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BAŞMUHARRlRl: AH MET EMlN YALMAN 

na kartı Yeni ÇocUk Ansildope
diıini 7 1h kuruta alabilirainiz. 

Bütün Yu9oslavycl 
Coşkun Dostluk 
Tezahürleri içinde 

Belgrat 15 (T 
tiin T·· k! AN muhabirinden) - Karaguyavatz tehri bu-
~dinour. !Ye Baf vekili ismet İnönü ile B. Rüttü Aras ve B. Sto-

'l'Urk :k~~uazzam ve hararetli bir kabul yapmıttır. 
llıaı AtatU k ır.ler'. Bel.gradda, Yugoslav milletinin dost ve müttefik Ke· 
tlnı ve ih/ Türkıyesı hakkında hissettiği dostluk hislerini gösteren ta
l'ateuı v 

1:aınlardan sonra, bugiln Karaguyavatz'da da muazzam, ha. M e eyecanlı bir kabul göstermişlerdir. 

~am Teza'hürat 

n:ı:~r baştan başa ~eşil dallar çiçekler ve iki memleket bayrakla
Çeceği onanmış ve sevınçli bir halk kütlesi daha erkenden alayın ge
misar· so~akları doldurmuştu. Bütiln şehir ve civarı halkı güzide 

Öyle k" ~erı alkışlamak ve hissiyatını üade etmek için orada idi. 
en giizel\ raguyavazı ziyaret Türk _ Yugoslav dostluğu tezahüratının 

Meçhul 

Asker 

Abidesi 

Önünde 

f t e en manalılarından biri haline geldi. 
5 asyondaki Merasim 

1 

_________ :..__ ___________________ _ 
'l'anı s - • 
~ B. ;:t 

9 
da misafirlerle, B. Stoyadinol-iÇ ve TUrkiyenin Belgrad el- Ha" m·ıd·ın o· ıme• r""""_167~'°"". ~ 

tnaiyet er:S.dar Akbay ile Yugoslavyanın Ankara elçisi B. Lazareviç ve 6 
}rıUzika ~ı vagon - salondan indiler. LJ k _} 
l{aragu rk ve Yugoslav marşlarını çaldı. nal evinue ~ 

kendUeru:;atz belediye reisi misafirlere hitaben bir nutuk söyliyerek. Ha +ıra 51 ou· . n Bu· . yu· . k ., 
~rıdıı "' Ua.huılannda Türk milletinin mümtaz mUmeuillerinJ ve ayni JI A ~ 

_Hatayda 
Kadınları 

Çırılçıplak 

Soyuyorlar 

Bu Şeni Tecavüze 

Sebep Türkleri Hadise 

Çıkarmağa Teşviktir 
Şam, 15 (TAN Muhabirin· 

den) - Türk köylerinde silah 

arama bahanesile tazyikler de
vam ediyor. Seloder ve Ucoba 
köylerinde yapılan arattırınalar
da 2 av çiftesi bulunmuftur. 
Taşınması hemen hemen yasak ol· 

mryan bu sil8.hları taşryanlarm evleri 
yağma edilmiş, mallarına vaziyet o .. 
lunmuştur. Bu köylerde maznun sa. 
yılan yedi Türktür. 

Bu Türkler, ellerine kelepçe w 
rularak Berut divanıharbine aev 
kedilnıişlerdir. Silah aramak ba. 
hanesile kadınları da çırılçıplak 
soymaktadırlar. 

Bu şeni hareketin sebebi, Türkle
ri hadise çıkanwya teşvik etmektir. 1 

Manevralar devam ediyor 
Halep, 15 (Hususi) - Bir hafta.4 

danberi Beylan dağlarında askeri ma 
nevralar yapılmaktadır. 

Fransız tabası olan memurlar: 
ve halk, askeri elbiseler gi • 
yerek bu manevralara iştirak ediyor 
lar. Askerlerden bir kısmmm garni
zonlarına dönecekleri ve bir kısmının 
da Beylanııı Gezbel mevkiine çıkaca· 
ğı, orada uzun müddet kalacaklan b.ı:-- Uihi ~~" P.n hlhrl.ilc ııo _!'..il ~etorma.töru olan veni Türkt. LY1.era im 

~~ ~?Yllk orpn ~ o~ızatörii ~t s°jttatttrkttn guttde mesai ar- H T: 
~!-::~ modern ::u sellmladığmı blldirmlıı .. ııfizlerinl ... ouretle eye can 1 a Anı ı CI ı 

::: · \llı1lmQtdilr. 

A DkaJ"a, 15 (A.A.)- Ha- ~ ~enderunlu erzak mUteahhftlerl 
her aldığımıza göre, ~ bu vaziyetten memnundurlar. Şimdi 

ıı ınesaı k r ıye ve onu yaratan Kamal Atatürk, yqasm onun 
lıu 8Öıleri 8l' :daşlan ismet InönU ve Rüştü Aras,. 

ölUrnü büt:Un yurt için en de- den, asker erzakmı nakletmek için 

1 1 • m teakıp muzika Türk milli marşını çalID.I§lır. Büyük tair, Abdülhak Himidin ölmez hatıraaı, dün, çok heye
canlı tekilde anıldı. Üniversite Konferans ıalonu vaktinden ev
vel, battanbata canlı ve hareketli bir geçlik küdeıile dolmu,tu. 
lhtif ale gelenlere, Makber faİrinin portresini tafıyan rozetler 

~ rin bir teessürle karşılaınnrş ~ kamyonlar kiralannı.ışt:Ir. -' 
~ olan Abdülhak Hamit adma ~ 

~öylüyor - 21 nlsan çarşamba günü llU- -

lsnıet İnönU "'."----
''Bay re. ' bu nutka Sırpça olarak cevap vermiş ve demiştir ki: 

tnl kabuıu:u a;kadaşını ve ben, sami .---------------__ı dağıtılıyordu. 

~ tün halkevlerinde bir toplan- ~ 
~ tı yapıla<'.aktır. 
~ Edeblyatmuzm en yüksek ~ 

Hamidin siyah kordelalara ~ şahsiyeti olan Hamldin hatı- ~ ~tte nıUteb~~~ dolayı derin bir su 
~eni Yugosı ısız. Ben ve dostlarım jllll 
l:rıfikla bahravyanın kalbinde bulun -
kaııraınanı ı!a.nz. Irkımızın ananeler 

1 b k ~ rasmı tazim ve taziz için me\·. -
sarılmıt o an üyü bir resmine ı. ~ , ., cut 167 halkelinde yapıl~ak , 
kürsü arkasında yer verilmiftİ.. ~ olan btı toplantttarda hU\1lk ' 

il ıın d' ~ • an f o• ıger b"t'" . l' aıııeueruı. u un ın • 
~goslav m·ıı ın üstünde takdir eder 
b şı olan hı eUnin milli seciyesine 
u BUretıe d~~~k ve bağlılığımız 

~ugoslavya a ıyı anlaşılır. Yaşasın 
kinci Piyer ' Ya§asın Majeste Kral L 
l>rens p 1 ' Yaşasın Altes Royal naip 
Stoya~ ' Yaşasın aziz dostum Milan 

B OViç.,, 
u nutku Ur 

tnı,tir. s ekli alkışlar takibet -
Mia~r· . 

._, ırler ınüt . 
8.Yrılnuş1a.r v eakıben istasyondan 
İonıobil al e tersaneye doğru bir o
llıerıeı;nd:~.~şekkUI etmiştir. Alay 
la.kın altınd oş geldiniz,, yazılı üç S an geçmiştir. 

toyadinovı·r. o·· d"" "--..:. ~ on u 
~ ~irler "ğl 
d ajevo trıev~ee Y:meğinden sonra 
evaın etnuşı dogru seyahatlerine 

noViç Bel er, Başvekil B. Stoyadi-
'l'Urk J:~ dönınUştUr. 

!le va.._. 8.fırler 15 30 da M 'dl te -- <uıŞla.r v ' evn er 
lahUratı e orada da heyecanlı 
'l'urkiye 8n ~arşıl~~ını9la.rdır. 

~ fehrin ta. 8.§vekılı maiyetile birlik
tınlş 'Ve iki yYa.re meydanını ziyaret 

~onra. Saray~at kadar tavakkuftan 
etdir. naya hareket etmiş • 

l'ugoılav 
gazetelerinin 

l.t Beı~t, 15 ne,riyatı 
ln~t.buat, 'l'Ur~iTan muhabirinden) -
~ ?11U ile liaric~e Başvekili B. İsmet 

li§ttt Aras• ye Vekili Dr. Tevfik 
~e rtıUteadd: Belgrattaki ikametleri-
orlar. ınakaıeıer tahsis edi-

Fuat Köprülü kürsüde ' şairin hayatı ' 'e şahsiyeti~ et. ~ 
Hep bir ağızdan söylenen Is- ~ rafında konu,.m\tar yanıla4'.tllı ~ 

tik lal marfından ıonra, Prof e- i ,.e eserlerinden muhtelif par- ~ 
ıör B. Mehmet Fuat Köprülü ih- çatar temsil editf"cektlr. ~ 
tif ali fU sözlerle açtı: '"'""""'~""''"''""""""'' 
-._D~ha dU~, en bUyük şefimizden -ı-- -

en kuçilk ferdımize kadar kal 1 . ş • • k • • K 
mizi saran matem hava!ı fçind~ =~r~ u ru aya 
topraklara verdig~imiz o"lilnu·· h t . . . n a ıra-
sını tazız ıçın buraya toplanmış bu - ş e e Azam 
lunuyoruz Türk milletinin bin bir gü- a 1 r 1 a 1 
z:_l vasfı arasında bir de kadir inas-
lıgı vardır. § A 1 + 

Tilrk milleti, kendi büyüklerini u- n a 1 yor : 
n~tma_z, ve. onlara bağlı kalır. Bugün 

.. k" "h "1-' ku ünıversıte gençliği de bu hareke 
Dün u ı tı wde bütün bir gençlik hazırdı tile ecdadının ana'nesin~ sadık kal~ 

Ankara, 15 (TAN) - Türklerin ef) 
büyük §airi Abdillhak Hamit hak. 
daki hislerini, düşUnceelrini ve hatı

ralarını Parti Genel Sekreteri B. Şük. 
rü Kaya yann sabah çıkacak tnus ga. 
zetesinde şu suretle anlatmaktadır: B••t•• v k•ıı T f • -ıdığr~ı ~~~:Jı;:te kadar ... u un e 1 e r e t 1 s ~a~ıt, her faniye mukadder çlan 

,, 
1 

a~ıbetine kavuştu, öldü. Fakat onun 

S h t• ç k 
1 

büyUk hatırası, fikir, san'at ve kill-

e Ya a 1 n e 1 1 yor ar tür tarih~.nde b~ak~ı~ı iz: ~ail olmı : 
yacak, Turk mılletı ıle bırlikte ebedı 
yete gidecektir. 

A nkara, 15 (TAN muhabi
rinden) - Bu yaz tati

linde batta Batvekilimiz İsmet 
İnönü olduğu halde bütün Ve
killerimiz memleket içinde bir 
teftit seyahatine çıkacaklardır. 

Seyahat başlıca şu gayeleri güt
mektedir: 

ı - İkinci beş yıllık endüstri pla
nmdak1 mevzuların kat'ileştirilmesi 
ve genişletilmesi, 

ker gezecekler ve icap ettikçe ayni 
mevzu üzerinde müştereken çalışını§ 
olacaklardır. 

Seyahat sonunda Nafıa, Maarif. Zi· 
raat, Sıhhat, Maliye ve köy mevzu
ları üzerinde hazırlanacak beşer yıl
lık programlar ncşredilecektir. 

Vekaletler, bu programlarını ka -
nunla§tıracaklar ve böylelikle mem
leketin bilytik davalarım şahsi kana
atlerle değil, birbirile alakalı bir kül
halinde takip ve intaç edebilecekler
dir. 

Hamit kadar bUyük işler yapan bir 
adam, gözlerini hayata rahat rahat 
kapıya bilir. 

Proleaör Ali Nihadın aözleri 
Bundan sonra profesör Ali Nihat, 

kürsüye çıktı ve Hamide ait düşünce 
!erini, intibalarını anlattı. Bu arada, 
bilhassa dedi ki: 

- Bazı müstesna insanlar vardır. 
zihayat değil, bizzat hayattırlar. Ha
mit, işte onlardan biridir. Tilrk mil
leti, Hamide karşı yaptığı bilyük teş

yi ile bir kere daha ölümden intikam 
almıştır. 

Beklenilmiyen kara haber 
"İhtiyarlıyorum, diyordu. Seneler. 

denberi memleket muhabbet ve şef

kat kanatlarını açmış, onu her türlü 
ıstıraptan esirgiyordu. Millet, onun 
üstüne titriyor, menhus, fakat mevut 
akıbet bari geç olsun diyordu. Korku. 
lan, fakat beklenilmiyen kara haber 
çabuk geldi. Hepimizi matemli bir sil. 
kiit sardı. DIŞımızda silkfın, fakat 
derunumüzda mahşer vardır. Onun 
tel'in ~ttiği sUkfttu hiç sevmediği si. 
tayişlerJe biz bozduk. r'Y ansm nesi 
varsa 'ca lnatm, lakin bu derin silkfıt 
dinsin.,, 

Herkes hissini, hatıratını anlatıyor 
ve kendine bir teselli arıyordu. 

Mussolini 
Hitler 

Mulakatı 
· Roma, 15 (TAN) - Awsturya 
Başvekili B. Şuşnig 22 nisanda ltal
yaya gidecek ve Venedikte B. Musso 
tini ile görtişecektir. B. Mussolininin 
daha sonra B. Hitler ile görüşeceği 
anlaşılıyor. Fa.kat görüşmenin tari • 
hin 1 hen Uz tesbit olunmamıştır. Mus 
solininin Bay Hitlere iadei ziyareti 
son derece tabii addolunmaktadır. Ba 
zı mahafil Fon Nöyratın Göbbels ve 
Göringin de İtalyayı ziyaret edecek• 
!erini söylemektedirler. · 

Almanya ile birlepnek 
propagandasıycuak 

Viyana, 15 (A.A.) - Başvekil Şut 
nig, vatan cephesi şeflerine "Avua • 
turyanm her neresinde olursa olsun 
Almanya ile birleşmek lehinde propa 
ganda yapılması yasaktır.,, parolasını 
vermiştir. 

_ 2!!25!! 

