ~h"''- YJ)ap devirmeye t8ft'b- Ben JeylAk gördtlttbn v.klt Od ftl'dır _ &tma hutalıjma karii 
h ı ---,.. (lluh•mmet Hanife) ttlrltl sevk duyanın: Blrl o gibel kma lana ve ldnla buhmaneUJ'& 

- Ya, bana ~ göröntifönden ve ha.fit, mtt- bdu bu baetahlm ..., UAçJardl. 
llaıtıelJtbnı dıertıal biat etmelL tt.evuı kokm111ldaa gelen r.e\'t(; öt.e.. dan biri leylak apaydı. Buna da 
~ut ölüın. tudik eylemelldir. ve ki de e güzeli AvnıpalıJara tanıt.an sebep ap.cm kabupada bal_.. 
~ IÖ'OJJ. e boyun eğmelidir, diye Tltıkler olduğu için bunu dOfün. elrenJln adında bir maddedir. Lef· 

'h ennı,ıı. m-•~-n -'en zevk . .... Uha.nını .,...., 1§"" lak atamam kabuj'una 90JacaD 
"-berını et Hanife, bu tehdit Leylik Dk defa lranda yetlfmlş düştlnnek için de kullananJal' 
hde lıluh~ almaz; fa.hamdan zi- derler; doğru olmaa& Pl'flk. Çttn. vardır. 
ttt---:-"4u~ nıevklini dH·Unerek ı.a dağlan, -..111erl do•··---- _ _. 
Lt..__'Dllll9tl •~ ..., -t ""..... ~ J">&• Bur yerlerde, bu menlmde lef· 
~ ed -.er kendi.el Abdullah& 1m1armı dallS ettiren Pan Tann lak ~erini zeytlnyaiı dola 
~erae, 0 Z&Jna.n, Muhtar bir- aeybıl icat ettiği vakit onu leylak bir fiteye koyank, ılteYI on bet 
İlllfu htı:;: edecek .• lrakta kur· ağacmm dalım o)'U'lllE J'&PlllJttL cUn müddetle - tabU ba yıl olda. 

8111ı4 bin et te eriyip gidecekti. o TannmD gezdljl yerlerin de Ulu ta gibi dejtl, bah&mı gtlnetle geo-
it ~lı.ı~ Muhammet Hani- clatda oldutana berkee blllr. Ula tljl ydl&rda _ gttne,e ...,.ıar, 

Vucut 
Hucreleri 
C ereyan 

Deposudur 

- ·~ cevap vermemı.,: dağıil ıepeıertnde, vad.lleıinde P.. ..-an onu romatlana ~ 

' ~~venin. Du,Une- sen 'luın neyini 1*11"''* için el. Uç diye lmllamrlar. E ald Asyalı zahitler gibi bu. 
"4r, )(,...,_ _ a etmifti. Malt· bett.e ırana kadar cldemesdl. O. 11e11..a...-e -na- o da IMdlar tt-_. - ·-a.lo&I' ne -'-11 uh ._ .. _ .... _ .. da ilk d -..s e- ""'9 gllnUn illhiyatçılan da in. 
.. -~· e~ce m &bere nan 1oln Jey.- ....-- e. ..a-MM •• ..-.. • .... 11 claha siya. 
"-· • ClftUJlla znn•--•- ......... uıu.ı • .ıu_ ~ · __, Anlan bplıyaıı haleleri tarif e~ 
'll4lt .,,, __ .._.. ..,~en hare • fa Anado•- ya --a~ ya .. _ ._ ....... --·. --~in .... .. -~ _..__olan ... ..__ uıııı...,....,... J-- ..--r-- ~ mekte ve bunun bUtlliı vticudıu dı. 

muRJdnln Dk~ ..._..,.. _ .. ._..-•·-olarak -1.at __. ... _ 
A b4 vadisinde yetttmil oldata ıttph-... ~· s--- s-- 5- IDldan l&rdıfuıı eöylemektedirler. 
~ ı ullah, Muhammet Hani. dlr. Her halde ıeylak Onaltma a. dk~ ve ebfJcömee( De blrlllde Fakat fen adamlan tarafmdan ket 

ltt ~ rüçlUkle iki ay mUh- 1111'& kadar yalnd Anadolucla kal. bynafılıp lçlldlif vakit ölmttriiie folunan hale bir Uğrt yaprağı fıı-
tbıcty• kadar Fa.kat, bu mUddet bi. mıı ve ancak 1560 ydmda Vlyaaa. lyf geldljlnl bUlnlDIL lleneqenin celiğindedir ve bütün vücudu kap-
~:._._onu bir evde (1) hap hlar ona bizden ötnmnlflenllr. kilderf kıt yas flddetll mide bo. lamaktadır. Eakiden hayvan mikna 
~---uıu muha.fızıarıa çe • Vlyanwllan IODft Avnıp&IUD bq. mkhddarma ar,ı. mideyi yukan- tıamm, biUıam gös vaartuile kul-

llUh.__ . b yerlerine yayıbDMI daha 7en1. dan bopltmak için lmJlalllbr • lamlan köttl bir kuvvet olduğu zan 
~ ~ Hanife etraf d dlr Fakat leyak CMRID, ~ oL nedilirdi. Bu kuvveti haiz olan kim. 
-- lluıı~t ,ebekeline :ğ ~ Bununla beraber leylak pek se.. 11111, ~ diye kulluddıldan bu Belerin istediklerini öldürebildik • 
~~· ·-ca derhal bir mektup vlmH ~ oldajuadaD onu btlttbı sunanda pek u görlUtlr. tJdsl de leri dahi iddia edilir ve bu öldUrll • 
~~' ~Yeti bildinnı,tl dtlnya sever. Bu menlmde her lıer 191.ıe. &aee bayanları sUslL ct1 gözden korkulurdu. 
~ ~~ KMe halknu topİ~ yerde ona kucak kaellk fa§nnek ,_ cUsel çloeklerdlr. Leylak ini- Daha sonra Mesmer admdakl a. 
"~ra g&itermif: tan zevk dayarlar· 8evlmUJltln. mkta f'.almo', lllfJllÜle ,.aya ta. dam ortaya çıktı. Ve bqkalarmm 
~-~ --: ya? .. Huep ve den dolayı çloek dDlnde de mtlhlm labr ve her W de baJU)an da. lra.dest Gzerinde teelr edecek glzll 
n.. ~)le uıı halife olmuı bir yer almltfD'· Beyu NDkt.e 1ey. ha sa- ıWertr • kuvvetleri haiz oldufunu ileri stlr· 
~ bir th-~~ Abdullah Ztlbeyr lak ODU tapyanm llfk dttfttncele • bd.tnln ele kokalan pwlrhntdtlr. dt1. Bugtln buna hiponotlzm diyo. 
i:,~ .. ~~ tarafmdan hapeedi- · rlne yeni bqladıjml ifade eder. ._ bandu dolayı W de e.. ruz ve fenni bir vaka olarak tellk.. 
~ .... _ ~- 1-dat •~ı .__ h _._ _., ,...._ -ı. JmD-""' 1d ediyoruz. Bir aralık Meamer ı. !atı -.e~ lolll muyor ... Al- Mor rflllkte olana ..... a..,-.- 9W 19....- as--~· 

Göden lııkıran elektrik feraruine e•lıiJen ''nazar 
Jeğme,, tleniliyortlu 

• man gözünün mahdudiyeti. 
1 ni bilenler, fen &damlan. 

dil. BugUn buna hipnotizm dfyo. 
nm "haleler göıillemez,. tarzındaki 
ler. Fakat "gördük,, diyenlerin 
hepeinl de yalancı saymak ta doğ. 
ru olmıyacafr gibi bunların aözle. 
rinl birer vehim ve hayalden ibaret 
aaymak ta pek isabetli olmaz. 

