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SairiBzam , 

Abdülhak 
.. ,,....nda Hararetle Tebarüz Ettirildi Hamidikaybettik 1 ~ rv, ~o .. ]aJ J_ 

Müttefikimiz Yugoslav 
M·ıı +· B k·ı· · .cı) ı e ı, asve ı ımızı 

' Candan Alkışlıyor 
Belgrat, 12 (TAN muhabirinden telefonla) - Belgrat, iki gün

denberi büyük bayramlardan b:rinin heyecanını yafıyor. Dost 
ve müttefik Türk Cümhuriyeti hükumetin·n kıymetli Ba,vekili 
evvelki gün buraya ayak bastığı zaman istasyonda bütün devlet 
ve hükumet erkanının ve binlerce halkın cotkun alkıtlarile kar
tılandı. Bütün sokaklar hala, Türk Batvekil ve Hariciye Vekilini 
candan alkıtlamak iıtiyen halk kütlelerile doludur. Bugün hava 
yağmurlu olmasına rağmen Türk devlet adamlarının ve gazeteci-

Türk edebiyatını ölmez §aheserler hediye eden fani "Hamid.,i 
dün gece kaybettik. "Makber,,in dıhi ıairi öldü. Edebiyatımızın 

şairiaıa?'ı Abdülhak fena ôleminden, eserleri gibi ebediyete inti 
kal ettı. Seksen beı yıllık ömrünün bütün günlerinde temiz ve dü-
rüst kal~n Abd~lhak Hamit, Türk edebiyat tarihinin ve bilhassa 

1 
son devır edebıyatının eısiz bir şiir dehası olarak tek başına 
ayakta kalmııtı. Eserlerinde, kendisinden evvel gelenlerden büs-
bütün başka bir dil tekellüm eden, her mısraında yüksek felsefi 
fikirlerin alemdarlığını yapan Abdülhak Hamit "ıairiazam,, ün 
vanını hakkile kazanmıştı. 

Hamit, ilhamının verimlerini ıiir olarak kağıt üzerine döktü
ğü gündenberi Türk edebiyatına en büyük yenilikleri, güzellikleri 
hediye etmiş, edebiyat aleminde c;ok kuvvetli bir şahsiyet ve de
ha göstermiştir. Dün gece onun ölümünü duyduğumuz zaman eş· 
siz bir şiir dehası, temiz bir insan kaybetmenin acısile çok, pek 
c;ok müteellim olduk. 

~'· B. Rüıtü Arcu veDr. B. Stoyadinoviç ~ ~- lerinin bulundukları binaların önleri müthit kalabalıktı. Misafir- Abdülhak Hamidin hayat tercümesile eserleri hakkında 6 ıncı 
sayfada geniı tafsilat bulacaksınız. 

Suriyeli Bir Softa 
Türk Kanı için 

•HelGldır ' 
'A_Jn.da 

U~oslavya 

Avrupa 
'fe Balkanlar 

ler her adımda alkıtlanıyorlar. 
Bütün Belgrat gazeteleri ilk say . 

falarını, İsmet lnönü ile arkadaş • 
larının 1..iyaretlerine a.ıt tafsilata 
tahsis etmişlerdir. Gazeteler, lsrnct 
!nönünün Ankara istasyo:rnııda BU. 

yük Şef Atatürk tarafından uğtır • 
!anmasına büyük bir ehemmiyet 
vererek. dost Türkiycnin yüksek 

ıım :ı. ı }(1 a .ugu a 
~ ehemmiyeti tebarüz ettiri. 
yarlar. Bütün gazeteler bu zi} ar<?ti 
ve kıymetli misafirleri hara.retle 

Şehir Meclisi 

lle1 Ahmet Emin YALMAN 
lhL • Irat, 11 (Bn• L ___ '! • 

S 
alkışlıyorlar . 

oysuz Yobazlar, Camilerde Türkı,r Belgrat, 12 (TAN muhabirin . 

E ek Meselesini 
Dün Halletti 

··oqe ) .,muncırrırı· 

\/ ~:.•;ruı uzaktan ııörünü- Aleyhin~e KatliGm Tavsiye Ediyorlar 
~d tu ıle iç manzarası hak- Hama, 12 (Husuıı) - Kürd Dağına Arap atiretlerinin sevedi· 

den) - Baş\ekll İsmet İnönii bu 
sa.hah, refakatinde Hariciye Vekili EŞEKLE NAKLIY AT ARTIK YASAK! 
Doktor Rüştü Aras olaraJ< Kral İstanbul Şehir Meclisi kaç celsedir kıymetli saatlerini etek da-
ıımra)·ına glttllrr, zi~·aret deftt•i-ini 
imzaladılar. Bunu müt~aki!l fil\q • vaaı, yahut etek meselesi için tahsis etmitti. Dün Mecliı yine bu Lt" nekadar büyu""k f k , leceği hakkında bir rivayet dolatm•\ktadır. Vataniler zayıf bu-

'le}' ar var . l 1 d . . . . ' . 
~dn-ecan nıeraklııı gazetelere un~ukları yer er e atı ret keaafetı ıle f aıkiyet elde etmek emelın-

vekil ve Hariciye Vekili, Ytıg(IS. _ İfle bir hayli uğrattıktan aonra "etek davası,, nı halletti. Artık 
la\")'& Harici~·e Nezaretine ~itti • İstanbul aokaklarında efekle yük taşımak, eşekle gezmek ve etek 
ler, l'ugoslav Ba..~vekill Doktor Sto dürtmek yasaktır. Ve lıtanbul sokaklarında etekle beraber çüf 1 
yadlno\'iÇ t~rafından kabul edile • nidası da tarihe karıfıyor demektir. 
rek uzun müddet gfirüı-;tüler Bü . · · · · · ·· 

1. .. -·· la Belgratta '"th" . I dedırler • ...._.,1-n mu ıt ıt er . . . 
-.._ tyor: y l .Aşıretlenn sevki ihtimali, Cebeli· 

aldığı va • ugoı avyanm dürlizde olduğu gibi bu havalide de 
~ b • zıyetlerden A vru- bir hareketin vukua gelmesı·n · b" f ,,.enı nı . . _ ın ır 
~ 

1 
.. uvazenesızlıkler do- gün meselesi oldugunu göstermekte-

\iİk hl ehem · . t • · .. • Şımdı şehır meclısının dunkü cel .

1 ·• r mı~ e 'erilen bu mu- sesindeki hararetli müzakere ve mü 
likat bir saatten fazla d . tti · • · iş 