1000 Lirahk 
Yeni Bahar 
Müsabakası 
"TAN,, okuyuculan içiu 

yeni ve büyük bir müıabaka 
hazırladı. Küçük, büyük her
kesi alakadar edeı. bu zen• 
gin müıabakaya ittirak eden 
okuyucularımıza 1000 lira• 
Irk mükafat ve hediye ka• 
zandıracaktır. ls llouuka 

trlet ln.. gaıetesı ilk sayfasmd B 
llıtıı OtıU Ve Ar a, . 
\~nda Yugos1 asın görUşm.eler ea-
letı antantı çe avdı§ slyasaS]ıım..sa( 
._ er Ceını I"Çevesı içbide. ve MiL 
~ıı...... Yeti pat..-

-ıı ettiği 
1 

Mma uygun olarak 
~-=§ahade ve tesbit ~t

llS? Sa. 10, SU 5 te) 

2 - Her iş şubesinde (Plan ken
kenel - Beşer yıllık planlar) hazır

lanması, 

3_- Vekillerimize seyahatlerinde 
kendLfaaliy~ sahalarında çalışan 
mÜt.el!aMıslar lı:e gezecekleri mmta
katınn mebusları ref aket edecekler 
dir. Vekillerimiz, muayyen bir mmta. 
ka}'i de#fl,. bUfün memleketi teker te-

Kurulacağını haber verdiğimiz 
Matbuat, Propaganda, Havacılık Vf' 

\fünakalat vekaletleri, Kamutayın ö
rıümüzdeki devresinde muhakkak ku
rulmuş olacaktır. Bu sene Kamutay
dan Dahiliye ve Ziraat vekaletlerinin 
de yeni teşkilat kanunları çıkanla -
caktır. 

O, kendinin de değil gibi karlar 
altında bir nevbahar idi 

Ali Nihat, rntiteakiben Fikretin Ha 
mit için yazdığı: 
"Deha, ey neyyiri fUshatza.rı ilhamın,, 

Mısraile başhyan şiirini okuyarak 
(ArkaSl Sa. 10 Sü. 1 de) 

Çok severdim, anlattıklarmı yaz, 
dediler. Acı arasında, peki, demiş bu
lundum. Belki bu ona karşı hürmet
kar bir vazifedir. Fakat meVZ\ıunun 
büyüklüğü önilhde bunun ne kadar -

"TAN,, m yeni bahar nrii
aabakasına ait genit taf ailltı 
yedinci aayf amızda bulacak• 
ırnız. 1 

güç olduğunu tlaba yazmrya ba~lar • ~~ 
[ ı\rkaSl Sa 10 Sü 4 de ] 



2 ==========================TAN 

Türl<iyede Yenilik 
Mücadelesinin 

· · Tarihi·· 
-16-

• 
ı·-----............ _.. ................. _. ....... _.. ............... .._.. 
i Hana Kohnun İngilizce eserinden 
E 
: Türkçeye çeviren: 

il Ali Çetinkaya 
d J b f\J'.Jq l<5_J+ 

·---.. Bayı~_:::.B._a_k_a_nı_·----: ( Q ) 

tı. Tilrkler kendi terakkilerini ve 
milliyetlerini Japonlara milmasll 
göstermek isterler. Her iki milleti 
de hakimlik mevhibesile doğmuş, 
çalışkan ve muharip bir ırk farze
derler. 

1 Geçen Seneki Şenliklerde 1 

Büvük muvaffakıyet gösteren mektepliler, bu ıene daha geniı 
mikyaıta iıtirak edecekler 

16 - 4. 937 = 

Gençlik Bayramı 
için Büyük 

Hazırhk Var ! 
19 Mayıs Gençlik bayramı programını hazırlamak üzere diiıl 

V )ayette bir toplantı yapılmıftır. Bu toplantıda resmi daireler: 
den bazılarının müme11illerile Erenköy ve Galatasaray Lisele~ 
müdürleri, Spor F ederaayonu ile diğer bazı kurum mümes&illetl 
ve Halkevleri bqkanlan bulunmuttur. 
Toplantıda 19 Mayısın layık----------~ 

olduğu ehemmiyetle kutlanması 
ve bütün gençli ğin bu bayramla 
yakından alakalı bir vaziyete 
sokulması esası üzerinden bir 
program yapılması kararlaflı· 

rılmıfhr. 
Bu maksatta maarif mlidürünün 

1 924 senesinin sonbaharın
dan bu tarihe kadar kendi. 

sinden başka bir kuvvet olmıyan 
Halk Fırka.sına karşı Büyük Mil. 
Jet Meclisinde muhalif bir kuvvet 
kendisini hissettirmiye başladı, bu 
fırkanın adı Terakkiperver CUmhu
riyet idi. Bu fırka. garplılaşmak 
hususundaki seri tedbirelere ve es
ki isliim adet ve an'anelerinin ze
valine doğru olan hareketlere mu
halif bulunuyordu. Mesela 1924 
s enesinin Kanunuevelinde Nuret -
tin Paşa Bursadan mcb'us intihap 
olundu. Bu adam Türk dervişliği. 
nin ve taassubunun en hürmetli bir 
köşe taşı idi. Hükumet intihabı 

f eshetti. Fakat Nurettin Paşa tek. 
rar intihap olundu. 

A ayanın şark mUntehasında 
olduğu gibi garp münteha

smda da Avrupaya karşı varlığını 
ve istiklalini tahkim etmek ve As
yanın diğer milletlerine imtisale 
nümune olmak maksadiyle Awu. 
panın mihaniki bilgisini ve ı818.hat 
esaslarını adapte etmiye karar ve. 
ren askeri zaptu raptı ve derin 
vatanperverliği ile canlı bir mil
let ve mili bir devlet yUkselmekte. 
dir. Şu kadar bir fark ile ki Tilrk
ler, Japonlardan altmış senl3 sonra 
başlamış oldukları halde onların 
yolunu kayrtsız ve şartsız olarak 
takip etmektedir. Bun unla bera
ber Japonların kuvvetlerini topla
mıya ve bunları kemale getirmiye 
vakitleri vardı. TUrkler dahi mü. 
sait zaman ve firSattan istifade e. 
derek daha çabuk kuvvetlerini ke
male getirmek mecburiyetindedir. 
ler. 

Belediyenin 5 
Programı Hazır 

1 

başkanlığında halkevi başkanlarından 
bazılarile spor federasyonu mUmessi-y 1111 k linden mürekkep bir tali komite se-
çilmiştir. Bu tali heyet azaları her 

Muhalefet 1925 senesinin ilkba. 
hannda mUsellah bir teşkilat hali
ni aldı. Muhalefet KUrt milli is -
yanı ile Türk hocalarının din gay
retini ve taassubunu tahrik edi
yor ve kuvvetli derviş, tarikat 
mensup?anm ıbirleştlriyordu. Ve 
Ankara milliyetperverlerinin cüm. 
huriyet taraftarlığına ve hür dUşlL 
nen meyillerine karşı tercih olunu. 
yordu. KUrtlerin başı boşluğu se
ven kabileleri arasında ilk milli 
Kürt hareketini ileriye süren Be
dirhan idi. Onun oğlu Mithnt 1902 
de Mısırda ve daha sonra Cenevre
de ve 1908 den itibaren 1stanbulda 
genç Türklerin mümanaatine ka
dar devam eden kilrtçe bir gazete 
neşretmişti. Ayni senede siyasi 
bir KUrdistan cemiyeti teşkil olun. 
muş ve ilk Kbn mektet>ı açılmıştı. 
Bununla berabe.r g~ç 7'\irlt ~~ 
resi bu hareketleri ezmişti. Bedtt~ · 
baninin iki bUyük oğlu tarafından 
1919 da KUrt istiklalini elde etmi
yc doğru olan teşebbüsü dahi çar
çabuk sönmüştü. 

F akat bu defa Kürtler Tilrki
yede din a.traftarlarının 

kuvvetleriyle birleşmişlerdi. Buna 
mukabil hükumet şiddetli tedbir 
aldı ve ordunun bir kısmını sefer
ber etti ve şark vilayetlerinde örfi 
idare ilan eyledi. Fethi Beyin uy. 
sal kabinesi istifa etti. Ve İsmet 
Paşanın riya.setinde teşekkül eden 
yeni kabine muhalefeti tamamen 
söndUrmiye fırsat buldu. Bütün din 
tahrlkatmı meneden ve matbuatı 
hükumetin mtirakabesi altına ko. 
yan Takriri Sükun Kanununu neş
retti. Şiddetli ve acı mücadeleler
den sonra Kürt isyanı tamamen 
söndürüldü. Ve isyanın başları i
dam olundu. Bu vak'alar Mustafa 
Kemali daha azimkfır kıldı. Ve din 
ile devleti ayırmakta daha zecıi 
harekete saik oldu. 1925 Eylülün
de biltün tekkelerin kapanmasına 
karar verildi. Şeyh ve derviş Un
vanları lağvolundu. Dini kıyafet 
taşıyabileceklerin vazifeleri ve mik 
tarlan hakkında. kat'i nizamlar 
yapıldı. Elbiselerin şekil ve vazL 
yeti tesbit edildi. BUtUn devlet me. 
murlarmm bundan böyle Avrupa 
kıyafeti taşımaları emrolundu. 
Alafrn.nga. takvim kabul olundu. 

O amanlı imparatorluğunun 
ve islfun dininin harici 

remz ve işareti olan fes ve sarık 
kaldırıldı ve bunlarm yerine şapka 
giyildi. Yeni ruhun daha fazla bir 
delili 1925 senesinde ilk defa olıı... 
rak Reisicümhurun heykelinin di
kilmesinde ıbulunabilir. Bir Viya
na.lı heykeltra.şa Mustafa Kemalin 
Heykelini yaptırmak ve onu 1stan
bulda. resmen rekzetmek karan bir 
inkılap hareketiydi. Ayni zamanda 
Türk ordusu için yeni bir serpuş 
ve memurlar ve sivil hademelerin 
dahi Avrupa tarzında şapka. giyme 
lerl kabul edildi. Bu suretle Türk 
hayatı beklenilmiyen bir çabuk. 
tukla haricen tamamiyle A wupa. 
!ılaşmUJ ve garplılaşmış bulunu
yordu. Yeni doğan nesil, yeni ruh 
ile birlikte terbiye edilmiş olacak. 

Mustafa Kemalin dikkat ve ar
zusu, Türk na.syonalizmini kuvvet
lendirmek ve idari ve sınai faali
yetleri artırmak ve yeni milli dev
letin belkemiği olacak olan bir 
Türk orta sınıfını vücuda getir. 
mektir. 

Mustafa Kemal (Paşa) millici 
A vrupanm orta sınıf teşkilat ~ 
kudretine pek derinden alaka gö~ 
termektedir. Ve Avrupada hakim 
olan içtimai ve siyasi nizam için
de milletinin mevkiini almıya m uk 
tedir olmasına azmetmiştir. 

Türk milleti bundan böyle örs 
değil, çekiç olacaktır. 

-BİTTİ-

I Boğazda ve 
Ada/arda yaz 
Hazıriığı 
Akay idaresi yaz tarifesi hazırlık

larma başlamıştır. İdare yaz mevsi
minde Adalar arasında işlemek üzere 
kiraladığı iki Haliç vapurunu Ada is
kelelerinde ve sahillerinde tecrübe et
miştir. Tecrübede vapurların Adalar 
arasında muntazam olarak işleyebi

l~cekleri anlaşılmıştır. Haliç vapur
ları haziran başında tatbike başlana
cak yaz tarif esi ile beraber seferlere 
başlayacaklardır. Bunlar Kmalıadn.
dan kalkıp Burgaz ve Heybeli, Dil is
kelesi ve Büyükadaya uğrayacaklar 
dönüşte de ayni yolu takip edecekler. 
dir. İdare bu seferler için yeni bir 
tarife hazırlamaktadır. Dile kurula
cak iskele de bugUnlerde ya pılnııya 
başlanacaktır. Yörükali plajı tamam
lanmış ve bir de bUyük gazino inşa 
edilmiştir. 

Şirketi Hayriye Boğaza eUratli va
pur seferleri yapabilmek için yeni 
teşebbüslere girişmektedir. Şirket, 
bunun için bazı vapurlanndaki ma -
kineleri değiştirip yerlerine Dizel mo
törleri koyacaktır. llk olarak 59 ve 
60 numaralı vapurlara Dizel motörle
ri yerleştirilecektir. Bu vapurlar bu 
suretle 16 mil sUrat yapacaklardır. 

Köprü.den BUyükdereye doğru ola -
rak 41 dakikada ve BilyUkdereden de 
Köprüye 36 dakikada gitmek müm
kün olacaktır. 

Fazla Para Alan Tekaütler 

MUlld ve askeri memur mütekait
lerinden olup ta istihkaklarından faz
la para alan borçluların hazinece bük 
me ve karara mahal kalma.dan he
saplarının maaşlarından tenzili ka -
rarlaştınlmıştır. 

Ş ehir Meclisi dün Nisan devresinin ıon toplantısını yap
mıttır. Bu içtimada Belediye Reiair ği taraf mdan hazırla

nan beş yıllık çalışma programı kabul edilmittir. Mecliı, bu itle
rin batarılmau için icabında Belediye Reiıin'n gelecek yıllara ait 
bütçelerden ödenmek üzere borç para almasına salahiyet 
vennittir. 
Meclis, dUnkü toplantısında Has -

köy İngiliz Hayir cemiyetine ait 
bina ile Kuzguncukta ve KadıköyUn
de Emniyet sandığı tarafından satılı
ğa çıkarılan binalarm mektep yapıl
mak Uzere satn. alınmalarını kabul 
etmiş, mUşterek tekaUt sandığına be
lediye bütçesinden tahsisat verilme~i 
muvafık görülmüştür. 

Eski şehremaneti zamanında esa
sen belediye sınırlan içinde bulunan 
Beykozdaki Sırmakeş ve Karakulak 
sulan membalarmın tekrar belediye 
hudutları içine alınması kararlaştırıl
mıştır. 

Pasta, şeker, şekerleme, helva ve 
t:ıın!an ırıauuc&~• ;rupan ,. ... ...,.~- o;._ 

lan yapanların tabi olacakları fenni 
ve sıbhf şartlan gösteren tatimatna· 
me de kabul edilmiştir. 

Bu ıene içinde yapılacak 
yollar 

BUyükçekmece - Hadıınköy yo
lunun bu yıl içınde yaptırılması ve 
KüçUk Çekmece - Silivri villyet hu
duduna kadar yollara işaret konul -
ması kararlaştırılmıştır. Bu iki iş 

için lüzumu olan on dört bin liranın 
Sanasaryan hanı kira parasından a
lınacak birikmiş para ile kapaWması 
Şehir meclisince kabul edilmiştir. 

Heyeti umıı.ımiye, Sular İdaresinin 
raporunu da kabul ettikten sonra i
kinci intihap devresinin U~üncü içtima 
yılının son toplar~ısmı bitirerek bir 
ikinciteşrinde toplanmak üzere dağıl
mıştır. 