Yalnız buJl& kal'IJ bul hı-• 
klmBelerfn bu elektrifi kendi uaht 
cihazlarmda hiuettikleri eöylene
bilir. Yani bunlar haleleri görmtl • 
yor, bunları kendi dlmağlariyle 

tasavvur ediyorlar. Fakat femıhı 
diğer bir izahı bu haleleri gören 
kimaelerin gözlerinde aakatlık bu. 
lunmak yUzUnden böyle bir talmn 
eeyler görmeleridir. 

Hakikatte gözlerinde bozukluk 
olan kimseler böyle hayalt §eyler 
göıilrler. Bu çeıpt adamlar, bu. 
gUn gözlük takarak gözlerinin bo. 
zuklufunu tuhJlı ediyorlar. Eekl
den bu gibi 18.katlıklan tuhih fçin 
irullamlaea.k gözlük yoktu. Bun. 
larm mukad&. veya btlyUk eah
ıiyetlertıı sfmalan etrafında bir 
hale görmeleri çok muhtemeldir. 

tavzih etmdrte ve bunların muh. 
telif §ahmlarda, hatıl herbiriniıa 

sıhhat ve sair tartlarma göre 
bambqka gekillerde tecelli ettiği· 

ni göstermektedir. Hattl bir Rıua 
llimi olan Profesör Bauer, canlı 
hücrelerdeki miknatıa ve elektrik! 
evsafm, hayat eon bulduktan son. 
ra değiftiğini isbat etmiştir. 

Fotoğraf adeeeei de ,göz gibi bu 
haleleri tesbitten aciz kalıyor. 

Tesbit edebildiğini farzetaek bile 
bunun bir değeri olamaz. ÇUnktl 
bunlar tahavvUle maruzdur Yale 
Ünivenriteeinin meeaial ile Dc:*tal' 
Bauer'in tecrllbelerl, canlı bakterL 
yalardan elektrik cereyanıan ı.. 

tihul etmek fUbeeine dahildir. 

F akat bu mesai sayesinde in• 
aan1arm diri diri g6mUJ. 

melerine lmkln kalmanuttır. ÇUn• 
kU ölen her insan ile birlikte eleL 
trid veya miknatml haleai de zaB 
olmaktadır. Binaenaleyh bir ın-.. 
nm kalbi ve nefesi durunca aımu, 
aayılırsa da böyle bir ineanm ye. 
niden nefes alması ve kalbinin teL 
rar işlemeei çok muhtemeldir. Bu 
yüzden İngiltere ve Franaada 3. 
itim kararı vermeden evvel birta• 
lmn tecrUbeler yapılmuı karar. 
lqtmllllJltır. \ 

Kalp De akdJerler durduktan 
llOnra vtteıudtl t.eıJktl eden milyar. 
laroa hUcre birdenbire ölmeıpelr• 
tedir. Katlım durmumdan kırk 
ekiz saat eonra lsemilderde blrta. 
lam hUcrelerin Yl.f&llllY& devam 
ettitf anlaşılıyor. 

HUcrelerde hayatm devam etti· 
ifiıı gösteren mUhlm bir tecrübeyi 
İngiliz fizyolojiati Doktor Thomaa 
Strangewaym yapnmştır. Bu •t. 
kıyrlan, tazyike uğnyan bir sucuk 
parçumdan aynldığr et parçunl• 
da bile canlı emiee bulmllftlır. 

Haleleri ölçmek lc:ln icat olunaa 
Mlkrovoltmetre lnkitaf edene ba. 
nunla dima~ardaJd son hllcrenfa 
ölUmüııll beklemek mUmldln ola. 
cak ve mtım brarr o amaJı ... 
laylıld& verilecektir. 

Sarayburnu isin 
Bir Teklif 

VerBen malOmata göre, bir ecne1ıl 
firket, Saraybumu gazl.noırunu itlC 
mek Uzere belediyeye teklif yapm11. 
br. Şirket, Sarayburnunda yeni et• 
lence teeiaatı kurmak ve halkın 
betini arttıracak tekilde ıinema, ti 
yatı'O yerleri lııp. etmm tua~ 
dadJr. 

Grup, bir proje huırl&DUlbr. Pro 
je henb belediyeye verilmeadt ot 
malda beraber ıirket milmealfJI, 
rupadald merkezinden teklif prt • 
larmı 10mı1Jltur. Yalanda mtıalııl 
relere b&flanacafr umuluyor • 

~~ediyorum ki; onun der Derlledlğlnl hatt& fJllddljlnl anla.- Leylak kolm9unu pek beyu rellk. le haleflerinin miknatısf kuvvetten 
'-~ Yetfteceğim. Ve, onu ttır. Ka.da mor le')'lak tqı. te olanlar severler. llalbuld me. tatifade ettikleri 11&1Uhyor ve fen B ugUn yaprlan fenni arqbr-

' IOnra, Abdullah ztı _ yan. karfi9mdllldlle: "Beni Jıil& neqe kok9u umlr MIDtll' renlde adamları bu iddialan istihza ile mal'-r hayata alt hakild 

Bir Eararket Tutuldu 
Ka.rahiaarlı Ahmet adında bir ti 

tt1n ameleıriııin tbıerlnde esrar 
0 8UJretleha.reketede-_L_.,ım.,ll'-lnmmD~'~'..dtl~L.!lstel'!!!!:.=--~-o~l~•~lara~~n~.ı-.~~r~.~~~~~~~ka~l'lılıYor~~~lardı~~·~Bunlar~~~b~~~l~bu~ce.~~~~ektrik~~~ve~milıcn&1balltı_~~~i~'ııi....LmUL..adl1Dın..ım::i1Dııll111J:-~~__.;; 
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Tayyare Piyangosunun 
., Kesidesi Basladı, 
- 1 1 ~ 

Bugün Devam Edecek_ 
Büyük ikramiye Bugün 

. BilyUk tayyare piyangosunun 22 tı
ci tertip 6 ncı keşid~ine dün başlan
nuştır. BüyUk ikramiyeyi alacak nu. 
mara bugün belli olacaktır. DUnkü 
keşldede kazanan numaralan, ınraya 
konmuş muntazam bir liste halinde 
neşrediyoruz: 

25.000 lira kazanan No. 
3068 

10.000 lira kazanan No. 
10992 

1500 lira k azanan No.lar 
15132 
39140 . 
39201 

·ıooo lira kazanan No.lar 
3519 3527 7897 15877 

18212 20469 2994 7 36988 

200 lira kazanan N o.lar 

306 999 1936 2515 
2558 8068 3390 3440 
4147 4747 4879 5831 
6840 8542 11937 12078 

12332 13256 15132 15761 
16089 16622 16769 17228 
17763 18124 18220 18960 
20799 20818 21889 22707 
23164 24117 25660 25668 
29202 29240 29487 31585 
33512 33534 33793 34160 
34337 34904 35568 36003 
36060 36107 36658 36823 
38279 384 73 39969 

70 lira kazanan N o.lar 

90 367 
743 ·7 926 

1505 • 1317 

2317 2491 
1t1.U. 