u. 
Bankası 

Müdürü 
Londrada 

)'Pı1-, aglanı aanılan birçok dir. 
~~~Yıkılacak. Yugoala vya Caniyane Tahrikler 
~ar 1~ e~. çok dayanılır bir Lizkiye, 12 (Hususi) - Merkeze 
.~ b· ınılı gibi görünürken yakın bir kasabada Mustafa adnıda 
~ ıre ~stikrarıızlığa istinat bir softa, va.az ~erme~. bahanesilc 
!leı 1 halıne aelec k halkı toplamış, soze şoyle başla _ 

ttı'9ııe F'ransrz gazete! e . ": 
1 

mıştır: 
~ Yaııı erının ısrar ı, l hl dl w ''ac b an karşısında çok f k Türkler a ey ne ger lln!urlan 
cSt. çllc.ı a a nu?,, dUşüncesil B 

1
u a caniyane maksatlarla alenen tahrik 

~ llı.aı~raunuz. Sağdan so~ane ~; eden yobaz, camideki TUrkler ve Çer 
~"ram at tophyarak yeni ha kesler tarafından mukabele görmüş 
~eti 1Ya Çalıtıyoraunuz vayı ve camii terke mecbur olmuş 

lt"n ~~e anlıyorsunuz ki y tur. Camilerde Türkler aleyhine kat 
'dil'or ,.,, nıUcerrep yolund' dugos • lii.mlar tavsiye eden caniler, mahalli 
hıı.. • .rak t b a evam h" 
-'it cereya: u Yolun tabii icabı ola- i~are tarafından ımaye görmekte-

~ 1'ine geı~n ~l?isele:1 her ta. dir. • .. • 
baıı ~ ve nıtt~bı tefsir ediyor. Müstemlekecıler Murtecılerle 
1-.:ıı "tuıoaıav raiar karşısında Beraber 
bta~or, i"le..ı~ gazeteleri de aaıbırsız- ") ~ :w •1.1..1d ki :Ankara, 12 (Hususı - Fransız 
~ ihtiyacını de eski dertleri dök- mU!temleke zabitleri, Suriye mahaı. 

uyuyorla.r,_ \1 IJ hükümet erkanının Suriyenin bü 
f ugosla"Ya.n tün iltica unsurları ile teşriki mesai-

"' takını nı eski derdi, bir • ye karar verdikleri malümdur. Bu 
btı Ya tabii b" ecnebi devletlerinin bu 
a,:a alı9rn~ :maliki.ne gözile bak - işbirliğinin numunelerinden biri de 
'eÜ~ll3ı et!ki ;r1d~. Mesela Çarlık Cra.blus kazasına tabi Amerne köyün 

11• ııı dil ırbıatanm h · • . (Arkası 6 mcıda 
oq ediği . arıcı !tya 
)ol:raı bir a!~i ç~virirken muha • .... 
.. S u butuy k lfbaşma gelmek 
~ i:·· aly&eetiOrdu: Bunlann bir 

Cümhur Riyaseti 
Sarayı ve Millet 

Meclisi Binası · 

~r ı:tnın.a geı ~ıp etmesi kimse • 
·~ ltUa ~ordu. Yeni gelen
:ı.r~elin.ciye k lan yeniden işba 
tiyorı i 4vu.ı. ~~ ~ırbistanm ai-
~ %. \U'ya olçülerine çevi-

l'a ~otıla"Y 
!'rtiye a.n.ea lif ;~~ya çıktıktan son -
bit b~l'dı. l4'ra. burasını beninıse
)l bir ı.ık taVrt ntsa kIBkanç, milste-
let.ı ktı~' Yan btakmdı. Yugosla~-

11~re bini akBa Fran8Iz lliya
Yord u. Fakat Fran • 
(Arkası 6 mcıda • 

Ankara, 12 (TAN muhabirinden) 
- Bir kanunla 4,5 milyon lira sar. 
fma mezuniyet verilere« Yenişehir
de. ~ası- iJN.,.rlaştırıJa~ Riyaset~ ?ü~ 
bur sara 'le. BUyilk Millet Mcclısı bı. 
nqmıh cleri, beynelmilel şöhre -
te 88.hi~ar ve "mühendislerin a. 
raamda fl.Çıli:eak bir müsabakada ka 
zanana ~aptırılacaktır .. , .. 

Hint milliyetperver liclerlerinJen 
Bayan Sarocini Nayc/u bir 

nutuk söylerken •• 

ö . e\am e · nakaşaların tafsilatına gırişelim: Cel 
~!e Uzerı de Ba..l;l·ekil İsmet lnö. se ög~leden sonra açıldı. Riyaset san

nu Ue doktor n·· tü • N lbl p p uş Aras, Kral dalyesinde Necip Serdengeçti oturu • 
j :Udu re.ns bl 01 ~~afmd~n kabul yordu. tik sözü Vali ve Belediye Rei-

1 b 1 
er \e r muddet mülakatta si Muhiddin Üstündağ aldı ve geçen 

u undular • · 
1 

celsedekı münakaşalara cevap ver • 
• Bu siyasi müliü<atlarm tam bir mek maksadile söze şöyle girişti: 
l dostluk \"e sanılml.vet hansı içinde "- Eşekle nakliyatın yuak edil • 

~ere~·an ettiği be~ an olunmakta - mesi demek, bunların gördüğü işin 
rr • insan sırtında gördürülmesine göz Ankara., 12 (TAN muhabirinden) 

. Belgrat, 12 (TAN muhabirinden te· yummak demek değildir. Her ikisi de -1ş Bankası umum mUdUrü B. Mııı
· lefonla) ....__ Kral nıtibi Prens Pol ,bu. Kaldırılır ve bunların yerine yepyeni a.mmer Eriş, yanında mali tetkikler dl 
; gün saat 12 de Türkiye Başvekili vasıtalar ikame edilir. Eşek ya.sak rektörü Bay Hazım Atıf olduğu hal
' İnönUnü, 12,45 te de B. Tevfik Rüş. edilince bazı vatandaşların aç kala -
· tU Arası kabul etti ve beyaz sarayda cakları iddiası gülünçtür. Memleket- de bu akşa.mki ekspresle İstanbul yo 
'. Türkiye Başvekili ile Bayan İnönü te yeni yeni fabrikalar açılmakta, iş Jiyle. Londraya harei<et etmiştir. 
• ~refine büyUk bir öğle ziyafeti ver- sahaları büyümektedir.,, Bır ay sürecek olan bu seyahat Ka. 
: di. B. Üstündağ yeni iş sahaları hak- rabilk inşaatiyle başlıyan Türk -

ı Ziyafette B. Aras, B. Stoyadinoviç kın~a .etraflı izahat verdikten sonra İngiliz İl birliğinde İngiliz serma • 
ve refikası, mebusan meclisi reisi, dedi ki: yesine Tilrkiyede yeni İl sahaları te
Kral baş ya veri ve bakanlarla Tür ki. - Etekleri dürterek hayatlarını min edilmesi ve lg Bankasını alaka. 
ye elçisi ve refikası, elçllikerki.nı kazananlar bundan sonra da yollar • 
~ulundular • da ve temizlik işlerinde çalışırlar. Çir dar eden mevzular etrafında yeni fa 

Valde kraliçe de saat 17 de Baş • kin bir manzara gösteren bu hayva- aliyet imklnlan ~uiunmasını !stih • H indis ta n da Vekilimizle refikalan şereflerine bir nm biran önce sokaklardan kalkması daf etmektedir 
çay verdi. icap eder. Bununla beraber takdir ve -----

Asilerin 
Ötdürdüğü 

İngilizler 

Ba1tvekı"l St d' . . d . karar !izlere aittir.,, 
y oya ınovıçın or u evın. 

de saat 21 de verdiği ziyafeti par _ Belediye Reisinden sonra ilk söz a-
lak bir resmi kabul ta.kip etmiş ve l~ ~at Fazlı, eşekle~. muayyen 
B. Stoyadinoviç şu nutku söylemiş _ bır muhletten sonra bütun şehirden 
tir : kaldırılması daha doğru olduğunu 

"- Ekseleıuı, aziz meslektaş ve söyliyerek enciimenlerin iba.zı kaza • 
doetum; lan müstesna tutmasını doğru bul • 

(Arkası 3 UncUde) madı. 

Lo~dra, 12 (TAN) - Hindistanm -mak teşebbU.tleri suya dilşmllttür. 
şimal tar&fmda isyan vazivetl dP,,."1 Asilerin başında bulunan lpili Hint 
ediyor. Bugüne kadar i.Bilerin öldttt fa.Çri faaliyetini arttırnıı§tır. İngiliz 
dükleri İngiliz zabitlerinin sayısı eUı kudiandanlığı bu mıntakaya 6000 ki. 
kadardır. Bunların bir kısmı yüz • tilik bir kuvvet daha sevketmiştir. 
bqıdan yukan rütbededir. Yirmi ka. Hintli fakir tek başına yeni bir taar 
dar yaralı zabitin vasiyetleri de U • ruz yapmış ve 24 lngiliz neferi öl -
mitsiz.dil:. Asilerle bir mütareke yap dür.mUştUr • 

Belediye makammm teklifinin tld-
detli aleyhtarı olan eşeklerin hara -
retli taraftan avukat İsmi.il Şevket 
yine ayağa kalkarak eşekleri ve eşek 
çileri uzun uzadıya müdafaadan son 
ra şöyle devam etti: 

- Eşekle nakliyat zaten yasak -
tır. Ancak eşekle sebze, meyva, su 

(Arkası 6 mcıda) 

Anadoluda 
Kar Yağıyor 

Şibin Karahisar, 12 (A.A.) - nçe 
mizde bir haftadanberi devam eden 
hafif fırtınalı yağmur ve sis neticesi 
bu gece on santim kalınlığında kil' 
yağmıftır. 

Kütahya., 12 (A.A.) - D<Srt gOn
dUr devam eden !oğuklar neticesi o
larak bugün merkeze ve mülhakat& 
on Bantim kar yağdı. 

YANYADA 
Atina, 12 (Hususi) - Dtin Yanya 

da çok miktarda ku yağmıştır. Şid

detli soğuklar hüküm sürüyor. 



Tü~lfiieda Yenilik HASTANELERDE TEDA VI GORENiER 
Mücadf!l':sinin Şehir Meclisi · 

• • Tarıhı • • · ücret alınmasını 
Konfenian 

Değişikliği 
-13- kabul etti K onfen/an laalılnncla llıtı•at Vekaletin· ... dl 

Hana Kohnun lnıilizce eserinden 1 • 
Türkçeye çeviren: r 

'---,-~_·:_yı_~_:_,:_:_~-~-ma ___ _ 

Yeni Belediye Kanunu çıktıktan 10nra bu 
kanuna göre ahnmuı lazımgelen harçlar hak
kmda bir tarife yapılmıt ve bu ta~if e o zaman
ki Şehir Mecliıi tarafından da kabul edilmitti. 
Bu tal'ifeye ıöre, hastanelere ıelen ve hal ve 
vakti yerinde olanlardan muhtelif muayP.neler 

ce clüfiinülen cleiif ·kliklerle baZt 
matltlelerin .erbeıt ithalat rejimi ile mem· 
lekele ,irebilmai için taarlanan fekü etra· 
lıncla fehrimizcleki fabrikalarla ıanayi erba· 
bının lilıir ve mütalealan alınacaktır. Ve
kalet, bu huıuıta tetlti/Jer yapılarak netice
sinin acele bildirilmeıinİ Sanayi Birliğittı 
emretmiftir. Bupnt/en itibaren Birlik, bii· 
tün 1anayi erbabım ve labrilıatörleri ayrı 
ayn toplantıya çafıracalıtır. Bu müuıeıele· 
rin bir liıteıi hazırlanmıftır. 

1 921 de .Ankara hUkUnıetinin 
diplomasi vaziyeti kuvvet. 

)eıınıi§ti. 

0n'Ull askerl kuvvetleri, Erme • 
nistanda, Kilikyada muzaffer olu· 
yor ve bu zaferlerle diğer Müslü
man milletlerinin ve bilhassa Hin
distan Milslüm8.nıarm.m ,evk ve 
heyecanı yilkseliyordu. Şark mil • 
Jetleri, yeni Türk varlığmı, A vru
pa emperyalizminin ilerlemesine 
.karşı bir (Tabya) nazariyle gör • 
.meğe C>&fla.mıelardı. Y a1rus lngil • 
tere ile Yunanistan, vuku~ulmak
ta olan hidiseleri anııunaa istemi
yordu. 

1921 Şubatında, müttefik dev -
Jetler tarafından, Londrada yapıl· 
nıak Uz.ere bir konferansa davet 
.vukubuldu. Bu konfera.naa lstan
bul hUkilmetinin ve ilk defa olmak 
il.7.ere Ankara Büyilk Millet Mecli
si hUkfunetinin ve Yunan hUkfune
tinin delegeleri l§tirak etti. Anka
ra hUktlmetinin delegesi olan Be
kir Sami bütün Türkiye için eöz 
söy!edi ve fevkalade mutedil bir 
.tecrübe proğra.mı ileri sürdü ve 
Edirneden aarfmazar etmek ve 
beynelmilel murakabe altında bir 
Jurmtfyan valinin idaresinde !mı.I
re geniş bir muhtariyet vermek 
arzusunu ifade etti. Fakat Yunan 
delegeleri temerrüt ve inat etmek
te devam ettiler. Zira onlar lngi. 
J..iz1erin arzu ve müza.heretlle harbi 
deruhte etmişlerdi. 

Bununla beraber Ankara htlkft
ı---"""-e.rpta '" §arına muneınıır; 

ler buluyordu. ( •) 

F ransa htlktUnetf TUrJdye ile 
bir anlqamaya. varmak 

arzuaunu gösterdi; bu cephe tep -
dili biraz, Yunanistanda Alınan ta 
rat'tan olan kral Kostantinln 1920 
){iııunuevvelinde Veııir.eloeun yen 
ne geçmesi suretiyle vukua gelen 
politika inkılibmdan ,biraz da A
merika Standard gaz kumpanya. 
ımm Fransada nüfuzunun &rtma
Jmdan ileri geliyordu. Bu lrumpan 
ya Parla bankalarında ve matbua • 
tmd& h.iafleei olan (British ıhelle) 
kumpanyasına karşı açtığı mücade 
lede (Pa.ria) ve (Holanda) bankL 
lan gibi büyük bankalarm ve (Le -
){atin) gibi gazetelerin milza.herett
Jli kaMnml'f ve bu wretle kat't b1r 
nüfuz istimal edecek vaziyette bu. 
lunmuştu. 

Ayni zama.nda ba kumpanya 
Bağdat demiryomun bir kJlmmu 
ınürak&be ettiği gibi Musul havali 
'i hakkmda da talep ve ıddialar. 
da buluııduğu için TUrklyeye ya.r
,ımı etmek (Amerlbn Oil Trlllt)• 
llnün menfaatlerine muvafıktır • 
... 
B u suretle 1921 martmda w 

daha sonra ayni aenenln 
.20 t.efrlnievvelinde bir Fransız -
7Uril itilA.fı hwıule geldi. Bu itil&. 
fa «öre Frann htlkillneti Ank&r& 
lıükfunetinl tanJyor ve Kllikyayı 

kendialne iade ediyordu. Fransız.. 
Jara ka.1acak olan lakendenın ha.. 
valisi için dahi resnJ lisan olarak 
tUkçenln lrullanılmumı ve hwnı-
.ı bir idarenin verilmeebıl vade. 
~yordu. 

Daha mtlhlm olarak Ankara hn 
ktimetinln §ark hudutları hakkın 
da Rwıya ve Kafku Cihnhurlyet
leri ve lran ve Afgan hUkQmetleri. 
le muahedeler yapıldı • 

1921 eeneel mart.mm blrlnde 
Türkiye ile Afganistan arumda 
)loekovada bir dOBtluk ve ittifak 
ınuahedesi aktolundu. Bu muah~ 
de~ göre 'ici devletten her biri dL 
jerhı1n t.tiklllinl tanıyacak ve pa 
Jıtalıt!armda karıılıklı birer eetlr 
l>ulunduracaklardJ. Ful& olarak 
ınunta.zam ve 8erl poet& mUnak~ 

(•) Bekir Sami Beyin ba teklinerinl 
•Uyilk Millet Mecliıi ılddette maahea:e 
ft reddetmiıtir. Hattl Bekir Sami Beyin 
htiklil Mıhkemeaine verilme1inl lıtiyen,. 
ler dahi olmuıtur. - Mütercim -

leleri teeiaine ve Türkiyenln At • 
p.n.ist&na zabit ve muallim gön • 
dermeeine muv&fa.kat olunuyordu. 

için alınacak ücret te teıbit olunmuftu. 
Belediye reisliği bugüne kadar ·tatbik edilmiyen 

bu harçların daha az bir miktar üzerinden yl'niden 
tesbitiyle a.lmmasını istemiş, mesele Şehir mecli-s u muahedeniıı ikinci mad. sinin sıhhiye encümenine verilmişti. Encümen ö _ 

de1tnde (A&idin devlet • nUmüzdeki bir hazirandan iti~aren tatbik eailmt* 
lerden her biri Şa.r« milletlerinin Uıere yeni bir tarife hazırlanmış ve 
kurtuluşu ve tam aeıt>estllerini ve bu tarife de dUn mecliste kabul ediL =----------------------------
müstakil olmak ve kendi iradele. miştir. Od d ı• Ed•ı 
rlyle kendilerini idare etmek ha- Hastanelere gerek poliniklik için, e 5 a a n Ş a 1 en 
kikatini tanırlar) ve üçüncü mad. .gerek yatırılarak tedavi altına alı -
desin• (bilyilk Afganietan devleti nanlardan ve gerek laboratuarlarda Havuz Bogv azdan Ge~t·ı 
bu mUııuebetle TUrkiyenin ILlll' • fenni vesaitle tıbbi kontro!e tii.bi tu _ "S 
lardanberi iallma rehberlik etti. A tulacaklardan muayyen !>ir ücret 
ğinJ ve büyüık bir vuife yaptığını p a rt 1 m an almacaktır . • 
ve ia!i.m bayrağmı yübelttiğini ve E..~dden olduğu gibi hali ve vakti Odeea limanında Rualar tarafmdan inta edilen büyük bir aabili 
.imt.iaale layık Klıvvetiyle mukte • • yer f n de olmıyanlardan mua. havuz, Vilidivoatok limanına ıötürülmek üzere iki vapunın 1• 
da.bih olduğunu )k&bul ve §&hadet lncaatı yene ve tedavide hiç para aJınrnıya _ deiinde olarak evvelki akf&Dl limanımızdan ıeçınittir. 
eder, diyordu. S t.+-Bun ca"l1..1r. Pavldok İ•İni takılan bu 

u Rusya Cil.mhuriyetf ile M ı • Kamvonlartlan alınan r••im 1 
Tlil'kiye a.rumda 16 martta akto • ene d •• ı m e 1 " - G t d TUZ harp ıemilerinin tamiri 
lunan bir ittifak ıooahedesi takip indirildi a a a a havuzlanımaaı için İllf& edilıoİ 
etti. Bu muahede Şarktaki Rus Belediye motörlü na!dl vasrtalan - tir. 126 ton atırlıfında ve en 
inkıllp aiyuetinin prensı·pıenn· .. rım çoğalmasını teşvik ~ylemek için B • M d k l "" E 1 Ak B 1 tU ıu ed 1 r ey a n yü ıemilerin içine ıirebi nıutab* olarak tanzim edi!mi§ ve m a ir iği, Bunu r t birlere başmrmaktadrr Bu büyu"klüktedir. 
Türkiye hudutlarmm tayininde arada kamyon ve kamyonetlerden a... 

Türk milli misakı muahedenin esa- Temine Çalıcacak lman belediye resminin de ındirilme- Açılıyor Havuz, Toroa ve Tatfun ieiınlt 
amı tıe§kil etmiştir. ,. si muvafık görülmüş, bu hu!usta gemi yedeğinde olardt Boğaz 

İşte bu muahede TUrkiyeye si- Şehrimizde emlA.k sahiplerinin kur. Şehir Meclisinin karan iı:1tenmlşti. ~lmiş ve limandan yardıma giden 
Jlh ve cephane cihetinden Rus yar duklan "Emval ve Emlak Birliği., Şimdi 1500 kiloya kadar yiik taşı. Liman idaresinin Galatada yaptı • romorköriln kılivuzluğiyle Boğa 
dmımm llfcenap bir ölçUstınU ver- faaliyete geçmi§tir. Birlik, İstanbul _ yan kamyonetlerden avda 300, bun • racağı yolcu salonu hakicmda ınUte • geçmiştir . 
miştir. Bu muahedeyi 

13 
teşrini • da apartıman fazlalığını ve boş ka. dan fazla yük taşıyanlardan ise 500 hassıs Prost tarafından kabul edilen Havuz bundan sonra Çanakk 

evveldeki Tilrkiye ile Ermenistan, lan apartımanlarm vaziyetini, ipotek kurU15 ~l~m~ktadır :.. . p~oj~, Şehir. Mecl!Aince tuvip ~il - Boğazından Akdenize çıkacak 
A7.eI"baycan, Gürcistan, Sovyet ıuretiyle para alarak a art . Meclısın dun verdtgl hır kılrarla mıştır. Meclııte verilen karara göre, Portsait, Aden, Singapur ve Horıl 
Cümhurlyetleri araamda (Kars pan1arm borçlarını oo!ıek::u:a. bu resimler. iki tona kaöar yük taşı- Merke~ ve Çinili Rıhtrm hanl

1
an ara. Keng yoliyle Vlidivostoka vara~ 

mahedesi) takip etti ve 
1922 

se- kUl•t ktfkl . i .. .. il d yan kamyonetlerden aydrı 31)() kuru- smdakı arsaya yapılacak yo.cu salo- tır. Bu seyahat l20 gün stlrecektit• 
neei 26 HA_, __ TUrk _ İran itı'- bunad çe bö lenn goz on ~ e tutarak 9a, iki tondan fazla yUk taşıvantar • nunun sahil ile doğrudan doğruya ba 

ıu.ınuı an ye apartrman ınşasma mU d • · · JA.fı yeni Türk devleti binasmı d d . an ayda 500 kuruş, Uç t'*erlekh ğ:ını temın için Merkez rıhtım hanmm 11 D ._1 ıl 
~ '.al. aaa e ellmemesini istiyecektir. Bun- lcarrıyorıoH<>r<lon İı:u> .... ~ .. :ı,; •• :;_ lrn Tl'Aralrnv t.ıırafrntiAki lrn-ainruon iH .......... . 

illa1i ~-eaıw Ka!aft emııumı bot kal ru§~!ıfdtr:t?fu1'tlr • ha.ten buradan- ~ekte olan yol, 

B 1r taraftan bu :muahedeler dıklan mUdde~e vergiden istisnası, Çinili rıhtım hanmm Mumhane aııt-
M ecluin kararlan 

alctolunmUcla beraber Yu vergi boşluğunun kapatılması için de . . . . .. .. reposu tatafmdakl köŞeye kad:ır ka. 
nan - TUıit harbi devam ediyor- vergisini vermekte geçikenlerden Şehır ı:ı~ısının ~un~u toplantısın patılarak nhtnna çevrilecektir . 

20,000 l!iralık 
Tamir GördU du. Yıunanlılar 1921 eenesinin yaz muayyen bir nisbette ceza alınması da hususı ~ıdareye aıt ~ş ytllık çav - Kapatılacak olan bu yoldan yerine 

aylarında muzafferane hamleler- teklif edilecektir. Emlak Birliği em lışma programı, vilayetın hazırladıgı Merkez nhtrm hanmm cephesi karşı • 
le ilerliyorlardı, fakat Sakarya ilk sahiplerinin haklarmı korumak şekilde kabul edilmitşir · amdaki arsadan belediyece lüztim göa 
nehri boy'larmda vukuagelen harp ic;in alacağı tedbirleri tesbit etmekte. Putınna ve ıucuklara hem yapı · terilen miktarda u-sa almarak :vola Bir kaç aydanberi Kasnnpaşa b,. 
~ark fle Garp arasındaki h ı · dir • lan yeri, hem de yapılUJ tarihini gös- katılacak ve bur .... ı bir meydan haline ~ 
r11 arp enn 1 a.. vuzlarında tamir edilmekte olan....v'ır 
en mWıimlerl d biri 1 y teren etW<et er konulması ve kurşun getlrilecektt·r . n en o up u - nieyolları İdaresinin Bandınna 
n.anlılarm ileri hareketini durdur. Bogvaz Dışında mUhilr vunılma.!1 muvafık görülmüş· Galata nhtrmmm Kara.köy k~ - rU~~ du. u ru dün Haliçten çıkmış, ve tec .11'1""'" 

t r. sindeki kısmından on metre uzunlu • ri yapıl~tır • 

Bir ~--•A- -·'h •-..>.. Evvelce belediye tarafından bu • ..... ı.a.rıw.ı.au llW """J'<'VbUele - y· a· ğunda bir saha kayık iskelesi yapıl . Vapurun ta.mirine yirmi bin p.t• 

rinden de geri durulmuyordu; An- ıne ır günün ihtiya.çlanna uygun olarak k ir .l,,,, 
.kara htikUınettnin sulhU temin et yeni bir belediye zabıtası talimatna - ma Uzere belediyeye verllecekt • kadar aarfolunmuştur. Makin• ~ı 
mek hu.ausuftda.ld bUtiln aly ve te- Mayin Görüldü meı!i yapılmış, bu ·.talimatnamenin Yeni yolcu salonunun karşısmda. kazanlan, güverte ve teknesi uındP"" 
-bbUslerf Yunanlıların ve 1ng1. tetkiki için meclis azası arasından ki yer, yeni antreponun yapılması bt ıurette 11ıu bir tamirden geçirilıni'' 
- DUn ıabah balıKçı motörleri tara • h t ·ı t •- U e t' beled. b kıl k b ~•1 llzlerin muhalefetlle akamete bir eye aeçı m ,u. Mecluıs ene m n- ınce . ıy;ye ır~ . aca ~e u. tir. Vapurun aUr'ati de bir bU'i....-
.. .ıı.-. _... Beyin fmdan Boğaz dışında ve Anadolu sa. terindeki işlerin çokluğu yUzUnden bu raaı şehır planı mucı'bınce nakil va- . . . 
066 ..... yocuu. Ywıuf Kemal hilinln Kabakoz mevkiinde bir serseri 1 b •ıtaları parkı haline .-tiril--ktı'r. ıki mil kadar artnllit.n'. BugilDl _ .. ., 
riyuetinde Londraya giden aulh heye'-. ugllne kadar çalışmaJarma " e- ""'"' 1 ~ 
heyeti 1922 eubatmda muvaffa - mayin göıillmU~Ur. Deniz Ticaret başlayamamıştı. Belediye reisinin bu Galatadaki Liman ldareei atöl~lrl. eeferlere ba§layacaktır. d ...tı-• 
ıkıyet:aizllğe uğradı ve temmuz n1. Direktörlüğü derhal llznngelen ted - heyetbı derhal çalışmaya baflamuı hin sağ veya sol tarafından belediye. ~uriyet vapuru da havuza r 
ha~erinde Yunanlı1ar lstanbulu birleri almıJ ve Deniz Komutanlığı teklifi muvafık görülmüştür. ce plln mucibince geni9letllmiye b114 ml§tir . . .~ 
ifPl etmek istediler; fakat bu it- tarafından da akoam üzeri maynm MUtehauıs Pruıt tarafından ya - lanmasmdan sonra bu atelye ·~ CUmhurfyet te umumt bir~ 
gale müttefik devletler tarafm • aranması için Karadenize bir mayn pılan Florya plaj şehrinin ağaçlama metre geriye alınacaktır . geçirilecektir. :Esasen bu vapur O: 
dan müsaade olunmadı. nıilfrezeei gönderilmiftir. Ayrıca Ka pJflnı, şehrin ihtiyacma uygun gör1ll- Kıı.raköy köprUsilnden Merke:a nh. 11!,11 mi.tdettenberf hiç tamir edil~~ 

Bununla beraber 1zmirde İngiliz radenize sefere çıkacak vapurlarla roüıtür. tını hanına k&dıı.r mevcut parmak • miftir. Cümhıuriyetten eonra OJI .... 
lromileri Yunan askerinin işgal ve Karadenizde seferde olan vapurlara tıklar, en geç, nhtımla.rm Fmdıkhyll buı vapurlar havuzlanacaktır 1 

himayem altında olan hava.linin t.elaizle vaziyet bildirilmiştir • Jk • . kadu uzatılmuma kadar tamamen 
muhtariyetinin il1nmı iltizam etti. l Yen l kaldınlacdrtır • Bıçakla Alır Yaralandı 

L oyt C.orcun Yunanlılara o- Fenerler n Aekt . G.d k Betfktalta Mumcu bakkal~ 
ıaıı itimadı 1tarce idi. ı.oyı ı Y ı ~ e p A tınaya ı ece da s numarada oturan maranıoz 

pare 4: ağu.lota Avam K&. Tahı·ıs·ıyeve Bı'nası R H ti eeyfn, dtıkklnmdaki elektrikle ıntlt:" marumm tatili nutkunda Yunan , , oma eye harrik biley taemda bıçağını }1i1' 
kat'! saferinln qiklr olduğu haL. Bu ayın 18 inde Atin& Üniversite.. Jıen birdenbire tat. .kırılmıştır. -:! 
kmdaki eahit fikir ve kanaatini G • . KadıldSyUnde ZUhtUpaşa mahalle. tui H bafmd _... 
bir daha llln etti. Ayni ay zarfın. el!! ıyor sinde Emniyet Sandığı tarafından sinin 100 üncü yıldönümUnUn kutlan. aya.nK Uaeyınm an lJDUI' 
da Türkler kan dökUlmeksiaiıı ıul. "S satılığa çıkarılan köşkiln Maarif İda- maamd~ Türkiyeyi ,u ı.evat temsil surette yaralanmuma 1ebep o tıl'• 

k h da 
. resı· adına ... tm alınması karar}•• • edecektir : tur. Yaralı hutaneye kaldınlılllf _,,. 

htl temin etme wıUllun 10n bir Fenerler ida.resinın satm alg1ma ~ :" Ankara dil fakilltesi dekanı Kon _ ---=--=-==--====-==-=-~~ 
~Uste d&ha bulundular. Fet- mukavelesi bugünlerde Maliye Ve • tırtlınıştır .. Bına parası sekiz taksıtte ya meb'U9U profesör Ali Muzaffer .Mehmet Ali latanbul hukuk -praf'' 
h . o- a'-'-·· olarak Lond kil' Fu t A'" ı t f d imza! ödenmek li.7.e.re 19600 liraya alınmak- ' ' . . · · .A ı uc:Y mur ıu~ ra- ı a gra ı ara m an a - An karada hukuk fakfiltetli profeeör • aörlerinden Sıddık Samı, OnıveP'·, 
ya celdl. Fakat hiçbir lnıüi& na- nac~ktır. • Şir~et murahhaalan ~e tadır · !erinden Şevket Mehmet Ali, Türk doçent1erinden Besim, Fahri ve t• 
zırı Fethi Beyi kabul etmedi. Ve Malıye Vekaleti arasında devam edı. Bu binaya Kadıköy 6 ve 46 ıncı ilk Dili Cemiyeti mütehasın•larmdan bir. 
Fethi Beyin teklifi hakkında İngi. Jen müzakereler bitmiş, yalnız imu okulları t&fınacak, bu wretle heD iıki ~ 
li& efkan umumiyesine bir teY için Avrupada bulunan Maliye Ve- okul için her yıl verilmekte bin sekiz ~ 
bildirilmedi Buna bedel bir ıUrü · kilinin Ankaraya dönüşü kalmıştı. yüz lira kira parası tasarruf edilmiş· \t~·~·-·D • HMM 
matbuat. yalanı mü~el~ ~apıl- Evvelce fi~at m~elesi Uzerind~ ~ir. olacaktır · I ~ 
dı. Fethı Bey memuiiyetinı ıfaya ket ve Maliye arasında çıkan ıhtila! Bundan başka Kuzguncukta icra ·- __.!'...... - _ 
muktedir oWıuyarak Londrayı Adliye Vekili ŞUkrU Saraçoğlunun tarafından satrlığa çıkarılan 'bir bi-

1 terketti. Bunun üzerine bir hafta hlkernliği ile halledilmiştir. Fener - nanın da ayni maksatla satın alın • 
136:l~AN 1 Buıünkü Hava: Kapah 

aonra Türk ordusu taarruza bq • ler, Deniz Bank t•kkül edinciye ması muvaf* görillmilştür . 
ladı. Ve on cUıı urfmda Yunan kadar Tahtielye Umum MUdUrlUğtl ta 
ordwıunu tamamen mahveyledi ve rafmdan idare edilecektir . 
8 eylWde M111tafa Kemal (Pqa) 
muafferen lmıire girdi. Bu neti
ceye göre bir kere daha A vnıpa 
ile Şark ara.amdaki meeelelerin 
bUyUk bir taıfiyesinin yakm ol • 
duğu görillUyordu . 

(Arkam var) 

Biıikletle Alır Yaraladı J 
Acıbademde bieikletle gMen Fe -

rit, 70 ya3mda ismet admda bir ada 
ma ~rpmış ve zavallıyı ağıl' BUrette 
yaralamışbr. İhtiyar hastaneye kal • 
dınlmış, suçlu yakalanmıştır . 

Talebeye Yardım Birlijinin 

Çalıtmalan 

Basiln han umumiyetle kapalı ıececelr 
tir. Yafmur yafmuı ihtimali de mevcuttur. 
RUıılr, cenup lıtikametinden orta lnınette 
uecelrtir. Marmara mıntıkaıında hafif bir 
fırtma kaydedilmesi muhtemeldir. 

Oünkii hava 
nıc okullardaki yoksul talebeye 

yardnn etmek için partinin teşebbUsi
le kurulan yeni birlik genel idare hey Dün •. barometre, 757 milimetr~ olarak 

kıydedılmlttlr. Barometre dlitmı:re mliı 
eti bu perşembe ilK toplantıımı yapa. tıittir. Hararet, en çok 17, en aır: 10 nnti 
cak, ~alısma Pl"OJtl'l.mmı ha.zulaya • ırat olarak \ıy~olunmıııtur. Rüzılr. 10~11 
ca.ktır tın saatte 10 kılometre ılir'atle esmltttr. 

• H:ava. lc:ııml'n kapalı ıeçmiıtir. 
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=====================TAN 3 

• 
lngiltere, ispanyaya Belgraddadünçokmühim 

lllüdahale etmivecek sir3a3i~(~~i~~meler yapıldı 

Merdiven Ayakların 

Kavgası 
Kıraat ldtaplaruu artık mtize 

ridonı gibi görü~ onnn. Bunların ıı 
de ağızdan a.ğlza intikal e~ 
ıuurJık öyle hakikatfer n f elıi 
kıymık.lan var ki; artık ene llişn 
ye gelmiyor, hem6D tütün külü ~ 
dağılıyorlar • 

Asi kuvvetler yeni i 
,ınağlU.biyetlere uğradılar j 

Yugoslav hilkümet merkezinde, kil ile birleşmiş olan ild memleketi. 
dost Türidye Cilmhuriyetinin en gü- miz ve onlann müttefikleri, endişe 
zide ve en saliı.hiyettli mümessille _ ve ümidin şaşırtıcı bir sür'atle biri. 
rinden biri olan Türkiye Başvekilinin birini ta.kip ettiği ~u son seneler zar 
§a.hsmda çok aziz bir misafiri selim fında ,ittifaklarının hakiki manası -

: )amale fırsatına nail olduğumdan do nı ve manevi kuvvetlerinin derecesini 

Dün bunlardan birine bir fren! 
kitapta tesadüf ettim. Gfıya merc 
ven basamak.lan biriblriyle kapı 

nuşlar. Ost basamaklar alttaldJ 
diyesi ki : 

abloJ kndra, 12 (TAN) - 1 A ·ı . . B"lb ' d . o a.aı tath"k· spanya ası erının ı ao ya kartı enız 

l 1ayı çok mesut ve memnunum. tanmuşlardır • 

1 
. Bun~~ yedi ay evvel, memleketi • Barış davası için her şeyi yaptık 

, nizin hukf.ımet merkezinde, bizzat si. ve yaptığımız her şey de memleketi-
"- .ııtı·ame tabalamaym! Ta 

bizi size ilııt.ün yaratmış. Bizlmle l 
ölçtişemMSin17ff Bunu çamur i~l 
oluşunuz.dan da mı anlamıyorsun 

lerin Bilb , 1 ı~e kalkıtmaları ve gıda maddeleri taııyan gemi
büYiik ha ao Ya gırmelerine mani olmaları üzerine İngilterenin en ! 

zinle ve yeni Türkiyeyi terakki yo • mizin beynelmilel teşriıki mesai ve 
}unda idare ederek onu şimdi bulun • dünya barışı dahilinde saadetini is • 

1 duğu gıptaya şayan seviyesine ko _ tihdaf etmiştir.,, ..... rp zırhlısı Hood' C beı·· k 
.. 1Utevecclh h un e uttarı tan meçhul bir semte 
tün İngili en h a.reket etmesi büyük bir merak uyandırmıftı. Bu· 
. biğer ~zır lı~.1 Bilbao aularma muvasalat etmittir. 
lit kabin l tan dun akşam lngi • l 
lunın ea derhal içtimaa davet o- ı • 
tahin~ 1: ;:ı!~eu tetkik etmiştir. Tro r!. k ı 
~a fhrıaline ~lız ~ırhl~ınm lspa.n - 3' 

1 yanlarla şahsen temas ederek unu • 

Lehistan da 
1 tulmaz birkaç gün geçirmiştim. Bu 
j birkaç .giin, memleketinizin kuvvetine 
1 ve aynı zamanda Türkiye Cümhuri -
! yetini Yugoslavya kraJlığına bağlı. y ahudi Mağazaları 
1 yan samimi ve hakiki dostluk hisle - v •• 

1 nnin devamıı1ığrna 01an ınannnı tak Y agma Edıhyor 

o ııııra bir akil ~lrnsene oradan 
~yormuş. (Zaten bu 19.ftan da 
kJ bu fıkranın icadı pek yeni de 
BasamaıkJarm bu miicadelesini 
dince gülmüş ve seyyar olan me 
nnl ba§ 8§8.ğr ~\irince alt ayal 
üste çıkmı.5la.r, üst ayaklar da aş 
in.mi Jer • 

laııanya gondenlmesıne rağmen y d • s 
~Ye ın~~ karasu;armda mü daha • e 1 Ur!. tan 
tll'. ~ k"olnıadıgına karar vermiş- 3' 
l'ı A:ı;anı. e ıl Baldvin bugün bu kara M • • • 

ı viyeye kafi geldi • . 

1 

~t d' . Varşova, 12 (A.A.) - Lıpskide 
B. ora ı~o~t- nutkunda TUrk 'Yahudiler aleyhine bazı hadiseler ce 

- Yu.,_~o!' ~v 0~ ~gunun sağlamlı • reyan etmektedir. Ahalinin bir kısmı 
1 gı- nı tebanız ettırdıkten sonra söz -

Bu f ıkranm hllmıett de ş 

imiş : 
tnun mevkiinln yüksekliğine 

venip mağrur olmamalı. Bir ~n 
ki herhangi bir hidl§e vazlye 
altüst eder • 

lltı tara.rın Karna.:asınd~ bildirmiş Ve u c r 1 m 1 . . . .. . . . • Yahudi magazalanndan alış veriş et 
: lerını şoyle bıtırdı: . . . 

l~ old da Bılbao lımanmı torpil-
~ Uklannı b. I~ d h' · Tü' k. memektedırler. Bırkaç Yahudı maP.a 

" "a e ımı r ıye C.. h b r-
-S E Kamal At .. ~m ur aş 7.8.SI yağma edilmiş ve 10 kadar Ya t~ue . • ınaenaleyh lngi- Meksiko. 12 (A.A.} _ Troçki h!tk 

~a ti?'Tneırın~. bu tehlikeli mıntaka- kında tahkikata memur olan ko~ -
flnı &ö 1 e.ı:nın doğru olmıyaca - yon Troçkinin 1902 senesinde ecnebi 
lltı ~ e~ir. İngiltere htikumeti memleketlerdeki faaliyetile meşgul 
"ttxı edi 

1 
lllUha.rip tanımamakta de- olmuştur. Tahkikat Troçkin:n ilk de

t"e hUkrı~:r·. Bu.nunla beraber İngilte fa o1arak Sibcryaya 4 sene için nef. 
~~ ola tı, Bilbaoya zahire naklet- yedildiği tarihten itibaren başlamak

M.Moffa 
kanı . . . . aturkun şere • hudi de taarruza uğramıştır. Polis 
fine, azız Başvekıl ve dostumun ve a··rt ı· t te kif tm 0 c.+' 

Dedim ya! Bo,, eski \'e ~ürük 
hikmet .•••. 

Montrö 

:._lııı olnı~ vapurların seyrüseferine tadır • 

1 
.. .. .. o nasyona ıs v e ıs ... ır. 

Bayan nonunun sıhhatine, dostum 
B. Tevfik Rüştu- Arasın sıhhatine ve 
Türkiye Cümhuriyetinin itila ve te • 
raJddsine kaldınrım .• , Avukatllk Kanun 

Layihası Hazır 

Her şeyden evvel ışurMmı unu 
malı idiler ki; basamak, basamak 
ha yukanda olmuş, ha a.uğıda.. 
ha. doğra4'U IJM&DUl.klığın de 
değişmekle rne.rdh·en, merdinn 
maktan rıkar mı! • 

· ''lllk0dan 'acağı hakkında General Troçki Siberyadan firar ettikten 
talttır. teminat almıya çalışa - sonra tevkif edılerek 1905 senesinde 

H ylııe o havaliye ~ndcrilmişse de bir 

Konferansı 
Toplandı 

li~k arp Vaziyeti kere daha firar et.meğe muvaffak o. 
~ be . c~Phesinde kırk sek" t _ larak A vusturyaya iltica etmiştir. Mısırda Kapitülasyon 
llı.r,tn-~ ~lCbir tebeddül vuk:: b:~~a- Kendisini müdafaa . eden avukat Rejimi Kalkıyor 
li ar .. ~ Bılbao ile Burgos hUk. tl Goldman, Radek - Pıyatakof dava Montrö, 12 (TAN) - ''lısır kapı·-
sı .. -ında h ume e d bah ed k ·· kk"" · k ~v -

"'4 mu re inelerin mübadeıes· ·• sın an 5 ere mue ·ııının en • tülı\1'vonlarmı ilga için davet olunan 
ıtı. talcer l 1 1 di · · t edil ·· ·· 1 · b' J eltt...ı· e er başladıg-ı haber ·1 sıne ısna en cunım erın ırer konferans saat 16 da 1s,. C" h ~ır n ven "ftir d "b d - \ ıçre um ur te d ~ !Uık hUk\lmctinin tebW" ı a anı aret bulun ugunu kolay - başkanı B. Motta tarafında ıldı 

B. Stoyadinoviçin bu nutkuna çok 
hararetli bir ifade ile cevnp veren 
Başvekil İsmet İnönü, do~t mem _ 
lekette gördüğü derin ve coşkun sev. 
gi karşısındaki memnuniyetini bildir
miş ve bilhassa demiştir ki : 
"- Yugoslav milletinin memle _ 

ketim hakkında gösterdiği sempati 
ve bu sempatinin tezahür.ti suretile 
beni şere.flendirdiği dostluktan do -
layı size, dost memleket hükumeti • 
nin reisine teşekkUr ederim. Yugoslav 
-m-H .. ı .. \.\.. f~ .. A hiiriinfin vo •n11Jprff-

Ankara, 12 (TAN muhahirinoen) 