Gümrükte Stai 

Kursu Açıhyor 
GUmrü.kte genç memurlar için bir 

kurs açılmıştır. Burada gUmrlik mev
zuatı hakkında staj göreceklerdir. 

Kurs müddeti iki ay olacak ve ya
pılacak imtihanda kazanan memurla
rın sicillerine muvaffakıyetleri işaret 
edilecektir. Kurs her iki ayda bir ted· 
risatmı yeniliyecektir. Buraya 30 me
mur devam edebilecektir. 

latanbulda ikinci Vali 

Muavinliği 

ıstanbulda ikinci bir vali muavinli
ği geçen haziranda ihdas edilmig, fa
k at o zamandanberi bu vazifeye kim
se tayin olunmamıştı. Dahiliye Veka
leti, bu muavinliğe yakında birisini 
tayin edecektir. İstanbul Emniyet mil 
dürü Salih Kılıcın bu vazifeye geti -
rilmesi ve Beyoğlu Kaymakamı Dani
şin de Emniyet müdürlilğilne geçiril
mesi ihtimali çok kuvvetlidir. 

Mekteplerde 23 

Nisan Tatili 
23 Nisan bayramı mlinaaebetile bU

tün mektepler 22 nisan saat 1 3te ta
til edilecek ve 26 nisan sabahı açıla
caktır. 

Havuzıar 
Ağızağıza 
Dotu 
D enfzyolJan \.'e Akay İ

dareleri Kasımpaşn 

JuıvuzJarında faz]a iş olması 

doJayısile bazı vapurlarını Şiı 

keti Hayriyenin Hasköydeki 
fabriKaliıiında taıiıir ettirmek 
"'""'11-•-- Al..-r ~~---%-t- ı.:..u--

tepe vapuru iki gün e\'\'el Hruı 
köyuekl kızaktan indirilmiş w 
dün de Denizyollarının Kocae
li vapuru kızağa ahnmı~tır. 

Kocaell vapuru bir ay kadar 
kızakta kalacaktır. 

Halde de 
Hamallık 

Kalkıyor 
Sırt ve sırık hamallığının kaldınl

ması etrafındaki hazırlıklar ilerle
mektedir. Belediye İkbsat mUdilrlU
ğU bir blrinclteşrlnden itibaren hal 

içinde yükleme ve boşaltma işlerinin 
otomatikleştirilmesine karar vermiş
tir. Bu hususta icap eden vasıtaların 
tedarikine başlanılmıştır. Hal içinde
ki nakliyat ta o tarihten sonra el a
rabalarile olacaktır. 

Bu itibarla hale gelecek meyve 
ambalajlarının yüz, ve sebze ambala
jının 150 kilodan fazla olmaması e
sası kabul edilmiştir. Bu esaslara gö
re, halde yükleme ve boşnltma işleri 
için alınacak Ucret hakkında yeni bir 
tarife yapılmış ve bu tarife şehir mec 
}isinin dilnkü içtimaında müzakere ve 
kabul edilmiştir. Yeni tarife ile yük
leme ve boşaltma ücretleri eskisine 
göre bir miktar ucuzlatılacaktır. 

Kapah Çöp 

iskeleleri 
Çöp işini yoluna koyma hazırlığı i

le uğraşan belediye, plaj mevsiminin 
yaklaştığını gözönüne alarak çöple
rin hemen ve uluorta denize atılma. 
ama taraftar değildir. Onun için bu 
işin bir müddet daha pzayacağı a.nla
şılmaktadır. Şimdilik halin yanında ve 
Azapkapıdn Ustu kapalı bir çöp iske
lesi inşa edilmektedir. Bu iskeleler. 
çöpler kamyonlar veya arabalardan 
mavnalara bosaltthrken denize uçma
ma.lan ve dökülmemeleri için yaptml. 
maktadır. Bu iş bittikten sonra çöp
lerin banan yerde ve ne earttarla de
nize döküleceği tesbit edilecektir. 

biri ayrı ayrı bir proje hazırlıyacak
lar ve gelecek salı partide bir toplan
tı yaparak bunları birleştirecek ve bir 
tek proje vilcude getireceklerdir. 
Çarşamba günü de maarifte bir top 

Jantı yapılacak, 19 mayısta maarif 
cephesinden alınacak kararlar tesbit 
olunacaktır. 

Bu işler bittikten sonra umumt he
yet yeniden vilayette toplanarak e
sas ve mufassal programı yapacaktır. 
Bu seneki idman ~enliklerine mektep
lerin daha geniş mikyasta iştirak et
meleri karar altına alınmıştır. 

Apartıman lnıaatı 

Zaten Azahyormuş 
Emlak sahiplerinin haklarmı koru

mak dilşüncesile kurulan Emlak bir
liği henüz bcledıyeye müracaat etme
miştir. Fakat, belediye kendisine böy
le bir müracaat yapılırsa doğrudan 
doğruya reddedecektir. 

Şehrimizdeki apartmanlar hakkın
da yapt.ığınıız tetkiklere göre, 936 
vılında 9, 927 de 33, 928 de 61, 929 
da 68, ~3U aa ızır,11.n ae 2211, ~e-
•168, 933 de 160, 934 de 1936 ve 935 
te 93 olmak üzere son on yılda yeni
den 1436 apartman yapılmıştır. 936 
da da aşağı yukarı 70 kadar apart
man yapıldığına göre, şehrimizde e
sasen bina ve bilhassa apartman in
şaatı 926 dan sonra mühim miktarda 
ccoğalmış ve bu çoğalış 932 de son 
haddini bulmuş, ondan sonra müte
madiyen dUşmeğe başlamıştır. 

Ecnebilerden Alınacak 

ikamet Tezkeresi 

Harcı 

B. Deklozye 

·Dayinler 
Reisi Dün 

Gitti 
F ranıız Dayinler HeY~ 

Reisi B. Deklozye A~ 
d h . . 1 . düll ra an te rımıze ge m•t ve . 

akf&Dlki ekspresle Parise P-
"'iat; .. 

B. Deklozye hareketinden ~ 
kendisile görüşen ımır muharriaıiJI 
şunları söylemiştir: 

1 
"- Tilrkiyeyi ziyaretim tama.ıııfl 

hususi mahiyettedir. Evvelce de g6!
dUğlim memleketinizi bir kere dııl1' 
görmek istedim, bu maksatla geldiıı" 
Yakında tekrar Ankaraya gelebil~ 
ğimi ümit ediyorum.,, 

öğrendiğimize göre, B. Dekloe" 

Ankarada Türk borçlarının ödcıını" 
si işiyle meşgul olmuştur. B. J)elcl~ 
yenin Paristeki meclisi idareden~ 
talimat aldıktan son.-a memleketlın1" 
gelmesi, pek muhtemeldir. 

----=================-~ Ecnebilerin seyahat ve ikametleri c: __,J 
hakkındaki kanuna ek kanun lA.yiha-~~--
sının encümenlerde müzakeresi bit -
mlş, layiha. Kamutay ruznamesine a. 
lmmıştır. Bu layihaya göre, yurdu. 
muzda 16 günden 2 aya kadar ikamet 
edenlerden 3, iki aydan bir seneye ka 
dar oturacaklardan 6, bir seneden 
fazla kalacaklardan da bir senelik 
harem iki misli ikamet tezkeresi har
cı alınacaktır. 

Yabancı talebelerle tetkik ve vazi
fe için resmt müesseselerce angaje 
edilen ecnebilerden ve mültecilerden 
ikamet harcı almmıyacaktır. 

"Deniz Bank,, Projeai 

BiRKAÇ 

SATIRLA 

B elediye Mimari şubesi ınUd~ 
Celi.I, dün sabah vazlfeS~ 

hastalanmı5, derhal hastaneye il~ 
dllmi_ş, bir müddet sonra ,·efat e 

tir. 

• tfJ" 

H arlclye Vekfiletl Umumi fiA ,fd' 
liğine Hariciye Umurrı ~ 

dürlerlnden B. Nebilin tayini 
rür etmlştlr. 

~ • el~ Verilen mahlmata göre, Türk de- h ___ e ldar eı ... 

B eledlyelerle USU3.1 ~· 
nizciliğinl idaresine alacak olan De- ellerinde buluwuı tah\il ı# 
nizbank kanun projesi bugünlerde tarlanın derhal Maliye VekB.le~irıe, 
Meclise sevkedilecektir. dirmelerl dün \ilayetlere teblığ 
Bankanın umum müdUrlUğüne tktı-

sat vekaleti deniz müsteşan Bay Sa- mlştlr. ~ 
dullah Güneyin tayini ihtimalinden t:w114._._._.,..,-..,. 
bahsedilmektedir. ~ 

ITAkVil!\B~HA~ 
16 Nisan 1937 

CUMA 
Bugünkü Hava: DECIŞIK 

Bugün hava, bulutlu ve hafif yaft~lı ı~e
cektir Trakya mmtakumda ıilrekli yagıı 
görü~eai muhtemeldir. Rüzılrlar, Cenubu 
Şarki istikametinden ıüratll esecek: Eie ve 
Karadeniz sahil mmtakalarmda hafıf fırtma 
olacaktır. 

Dünkü Hava 
Dün barometre 754 milimetre, hararet. en 

çok 24 en az 8 aantiırat olarak bydedıl • 
mittir.' Rüzılt; mut.ed!l bir ıUratle detiıik 
istikametlerden e1m11tır. 

Un 30 Kasını: ı60 4: Uncu ay G : s 
Safer 4 Nisan~ 
1356 Hicri 1353 RU j4 
Güneş: 5,20 - Öğle: 12•49 
!kindi: 15,58 - Akşam: l~·sS 
Yatsı: 20,25 - imsak: ' 



====================== '.r AN 

Miyaha Jspanyanın r-~;;:~:~ .. i 
başına getiriliyorm~ş ~::~:~:~ 1 

Asiler Bilbao'yu 
°luhasara edemediler 

Çimento Serbest 
Şekilde ithal 
Edilebilecek 

Ankara, 15 (A.A.) - lktııat Vekaletinden: 

ondra 15 ( 
rıda. ıtıadd l . !AN) - Bilbaoya giden ve 
liına.na . e erını lafıyan İngiliz gemilerinin 1 

T eıiı sermayeıini ucuzlatmak makaadiyle almmıt olan afağı
daki prensip karan alakahların bilgisine sunulur: 
ı - T~viki sanayi kanunundan --------

t &ıreıneınele . .. .. d h l'f . 1 
&rafında. h .. " ~ yuzun en mu a ı partı 1 

130 reye ~ ukuınetı tevbih için verilen takrir l 
~r Ed &l"fı 345 rey ile reddedilmittir. 1 

illetin 80 ~n muhalefete verdiği cevapta "hük(l -11 

d n on beş .. 
~ ticaret e . ~n. zarfında yapılan bombardıman : 

13ııinı hederf::~~ haberdar etmek vazifemizdi. 
1 

~aaına m· . ihtilB.fm lspanya hududu haricine 
değildi. 1n . &?ti olmaktır. lngiltere hükümeti cephe 
kendi hay:t~e D1' Bakanı, hiçbir kıymeti olmıyan 
ca insanın h n an mesul değildir. O ancak milyonlar. 
hU tehlik ayatmdan mesuldür. Bence hiyanet suı- ı' 
1 eye koymaktır.,, demiştir. . 

'. lıka.ndi Kont~ol pcızartuiye 1 
dtkıarı navya hUkumeti lapanya asilerini yakala - ı 
~. genıııer YllzUnden muahazeye karar vermi~ •

1

! 
A.detni .. 

tesi gUnu :d:uıale kontrolünün önümüzdeki pazar- . 
A.denu .tbikine başlanacaktır. 1 

istifadesi kabul edilmiş sanayiin tesis 
ve tevsii için lüzum görülecek tesis 
malzemesinden çimentonun klering 
veya ben7.eri anlaşma mevcut memle. 
ketlerden ithaline müsaade edilecek. 
tir. j 

2 - AJakahlann "gir,, karan hü- ı 
kümlerine tevfikan mUsaade istihsa- ı 
li için İktisat Vekaletine mUracaat et. 
meleri lazımdır. 

3 - Müracaatın "gir karan,, ve 
teşviki sanayi kanunu hükümlerine 
tevfikan yapılması icap eder. 

4 - Bu prensip karan Anadolu A. 
iansr ile neşri tarihinden itibaren tat
bik olunacaktır. 

Köy Eijitmenleri 

Kamp Görüyorlar rıuııu1erı mU~ahale lspanya harbine iştirak eden gö
bütun ala~erı almak meselesi ile meşguldür. Mesele, 
~a ile ltaı ada.rıann iştirakile görüşülecektir. Alman . 
lıu1 etnıia}Yeard~a meselenin yeniden görüşülmesini ka- ı '.Ankara, 15 (Tan muhabirinden)-

'b "'i ır Maarif ve Ziraat Vekfiletleri, birlikte 
tl...~UgUn de 'H. G ~ ~ ı-a.nsanın ~u. ayda, Jurnale d'ltaıya gazetesinde v lyanada katolik gençler üniformalar gi~·erek yetiştirdikleri köy egitmenleri için 
l'<>lunda ne ad.emi müdahale a'!la.şmasmı ihlal ettiği sokaklarda dolaşmışlar ,·e:" Ottoyu isteriz.,. dl yeni bir karar vermişlerdir. Geçen yıl 
la l.tarks' tşlrıyat yapmıştır. Mumaileyhe göre, Fran- ye bağırmı. lardır. Bu resimde tnahürata iştirak eden ders gören eğitmenler, mevsim dola-
lOr, kanı 18 spanyaya kUlliyetli miktarda tayyare mo gençleri görüJ·orsunuz. yısile bağcılık, meyvecilik ve sebze-
'l'ancada:o~ ve silah göndermiştir. ___..::...._ ________________________ cilik, ipekböcekçilik, ve diğer ziraat 

lu:nrnuştu e~yirli askerler sevko _ . . . . • GA N o ı• kollar üzerinde staj görememişlerdi. 
~tıııu to r Marsuya ve Tuluzda gö - KUÇUK HARiCi Sonbahardanberi Ankara köylerinde 
Cii.r. ls P anmasına devam edilmekte · vazifelerini muvaffakıyetle başaran 
inek içkan~ol tayyarecileri yetiştir _ HABERLER 1 s RA R eğitmenler. şimdi Bursa Ziraat mek-

• P ot mektepleri açılmıştır. tehi çiftliğinde açılan ayrı bir kampa 
Bır hiik"' yunan kralı, Alman Ma- ~önderilmek üzeredirler. 

lngiltere Maliye Ncıztn 
M. Çemberlôyn 

Sterlinin 

Kıymeti 

Değişecek mi 
Londra, 15 (A.A.) - Avam kama

rasında hükümetin iptidai maddeler 

fiyatındaki yüksekliği durdurmak i
çin Sterlinin kıymetini arttırıp art
trrmıyacağı sualine cevap veren Ma
liye Nazırı Çemberlayn bu meselenin 

aımet clcırbeai mi arif Nazın Rust,a Fi ~o ı·vo R İklim vaziyeti itibariyle ziraat iş-
t toııdfa: ~~trlcınıyor? nlx nl anının bDJ ilk istavroz ~ lerlne çok elverişli olan Bursada ça-
~~in? .CA.A. - Daily He - ~~._ __ .._. ·-• +;.. ......:=..:;;; '- d~h ktunpt.a m1.:h.\.t:JJ ;nıuıilliınleıintrı }\Uk\ımQtin 5\md\\ti ~\yaı;Pt.\nı- &ı.hil 

la% ın dıploı:natık muhabiri bu * Londra, 15 (A.A.) _ Gandi, Tİ· kontrolil altında yetiştirilecek olan bulunmadığını söylemi§ ve i§lerln tek-
lahıı~ağıdaki ha.beri vermektedir' . • · Fransada 10 milyarlık .. ' W•tm 1 k'" lil ilk 1 b" ~ ı--ıy8.(i bir istikraz aktedile . mes gazetesine gönderdiği bir mek- e_gı en er, oy ye m emme ır rar harekete gelmesini durduracak 

fı.tnet d a sulhu temin için bir hü- tupta, Hindistan anayasası hilafında rehber olabileceklerdir. Tamamile herhangı· bir tedbirin muvafık olamı-
duıe .. h arbesi hazırlanmaktadır Gu·· ce~ haberleri teeyyüt etme- tik 1 k k .. dd t" 1 5 
( .. edet y • • mektedir. ötedenberi müdafaa ettiği noktai na- pra ça ışaca ursun mu e 1 

• yacağını söylemiştir. 
ette SUktın'u teg~ne vazifesi memle • * zart muhafaza eylediğini ve valilerin aydır. Bütün hazırlıklar yapılmış ve t . 