4370 
5364 
6527 
7945 
8315 

• 8940 
9800 

11591 
12608 
12766 
13142 
14962 
16523 
17803 
18844 
20988 
22485 
23349 
23465 
23999 
25114 
26570 
28143 
30749 
32977 
33920 
34312 
35307 
35647 
36637 
37455 
3!)235 

4902 
5586 
6759 
8031 
8367 
9163 
9873 

11754 
12638 
12923 
13376 
14989 
16700 
18058 
19967 
21000 
225-1.2 
23390 
23690 
24140 
25432 
27550 
29196 
31869 
33003 
34008 
34652 
35332 
35783 
37040 
37774 
39296 

368 
1082 
1491 
2753 

OQ.4.0 

5066 
5638 
7080 
8068 
8446 
9469 

10174 
11864 
12753 
12952 
13781 
15611 
16972 
18373 
19992 
21338 
22557 
23406 
23835 
24536 
25596 
27901 
30080 
31986 
33563 
34? .. 14 
34788 
35438 
35999 
37182 
38334 
39619 

638 
1325 
1753 
3012 
4.002 

5178 
6044 
7:531 
8149 
856:5 
9640 

10961 
12526 
12923 
13039 
14630 
15843 
16982 
18481 
20621 
21355 
22713 
23428 
23935 
24631 
26415 
27912 
30436 
3224j 
33688 
34291 
35052 
35451 
36620 
37271 
3~895 

39739 

50 lira kazanan No.lar 

318 
596 

1741 
2645 
3036 
3277 
3624 
3809 
4314 
4706 
4961 
5622 
6513 
7328 
7864 
8456 
8798 
9714 
9968 

10518 
11~17 

11525 
12121 
12576 
l2782 

397 
649 

1921 
2709 
3141 
3279 
3681 
3839 
4378 
4736 
5042 
5875 
6862 
7460 
7992 
8670 
9194 
9772 

10159 
10753 
11399 
11683 
12227 
126:56 
12792 

504 

1077 
2393 
2802 
3155 
3393 
3751 
3994 
4618 
4754 
5296 
6091 
6950 
7462 
8169 
8694 
9206 
9830 

10381 
11068 
11451 
11741 
12385 
12705 
13046 

515 
1522 
2444 
3034 
3162 
3449 
3782 
4209 
4651 
4974 
5514 
6465 
7268 
7481 
8450 
8789 
9620 
9833 

10384 
11232 
11506 
11755 
12414 
12708 
13077 

13169 
13557 
14064 
14586 
15196 
15428 
15982 
16283 
16954 
17501 
18498 
19494 
20296 
20815 
21529 
22541 
22813 
23267 
23975 
24627 
24905 
25372 
25950 
27020 
27725 
28926 
29677 
29957 
30479 
31305 
31663 
31879 
32025 
32633 
33153 
33577 
33983 
34243 
34850 
35239 
36486 
37080 
37829 
38400 
38644 

38963 
39365 
39631 

13193 
13874 
14139 
14864 .. 
15207 
15462 
16001 
16479 
16978 
18020 
18973 
19843 
2049 5 
21151 
21978 
22576 
22823 
23588 
24029 
24720 
24974 
25509 
26124 
27113 
28194 
28961 
29828 
30095 
30516 
31357 
31669 
31906 
32116 
32645 
33192 
33650 
34063 
34363 
34949 
35245 
36657 
37483 
37978 
38444 
3til)~ô 

29138 
3944 2 
39771 

13227 
13949 
14140 
14956 
15261 
15473 
16085 
16504 
17090 
18093 
19167 
20237 
20524 
21278 
22267 
22582 
22970 
23683 
24168 
24852 
25012 
25519 
26290 
27198 
28203 
29324 
29920 
30232 
30716 
31401 
31692 
31912 
32221 
32905 
33311 
33674 
34075 
34641 
35008 
36422 
36980 
37678 
38040 
38572 
ıiôT02 

39141 
39568 
3978e 
• 

13484 
14033 
14305 
14992 
15311 
15599 
16159 
16649 
17164 
18474 
19288 
20290 
20787 
21488 
22388 
22610 
23246 
23973 
24403 
24878 
25087 
25833 
26548 
27343 
28863 
29471 
29943· 
30261 
31033 
31440 
31687 
31968 
32419 
32972 
33398 
33953 
34197 
34758 
35143 
36462 
37078 
37756 
38209 
38628 
~ea::>z 

39218 
39600 

40 lira kazanan No.lar 

6 

1015 
321 

1156 
1528 
2251 
2442 
2748 
3095 

3314 
3647 
3992 
4080 
4278 
4534 
5002 
5376 
5634 
6200 
6418 
6633 
6775 
7193 
7644 
8021 
8110 
8266 
9042 
9334 
9735 

10043 
10442 
10903 
10951 
11182 
11622 
12973 
14212 
15569 
16941 
18073 
19768 
20901 
22190 
23355 
25105 
26529 
28060 
30049 
32092 
34722 
3tl220 
38899 

28 
• 158 

429 
1306 
1605 
2255 
2495 
2767 
3228 

3413 
3720 
4008 
4133 
4310 
4799 
5014 
5378 
5664 
6245 
6460 
6729 
7035 
7585 
7911 
8023 
8139 
8299 
9209 
9536 
9820 

10100 
10560 
10006 
10935 
11193 
11643 
13312 
14623 
15935 
17053 
18478 
19976 
21024 
22330 
24287 
25309 
26914: 
28934 
30936 
33167 
35004 
37007 
39489 

• 

36 
169 
534 

1324 
1919 
2309 
2708 
2992 
3239 

3516 
3767 
4054 
4158 
4382 
4921 
5095 
5489 
5840 
6277 
6596 
6743 
7124 
7599 
7953 
8074 
8225 
8632 
9267 
9602 
9908 

10380 
10622 
10916 
11113 
11252 
12668 
13614 
14922 
16007 
17306 
18967 
20057 
21244 
22827 
24571 
25829 
27103 
29109 
31036 
33887 
35985 
37350 
39860 

88 
169 

1099 
1334 
1934 
2386 
2717 
3056 
3263 

3574 
3928 
4056 
4214 
4506 
4929 
5238 
5624 
6057 
6319 
6622 
6753 
7135 
7604 
7970 
8102 
8262 
8805 
9286 
9701 

10025 
10393 
10748 
10939 
11121 
11517 
12166 
13973 
15024 
16244 
17970 
19351 
20054: 
21884 
23350 
24940 
26230 
27873 
29953 
31928 
34467 
36094 
38557 
40000 

Spordan Mabaat 

Beşiktaş 
3- 1 
Gaiio 
miye başladı. AnlCaragUctlnUn Bol 
müdafii göğsüne çökerek durdur -
mak istediğinden takımına bir pe • 
naltı verdirmiş oldu. Hakkı çekti . 
15 inci dakikada Uçüncü golli yap· 
mış oldu. 