- Adliye Vekaleti, davet ettiği ba. 
ro mümessillerinin ıaüWealariyle 
tenkidinden geçen avukatlık ve no -
ter kanunu Jayihalarmı son defa ola. 
rak Başvekalete sunmak üzeredir. 
Layihaların müstaceliyet karariyle 
görüleceği ve yaz tatilinden evvel çı. 
karılacağı zannedilmektedır . 

Ben mer<li\'ent ma...uclan d 
şaiJ görürüm .• 

lf erdivenin en kabada~'ISI, en 
kemmeti yine merdinndir. 

E~kidl mi, yakılmaktt.:ın bıışka t 
yarama7., hiç antika merdiven gör 
nüz mU? 

Hiç o)mB.7.sa masanm anökuı 
lur, mura.oısaı olur, eskiylnc,e de 
kumdan bir ufak lskenlle yapıl ıı....:> gı · b t - -" b"I ~· ' ·· 1 b n aç ' "'Yllrufn. • . .• . ça ıs a eae ı ece,,.mı S9.Y(Qınış ve u R M .... H.., ıfol~ır'lle.ri aeı~ ..... Jad kt .. ,IJ.ştur. davaya aıt oıan e.vraıan l'anste G . . -· . ı an 

ı. 
1 

. . sonra arp medenıyetinı bcnımsıyen 
ınadi'!t Dnünde ça mmasmı protesto et.mışt,ir. yeni Mısırı hürmetl ı · 

~~ Reis De ey Tr ki . d" h e anm~ ve svıç. 
~tıt t ceph · d . .. .. v '. . oç nın . ye 1 mu • renin Mısın Milletler Cemiyeti ile teş 
liav trıUhaı-ebe~: e :n derece şid- tel~ curümle ıttiha.m edı!me !te ol - riki mesai etmek üzere ilk davet e-

ğiniz asil söilerin bütiln TUrkiy~de ve 
biltUn Türklerin kalbinde derin !>ir a 
kis bulacağından emin olabilirsiniz. 

En güzel UlkU için ve en güzel UI-tıoYa '4 muııab· . ~ bulnıaktadır edduilgun':. v~ be>iludi~lar~ntiayrı ayrı tetkik den millet olduğunu hatırlatarak Mı 
O,;! ba·ki.... ırıne gore Kasa de Kon eccgını rmış r 6 .... , l • sırın en iyi diplomatik usule müra - ~ 
le:-~~ son ° an tepeler Uzerinde caatla yabancılaııa ait rejimi tadile teşkiline karar verilmiştir. Bunlar • 
"'~u bulnırauşiddetli müsademe • p k r k Ik d b. · • k · d "U t rens Nı· o a Hanedan a ınmBBını memnuniyetle kaydet - an ırı umumı omısyon ur ve va 

'-'ı %ıı..: f ur. · t• if · M • t '1.1 er -ıyetçiler b . ınış ır. z esı .. ısırın umumı s atükosunun 
~~l>tetınişlerdir ur1d~l yenı m.~v A 1 ... d Ç k Daha sonra Naha.s Paşa Mısır şe- u~surlarmı tetk.i~ et.mektir. Bu ko _ 
ltı.ıJe hoınb rd • ~ı er bugun za 1g1n an 1 arıldı ref ve hakimiyeti namına bir nakise mısyona M. Polıtıs rıyaset edecektir. 
!eıt ~ birk a ınıan etmişler mer Bükreş, 12 (A.A.) - Resmi gaze- te.~kil eden kapitUlasyonların hemen İkinci komisyon intikal devresine ait 
~~e diiş açU~ şehrin merkez mahal tede neşredilen bir kararname ı"le ilgası icap ettigın·· i anlatarak kapi- muhtelit mahkemelerin teşkili ile 

ıkı' aı;aı l.7 m ştUr. tıı btı._ -l\.8.rne d prens Nicolas'nm Kral ailesile alakası tülasyon rejiminin doğurduğu suiisti- meşgul olacaktır. 
"'-ra "ttlere ~ an ~~vasm verdi- kesilmekte ve bu aileye mahsus bü • malleri anlatmış ve Mısırın şunları Bu komisyon Hansonun riya..'5eti 
).,... "tlta t,. __ gore, hukümetçilerin .. · t• l klif ·•· alt d dı ·"lda ~abançell tun hak ve ım ıyaz ardan mahrum te ettıgıni bildirmiştir. ın a r. 
ile 3~lPiıklan hücu:l m~ta:~a . • edilmektedir. 1 - Konsolos mahkemelerinin ka- İngiliz d~legesi kapitülasyonların 
~~ :telefata rna:ı ol au.ştr en il.?n· İkinci bir kararname ile de prensin za l}akkını muhtelit mahkemelere ilgası hakkında ıkonfcransa bir pro. 
l'~t :n bıı llluha.r be~ ur. Hukfı. ordu ile alakası kesilmiştir. devretmek. je venniştir. Proje, beynelmilel hu-
ttite( Odelde birç e • er esnasında 2 - Muhtelit mahkemeleri, sala - kuk kaideleri müstesna olmak üze • 

l{ ler kuı1 ok agır makineli hiyetleri milli mahkemelere devredil· re, bütiln yabancıların Mısır kanunla 
~I llrtebe 8.tıdıkla.n görülmüştür. Ankarada llkbahar mek üzere teşkil etmek. nn. a tabi olmalarını teklif etmekte • 
ı. e?i b._ cephesinde hUku" met ku'· l[ap

11 
.. -uentez Be .v· Model Sergisi Nahas Paşadan sonra Fransız de· dir. Buna mukabil Mısır bir medeni 

'ab atında juna kasabMmm !egesi söz söylemiş ve Nahas Paşayı kanunla bir ceza kanunu ve bir de 
~azım kol çarpı ışrnaktadırlar. Ka - Ankara, 12 (TAN>- İsmet t~ı konfrans başkanlığına teklif etmiş. muhakeme usulleri kanunu teklı"f et-

Yol'. ay ıkla Uptolunm""I bek d b" 'lkb h -_, enstitüsün e ır 1 a ar s~rgisi a - teklif alkışlarla kabul olunmuş ve Na meyi vadedecek ve bu kanunlar 15 
...._____ çılmaktadır • has Paşanın teklifi üzerine de 1sviç· eylül 1937 de tatbik olunacaktır. 

lı 1 Sergide ilkbahar modelleri e;anh re CUrnhurreisi Motta fahri reis se· Muhtelit mahkemelerin devam mild· 
~ §fen Geçtikten mankenlerle teşhir olunacaktır • çilmiştir. Daha sonra iki komisyonun deli açık bırakılmıştır. 

KUÇUK HARICi 

HABERLEK 

3 O milyon dolar ihtilas e. 
den Çin bankeri Fan -

!}8.~ang Pekinde kurşuna di • 
zilmiı>tir • 

• 
Lehistan Harkiy6 Nazın 

M. Bek yaz i~inde Ro 
m&) a gidecektir • 

• 
• ngilterede Cenubp e. 
1 lektrikJi trenine ıııui _ 

kast yapan gizli bir şebeke ta.. 
kip edilmektedir • 

• 
'Eski l'ugoslal'ya Ba.şve. 

ldllerinden B. Milin 
Serşklç vefat etmiştir • 

• 
Japon tmparaforunun kar 

deşl, taç ,gi~·me mera.'ti. 
ninde hazır bulunmak üzP.rt> 

hugiin tngllteredP olM'.akhr 

' - Sonra• -..o~dra, • 
~~. ~e (A~) - Daily Mail 
~ :n..... Selasıyenin ıbir w· • 
qlil -,retnıektedir m a 

Avrupada • • zyz alametler 
~tıer e Stl~iye n . . he d Ceıniyeun~ .o.~beşısta.nın Mil - A vrupa Jat'umda tetkikler • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·ı 
le~' iyt h gUvennıeseydi har yapan bir 1ngill.ı 5iya.ıııist. 1 . . RI 

h-. 8.ıtrla.nmış olacağını söy b.ilhaMa üç i.nıllin ırıulh lehindekJ YAZAN: OMER ZA DO$RUL 

a ___ ;IW L1Jtfkarnetl Mğladığmcl ı1 anlatıyor. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, , , • • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .: 

erl•I - ,, ~- Bu üç amilin birin s Fransa.da ta 

d 
ettirmeyi düşünen M.ac.a.ristanı Tu· ha:nrlı bir alimettir " e E halk ('~phMinln iş ba.'jına gt>Çme -~et cnebi Ga- Si)·Je Fransa.da içtimai lnhillil ve na de\•letleriyJe daha iyi g~lnme. Montrö Konleran•ı: ' el nin yolunu aranıağa se\·ketınlş. 

'h er T oplattır ld siyasi ao:in başgi~tere{'eği hak - hatta Alman)·ada nıaddi geni~le - M ısınn :\lontrö konferaıun 

'
{lerıı- 1 1 kında Alman•·0 ·la beslenen dü u··n. dün tll' ld M ı.-. tı:ı, l2 ( ·'... me siya.'>f'ti yerine ,iktJsadi inkişaf -.ı 1 \'e " ısır uaso-

b.i tı b" A.A) p celerin bosa ...itmesi, ikincisi İn - R 1 \'ekili Mustafa Nahıuı p .... a nutku-
-~~l'e ırçok ecn ·b - olis diin ve • _,.,. yolunu tutarak usya ile an aş - ~ 
~~ırı,.. etmiştir A~ t g'aıetelerini mti gilterenin silahlah~m~'>;n ıı:a,~;·ru . mak <>ere)·anına kunet ,·ermiştir. ~~s~~:·~~:~a.hu\'e hap .. ';i,·e::untkamunmdaa 
lllh t_ .. , ~Yann • .n..ırnan hürriyet fır- pada mtil'a.7.ene 1~ n ""am • Balk kt · 1 b" A :r- ·'"' w ı. ·• ~ anı - Al a d an pa 1 ıseı cenu )\1 gar 1 ,.. bir leke, Mısınn ..:1111: ha· kı"mı·.··eti 

rine ait şartlan kararlqtırmak o. 
laca.ktır • 

Mısır hiikfımett bir intikal dev

resi kabuJ ettmekte \•e bu devre 
MJU1.t11mda. muhtelit mahkemelerin 
çalışmasını \'e Mısırda yabancalar 
ve ~·ahut ~·abancılarla yerliler ara
sında tahaddüs t'dt"<'ıe'k davalan rü. 
yet etmf';Hine razı olmakta, fakat 
kon.'401o"luk rnahkemele.ri ile lktı
ırıadi ,.e mali malıi;\·etteld bütün ka 

pitüli.tt;\'Onlann derhal ilgasını i" • 
temek1'>..dir. "lt~giJı .. Ve t;,__ esini neşreden bu··_ taşması ,.e bunun m nya a ,.e tak b" h ..... ·' ~ .., ~ _ k nıpaya mus ·ar ır ayat ya • n 1 r. an.sız gazetelen· top Almanvadan korkan memle etler. amma b r nakıse teşkil eden bu Mısınn bu talepte .Yerden aöğe 

de hl~lunrnası; fü;üncfü;ü lsı,an. şatmaktadır • köhne mües8eflenln derhal ortadan l't --..__ ulh ik kadar haklı olduğu zerre kada.r 
f:•·ı-·--- yadaki İtalyan kuvvetlerinin mağ. Fakat A\•nıpada nziyetin s aldmlması li.mngeldiğinl anlat. §iiphe götürmez • 

1 ıstinde lôblyete uğraması üzerine Alman- bakmundan daha müsait olduğu - tı. Çok ili huırlanmıt projelerle 
l<oııt.•• • yanın İtalyan askerliğine güven • nu gösteren bu ali.metlere ve L Mısmn kapitülbyonlan derhal Montröye giden Mısır heyetinin 

11 
bltUdUa , .,. •••llnıstlik cinin sarsıl.ması ve yaJnız İtalya · millere rağmen gün geçtikçe bil - Ilga için vukubulan bu talebinin, kazana.cağı muvaffakıyet, yalnız 

1 
lr k •"""' (.,\ ..\) Ue anlqarak bütün Avnıpa ile yüyen teslihat yükü, ticareti sılam kapitülisyon sahibi bütün devlet - Mısm değil, ayni derecede Mısı • 

~?ıhı O?nUntst te,· - Filiatinde giz ka.rşılqmak düşüncesinin 7.8.8.fa kontrollerin ağırhğı, ~ ta. ler ta.ra.tmdan iyi ka.r!ıla.nan.ğı, nn bltün dostla.nm sevindirecek • 
~~it .;ıeYdaııa "kkilltı basının isim uğra.nwııdır • rifelerinln yüksekliği ,iktısadi kal· ve hiç bir medenl devletin bu köh. tir. 
"Urrtı~. alt udi ,.ı llrı]rn .. •ı u·· • ad km k il b 1 ne ,.... f · ü i .t Tü il -.ıır ~ 'Ve k ...., zenne Bu amUlf'r blitün Avnıp a ger maya arşı ge yor , .e u yo • • "' şere ıınz m ~J yaşav- ··rkiye ise bu dmıtlann en ba-
~dı.ıt h · . Unlarcıa~rnUnist tevkife- glnliği gevşetmiş, Almanya tara - da vuku bulacak bir hareket bek- mağa teşebbüs etmlyettği muhak şmdadır. HakimiyP.tl tastamam o. 

r de ~Cine tık ecnebi olanlar, fmdan ç,.-koslonkyaya karşı bir leniyor • kak "8Jlh)·or • lan mfüıtakil ,.e hür ~fı!llmn nni 
ke ..... ,..,.earııa.caklar, '-'erli _ t k il ti 1· ı· .... ,'Jflat Bununla be~r i.lillg-e dohn Konferansın en iM-ili ı. .... h , _ _. d w ı 1 k • -~,. 'VerileceklerdJ. aarruz ,'t} un ı ma ın ~. • e· - '""'9 ıuı oguşu nsan ı \ "P. medeniyet için 

_______________________ tr_ . ____ ....=;;m~ı;o.ı...;8~0~1~h~m:.:.:.::u:ah~ed:::.=-:es~lnl::;;;::__zo~rla~t~ad~il~~gf----d_e_n __ h_tr __ b_aş_Ian __ gı __ ~t_a ___ hu_ı_u_nm __ ak ____ f_es_ı. __ M_ı_sı_nn ___ E_eçlr __ ece __ tf ___ ın_tika ___ ı _d_ev __ ~bü)-ük bir kaza: çbr. 

lir • 
BaAamakhk . öyle dursun, me 

,·en olmak feci bir §eydlr. ı.akln 
gelelim, merdh·enler bunun far 
değildirler . 

Fransa da 
Kargaşa tık 

Paris, 12 (Tan) - Fransa, 
gündenberi muhtelif siyasi hadis 
re sahne olmuş bulunuyor. Monpel· 
de sosyalistlerin toplanmış olduğu 
kahveye Doryo faşistlerinden 
grup girmiş, sil8.h kullıuımış ve 
kaç kişi yaralanmıştır. Pariste 
kahve deposunda yüz kadar amele 
yol verilmesi üzerine 300 kadar iş 
depoya hücüm etmişler, fakat polisl 
kargaşalığı önlemişlerdir • 

CEZA!RDE 
Paris, 12 (A.A.) - Cezairde O 

randan bildirildiğine göre, 300 ye 
grevci, çalışan ameleye hücum etnıi 
tir. 14 kişi ağır surette yaralanmıı 
tır . 

Bularistanda Türk 

Belediye Azaları 
Sofya, 12 (TANJ- Bulgaristan 

da geçende yapılan belediye ve na 
biye seçimlerinde muMeli! kazalar 
da 166 Türk azalıklara seçilmi§ler 
dir 

Bulgaristanda 

idam Kararlara 
Sofya, 12 (TAN) - Ask4?rl tem 

yiz mahkemesi, komşu bir hükOme 
hesabına casusluk yapan Bulgarlar 
dan Vasil Nençof Tonçef ile Ata 
na..c; K. Atanasof'un idam ve diğe 

suçluların da hapis cezalarını tasd" 
etmitşir. 

Akdağ Madenine 

Kar Yağd 
Akdağ Madeni (TAN) Tam ma.n 

siyle bahar gelmişken, iki gün sü 
yağmurdan sonra, kar yağmağa b 
lamrş, her taraf beyaz bir örtüye 
rünmUştUr. 

Herkes tekrar paltofJunu giymiış 
sobalar yakılmıştır. Hava kapalı ol 
rak devam ediyor. 



4 ==========================TAN 13. 4- 937 ~ 

.M.a.hk:emelerde 
, ............................................ . 

KRAL 
Onnik lplikçiyan Rüşvet 
Verirken Tevkif Edildi 

EGLENIYOR 
Amerikanm altın sesli iki yıldızı 

Bu&"ünkü 
lstanbul: 

program 

KARL BRl·ssoN-MARY ELLı·s .<?ile neJriyatı: 12,30 Pllkla T~rk ~ 
lc111; 12,50 Havadiı; 13,05 Muhtelıf 

11.n:.şE z neeriyat ı ; 14 Son. 
11 .ı.u.. • EVK - NEFlS • ŞARKILAR - EGL&'\;CELI BIR MEVZU Akııam neşriyatı : 18,30 P!Akla dans ın, n 

ıri; 19,30 Konferans: Emlnönll Halk•\'~ 11 

Asıl Katil 
Kemal mi 
Kamil mi? 

Onumuzde ... , oersembe Mel .... , ri7at kolu namma Nusret Safa (Ye111 

Polis dün sabah ıaat dokuzda Alemdar ainemaaımn önünde K eK e riyat) ; 20 Belma ve arkada$ları tarafın 
b • ' 111 TUrk musikisi ve halk şarkıları; 20,30 Ce ır TÜfvet cürmü me,hudu yapmıştır. s=r saat sonra Me,hut Suç· Ru:a tarafından arapça söylev: 20,45 
la M"" dd · ·ı· • · ak d b h d" Ki.mil ve arkadaeları tarafmdn Tiirk S 

r u eıumumı ıgıne se en u a ıaenin cereyan tekli ve , -------------------------- .. kiıl ve halk earkıları, saat ayan: 21.~~ . taf ailib •udur.• K' ._ Tiyatrosu dram kısmı (Plcaa ve ,.,e 
T ilçUk Lord Fauntleroy kimdir ?... . 

O "k 1 l"k • • • d b" ı~ı- h'b" J dın): 22,15 Ajans ve boru haberıerı nnı P ı çıyan ıımın e ır em a:K ıa ı ı, diri eri ölü göıte- KüçUk Lord Fauntleroy'un talii ne olacak?... ertesi cUnUn programı: 22.30 Plikla ıı01 
rerek Onyon Sigorta Şirketinden para çeken bir tebekeyi idare opera ve operet par~ları ; 23 Son. 

ettiği için geçenlerde tevkif edilmiftİ. Cumartesi günü de Asliye Bu Perşembe akşamı . SARAY Sinemasının Günün program özil 

Dün ağır ceza mahkemesinde 1934 
yılı kanunuevvelinin on UçüncU günü 
Nişantaşmda Ramazanın ka.hveha. 
nesinde geçen bir • cinayetin muha
mesine devam edildi • 

Dördüncü Ceza mahkemesinde bu davaya devam ed!lmi•ti. ğ •.-nfonfk Kon••rl .. r.· , 
T gösterme e başlıyacağı Fransızca SÖZfü ,;,r. om •• 

Mahkme, bu dava dosyasının ı 21.35 Bükre~: Senfonik konıer (f.b er 
içinde Sıvas ve Kumkapı nüfus çüncü komiser Cevat, Osman ve Rıza idaresinde): 22 Varıova: Senfonik 1ı:oıı5 

memurluklarına verilen ve bun- Onnlğin evine gelmişler. İkisi evde K il Ç il k Hafif KonserlfJJ': 

1 t f d d k d
'l saklanmış, üçü de karşıdaki kom§u 13.to Bükre•: Hafif plik muıiklıl: 111 11 

ar ara ın an er enar e ı en 1 · d azi L t re•: Radyo orkestrası; ıs,20 Roma fi 
"k' • "d b J d ev erın e v yet alm~lar. C> r dılıra): Şarkılı konser (Napoli haval~i 1 1 ıstı a u un uğu için bu sah. Saat tam sekizi on geçe Onnik Ca- . 11,30 Budapeıte : Orkeıtra ; IP.10 sr• 

Bu cinayet Ahmet Fethi isminde 
bir gencin şapkasınm içinden düşen 
bir kadın resminden doğmu§tu. Kah 

te derkenarları yazan memurlar ğallog·ıundaki evine gelmicı. Etrafı tet va : Macar mu5ikisi: 19.30 Roma (Kııa 
,., filminde görecek ... Sevecek ve alkışhyacaksmız ... Bir :zevk harikası.. ra): Arap muıikisi: 19.SO Roma (kısa 

hakkında ne yapıldıfını ıormıya ki etmiş, köşe başlarına bakmt§ ve F kal.d l'k Hl h .&. ra): Türkçe ncsriyat : 20,15 Mosko"ı: 

vede oturanlardan elektrikçi KA.mll 
bu resmi yerden alınla Ahmet Fethi
ye bunu nereden tanıdığını sormu~ ve 

ev a e 1 ··· 1 ve e,r-=can... mık konser: 20.25 Brüno: Radyo ork 
krar vennİf ve muhakemeyi ta- nihayet kapıyı çalmıştır. Avni ne ka ··-------------------------·' ıı: 20.SO Bükreıı: Mandolin orvstrası. 
l~~mi~i. ~~koo~~~n~nraAkmdu~d ==================~===~====== k~r:~Jo~~ (k~~~~:Y-~ 

desine doğru yürümeg-e başlamışlar. ne~rirat; 2ı,10 Kolonva: Solist ko115 

S h 21.50 l)uls P.T.T: Orkestra. keman. fi 
a te arzuhali yok etmek için dır. Onnik bu sırada cebinden iki a- #'•••••••••••••••••••••••••••-.. 22,45 Budapeşte: Ciran muslklsi; 23,10 

bu soruş bir ağlz kavgasma ve biraz 
sonra da tokat tokata ge1miye yol 
açmıştır • 

Ertesi gtin Ahmet Fethi hemşire _ 
zadesi Abdullahla beraber ayni kah -
vchancye gelınif ve kavgaya tekrar 
başlamışlar. 

Elektrikçi KA.mll, kahvehaneden 
:A.bdullahı, Ahmet Fethiyi ve Necibi 
sokağa çıkarmış ve orada bir bıçak 

faslı başlamıştır. A":xiullah bacağın • 
dan Necip te göğsünden aldığr yanı
lardan ölmüşlerdir. Bu arada bir de 
kunduracı K~al vann~. Ağrr ceza 
.mahkemesi geçenlerde kunduracı Ke 
1?1ali ölüm kastiyle yaraladığı v~ Ne. 
,cibi de öldürdUğU için 20 ıene hapse 
pıalıkfun etmişti 

. Temyiz mahkemesi bu karan dört 
noktadan bozmuştur. 

Onnik İplikçiyan kendisini mah -
ki'ım edecek olan bu iki sahte arzu. 
hali y~ etmiye karar vermiş. Ve iki 
ay evvel ayni mahkemede çalışan 
zabıt katiplerinden Avniyi bularak 
kendisiyle tanı~ak istemiştir. Niha
yet, bir gün Avniyi Yeni postane ar
kSBındaki sokağa götürmüş ve ona: 

"- Sen milli em1ak müdürlüğünde 
de bulundun, senden istifade etmek 
i.l!terim. Benim dosyadaki bir iki ka 
ğıdm yok edilmesini istiyorum,, de
miştir • 

Onnik, istediği kağıtların ne oldu. 
ğunu sonra 8Öyliyeceğini anlatarak 
şunları ilA.ve etmiştir :, 
"- Sizden istediğim iki kağıttır. 

Gazeteciler beni dillerine doladılar. 
Onla.rm dilinden kurtulmak ve ayni 
zamanda mahkemede kendimi alnı a
çık olarak müdafaa edebilmek için 
bu iki kağıdı istiyor.um. Esasen bir 
kaç ay da tev'kifanede kaldan. Mü _ 

det ellişer liralık çıkararak Avniye A 1 B.. M lano: Karışık ne$rivat. 
uzatmıştır. A\'Ilinin elindeki istidaları ce e 1 r em ur Aranıyor ~nlttr OTN"l'f"tlf'r: et' 

21.ln 1'1'~1in: 'Blinde Yolanda.. oP 
kaparak elindeki kibritle yakmak is - Ankara.da Resmi bir milesse.sede eyi şartlarla çalışacak bir Bayan <Cnkovılri) . 
terken de memurlar üstüne atılmış - memur aranıyor. Türk olması şarttır. Eyi referans, bir fotoğraf ve bir Oda Mmllkf : 

lardır · mektupla (N. Y.) rumuzile Istanbul 176 numcrolu posta kutmıu ad- 21,10 Berlin: "Blinde Yolanda,. opert_. 
Onnik istidalann birer parçasını resine gönderilmesi. • ~ Resftallerı 

koparmış ve yola attıktan sonra kaç. 115,15 Var,ova: Piyano. ear1n; tll ,15 r 
mıya başlamıştır. Kaçarken karşıdan •ova: Keman ıcmatları (Beethoven); ~"' 

Şu .. phel•ı ÖLÜM HABERLERi 'RrP / h v•· M·ııhur ıealiler: 22.35 /: gelen komiser Rizaya çarpmış ve ye- Kuartet (Pihl). 
re yuvarlanmıştır. Onnik ~urada: Dana Mmıikhıl: 

G •• • · ı MOESSIF iRTiHAL _.. - Eyvah yandım, diye suratını to. OrU en ııs .ın ~oma <kısa dahra) ; 17.30 var9~-
katlamıya ve kendisini yerden yere Üniversite Ordinaryüs profesörle- 20.20 Bükr,.~: Piyano konseri ; 23..25 11 
atmıya başlamıştır. Bu srrada da göl Bir Ölüm rinden Mehmed Ali Ayninin mahdu- n : 2345 Mllano: 24 nudapcııte. 
ziinden yaralanmıştır ·. mu Necip Sırn Ayni Ankarada kalb Türkiye Tıp Encümeni 

Suçlu tevkil edildi . Yaralandığı için Sen Jorj hasta.ne- sektesinden vefat etmiştir. Necip Sır Toplantısı 
O 'k t 10 d sı· 'k' 1 sıne kaldırılan Rafael Salamon n _ n Almanyada tahsilini ikmal etmi• 
nnı saa a a ıve ı ınc ceza . 'T TU k" Tı E Um • d 

mahkemesinin önilne çıkarıldr. Ayak mı~de bir genç dün hastanede öl • ve memlekete avdetten ıonra ban - r ıye p ne enın en. 
ta duramıyacağmı ve çocuğunu 40 mtiştür. Müddeiumumilik bu ö!ümü katarda, şeker şirketinde hizmet et- Türkiye Tıp Encümeni 14 nisan 
derece tifo harareti içinde bıraktığı. ştipheli gördUğU için Tabibiadile cese miş ve en sonra Ankarada İktisat Ve GaMŞamba akşamı 15aat lS,lO da, J!l f 

d' m tf · ti kaleti !ş bürosunda şeflı'k etmekte ba OdMıı salonunda toplanarak prO ru söyliyeroo ağlıyor ve saçlarını yo- ı uayene e ırmış r. sör Lipman'ın "Had dumuru s.S{ 
luyordu . Verilecek raporlara göre, tahki • bulunmuş mUnevver bir genç idi. Ce- kebed., ha':kındaki tebliğinin mUzglC 

Reis, onun oturdugu- verde ifadesi. kata devam edilecektir • nahı hak ailesi efradına sabırlar ih- ö , 
" san buyursun. re8.ine devam edecek ve profes r 

Suçlu Vekili Bay Necip, asıl k&tl -
Jin Kamil olduğunu ve lııinı Üfabehe • 
tinden dola)'! Kemale hüküm vW,ldi
ğini iddia ediyordu. Temyiz mahke • 
ınesi de bu karan bu noktadan boz -
ınuştur. Şimdi yeniden bP§lıyan 
.muhakemede 8.811 katilin Kemal mi. 
yoksa Ka.mi1 mi olduğu anlaşılacak. 
,trr. Muhakeme, tetkik için b~a bir 
güne bırakılmıştır • 

ni aldı. O, herşeyi inkar etti. C'Ur • Kemal Öke tarafmCian (Hususiyet.,. 
ıuutlı- htr -ır. iatAJrlniw A.. 'ttWA>~ _ .. _ •' ..a~--.. -~L.~.~ ......... ,..," MoY""Z··· Ai-~•-·. 1 r.1"11 N~,:;ıKJ l A ı \.t:ııcu c UU.Uu. ...n ..... w~u • ... 

siz de istifade edersiniz. Ben de ga- olarak dimendiler. Bundan sonra mah dok etrafındaki b üyük bir gangliO 

500 liraya pazarlık 

ı.etelerin dilinden kurtulurum. keme ,suçluyu Tabibiadillere mua • Kesen Suçlular YEI\1 ADAM - ı 71 inci sayısı koledok un tazyikind~n ileri g~en J 
yene ettirdi. Müddeiumumt Hikmet çıktı. Bu Bayı ile ilave olarak Anatole nlık ve müdahale) ıle profesor ~ti 

Çil Tavuk Davası 

Valde hanında oturan Ali Asgar, 
çiltavuğunu çaldığı için ayni handa 
oturan Hüseyin aleyhine bir dava aç 

nuş ve HUseyin de Sulta.nahmet ıulh 
UçüncU cem mahkemesi tara.tından 
bir ay hapse mahkOm olmu§tu. Ge _ 
çen gün l':>u muhakemeyi yazarken 
davacı Ali Asgarm fami suçlu Htise -
yinle kan§tn"ılmiftir. Tashih ederiz. 

Genç adam: 

Avni, bunun ilZ(!rine Onnfkle pa _ 
zarlığa girişmiş ve 500 lira istemiş -
tir. Ayni zamanda da bu teklifi 
müddeiumumi Hikmet Onata an':ıttı. 
ğı için polis derhal bir cürmü rneş -
hut tertip etmiştir. 

Avni, imha edilecek istidalarm su. 
ret1erini ve detıkenarlarmı aynen On 
niğe veıımiştir. Onnik bunları doldu· 
racak ve pullarını yapıgtll'8.cak 'lah. 
keme dosyasına bunlar konarak asıl 
iatidalar da &ŞJnlmıştrr. 

Cürmü me1hut yapılıyor 
Nihayet, diln sabah saat altı b:~ • 

çukta. ikinci komiser Başar, Rrza, il-

-Şimdi ah edip durursun diyor. Kaba.hat hep 
kendilerinde .. Sizler teli.keti ü.9tünüze davet eder. 
siniz .. Memnun oldum .. Pek memnun oldum bB.§ına. 
gelen işe ... Size ders olsun bunlar. 

No. 33 

suçun sabit olduğunu sövliyerek Onni Dün asliye birinci cem mahkeme- France'ın (Epikürün bahçesi) adlr e. Yaver tarafından (Had ceybi fekk Jıl' 
g~ e ceza kanununun 220 nci mad _ sinde bir "meyvalı ağaçları,. kesme serinin 3 üncü formasını veriyor. t. t balemi iltihaplarında trans 

b dnde İsmail Hakkının (İmtihan ye- nu uu . . .. ıe~ desine göre ceza kesilmesini ve der- dava.sına aşlandı. Davacı Sanyerde !< minatlon'ıun ehemmıyetı) ve (.ı.u _JI 
rine travay) Sana niçin dilşma.n ol. JV. 

hal tevkif edilmesini istedi. oturan bahçivan Abdullahtı. Suçlu madım , İlkokıul programının tenkidi, cismi ecnebisi) hakkında tebliğle 1t, 
Onnik kendisini müdafaa edenıiye. lan da komşularından Fahriye, Mu· Estetik nedir? Hayatım) ba~lıklariy_ bulunulacaktır. Muhterem meste 

ceğini söylediği lçin muhai<Pıne ayın rat ve İbrahimdi. Şahitlerin çağırıl le baş makalesi, Şair Mehmet Akif daJJlann teı,rifleri rica olunur. _/ 
altısına bırakıldı. Mahkeme, suçlu • ma.sı için muhakeme talik edildi. k t" K 1 S Se ıs~ 

an e ıne er m adi, Orhan yfi , San'atklr Şadi Pro\'alııra Ba.Ş nun tevkifine karar ver<li. y u 
mafevklerine haber vermeyi kı?ndi • usuf Ziya, ve Raif Necdetin verdiği 'f!O" 

Müdcleiumum:nin beyanatı dikkate çok deg-er '"•vaplar var. Ay. Sanatkar Şadinin bu ayın 17 81 fo !erine §iar ittihaz ettiklerini bu son """' - · tJf11 
Bu rUşvet cürmümeşhudu mtina _ nca Hü~yın· Avni, H. Bozok, Adnan tekrar sahneye çıkacagı haberı .

1 
.. ı. 

hAdise teyit etmiştir. Cümhuriyet 1 t yeşı il-' 
S('betiyle mUddelumumt Hiknıet O - Cemil, Dr. İzzettinin makalelerini ve mt allkayla karşı anmış ır. ~ 
nat, bir muharririmiT.e şunlan l!!Öyle. adliyesine kanuna aykın bir teklif Andre Gide ve sair ecnebi muharrir. 111. bu mUsameresiyle, llıtanbul~lll ~ 
miştir .. yapılamaz. Buna ctir'et edenler ya - 1 . k -vı'mli ••natk~n •ahnede gofll1 erden yapılan tercümelen o uyacak. """' ..... a "" ~ 
"- CUmhuriyet adliyeei memur - kalarmı derhal kanunun pençesine smız. En modern bir Türk fikir mec. fınmtmı da vermiş olmaktadır. ~.:; 

larmm kendilerine kanuna aykm vereceklerinden hiç şüphe etmP.ıiliı - muası olan (Yeni Adam) ı ehemmi. klr, arkada~lariyle birlikte pro"f 
yaprlacak herhangi bir teklifi derhal ler.,, yetle tavsiye ediyoruz. ra başlamııtır. 

Yazan: SUAT DEKVI!) 

hendi.9 bırakmıyor: 
- Size söylemiyor muyum'! Bunun hepsi cehtı.' 

Jetten Bu asırda böyle cahil olmıya kimse meztııı 
değildir. 

- Bir adam cahilse tenvir edilir .. Fakat kimsenill 
bir diğerini ıen cahilsin diye açlıktan öldürıniY' 
hakkı yoktur. 

Böyle bir mukaddemeden sonra, böyle bir söz 
işiteceğini biraz aklına getirmemiş olan Arif ona 
hayretten bUyümUş gözlerle bakarken, fabrikanın 
teknik §efi olan Alınan mühendisin muavini genç 
mühendis Bay Müdüre dönüyor: 
-Ayaklarına. pia bir fey batar, diye devam edi

yor, biraz ehemmiyet vermezler... Doktor var, ilaç 
var •.. tedavi çareleri var ya.ptırmazla.r, aylarca, haf
talarca. o bacak dağlar gibi şifer.. Sonra. da tabii 
bir netice olarak ba.cak kesildi mi blr ah, bir of •• 

- Das ist direkt zum lochen! diyor; yani Mein lie
ber senin anlayacağın tam gülünecek şey bu .. Para 
mı? .. Bunlara bir de para mı verilecekmiş? Onlara 
peize lhım. Türkçesi onlara kırbaç lazım... Onları 
temizliği öğretinciye kadar dövmeli ... Yapılacak şey 
bu .. 

- Demin koridorda gördüğüm, Ariften mi bah
sediyorsun uz? diye soruyor. 

- Evet. 
- Onda halu5ız11mız. Biz bu çocuğa tazminat 

vermek mecburiyetindeyiz. 
Bay Müdürün tok öküz bakışlı gözleri ışimdi ağır, 

donuk bakışlarını işletme müdürünün üstüne bı
raktı: 

Genç mühendis cebinden çıkardığı bir pUroyu al• 
zına götürürken: 

- Azizim size bir şey l!Öyliyeyim mi diyor bell 
kendi hesabıma bu nevi sosyal yardımların yapıl• 
masına kat'iyyen aleyhtanm... Çünkü bu hareket• 
terle memlekette 91mdiye kadar; kendi mevcut ol• 
duğunu, haklan bulunduğunu bilmiyen bir kütle" 
ye fen& fikirler aştlamı, olacağız, memlekette sınıl 
çtka.ra.cağız. 

1 Bütün vücudu bir anda tahlil edemediği bir hiale 
sıcacık olan sakat adam ne yapacağını ne cevap ve. 
reccğini bilmiyerek genç mUhendise bakıyor. Sonra 
bu defa eğilmek değil seli.m vermeği bile ihmal ede -
rek kapıdan çıkıyor .. 

• • • 
Şimdi mUdüıiin yanma doğru yaklaşan mUhen· 

öis: 
- Direkt ein Schveinerhund. diyor. Yani azizim 

senin anlayacağın 11ozun Türkçesi domuz 
köpek. • Bunlarm hepsi böyledir.. He~i .• 

domuzlar gibi pislik içinde yaşarlar yıkanmasını 

bilmezler ... Hygien bilmezler .. Ellerlnl yıkamru!tnl 
bilmezler ... Sonra bu genç y&flannda. bir bacakları.. 
nı kaybederler... Memlekette bir gencin bu yaşta 
bir gencin bir b&cağmı, eırf cehalet, ıırf pislik yü. 
zünden kaybetmeel ne felikettir, ne felakettir bu ... 
İnsanın isyan etmemek elinden relmiyor .• Ne iste. 
yordu bu .. Senden? 
-Bacağını burada kesmlf. Bacağının parasını 

istiyordu. Tazminat iatiyor. 
Kırmızı enseli ada.m, kınnm en11e8lni da.ha ziyade 

koyu bir renge sokan bir kahkaha ile gUldllkten 
sonra: 

Bu aralık tekrar kapıya vuruluyor: 
- Giriniz. 
Giren kırk yaşlarında görlinen bir adam. ÜatUn. 

de bez bir i§ gömleği var. Saçtan ağarmış yüzü 
genç kalmış başında çok düşünen, çok münevver 
ve mütefekkir bir başın çizgileri var ... Ve bu başın 
altındaki gövdesi mükemmel bir atlet vücudu gibi 
iri ve güzel. 

Bu adam fabrikanın işletme mUdllrU. Hepsi se
lamlaşıyorlar. Ve genç mUhendiB söztinde devam 
ediyor: 

- Bu adam fabrikada ayağını kaybetmedi. Bi. 
zim makinelerin, motörlerin, kayışların, çarhlarm 
ferrine uğramadı. Pek iyi hatırlıyorum. Iki Uç ay 
evveldi. Tesadüfen aşağıdan geçerken topaUıya, tô
palhya yUrUyen birine rast geldim. Ta.bit hemen all
kadar oldum yanıma çağırdım. Kendisine nesi ol
duğunu sordum: "iki üç gUndUr ayağım ~işiyor" 
dedi hemen doktora yolladım ... Kim bilir nerede ne 
zaman ayağına bir şey batmış .. Ehemmiyet verme. 
mlş tabü infekslon, netice malum .•. lşte ayağı kes
mişler .. Kabahat yalnız kendisinde on para bile ona. 
verecek bir eebebimiz yok .. 

DemindenberJ genç mtihendisin aözUnU dinliyen 
isletme mUdUrü: 

- Evet .. Evet o çocuğa. tazminat vermek mecbu
riyetindeyiz. 

- Warum denn, ya.ni niçin? Mademki makine ka
zası olmamıştır. Mademki kendisi dilşmüşttir. 

- Kaza olmuıştur .. Kaza başka türlü olmaz ya.!. 
Çocuk yere düştu. Sırtında kocaman denkle yere 
düştü Ayağına çhi battı. 

- O gUn bundan haberiniz oldu mu! 
- Evet oldu. 
- Diz kapağına çivi girdiğini gördün Uz mU? Bil· 

diniz mi? O halde yine lliçlamadınız. · 
- Hayır yalnız o gün ayağının incindiğini bili

yordum. Doktor yoktu o gün, hem yarım saat ıon
ra yürüdü. Bir saat sonra çah,tı. 

- Çivi girdiğini neden bilmediniz? 
- Söylemedi. Yalnız incik canını yakıyordu. 
Idare müdUrU ile işletme mildlirilnün eözlerinl 

kesmeden dinliyen genç mühendis kolunu havada 
döndürerek parmaklannı şaklatıyor: 

- Hab ich nicht gesogt! .. Demin söylemedim mi?. 
Kendisi çivi battığını haber vermedi. Kend~i söyle
medi. Söylemiş ollaydı. Tabii siz tentürdiyot taval· 
ye edecektiniz? Nicht war .. Hep kendi cehaleti. 

İşletme müdürü cevap verecekti, fakat genç mil-

- Bir memlekette sınıf çrkarılmaz, ya. mevcut-' 
tur, yahut ta tebellür eder. Olmıyan bir sınıfı b!1' 
iki, ki~iye ~u veya. bu hakkı verecek, yaratmak imk~' 
nı yoktur. 

Genç mühendis uçlarını bir pUro maka.siyle itO
pardığı pUroyu yakarak: 

- Azizim diye cevap veriyor. lşçilerin arasınd• 
9uurun uyanmuı !ellkettir. Bunun böyle olduğtJI11' 
gören bUylik adamlar bak ne yaptılar? .• 

- Kimdir bu büyük adamlar? 
- Hitlerler, Mu.ssoliniler... Memlekette aı:ne1' 

klitlelerine göz açtınyorla.r mı? 
İşletme mUdürU genç mühendisi yukarda.ıs 

aışağı ıUzUyor. tdare müdürü dirseklerini masaY' 
dayamı' onlara bakıyor ve: 

- Benim işin bu kadar derinine aklım ermeı dl· 
yor. Hitler, ne yapar? Muss~~inl ne yapar?.. ~~ı~ 
ne? Benim burada yeglne dutilncem ,u .. Bu kö) ı. 
ayağım gelip kestirmiş .. Bizim fabrika.da çalıştığı 
zaman ba,ına bu kaza gelmif .. Amma ıebep biz ıtıi' 
yiz '!. Değil miyiz! •. Şimdiye kadar, ma.kineye J<O"' 
tunu kaptıranlar oldu. <Arkası va.rl 
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Gündelik Gazete --Ah BAŞMUHARRiRi 
TA , rnet Emin y ALMAN 

kir~ h hedefi: Haberde, fi
l'i.iıt ' er .§eyde temiz dü-

' 18.lrınn"' ı ' ialJeteıi olnı ı o rnak, kari in 
--, ıya çalıırnaktır. 

§NoN MESELELERll 

8dgraf ~M· 
ıı l nuizakereleri 

e ra«& Is 
o l8vya :tı.aş, ek~et İnönü :lJe l'u -
~ler diin ha •il arasındaki mu -

'l'lifidye Ue , Şla.nuştu. 
len bir 1'.Dla.ı ~osıa,·ya arasında 

ll'lliıa.k 'Vardır. Bu defa 
e~ıe.re lüzum göriibn 1 

t!a,~ bazı hldi eler ha.kkm~ 
fıı~~ aydınlanma ihtiyacını 

r, an dolayıdır • 
COsla,·ya 
ıııllhını A<>n aylar lclnde blr 

lr 'ıaratıan 8.nl&§nıaıar yaprru~trr. 
~ ~tan '.Fraosaya, bir taraftan 

lıirJlğin ta, bl.r taraftan da 
~ trıUnte~ bağlı olan Yugos.. 

, ~k anlaşmalar akt • 
ile~ dedikodulara \'esile 

l't-ıoeı; 
\tr~ vta ~ya ba~Iıdrr. Fa 

il euı ol be bu bağın çok 
~~ g~ığnu ve bir taraflı ol. 
d l''tos1a rrnlştfr. Fransa, bo bağ 
~ &fbı trı kendisine tabi bir 
_.~~ ta.a.ı!1~k istemi,, fa,. 
tb ... ~ hUtlerine e.henımtyet 
... ~~''J'a. · Fransanm bu hareketi 
)~ 'SaYI lttaıya 11e mUnferit bl.r 
lit ~ ttıa~~ğa mecbur etmiştir. 
' ':e hereca atı bundan dolayı t.f'l -
ile l~Osla, na dU~ınUsse de, orta -
,~alit rJı,, dfğeJ' taahlitlerf -

le l"oınu: '"llZlyete düşüren bir 