• 
~~ıta-~.~~~~ya- ~~~~ ~-~-b~~ 

•cu b SO'"·et altınlannm tnfl'iJ. fevkalade salahiyetleri huııusunda rasmda akdedılen para anlacınıalan 
~. aktır .... ır .askeri diktatörlük "' "' · ';{··· • 

l.t, · ~~ıadr t tere piyasalarında sa- bir anlaşma elde edilmeden konOT'e B 1 • k nm · 1 t·1 · · · tı'ye b ' ·:~ja bu · . ı müdafii General ,,. ç Q n genış c ı mesını ıs n ır me -
t;...,, Yenı h''k • tılması i••in de\'am eden mi.i- partisinin hükumet teşkilinden imti e 1 1 n b · ;cıtecekt' u umeUn başına ge ı. usa da menfi cevap vermış ve şöy-
•\llb ır. Bu plan Fr 7.akneler, ınüsbet bir netice. na eyliycceğini bildirmektedir. Gand 

aUeronu . • ankonun ve t le söylemiştir: 
tı n ıstif 1 .Ye hag;ıanmı)!i ır. Lord Lothanın Times'te rıkan bir B. f 1 v 

asker} . a arını \'e yaban • * -.. I tara 1CJ1 "-Böyle bir müzakereye girişmi-ı..~. • er ile. mü . mektubunda teklif ettiği mutavassıt 
-rıbnalan şavırlerin harice çı yeceğim, demiyorum, fakat böyle bir 
h .. · nı na.zan d 'k patnada (Hincllstanda ( tarzı halli de reddcrek diyor ki: 
~. Plan c'dcU ı kate almak - müzakereyi derpiş etmiyorum. Bu, 
ıxı... ı dlr ve h "l ıur:cııc;ilerle Miislüman- "Bugünkü şerefli sükuneti parti i- Londra, 15 (TAN) - İngiltere 1·le kk f "'tnleketl d a en yabancı münasip ahvale müteva ı trr. ,, 
tılyaaet ve~ e bulunan müteaddit Jar arasında ka\'ga olmuştur. le valiler arasında her gün vukubula· Fransa arasındaki Belçikanın biti\ • 
fnıdan d" tin adanılan grupları tara 2 ölü, s yaralı ''ardır. cak zelilane münakaşalara tercih e- raflığma ait müşterek beyanname 
tlır. İki ta.ruş · Ulerek tedvin olunmuş: * derim.,, metni, B. Edenin Brüksele gitmesin-
titu af askeri L ondrada 2 hin kömür Harekat clört bef gün •onra den evvel neşredilecektir. Bir ihtima-

~e SOndajl şefleri nezdinde amelesi grev ilan et - b l le göre, Belçikada, Fransız _ İngiliz 
tu-. :Su p1· ar yapılmıya başlanmış • . Cif ıyor bl·w· 
~ anı vUcud mıştır. Londra. 15 (A.A.) _ Veziristanda te ıgıne cevap verecektir. Diplomasi 

e, ancak a getirenler, bu su * . . t mahafili her iki vesikanm aynı· za • hi Ya kı ıı ki Hint ihtilalcilerine karşı hareka a 
ş devresi ile n. z Ya beyaz bir ted L onclra ekspresi yoldan muhtemel olarak dört veya beş gün manda neşredilmesini istemektedir. 

"e tahripkar . ihayet bulacak uzun çıkmış, bir ~k yolcu- sonra başlanacaktır. Belc;ika. Milletler cemiyeti mukave-
~e~ dUşUnm~~ ~a.rbe nihayet ver - lar yaralanmıştır. Gazetelerin a.sketi muhabirleri, tn· lesine göre. ifaya mecbur bulunduğıı 
tiın ısllli "tesk· e r. Yeni hükume - 111 giliz krtalarmm vazifelerinin çok güç vazifeleri ihtar eden formülii. alenen 
t Yetçuer ittih ~ve Yapıcılık cümhu - R oman,ralı tayyareci olduğunu tebarüz ettirmektedir. Zi • kabul etmeğe mütemayil değ-ildir. Bu 
'kır. ~ankonuna 1 hükumeti,, olacak- Prl'ns Bibesko, Bük- ra, isyan halinde bulunan dağlık mın tereddüdün sebebi, zecri tedbirlerin 
18lllı ile asi k generallerinden bir reşe .:itmek üzere Atinaya in takadaki arazi vaziyetleri, Guerilla - tatbiki halinde ordularm Belçika a-
~_ıbu Planı m~;eue_nn ekseriyeti - mlştir. va çok müsaiddir ve asilerin lehinde· razisi~den geçmelerine razı olmak is-
'"~ tahmin 

1 
nunıyetıe kabul ede dir. temeyışidir. 

Romada 1941 Sergisi 
Roma, 15 (TAN) - 1941 de açı

lacak olan dünya sergisinin inşaatına 
başlanmıştır. Büyük merasim yapıla
caktır. Sergi sahasına. büyük bir çam 

ağacı dikilecektir. -----
Sınai Mülkiyet Hakları • 

Ankara. 15 (TAN) - İktısat Ve
kaleti milli ve beynelmilel sınai mül. 
kiyet haklarının himayesine dair olan 
kanun projesinin hazırlığını bitirmiş
tir. Bugünlerde Başvekalete gönderi
lecektir. 

<lliaj o unrnaJrtad 
ıh anm kuvvetı . ır. General 
.... l.ıi . Ctine gelin b ----------------~----------------------------'------------------------------------------
td aJaya sadık ce, un-

ecekıerdir. kalınakta devam 

Bilbao ı· 
unanı torpilclen 

:Saa temizleneli 
~ it hUkfımeti b . 
lllın torpUd ' UgUn Bilbao lima 
duğunu il" en tamamile serbest ol-
•i l' an etmiş v b" l . . 
b lJlı.ana bila • . e ır ngilız gemi 
ao hUkfırneti hadıse gİrmiştir. Bil -

inanı rnUdaf Sahil bataryalarının 1i 
rn;. ı. aaya ka·r· 1 
~ 'uulunu 1 0 duğunu bildir 

:SugU Yor. 
lla Uğr n Madrit to 
'ele.r .. arnıştır. Bu P~ bombardımanı 

olrnUştUr Yllzden birçok kim 

-~irai -
'<0111b· ~Icar ınalar 
l'uıac a, l5 (TAN 
atına alt Ziraı k b ") - Bu sene ku
lt b l!a.k llet om ınalar için satın 
~tliıı Zir::tınakinelerin pazarlı
' ~ I>aıarlıwa Vek~letinde yapıl
~ ebi tırrn~ Yi~ıye Yakın yerli 

trde beıı· glrınıştir. Netice bu 
1 olacaktır. 

Yine Suriyenin içyüzü 
D 

ünkU gazeteler, Surlyedeki 
Ale\'ilerin ıstıraplanndan 

bahsedivordu. Ale,·iJer dinsiz \'eya 
raifi ithamlan karşısında bulu
nuyor \'e bu ithamlar yüzünden 
şer'i mahkemeler tarafından göre
c.ekleri mııanıelPlerin a~rırhğı kar

şısında enlli~elere düşüyor ,.e so -
nunda ya mezheplerini değiştirmek, 

yahut darü diyardan ayrılmak şık
lanndan hirile karşılaşacaklarını an 
byor n bunun ıstırabını ~ekiyorlar. 

Etilerin halefi olan bu Aleviler, 
halis Türk oğlu Türktürler. Bu 
Türk oğlu Türklerin ıztıraplarlle a
lakadar olmak bizim l'1lzlfemizdlr. 
Nl~ln bu Türk oğullan din hürriye
tinden lııttifade etmiyorlar? Niçin bu 
Türk oğullan elini mnhepleri ~·ü
zünde.n aiır muamelelere ui'rasm -
lar l'e vatandaşlık haklan bertaraf, 
insanlık haklanndan mahrum kal-

ııımlar? 

r····~~;~·:···~~~~···~:;··~;;~~~-~······~ 
f •••••••••••••••••••• ,., ...•••••. ,., ••••••••••••.•••••••• t 

Din ve mezhep yüzünden baka- Fakat yeni Suriye hükfımetinden 
rete uğramak, Kurunu \'ustaya ait hoşnut olmıyan unsur, yalnız Ale

viler d ğildl ve Kurunu Vusta ile ölen bir taa- e r. 
nıülllür. İstiklaline kavuşmuş otan Ermeniler de, Ç~rkezler de, Kürt 

ler de Surl,·e hükumetinden mem-
Suriye, bu Türklere din ,.e mezhep nun değil. Bütün bu unsurlar :reni 
yiiZünden en ağır muameleyi yap- hükômetin hattı hareketinden ·ha-- ' 
makla yeni hayatına girecekse, bu yat ve mukadderattan namma yal-
yenl hayat Suriye için bir saadet mz şeamet bekliyorlar. Suriyenin 

'\'e refah başlangıcı yerine ıstırap Şimal kısmında yerleten Nasturiler, 
ve cidal başlangıcı olur. tazyik ile kartılanacaklanna kat'i 

Çünkü Türk oğlu Türk Aleviler, surette kanidirler. Surlyenin tlma-
ya dinlerini değiştirmek, ya yurtla- llnde yerle§en bütün bu unsurlar, 
nndan hicret etmek şıktan karşı - sayı bakımından da Araplara faik bu 
ıııında kaldıkları zaman bu iki şık· !onuyor ve birtakım Arap bedelile-
tan birini s~mek gibi bir nziyete rinln idaresi altında yaşamayı, ~ok 
düşmezler, Ü!:Uncü bir ~ık bulurlar ağır buluyorlar. BütUn bu faal '\"e 
,.e hürriyetleri, hayatları uğunm- mf'deni hayata teşne olan unsurlan 
da sonuna kadar mücadele ederler. bedelilerln t~lr ve idaresi altında 

yaşatmak, onlan geriliğe mahkfim 
etmektir. Bütün bu unsurlar, geri
liğe karşı isyan halindedir ve hu 
is~·anın patlak verece~ dakika. U· 

:ıak dejtildlr. Bilakis ~·nkmdır. 
Suriyede bir unsur kalıyor ki, o 

da Araptır. Fakat Arap ta bugünkü 
idaredt>n, bugünkU idarenin başm
da bulunanlardan memnun değil. 

O da inim inim inliyor. O da fikrini 
söyllyemiyor. O da ıstıraplannı ifa
de edemiyor. O da bağıramıyor. 

Tra.bluqam Limanından blle mah 
rom kalan Suriye, deniz hava..'lmdan 
deniz kıyısmdan uzaklaşmanın ıstım 
bmı bütün varlığını 111arsan tanda 
hisSedJyor. Fakat hissini sö~·Uye • 
mlyor ve 111öylemekten menedili7or. 

Sorl~·ell Araplann l~inde biriken 
bu ıstıraplar patlak nrmlyeeek mJ? 

Buna hk üphe yok. Ve o zaman 
Suriyede ntanpervf'rlik iddiaııımda 
bulunanlarm aktı hasma ~elecek. 
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Bakırköylü Kariimize: 
Nükteli ve zarif mektubunuzu aJ

dtm. Tesisini t.asav\'ur buyurdnğuuuz 
Eşekleşme Ceml~·etf riyasetini bende
nlze münasip görmenizden pek mü• 
tehasst'i oldum. Teveceühünüze teşek
kürler ederim. Arkadaşlardan Eş. Şe. 
de umumi katipliğine taliptir. 

Mektubunuzu aynen neşrederek ka· 
rilerlmi ince nUktelerini'Zden istifade 
ettiremediğime pek mliteescı:rhu. An
cak merasimini ikmal ederek kanuni 
ki~m~sinl giymiş olan cemJyetlerln 
maksat ,.e wzlfelerlt ı halka neşredl· 
lebfldiği için bö~·le hareket zaruretin
de kaldım. 

Bu \'esile Jle daima fe\'87.U ve te • 
• vekkülünün haJTanı olduğum esekle

re karşı olan müşterek sempatiyi hlr 
kere daha izhar etmeme müsaadenizi 
dilerim. 

Eşek, hiçbir zaman inkar etmediği 
e15Ckliğile kimıııeye fenalık etmemiş bJr 
hayvandı. Becerik izlere "eşek!,, clen
m~sinl ilk protesto edenlerden olclo· 
ğum f(;in hakiki eşeklerin yüzüne 'ic
dan Mirahati ile bakmaktayım. Ger
çek sıracıma göre her birimizin azar
lama makamında kullandığımız bu 
"eşek!,, vasfının tamamen mana.'ltz ol
du~unu, düşün<lüğUnUz "Eşekleşme 
Ceml:retl,,nln teessiisU derhal mt>yda. 
na ko~·acaktfl'. 