31 inci dakika: Ankara gticü on 
sekiz çizgisi üstünde bir frikik ka. 
zandı. Neticelendiremedi. 32 nci da. 
kika: Hakkının Rıdvana verdiğ pa.q, 
Rıdvanm çektiği şiltle kaleyi a1)tı. 
34 üncü dakika: Bc/:ktaşın bir hü
cumundan kurtulan Ankaragüclü
ler açtıktan mukabil hücumların. 
da soliçlerl Şinasinin i!mbetsiz 
vunışiyle gol fırsatını kaçırdılar. 

Beşiktaşm bir hücumunda, Rıdva. 
nm pas vermiyerek boşa şilt çek. 
mesi yüzünden Ankara mukabil hli· 
cuma geçebildi. Üstüste iki şUtle 
iki korner kazanan Ankara müha. 
cimleri yine sayı yapamadılar. 
40 mcı .dakika: Ortadan yine Rıd. 
vana geçen pasla Beşiktaş Anka. 
ragücUnün kalesine tekrar dayan: 
dr. Rıdvanm şütü az farkla kaleyı 
SJJU. Müsabaka 3 • 1 BeşiktaŞ le. 
hine biterken Ankaragüçlüler Be. 
şikbı.ş nısıf sahasında bulunuyor
lardı. 

Nihat Asrm pek diirUst ve iyi 
gören bir hakem olduğunu diln de 
herkese gösterdi. 

Ankaradaki 
Güreş 

Müsabakaları 
Ankara, 11 (A.A.) - Şehrimiz. 

de bulunan Anadolu klübü güreş 

takrmı bugün şehir stadında ikin· 
el karşılaşmasını AnkaragücU gü_ 
reşçileriyle yapll. Teknik neticeler 
§Unlardır: 

56 kiloda: Ankaragücünden ~ıus. 
t.al'a, AnH.ol-.\udan Ömere 7 da.kik• 

12 saniyede tuşla. 

60 kiloda: Ankaragücünden Ah. 
met, Anadoludan Ragıba sayı hesa
biyle . 

66 kiloda: Ankaragl "ilnden Ha_ 
san, Anadoludan Mahmuda sayı 

hesabiyle . 
72 kiloda: Heyecanlr bir karm. 

la.şmadan sonra Anadoludan İz. 
zet Ankaragiicünden Rızaya 5 da
kika 50 saniyede tuşla . 

79 kiloda: Ankara~irlinclrn Va. 
hit. Anadoludan Ahmede 12 daki. 
kaılıt f:ıu~la. 

87 kiloda : Anad"ludan A r1T1 ım, 

Ankaragiicünden Cafere 11 daki. 
ka bir saniyede tusla. 
Ağır siklette: Ankara!!iicUndrn 

l'\errıi . Amıdohıdan R.ahmlve 2 dn.. 
kika 3 saniyede tuşla galip geldi. 
Ier. 

Bu suretle Anadolu kliihij f'ilrec:. 

çileri ikinr i karşıl~mayı 5 • 2 kay. 
~tmiş oldular. 

lstanbulspor 

Berabere Kardı 
Ankara, 11 (TAN) - Şehrimiz. 

de iki maç yapmak üzere gelmi~ 

olan lstanbulspor takımı ikinci kar 
şrlaşmasım bu~n f;ehir stflrltnda 
Demlrspor talmnı ile yaptı. Hava. 
nm biraz serin olmasına rağmen 

tribiln!Pr hemen hemen dolmuR gi
biydi. Ovun zevkli oldu ve netice. 
de iki takım 1 . 1 berabere kaldı. 

Cim Londos Atinada 

Güreşecek 
Atlna, 11 (Husust) - Çim Lon. 

doe paskalya giinlerinde burada 
Panatinalkos stadvomunda manıf 
bir ecnebi pehlivaniyle güreşecek. 
tir. Paskalyadan sonra da U7:ak 
Şarka giderek birçok güreşler ya. 
pacaktır. 

Bir Dünya Rekoru 

Kırlldı 
Losangelos, 11 (A.A.l - Kali. 

forniya üniversitesinden Billsefton 
isminde bir genç 448 santimetre at. 
lamak suretiyle dUnya Sink atla. 
ma rekorunu ktrmı~rr. Bundan ev. 
velki rekor 446 santimetre idi. 

ispanya kavgası Yugoslavya Bayranı 
dönüm yapıyor 

noktasında 
(Başı 1 incide) 

uf mevzilerini bombardıman etmek 
tedirler. Cümhuriyetçilerin dün Pen 

te de los Francoses civarında ilerli 
yerek Asi hatlannı yardıktan sonra 

düşmanın muvasala yollarını kestiği 

hakkındaki haberler, teeyyüt etmek 
tedir • 

D&"'ilZDE 

İngilterenln 42 bin tonluk Hood 
muharebe kruvazörü garbe doğru 

hareket etmiştir. Kruvazörün Bilba -
oya gitmekte olduğu haber verili 

Yor. Maa.mafih, bu harcl<etin ademi 
müdahale planı ile alakadar bulun -
duğu söylenmektedir • 

SeYensastraden ismindeki bir İn 

gifu gemisi Bilbao açıklarında ~ir 

asi harp gemisi tarafından durdurul
muştur. Kargo, bir Fransız lima -

nma gitmeğe muvafakat etmiştir. 

Diğer taraftan Bilbaoya yiyecek 

(Başı 1 incide) ,- 1 
fik Rüştü Aras ve yanlarında bulu. nnda memleketimizin kuvvet ve;. 
aan Yugoslavya.nın Ankara elçisi B. hı hakkında mükemmel tercünı ' 
Lazareviç ve diğer zcyat bugün Bul. ra malik oldu. ib 
garistandan geçmişlerdir, Aranuza geldiği dakikadan iU ~ 

Misafirler Cvilengrat hudut istas.. ren, Yugoslavyanm kendi şahJJSI 
yonunda polis direktörü B. Giliubof beslediği ve bu defa bizzat göste_r~ct' 
ve demiryollan müdürü B. Sguref ta· ği dostluğu hissedeceğinden eJJl~ 
rafından karşılanmışlardır. Bunlar Gazete, bundan sonra, B. fsJJlet 

0 
misafirlern Dragoman hudut istasyo. ö~ü. tarafmd8:1 bilhassa .bir pr~!~iıl 
nuna kadar refakat edeceklerdir. nıstı bulundugu Kemalıst reJ~ 

Türk vekilleri Filibede şehir ma. talık.iminde başardığı emsalsiz .. 
kamatı ile, kendilerine Dragomana eser~ h8:85~tan ~~ydederek diyor:~ 
kadar refakat edecek olan Türkiye Mı~letımız on uç s.e~e evvel yu uııl 
elçisi B. Berker tarafından selam • na hızmete devam ıçın general te 
lanmışlardır. formasını giyerken de bu adaJJll~ ııJ 