~~~ldrn l'. 
~ ~ ){Uçlik Qgoslal'ya, Belgratta 
'"~ ~l'a •e :n Antant konf eransrn • 
!tıbtt~ ~kkrn~'~ıa yaptı~ 

t'""•Uc1~1'lııl t. a Vertlfğt izahatla 
ttı,,~tı tının etmiştir • 

\ltı, ıl~~m Bulgarlarla 
l'n. 1"tıı.._. bıru1.,'1 taaıı _ 

-"091'\>\... •a.wlf bir hldlse ktu 
l'llJ "" bUttin yo r. 
~ btt doıtı ko~rfyle e -
.\''l'u' ~llcauıc hav ı içinde yaşa
•lta., P,~, nlarJa, cenubu arkl 
~ etbtı ~ sufhU kuvvetıendlrmek 
~ lt.'fQ bip etmektedir. Bonu 
a.. l'f ıtrı.._ UyUk de\•letlertn sfya • 
~ bı,.._ ~'"dan u · 
tl)ı e -.t "1~ 8 riiklenmekten _ 
h..~~ llla.Jap yapmayı U,r-

""~e)( • 
.. "'(IJ'tt kt OJ1.ada 
~ ler "-rd bir ta.kını yeni 
llgotı rr • 

: l' •''Ya lta.ı 
tlg0g1g"Ya Ya De anl&§mrş • 
; \• • lıulga.rtstanıa ~ 

~ h.~ tır0s1a,'Ya Kü ilk ş-
~ ~ ~ ~ Antanta 
~etıel' ~ etrnıştU. Blltün bu 

)'etf ~lll b 1 rnda Türkiye ile 
de gaıcıen &§bqa Verip yeni 

t .. - ''Ydaı g~nneıert iki taraf 
~ btt~ t OlablJlr • 
~~I~ Belgratta aerf'yan «"den 
~ d.~" ilet d:&8r hudur. Bu mlL 
~ ~ ~ t rneınlekett hlrtbi • 
~ M ..... dl\Jıa l~etl~ hafıayl\.('.ak, ve 

~l<ttt • ~ nıalanna \'ar • 

·~Qh .• 
~·~in Gelsin? s ~l.rt 'Yenlköyde hlr 

«tbt ~- 4ın e klbne'k tlzere va-
..,.tıe ....... erikd ı seyahatine çı. 

• -~ eQlz tize t" rinde kal-

~ "' ''-hah t l Ptı1' k st.anhula lttmP,k U 

t~ hıl'IQ otmuı,. Alıtrk ol~adı • 
l"ınt~ geç kalın -

llı · • ' ve vapuru 
llit I' Oto 

3'&.ııftt trıobne atlanıaJc 
~"le Ptll'a8tnı ~ t lstemlı,, 

ll~hftı tı ofobUs ;ernt ler. . İlk 
~ ç doıtı \•e e atlamr , OtohU!ll 

~e ~tı.ra. btr dah:ls. Sehre \'tlrifık -
li ~hı etın~ otobüse binme • 
bil t~l'\lhed !j • 

' en onr ld ,1 !'ak e\•den , a ra Parn!ltnı 
......._ IUılattı ,, '8.%geçmlş. Bize 

Sorıra . e : 
"' da isteri 1. lsı l)elsbı, d d.i .ı ~ı, lstanbula 

~ ltı.buıcıa e • 
hı.. blf'k"9 

' b Y~cı Bo g\ln kalmaJ< isti. 
kUıı ~ u 1'eraıt d ~içinde bir otele 
~ '-hlur tnl? ahıllnde Orada iki 

1 atı~alt~ll ". 
Urtı~ ~inde ~ ~~k. Fakat bu 
'll.rt.a~arabıre iatı ~ünden gline ö. 

\( lllUırık·· sUruklenmernckten 
un Olabilir rni !" • 

Münevverler Faşizmi 

Niçin Sevmiyorlar? 
Bir kart sonıyor: Çmm lovak 

OUmhıır Reisi nen ~in neıgrn<la ~el. 
mesi münasebetiyle, Vnh·ersite tale
be l fa lzm ale) hincle nüma) 1 ~ ap
nuş. EntellektUeller neden f n.5izme 
düşmandırlar? 

Bu oku~·ucunun ualine ce' ap ver
mek iç.in e\'vela f aşfzmln ne elemek 
oldu~nu anlatmak liı.zım. Bu kısn. 

sütun lçinde fa izmin en büyilk k~ 
rnkterıstiklerini Ö) lece hulfı a ede
biliriz: 

1 - Faşizm burjurnzi ile amele 
ka,·gasında burju ·ari~ ı tutnıakhr. 

INSANLARI ARKASINDAN SÜRÜKLIYEN KEÇİ 
2 - Cemiyet içindeki rnıflan pa

ralize e<lerek serınayednr dikt.:ıtora
sını kun·ettendlrmekilr. 

Koyunlar, önlerine takılan bir keçinin arkasından ıiderler. 
Kalabalık kütlelerde, onların iptidai duygularını iıtiımar eden
lerin arkaıma takılmaktan güç kurtulurlar. 

arkalarına takan tehlikeli unıurla.rın tahrikatı yüzünden gidiyor. 
Bazı memleketler ıulhü korumıya ve kurtumıya çalıtırken, di-

8 - Amele hareketlerine, t.e§ek· 
küllerine, siyasi fırkalara, halkın 

serbeSt cemiyet kurmn.lanna. mani 
olmaktır. 

Avrupa bugün harbe sürükleniyorsa, daha ziyade halkın ve 

kalabalık kütlenin bayağı duygularından ist' f ade ederek onları 

ğer bazıları halkın kinini ellerinde ıilih oluak kullanıyor ve 
kalabalık küt'deri harbe sürüklüyorlar. İnN.nlar harp iıtemiyor
la.r. Fakat iradeıiz bir tekilde, koyun aihi oraya ıürükleniyorlar. 

4 - Parlmanter demokrasi)i trol • 
dınnak, kelam, içtima, fikir hUrriye
tinl boğmaktır. 

11 Fiyat 11 larda Devletçilik 

Serbest Piyasada 
çidir. Fakat iç piyasa-T ürkiye iktıaaden devlet - y ER L ESEN 

larda bir çok maddeler bakı-
mından tam bir fiyat anaqiai -

ha.kimdir. Fiyat anartiai fiyat· • A T 
ların batıbot cereyanıdır. Ya- F 1 y 
hut daha toplu tarifile fiyat 
anartiıi; fiyat tetekkülünün • 

:;:r.~;:;\~:. SPEKU. LA-svo~1u 
tile, f nlı satı. " 
fiyatı araım· 

aKt nlıoet&JZllKtt:n o gan K -

tııadi kantrklık demektir. 
Türk piyasaları bu karışıklıktan 

esasen hiç bir zaman kendini kur
taramamıştır. Fa.kat son zaman
larda bu karışıklık milli iktısat 

azan:----
..__S_P_v_k_e_ı_S_u_ .. r_e_1ı_u_n_A_,_,d_P._.m_,,,_, 

bünyemizin derin bir hastalığını demir ve madeni mamulatı sür'at- yatlarına sarsıntılı bir fiyat yük. 
şiddetle açığa vuran ve devletin le sarmıştır. 1937 yı'1 •a demir fi- selişi ile girdik: 
tanzim elini bekliyen karekteristik 
bir şiddet peyda etmiştir. ÇUnkU 
ıbaşı ~ yUrUyen bu fiyat anarşisi, 
devletin bUtun inşa pllnını ve 0 
meyanda yurdun ve bilhassa An
karıı.nın inşası işini adeta durdura
cak kadar tesirler gösterC<:ek bir 
mahiyet almış bulunmaktadır. Bu 
satırları yazarken. bilhassa inşaat 
malzemesi üstünde son aylarda 
meydan alan karışıklrklan bahse 
mevzu etmek istediğimiz herhalde 
anlaşılmış olsa gerektir. 

I
• nşaat malzemesi, her zaman 

ve bilhassa biltün varlığı ile 
yeni bir inşa işine girişmiş olan 
Türkiye gibi bir memlekette "ha _ 
vayici zaruriye .. den başka bir şey 
değildir. Kaldı ki inşaat malzemesi 
yalnız ev kurmak bakımından şah 
si ihtiyacımızı değil, yollarımızı, 
köpıi.llerlmizi, mekteplerimizi v. s. 
mUem;eselerlmizi yapmak ve milli 
müdafaa kudretimizi arttırmak ba
kımından da milli ihtiyacımızı kar 
şıla.r. Bunun içindir ki zaman za
man devlet, ~nşa malzemesi Uatiln· 
de kanuni kontroller tesis etmeye 
çalış~ çimentonun ve endUstri
el mamulattan çivinin fiyatlarını 

ele alarak bunların azami fiyatını 
kendisi tayin etmiştir. Fakat bu 
tedbirler maksadı hiç bir zaman 15.
yıkile temin edememiştir. Geçen 
senin in§aat mevsiminde çimen • 
toda görülen fiyat dalgalanmala
rından sonra şimdi de çivi narhı 
piyasada fiilen tesirsiz kalmış ve 
yeni inşaat mevsimi bütün inşaat 
maddeleri Ustünde başdöndürücü 
bir fiyat karı,ıklığı ile başlamış
tır. 

1 nşaat malzemesi fiyatlarında
ki eon pahalılık, demir ve ına.. 

deni yarı mamuller fiyatında ge
çen Kanunuevvel sonundan itiba
ren kendini gösteren yükselişlerle 
başladı. Bu yükselişin sebepleri 
"harici,. idi. Beynelmilel piyasalar
da bilhassa. yeni silahlanma hare -
ketlerinden dobn bir fivat artısı 

lngilterede 3 No. lı ham de· 
mirin I ngiliz tonu (şilin) 
lngiltere Hermatit ham de· 
mir lngiliz tonu (filin) 
Amerika (Pitıborg) çubuk 
demir libre•i cent 

1937 piyasası bu suretle a<:ılan 

demir alış verişleri, bilh&.S!a İngi
liz teslihat planının tatbikine b~
landıktan sonra daha da hararet· 
lendi ve bir çok demir cinslerinde 
fiyatlar yüzde 10 - 30 arasında 

yilkscldi. 

B u yükseliş tabii idi. Fakat bu 
tabii yükseli' bizim piyasa· 

la.rımızda derhal gayri tabii bir su· 
rette aksetti ve cihanda demirin 
yüzde 10 - 30 pahalılaşması, bl· 
zim piyasalarımızda aynı madde· 
nin yüzde 100 fiyatlanmasını intaç 
ettikten başka Türkiyede kendi 
peşinden derhal kereste, tuğla bat 
ta kum, çakıl fiyatlarının dahi sür 
atle yükselmesini mucip oldu. Hal· 
buki İngiliz teslihat planının Tür· 
kiyedeki tuğla, kum, çakıl, kireç 
fiyatlarile hiç bir alakası yoktur. 
Fakat memleketimizde maalesef 

ba.şıbof cereyan eden f1yat lhtika· 
rı, memleketimizin inşa ve kalkın· 
ma hareketlerini durduracak bir 
şekilde ağını örmektedir. 

Bu vaziyeti en ziyade Ankarada 

görmek kabildir: 

Geçen yılrn inşaat mevsiminde 
Ankarada (1.000) tane!i 13-H li· 
ra Uzerlnden satılan tuğla bu yıl 
16 - 17 liradır. Geçen sene metre 
mikabı 27 - 28 lira olan adi ke· 
reste bu sene 42 - 43 liradır. Ge
çen sene kilosu (9) kuruf olan yu· 
varlak demir bu sene (18) kuru~ 
tur. (Yüzde 100 artış). Geçen ecne 
metre mik!bı (35) lira Uz:erlnden 

1934 1935 1936 sonu 1931 / 2 

10/ 0 14/ 0 95 o 95/ 0 

62/ 0 11 o 98 o 98/ 0 

1.80 1.85 2.05 2.20 

hesap edilen beton inşaatı bu sene 
50 - 52 liradır. Çivi üzerine konu
lan narh tesir yapmamıştır ve çin-

Acaba Tekrar 
Hascl<ide oturan okuyuculanmız.. 

dan Metik Hepsu yazdığı mektubun. 
da Şunları soruyor: 

" - 17 yaşında gUzel bir kızım. 
Bir. senedenberl 21 yaşında bir genci 
sevıyorum. O da beni sevdiğini eöy. 
!Uyordu. En fena huyu beni göreme. 
yince evimin önünde 'dolaşması ve 
eve mektup göndermesiydi. KendL 
sine birçok defalar bunları yapma
masını söyledim.• Eve mektup gön.. 
dennedi, fakat kapının önUnde do. 
Jaşma dedikçe bilakis dört dönmeğe 
b~ladı, 

Llkin bir a.y var ki, onu göremi. 

yorum. Srk ııırk d13arıya da çıkamı. 
yorum. Onun birdenbire gözden kay. 
boluşu beni meraka dll§lirdil. Bu 
genç acaba beni sevmiyor muydu? 
Acaba eve mektup gönderir mi? Ge. 
lir mi? Yoksa beni unuttu mu?" 

Bir !tf'Dedenberf ta.nıştılttnız gencin 
birdenbire ortadan kaybolması, onu 
kırdığınızı açıkça gösteriyor. 

Evinlnn önünde do!a,an, bUtün 
tenhlhlerlnb.e nğmen e\·e mektup 
gönderen bu genç nereye glcleblllr'l' 
Burada buhınmuı akla yakin geıt. 
yor. Arama)·ı rnm ifade ettiği mana, 

konun kilosu geçen eene (2.3) ku
ruşken bu yıl ( 4~) kuruştur (YUz
de 100 artış.) 

B Utün bu gayri tablf fiyat ha
reketlerinin tesiri iledir ki 

şimdi bu yıl Ankarada inşaat ha
reketleri hararetAizdir. Hattt lnta
atın esaalrt surette tevakkuf etmesi 
bile beklenebilir. Bu vaziyet "'e 
Anka.rada arsa fiyatlarını dilşUre
bilir. Fakat kiraların sabit kalma
sını zaruri kılar. Halbuki Ankara 
da beklenen hem kiralann, hem de 
arsa fivatlarınm düşmesidir. Bu -
nun yegane çaresi de inşaatın u
cuzlaması olacatır. 

HUiasa yeni başhyan inşaat me 1• 

simi Ankarada olduğu gibi bütün 
Türkiyede gayri tabii şerait içinde 
başl ı> ...,'ştır. ÇUnkU cihanda yUzde 
10.3lı ar"l.8mda artan demir fiyat 
Jan Türkiye inşaat işlerinde % ](}(ı 

bir fiyat farkı verdikten sonra K 
resteden kirece, tuğlaya, kum ve 
çak a kadar biltün fnfa&t madde
leri fiyatlarını da kendi peşinden 
sürükliyerek yükseltmiştir. 

• şte bütün mUşahedeler şu ne-
1 ticeyi veriyor ki devletçe 

Türl<lyede, bUyük istihsal meydan 
larmdan kaçan sipckülasyon şim· 
di serbest piyasadaki fiyat hareket 
lerinde yerlcşmif ve milli kalkınma 
hareketlerimize karşı sinsi bir su
rette pusu kurmuştur. 

Onu oradan çıkarmak ve devlet
çilik prensibini fUurlı..; bir devlet 
kontrolU şeklinde ıerbcst pi~asa.
da teşmil etmek artık milli siya

setimizin tehir kabul etmez bir za
rureti haline gelmiştir. 

Gelecek mi? 
kendisini fazla üzmüş n bfolld de 
danltmı olmanızdır. Hamafih bu, 
artık gelmiyttek demek değildir. Se. 
ven erkek, eşini her ne fedakarlığa 
ma.I olursa olsun, arar, bulur. Ben, 
onun sizi unuttuğuna delll olablJecek 
bir tehlike göremlyonım. Seliyorsa 
uzalda~amaz. Çtinkü, aşka kap1lmak 
çok kolay, ondan kurtulmak pek 
güçtür. 

5 - Mali ermayenln hfı.kimlyetinl 
temin etmektir. 

6 - Empe~·allzmi kuv,·etlendlr
mck, müstemlekeler elde etmektir. 

7 - nu., tik de\'letler nnı rndaki 
zıcldı~·etıeri çoğaltarak, blitün dün
yn~·ı harbe sürüklemektir. 