İnsan sütüne be,nzlyen yegane hay
'\"aruD eşek olduğunu ve ana sütUnde.n 
mahrum bebekleri beslemek için eşek 
sütü \'erildi~J dUştindük!:e bu kadar 
derin ve yakın müna.cıebetlerle bağlı 
olan bu hayvanın muttasıl hakarete 
uğrayacak kadar bUyük olan kmnır 
ve kabahatinin ne olduğunu araştrr. 
dun '\"e 5u neticeye \'1lrdım: ÇünkU 
bi~are saftır, samimidir. Mahb·ett 
ni, yani eşekli~int .:izlemez '\'e oldu • 
ğundan ba~ka fürlü görünmek lste -
medi~I i~in eşekll~ini glzlemye, me
sela katır n:ra k~i g~lnmtye lü7.U111 
görmez. Onun için herkes eşekllifnl 
nirline vunır. Halbuki ona gellnclye 
kadar nPIPr vardır: Dinleyin aziz o
kuyucum ! 

Sultanlardan birinin devrinde bir 
'·ali her ~ttlı!I yerden bir ha:rll haraç 
ıılmaj'J adPt edinmiş imiş. Bu l!IUN'tle 
tavin eitlldl~ \ı:llayetlerden birine nr
dığmm ikinci gilnii e\-vela Rum Ayam 
nı da,·e~ etmlcı. Hoş beşten sonra bfr. 
'1en hire dPmis ki: 

_ Aşağı ahırda bir hayvan ftJ'f 
Gidin bakın da sonra gellp mUtalf'alll
zı ı.öy ler1'1n iz. 

Ahırdaki ha;n-an alelade bir blnelı 
atı imiş. Görmtişler \'e yukan çıkıp 
valiye: 

- Gördük efendim! GUzel at! 
Diyecek olmuşlar. Vali birdenbire 

hiddetlenmiş ,-e: 
- Vay hain herifler! Göz göre g6. 

re Maltız k~isine at diyorlar. Alın 
şunlan aşağıya ... 

Diye bağınn<-.a, herifleri bodruma 
indirmişler, tala sopa icap ettiği ka
dar sızdırmışlar. Ertesi günü sıra Er· 
meni ayanına gelmiş. Mutat sohbet
ten sonra vaJI onlara da: 

- Aşağıda benim bir ha;pıuıım 
\·ar! Gidin bakın da tekrar gelin 
görüşelim! deyince dUn Rumlann ha. 
şrna geleni öğrenmiş olan ErmenDer 
ahıra inip !:ıkhktan sonra gu.ya kur
nazca davranarak: 

- Gördük efendim l Çok güzel ke
~iniz l1ll'. Allah bağışlasm ! diyecek 
olmuşlar. Vali bu sefer de: 

- Vay edepsizler vay! Koskoca• 
ta keçi diyorlar. Alın şunlan aşalı ... 
demiş ve onlar da icap ettiği kadar 
dövUllip sızdmlmışlar. 

VçüncU gün Yahudiler davet edD· 
ml'j. Uzatmıyalım. Onlar da ahıra ı. 

nip çıkmışlar. Fakat vali daha söze 

ba~lamadan l~lerinden en ihtiyarı de
miş ki: 

- Sultanım! Hayvanı yorduk (g~r· 
dük). Bu ne attır, ne keçidir, o bir 
Allahın belasıdır. Nekadar emrediyor

san, söyle de l~i dayaksız bitirelim. 
Bu fıkranın anahtar taşmı teşkD 

eden tarafı Yahudlnin dediği ne ol • 
doğu belli olnuyan hayvandır. O u
mankl bu Allahm beliAma *ğl bin 
kere tercih etmez misiniz! 
Eşek fıkralan, e§eğin meziyetleri, 

eşek hakkında dünyada yazılım~ ld
kiyeler '\'e mülihazalan toplayarak 
bir eşek edebl~·atı yapmak lsti~·onım. 
Bu yolda bana yardımınızı diriğ eder-
misiniz! Derin saygılanmla .... 

B. FELEK 
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~~ahkemelerde 
.~ 

Şimdiye Kadar Hiç 
Deniz Görmemiş ! 

Dün Sultanahmet Sulh Uçüncü Ceza mahkemesinde bir yanke
sicilik dava.ama batlandı. Erop iıminde birisi, suçlu yerinde bulu· 
nan Mu,lu E,refi göstererek: 

- Bay hakim, ben bu sabah balıkhanede idim. Bu adam bana 
sürünerek geçti. Ben ,üphelendim. 

Hakiki 
Yan cebimdeki paramın biraz 

azaldığını gördüm. Fakat k~ç 
kurut atırdığım kat'i olarak ıöy
liyemem, dedi. Hakim, Eşrefe 

ıöz verdi. Etref te kendisini fÖY· 

le müdafaa etti: 

14 Seneye 
Mahkum 

Oldu 
Bir dilzüne evin kapılarını kırmak 

suretilc hırsızlık yaptığı için Celal is 
minde bir sabıkalı 3 ay evvel asliye 
ilçtincU ceza mahkemesi tarafından 

14 sene hapse mahkum edilmişti. Tem 
)'iz mahkemesi, soyulan bazı evlerin 
kapılannm sağlam olup olmadığının 
ehli vukufça. tesbit ettirilmesi için 
bu karan bozmuştur. DUn. mahk~
me bu bozma kararına uydu. Kapılar 
da keşfedilmiş ve sağlam olduğu an
laşılmıştı. ~füddeiumuml Feridun es-

BugUn matinelerden itibaren iPEK '7~ MELEK sinemalarında 
ŞA!Rt HA ı..Mf Q'f CENAZE MERAS!Mt Biltün tafsilatUe 
AZAM .J. YA ~ TAR1HI ve EDEBİ HATIRATI TÜRKÇE sözLO 

Filmide ilave olarak göstermeye başlanacaktır 

BUGUN MELEK te2BUYUKFILM ., ı 

1-Kral Egleniyor 
New-York Operasının baş" artistleri tarafından Fransızca sözlü f evka

t "iade bir surette temsil edilen film 

2-Günah Gecesi 
GABY MORLEY 

GEORG RlGAUD ve CHARLES V.Al\TEL 
(Fransızca sözlü) 

naveten: ŞAlRt AZAM HAM!D'in cenaze merasimi, tarihi ve edebi 

hatıraları bUttin ta!silatile TUrkçe sözlü. -----• 

btanbuJ: 
Buaünkü proaranı 

ögıe ne~riyatı : 
12,30 Plakla Turk musikisi 12,50 }Ja\ 

13,05 Muhtelif pl.ik neııriyau. 14 Son. 
Ak anı neşrıyatı : 
17 lnkılip dersleri Üniversiteden ııa 

Recep Peker tarafından 18,30 Plakla 
musikisi ı9.30 Spor· musahabelerı : Eır3 
fik tarafından 20 Türk muııkı heyeti• z 
Omer Rıza tarafından arapça soyleV· 
Vedia Rıza ve arkada~ları tarafından 2 musikııi ve halk ~arkıları. Saat Ayarı. 
Orkeıtra , 22,15 Ajans ve borsa haberlj 
ertesi ıunun procramı. 22.30 Plakla ıo 

Rapor 
Mahkemede 

- Ben lstanbula iki gUn evvel gel
diın. Bizim taraflarda deniz olmadığı 
için balık yoktur. Ben bu yaşıma ka
dar hiç balık görmedim. Balıkhaneye 
gittim. Oradaki çeşit çeşit mahluk
ları seyrediyordum. Muştan bunı.ya 
para çalmak için değil, para kazan
mak için geldim. 1stanbulun köşe bu
cağını, gideceği yolu bilmiyen bir a
dam hırsızlık yapabilir mi? 

ki kararda ısrar edilmesini söylPdi #••-• Bu akşam T () R K sinemasmda. ----· Opera ve Operet parçaları 23 Son. • 
Belediyenin paralarını ihtilas ettiği 

için tevkif edilen Galata şubesi eski 
tahsildarı Nadinin dün ağır ceza mah 
kemesinde muhakemesine devam edil
di. Mahkeme geçen celsede Nadi hak
kında Adli Tıp müessesesi tarafından 
verilen asıl rapor suretinin getirtil -
mesine karar vermişti. DUn mahke -
rnede gelen rapor okundu. Nadi dece 
zai ehliyetini selbedecck hiçbir hasta
lık bulunmadığı bildiriliyordu. Hal -
buki Nadi, mahkemeye kendisinde 
aktl hastalığı bulunan bir rapor ge -
tirtmişti. 

Bu muarref raporun Adli Tıp mUes 
sesi ba§kô.tibi Raif tarafından veril
diği iddia edildiği için kendisine iş -
ten el çektirilmiş ve tahkikata baş -
lanmıştı. 

Azadan Muhlis, ehli vukufa Nadi
nin hesaplarını da tetkik ettirmeyi 
kararlaştırmıştı. Bu tetkikler henüz 
bitirilemediği için muhakeme talik e
dildi. 

Ezilerek 
Ölen 

Jandarma 
Kurban bayramının ikinci gUnU Me

cidiyeköyünde jandarma Konyalı Bek 
taşın ölUmU ile neticelenen hadisenin 
muhakemesi sonunda asliye UçUncU 
ceza mahkemesi her iki kamyonun ş~ 
förleri olan Mikael ile Caferi sekizer 
ay hapse mahkum etmişti. Temyiz 
mahkemesi, Cafer hakkındaki karan 
bozduğu için asliye Uçüncü ceza mah
keme inde diln bu davaya devam e
dildi. Temyiz mahkemesinin bozma se 
hepleri arasında. şoför Caf erin kam
yonun sol tarafına adam almı§ olma
sının ölüme sebebiyet veremiyeceği 
kaydedilmişti. Müddeiumumt Feridun, 

Davanın hiçbir şahidi de yoktu. Ha
kim bu iddiayı sabit görmediği için 
Eşref hakkında beraet kararı verdi. 

Soygunculuk Davası 
Geçenlerde polis Basriyi öldüren ve 

iki memuru da yaralayan sabıkalı Niı. 
zımın dün Asliye ikinci ceza mahke
mesinde bir soygunculuktan dolayı 
muhakemesine başlandı. Şahitleri gel 
mediği için muhakeme talik edildi. 

Şeker Kaçakçıhğı 

Suçluları 
Şeker kaçakçılığından suçlu olarak 

ihtisas mahkemesi tarafından ikişer 

sene hapis, ikişer sene sürgün ve 103 
bin lira ağır para cezasına mahkum 
edilen Salahaddin Rifnt, Galip ve 
Burhan hakkındk'ki temyiz nakzı ka-
..... -u~~- .a_,,MIUUJ"""8.ln....--- .... ~ 

başlanmış, fak at mahkeme eski kara
rında ısrar etmi§tfr. 

Ayakbastı Paraıı Alan 
Mahkumlar 

Eski mahkumlardan olup ta hapis
haneye ilk gelenlerden .:ıynk bastı pa
rası almayı adet edinen lOO mahku
mun taşra hapisanelerine gönderil -
meleri kararlaştmlmıştır. 

ehlivukufun da bu meselede Caferin 
jandarma Bcktaşı sola almış olması
nın ölUme sebebiyet verdiğini söyle
diklerini nazarı itibara alarak eski 
kararda ısrar edilmesini istedi. Mah
keme. kararın tefhimi için başka bir 
güne talik edildi. 

Amma. kendisi. Kendisi dünyanın en aptalı! .. Ne 
olurdu o da bir mayo alsaydı. 
Nazlının teni esmer .. Kendi kollan kaymak gibi 

Mahkeme de avni kararda ısrar etti 
Celal 14 sene hapisanede yatacaktır I 
Memnu Mıntakaya girmerrrtler 

Asliye üçüncü ceza mahkemesinde 
dtin , ecnebi tabiiyetinde bulunan An· 
derya, Hoda ve Dofter isminde Uc 
kişinin muhakemesine bakıldı. Bunln
nn memnu mrntakaya girdikleri id
dia ediliyordu. Mahkeme bu iddiayı 
sabit görmediği için üçü hakkında do 
beraet kararı verdi. 

Üç Gürı 
Hapis 

Şehremininde Uzun Yusuf mahal· 
lesinde oturan Cemile, dün sabah ev 
sahibi Zühtüye kira mukavelename
sini götürmüş ve verdiği aylıkları ar 
kasma ko.vdetmesini iı;temiştir. Bı. 
sırada Zühtli ile Cemile arasında bir 
münazaa çıkmış ve Cemile ZühtUye 
sövmüş ve hakaret etmiştir. 

Üçüncü asliye mahkemesi dün bu 
davayı neticelendirmiştir. Cemile. üc 
gUn hapis ve bir lira da para cezasına 
mahkfim olmuştur. 

Fırıncıyı Bağlıyarak 
Paraıım Alanlar 

C":reçen sene temmuzda Aksara.yda 
fınncı Nurinin ellerini ve ayaklanru 
bağlamak suretile bin lirasını alan 
marangoz Hulusi ile Cemilin muhakc· 
melerine dün ağır ceza mahkemes;n. 
de devam edilmiştir. Muhakeme, müd 
deiumumtnin iddinaemes!ni söyleme
si için talik edilmştir. 

4 Ay 
Bcykozun Mahmut Şevket Paşa 

köyünden İbrahim isminde bir genç. 
Gezban kızı Neblveyi kaçırara ktec&
vUz etmek sucu ile vaprlan muhake -
'Tlesi neticesinde dUn amr cezada. 4 
hapse mahkC\m edilmiştir. 

beyaz... • --~--ı_.-J~~-J!!ll-.I .... _ 

Sabriye: 
- Of sıcaktan bunalıyorum diye, siyah tsnlilğü. 

nUn kollarını sıvamıya uğraşıyor. "Gllzel sesli,, de. 
likanlı siyah önlük altında.n çıkan bembeyaz bilekle. 
re bakarak yutkunuyor .. 

- Siz hiç güneşte yanmamışsınız maşallah. 
Sabriye kulaklarına kadar kızarıyor. 
- Güneş gördUğümUz yok ki .• 
Mürettip Salih kürekleri bıraktı .. Eline aldığı blr 

rakı şişesini açmıya uğraşıyor: 
- Ben hemen denize atlıyorum. 
Diyerek Nazlı ayağa kalkıyor ve bir an sandalı bir 

yana deviren bir hareketle sula.nn içine atlıyor. 
Deniz ... 
Nihayet denize kavuştu.. Soğuk suyun, gtineşin 

altında büsbütün ısınmıt olan. vücuduna dokunuşu 
onda sonsuz bir zevk uyandırıyor. 