Ekspres Sofyaya saat 14 te varnıı~ mas edince milli yüreğinin çarptıgı 
ve muhterem yolcular istasyonda Baş hissedecektir. 
vekil ve Madam Kö\'.eivanof ile kra. Başvekil lBmet İnönü Anadolurıuıı 
lm miişaviri B. Gruef, dış bakanlığı dağlık bir havalisi olan Alaçyalıd11'' 
direktörleri, Yugoslavya, Romanya Bu onun Tilrk milletinin rönesansın• 
orta elçileri Yunanistan maslahatgü. olan derin inanını ve ayni za.nıan~• 
zan ve bir çok şahsiyetler tarafından devlet adamı aıfatiyle olan emsal~ 
karşılanmışlardır. Bayan 1nönilne bu. faaliyetini geniş mikyasta izalı 
ketler takdim edilmiştir. mektcdir. it 
Tanıştırma merasimi vapıldıktan Başvekil lBmet tnönU, istikbali b 

sonra, Türk vekilleri ile B. Köseiva. kaç on yıl için derpiş etmişti ve bil 
nakleden dört İngiliz ticaret gemisi nof istasyo!lun salonuna geçmişler ve 

Se J d'" L wa kalmı<>tır. İngiliz orada yanm saat kadar samimi su. n an o u !ıl •• •• uı . 
hükumeti, verilecek karara intizaren rette gonışm ş erdır. 

gün Türkiye onun tesbit ettiği rııet 
hale ve planlara göre müsteınftell 
inkişaf etmektedir. 

bu dört geminin orada boklemelerini Ekspres s~a~ 14,30 da Sofyadan ~!!!!'!'!~~---......,......,~--!!'!!!!!"!!"!::::Z:O..-!!!!!~t!P' 
süvarilerine bildirmiştir • hareket et~ıştır. 

Türk vekıller hareketlerinde de mu 
HAV ADA vasalatlArında oldu~ ı;-ibl hazrr bu 

Yunanistan 
İncire iliği Sis yüzünden yolunu şaşıran dört lunan şahsiyetler tarafından harareL 

İspanyol tayyaresi dün Fransrz top le sclamlanmışlardır. 
ı"unanlstan iktısat nezareti ınulı

telif ihraç memleketlerinde bilha~ 
serbest döviz ile tedive eden ülkelerde 

rağında karaya inmiştir. Diğer ta • Hararetli Dost luk Neşriyatı 
raftan iki satıhlı bir İspanyol tayya. 
resi de Limogesc 30 kilometre mesa

fede bir çayıra düşüp parçalanmış -
tır. Pilot Bilbaoya gitmek üzere Bar
selonadan hareket ettiğini söylemiş. 

tir. Tayyareciler mahalli adliyenin 
kararına göre, ifadelerine itimat ol
lunursa, İspanyaya döneceklerdir. 

Aksi takdirde, izinsiz ecnebi top_ 
raklar üzerinde dolaştıklarından hak 
larında takibat yapılacaktır. Bazı şa· 
hit:ler ta_yyarede 3-ilncü bir şahsı 
daha gördüklerim, fakat ounun kaç 
tığını söylemişlerdir. 

Bclgrat, 11 (A.A.) - Vreme ga. J 

t i Başvekil ı t t .. U ·· incir satışı için yapılan mukaveleli!' 
ze es ' sme .. non ~un rin Yunanlılar tarafından ifa eaıınıe· 
Belgrada muvasalatı munasebetıyle . .a .. d h 

1 1 
e"""'rııJ. _ . . mesı )'uzun en usu e ge en m ,.. 

yazdıgı makalede, bır protokol zıya. niyetsizliğin giderilmesi için incir J<O 

reti çerçevesini geçen ve şimdiki bey nıma cemiyetine bu hususla alakad~ 
nelmilel vaziyette tamamen hususi olmasını ve vaziyetin düzeltilmesi Jçill 
'Jir mahiyet iktisap eden ehemmiye • tebligat yapmıştır. 
tini i<aydetikten sonra diyor ki : Londra borsası tarafından sJJ111lll 

"B. İsmet İnönü bizi yakından ta. . 
1 
.. rı 

b. k .. '-' "h t"l ... nrmak üzere ilk defa olarak memle _ ır nrara gore ı unan ı raca ... 
ketimize geliyor. B. İsmet lnönti, teahhüt ettikleri mukaveleleri ifa e~ 
mümtaz mc-sa.i arkad~lan Doktor mediklerindcn dolayı meydana rk 
Tevfik Rüştü Aras ve Türkiyenin zararlann bir kısmını ödemek mecb:l• 
Belgrat elçisi B. Haydarın şahısla • riyetindedirler. 

IHTIVARLIK 
... 

Peşinizden Gellyor'ı 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranın•~1 

l 
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DRESDNER BANK'ın 19 Mart 1937 Tarihinde . . 
31. 12. 1936 Tarıhinde Senelik Bilancosu 

A K T 1 F 
Ba.nıoıoı 
.Altın 
Ufaklık 
Çekler 

V Ecnebi paralan 

D~IU GELMtş KUPONLAR 

liARlCl ~=lR BANKALAR 
RôPORLA.R 1R BANKALAR 

~BONOLARI 
ENEDA'l' CÜZDANI 

V8.desine 3 ay kalan 
Vfid ESILUı esıne 3 aydan fazla kalan 

VE TAHVlLAT CÜZDANI 
Borsada kote olanlar 

A. VA~· Borsada kote olmayanlar 
d.l.~SLAR 

Esham ve tahvilat mukabili avanslar 
A-Borsada kote olanlar T. L. 278.158.11 
B-Borsada kote olmayanlar T.L. 53.398.11. 

Emtia ve v "k ·· • - ' esaı uzerıne avanslar 
S~edat Uzerine avanslar 
~aır mütenevvi teminat tize-

a rıne avanslar 
OllÇLUCARlHESAPLAR 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

kAB Teminatlı 
SA1R l1LLER1MlzD~ DOLAYI BORÇLULAR 
lFo MUHTEL!F BORÇLULAR 
lşl'l:~ MlJKABlI.J AVANSLAR 

U\.J\KLAR 
l) Sair banke ve banka müess. 
nezd. daimi iştiraklar 
2 sair iştiraklar: 

A-Hisse senetli. 
B-Adi 

~1{lJLLER 
Makineler 
Rasalar 
Tesisat 

QA_ ~Mefruşat 
.ı.zıl MENKULLER 

Banka binaları 
tı.,l{ Diğer gayri menkuller 

T.L. 
T.L. 

'l' c 'rEsts MASRAFI BAKİYESİ 
~ · MERKEZ BANKASI NEZDİNDE 
~t~~SI SALİSE HESAPLARINA 
~!\ E MATLÜBAT 
~iM: liESAPLAR 

~HESABINDA.~ BORÇLULAR 

SEn.AIA P A S 
İli'l'!y A ~R 

Fevkalade ihtiyatlar 

A~a.nuni ve nizami ihtiyatlar 
A-lERl{E lR BAl\"KALAR 
Af.Evnu z VE ŞUBELER 
CA.n, AT 
'.L'as I lIESAPLAR 

AilRUF TEVDİATI 
VB.desiz 
Vfideli: 
1 aya kadar T.L. 86.265.28 
1 aydan l seneye kadar T.L. 174.047.32 

'l'El)ty~ seneden fazla T.L. 6.593.75 
8.A.:tn EMlRLER! · 
lızt.TN MUHTELtF ALACAKLILAR 

'l'A.list~ ~EL11ST1KRAZLAR 
~l1L ~ulLM:tş KARŞILIKLAR 
İ'l'F' LERlMtz 
'r~ 'l' AliSlSA TI 

EPOLlJNMAı VE l<DPoN nş TEMETTÜLER 
~liA aA.R 
ll~~ sı SALtsın..w·T. c. MERKEZ 

SA.'P~I NEZDİ!\'DEK! BLOKE HE
~Az 
}{~ lM liESAPLA R 
ltAn Al.ET HESABI 

ı 

T.L . 
T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

T.L. 
T.L. 