• Yani, köylü, l~i, küçük esnaf, mti-
nev,·er denen kütleleri ezip, bU3iik 
semulyedarlann menfaatini \'e ha.
yatını temin etmektir. li'a§istler kü
~ük burjuvaziyi tut:tuklımıu, yohuz 
amele teşekküllerini ortadan kaldır
dıklannı, kendilerinin milli o l n.list 
olduklanru iddia ederler. Bu küçük 
burjuvazi, muncv' erleri n.ldatmak 
lçlo bir maskedir, faşizm bu \'aatler
le Urtidar mevkime gelir, geldikten 
sonru, yegane tuttuğu sınıf bli~ ilk 
serın:ıyedarlnrdır. Bunun en bliyük 
delili amele teskilfıtlarmı kaldırma

sı, 11melelerin büyük bir kı nuru te
nıerkiiz kamplanna lını, etmesidir. 
bU~tik burju\'azinin de a lt'h1an ve 
t~rorden esini ~ıkaraınıyncak hale 
gelmesidir • 

Her memleket:te fastzme ırt ve
renler, Zhyssem, Krupp, l\lond, 
Deterding, Owen l 'oung gibi mllyo
ncrlerdir. Fasist de\ letl bunlar tara
fından iktidar mc\-kiine getirilmiş, 'e 
bugün bilyilk harp ann~ii en Mın 
kunetile işlemiye bn~lamıştır. 

• 
Faşizm dP.mokrasi~ e mulınllftlr. 

Bu sebeple Parlamentoyu kaldınnıır 
tır. Demokrasiler ınıflnn telife ~alı
şır. Faşizm, bU~ ilk endüstri ve mali 
sermaye hesabına umum diğer ıtrnıf
lan imha 'e paralize eder. Faşizm 
emperyalisttir. Bü;\ tik iını>arntorluk
lar kurmak i ter ... }"a.<oizm daimi ul
hün ne imkanına ne de fa~ da ma. 
inanır. Büyük imparatorluklar kur
mak i!;in elindeki \'a ıta hnrptir .. Bu 
sebeple geceli gündüzlü hazırlanır. 

Faşiını kültüre dii mamlır. Mek
teplerinde, ürıi\'crsitclerlndc faşizm· 

den ba:;.ka bir ı.;ey okutulmaz... J< .. u
şizme u~nuyan biitlirı ilim kitapla
rı, de\'let tarafından ) nkıhnıştu. 
1935 te Ahnan)ada 105,000 mtiıuw
,·er i!1sizdi, bugUn bu adet claha ~ iik
~elmi~tir. Umum i5sizlerin mlktan 
ancak harp sanayiinde ı;ıalıştınldık

ları için ni beten nznlını tır. ra iznı 
bu milli \"e o l nl demagojilerle miı
nenerleri, halk kütlelerini nlcl:ıtır, 

iktidar mevkiine geldikten u::ru .;u
rülmemlş bir terör't' hepsini boğar, 
Krupp'ların, Deterdlng'lerln Iıfıkimf. 
yetlnJ ilan edt'r. 

• işte bu sebeplf'dlr ki el Un) a entol-
lektUeUeri fasi2rne dUtmınndırlar. 

• l'alnrz BelgraUa değil, ln~llterecle de 
Daktilo Makinesinde Çabuk Unh·erslt:e talcb i, bir f ru i t de\ Jet 

Yazma Çareleri adamına karşı böyle bir nUrna)1rJ 
yapını tılar. Sulhü, clemokrru;i~ i, hllr 

Serikte davaveklli kA.tiplcrlnden riyetl e\·en münevverler, bütün halk 
B. Mustafa Topuz soruyor: 

" - Daktilo makinesinde süratle kütleleri faşb.me düşmandırlar. Çün· 
kü fa.sizm, ne miine\'"\'erlere, ne köy

ve kolay yazı yatabilmek iç.in ne lüye, ne halk kiitlelerfne dnyamyor. 
tavsiye edersiniz? Çabuk ve kolay HaJdm bir ınıf h abınn buıılan e
yazmaya mecburum. Ne yapayım?" 

ziyor. Hür y~amak i tlyen be eriyet 
Daktilo maklneeinde yeni çalıfma.. için faşizmden büyük falfıket olnınnz. 

ya başladığınız anlaı ılıyor. Makinede ADSl1 
yazı yazma melf!kelerinJ ku\.'vetlen. !!!!!""~~~~~--------
dirmek için mütemadi ~alı. manrz ve kün olduğu kadar pnr~ln.l"J 
~ok yamuınrz la:ıımd:r. Ayni z~rr.e.."1 • oızın çoğunu serf tu eye alı tınnrz. 
da lkJ elinizle yazmıya gayret eıi;nıs. Sıla bir §ekilde e&lı ırsaruz, her bir 
eTkrar n ~ok tecrU'Jt, itiyadın kö!i • daklka zarfında yudığ"ınız kclimele. 
leşm~lne yardın\ ~r • rin mıktar itibarile tedricen art tığını 

Bidayette bir lkl l?ıt..'"IIle.tt • görecek, itiyadın günden giirıc kul'. 
la yazmQ·a he\ lenmeylnlı. r.11.Un. ntlendiiini iz de_ hl edeceksiniz." 
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ğildi. Fakat pratik görüşleri, ço • 
cuğu anlayışı ve iyi ç~lıştırışı ile 
iyi neticeler alan bir mütehassıs • 
tı. Pagnam ise, futbol tekniğinin 
en kanşık noktalan ve devirlerin 
lüzumuna göre istihalelerini uzun 
uzun dU.ünmek yüzünden pratik 
yetiştirici ka.biliyeti inkişa! etme
miş bir muallimdi. Bir de Hamdi 
Emin tarafından getirtilen ve ma
atteessüf göz açıp kapayıncıya ka
dar memleketine dönen Buts birin 
ci tertip teknik adam hissini veri
yordu. 

Bunlar Eğer Birinci 
Sın ıf Olmazlarsa 

Hiç istifade Edilmez 
D aha üç ay evvel bel ke

miğinden sa~ıılmıya 

bqla.dığı hi11edilen Betiktq 
futbol takımının yavat ya.vat 
eski, istikrarlı oyununu bul

duğunu görüyoruz. Sarııntı 
alametlerinin, çocukların yer

lerini fena intihap etmiye ka. 
dar varan tekilleri Beyaz-Si

yah takımda artık görülmq
yor. 

Daha Uç dört ay evvel, yirmi beş 
dakikada şişen ve şiştikçe nefessiz 
liklerini favullerle örtmiye çabalı
yan ,bazı Beşiktaşlı oyuncular bu
gün altmış dakika canlı bir futbol 
oyniya.cak hale geldiler. Böyle de-
vam ederlerse, iki kırk beş daki • 
kayı körüklü bir nefesle başaracak 
lan günler de yakındır. Son Uçma
çını muvaffakıyetli çıkaran Hakkı-

111n kıvamsız idmanla başladığı 

maçlardaki beceriksiz hali unutul
du. Beşikta, taraftarları gol iste
dikleri zaman Hakkının ismini de 
111k sık naralarına karıştırıyorlar. 
Bu hal bir zamanlar takımının şan 
eına tesir ederek kadar müessir oy 
niyamıyacak hale gelmiş olan Hak 
kının ta bil kıymetlerine avdet et
tiğini açıkça gösteriyor. 

~ B eşiktaşm bu kalkınmasına 
bakılınca, hatıra ibilaihti • 

....,_ ........ mrf', \;&'kildi Ça119tııwwww lruml s• * 
liyor. Beyaz siyahlıları son hafta

lar çalıştıran insan, Türk futbol 
meraklılarının mütareke senelerin
de "fiir,, lakabını taktıkları Refik 
Osmandır. Refik Osmanın Beşik • 
taş takımı Uzerinde gösterdiği şu 
semereli neticeler, eskidenberi için 
için düşündüğüm bir meseleyi, ar
tık meydana vermeme sebep ol • 
du. O mesele de, A vrupadan getir
tilen dördUncU, beşinci, hatta o • 
nuncu derecedeki antrenörlerdir. 
Futbol oyunu, kuru ve tahlilsiz 
bir lisanla ve çocuk tariflerile an
]8.fılacak kadar basit bir mevzu 
değildir. Ayak topunda, ferdin bü
tUn evsafı ve bütün kusurlan muh 
telif roller oynadığı gibi, ferdin ce 
mi hale konacak ve diğer fertlerle 
olan biletimle rabrtalannı derin de 
rin dUşündilrecek bir şeydir. 

Bu kadar karışık ve o derece 
biribiri içinde dUğUmlU bir mese -
lenin sathi bir görUşle ve alelade 
tekil tariflerile halledilmesine im
kln yoktur. 

~ 
M en.sup bulunduğumuz klllp-

lerirnizde ecnebi antrenör
ler kullandığımızdan, basit tarif • 
ler ve alelade oyun fekillerinin iza-
hile bir takmım eeaa kuvvetine bü
yük bir teY illve edilemediğini gö 
rülen miullerle yazmak istemi • 
yordum. Cümlelerim, muallimleri 
ecnebi olan genç futbolcUler tara
fından yanlIJ anlaşılarak fena te 
eirler bırakabilir. Onun için bu bah 
ei afaki izahlarla meydana koymı
ya çalışacağım. Mevzuu etraflıca 

açabilmek üzere, ecnebi antrenör
lerin lehinde görünen bir tek nok
taya da işaret edeyim; fimdilik ek 
eerisi İngiliz olan antrenörlerimiz 
İngiliz milletine haa soğukkanlı -
hk, fikri takip, az konuşmak iti
yatları yüzünden çocuklar ve klilp 
idarecileri nezdinde otoritelerini 
ç&buk teala edebiliyorlar. Ve o a&• 

yede idmanlan muntazam oldu • 
ğu gibi, t&kımm tefkllinde de ha • 
tır, gönUl, ve taraftarlık urumrlan 
çok rol oynıyamıyor. İcabında ha
tırlı oyuncular takımdan atılınca, 
o oyuncuların taraftarları kongre
lerde meseleyi bir idare heyeti ekse 
riyetı haline de koyamıyor. Bu nok 
ta. kJUnlerin dahili makanizmuı • 

( Yazan : Eşref Şefik ) 

Bef 'lttQfı pek güzel yetiıtiren : 

B. Reli/,. Oıman 

nm ıııelıimeti bakımından oldukça 
ehemmiyetlidir 

Ş imdi etıM& giriyorum: 
İtiraf etmeliyiz ki; Türk 

futbo!U şimdiye kadar yaptığı ikin 
ci, Uçüncü tertipten ecnebi antre
.nörleri tecrübesinde talili ve ka-
zall4tr ~ıRm~trr. Ot!'llp gme itt 
trenörlet arasında "Hanter ve Pllğ 
nam hariç,, hatıralarımızda ve bil 
gilerimizde iz bırakanı olmadı. 

Hanter fevkalade naııariyeci de • 

Allo ! Allo ! .. 

Bu hususta kanaatimi kısa bir 
yoldan bildirmek üzere herkesçe bi 
!inmesi lazım olan bir hakikati ha 
tırlatayım: . 

Bugün İngilter~deki binlerce klü 
bün derecelerine ve zenginliğine 
göre birer antrenörü var. Avrupa 
klüpleri antrenörlerle çalışıyor. Ya 
ni antrenör, dünyanın her tarafın
dan aranılan bir şeydir. Antrenör
lerin her seviyesine J::Öre de Avru
pada klUpler mevcuttur. 

Bugün "Macarlar hariç,, A vru
panm ortadan aşağı antrenörleri 
kendi memleketlerinde rahatça ya 
~ıvacak kadar maaş almaktadır
lar. 

Bizim verebildiğimiz ka~ar 
maa.ş için, Avrupada ışe 

yarıyan birinci sınıf antrenörle
rin buraya gelmeleri imkan ha
ricindedir. 

Alıştığı şartları ve memleketi
ni lstanbulda yaşamıya feda e
decek kadar yalnız güneş, hava 
ve menba suvuna meraklı İnci-

liz futbol antrÖnerlerinin ise ade
di bilmem kaç tanedir? .. 
Keneli yerlerinde hi,.im dcrN~e -

mizdeki ftttbolcüleri dahi yetiştir
miye memur edilmemiş olan ucuz 
antrenörler ise, lngilterenin ihra· 
cat kumaşları kabilindendir. 

Bunlar gözönünde iken, İngiliz 
parasına göre ucuz bizim paramı • 
za göre pahalı gelen ilciincü tertip 
an"tT'ehOTrenııı:m '5'"'"~-.iiiiiii.ı 

fazla bir .şey beklemeı:ek bugün 
sukuta mahkum hayaller pc~inde 
avunmaktan daha hayırlı ve idare
li olur zannındayım. 

Daha Belli Değil ! 
i tinin çokluğundan dolayı Türk Spor Kurumu ikinci Rei~ı · • 

ğinden çekilmit olan Beyazıt Meb'uıu Bay 
1

Halit Bayr~ğı~ yerme 

Dağcılık F ederuoynu Reiıi Erz~rum Meb uıu Ba~ Ş~kru Koça
.. eı· ' ld' w• • " TAN d a dahıl olduğu halde ek ıerı gazete ler gın g ırı ıgını ,, 
bir A nkara haberi olarak yazdılardı. 

LA.kin ~i tetkik edince istifanı~ 
vaki, fakat yeni ikinci reisin tayı
ni haberinin henüz mevsimsiz ol
duğu anlaşıldı. Çünkü; umumi 
merkezde bulunması Ii.zımgelen 
bazı zevat ikinci reis intiha.bina iş

tirak etmek Uzere buradan An • 
karaya gitmişlerdir. Şu halde Şük 
rU Koçağın reiBliği henüz belli de
ğildir. Yapılacak intihap netice • 
sinde belki bu zat belki bir diğeri 

ikinci reis olur. 
Tahkikatımız& nazaran Aydın 

mebusu ve spor te,killtı mtifetti
fİ Bay Adnanm Uzerinde toplanan 
reyler daha fazla olduğundan eğer 
umulmadık ·bir hadise olmazsa Bay 
Adnanm reisliği daha kuvvetlidir. 

- İkinci reislik iç~ yapılan bütUn 

bu intihaplar, gösterilen bu nam

===---===----========= 
Baıpehlivanllk Müsa· 
bakası Yapıhyor 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umu
mi Merkezi tarafından her sene 
tertip edilmekte olan ve Btadyo • 
mun bitmesine intizaren bir iki 
senedir yapılamıyan Türkiye baş
pehlivanının Beçme müsabakaları 
bu sene 21 Mayıs Cuma günü An
kara Btadyomunda başlıyacaktır. 

GU~ Uc; gUn sürecektir. Başpeh • 
livana 500 lira ile bir madalya, di
ğerlerine derece ile 700 lira müka
fat verilecektir. Bu milli güreşe bil 
tUn Türkiye pehlivanları davetli -
dirler. 

Tekirdağllnın 

Bir Mekubu 
zetleri gördükçe şu Buali sormak- • Türkiye başpehli;anı Tekirdağlı 
tan kendimizi alamıyoruz: " Hüıseyin gazetemize gönderdiği bir 
· - Birinci reis ıne oldu?.. mektupta iki aydan beri İzmir ta-

~· rikile Mersin ve Adana ha valisini 
dolaştığı halde karşl8ına yalnız o

. Halkevi l iginde Kazananlar • da 2-3 dakika için Dinarlı Mehme 

Eminöntl Halkevinden: 
11-10-936 tarihinde b&.flıyarak 

21-3-937 tarihinde nihayetlenen E-

vimiz futbol lik maçlarmm netice
einde Akmapor birinciliği, Akaa • 
ray Gençler Birliği ikinciliği ve 
Şark ,ımendif er aynca yapılan 

(B) takımları şildi birinciliğini ka. 
zanmışlardır. Müki.fat tevzii 13-4-
937 tarihinde evimiz merkez salo
n unda yapılacaktır. Ali.kadar ku
lUplere tebli~ olunur. 

din çıktığını ve bqka güreşecek 

pehlivan bulamadığını, bu sebep • 
le "belki orada boy ölçU,ecek peh 
livan bulurum Umidlle,, ve resmi 
güreflere iftirak maksadlle Ban • 
dırma ve Akhisar havai.isine i»~d~ 
ceğinl bildirmektedir. 

" Nasuhi Baydar Çekildi 
Futbol federasyonu ikinci reisi 

Nuuhi Baydann bir ihtilat üzeri
ne bu vazifeden iatüa ettiği oğre
ullmlttir. 

BAŞMAKALEDEN DEV Alıl 

Avrupa 
ve Balkanlar 
Karsısında 

1 

Yugoslavya 
(Başı 1 incide) 

sız d1plomatlannın düşündüğü vazi
yet, iki müsavi arasındaki karşılıklı 
bir alma ve verme değildi. Bir tara • 
fın köle olduğunu bilmesi, karşılık 
beklemeden daima emre ve işarete 
hazır durması lazımdı ... 

Sayısız fedakarlıklatdan sonra 
mukadderatına hakim bir ha

le gelebilen Yugoslav milletinin ru • 
hunu anlıyanlar, böyle telakkilerden 
nekadar eza duyduğunu ve bu nokta 
larda nekadar hassas bulunduğunu 
pek iyi takdir ederler. 

Bütün Balkan milletlerile beraber 
Yugoslavyanın en büyük emeli, ken · 
di yoluna gitmek, mukadderatına ta
alluk eden kararlara, kendi emelleri
ne ve ölçülerine göre serbestçe vara
bilmektir. 

Balkan Şirliğinin müşterek harici 
siyasetinin temeli. dünyanın emniyet 
li ve huzurlu bir yer haline girmesine 
elbirliğile çalışmaktır. Avrupada ku
rulmak istidadında olan iki zıt grup
tan birine mal olmamak bilakis grup 
!ar arasındaki husumet havasını el
den geldiği karlar tasfiyeye uğrat · 
mak Balkanlıların ilk tabii düşünce· 
!erinden biridir. 

Bir Balkan memleketinin filan gru 
pa meylederken, diğer filan atrafa 
gönül verdiğini ve onların tesiri al -
tına düştüğünü iddia eden olursa bu 
iddiayı her birimiz kendi kendimize 
tereddütsüzce tekzip edebiliriz. Bir 
Balkan hUkUmetinin böyle bir meyil 
göstermesi, yolunu şaşırması, kendi 
kendini kaybetmesi ve kendi nefsi -
ne olan sadakat ve inandan vaz geç 
mesi manasına gelir. Pek acı tecrübe 
lerin neticesi olarak çok uyanık bir 
siyaset takip eden Balkan birliği dev 
-.~ annttal\ ooyıe ınt:ımn- wmoe-

ketleri kat'iyyen beklenemez . 

Filan ve falan taraf kendinden 
gelin ve giiveyi olarak kurun

tulara veya endişelere kapılabilir. Fa 
kat böyle kuruntuların veya endişe
lerin, Balkan devletlerinin sağlam 

prensiplere dayanan siyaseti üzerine 
hiçbir tesiri yoktur ve olamaz. 

Yugoslavya, evvela Bulgaristanla 
sonra ltalya ile dostluk anlaşmaları 
yapmıştır. Çünkü bütün komşularile 
sulh ve dostluk münasebetleri kur • 
mak, her Balkan hUkümetinin ilk ve 
tabil gayelerinden biridir. Çetin var
lık mücadeleleri namına her kuvvet 
ve imkandan istifade etmek, her ger 
ginliği ve suitefehhümü ortadan kaJ 
dırmak mecburiyetinde olan Balkan 
milletleri için bu yolda yürümek bir 
zarurettir. 

Yugoslavya, Çekoslovakya taarru
za uğradığı takdirde Fransa ile bir 
olara.k Almanyaya karşı vuruşmak 
hususundaki teklifi açıktan açığa 

reddetmiştir. Çünkü bunu kabul et • 
seydi Avrupanın iki blokundan biri
nin malı olacak, Balkan birliğinin 
prensiplerine arka çevirmiş buluna • 
caktı. Yugoslavyanın tabii vazifesi, 
Almanyaya karşı olan bir blokun ıaf 
larına karışmak değil, böyle bir blo
kun tebellür etmemesine uğraşmak· 
tır. 

Y ugoslavyanm bu tekilde bir yol 
tutması Çekoslovakyanm mu

kadderatına alakasızlık göstermek 
manasına gelmez. YugoBlavlann Çe
koslovakyaya karşı çok derin bir a
lakaları ve sevgileri vardır. Bir Yu -
goslav dostum ,unu temin etti~ "Çe
koslovakya bir gün taarruza ugrarsa 
binlerce YugOBlavın gönüllü ııfatile 

Çekoslovak bayraklan altına ko,ma 
sına hiçbir kuvvet mani olamaz.,. 

Vaziyet elbette basit değildir. Çün
kü Yugoslavya eski nevi menfi po • 
litikacılıktan kurtulmıya ve milli cep 
he birliği kurmıya uğraşan bir mem
lekettir. Türlü tUrltl menfi cereyan 
ve ihtirulann henüz umumi bayat -
t_f.1 izi silinmemiştir. Hariçteki de. 
dikodular föyle dursun, Yugoslavya
nm muhalif unıurlan içinde bile hü
kumetin harici ıııiyaıetteki dürüıtlü
ğü hakkında fÜphe uyandırmıya ça
Iışanla.r eksik değildir. 

Benim vardığım kanaat ,udur: Dr. 
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Abdülhak Hdmidill 
• Hayat ve Eserlerı 

ÖIUmilnU en derin teessürlerimizle 
bildirdiğimiz şairiizam Abdülhak 
Hamit, 1852 de lstanbulda Bebekte 
doğmuştur. Büyük babası hekimba
şı Abdülhak Molla ve babası da Tah
ran ıııefiri iken ölen Hayrullah Efen
didir. 

~unda en yaşlı A.za sıfatile reislik "'-' 
miştir. .ı..I 

Abdülhamit, Hi.midin eserleJ'll"' 
gençliği düşünme ve yük8elm!~e ttııf 
vik eder mahiyette gördüğü ıçın " 
sak etmiştir. 

Hamidin birinci kaınsı F~ona:: 
Büyük şair ilk tahsilini Pariste 

yapmrş, sonra İstan bulda zamanının 
ilimlerinden Bahaetttin, Selim Sabit, 
Hoca İshak efendilerden türkçe, fars 
ça ve arapça okumuştur. 

Genç yaşta Babıi.linin tercüme o
dS11ma devam eden Hamit, Farsça 
İngilizce ve Fransızcayı çok iyi öğ • 
.emmiş, Tahranda 16 yaşında iken ba 
bası ölünce İstanbula gelmiştir. 

Hamit, 1292 de Paris sefareti ikinci 
tibi olmuş, oradan vata'na döndük 

ten sonra Poti şehbenderliğine, daha 
sonra Golos baş şehbenderliğine ta
yin edilmiştir. 1299 da Bombay baş 
şehbenderi olmuş, ve Berutta sevgili 
eşini kaybetmiştir ki, "Makber,, , 
"ölü., • "Bunlar odur,. isimli eserleri 
o matemin feryadını haykıran şahe
serlerdir. 

Hamit, daha sonra Londra sefareti 
başkatibi ve müteakiben müsteşan ol 
muş. hayatının 25 senesini o şehirde 
!!'eçirmiştir. 1908 de Brüksel sefirli
ğine gönderilen Hamit, Meşrutiyet in 
kılabından 80nra ayan zalığına ve a 
yan rpis vekilliğine seçilmiktir. 

Cü mhuri)Jet inkılabından 
Sonra ... 

Cümhuriyct inkılabınr müteakip 
üstadı azama Büyük Millet Meclisi ta 
ra!ından hidematr vataniye tertibin
den maaş bağfanmıştır. Sonra üçün
e\: Millet Meclisinde İstanbul mebusu 
seçilmiş v~ 931 de meclisin ilk açılı-

Türk Kanı İçin 
Suriyeli bir softa 
''~aldır ... dem is 

(Başı 1 incide) 
de ikamet eden nakşi şeyhlerinden E
bu Nasırın oğlu şeyh Köleli, muay -
yen bir meblağ, mukabilinde, Fransa 
ve mahalli hükümet memurları ta -
rafından satın alınmıştır. Şeyh Kö
lelinin vazifesi, şarka aleyhinde tah
rikat yapmak ve nakşi tarikati lehin 
de propaganda yaparken Fransızlar 
letine faaliyette bulunmaktır. Köle
li, kendisine tabi olan birkaç müritle 
1..ıirlikte Crablustaki Türk köylerine 
sevkolunmuştur. Fakat şeyh Köleli, 
henüz seyahatinin birinci merhalesi 
olan Kırkagara köyüne geldiği za 
man: 
"- Şapka giymeyiniz. Şapka gi • 

yenler gavur olur. Nakşi tarikatina 
giriniz ... 

Diye vaaza başlamıştır. Türk hal 
kın müthiş galeyaniyle karşılanmış 
olan vaaz, ıslıkla mukabele görmüş
tür. Kendinin Türk ileri gelenleri ta
rafından hayatının muhafazası için 
tertibat alınmış, halkın kininden ken 
dini yine Türklerin yardımiyle kur • 
tara.bilmiştir. Bu vaziyet üzerine 
şeyh Köleli muvaffak olmıyacağını 
anlıyarak kendi yerine dönmüştür. 

Suriye Ba, vekil ve Hariciye 
Vekili Ankara.ya G e liyor 

Ankara, 12 (Tan muhabirinden)
Haber aldığımıza göre, Suriye Baş
vekili Cemal Mardam ve Haıiciye Na 
zın Hasan Cebba.re, Başbakanımız 

lnönUnUn Belgrattan avdet tarihi o
lan 22 nisandan sonra ve Londra se
yahatinden evvel Ankaraya gelmek 
arzuBunu izhar etmişlerdir. Burada 
hissedilen bir kanaate göre, Suriye 
zimamdarları meıfrU ve haklı talep • 
lerin ancak kuvvetli ve kudretli oldu 
ğu kadar sulbü çok seven komşul~rı 
ger.~ TUrkiye ile anlaşarak elde edıle 
bileceğini anlamış olduklanndan bu 
yolculuk Hatayda bugün hali. devam 
etmekte olan zulüm ve haksızlıklara 
bir nihayet verebilecektir. 

Stoyadinoviçin harici işlerde Yugos
lav milli emellerine göre istiklal arı
yan ve Balkan birliğine dayanan sulh 
ve emniyet ılyaaetinin hedeften şaş
madığına ve .-..mıyacağına tamami
le itimat etmek cair.dir. Hariçte dedi 
kodular ancak Balkan birliği fikirle 
rini kuvvetlendirmiye hizmet edecek 
ve bu birliğe olan zaruri ihtiy~ı bir 
kat daha duyuraca1rt.ır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Abdülhak Hüseyin ve Hamıde 1 ~ 
rmda iki çocuğu olmuş, Fatına 
sonra İngiliz Nelly ile evlenmiş,~ 
nunla 20 sene yaşamıştır. . ŞiJil öl' 
zevcesi, ince zekası ve Ham~e ger 
terdiği samimi, derin şefkatile k • 
dini herke.cıe sevdiren Belçikalı Ba 
yan Luciendir. 