Günlerce tahayyül ettiği zevkten bu hakikat bin 
bir kat gUzel ..• 

YUzmiye başlıyor ..• 
Salihi, Sa.brlyeyi, ve güzel sesli de1ikanhyI unuta. 

rak .. Makine başında bunalıp terlerken hissettiği iş. 
tiyakla. çok kuvvetli olacağını tahayyül ettiği zevkin 
kat, kat, fevkinde olan reel bir zevkle adeta sarhoş. 
Su, çok seven fakat mahmur bir aşığın ürkek okşa· 
yışlan gibi hafif, gayet hafif ancak hf!sedllebilen 
tema.slarile omuzlarından ~ağı eUzUlUyor. 

Ve Nazlı kulaç ata, ata enginlere doğru açılıyor. 
- Hey nereye? ... Çok uzakla.şma Nazlı! 
Nazlı soyunurken siyah l:SnlUğilnUn cebinde bırak. 

tığı kızıl tarağını yere bıraktığı yeşil eandalını dU.. 
~UnUyor .... 

" 'e iyi ettim de bu hafta çalı~rm.,, 
Babası ne kadar kızacak ... Ya annesi .. Ya köşe ha. 

~ındaki bakkal Hristo ..• 
Sular neşeli bir kahkaha ahengiyle hep omuz baş. 

ınm~m~~ıtıtı1m~~ı~ırmmım ........... ......, __ :..ıto ___ _ 
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!arından arkaya doğru kayıyorlar. 
Melek yine klmbillr mahut imam eda.sile ne nasL 

hntler verecek ... 
Ufuk be?Tak .. Öyle berrak öyle lekesiz öyle bulut. 

suz ki ... 
Deniz de titiz bir ev kadını eliyle silinmiş mavi 

akisli loş bir aynayI hatırlatıyor. Ve Nazlı l'!anki ken
di gittikçe uzaklaşan bu ufka. varabilmek imkanı 
varmış gibi kulaç atıyor. 

- Nazlı ne de güzel yüzüyormuş. diye mürettip 
Salih hayran, hayran arkasından bakıyor. 

• • • 
- Artık dönmiyecek misin?. 
Sabriye bağırıyor. 
- Nazlı abla sana söylUyorum artık dönmlyecek 
lsln ?. 
- DönUyorum, dönUyonım. 
Diyen sesi işitiliyor. FJlbet te dönüyor, dönmeme. 

l'line imkan var mı ? 
Haftalarca bir makine başında yıpranan çalışan 

bir çocuğun uzun, uzun yüzmek için kuvveti. ne • 
fesi olabilir mi? .. 

Bir kaç kulaçtan sonra o kollannda kesiklik, bil. 
tiln vücudunda yorgunluk hissetmiye başladı. 

Denize doyamadan, suyun serinliğine istediği gL 
bi kanamadan, nefesi kesildi .. 

Dönilyor ... Yavaş, yava,ş dönliyor. Onlara. doğru .• 

• • • 
KAyikta oturuyor mayosile •.. şimdi ıslanıp ·vilcudtt· 

na yapışan mayo... Onun mayo altında kalan vlicut 
güzelliğinin sırnnr bUtUn tef erruatile ifşa ediyor. 

MUrcttip Salih bu kızı belki sevmiyor amma!. Sev. 

BUyük musiki gala temsili 
lkincl Karuzo, MilAno Opera.sının meşhur tenoru, zamanımızın en tatlı Günün program özU 

sesli mugaruılsl A L E S S A N D R O z I L l A N l Senfonik Kon erler: 
21.15 Varsova Leh fılharmonisl 

A .4'iiiiiiil .. ~ ~ ~ r" ~ • ..:::::3. ı ıu.ı ti l\otJ!terler: 
~ ~ 'i?"' .:....& ~ l;:::::9 13.10 Bukres Plllı: konseri ıs.ıs :S:iı1 

Muazzam musiki filminde Verdi, Puccinl, Giordanonun en güzel opera- ven Çıft piyano. ı 7.30 Varıova fl":P' 
ıarmı, Napoliten serenatlarını taganni edecek ve lstanbul halkına em- bandosu. 18 Bükres Eğlenceli musikı ~ 

1 
Varaova Piyano, kllrnet, orkestra. 

salsiz derecede zevkli saatler yaşatacaktır. Moskova Karışık konser. ısı , ıo Buda 

PAUL HORBIGER _ KAROLA HOHN • F!TA PENTKHOFF ı Çigan musıkısi 19,20 Varşova Hafif ınıı pllkları. 20 Hamburc Karııık konser. Z 
Fevkalade film lçln yerlerinizi evvelden temin ediniz. Telefon: 40690 1 Viyana Radyo orkestrası. tenor. 20,4S 
~~-~~~~~~~~~~~~~~~~· ••••••••I ,ova Operalardan sahneler. 21 Bratı

5 

~ • Koro konseri (Çek eserlerinden) 21.ıO 

, Milll Sinema d a~•l---, 
lin Kuçuk radyo orke~trası. 2ı.ıo Bre 
Robert Gaden orkestrası (hafif ınl15 
21.25 Prag Koro konseri. 23,30 KoJon1' 
pera Hhneleri. 23,30- Berlin Gece lı;oll 
24,05 Budapeşte Çigan musikisi Her hafta olduğu gibi yine (yarın matinelerden) itibaren bu sene Be

yoğlu sinemalarından ayrı ayrı gösterilen iki şaheseri bir programda 
r;östereceğini muhterem müşterilerine arzeyler. 

' >peralar, Operetler: 
20,15 R. Straus'un "Der Kascn,. isi 

pcruı. 20.30 Briıno Çimarozanın "Gıtli 1 H 1 ( E V O Baş rollerde: 
''Denizaltı Kahramanları,. Harry Baur - Marcelle Chantal ı divaç .. iıımli opera piyesi 20.35 BUkreSd 

perada verilecek piyesi nakil. 20.30 Bu • 
te Operadan nakil. 22 Roma Vateııt 

Tahtelbahir muharebeleri hakkında şimdiye kadar yapılmış olan film
lerin en hakiki ve müthişi, ~k, heyecan, gözler önünde canlanan bü
tün bir deniz hayatı ., 

"muzika,. isimli opereti. 

ÖLÜM HABERLERi 2 G •• h G • Mümessilleri: • una ecesı '}aby Morlay- Charles Vaneı öLOM 
Asri hayatın doğurduğu, ve bütün servet ve ihtişamına rağmen haya- TUrk Yüksek .Mühendisleri Bir 

den: İstanbul belediyesi Mecari Ş 
si müdürü Mühendis Celil vefat 
miştir. Cenazesi bugiln saat on b 
Arnavutköyünde Kuruçeşme A'(fl 
vutköy tramvay caddesinde 5 ııu 
rolu evinden kaldnılacaktır. ıstan 

tının esiri genç kızın heyooanlı macerası. 

YENi NEŞRIY AT 

Dinmez Ağrı 
:,ın ~•nemdda 

Dünyanın en güzel jön pröm -
yeri olan ve Greta Garbo'nun 
nişanlısı 

v :tS ..l!J;n; ı r a ı-,:ro n; un l azan: Mükerrem Kamil da bulunan arka~ıtarın son vaz 
1 Y ni Kitapçı, 25 kuru luk ucuzlar ıenfü K u geım 

en güzel ve bu sene gösterilen 
yeni filmi 

serisi çıka.rmıya başlamıştır. Dinmez olunur. 

GiZii iZDiVAC 
Ağrı, bu seriye dahil eserlerden biri- • * * 
dir. Bir mektepli kızın macerasını an.. Hazin B · r Ölüm 

SEVEN ve SEVtLENLERtN 
filmi. Aynca: ÇİNGENE GE . 
CELERt RENKI.J müzik ve 

!atmaktadır. Mükerrem Kamil, genç- İstanbul belediyesi Mecari şu 
ler tarafından eserleri çok sevilen ve müdUrU mUhendis Bay Cclfı.l GU . 
çok okunan kıymetli bir romancımız. uzun senelcrdenberi değerli bilgİ51 
dır. Dinmez Ağrı onun en güzel eseri sonsuz gayreti ile çalıştığı vazifı 

• dir. başında dün ani bir surette T 
• rahmetine kavuşmuştur. cenııı 

EminönU Halkevinden: Mısır Gecesi 
bugünkü 16 nisan cuma gUnU 
11 de ArnavutköyUndeki hanesin 
kaldırılarak Arnavutköy camiinde 
mazı eda ile Rumelihisarındaki 
kabrine defnedileceğinden me 

Büyük şair Abdülhak HA.midin ha
tırasını taziz maksadlle bu akşam 

(16, 4, 937 cuma) saat 20,30 da evi
mizin Cağaloğlundaki salonunda bir 
toplantı dtizenlenmiştir. 

Bu toplantıya ayrıca davetiye yok
tur. Herkes gelebilir. 

Yeni Kitapçı, eski ve yeni Rus ede. 
biyatından, dilimize çevirtmek üzere 
bir seri hazırlamıştır. Mısır geceleri 
bu seriye dahildir. Geçende ölUmUnün 
yüzUncü yılı hatırlanan Puşkin'in e
seridir. Türkçeye Hasan Ali tarafın. 
dan çevrilmiştir. Fiyatı 30 kuruştur. 

de bulunmak istiyen akraba ve 
bası 11 de mezkur evde bulunn1Bl 

Yazan: SUAT DEKVI!;) 

giye yaklaşan bir istekle beğeniyor. 
- Of •.. Kurulanmak için havlumuz yok. 
Salih memnun bir gülüşle: 
- Güneş seni §imdi kurutur, diyor. 
Nazlı düşünüyor: "Beni çıplak görmek hoşuna gi

..ıiyor,, ve yüzü kızarıyor: "Namussuz herif.,, neden 
namussuz olsun? Nazlı kötU olmak istemiyor mu? 

Malunudu dU§ünUyor. Neden 1imdi Mahmudu ha
tırladı: "Senelerdir, işsiz gezer maskara, kopuk.,, 

Salih hiç te çirkin çocuk değil, bilakis güzel, hem 
de iyi bir zanaat sahibi. .. 

"Papelleri de vardır onun, makine ile yazıyor. El 
ile dizen mUrettipten her halde fazla alır.,, 

Peki, niçin Mahmudu dü ünUyor? .. 
• • • 

- Nazlı, bir rakı içmez misin? 
- Rakı mı? .. Ben hiç içmedim. !çmem .• 
Kötü karılar rakı içmez mi? Elbette içerler: ''Bu 

rakıya alışmalı galiba!,, 
Fakat çocukluğundanberi kokusunu, babasının ağ. 

.zmda kokhya koklıya bu re.kıya karşı öyle derin bir 
ikrah duydu ki. •.. 

Sabriye: 
- Vallahi ben içmem, diyor.Hiç içmedim, annem 

beni boğar yeminle ... 
- Yok canım, bir lokma tat. 
Hava çok sıcak .. Denizin hareli samı uzertn<le pI

nltılar var •... 
"Mürettip Salih ne yakışıklı bf r genç., 
Sabriye hep bunu dUşUnUyor .. Fakat "GUzel sesli,, 

delikanlı Sabriyeye dolıu bir kadeh uzatıyor: 
- tç be bayan, diyor, bir kere içmekle ktyamet 

kopmaz ya ... 
Bir kere içmekle elbette kıyamet kopmaz! .. J{oP" 

maz amma ... Sabriye içmek istemiyor. 
Belki kadehi Salih, kendisine uzatsa alırd 
Salih, Sabriyeye bakmıyor .. Salih karşısında kl" 

rım, kıvrım kıvranarak kahkahalar atan gUzel N 
lıya gözleriyle bağlanmış .. Bu bakıştan onun vUO 
dundan, onun omuzlarından ayıramıyor: 

- Nazlı abla, iç bir kadeh. 
Sabriye, hayretten bUyümUş gözlerle Nadıy& bS" 

kıyor: 

- Ayol, içecek misin? .. Nuııl içersin? •. 
HajTiye her ak9am içiyor. Evine şişe. şişe 1'81<11' 

le gidiyorlar ... KötU olmak kolay mı?.. Bu zıkkJJJlf 
da içmeli ... 

Elini rakı kadehine uzatıyor .. 
Güneş beyinlerinde kaynıyor ..• 
Salih blitUn vücudunun ateo içinde yandığını bi'-

sedlyor. 

Ne fettan, ne bambaşka bir kız bu Nazlı. 
- Nazlı abla! .• 
- Sus be andaval. .. Sen de iç. 
- Allah göstermesin ... 
"GUzel sesli,. delikanlı: 
- Bayan, istersen çıkalım ... Size bir bira aıatıtt'• 

diyor, birayı içersiniz. 
Salih te Sabrlyeye dönüyor: ı, 

- Sahi, Bayan Sabriye, diyor, bir bira içersin e 
bette ... 

Sabriye, Salibin gözlerine ağhyacak gibi bakıyor· .. 
GUneş ne yakıcı •.. Ne yakıcı bir güneş var bugOft" 
- Bira mı? ... 
Öteki delikanlı: 
- Bira. ya, diyor, <:ekelim kenara, ben atlar ?1'f 

ei§e getiririm. Beş dakika eUrmez. 
- Bayan Sabriye iç ne olur?... blf 
Salih, bu genç kıza karşı sebebini anlamadığı 

merhamet hissediyor: 
(Arka!I va.tl 
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T'AN 
Gündelik Gazete --Ah BAŞMUHARRiRi 

TAN' nıet Enıin y ALMAN 

kirde he hedefi: Haberde, fi· 
rüst ' r .teyde temiz dü· 

' saınun.. im ' 
gazetesi l 1 0 ak, kariin -====--= 0 

nuya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Bii ··k yu Şairin 
Cenazes· d ın en 
Ahnacak D 

l:ı\_ ersi er 
.l;;\''\'elkJ 

enısalslı c!Un bUyUk Saire yapılan 
~rnt14,~.z.ı aze rneraslnıJ, bu işteki 
Acernuı~eydana ~kardı. 

g\in defnetnı ölUyU hemen ertesi 
lıyor. BU 1ik eğe karar \'ennelde baş. 
tak cen~ ve rnuu merasim yapıla,.. 
rn e alayı bir 

J idi orgn.nl7.8Syon 
C\"\•elden ~ ;ena.zede herkesin yeri 
l\ert bir in~ edlllr ve merasim as
llıı organı rn içinde cereyan eder. 
c llaıe nı Zltsyonu Yapabilmek için de 
lııntır. ernslnıı birkaç gUn t.ehlr o-

İlalbUkı hl 
ltıeı, Cennı zde hu lLcıule riayet edil. 
ııoılllıur B e derhal ertesi günü dd
l<llat J"fl. u ~sa ntüddet zarfında teş
l'apııan •:aga Vakit olmadığı ı~ın, 
teçe,., tashn hercU mel'1: içinde 

4te bUyük 
l°aslnıı böyle ~alre Yapılan cenazeme-
l'ası arzedı bir hercu merç manza
ne t1rrnı ~·ordu. l\fnçkn Palasm önü-
llııştı. Oen:d.en faz.la insan toplan
~ln. ne h .ese f, tirnk eden ne tale
beıu ld"ı ~ aııun, ne de polisin J-eri 
H..... • nafii · ""~ek l"er eye karışmak lstlyenler 
~ tık~rn hulıırnıyor, girenler bir 

hı.. 'l'orlnrdı 
Q«., aYnJ • 

~·aııinın kaıısıldığı General Şlikrti 
lbUı ttik. cenaze nıernslmlnde de gör-

llinaenat 
''aca~nıız eyh brı defakf tecrübeden 

htuu ille ders §u olmnlıdrr: 
3'U}( eenaı taslrn Yapılacak olan bti
~~ tdUnıeu 0111Ylnrı ewelden organi
t\·.......... • .. : ..._ 1linUn defninde acele et-

~ .. "'4i.c lU 
))ıı;. ~Oste!'fı ..._, uıa. ı.ı.AAuuuçu 
~tellasip bir tnek 1 t-enen hUnnetle 

• DUuııara \'erilebilmell-

~Q • • 
lı' §•Znıin Ricati 

b.~ aşııın ile d 
~ haıtndedi ernokrası İspanyada 
tı faşıstıer r. Orada şfmdlve kat: .lst ltuıvan gnUp görünUy~rlardı. 
:ı-..~lrıdenhe.. nskerlertnln ma~Jfibl-. ~ı rı vnzh·et d 
t... taarruza ·' eğlştf. Demok-
~~la-0.t. Serti \"e fasizın ricate 

""J il rlcat ,, ı 
ı:;ı , sı-._. .ı a nız harp sahasmd d 
'1~ "~• sahad 8 e. 
!lJ or. J\Jrnan1 a da başJamı bulu-
~· ker gönde ar artık İspanyaya ye
ehtı Ul·or. 1taıya~~~en \•ıızgeçmiş gö
nı iş değildir. t la \"nziyetfnt tayin 
ttı ltaıyayu Panyadııld askerleri
\· enn bir l>;erı ~ethınek, dahildf' 
~:lllden lspa~~dnya yol açabilir. 