T.L. 

334.678.-
10.179.26 

2.654.24 
3.370.-

10.173.10 

706.477.15 
70.964.41 

T.L. 
91.116.32 

30,01 

T.L. 331.556,22 

T.L. 1.812.876.01 
T.L. 772.719.34 
T.L. 2.075.816.05 

T.L. 1.068.094.65 
T.L. 1.484.393.13 
T.L. 487.536.64 

T.L. -.-

T.L. -.-

T.L. -.-
T.L. -.-
T.L. -.-
T.L. -.-
T.L. -.-
T.L. -.-

F 

T.L. -.-
T.L. 8.903,49 

T.L. 725.073.63 

T.L. 266.906,35 

T.L. 

T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

T.L. 

361.054,60 

38.-
1.170.200,89 

237.746.33 
-.-

122.860.-
777.441.56 

91.146.33 

T.L. 4.992.967.62 

T.L. 3.040.024,42 

T.L. 300.000.-
T.T ... 329.000.49 
T.I ... -.-
r.L. -.-

T.L. -.-

T.L. 

T.L. 2.020.202.02 
T.I.... 1.267.089.30 
T.L. 10.580.560.40 
T.L. 25.290 331,96 

T.L. 1.?>oo.000.-
T.L. 8 903.49 

T.L. 1.529.797,57 
T.L. 1.740.696.97 
T.L. -.-
T.L. 4.452.652,71 
T.L. 991.979,98 

T.L. 62.565,83 
T.L. 646.717,41 

T.L. -.-
T.L. -.-
T.L. 300.000.-
T.L. -.-
T.L. -.-

T.L. 2.020.202.02 
T.L. 1.267.089.30 
T.L. 10.580.560.40 
T.L. 169.166.28 
T.L. 25 200.331.96 

Doyçe Oryentbank Dresdner Bank Şubesinin 
31.12.1936 Tarihinde senelik Bilançosuna aid kire zarar Tablosu 

ı.ı~- z 1 M M E T 
~llAFLAR 

Alaaşat ve Ucretler 

~are nıa.aratıan 
S ergı ve harçlar 

~nıı.. air nıasraflar 
VF.:n EN F.Atz 
M.tıa1;:J1:0MlSYONLAR 
Aıioll'M~,, .~RARLAR 
~Rsr~~LAR VE MUHTELİF 
~·'~R 

2999 nl k 
ı937 s 1 ~nun muc. lhtfyata alman 

enesıne devrolunan bakiye: 

T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

265.292,15 
65.687.12 
20.787.87 
10.131.31 

T.L. 8.903.49 
T.L. 169.166.28 

T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 
T.L. 

361.898,45 
178.805.24 
37.908.85 

138,40 
28.088.22 

T.L. 178.QP9.77 
-------------T.L-. -784.908,93 

T.L. 1528.046,90 
T.L. 28.244.48 

T.L. 195.638.66 
T.L. 32.973.89 

T.L. 784.908.93 

toplanan Hissedarlar Umumi Heyetince 
Kabul Olunan 31 llkkanun 1936 Tarihindeki Umumi Bilançosudur 

AKTlF. 

KASA 
Kasa mevcudu (Alman ve ecnebi nukudu, 

altın) RM. 18, 735,280,69 
Rayhsbank ciro ve posta çek hesabında 
matlubat RM. 31,007,915,43 

V ADESl GELMiŞ F AlZ VE TEMETI'O KUPO.NLARI 
ÇEKLER 
SENDLER 

(Kendi kabullerimiz, keşidelerlmiz ve müş
terilerin banka emrine yazılı senedleri ha
riç olmak üzere} 

DEVLET!N F AlZLl VE F AlZSlZ HAZL'-.:'"E BONOLAR! 
BANKAYA AiT ESHAM VE T AHVIl..AT 

a) Devlet istikrazlan ve faizli hazine bo-
noları RM. 
b) Dieğr faizli esham ve tahvilat R~1. 
c) Borsada kayıtlı hisse senetleri RM. 
d) Diğer esham ve tahvilat RM. 

185,263,439,83 
81, 181 ,983,33 
56,096.633,28 
25,118,997 '72 -------

KONSORSIAL lŞTlRAKLER 
BANKALARDAN SAGLAM LTKlD KISA VADEU MA TUPLAR 
BORSADA KOTE ESHAM VE T AHVlLAT MUKABİLİNDE 
REPORLAR VE LOMBARDLARDAı" NEŞ'ET EDEN MATLUBAT " 
SEVK VEYA DEPO EDiLEN EMTİA ÜZERİNE AVANSI..AR 

a) Ramburskredilcri RM. 43,845,330,77 
b) Piyasada sürUmU müemmen emtia ter-
bini mukabilinde kısa vadeli krediler RM. 16,526,516,93 

BORÇLAR 
a) Bankalar 
b) Diğer borçlular 

!POT.EKLER 
UÇUNCO ŞAHISLAR HESABINA KREDlLER 
DA1M1 lŞTIRAKLER 
EMVALİ GAYRI MENKULE 

a) Bankanın ihtiyacı için 
b) Sair 

DEMlRBAŞ 
ZATI HlSSE SENETLER! 
GEÇiT HESABI 
SAlR l\1A TLUBAT 

RH. 89,016.481.60 
R~1. 985,829,702,86 

RM. 
RM. 

38,250.000.-
17,607,476,98 

PAS 1 F 
ALACAKLIILAR bundan RM. 2i4 483 ~37 83 Muhabır bankalar 
KEŞIDELER VE KABULLERDEN MUl'EVELI .. lT TEAHHÜ1'LER 
TASARRU1'~ MEVDUATI 

a) Kanuni prea vili RM. 139,4 70.373,46 
b) Hususi şartla preavil' R~.f. 18,54 7 ,449,25 

IPOTEKLER 
'.UÇUNCU ŞAHISLAR HESABINA KRED!LER 
SER.L\YE 
KANUN! IHTIY ATLAR 
HENUZ MAHSUP EDILM1YEN KARŞILIKLAR 
TEKAUDIYELEER 
GEÇIT HESAPLARI 
SAFI KAR 

Geçen seneden müdevver Rıt 248313tfi ?2 
1936 karı HM. 8,533.969,87 

TEDA VULDEKl KEŞlDELERlMl Z RM. 257.432,31 
AVALLAR RM. 183,985,067,54 
ClRODAN MUTEVELLIT TAAHHÜTLER RM. 303,956,958,40 

RM 

" .. 

.. 
" 

" 
" 
" 

" 

.. 

.. 
" 
" 
" 

,. 
.. .. 
" 

RM. 

RM. 

" 

" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

RM. 
-RM. 