Şairiizamın Eıerleri ,. 
Abdülhak Hamidin neşrolunınu~ 

serleri şunlardır: Macerayi aşk'. dU. 
bır ve sebat, İçli kız, Duhteri liiil • 
Nazife, Nesrin, Tezer, Eşber, Di':,, 
neliklerim, Sahra, Tarık, Mak P. 
Ölü, Bunlar odur, Sefile, ZeyD~ 
Sardaııapal Finten, İlhamı vatanı. er, 
han, Tüfeyli geçidi, Ruhlar, ~~ 
lbnilmusa, B:lliı.dan bir ses, Ga.ı--· 
yabancı dostlar ... ., 

Son Dakikalarında ••• 
Hamit pazar günü rahatsızlanı:! 

ve o günden sonra hiçbir yere çık • 
mıştır. Maamafih, evinde etrafında 
kilerle konuşmuş, hatta, dün öğle~ 
den evvel bir müddet için a~ıııııı il 
eşile tatlı tatlı görü.şmüftÜr. ôglede. 
sonra, yavaş yavaş gelen bir dalgıll. 
lık, tedricen derin bir uykuya ln:. 
lap ederken, üstadıazam, son da 
kalarını yaşamıya başlamış ve nilıJ' 
yet dün gece, saat ikiye doğru ~ 
mızdan ebediyen ayrılmıştır. tl 

Himidin cenaze merasimi için bb~ 
yUk bir program hazırlanacak ve 
gün !stan bul valiliğine bildirilınlf "' 
lacaktır. 

50 • 60 Otomobil 
Soyan Hırsız 

Otomobil h11'8ızlığı suçundan ~ ; 
tulan Hayik hakkındaki tahk~ 
~ ... uoro~Vl\1' Usı.uilı: ~ .,,,n..d4"elf' 
işledigi Buçıan t~8:1"eııltlrat ~ 
miştir. Sabıkalı, şımdiye kadar i4JI 
60 otomobil soymuş, hırsızın ça 
eşyalar müsadere edilmiştir. 

Şehir Meclisi . 
Eşek meselesir11 

Dün halletti ~ 
(Başı 1 incide~. 

gibi muayyen bazı feyler Ufaı? 
Bunlar da halkımızın ihtiya~! de' 
kolaylıkla giderir. Üstelik b~ ~ 
epeyce klşi geçiniyor. Bu ıns -;r 
temizlik amelesi yaparsak onlara . 1 
receğimiz on üç buçuk lira ile i~ 
mezler. . Jı,-

Belde zaraf etile belde sekenesl a1Jll' 
tarının telifi lazımdır. Ben Y. "' 
tramvay geçen anacaddeler h&?ç )1• 
!arak bütün 1stanbulda eşekler::rı • 
ne eskisi gibi kalmaları taraf 
yım.,, dl fi 

Vali Üstündağ_ tekr~ ~z al btti
en<:ilmenin vardıgr netıcenın ~ oıa· 
ni müdafaa ederek işin prensıp 
rak kabulünde israr etti. eti' 

Reis Necip Serdengeçti, ef ,ıo' 
mahdut mmtakalarda kull&nılJll c:O• 
smda fi,kir birliği gördüğü viçin ::yır 
men teklifini reye koyacagmı cO • 
di. Fakat B. İsmail Şevket: "~
mene ve makama muhalif ol&D uıııt" 
teklifimin daha evvel reye kon 
sı lazımdır.,, dedi. ~ 

Bu Bırada B. Muhiddin üatlln ~· 
sesi tekrar, fakat bu sefer dah& 
sek işitildi: ~ 

"- Aleme kepaze olmıya v 
yok! .. Ya hep ya hiç! . ıet<JJll 

Bunun üzerine encümenın L • .-

. ın "'"ıı· reye konuldu, yasak zamann:ı bır9 
laması için bir intikal devresı . ,ı ' 
mak şartile bu teklif bUyük bil' 

seriyetle kabul olundu. . ıııetlt • 
İkinci celsede mülkiye encil a.J1" • 

nin ayni mesele hakkında.ki ınriıt 1',J 
tası okundu. Encilmen, e,ekle 1~ dırılması kararlaştırılan kaJ• d• t,tl 
Eminönü ve Beyoğlu kazala.ı;,er ~ 
Ağustos 937 den itibaren ve~ ol • 
zalarda da bir ağustostan e "_..d• 

rrıek ~;,, mamak, altı ayı da geçme in ırtY 
le peyderpey kaldınlmdI iç 1~ · · karar . ~d ma 8alahiyet verilmesını il ,P"' .. 
ml§tı. Bu teklif te itirazsız. nı:. , 
8ız kabul edildi. Ve bu sur 
davuı da hallolundu. 
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Tayyarede Bir 
hızla ya.şamıyanlar ve bir defn ii
lüm tehlikesi geçirince bun un ha
yatlarını gölgelendirmesine ve 
sarsmasına meydan bırakanlar, 

Çiy anla 

Sahnesi 
13 ir tayyare bölük komutanı· 

Canı :ınız başından geçen heye 
ı vak'alan şöyl()ce anlattı: 

~ll 1'ııle:t>eu devrinde kabotaj 
~lerarı geçirdim. Ehemmiyetsiz 

.fia • anlatmtl'l\ değmez. 
bey .Yatımın tayyarede geçen en 
iıuı ecanıı iki vak'ası vardır. Biri 
~it uu_u bir havada bölük halinde 
geç~1~!ir· !~incisi de tek başına 
lıa·d. dıgim hıç unutamıyacağım bir 

lSed" o ır. 
Uyı nuncu yıldönUmU münasebe -
etu~ İımirden Ankaraya hareket 
fer k ~okuz tayyare idik. Seyrise
ltu aıdelerl mucibince bölilğün 
l'e ı:ıandanı bir arıza yüzünden ye
lne:e.rse bölüğü sevk ve idare et
de Uzere iptidadan bir vekil, bir 
djr:nun Vekili seçilir. nk vekil ben
..,,,_,.' Bunun için uçuş yolunu ve 
T'<.ll.larını bu·· ·· k b' "tin il tak" eQi yu ır ı a e ıp 

Yordum. 

cu:imava kadar iyi hava ile &'el -
~a~ Orada bulutlar baş gösterdi. 
.tilld~ Yavaş aradaki delikler ör
tar U. Altımız deniz gibi bir man-

a aldı, 

ltot 
~k S iınava kadar rotayı takip 

etmiştim. 

t lcap ederse oo·ı··~ı "d a ?li el UEt '4n l &re • 
•ında e alabilecektim. Bulutlar ara 
d<tru Yol bulmak için sağa, sola 
Uırn istikametler alınınca başla -
dığır::otayı şa.şırmıya. .. Delik san
ltiı, ız Yere dalıyorduk. Bir bulut
tııa, Çıkınca başka bir bulutla kar
•i~~Yorduk'. Be.zan gördüğümüz 
toıg ~ekeler yukardaki bulutlar 
ııuu:Sınden ibaretti. Y anhş bir u -
fa aı daldıktan sonra yeniden irti-
~~orduk. 

•ll'Qını aye~ ben rotayı tamamile şa
~diy0 · Bır şey olmamasına dua 
'' l'durn Çü'nkU bö"l"ğil' · .retıe . · u emnı -

:Be ldare edemiyecektim. 
~ttı11~. ~enzin tükenmiye başla
aYni · ıger arkadaşlar da elbette 
.. Vazı ga, 

801 
Yette i>ulunuyorlardı. Sa-

tulrnaka. uçuşlarda benzin hesabı 
}\Uı 1mkanı yoktur. 

~er .k ay;t böIUk kumandanı bir 
t-u da~tırdi. 90 derece ile yere doğ 
~trneYi 1• Askert inzibat onu takip 
de ıtldanetnredlyordu. O tahminin
l'irıde b nıışsa, dağlık bir aatıh üze. 
~attaıcı ulunuyorsak bu dalış ha-

son hareketimiz olabilirdi. 

&"' ~ro daldık 
l:S unı---==-
~ {J g··arı dUşUnmlye bile lUrum 

dere 
0

1'.11eden kumandan gibi 
ceiık zaviye ile biz de dal-

Kavga 

Yazan: 
Ahmet Emin 
YA L MAN 

~ . 
-dık:-Bulut epeyce" kttlmdı ... ihny t 
yeri bir karartı halinde gördük. 
Eskişehirln Kızılay barakaları Ü· 

zerinde bulunuyorduk. Biraz ötesi 
dağdı, hem bulutlar içine gizlen
miş dağlardı. 

Bizim böylece yeri 'bulmamız ya 
bölük kumandanının seyriseferde -
ki kabiliyetine büytik bir delildi ve
yahut pek müstesna bir talihdi. 1-
nilecek yeri böyle elle koymuş gibi 
bulmak için her ikisinin de tesiri 
olduğunu kabul etmek lazımdır. 

Havadaki tereddüt ve ilzüntli da 
kikalarmda neler duyduk? Havada 
hissedilen söylenemez. Çünkü ka
raya iner' inmez bulut gibi dağılır. 
Eskişehirde benzin alıp yolumuza 
devam ettiğimiz zaman bir kaç da
kika evvelki üzüntülerden iz kal
mamıştı. 

Bir kaç gün evvel bir tayyareci 
arkadaşın (TAN) da anlattığı kısa 
macera vardı: Bir buluta üç ola
rak,. giren ve iki olarak çıkan bir 
tayyare grupu ... Ayni akıbet bizim 
hepimizin başına gelebilirdi. Fakat 
ölüm hayatta o kadar olagan bir 
şeydir ki bu belki şimdi gelir, belki 
!Onra gelir diye hayatlarını tam 

Karabük İçin 
Gelecek 

Mühendisler 
Karabükteki demirçelik fa~r:ika _ 

lannın inşaat işlerinde kullanılmak 

ilzeN> lstanbula 20 kamyon gönderiL 
mektedir. Kamyonlar, yola çıkmak 

Uzeer hazırlanmıştır . 

Önümiluleki hafta içinde Brassert 
kumpanyasına mensup OR kadar 1u
giliz mühendisi daha gelerek lstan _ 

bulda hiç durmadan Ankara yoliy!e 

Karabllke gidecektir . 
Birkaç gündenberl 1stanbulda bu

lunmakta olan Brassert kumpanyası 

müdUrü B. Makenzi bugün Ankaraya 
gidecektir • 

' ancak zayıf ruhlulardır. 

Başka macera 

D iğer hıidisemi anlatayım: I
ran Şt'hinşahı geldiği zaman 

Ankaraya vazife ile git.miştik. Şe _ 
birde yer olmadığı için geceyı 
çadırlarda geçirdik. 

Geçit resminin ertesi günü ı>r
kenden lzmire hareket ettik. Sa
bah erkenden çadırda elbisemi ve 
uçuş kıyafetimi giydim. Tayyare
ye atladım. 

Yerden kesildik. Tayyaremde 
tek başıma ben bulunuyordum. Az 
bir müddet sonra sol bacağımda u
zunca bir şeyin hareketini duy
dum. Tüylerim diken diken oldu. 
Elimle kavrayıp etimden ayırdım. 

Üç saatlik seyahat.le uzun cismi 
sıkı tutmaktan elimde kan kalma
mıştı. Tayyareyi idare için iki ele 
ihtiyaç var. Bir el ve iki dizimle 
tayyaremi o sinirli halimde idare 
için çok zahmet çektim. 

Yere inince soyundum. Elimin 
altından 17 santim uzunluğunda, 
sapsarı, güzel bir çıyan çıktı. Sık
Jna.m yüzünden yan ölmüştü, fa -

kat hala her tarafı ayrı ayrı oy
nuyordu. Hiç şüphesiz gece soğuk
tan uyuşmuştu. Tayyareci elbisem 
içinde ısınınca canlanarak bana 
saldırmıştı. 

Meslek bu gibi heyecanlarla in
sanı o kadar ülfet ettiriyor ki tıiı. 

dise gelip geçtikten sonra insan 
bunun lizüntüsünU değil, yalnız 

kurtulmanın ve yeni heyecanlara 
müheyya olmanın fırsatını duyu
yor.,, 

Beynelmilel Otelcilik 
Kongresi Şehrimizde 

Toplanacak 
Geçen sene Budapeştede toplanan 

beynelmilel otelcilik kongresi bu se
ne şehrimiule toplanacaktır. Kon -
grede döviz, pasaport, hayat p:ıha

lrhğı mes~leleri, otel bonolan. propa
ganda neşriyatının tevzii gibi bir 

çok mühim meseleler görüşülecektir. 
Perapalas oteli, beynelmilel otel -

cilik kongresi murahhaslarına ote -
linde para.sız olarak yer ayıracnğ: -
nr vaadetmiştir. 

Kongreye her memleketteki otel -
eilik teşekküllerine mensup bir çok 
aza iştirak edecektir . 

tir • 
Bu iki müessesenin yeni firmam. Feshane ve Hereke 

Fabrikaları Birleıti 
Türkiye Yünlü Dokuma ve Yün 1pliğ! 
Fabrikaları Türic Anonim Şirketi ol

Memleketlmfzin iki mühim sanayi muştur. Yeni §irketin nizamnamesi 
müessesesi olan Feshane ve Hereke hükumete verilerek tes~i yaplımış
fa:brikalan birleşmeğe karar vermiş. tır . 

1:~;:.::: ·:: VUGOJlA~A ilİ"PORTAjLAIÜ 
f T cuarrul San
dıklarının yeni 

yaptırdığı mer
kez. binası. Bu 
bina bugünün 

emrettiği ta-

ıarruf hareketi
nin hakiki bir 

ı merkezi vaziye. 
$ tindedir . • ! .......... ..._ 

Yugoslav Posta 

Sandıklarında 1 
Milyon Mevduat 

Belgrat, 11 Nisan: 

B u defaki Belgrat seyaha
timizden yegane mak

sat , Yugoslav Posta Tasarruf 
Sandıklan Teşkilatı Umumi 
D irektörü Doktor B. Nedeli
koviç ile tanıtmaktan ve ko
nufmaktan ıbaret olsaydı, 
böyle bir seyahatin zahmete 
değdiğine hükmedebitecek
tim. 

Doktor Nedelikoviç posta tasar
ruf cereyanına candan buglı bir in 
sandır. Bunu bir misyoner gibı be
niınsemiş. memleketinin bu yolda 
muvaffakıyetler kazanmasına baş

lı başına bir iı.mil olmuştur. Eski 
bir Univcrsite iktisat hocasının ne 
kadar kıymetli bir ıımeli iktısatçı 

olabileceğine Duktor Nedclikovıç 

canlı bir delildir. 
Bize posta ta::;arruf cereyanının 

tarihı:~ini kısaca anlattı: 

Tasarruf 
raları işletmek mUmkUn olmadı .. 
ğına dikkat edilmiş ve bir adamın 
azami mevduatı 100.000 dinar, ya
ni 3,000 lira diye tahdit olunmuş· 
tur. Bu paraya, kadar mevduata % 
4 faiz verilir, fazla para yatıran • 
lara hiçbir para faiz verilmez . 

Elde edilen neticeler havsalaya 
sığmıyacak gibi • 
dir. Posta tasarruf 
sandıkları, parala
rını yalnız hUkfı • 
met eshamı gibi 
sağlam yerlere ya
tırıyor veya hükfı • 
mete ikraz ediyor. 
Yüzde beş faiz alı
yor. Miktarlar bü

yük olduğu için a
radaki farkla on 
dört sene içinde 
yüz milyonluk bir 
ihtiyat sermaye ay 
rılmış. umumi mas 
raf ödenmiş, muaz 
zam binalar yaptı
rılmış, posta me .. 
murlan için sana • 
toryumlar ve yar
dım teRkilatı kurul 
muş, 1936 senesin· 
de hiiklımet blitçe 
sine 50 000.000 Jirı 
lık safi kar yatını 
mışt:ır. Bu senenü 
gavri safi kan ııı 
nıiJvon ~inal"dır. 

1870 te,,lnglltere buhranlar için
dedir. Hususı yardımlar derde ça
re olamıyor. Hem de birtakım va
tandaşların başkalarına muhtaç 
bir mevkie düşmesine sebep olu -
yor. Gladstonun hatırına bir fikir 
geliyor. Sayi ile hayatını kazanan 
basit insanların ak günlerde kara 
gün iç.in birkaç para ayıl'masına 
ımkan hazırlamak ... 

Yugoslavya Posta T cuarruf Sandıkları Umum{"asarruf sandık • 
Direktörü Doktor Nedelikoviç larında daima bo 

Bankalar bunu yapamıyor. Çün
kü birkaç kuruşluk mevduat ile 
kim uğraşacak"! Zaten perişan kı
yafetli bir amele, bir bankadaki 
iyi giyinmiş adamların arasına ka
rışarak tasarrufunu yatırmıya mey 
!etmez. 
Fakat her mahallede ve her köyde 

bir postane var. Herkes, her vesi • 
le ile postaneye giriyor. Gladston 
postanelerde tasarruf sandıkları 
açmayı ve halkın küçük mevdua _ 
tını hükumetin kefaleti altında bu 
lundurınayı düşünüyor. 

B. u fı.ki~ ~rhal ~aman. net.ice
leı \ crıyur. Yalnız ışçi sı

?ıfı de~il .. Her sınıf halk bu kolay
ııktan ıstıfade ediyor. Derhal baş
ka memleketler de bu hareketi be
nimsiyorlar. Hatta lngiltereden i
leri gidecek teşkilat yapıyorlar. 1-
talya, son zcynanlarda işi o kadar 
genişletmiştir ki, her harp gemisi
n!n ve ticaret vapurunun kaptanı 
bır posta tasarruf sandığı mümes
sili addedilmiştir. 

Vapurun tayfasından başka yol
cular ve ecnebi memleketlerde o
turan İtalyanlar da kaptana müra
caatla para yatırıyorlar veya cüz 
danlarmdan para çekiyorlar. 

Posta tasarruf sandıkları hak -
kında milletlcrarası teşkilat ta ya
pılıyor. Her beş senede bir posta 
tasarruf sandıkları kongresi topla 
narak müşterek tedbirler alıyorlar. 
Son kongre Kahirede toplanmış -
tır. 

Yavaş yav~ yetmiş memleket 
bu mUhlm harekete karışmıştır. 
Son senelerde karışanlar arasında 
Romanya ve Bulgaristan da var -
dır. Küçük İtilü posta tasarruf 
sandıkları müşterek surette işler 
bir hale konulmuştur. Bu memle
ketlerden birinde parası olan a ... 
dam, diğer bir Küçük ltilif memle
ketine giderken alacağını oraya 
naklediyor, orada cüzdan sahibi 
oluyor. 

B üttin Yugoı:ılavyada sandık

lar bes vüz miktarına var-

YAZAN: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

mıştır. Bunlardan küçük bir kısmı 
yalnız tasarruf ve banka işlerine 
bakan sandıklardır. Diğerleri sa
dece posta şubeleridir. Posta me -
murları, tasarruf işlerine fazla bir 
vazife diye bakıyorlar. 

Hiçbir banka, küçücük yerlerde 
bir şube açmak fedakarlığına ve 
masrafına katlanamaz. Halbuki bu 
fikir sayesinde beş yilz yetde mas
rafsızca bir nevi banka şubesi a -
çılmıştır. Halk buraya parasını ya
tırır, para çeker, seyahatlerinde is 
tediği şubeye para verir veya alır. 
Devlet daireleri ve fertler, para -
lannı buraya yatırarak istedikleri 
yere gönderirler. 

Yugoslav posta tasarruf sandık 
!arının cirosu 1923 te senede 63 
milyar dinarla ba§lanuş, 1936 da 
ciro 256 milyon dinarı, yani bizim 
paramızla sekiz milyar lirayı bul
muştur. 

1926 senesinde 12,503 kişi san
dıklara para yatırmışken her se
ne hayret verecek surette arta ar
ta 1936 senesi sonunda 410,418 ki 
şiye varmıştır. Her ailede beş kişi 
hesabile iki milyon Yugoslavın bu 
sandıklarla alakası var demektir. 
Yatıranlar miktarı 1937 Martı ni· 
hayetinde 427.000 kişiyi bulmuş -
tur. Sandıklara yatırılan para 1926 
da sekiz milyon dinardan ibaret 
iken 1936 nihayetinde 982.082.684 
dinara varmıştır. 1937 Martı ni -
hayetinde de 1.069.044.460 dinar 
olmuştur. 

E skiden herkes bu sandikla -
ra para yatırıyor ve faiz a

lıyordu. Fakat muvakkat bir za -
man için tücc'tr tarafından para 
yatırılmasnun müessesenin istikra 
rına zarar vcr<liğine ve böyle pa -

hazır para bulun 
durmak usuldendir. Nekadar iyi 
plasman fırsatları olursa olsun, 
sandığın elinde yüzlerce milyon ha 
zır para bulunur. En büyük buh • 
ran karşısında bile her müracaat 
edenin parası dakikası dakikasına 
ödenir. 

Tasarruf sandıklan, hususi ban
kalardan gözU yılan tasarruf sahip 
!erine böyle btiyük kolaylıklar te
min ettikten başka bütün memle
ketin mali ve iktisadi hayatı üze
rinde de hiç beklenmez ölçüde mu
vazene amili olmuştur . 

En küçük köyden başhyarak bir 
araya getirileµ milyarlarca millf 
para, memleketi harici istikraza 
ihtiya~tan ve bunun icap ettirdiği 
siyasi esaretten kurtarmıştır. Hü
kumet bir nafıa işi için ne zaman 
istikraz ihtiyacını duysa milli ban 
ka, emlak bankası ve ziraat ban -
kasile beraber bilhassa tasarruf 
sandıklan derhal bunu temin eder
ler. Dahili istikrazlarda halk ne • 
kadar para yazılırsa yazılsın, me
sele iptidadan halledilmiş demek • 
tir. Çünkü açık kalan her miktarı 
tek başına posta tasarruf sandık
lan kapıyabilir. 

Y ugoslavya bir zamanlar çift 
çinin mühtaç olduğu mev

simlik krediyi tedarik için harice 
% 18 derecesine kadar faiz vere ,. 
rek para tedarik ederdi. Şimdi 90 
5 ile zahmetsizce para tedarik edil
mekte ve faiz de memleket içinde 
kalmaktadır. 

Bu bahsin üzerinde uzun uzadı
ya durmak lazımdır. Diğer arka .. 
daşlar bundan daha evvel bahse -
derler de geri kalırım endişesile 

ıbu kadarını acele yazdım. 
Posta tasa.ITUf sandığı cereya -

ınma seyirci kalmış olmak, mem .. 
leketin iktisadi teçhizatındaki en 
büyük noksanlardan biridir. Bu 
yola bir an evvel girmeliyiz. Bu sa 
hada dost ve müttefik Yugoslav. 
yanın tecrübelerinden çok istifade 
edebiliriz. İşi kurarken Yugoslav
yanm ~ok tecrübeli genel direktö
rünü kısa bir zaman için ödünç is
temek te çok ieabetli bir hareket 
olur. 

• 
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Tayyare piyangosunun 
iki günlük tam listesi 
Sıraya 

Konmus 
1 

Olarak 
Veriyoruz 

Tayyare piyangosunün son tertip 
ikinci keşidesi diln tamamlanmış. 
tır. 200.000 liralık birinci ikramiye 
22046 numaraya çıkmıştır. Dün 
çekilen numaralan, evvelki günkü 
keşidede kazananlarla birlikte sıra
ya konmU§ olarak aşağıda bulacak.. 
smız. 

200.000 lira kazanan No. 
22046 

40.000 lira ktJ%anan No. 
30931 

25.000 lira kazanan Na. 
3068 

20.000 lira kazanan No. 
10832 

'15.000 lira kazanan No. 
21430 

3000 lira kazanan N o.lar 
21381 
35016 

1500 lira kazanan No.lar 
23950 
35931 
36469 
39140 

5586 
6010 
6705 
7136 
7136 
7945 
8149 
8446 
9163 
9528 
9873 

5638 
6030 
67'1 
7155 
7155 
8031 
8250 
8565 
9277 
9565 

5775 
6044-
6759 
5638 
7428 
8041 
8315 
8940 
9469 
9640 

10174 

5841 
6527 
7080 
5715! 
7531 
8068 

. 8367 
9140 
9472 
9800 

10569 
10874 
11706 
12393 
12603 
12766 
13142 
13435 

.13781 

18117 18118 18192 
18303 184 7 4 18488 
18673 18747 18834 
18973 18979 19167 
19205 19288 19303 
19494 19629 19843 
20237 20272 20290 
20495 20524 20659 
20815 20965 21080 
21172 21198 21243 
21364 21463 21488 
21577 21756 21803 
21918 22131 22223 
22271 2238R 22457 
22541 22573 22576 
22601 22610 22813 
22894 22930 22970 
23141 23195 23246 
23310 23584 23588 

14076 23679 23683 23768 
14761 23973 23975 24001 

24145 24168 24202 
24627 24664 24 720 
24878 24905 24957 
24992 25012 25040 
25092 25274 25372 
25509 25519 25833 
26103 26124 26234 
26270 26273 26290 
26128 26454 26548 
27020 27113 27198 
27466 27491 27545 
27725 28009 28104 
28290 28342 28818 
28926 28961 29012 
29201 29272 29309 
29414 29460 29471 
29539 29567 29677 
29828 29920 29943 
29992 30095 30155 

40 lira kazananlar 

18268 
18512 
18860 
19178 
19380 
20018 
20296 
20787 
21141 
21278 
21529 
21814 
22267 
22518 
22582 
22823 
23044 
23267 
23653 
23829 
2'\029 
24403 
24852 
24984 
25087 
25·t80 
25950 
26244 
26368 
27012 
27334 
27638 
2~203 

28863 
29163 
29324 
29488 
29666 
2!\957 
30232 

200 Bin Lira 
Alan Talilinin 

Hediyesi 
Giıe Sahibine Ciğer 

Parası Verdi 
Beyoğlunda, Yıldırım piyan

go ıiteıi ıahibi, dün, tamam 

dört saat, ıünün en talihli ada· 
mmı, ıemt ıemt, mahalle mahal
le aradı. Ti. Büyükdereye, San
yere kadar, g itti. Fakat, bu ta
lihli, sanki yer yarılmıf, içine 
girmitti. Y rldırım gi,eıi ıahibi 
Papazyanın elinde fU adrea var· 
dı: Tarlabatında, 15 numarada 
Apoıtol Dimitriyad· ı ! .. 

Adreı, ıayet açıktı. Papaz. 
yan, hemen bir otomobile atlıya· 
rak, Tarlabatına yıldrrım gibi 
yetitti. 

Yetişti amma, biletine iki yUz biı 
liralık bUyUk ikramiye çıkan talihi! 
adanıı evinde bulamadı. 

iPyango bayii, orada Dimitriyadi. 
sin annesiyle karşılaşmı~tı. Kadın §U 

adresi verdi: 
- Büyükderede, Mardlrosun gazi. 

nosuna bir baksanız ... 
Papazyan, tersyUzüne evden çıktı . 