11dernı '· · )a f:alnin krt tı beh· eli, sl~·ns· k . aa 
a '~et Verehfİı 1 arışıklıklara fle-
11ISıtıd t r. Bu iki t hllk 
te a, talyıı hl .. .. e e kar-

;ıl'or. r turlu kararım ve-

ha a.şıZınln rna~ıu 
t lıe1cıknd'1' n p oldu~ı lhin~ı 58-

t~·~ intihabat orada deınokrasf ile 
bı_ tuıer. nu k hteydanrnda boy öl-
... h a\'gad • lak ~irne~ " a f~ lnn kahkari 

bir gaııtıı ~Jnıldı. Demokrasi par-
lıu irntıh l et knznndı. 

~n l'lcat ~ bUtUn dünyaya fa!'!b:-
e~ a ına girdiği kanaatini 

taıc nsacıa Bluın k 
!'an otuı u da f ablnesf-;ln muvaf-

blr \'azi • nslzrnfn Umitlerlnı kı
~·benıokrat~ et ihdas et:rniştlr. 
c:l ın<len gUne :e:nleketıerde \•a7Jyet 
l'ae, 1ıısist rneınııa;;a do~nı gittiği ı;nl-

z da.ha . e etlerde her mı hl 
Jt 'ehaın t h"" -

et Ulitsa dUn,·a e kesbetmektedir. 
llııioJo.ası gnİı mlkya..cırnda şlmdiUk 

e görn .. _ p \'e faşiını ricat h 
· -ullllekt:ed· a-

ır, 

16 '( 
aşında Bir 

t ~aııkestr kızın Y apttkları 
~ -Ça 
~d ~ab~1 lia Y m~allesinde, o-
111llı ~ı F'intenin si~ oglu Fevzi, kız 
~tnı e diğer baı e 1 lira ile tabanca-
İ>o~abıtaya ha~ eşyasını alıp kaçtı. 

l'ekçu ' 16 Yaşınd r vermiştir. 
rflld er llıaJıaı1 .a olıuı bu kızm Bö
t~:: kandtrıı esınden Kadriye tara. 
~~ kaçllıldı~ Şahap isminde bir 

• gQıı nıeyda.na çıkar -

1 
Kiiltiir Meseleleri Karsısında 1 , 

MEKTEP HAYA TiNi 
P rogram talebeden faaliyet 

istiyor. "Okul çocuğu en ge
niş bir ölçtide f a a 1 i y e t 
ve işe sevkedecek canlı bir mu
hit olmalıdır,, diyor. Bir patron far· 
zedelim, işçilerinden birini çağırı

yor ve ona diyor ki: "Ben faal, ya
ratıcı adamdan hoşlanınm.11 Bu 
söz il.zerine amelenin vereceği hiç 

CEMiYETE 
GORE 

malıdır. 8 - Mektep kendi küme-
ııini kendi yapmalı, kendi elbisesini 

kendi dikmeli, kendi bağını kendi 
budamalı, kendi insanlığını kendi 
istihsal etmelidir. 9 - Ve bUtUn 

bunları sosyetenin tekniğine, eko
nomisine uygun bir surette yap
malıdır. 

bir cevap yoktur. 
Eğer patron ame-

leye: "Ben senden """ 
faaliyet isterim,. 
derse, amelenin 

T ANZIM ETMELi 
BUyUk bir ü-

mitle 2 4UncU say
" fanm sonlarına 

doğru şu satırlan 

okuyoruz: "Der
ıaneler talebenin aerha1 vereceği ce Şu satırların muharriri diyor ki: Bugünkü ilkmektep programı, 

vap şu olacaktır: h h sadece ders dinle-

"Hangi faaliyet? fantazi unsuru yetiştirir. Halbuki okul ayatınr, cemiyet aya- mesine mUsalt o-
lan §ekilden çıka· 

Patron mutlaka tının icaplarına göre tanzim etmek lazımdır. Muallimle talebe nlarak bUtUn ta-
mUşahhas bir fa- lebenln muhtelif 1§ 

aliyet adı söylemi arasında, usta çırak tesanüdü bulunmalıdır. Yeni programın mev- ıer lçln mll§terek 
ye mecb~·oİacak ~ • b. . 1 k 1 J .>larak çalışabil&o 
ve yahut hiç bir ~ zuubahsettiği faaliyetten maksat herhangı lr iŞ e lik değİ, sosya cekleri iş muhiU 

ııııı haline getirilmeli· şey söylememiş ( 1 f d.k f I' t J 1 d olacaktır. "' Şarta ve zaruret ere uygun o an meto ı aa ıye oma ı ır. 3ir.,, 
. . ~ Fakat okuyup bl-. 

Bunun gıbı •. ha- ~"""'""""~ '-"-'"'-'......,.""~ "'"""""".1 "'~ '"" '"" ı~IVll"''"''"" tirdikten sonra yl-
kikat Alemınde h al. t uh 'ti ... · 
parmağımızla gösterebileceğimiz ~"""' • •ıllJI , .. ., "* - 1 ne inkisarı ay • § m 1 ıçın-
milcerret ve mutlak bir f~aliyet • ~-....;.., - de gelişi gUzel çalışılan yer,, demek 
yoktur. Yeryüzünde yaşıyan in· ~ ~ değil, atelye, tarla, kimyahaııe .. de-
sanlann şimdiye kadar tanıyabiL mektir. Dcrsane bu hale nasıl ge-
diği faaliyetleri burada sayıp dö- lir? 

kelim: Adolf Ferrlere'in fikirlerl insa. Dini, hususi, ahlaki, ilmi, fenni mL 

bedii, lisani, teknik, elmnomik, es- nı ancak bu garip neticelere &....-

tetik, terbiyevi faaliyetler, acaba türebilir. Fikirlerin yaratıcı mEf.> • 
daha kaldı mı?. Programın istedi- delerine kadar çıkmadıkça tezat-
ği faaliyet bunlardan hangisidir? }ardan kurtulamayız. 
Bunu açıkça anlamak kahil değil. 

İnsan belki de haksız yere sanmak 
istiyor ki: Program faaliyet için 
faaliyet istiyor!.. 

2 4 üncU sayfayı açmrz; prog
ramm faaliyetten anladığı 

billurlanıyor: Bu faaliyet iş gibi el
lerden çrkan maddi bir faaliyet te 
olabilir, sırf kafadan çıkan fikri 
l.; .. 4'o.li.,_.. .:ı,. nlı>l»l..! 'Rn "o11o .. 1A 

yapılan, kafıı ile yapılan,, tasnifi 
üzerinde durmıyacağım, yani mo
dern bir psikoloji iddiası karşısın
daki çüri.iklüğilnü uzun uzadıya 

söylemiycceğim. 

flıradan programın "yalnız ba
şına veya elbirliği ile,, vücude ge • 
tirmek istediği mevzuları hemen 
yakalıyorum. işte: ~ir kümes mo -
deli, bir an ıkovanı modeli, bir ıka • 
ğrt sepeti modeli, bir köy evi mo. 
deli, bir çıkrık nümun~i. Soruyo
rum: Niçin modeli, nürnunesi de, 
kendisi değil .. 

Sunun içln ki: programı ya
panlar düşilnüyor]ar: ı _ 

modeli, numunesi kafidir. 2 - As
lını yapmak talebenin işi değildir. 
3 - Okul yalnız modeller ve nü
munelerle yani, itibari ve hayali 
şekillerle uğraşabilir. Halbuki bu 
düşünceler hep sakattır: 

Bir ilkmektepte W, t.Z.te kalile•i .-------------. Yazan : 
lsmail Hakkı 

CM:illga Darülfünun 
terbiye profesörü) 

bilakis fantaz.iyc adamı yapar. Öy
leyse programın istediği faaliyet 
terbiyesi ~u sun'i, cebri ve asosyal 

faaliyetlerle verilemez. Ne yapına.
lı? .... 

Evet, ne yapmalı?. Bunu iyice_ 

anlıyabilmek için benim "lçtima.i 
Mektep., imi baştan l4}ağı tekrar 
tekrar okumalısınız. Kısaca söyli
yeyim: 

1 
l~YlUlCIYI 
~ktuplaro 

Fındıkbda Duman 
"le Kurum 

Salıpazarmda Setüstü apartmanın
da okuyuculnrımızdan M. N. Erkmen 
yazıyor: 

"- Bir vakitler Köprüye yanaşan 
vapurların dumanlarından halkı kur
tarmak için belediyenin esaslı çareler 
aradığını gazetelerde okumuştum. 

Biz, Fındıklıda oturuyoruz. Tram
vay caddesindeki bir !abrikanm baca
sından gece gündüz buram buram çı
kan kapkara dumanla etrafa saçtığı 
kurumlar, bu semtin halkını rahatça 
temiz hava almak hakkından mahrum 
etmektedir. Bahçenizde oturamazsı _ 
mz. Balkonunuza çıkamazsmız, hat
ta pencerelerinizi açamazsınız. ÇUn
kU fabrikanın dumanı nef eslnizi tıka
dığı gibi kurumlar UstUnUzU b~mızı 
berbat eder. Evin içinde kurum par
çalarmm düştUğU her yer berbat o
lur. Saçlarmızm arasına giren kurum
ları temizlemek için mutlaka yıkan
mak mecburiyetinde kalırsınız. Kışın 
nisberen bu rahatsızlık azdı. Lakin 
havalar ısmmca vaziyet tahammUI e
dilmez bir hale gelmiştir. Vaki şikA.
yet üzerine bacaya konacak tertibat
ta bu

0

nun CSnUne geçebtleceği vadedil-

Belediyeden Bedava 

Su istiyoruz! 
Nafıa Bakanlığı Kadıköy Su Şir

ketiyle anla.5tı. Bu lrket te beledi· 
yenin eline geçiyor. Ne sevinilecek 
bir mu\'affakıyet? •• Çok yakın bir 
maziye ba~ımızı çe\irülğimiz zaman, 
Türklyenln ttcrui, smni, mali hayatı
m bir örümcek ağı gibi anru ıwo
nlm ecnebi şirketlerini, i tisma.rcı ec
nebi sermayesini görilrilz. Tilrklye3i 
asırlarca bir UIUk gibi emen bu ser· 
maye, bu sermayenin getirdiği lktısa.
di, siyasi tahakküm, Lozan muahede • 
elle yıkıldı. 

Devletin sana~·Jf elfne alması, umum 
ticari, ımai şirketleri kontrol etmesi, 
lktısndi devle~lllk siyaseti, herşey • 
den e\'l'el bu ecnebi ermayesbıln t.a.
hak1dlmUnU, isti mnmu, ihtikArmı 
ortadan kaldırmak içindir. Nafıa Ba
kanlığının memleketin iman, bflluı8. 
sa umumt menfaatlere hadlm mües
seselerin belediyelerin \'e de\'letin eli· 
ne geçmesi hususunda ecnebi erma• 
yeslne ka~ı açtığı mücadele, lktı adi 
kurtulu3un en bUyUk yardımcı ıdır. 
Bu itibarla ıu lrketlnln belediyeye 
geçmesi, bu sahada f;hndlye kadar 
elde edilen muvııffakıyetıere bir y&
nlsbıi llfn·e etmek demektir. 

• Ecnebi 'lrketlerln belediyeye g~ 
meslne seviniyoruz. Giden terkos ye
rine, yeni bir t.erko un gelmeslnl is
temiyoruz. Terkostnn şikayetleriıniz 
çoktu. Su fiyatlan pahalıydı. Saat 
kirası, açma parası, daha bir ~k 
masraflarla şirket halkı isti mar e
derdi. Her 1 tedlğiniz zaman u bu
lamazdınız. Sular pisti, mlkrophıy
du .• \'esalre. Terko belediyenin eline 
geçttktf'n 80nra, sular hakikaten 
daha bollaştı. 

Fakat sular yine pahalıdır \'e iyice 
temlzlenmemi!}tlr. Belediye, eski ~fr
ketten miras kalan bir zihniyeti de 
benim~emiştlr. Bir kiracının gider
ken bırnıktığı borcu, gelene ödetme
den u \'ennez... u, ne hu usi bir 
şirketin, ne de h lk kütlelerini te • 
sil eden belediyenin, hiç bir in~anı 
bir saniye bile nınhrum edemiyeceğl 
bir maddedir. Beledi.renin halka ko
la~·lrk gö termesl icap ederken, eski 
zihniyetle hareketi, e ki şirketin kar 
,.e ticaret :zDıniyetini de beraber sa
tın aldığını gösterir • 

• 
Belediyeler rıu idaresinin raportm8 

göre, 986 senesinde terkos aboneleri
nin yekunu 935 dekinden 1,012 fazla. 
siyle 21,530 a çrkmı tır. Su snb m
dnn toplanan i !etme nridatı 935 
dekinden 17,804 lira fnzlasile 
1,148,219 Jiradır. Abone miktan 
1012 ç-0ğaJdığı halde \ııridatm bir 
senede 17 ,S0-1 lira artma ı, u §ir
k etinin seneyi l~i bir karla kapattığı· 
m gösterir. 