49,743,196,12 
4,679,242,42 

25,847,697,75 

544,896,274,55 
89,025,370,13 

347,661,054,16 
68,208, 716,52 
31,385,345,35 

4,719,963,75 

60,371,847,70 

1,074,846,184,55 
23,436,160,66 
14 .276,212,18 
33,445,627,33 

55,857 ,4 76,98 
1,-

43,150,-
2,758,228,49 

409,435,05 

2,431,611,184,69 

1,805,459,702,82 
.U0,965, 720.27 

158,017 ,822, 71 
1,255,917,05 

14 ,276,212,18 
150,Q00,000,-

16,500,000,-
19,013,438 94 
9,808,496,-
5.296,259.03 

11,017,615,09 

2,431,611,184 ,69 

DRESDnER BAN 'ın 19 MART 1937 tarihinde Eerlinde 
top;an?n hiss~d rlar umumi heye·ince kabul o~unan 

31 llkanun 1936 tarihindeki bilanço~.ına ait kar ve zarar hesabıdır 
MASRAFLAR 

MEMURIN MAAŞATI 
IÇTIMAI YARDIMLAR, UMUilU HAYRIYE 'l'EKAUDIYE 
SAlR HESAPLAR 

VERGlLER VE REStl\lI...ER 

GAYRI ME!\'KUL l.MHALARI 
TEKA UD SANDIGINA YARDIM 
SAF'! KAR 

Geçen seneden müdevver 
1936 karı 

1935 den MUDEVVER KAR 
FAlZ VE lSKONTOLAR 

RM. 2.483,645,22 
RM. 8.533,969,87 

GELiRLER 

KOMiSYON VE HIZMET MUKABILl UCRETLER 
ESHAM VE TAHVlLAT, KAMBIYO VE NUKUT KARI 

RM. 

•• 
" 

RM. 

56,933.910,81 
4,747.612,42 

13,919,240,18 

75,600,763,41 
8,033,706,19 

""~-----:~-=-:--~~ 
RM. 83.634,469,60 

il 

il 

1,000,000,-
2.000.000.-

.. 11.017,615,09 -----
RM. 

RM. 
.. 
" 
" 

97.652,084,69 

2,483,645,22 
4 7 ,490,840,33 
37,718,055,77 
9.959,543,37 ------

RM. 97,652,084,69 

· · Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şirketinden: 
Müeaseıemizin timdiye kadar muhterem halktan gördüğü rağbetten kuvvet alarak 

latanbul ve Ankara halkına da bir hizmette bulunmak üzere 

Şehır içi ve civarı nakliyat servis• açmıştır.,, 
Bu şube gerek şehir dahilinde gerek civar yazlık köylere yapılacak ev eşyası naklini 

ve ambalajları kendi vasıtalarile şirketin tiarı olan 

CiDDiYET 
iNTIZAM 

EMNıYET 
ile ve ucuz Jiatla yapacaktır. 

Müracaat yeri: Jıtanbul için, Sirkeci Ankara caddesi No. 26, 28 Telefon: 24220 Santral 
Ankara için: Yeğen Bey caddesi, Antalya Nakliyat Şirketi Şubesi Telefon: 1821 
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Kirecini Suyun 

Acıhğını Alan VEBOLiD Cihazları; Musluğunuzun, Kuyunu· 
zun Kireçli ve Acı Suyunu O • 1 

Derecede Tath Suya Çevirir. 
Banyo ve saç yıkamada, yemek, çay ve me,nıbatta, ça m&frrda; kalorifer kazan ve borularrnda, berber salonlarında, Mekteplerde otel, hastahane, laboratuvarlar 

da, buhar kazanları ve inb ik lerde, boyahanelerde, gazöz, müskirat, deri fabrikalarında ve alelumum ıanayide: 

ile 

sıhhat 

kireci tasfiye edilmiş su: 

ve nefaset, iktısaddır 

VEBOLiD 
Sadece; 

Tazyikli ve tazyikalz 
su ile işler 

Saatte 250 litreden 15,000 litreye kadar ıu tasfiye eden portatif ve sabit cihazlar ve teıisat. Talep üzerine brofürler ve miiteh1t111sıı 
derhal gönderilir. Cihazların kudreti ve tasfiye ettiği suyun evsafı asliye ve tabiiyeıinde bir değİfİk lik yapmadulı İstanbul 

Gülhane ve Zürih hıfzıssıhha v~ bakterioloji enstitüleri tarafından tevsik edilmiftir. 
Siparişler posta ücreti almmaksımz gönderilir. Saatte 250 litre ta.&

fiye eden portatif 
cihazlar, 

25 T. Lira.6ı 

lıviçrede de W ebbolite A. G. in T ürkiye ve Şarkı karip vekili VE BOL I D L I M l T E D Voyvoda caddesi 40 • 42. Galata. lıtanbul 

UMUMi SATIŞ YERLERİ: 

BütUn su şebekesini 
tasfiye eden sabit 

cihazlar, 
'Ankara.: Vehbi Koç Ticaretev1.. 125 Liradan 

Istanbul: Z. S. Erim, Voyvoda 40 - 42 Galata 
!zmir: Şüa ecnazesi ve Hakkı Türegün ve Şs. 

Samsun: Şık Terakki t~carethanesl Malaty~: .Mahmud Nedim ve biraderi Biga: Zühtil Zeren ı 
Adıma: Feyzi Dural Kütahya: Ihsan Şerif eczanesi 

Aydın: Emniyet eczanesı İnebolu: Salahaddin Çelebi Sıvas: Ywıuf ünsalan 

ANADOLU, SURİYE, IRAK ve l RANlN BAŞLICA ŞEHİRLERİNDE SATIŞ YERLERi ARANIYOR --

Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde 
Fırın sokak eski 11 yeni 15 No.lı 

Fatih Kovacıdcde mahallesinde 
Çarşamba sokak eski 13, '19 yeni 19 
No.h 
Mevlevihanekapısı Mimaracem ma. 

hallesinde Mevlevihane cadd,esinde es
ki 75, yeni 109 No.Iı 

ÜskUdarda Altunizade mahallesinde 
Beylerbeyi caddesinde eski 36 yeni 
48 No.lı 

Ii:andillide eski Kandilli yeni Rıh. 
tmı yolu sokak eski 42 yeni 25 No.lı 

Üstünde Uç odası olan 
11:agır blr Qtlkk1ln 

Üç kat altı odalı ve e
lektriği havi yarım ka. 
gir bahçeli bir ev 
Üç buçuk kat 6 odalı 
ve elektriği havi bir ev 

İki katlı dört odalı e
lektriği havi ahşap bir 
ev 
Üç katlı beş odalı clek
trit-i havi ahşap bir ev 

Üç katlı sekiz odalı 
bahçeli ahşap bir ev 

400 

1000 

1500 

900 

650 

900 

İki katlı on Uç odalı ah. 2500 
şap bir yalı 

1 - Artırma 19 nisan 937 tarihine dilşen pazartesi günU saat on 
dörtte Emniyet Sandığında yapılacak ve gayri menkul muhammen 
:kıymetini bulursa en çok bedel verenin UstUnde bırakılacaktır. 
;ı. - Arttırmaya girmek için ogün muhammen kıymetin yüzde 10 u 
nisbctinde pey akçesiyle müracaat lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin garlye kalanı sekiz sene sekiz mUsa.vi tak 
sitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayri menkul Sandığa birinci derece 
ipotekli kalır. (1544) 

M. M. Vekaletinden : 
332 doğumlu ve bunlarla ııon yoklama görilp askerliğine karar .. verll -

miş ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeplerle henuz u · 
kerliklerini yapmamış olan ihtiyat subay yetişecek kısa hiz.metl~~den de
niz smıfma ayrılanlardan gayrisi ehliyetnameleri derecelerıne gore ~a • 
ğıda yazılı tarihlerde askerliğini yapmaya başhyacak.lardır. 936-937 ders 
yılında lise ve muadili ile daha yüksek mekteplerden mezun olacaklardan 
lAzımgelen evsafı taşıyanların da yoklamaları yapılarak ~skere. gönde • 
rileceklerdir. Yukarda yazılı ,artıan taşıyanların ııevkedilmek Uzere bu 
tarihlerden evvel bulundukları yerlerdeki askerlik ;ıubelerine müracaat • 
ları ilan olunur. 