Ver elini Büyükdere ... 
Otomobil Papazyanı bir an evvel 

semti maksuda iriştirmek için, ger 
çekten yıldırım gibi koşuyordu. Bü. 
yiikdereye vanldı. Fakat Dimitriya 
disi, Aradınsa bul! .. Mardirosun ga 
zlnosundan başka daha nerelere baş 
vurulmadı? Yok .. yok .. yok! Yanında 
20 bin liralık bir hazine götüren pi -

~-----------------------· 
Bu Ay Hakiki Rekoru 

· Zengıün 
G 

KiRDi 
Bu son 

ı:tıncı Ke· 
;idede dahi 

200000 

Liralık 

En büyük 
!kramiyeyi 

E • 
1 

200.000 Lirayı kazanan bet amele 
gitemizden parayı alıyorlar. 

22046 numarah blletle; Çakmakçılarda 

Türkiye Pil ve elektrik fabrikasında calışan 

beş amele müştereken kazandılar 

39201 
'1000 lira kazanan No.lar 

3519 3527 7895 7896 

10583 
10961 
11754 
12424 
12608 
12923 
13173 
13436 
13820 
14422 
14962 
15611 
16456 
16700 
16982 
17803 
18373 
18599 
19247 
20138 
20629 
?.()988 
21355 
21908 
22542 
23394 
23465 
23935 
24536 
24916 
25596 
26415 
26939 
27306 

10144 
10618 
11145 
11864 
12525 
12638 
12952 
13268 
13441 
13932 
H468 
14989 
15657 
16520 
16895 
17196 
17870 
18454 
18705 
19967 
20265 
20785 
21000 
21599 
21920 
22557 
23390 
23529 
23999 
24607 
25114 
25620 
26479 
27035 
27421 

10679 
11591 
12231 
12526 . 
12753 
13039 
13376 
13644 
14039 
14630 
15445 
15843 
16523 
16965 
17258 
18058 
18481 
18716 
19992 
20548 
20868 
21110 
21780 
22367 
22713 
23406 
23690 
24140 
24631 
25432 
25679 
26570 
27050 
27511 

15553 
15851 
16698 
16972 
17593 
18358 
18549 
18844 
20027 
20621 
20987 
2133& 
21851 
22485 
23133 
23428 
238M 
24510 
24858 
25582 
25917 
26596 
272H 
27550 

6 

44 
158 
336 
446 
598 
786 

9 
75 

169 
343 
534 
526 
840 

28 
88 

245 
429 
546 
563 
845 

yango bayii, bu emanet parayı sahi . 
bine teslim etmekte ne kadar acele 

36 ediyorsa, hazinenin sahibi, ona tuar. 
nıf etmekte o kadar nazlanıyordu. 105 

321 
435 
572 
774 
847 

20,000 Liralık 
ik ramiyeyi de yine ZErtGirt Gişeden 

ahnan f0832 numarah biletle 
B AY ROMANOVSKY kazandı 

Yeni tertıp biletlerimiz gelmiştır. "1,, liradan 
d 

satı lmaktad ı r. 

11830 158i7 18212 19697 
20469 25212 27206 28476 
2994 7 32215 36988 37121 

500 lira kazanan No.lar 
~ ~ ıa. 

~37 1088 1095 
1979 3188 3411 
5198 5246 5804 
7905 8188 8410 
9613 9997 10009 

10544 10861 11035 
11678 12779 16083 
16719 17151 17295 
17662 17851 18055 
18363 18538 19096 
19802 19895 21538 
22157 22510 24608 
24868 25311 25508 
26007 26532 26776 
28981 29149 29304 
29708 29924 29985 
30229 30327 30680 
31308 31874 32231 
34087 34210 34381 
34956 36292 36699 
37398 37615 38652 
39306 

o 
1943 
4553 
7612 
9305 

10319 
11316 
16248 
17316 
18308 
19706 
22037 
24654 
25749 
28386 
29611 
30101 
30894 
32579 
34544 
36766 
39075 

200 lira ka%anan No.lar 
306 999 1231 1335 

1936 2515 2658 3390 
3440 3580 3644 4197 
4797 •879 5831 6840 
8542 10408 10411 10496 

11039 11037 12078 12332 
12632 13256 13861 14457 
15761 16011 16089 16356 
16622 16769 17012 17228 
17541 17737 17763 18124 
18220 18341 18366 18628 
18960 19138 19752 20097 
20709 20818 21212 21413 
21699 21782 21889 22707 
22873 23164 23709 24117 
25660 25668 25915 28270 
29202 29240 29487 29732 
30281 30353 30958 31478 
31520 31585 32834 33441 
33512 33534 33793 33819 
34160 34337 34904 35369 
35568 35595 36003 36060 
36107 36658 36823 37042 
37295 37396 37837 38091 
38279 38473 39427 39969 

10 lira kazananlar 
90 367 368 

398 415 635 
926 933 988 

1325 1505 2317 
2491 2753 2831 
3146 3323 3368 
3604 3848 3881 
4093 4370 4824 
4915 5066 5178 
0267 5364 5423 

391 
793 

1082 
2318 
3012 
3556 
4041 
4902 
5191 
5568 

50 lira kazanan N o.lar 
89 202 331 344 

348 436 497 504 
~,... 

681 
990 

14?06 
1549 
1921 
2165 
2566 
2845 
3141 
3277 
3445 
3681 
3839 
4314: 
4618 
4726 
4961 
5296 
551, 
5875 
6155 
6862 
7306 
7462 
7763 
7992 
8456 
8730 
8897 
9195 
9773 

10159 
10482 
11006 
11232 
11506 
117H 
12018 
12227 
12385 
12705 
12792 
13169 
13302 
13930 
14064 
14443 
14875 
15022 
15238 
15462 
15734 
15982 
16085 
16327 
16649 
16932 
17164 
17745 

61'0 
746 

1026 
1247 
1669 
1924: 
2393 
2645 
2856 
3148 
3279 
3449 
3751 
3976 
4378 
4640 
4736 
4974 
5366 
5563 
6062 
6348 
6950 
7328 
7481 
7~ 

8169 
8627 
8750 
8898 
9206 
9830 

10354 
10518 
11017 
11317 
11525 
11755 
12040 
12334 
12414: 
12708 
12792 
13180 
13484 
13039 
14139 
14586 
14956 
15126 
152e7 
15473 
15737 
16001 
16H59 
16479 
16761 
16954 
17329 
18020 

gQA 

. 971 
1077 
1331 
1721 
1971 
2444 
2709 
3036 
3155 
3310 
3547 
3782 
3994 
4387 
4651 
4754 
5042 
5389 
5622 
6087 
6465 
7007 
7391 
7528 
7823 
8340 
8670 
8789 
9073 
9620 
9833 

10381 
10629 
11068 
11399 
11683 
11939 
12121 
12340 
12576 
12765 
13046 
13193 
13557 
13949 
14140 
H781 
14992 
15196 
15311 
15574 
15797 
16009 
16280 
16504 
16929 
16978 
17364 
18081 

~" 
986 

ıos• 
1527 
174:1 
2027 
2543 
2802 
3078 
3162 
3393 
3629 
3809 
4209 
4'43 
4706 
4940 
5064 
5421 
5698 
6091 
6513 
7268 
7460 
77H 
7869 
8450 
8694 
8798 
9198 
9714 
9968 
103~ 

10753 
11167 
1H51 
11722 
11970 
12209 
12361 
12656 
12782 
13077 
13227 
13874 
14033 
14305 
14864 
15007 
15207 
15428 
15599 
15849 
16031 
16283 
16522 
16929 
17090 
17501 
18093 

b;)Z 

993 
1151 
1306 
1420 
1605 

1797 
2251 
2365 

2496 
2708 
2862 
30:56 
3154 
3289 
3419 
3647 
3777 
3884 
3gg2 
4080 
4214 
4310 
4~87 

4721 
4921 
5014 
5095 
5328 
5378 
5.56~ 

5771 
6084 
6236 
6369 
fH20 
6519 
6633 
6753 
7029 
7193 
7551 
76!l4 

·7700 
7953 
8074 
8139 
8294 
8394 
8659 
8772 
8867 

9155 

,,zıt 

1019 
1153 
1324 

1426 
1645 

1919 
2255 
2386 

2502 
2717 
2870 
3058 
3228 
3314 
3428 
3719 
3785 
3887 
4008 
4133 
4272 
4382 
4605 
4799 
4929 
5033 
5184 
5356 
5447 
5624 
5840 
6185 
6245 
6389 
6450 
6596 
6729 
6769 
7035 
7253 
7585 
7665 
7738 
7970 
8102 
8225 
8299 
8409 
8702 
8785 
8869 

9209 

~ 

1072 
1155 
1334 
1528 
1767 
1934 
2309 
2442 
2558 
2748 
2954 
3095 
3239 
33:52 
3516 
3720 
3800 
3928 
4054 
4153 
4278 
4506 
4668 
4845 
4995 
5()!'j9 

5238 
5.~67 

5489 
5634 
6027 
6164 
6277 
6406 
6460 
6615 
6736 
6775 
7124 
7279 
8599 
7682 
7739 
8021 
8110 
8266 
8317 
8479 
8710 
8805 
8921 
9216 

• 
Amortiler 

1150 
1260 
1371 
1541 
1777 
1967 
2332 
2495 
26f39 
2767 
2992 
3127 
3263 
3413 
8574 
3722 
3835 
3954 
40f>6 
4158 
4279 
4:'>34 
4697 
4900 
5002 
5094 
5274: 
5.176 
5503 
5664 
eo:;1 
6200 
6319 
6418 
6467 
6622 
6743 
6911 
7135 
7452 
7604 
7698 
7911 
8023 
8122 
8267 
8379 
8632 
8715 
8821 
9042 
9256 

Sonu 2, 4, 6, 8, O olan bütün bi. 
letler 20 lira amorti kazanmışlar. 
dır. onda bir biletler (2) lira amor. 
ti alacaklardır. 

Nihayet Dimlsriyadisi bulmaktan 
Umidimizi keserek, Beyoğluna dön • 
dük. Haydi tekrar, Tarlabaşmdaki e. 
ve ... Bu eefer, ihtiyar kadının yüzU 

@üyordu :~...,.,..."=.ZC--.:- ~~--~~-=-"'7 
- A .. dedi, oeş ~akika ev\rel bu. 

rtda idi. O da sizi aramıya çıktı! 

Talihli ile yüzyüze ... 

Tekrar gişeye döndüğümüz zaman, 
hele şilkür, talihli ile yüzyüze geldik. 
Fakat. ne dersiniz? .. Bir dakika ev. 
vel, yirmi bin lira kazanan bu ekstra 
ekstra talihli vatandaşın. kılı bile kt. 
prrdamıyor. 8anki kendisi buraya; bir 

Adrea: EminönU, ma.hallebiciye bitişik No. 2 

• • 
ŞE G ZENG N 1 1 

angarye için getirmişler. 

tkramiye kazandıran Pap.azyan. ik. ikramiyesini kazananlar ~nlardır~ ~ -----------. 
ive ka7.anan Dimitriva.disten bin 1 - Yenipostane caddesınde Tür. 

kra~ t~lllşlı, bin kat heve~nlı. bin kat be ııokağmda 9 numarada Recep. 
a · 2 Alt dai ede Kuple aparlı ~vinçli... Hemen oracıkta, kocaman - mcı r · 

çanta açıldı. Yüzlükler. beş vUzlUkler. manmda kapıcı Nazaret. . 
binlikler - rakı binliği değil _ or. 3 - Çakmakçılarda Trakya. pıl. ve 

d"kUldU elektrik fabrikasmda amele Furtine t.a·va o . 
~ i . , d bul ve dört arkadaşı. 
Dfm ıınyadi~: parı;tan 'Yer e . 4 - Be oğlun.da Tarlabqnıda 15 

san. say!., na~hattnı veren eski ata. d ~post 
1 

Iar sözUnU dinliyerek ,birer birer, tti. nu;ı~raK~tah ad:·manifaturacı Ha. 
na. ne saydıktan ı:ıonra. dudakları ant. • -ı V hb~ 

k ,8. il' b' kar sıp og \l e ı. cımdan anca ...,ıt ır ır ees çı • 6 - lzınirde Mustafa Totun. 
dı: • 

- TeşekkUr ederim! Diğer ik ramiyeleri kazananlar 
40.000 liralık ikramiyeyi Yeniköy. 

Kediler talihlinin ıözilne de ahçı Maetezo ka.zanmıştır. 
ilitinc;e... 25.000 liralık ikramiye Satrurun Zt. • 

Yeni 

Çocuk 
Anıiklopediıi Gişe sahibi kendisine yapılan mas.. raat Banka~n müdürü Atıfla U.ç arka. 

afları hatırl~ttı mı bilmem amma, d8.§1tıa, Adanada tütüncü Mehmet ve 
r ·rnım bin liralık adam birkaç adım Ömere, Nazillide poıB~ telgraf mtL 
;1ttıktan sonra geri dö~dü; gi§enin dUrlüğünden mütekait Hüanüye çık. 
bir k<>oesinde duran küçük bir aepetin mıştır. 
içindeki dört kedi yavrusu gözüne i. 20.000 lira kua.ıwılar ıunlardır: 
UgmişU: Akhisar belediye meydanmd& Sulhi, 

_Bunlar sizin mi di ·e sordu. Fel~enk bankumda memur Bayan 
J Yarı, Beya.zıdm Tatlıkuyuda. 2 numa. 

PapEıu:ya.nt' :d'yi ku k doluıu rada Mahmut ve eşi Hatice, Ka.dıkö. _ ve . ı nce, ca . 8
4 

d 
__ ,_ t d tel · · i d birkar on. yünde Pazar yolunda. numara a bw"'uO ~ en lÇ n en :.- S l' 

k b . tt a ım ve eşi. luk ayırara , ayıe uza ı: . . 
1 G.. ı ked.l · · Hocrnma On be!j bın lıra kazanan ar şunlar. - uze ı ennız var.. ~- dı 

· · B il nı •Wer alırsı r: gıt~ı. u para e 0 ara cıg · lzmirde tütün amelesinden Vecih, 

nız ···ld b .. il t 'l r biri ve iki arkadaşı, Kırklarelinde kundu. Yı ınm ayıı e gaze ecı e - . . 
· b k .,,+ 1 racı Hasan, Fethıyede kahvecı Meh. birlerıne a •s~ı ar. 

Papazyan, bu kadar zahmeti, birkaç met. . . . 
k. 1 'ğer p i · mıı:ıtı her On bin liralık ıkramıyeyı kazanan. 10 cı arası çın yapma :t 

1 halde .. Dayanamıyarak sordu: ar §unlardır: . . 
D k b h · · · · h · bu., Maltepe atış mektebınde su bav Hık - eme a şışınızın epsı . .. . . ~ • 

Apostol, şöyle bir başım çevirerek ~et, Beykoz koo~ratıfı muhL~l beb cı. 
rdi ııı Fevzat ve eşi Milzeyyen, u e ur. 

cevap ve : d w k' i 
Be d b b h i dl Vermi '!RZ a fotograf cı Ha.«1an ve ma ın st - n e unu a ııı ş ye -

- Se · a· ı Kedı'l.. Muharrem, Geliboluda balıkçı Rebu-yorum. n zengın a amsm . "· 
rine ciğer al bu para ile.. .nu_r_. _______ ,,,,,,,_"""""'~ 

Büyük ikramiyeleri Aylrk Heıaplarmda Kolaylık 

10uncu 
Cüz 

Çıktı 
Çocuklarile övünmek iıti· 

yen babalar, çocuğun~zıt 
mutlaka Yeni Çocuk Ansık· 
lopediıi alınız. Bu eıer ço· 
cuğunuza verebileceğiniz en 
kıymetl i hediyedir. 

~---·-"\ 
Ankarada AKBA 

Yerli ve yabancı bütün 
&"azcteler, mecmualar, 

kitaplar 

. ' . 
Her cins kırtasiye ve 

mal?.emesi 

• 
Kimler Kazandı? H uh ,__ · Ud'· f d \.. Yeaf Çocuk AnılkJone<lfsf ,/ er m aseut:cıye, !11 ure ay a- ,. 

lı ve lüzumludur. Kitapçılarda ııatıl-

Piyangonun 200.000 liralık büyük maktadır. 
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Üsküdar Birinci Sulh Hukuk Mah
mesinden: 

lü 
Tan gazetesi tahrir heyeti müdür
ğüne: Gazetenizin 21-3-937 tarihli 

ve 689 No. lu nUshasının son sahifc
nde 22 Nisan 937 perşembe günü 
pılacağı ilan olunan açık artırma
n o gün devairin kapalı olması mü 

asebetile ayni şerait dairesinde bi -
nci artırmanın 28 Nisan 937 çar -

amba günü saat 14 ten 16 ya kadar 

si 
ya 
nı 

n 
ri 
ş 

ve ikinci arttırmanın 13 Mayıs 937 

d 
si 
ri 

perşembe günü saat 14 den 16 yaka 
ar Üsküdar sulh hukuk mahkeme
nde yapılacağının tavzihen ilanını 
ca ederim. 

de 
D' 
m 

ar-

Düzce sulh hukuk mahkemesin -
n: İnhisarlar idaresi tarafından 

üzce inhisarlar eksper namzedi Ah
et Hamdi aleyhine açılan 114 lira 
kuruş alacak davasının Düzce sulh 50 

ve 
ıl-

ha 
pi-
a-
-

ığı 

be-
de 

h ukuk mahkemesinde yapılmakta o
ı an muhakemesinde: 

m 
Müddeaaleyhin halihazırdaki ika -
etgihı meçhul bulunduğu anlaşıl -
ğrndan ilanen tebligat yapıldığı 

ide 30-3-937 günlü muhakeme cel 
dı 

ha 
s esine gelmediğinden gıyabında 

m 

SALOM 
PAR 1 S 

16-60 Yaşlarında 
12.000.000 

Kadının 

Frangı ile 
ödeyeceğiz 

Fransız frangı dütmekte devam ediyor. Dün 
ıabah Pariı tel grafları frangı 109,90 kıyme
tinde göıtermi9tir. Aktama kadar bir miktar 
daha düttüğü tahmin olunmaktadır. Frangın 
112 ye kadar düteceği ıöylenmektedir. Eaaaen 
Devalüvaıyon zamanında frank kıymetinin 

yüzde 25 - 30 kadar düteceği kabul edilmit
tir. Ve frank hakkındaki kanuna aöre bu mik
tarın 112 de tutulmaıı lazımdır. 

Serf Buğday 
Satışı Gevşek 

Frangın düşmesinin sebepleri hakkında çok de. 
ğişik haberler gelmektedir. lngiliz gazeteelri, frangın 

Cilltleri çirkindir ve kurtulma kendi kendine düştüğünü yazıyorlar. Borsalardan 

Dün fehrimize 56 vagon buğday, 9 vagon 
çavdar, 19 vagon arpa gelmİ.f ve hepsi •ahl
mıftır. Dünkü •atıılarda fiyatlar ayni ol
makla beraber ek•tra Polatlı/ar 1 kuruftan 
diğer karıfık ve •ıra mallan çavdar niabeti
ne göre 6,10 - 6,23 kuru,tan verilmi,tir. Sert 
buğclaylann satı,. gev,ek geçmi,tir. Eluta 
ekıtra aertler 1 • 1,10, ek•tra 6,10 - 6,25 ku
ruftan muamele görmü,tür. Çavdar 5,03 -
5,05 kuruı, arpalar 4,35 • 4,31 'l'ı, yemlik ar
palar 4,20 kuruftur. Bu halta fehrimiu ge. 
len arpalar ihraç edilmek üzere kamilen 
ıatılmıftır. · . . . gelen haberler i~e frangın hUkümet ~~af ı?dan .• düşü_ 

çareıını bılmıyor. rUld"ğü ve Parıs sergisini ziyaret edicılenn mıkt.a.rı-
Hemen bu akpm, bu~crü~~ u 'k""nbuyıd b" bu,...--------------------------~ nı artırma ıçı o, a ır çare -
yapınız neticesini bize telgrafla 

1 
d w iddia olunmaktadır. 1 

b"ld" . . un ugu 
ı ırımz. Dün Türk borcu için açılış 287 ve 

kapanış 268 frank gelmiştir. Borsa -
mızda ise açılış 20,80 ve kapanış 20,45 
liradır. ı:;u sukut bir takım şayialara 
yol açmıştır. Bu şayialara göre. An. 
karaya git":i~ ola.~ ~ran~ız _murahha. ı 
sı B. Klozie nın hukumetımızle temas 
lan neticesiz kalmış ve hükümet 
Türk borcunun ancak Fransız frangı 
ile ödenebileceğini tcvit etmiştir. E . 
sasen evvelce Atinada toplanmış olan 
Merkez Bankaları müdürlerinin miiş.. 
tereken verdikleri bir karara göre, 
Balkan hükiımctlerinden hic biri al . 
tın tf,.-fivatında hulunmıyacaklarc'hr. 

Nitekim dost YuııoslaYva hükumeti 
de borcunu ancak franklıı ödiveceğini 
kararlaştırmıstır. Ytt~"~'ıtvva rantı 

de 260 dan 241 franga diiı:ımUştür. 

is Bankası 
' • • 

lzmır 

Fuarında 

Koza ve İpek 
Fiyatları 

Düşük Değil 
ı · l2 (A.A.) - Türkiye Iş Bir sabah gazetesinde Bursanın bu 

Ba:::ıa
1

:ı· bu yıl tzmir enternasyonal seneki koza mahsulü ha~kında bir 
f m bir pavyon yaptıra. yazı çıkmıştır. Bursa Ticaret Odası 
uarına muazza b" .. d rd" W • b" kt ta bu 
caktır. Fuar sahası içinde pavyonun ıze gon e ıgı ır me up ma. 
yerini tesbit etmek üzere Ank~rad~~ lu~atın ~anlı~ olduğunu kaydederek 
gönderilen mühendisler tetkıklerını şu ızahatı verıyor: 

sa- n 

ahkemenin devamına gıyap kararı 
m davacı idare tarafından sübüt de
i olara~ imzalı vesika ve defter ib

az edileceğinden bahisle tebliğine 
arar verilmiştir. 

'cunız rnuı ...... u ... ·cu.ıııt:, ...... ~ ... e, Diin bon:ıamızda hararetli muame -
genç kız- 12 milyon kadın; cilt- leler olmamuıtır. Merkez Bankası 9·1. 
lerini, açlıktan öldürüyorlar. Mümessilin 44.70: Aslan rimPnto 
Beılenmeğe m uhtaç bir cildin 14 75 lirada ve diğer hisseler dahi ay_ 
batlıca alametleri burutukluklar, n.i 'ıoymett ..kalmışlardır. Satıcılar bir 
çirkin ten, ıiyah benler, açık me- hayli hisse satinıglardır. 

bitirmişlerdir. fş Bankası pavyonu "Bugünkü koza fiyatları ümitsiz. 
fuar antresinin hemen solunda 700 lik verecek şekilde olmadığı gibi, i. 
metre murabbalık bir saha üzerinde lerisi itibariyle de bilakis limit veri. 
kurulacaktır. Bu pavyonun iç ve dış ci bir mahiyet göstermektedir. Avnı. 
tertibatı itibariyle fuarda başltbaşına pa koza ve ipek fiyatları da geçen 
hir f>'°'er t,.!=!Jdl etmesi i<~in İş Bankı:ı.sı yıllara nazaran çok yük!elmiştir. Son 
hi,. bir fedakarlıktan çekinmemekte- günlerde Bursadan Avnıpaya mtlsait 
dir. fiyat ve şartlarla mühim miktarda 

ca lil 
ar r 
d k 

a -
-

n 
e -
ol-
la-
en 

gir 

ıa. 
Karar veçhile muhakemenin mual
k bulunduğu 4rl>-937 alı günü i\i&-

10/ 10 da M. aleyh mumaileyh Ah
ed Harndinin bizzat mahkemeye 

elmesi veya bir vekil göndermesi ak 
takdirde muhakemenin gıyabında 

akılarak neticelendirileceği ilanen 
bliğ olunur. (31768) 

at 
m 
g 
si 
b 
te 

aameler, JZ.a..;.f yjiz a daleleri ••. Cil 
dinizi beıleyiniz, onu; genç hay
vanlarda gizlenmit cilt hüceyra
tından istihsal edilen ve cild i 
beıleyici bir unsur olan Biocel 

Şiır de Çuval 

Fabrika Si 

et 
ha 
pi 
n 

rka 
rh 

ha-

-
de 

ya-
ır 

ar 
a-

bu-
ah 
su, 
ar-
bir 
çin 
ak 

ene 
Be 
a., 

kıf-

an 
eni 
bi-
e -
n -
30) 
çı-

e -
a -
ve 
.. k 

raf, 
la 

e-
zde 
art-

' 5 
il . 
ci 
-

nln 

B' 
Kadıköy sulh icra dairesinden: 
ır borcun temini istifası zımnında 
ahcuz olup paraya çevrilmesi mü
arrer olan muhtelifulcins meyva fi
anı 27 -4-937 tarihine müsadif salı 

m 
k 
d 

a 
to 
m 
k 

gı.inü saat ondan on ikiye kadar Su
diyede Taşlı tarlada. mUteveffa Dok 
r Arif Paşa bahçesınde açık artır
a suretile satılacaktır. Yevmi mez 

urda satış bedeli kıymeti muhamme 
ın yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
akdirde ikinci satış 2-5-937 tarihine 

n 
t 
m üsadü Cuma glinil saat ondan on 

iye kadar yapılarak en çok artıra
a ihale olunacaktır. Satıştan müte
ellit rüsumu dellaliye müşteriye ait
r. Talip olanlar mahal~in.~e memuru 
a müracaat eylemelerı !uzumu ilan 

ik 
n 
v 
ti 
n 
ol unur. (31764) 

d 
ci 

n 

dif cuma gUnti saat 14 den 16 ya ka
ar keza dairemizde yapılacak ikin
arttırmasında, arttırma bedeli kıy 

meti muhammenenin % 75 şini bul
madığı taktirde satış 2280 No. lı ka
un ahkamına tevfikan geri bırakı-

1 ır. Satış peşindir . .Arttınn~ya iştirak 
tmek istiyenlerin kıymeti muham -e 

menin % 7,5 nisbetinde pey akçası 
eya milli bir bankanın teminat mek 
ubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

v 
t 

i 
1 

Haklan tapu sicilile sabit olmıyan 
potekli alacaklılarla diğer alikadar
arm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

h aklarını ve hususile faiz, ve masra
a dair olan iddialarını evrakı mUs
ıtelcrile birlikte ilan tarihinden ni
ayet 20 gün zarfında birlikte daire 

f 
b' 
h 

t" 
y 
h 

mize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak 
irde haklan tapu sicilile sabit olmı 
an satış bedelinin paylaşmasından 
ariç kalırlar. Müterakim vergi, ten. 

vıriye ve tanzüiyeden mtitevellit be
1 ediye rllsUmu bedeli müzayededen 
tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli 
mUfteriye aittir. Daha fazla malu -
mat almak isteyenlerin ilan tarihin -
d 

Uş- g 
en itibaren 20 gUn sonra herkesin 
örebilmesi için dairemizde açık bu
undurulacak arttırma şa.rtnamesile 
34/ 837 No. lı dosyada mevcut vesa

ki görebilecekleri ilan olunur. 

ksi 1 
"dü 9 
ün i 
a- (31767) 

ile besleyiniz. Hemen mesamat- Şişlide kurulmuş olan çuval fab
tan nüfuz ile cilde hulul ed er. Zi- rikası, tanınmış bir Türk müessesesi 
ra Biocel, cildinizle ayni tabiat- tarafından satın almmı~tır. Yeni mü. 
tadır. Bu unsur, timdi, penbe essese Avrupaya iplik yapacak yeni 
rengindeki T okalon kremine cil- makineler sipariş etmiştir. 

dinizin beyaz, taze ve genç ol- , ----------"' 
ması için matlup miktarda karıf- ı B o R s A 
tırılmıttır. Hemen bu gece yat-
mazdan evvel tecrübe ediniz. 
Yarın ıabah, yüzünüze d ikkatle 
bakınız, f&fmayınız ! S izin yüzü
nüzdür. İtle iyi b ir beılenmenin 
memnuniyet baht neticesi. Gece 
penbe rengindeki T okalon kre
mini kullanınız. Ve ıabah ta be
yaz rengindeki yağsız T okalon 
kremini kullanınız. Beyaz ren
gindeki T okalon kreminde cildi
nizi birkaç gün zarf ı~da biri bi
rinden daha beyaz üç levin üze
re deği9tirecek "Beyaz okzijen,, 
cevheri vardır. Bu iki kremi kul
landığınız takdirde aon derece 
memnun kalacakıınız. 

ihtira ilanı 
"Humbaralarda ıslahat,, hakkın -

da istihsal olunan 24 Ağustos 1931 
tarih ve 1254 sayılı ve "Yelekli mer· 
milerde ıslahat,, hakkında istihsal o
lunan14 ikinciteşrin 1931 tarih ve 
1273 sayılı ihtira beratları bu defa 
mevkii file konmak üzere ahere dev
rliferağ veya icar edileceğinden talip 
olanların Galatada, İktisat hanında, 
Robert Fcrriye müracaatları ilan o
lun ur. 