1 Mayıs 937 askeri ehliyetnamesi olmrya.nlar. 
l Temmuz 937 orta askeri ehliyetnamesi olan. 
1 EylUl 937 tam ehliyetnamesi olan. 
l lkinciteşrln 937 yüksek askeri ehliyetna.m~i olan (664) (1965) 

A .............. . 
Züh revi ve cild hastalıkları 

•• 

or. Hayri Ome 
>ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
<arşısında No. 313 Telefon:4358! 

Ademi iktidar 
Bel Gevşekliğine 

en tesirli bir illç SERVO!N'dir. thtı
yarlara gençlik, yorguniara dinçlik 
verir. Taşraya posta ile 185 kuruşa 

.. •••••••••••• gönderilir. Sirkeci Merkez Eczanesi. 

ahibi: Ahmet Emin YAL'1A..."l. Umumi neşriyatı idare eden: S. SALL'I 

Gazetecilik ve Neşriyat Ttlrk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaam 

~ . ~~ .. • ·.. .. .. ""'\ ..... ! ; .. :l ... '". . .. t . -- ... ~ ~ ( . ' ~. . . 

Radyolin diş ma
cunile günde iki 

r defa fırçalanan 

dişler temizlenir, 
beyazlaşır, parlar, 
ebedi bir hayata 
ve sihirli bir cazi-

Jandarma Satına~ma Komisyonund 
Tahmin bedeli !lk te~! 

Lira Ku. Lira "" 
Miktarı Cinsi 

25(, Kilo Çiriş 87 50 6 56 
1,250,000 Add Kapsul 500 00 87 50 

100 Kilo Balmumu 120 00 9 oO 
1500 Kilo Monta çivisi 525 00 39 sS 
200,000 Çift Sustalı kapsul 350 00 26 2~ 
750 Adet Çivi kangal 450 00 83 15 
250 Kilo Çelik Çenber 150 00 ll 2~ 

25 Kilo Ağ ipliği 80 00 6 oO 
200-300 Kilo 9. Katlı keten 1650 00 123 1, 

ipliği 
215 63 

400-500 Kilo 3. " " .. 2875 00 
138 7~ 5000 Kilo Kabara Çivisi 1850 00 

100 Kilo Çam sakızı 40 00 3 oO 
250 :\ietre Zımpara kağıdı 150 00 11 2~ 
500 Kilo Ökçe takviye 150 00 11 2' 

çivisi 
:23 2' 1000 Kilo Ökçe perçin 310 00 

12 Kutu Tel raptiye 18 00 l 3' 
150 Kilo İnce Türbin 37 50 2 sı 

yağı 
1 s8 100 Kilo Makine yağı 25 00 

5P 000 Çift Nalça 1750 00 131 2~ 
150 Adet ~O. numara J.5 00 11' 

makara. ---11133 00 834 99 

1 - Cir,si, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yaıılı 
k~e~ kundura malzemesi kapalı zarf ek~il~mes~le 14-4-937. ~arŞıırtl? 
günü saat 15 de Gcdikpaşada Jandarma Dıkımevı binasındakı Janda! 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. ıJfd 

2 - Bu 20 kalem malzemenin hepsinin bir istekliye ihalesi caiz old c> 
gibi hepsinin ayn ayn veya birkaçkaleminin bir istekliye ihalesi de 

~ -3 - Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile eksilt 
günü saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 

4 - Şartname her gi.in komisyonda görülebilir. (1764) 

beye mazhar olur. ı ••••s-•••••-----------•-"11 
Radyolin Daima 

o cm a e e S W 1 A4 Q C4 $ 

Bütün DünyaSlll 

POKER 
T raş bıçakl arını 

kullan ıyor 
Siz de alınız 
Poker Play 

Askeri Fabrikalar Umum M~dür
li.iğü l~icaret Kaleminden: 

Aşağıda miktar ve cinsi yazılı malzeme satın alınacaktır. 28/Nisan/1937 
tarihine kadar fiath tekliflerin Umum Mildürlüğe gönderilmesi lazımdır. 
Bu malzemenin şartnameleri her gün Ticaret kaleminden almabilir. (1929) 

200 Ton Gılıscrin 

16 Ton Glikol 
1000 - 1100 Ton Nitrat dö sud 

30 Ton Nitrat damonyak 
12 Ton Odun Selilozu 
2 Ton Dinitrotoloul 

40 Ton Kalsine soda 
12 Ton Parafim 

6 Ton Silikat dö ııud 
20 Ton Sud kostik 
20 Ton Kükürt (Çubuk halinde) 
6 Ton Pamuk ipliği (Beyaz) 

500 Kilo Pamuk ipliği (San) 
1000000 Metre Beyaz şerit (pamuk ipliğinden mamul) 

500 Metre Saf kurşun boru 
8 Ton Kurşun levha 

14 Ton Meksüa.lt DX 
2 Ton Zlft 
2 Ton Talk 

iki cinsi vardır. ve 
yıkanmakla kat 'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve · 
ren tarunmı' yegane 

~ıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUI< 
ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

SATILIK ÇAYIR OTU ~~ 
Beykoz Çayırında hasıl olan otlar .satılmak üzere açık artt.ır~ ~ 

konulmuştur. Satış 21 NLqan 1937 tarihine müsadif Çarşamba gUnilıtJJ' 
at 10 da yapılacaktır. Alıcıların 20 lira depozito ile şubemize . g'C 
leri. (475) (2027) __,/ 

Gümrükte Eş ya Satışları 
Iıtanbul Gümrüğü Batmüdürlüğünden: ftJ' 
Galatada Koca Mustafa caddesindeki 5 sayılı satış anbanndo. b~,• 

nan İpekli, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, nttat • ,4 
demir eşya, makineler, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayı tıbbiye -~ 
emsali eşya 12-4-937 gününden itibaren her gün saat 13 den 18 e ıe1' 
dar pazarlık ve arttırm~ suretlerile ve peşin para ile satılacaktır. 15 ~ 
ıilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek Uzere muayyen gün ~~el 
atte an bardaki satış komisyonuna gelmeleri ve istiyenlerin .satı cJ 
eşyayı hergün görebilecekleri ve evvelce ilanı yapılıp ta Reşadıye b~ 
desind"eki satış salonunda satılacağı bildirilen eşyanın da ayni arı S) 
kurulacak komisyonca satılacağı alakadarlara ilan olunur. (197 