İstanbul 6 cı icra memurluğun -
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
pars.ya çevrilmesi mukarrer bir ya
zıhane ve Uç adet yangın makinesi 
16-4-937 tarihine müşadif cuma gi1 • 
nü eaat 12 den itibaren Galatada 
Nazlı hanında ikinci arttırma aureti
le satılacağından isteklilerin mezkfır 
gün ve saate yerinde hazır buluna -
cak memuruna müracaatları ilin o
lunur. (31761) 
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P A R A L AR 

Sterlin 
Dolar 
Franıız Fr. 
Lıret 
Belçika fra.nıı 
Drahmi 
lsviçre Fr. 
Leva 
Florin 

616.-
123,-
109.-
120.-
80.-
21.-

565,-
20.-
63.-

Çeknılovak kro. 
Silinı 

70.-
21.-
25.-
20.-

Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
t•vec kuronu 
Altm 
Banknot 

21.-
12.-
41.-
30.-

1040.-
250,-

ÇE KL ER 
Londra 
Nevyork 
Pariı 
Mil an o 
Brükael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prac 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varıova 
Budapeıte 
Bükreı 
Bel erat 
Yokohama 
Moıkova 
Stolcholm 

617.50 
0.7936 

17.7875 
15.0770 
4.71 

88.5020 
3.T'880 

64.4534 
1.45 

22.7417 
4.24 

11.4736 
1.9750 
4.1943 
4.0080 

108.34 
34.7368 

2.7763 
24.67 

3.1412 

620.-
126,-
113.
ll!I -
84.-
21.-

575,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
24.-
ı4,-
52.-
32.-

1042.-
252,-

620.-
0.79075 

17.7125 
15.0160 
4.6915 

88.1450 
3.4742 

64.1935 
1.4444 

22.65 
4.2225 

11.4275 
1.9675 
4.1775 
3.9920 

107.9032 
34.5967 

2.7650 
24.77 
3.1282 

Almanca - 1'llrkoe 

Teknik LOgat 
Adnan Balet Tafpmar 

Almanca - Türkçe tercüme işlerl
le meşgul olanlar ve teknik kitap o
kuyanlar için faydalı bir eserdir. Tev
zi yerleri: İstanbul Kanaat ve İkbal 
Kitabevleri, Beyoğlu Ha.şet Kitabevi. 

Pavyon aianı müsabakaya çıkanı_ koza ihraç edilmiştir. 
'TlIAtır. ]4 nisanda milsabaka nfha _ Umumi Türkiye koza rekolteaf he. 

vetlenc>cek ve inşaata hemen başla -
nacıaktır. 

nüz umum1 1st\hlfı.ki 'karşılıyaoneoelt 
bir hadde gelmemiştir. fstiluıal etti. 
ğimiz kozalar, ihtiyacnnızdan fazla 
değildir. Memleketin umumi vazfye.. 

Taşova Mıntakasında tinde her yıl artan refah seviyet!lt de 
halkın satın alma kabiliyetini mUhlm 
miktada yükselttiğinden önümüzde • 
ki yıllarda bu refah seviyesiyle meb. 

Tütün Satııları 

Erbaa, (TAN) - Taşova bölgesin. suten mütenasip olarak kuma§ satJi .. 
de tütün satışları devam etmektedir . tarının da yükseleceği t~biidir.,, 
Mmtakanm en ehemmiyetli merkezi ~--....,...., 
olan Erbaada mart sonuna kadar 
(2500) çiftçi tütünlerini ambara ge. 
tirmiş ve satmıştır. Satılmayıp e. 
manete kalkan tütün nisbeti hiç gi
bidir. 

Niksar ve Tokatta deranbar daha 
geç başlamış olmakla beraber iki 
yerin satışlarında da nisbi bir teva . 
zün vardır. 

Mıntaka köylerinde tütün müba. 
yaaları başlamıştır. Piyasa ilk dev_ 
rede biraz gayri tabit şartlar göster. 
mişse de gittikçe düzene girmektedi!-. 
Fiyatlar 5 kıuruştan 247 kuruşa ka. 
dar olarak kaydedilmiştir. Yaka tü. 
tünleri pivasasının daha yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

ı-------r1:mm 

En hoş ve taze meyvalarm usa 
relerinden istihsal edilmiş tabii 
bir meyva tuzudur. Emsalsiz bir 
fen harikası olduğundan tama -
men taklid edilebilmesi mUm.kUn 
değildir. Hazımsızlığı, mide yan 
maklarmı, elqıillklerini ve muan 
nid inkıbazları giderir. Ağız ko 
kusunu iıale eder. Umumi ha 
yatın intizamsızlıklarmı en emin 
surette ıelah ve in11ana hayat ve 
canlılık ba.}ı_.eder. 

1NG1Llz KANZUK Eczanesi 
- Beyoğlu - İstanbul _, 

ZAHiRE 
BORSASI 

10 - 4 - .1937 
F I Ar LA k 

Bufday yumuplc 
Bufday ıert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır aan 
Tiftik derili 
Fındık iç 
Peynir bey.u 
Mısır 

Buiday 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Un 
Peynir 
Keten tohuma 

S 32,5 
6 10 
4 20 
s 3 
4 39 

6 55 
7-
4 35 
5 • 
5-

116 20 
53 -
25 30 23 

42 .. 

1125 Toa 
315 
135 .. 

311 .. 

G t DEN 

33 .. 
3/4 .. 
19 • 

Arpa 20G Toa 
Tiftik 13 " TiUri 11118 Adet 
Çakal 203 .. 
Kedi 25 • DI Ş F fA T LAR 
Baiday Llverpul 
Builtay Şikaıo 
Buiday Vin.ipek 

Arpa Anverı 

Mmr Londra 
Keten T. Londra 
Fmdrk G. Hamburı 
Fındık L. Hamburı 

7,03 Kr. 
6,50 .. 
6,15 • 

5,93 • 

4,06 
8,16 

84.02 
84.02 

" .. .. 

1 LiMAN HAREKETLERi 1 
Bugün llmanmııza gelecek vapar 

lar: 
Sut: 11 Abu Ka.radeabden, 8,10 

• Saadet Baadırmadaa, 14,SO Quü 
' kale Bartmdan. 18 bmir bmirden, 
t ' 7 Tayyar lmroman. 

BugUn llmannnmlan gidecek .,. 
purlu: 

Saat: 12 Güneysu Ka.radenhle. 
9,SO Ufur lzmlte, 8,30 Kemal Mu
danyaya. 20 Saadet B&nrunnaya, 19 
Seyyar Ka.""&'!rigaya. 19 Bandırma Ay 
vahta, t O lnönli Mersine • 



VILDIRIM! VILDIRIM ' • 
B U iSM i UNUTMAYINIZ ... 

•• 
Dyle Yıldırımlar Vardır ki, insanlara Felaket Değil, 

Servet, Saadet, Rafah Getirirler! 

Beyoğ lunda istiklal Caddesinde Saray Sineması Karşısında 

Y I ·L D 1 R 1 M .. 
PİyaI~go Gisesİ 

~ 

Tclihsizlikten ~ikayet eden binlerce vatar.dası zengin ederek. eski baht ve talih nazariyelerini kökünden yıkmıştır 

NiSAN 936 DAN 937 YE KADAR SENE ZARFINDA 
Y 1 L D 1 R 1 M G i Ş ES i N i N 

Paranın2,ooo,ooo Li RAYA Yalnız fstanbul Ha!kına Kazandırdığı 

Yaklaımakta olduğunu •ize hatırlatırız. 936 N 'san ayında 200.000 liralık büyük ikram iyeyi Tokatlıyan pa6lahane•inde iki 
İfÇİ kıza dağıtan ve geçen Yılbaşında en büyük ikramiye olan 500 bin lirayı Doktor Orlanidi•'e kazandıran giıem 'z, bu •eler de, 
Tarlaba1ında 15 numarada Apo•tol Dimitriyadis adlı bir vatan laşımıza 200 bin lira kazandırarak arka arkaya iri•ilmez. önü

ne geçilmez., bir tali rekoru kırmı1tır. 

Bil etlerinizi, Mutlaka Ylldırım Gişesinden 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

1 EMNiYET SANDIGI fLANLARI ı lstanbul A'tıncı icra memurluğundan: · ls~anbul Jandarma Satınalma 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tahsin veThrahimin Emn~tlSanili~na b~nciderecede ~o~kb~u- Ko~ısyonundan: 
E 1 "k Al } \,,. k · 'j ' k nan ve yeminli üç ehlivukuf tarafmdan tamamına 2685 lira kıymet tak- Dk teminat! 

Cinsi Lira Ku. ffi ıa lCl arına ue iZ a Sltf e Satış ~ir edilen Dırağmanda Tercümanyunus mahallesinin Mehmetağa soka • Miktan 
s EM T 1 NE V' ı Muhammen gında eski ve yeni 51 No. lı bir tarafı emsal ve ilminin menzili ve bir ta- ------

Haliçfenerl Abdisubaşı mahalleslnde 
Balat ve Fenerkapısı caddesinde eski 
11, 13, 12, 14 yeni 11, 13, 18 No. lı 

Beşiktaş eski Teşvikiye yen! Muradi
ye mahallesinde Bayır sokağında 

eski 7 yeni 11, 11/ 1 No. Jı 
Beyoğlu Feriköy lkincikısım mahal
lesinde Haleblilbrahim sokağında ea.
ki 7 MU. yeni 15 No. lı 
Beyoğlu Fe.riköy mahallesinde KU -
şadiye sokağında eski 3 yeni 5 No. lı 

Maltepede Kara.ağaç soka.ğmda 213/. 
35 No. lı 

Maltepede Bağdad cadd~I Ayazma 
Gülsuyu sokağında eski 14/ 949 yeni 
50 470 No. lı 
:Altımermerde Arabacıbeyazıd ve 
Seyyitali mahallesinde Servimeydanı 
ve Sillvrikapı sokağında eski 50, 121 
yeni 66, 121 No. lı 
Büyükadada TepeköyUnde Acem -
köşkü sokağında 25 MU. No. lı 
'OskUdarda Ayazma mahallesinde 
Yastıkçı sokağı eski 6 yeni 12 No. lı. 

Altında iki dükkanı 
olan üç buçuk katlı 
ve yedi odalı elektri
ği havi kargir ev 
lki katlı beş odalı 
kuyu ve elektriği 

havi ahşap bir ev 
Üç katlı yedi odalı 
terkos ve elektriği 
havi ki.rgir bir ev 
Üç katlı be~ odalı ter
kos havi kargir yüzil 
tahta kaplı bir ev 

İki katlı Uç odalı ya
rım ki.rgir bir ev 

Bir katlı iki odalı ya
rım klrgir bir ev 

Bir katlı Uç odalı ahır 
ve samanlığı havi adi 
ka.rgir ev 

Beş odalı yarım kar
gir natamam bir ev 
Üç .katlı beş odalı ter 
kos ve elektriği havi 

kıymeti 

2500 

1000 

2200 

2000 

600 

450 

800 

700 

ahşap bir ev 800 
1 - Arttırma 5 mayıs 937 tarihine dUşen çarşamba gUnU saat 14 tc 

Em.niyet Sandığında yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymetlerini 
bulursa en çok bedel verenin UstUnde bırakılacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için o gün muhammen kıymetin % 10 nisbe -
tinde pey akçelerile müracaat lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriys kalanı ~ekiz sene, sekiz müsavi 
taksitle ödenir. Taksitler "O ~ faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninclye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derece-
de ipotekli kalır. (2015) (1940) 

G ümrük Muhafaza Genel Komutanhğı lstanbul 
Sa hnalma Komis}'Onundan : 

1 - İngiliz yapısı açık deniz motörU için eatm alınacak 8 kalem yedek 
parçaların 16, 4, 1937 cuma günU aaat 15 te pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 2134 liradır. 
3 - Şartnamesi komiı.yondadır. 

4 - İsteklilerin 161 liralık ilk teminat mektuplarile 
Jtıhtım han birinci kattaki komisyona gelmeler. (2002). 

Galatada Çinili 

------
rafı Mısırlının bahçesi ve bir tarafı Haf! af Ahmcdin menzili bahçesi ve 12,050.000 metre Kurşuni maka - 3952 40 296 43 

ra ipliği 
l - Parası Vekiller Heyeti kararile 937 bUtçeslnden verilmek Uzert 

miktarı tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı "7,230.000" metre 
makine, "3,6115.000., metre ilik, "l,205.000., metre elişi makara ipliği ıd 
cem'an "12,050,000" metre kurşuni iplik açık eksiltme ile satın alınacal'" 
tır. 

t~r~fı rabii .Mehmetağa caddesile mahdut ve evsafı aşağıda yazılı bahçe· 
lı bır evin satılmasına karar verilmiştir. Sözü geçen yerin evsafı: Bina 
bahçe içinde olup ön ve arka bahçeleri duvarla çevrilmiştir. Binanın be
den duvarları kagır dahm aksamı ile ön ve arka cepheler birinci kattan 
itibaren olan çıkmalar ahşaptır. Uç katlıdır. Elektrik tesisatı mevcut -
tur: Zemin katında: Sokaktan ön bahçeye girilir evin birinci katına çıkı
lan merdiven altında zemin katın methatlnden girildikte zemini çimento 2 - Eksiltme l~ Nisan 937 Perşembe günU ıaat 15 de Gedikpaşadl 
taşlık mutfak bir oda merdiven altı bir kuyu bir hela ve arka bahçeye bir Jandarma Dikimevi binasındaki Jandarma Satına.lma Komiayonundl 
kapı vardır. Birinci katında bir sofa üzerine ikisi içiçe yük ve dolabı o- yapılacaktır. 
lan 3 oda bir hela ikinci katında: Bir sofa üzerine 3 oda olup birinde ze- 3 - Şartname ve ntimune her gtin komisyonda görülebilir. 
mini ~•~ko bir gilsillhane ve hela varoır. Umum mesaham 200 metre mil- 4 - isteklilerin bellt giln ve saatte tik teminat makbuzları ve tartna ' 
rabbaı olup 71 metre murabbaı bina zemir.t kalanı bahçe olan bir evın mede yazılı evrak ile komisyona milracaatlan. (1776) 
tamamı tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya konmuş oldu - - ~ - -------------------- -
ğundan 24-5--37 tarihine müsadif Pazartesi gilnü saat 14 ten 16 ya ka • 
dar dairede birinci ~·ttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin % i5 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakıla • 
caktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak Uzere art
tırma 15 gUn müddetle temdit edilerek 8-6-37 tarihine mUsadif Salı gü
nü saat 11 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinçi açık arttır
masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı tak
dirde satış 2280 No. lu kanun ahkamma tevfikan geri bırakılır. Satış pe
şindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 
7,5 nispetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicili ile sabit olmıyan alacaklı 
!arla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müspitelerile bir -
likte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. 

Dıwlıt Demlryollın ve limanlara l•lıtme U. idaresi ilinları 

Haydarpaşa Liman arazisinde kli n i No. lu tahta ambardan mUffeJ 
yazıhane aylığı muhammen 1500 kurut mukabilinde ve bir sene müddet" 
le açık arttırma suretile kiraya verilecektir. Açık arttırma 15-4-937 ta." 
rihinde saat 15 de H. Paşa Birinci işletme mUdilrlUğUnde yapıla.ca.ktıf• 
Taliplerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile ye gereken kanU" 
ni vesaik ile beraber mezkur günde hazır bulunmaları ilan olunur. (1788) 

Mevkii 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Muhammen kıyJJletl 

Lira K. 
Sokağı N. Cinsi 

Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tan. Kartal 
zifiye ve dellaliye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icare- Kartal 

İstasyon 

Üsküdar C. 
Bila 633 M2 arsa 
55/ 275 32 M2 arsanın 

14/ 40 hisse 

633 00 

50 00 si bedeli müznycdeden tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşte 
riye aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 30.4.937 tarihinden iti- Pendik Gözel ada "Pavli 

ı. 
Yazlık mesire ma -
halli olarak baren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma adası,, 60 

Bir yaz rne'~' şartnamesi ile 35 2771 No. lu dosyaya mUracaatla ınezkiır dosyada mev-
cut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (2056) 

Kütahya Orman müdürlüğünden: 
9 Nisan J.937 gün ve 4634 numaralı Cümhuriyet gazetesinin 9 uncu sa

hüesinin üçüncü sütunundaki milıbayaat suretile alınacak dört kalem 
eşyanın şimdilik tehir edildiği ilan olunur. (2041) 

• i<irahk Yazıhane ve Depolaı 1 
Galata GümrUğil karşısında Hüdavendigar hanı namile maruf 

~anda h<'r türlü konforu cami depolar ve yazihaneler ucuz fiatle 
kiralrktır. Odabaçıya müracaat edilmesi. -

Pendik 
Kartal 
Kartal 
Kartal 
Maltepe 

Bağdat 573U23 461 M2 an!!a 
Çayırlar 1018/30 22056 M2 arazi 
Çayırlar 1018/30 1.,542 M2 arazi 
Çayırlar 1018/30 7352 M2 arazi 
Çarşı Salibin kahvealnde billrdo 

mi icar 
230 50 
551 40 
413 2~ 
183 80 

100 00 ' 
"3 istaka nıult 

be t>efı• fazasile re. 31 
Yukarıda yazılı malların hfzalannda gÖ!rterilen kıymetlerle 17-4·_9 .,e 

Cumartesi gUnU aaat 10 da aatılacaktır. Satış bedeline l!tikrazi dahih 
% 5 faizli hazine tahvilleri kiıbul olunur. . 

Taliplerin % 7,5 pey akçelerin! hlmilen satış günü Kartal MalrnUdilt1' 
yetinde mliteşekklı komisyona müracaatları ilan olunur. <1809) 



200.000 Liralık ikramiye verilirken 

• 
1 

Bu son altlnrı keş=dede dahi 
bir günde 

5 Büyük ikramiye 
birden vererek bayilık 

şampiyonu oldu 

1- 200,000 Lirayı 
22046 Numaralı Siret Sahib, 
K1rşehirde Bay MUSTAFA 

( Ylldırım Telgrafile Müjdelendi) 

2-20,000 Lirayı 
10832 numaralı b Jet sahipleri, Çak
makçılar yokuşunda 36 numarada 

Mavi gömlekçi Bay Şeref ve Mahmut 

3-15,000 Lirayı 
27 430 numaralı bil etle Maltepe Askeri Lisesi 

4 - 10,000 LiRAYI 
10992 numarah bilet sahibi Beykoz 

BAY FAiK EŞJ BAYAtf 

5 - 10,000 

K~ operatlf rnuhasebeclsl 
MUZEYYEtt 

LiRAYI 
SaYnı 10992 nvmarah bilet sahibi Ciellboluda Bay HAiM kazan ıfıl~". 
Olduğ ll'lti.şterilerin yeni tertip biletleri gelmiştir. Bir liradan satılmaktadır. Taşra için muntazam teşkil· t 

undan Ta,rada.n vukubulacak siparişler kabul ve ikramiyeler sür'atle gönderilir. a 
1 

Adrese dikkat :istanbul Eminönü No. 16 
TELEFON: 2 2 O 8 2 

hiMET ABLA gişesi sahibi Bayan ftiMt:T ÖZDEN 

23 Nisan 
Mutlu Tarih 

1 1stanbuJ yedinci icra memurluğun-' 

1 
dan: Bir borçtan dolayı haczedilen 
çifte tü!enklerin açık arttırma eure

ti~·ıe_ paraya çevrilmesine karar veril 
mıştır ve satış 15 nisan 1937 perşem 

1 be günü saat 12 den 1 e kadar Mar
puççularda Lüleci hanı dahilinde 6 
numaralı odada satılacağından talip 

======================================================= 11 

işte Kader buna derıer 
Sayın müşterilerini her keşi· 
dede zengin ve mes'ut eden . 

KADER 
GiŞESi 

Bu son altıncı 
keşidede dahi 

200000 
Liralık 

En Büyük 
ikramiyeyi 

22046 numara-
u bilet sahibi 

40 000 
L. k . 1rayı azan 

BeyoğlundaBay Bay YORGI MALT 

200.000 Lirayı kazanan Bay NAZARET ttAZARET'e ka· ZO parasını KADE 
parasını KADER giteıinden alırken zandırdığı gibi giteıinden alırken. 

4J,000 •iratık ikinc ikramiyeyi de 30937 numarah 
bi etae Yeniköyde aş~ı YORGi MAL TEZO'ya kazandırdı 

Yeni tertip biletlerimiz gelmlftlr. Tallln cllvealne mazhar olmak i4iln 
bıletinizl gl,em zden ahnız. 

Adres: Eminönü Valdc Hanı yanında No. 4 

Hep Rekorl. Hep Rekor!. 
Son Albncı Ketldenln En BUyUk l'fo. sı Ola 

200,000 Liray 
Beyoilu latlklAI caddealnde 205 lfumarah 

SPOR PAQK 
Piyango GiŞESi 

22048 numarah biletle Altıncı Dairede Kupl 
sokak 6 numarada kapıcı lfazarete verdi. 

Beynelmilel Kömür Sergisinin 
Açılışı da Bu Mutlu Tarihe 

Tesadüf Ediyor. 

muracaat etmeleri rica olunur. 200.000 Lirayı kazanan NAZARET 1 ol~.nlann muayyen saatte memuruna 1 
(31762) paraıını alıyor. 

Her tertipte olduğu gibi bu sefer de SPOR PAR 
Piyango Gi,eıi ıahibi Bay TANRI VERDi elinden çrktı 
Bundan tonra da bütün müf terilerine kademli elil 
büyük ikramiyeler vereceğini vaad eder. 

Ankarayı, Ankaranın baharını ve 
Kömür şenliklerini göiünüz ! 

HEDVi" 

~ ~Yl 
a 61 tab Corluda Topçu alay Fır- - AŞÇI ARAYAlfLARA 

~lce11 te Ur 2, bölük 6 dan aldığım · · · 
\aybet . Zkereınle nilf Uzd Alafranga ve alaturka bırıncı 
'-ı..:. tını. Yeni)a..:" ·us kc a~nnı smıf ahÇılardan 35 yaşında Ali 

"-lletin · ...... ,.,,ı çı aracagnn . A 
kda A _ ın hUknıU yokt G d"k ' Rıza çalışacak ıbır yer arıyor. d 
~"1 3~ak Zadeler apS.::.r. e ~ pa- res: Tophane Necati Bey caddc-
~l. 9 doğunııu Salih 0ğ~~~~~ sinde kahveci Bay Hamide 

~ mUracaat. 

~ibt· l\lunet ============= 
Ci~ Emin l'ALMAN', Umumi neşriyatı fdare eden: S. SALIM 

ve N~rlyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaa.sI 

--
SOVYET 

Tehnoekıport Fabrikaları Ziraat Makinalan 

Sağlamlık ve ucuzlu~ itibarile 
Bütün dünyaca tanınmıf makınalarıdır. 

Üniversal traktörler - Buğday, Çeltik, Hannan ma. 
kinaları • Çayır makinaları - Beygir tarakları - Ot 
preıeleri - Pulluklar - Bai tulumbaları - Orak ma
kinaların yedek parçaları - Bilhaıaa. ditlileri yağ 
içinde çalıtan tırnaklı ve dolaplı Orak makinalarilı! 
bilyalı ıüt md.inaları bütün makinalardan üıtündür. 

Merkezi: ADANA, Türkiye Genel aatıt deposu: lSMAlL HAKKI KOZACIOCLU 
lıtanbul Şubeıi ıatıt yeri: Gaita, Tünel caddeıi, Perçemli sokak No. 19 

' Dijer tubeleri: Merıin, Ceyhan 
Konya mrntakası acentası: Memduh özinan - Ahmet Kumruluoil u Türk Ziraat Kollektif Şirk. 

1---------• Eak:tehir mıntaka.aı acentuı: Sivrih·aar caddesinde Nikola Stalbavoy 

KEl2PETEN Gi~ 
J9KER 
ATA."-

Bugünün Büyük Devletleri 
Bu bqlık altında (YEDIGUN) neşriyat mUessescsi çok mUhim bir 

kitap serisi neşre başlam.18tır. Sekiz kitaotan ibaret olan bu serinin 
ilk kitabı 

BUGÜNKO ALMANYA 
intişar etmiştir. Profesör Faik Sabri Duran tarafından terUp edilen 
bu kitaP. baştan başa nefis fotoğraflarla doludur. içindeki malumatı 
hiçbir lfıgatte, hiçbir ansiklopedide bulmanıza imkan olmıyan bu se 
rinin kitapları behemehal kütüphanenizde bulunmalıdır. BugU 
devletleri yakından tanımak için bu neşriyattan daha mUkemıne 
memba mevcut değildir. Tab'ındaki fevkalade nefasetine rağmen heı 
kitabın fiyatJ yalnız (25) kuru,tur. 

.......................... 
Bu kitabı bütün bayilerinizden isteyiniz. l<>tanbulda toptan ve pera 

kende satış yeri Ankara caddesinde YEDIGUN satış mağazasıdı r. 
Taşradan (25) kuru;luk posta pulu gönderenlere derhal gondcrilir. 
Adrea: IstanbU}da Ankara caddesinde (YEDIGUN) idarehanesidır. 
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IGene TE -§ ----= = -

r u ki 

~ işte isim ve hüviyetinin gizli tutulmasını arzu eden ! ! 

1 200,000 lira ! ! 
i Kazanan talihli müşterinin T E K K O L L U 11 
~ ya hediye ettiği büketle beraber yoHadığı ! 1 
= kt t• . ı ·. tf k 1 1 
~ me up sure ını u en o uyunuz. i i - - -- -
~~ 11 = Uğurlu Bayiim Tek Kollu Bay Cemal: = = 
5 1 1 = Çok şansh gişenizden inat edercesine iki sene bi : : = = = 5§ 1 let aldım.Son tertipte bilet intihabını size bırakllm ~ ~ 
5 Uğurlu elinizle siz bana bilet ~ektiniz ve bu gün = = = ! ! :e_ de tek kolunuzla 2 O o, O o. O lirayı sayarak ver· !== !== 

-- diniz. Sonsuz teşekkürlerimi sunar ve isim ve 

l
a 1 hüviyetimin mahrem tutulacağı hakkındaki sözü· ~ ! 

i i nüzü tamamen tutacağınıza emin olarak daima ;;; ;;; 
§ muvaff akiyetinizi dilerim. ~ ! 
§ imza •• • • • • • ~ ! 
e~~~iii!ii!iii!~~~~~~~~~~~~!i!!ii!!!i!i~ ı ı 

u Y ı ·I d 1 z 
• 
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i Ş · T E 
. 'TEK KOLLU 

CEMALDEN 
A L D ı G 1 

22,046 numaralı bilete 

LiRA 
Kazanan encı Keşide Biletinin 

FOTOGRAFf 

Maltepe Atış Mektebinde Aslan · 
Türk Zabiti Bay HiKMET 

22430 no. Biletle 
15.000lira kazandı •. 

1 --------------------'--------------~ 
e 

iYeniTertip Biletler için Son Günlere 
= 

;~"""'"""' "'""""' "'"'"""" "' ""'' '"" '' ,, 
~ ~ = ~ ~ 

i ~ ~ 
~ ' ~ i!i t ~ 
- t ~ = t ~ -== t ~ 
== t ~ 
== t ~ = ' ~ -= ~ 
§§ ~ 200.000 lirayı kazanan sayın ~ 

E

l müşterisinin Tekkolluya hediye ~ 
i ettiği büket ~ 

ADRES; 

Eminönü - Köşe No. 57 
TEKKOLLU CEMAL GiŞESi 

SAHiBi 

CIEMAIL 
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