Su, belediyelerin elinde bir varidat 
membaı değildlr. Su, umwni menfa.. 
atlerln en başmda gelen ihtiya!'lar
dan biridir. Belediyelerin bunu halka 
en ucuz fiyatla, tedricen parasız \'er
meleri icap eden bir maddedir. 

Adsız Yazıcı 

1 - Kümesin modeli kümesin 
kendisi değildir, kümesin oyuncağı, 
az çok yalanıdır! 2 - KUmesin mo
delini yapmak, bir oyundur, kilme 
sin kendisini yapmak ta hakiki bir 
istihsaldir. 3 - Kümesin oyuncağı, 
itibari ve muhayyel donnelere gö
re yapıldığından, yalnız muhayYi. 
leye hitap edebilir ... Onun için kü. 
mes modeli talebeyi terbiye etmez 

1 - Faaliyet terbiyesi, "faal 

mektep, faal usul,, diye bir şey ha

kikaten yoktur. 2 - Faaliyet olsa 
olsa sosyal faaliyet olabilir, bu da 
sosyetede sosyal faaliyetleri ahla
kl, bedii, lisanf, teknik, elconomik, 
estetik ... müesseseler olarak bulu
yoruz. 

Bu dediklerim doğruysa pı-og
ramın istediği "faaliyet egi. 

timi., ni elde etmek için: 1 - o. 
kul hayatını sosyetede bulunan ve 
yaşıyan ilmt, teknik, ekonomik du
rumlara muvazi olarak gruplara 
bölmek lazımdır. 2 - Çocuklar bu 
grupların seyircisi değil, hakiki ü
yeleri ve azaları olmalıdırlar. 3 _ 
Bu gruplar ufak mikyasta, fakat 
büyük BOSyetede olduğu gibi, haki
ki istihsal faaliyeti yapmalıdırlar. 
4 - Bu istihsalin neticesi olan e • 
serler yenmeli, içilmeli, kullanıl
malı, satılmalı, herhalde mübadele 
mevzuu olmalıdır. 5 - Öğreticiler 
öğrenicilerle birlikte çalışmalı ara
larında monark ı ve tebea mtina!ie. 
beti değil, bilakis usta ve çırak te
sanüdü olmalıdır. 6 - Bütün ders
lerin merkezi sikleti iş yerleri ol
malıdır: Bahçe, marangoihane, 
resimhane, kimyahane, kütüphane . 
7 - Eski "okutma ve öğretme 
yerleri,, olan dershaneler ancak 
münakaea ve kon!eraM yerleri ol-

mişti. Lakin tertibatın yapılmasına ----==-====-======-=

AMERiKAN KARiKATÜRÜ : 

J\vrupa intihara ıe,ebbüs ediyor! •• 

rağmen yine vaziyette bir salA.h hA.sıl 
olmadr. Binaenaleyh artık iş beledi
yeye düşüyor, demektir. Bence, bu 
fabrikayı başka yere kaldırmalı, ya
hut kömilr yerine diğer bir mahruk 
kullanmıya mecbur etmelidir. 

• 
AHLAT KALESİ 

Beşikta.şta Akaretlerde 46 numara.
da Şahin yazıyor: 

"- Ahlat kalesi, Mimar Sinanm 
eseri olması lazımdır. Kanünt, İran 
seferinde, Ahlatta, Van gölü kenarın 
da bir kale yaptırmıştır. Seferde 
Mimar Sinanın bulunduğuna ve Aske. 
ıin Van gölUnil geçebilmeleri için ya
pılan gemilerin inşaatını idare etti. 
ğine göre kalenin de Mimar Sinan ta. 
rafından yapıldığına hükmedilebilir. 

Kale hakkında Ahlattaki rivayet 
~yledir: 

Kanuni, Van gölU kenarında bir 
kale yaptırmak istemi§. Taş bulmak 
ta güçlük olmuş. Kantini bir sabah 
(Bu gece rUyamda Ahlatın tarihi bil. 

Uşak Vilôyef 
. Olmak İstiyor 
Uşak, (TAN) - Hemen bütün U. 

şaklılar, şehirlerini ayrı bir viliıyctin 
merkez! olarak görmek istiyorlar. 

156 kilometre uzaktaki Kütahya
y& tabi olmak, temas ve irtibat nok· 
tasından müşkülata sebep olmakta
dır. Esru:ıen Uşağın Kütahya ile ik. 
tisadi mUnMebctleri hiç mesabesin
dedir. Uşak ayrı bir vilayet haline 
getirildiği takdirde Cediz ve Simav 
nahiyelerinin de bu vilayete bağlan
ması ve Karahallı nahiyesinin kaza. 
haline getirilerek yine Uşağa raptı 
iktısadi ve ticari bakımdan pek ha
yırlı olacaktır. 

U~akhlar, eğer bu mUmkUn olmaz. 
sa Kütahya vilayeti yerine Afyon
kara.hisar vilayetine bağlanmayı ter· 
clh ediyorlar ve bu takdirde de inkf • 
,a.t ve terakkilerinin yüzde em nla. 
betinde arta.cağını söylilyorlar. 

yilk mezarlığında yatanlar birer taş. ~~~~!!!"'"!""~~~~~~~~!!!! 
larmı bana verdiler) demiş ve bu nı~ 
zarlıktaki mezarların birer tqlannı 
aldırtıll§, kale inşaatında kullanmış 
tır. 

Bu rivayet doğrudur. Büyük mezar 

hktaki mezarların birer taşları yok. 
tur. Kale duvarlarında kullanılan 

tl4}larm mezar taşı olduklan Uzerle. 
rindekl yazılarmdan okunmakta ve 
görillmektedir. 
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A ( SPOR ) 
1 H -I 

ln9iliz 
KAY~ 1 

Bize 
Oynıyacak 

Sistemini 
Oyuncu 

Lazım 

Yine Avrupa 
Antrenörii 
Meselesi 
I
• talyan milli takımı Fran-

sız milli takımile kartı· 
ıqacaktı. Son günlerde l taly~ 
lar Franaaya gelmekten vazgeç
tiler. Franıız Federaıyonu da 
halkı maçsız bırakmamak üzere 
İngiliz Charlton takımını davet 
etti. 
Fransız takımı maçın neticesine 20 

dakika kalaya kadar 2-2 beraberken 
son yirmi dakikada Uç gol yiyerek sa
hadan 2-5 mağlup çıktı. 

$ARKIN BOYUCOLOGIJ 
Fransız gazetelerinin yazdığı ten -

kitlere bakılınca, onların da bizim L ondra şehri güz mevsimi -
dertlerimizle hasta oldukları anlaşılı· ne ait kurşuni mantosuna 
yor. Onlar da _yalnız oyun şekillerini bürünmüştü. KlübümUzün loş ve 
basit 'tariflerle öğretmeğe çalışan ec- sıcak bir köşesine toplanmıştık. 
nebi antrenörlerin Fransız seçimine Sağa, sola savsaladıktan sonra, 
ve hususivetlerine göre futbolcu ye- lif mevzuu, şarkın esrarengiz hu
tiştirPmediklerin<IPn ~lkayetcidirlı:>r... susiyetleri üzerinde karar kıldı. 

Fran•ızlarda da 0 merak Kimimiz Portsditten dem vurdu. 

Yazan: 

Lord Dunsany 

Çeviren: 
Cevat Kabaağaçll Malum va. W sistemi lngiliz birin- Kimimiz Adende başına gelenleri 

F .:ıri•te oynanan Franaız milli taltımile lngiliz Charlton ara•ın- ci küme kli.lplerini baştan başa sara. anlattı. Herkes sermayesini ortaya 
Jaki ma,ıa lngilizlerin bir korner ,.ek "ıindeki canlı vaziyetleri hdanberi Fransızlar da o sisteme düş- döktü. Lakin kayda değer bir söz T b t .. ~ .. söylemedi. Topu da yerden uydur- er u nasıl yaptın?.,, de-

----------------------------, tuler. Saha ortasındaki oyun şekille- ma şeylerdi. Ne var ki bu yalancı di .. 

N d K 1 d 
rinde W sistemini iyi başaran Fran- masallarm anlaWması, geniş kol- "Nasıl mı yaptım? Ondan kolay 

ere e a 1 sız1anı:1 son yirmi dakikaya. kad~r tukta mışıl mışıl şekerleme kesti - ne var? Elimdeki piyango biletini 
mUsavı oyunu çıkardıkları bır lngı- ren Jorkens'i uyandırdı • gösterdim. lngilterede bir kutu • 
liz takımına 5-2 yenilmelerinin se- J n un içinde, biletler mevcut oldu -

• 
• • be orkens "Şarklılar bilyücillüğU, 

$ ld O 
- • ı pleri arasında "atletik kabiliyet ek- ve sihirbazlığı adam akıllı beceri .- ğunu, obiletlerin birisinin üzerin-i m a e CJ ren 1 en sikli~ni,, birinci o~a:ak sayıyorlar. yorlar.,, dedi. "de de elimdeki biletin numarası 

Dıger sebepler ıçınde de, futboliln yazılı olduğanu ve piyango çeken 

M ar l
ef etler ? t-~h~ak~k~il~e·an~ıaş•ıe_ıııaınwaınt.enıaışLo-:--ıa-'ntl!ı!k~u~· ç,ıük~al_ l~-- iKll._~11ı1p ... im•·•i~·in-ko-ı ..... tu"""k_....~_....dıMı:ı .. ~ ... :i""e--~~~t~ffi~g';sı.ttftNlm:P,ıJ:ı~~'tft'Agın7Y'lı\ıa~t\~ 

B izdeki ıpor faaliyetleri akaırık gibi anıız ve İtrataız olmak
ta devam ediyor. 

Şubabn ilk yanımda (Avrupa fMDpİyonaıına hazırlanmak) 
firmaaile milli takımı Finlandiya ve lıveçe götüren e .. iz gü
ret müteh111ıları yirmi günde takımı turfuya çevirip Türklerin 
güre, preıtijini ve Berlinde kazanılan töhreti sarsarak memle· 
kete döndükten sonra bir aydır kabuklarına çekilmif hareketsiz 
duruyorlar. 

Finlandiyada öğrenildiği iddia edi
len hünerleri temmuz ortasında yapı
lacak Avrupa birinciliğine kadar u
nutmamalan erkan ( ! ) tarafından ne 
kadar tenbih edilirse edilsin yine milU 
takım güreşçilerinin müsabaka kabi
liyetlerini artırmak için her fırsattan 
istifade gerek iken tahm bir aydır 
tam bir atalet içinde adeta tandır sa
tası sürmektedir. 

Civarına büyük manşetlerle ve U

~cü şahıstan hitaplarla muttasıl 

ders veren şimal hayranları Türk kü
J'e§İ için ortaya bir faaliyet takvimi 
atmadıktan başka evvelce yapılaca • 

ltnı doğrudan doğruya veya dolayı
llile efkirı umumiyeye vadettiği şey
lerden de artık bahsetmiyor ve bütün 
lilkfit ve durgunluklan gördükçe Fin
landiya seyahatinin sebebi olarak or- Şehrimizde yapılan Finlandiya 
taya aWmış olan (Avrupa birinciliği- güreılerinden bir inhba 
ııe h8.ZD'lık) llfmm boş bir bahane --- --- --- ---
olduğuna inwımamak mümkün ol
muyor. 
ÇUnkU, geçen sene olimpiyatlardan 
evvel yapılması bir protokol icabı i
ken nedense olimpiyatların ertesine 
bırakılan Balkan oyunlarının Rusya 
11evahatinde takımımızın yorulduğu 

lddiasile 936 senesinde yapılmaması

na karar verildiği sıra.da bu müsaba
kaların 937 ilkbaharmda yapılacağı 

resmt ağızlardan vadedilıni§ti. Ne ol

du bu vaitler? 

Galatasaray • 
Fenerbahçe 

B. l. T. O. K. den: 
l - Milli kilme maçlarından Gala

tasaray - Fenerbahçe maçı 18 nisan 
pazar günil saat 15,30 da Fenerbahçe 
stadında yapılacaktır. 

2 - Maç hakemi Adnan Akın, yan 
hakemleri Feridun Kılıç, Samim Ta
ludur. 

3 - Tribiln 50, dühuliye 25 ku.nıt
tur. 

4 - '.Akay tarafından ara vapur 
postalan işletilecektir. 

liyetimizi artırmaktan bizi kim mene
diyor? Yoksa: 

vantaJ1ardan bahsolijDuyor. ri , yüzleri, gözleri ve kulakları Jor- Bana "neden?,, d~ Bir insan 
Mesela, İngilizler her korner kaza- kense doğru döndü. Hep bir ağız- bir kere sorguya dadandı mı, ona 

nışlarmda yUzde seksen gol çıkarma dan "Nasıl? .. Anlat!., dedik. anlatmak işi, yağdan kıl çekmek gi 
vaziyetlerini yakalayabilecek ~kilde Jorkens "hay hay,, deyince Ter- bi kolaylaşır. Çünkü herüin aklı • 
hareket ediyorlarmış. Taç atışlarında butun bütün sinirleri gerildi, tepe. nın nereye takıldığını kestirirsin. 
en tehlikeli akınlarda olduğu gibi faik den tırnağa kadar göz kulak kesil- Adama bu işin ucunda bol bol 
vaziyetlere giriyorlarmış ... Göze ufak di. onun marifeti söylenen sözde paralar olduğunu anlattım. Elline 
görünen bu gibi teferruattan da sırf t.utmıyan bir gedik delik buldu geçecek paraların bana hayırlı ol-
atletik kabiliyetleri sayesinde istifade muydu, kediden korkan farenin masını temin edemiyeceğini söyle-
ettiklerini yana yakıla yazıyorlar.. deliğe kaçması gibi, hemen itirazı di. Ben de "hele bir elime geçsin ö. 

Antrenör Pagnam'm şümullü bir oracığa saplamaktı. tesini ben bilirim.,, dedim. 
şekilde fikirlerimize soktuğu bu sis- Onun ümidi .şimdi, Jorkensi hiç Adam bileti ay ışığına tuttu. Ba-
temin henüz alfabesindeyiz. Antre • olmazsa bir mübalağa cürmümeş. na geri verdi. Ve murakabesine 
nörle çalışan takımlardan hiçbiri W budunda yakalamaktı; amma ya - daldı. 
cümlelerini kolayca sökecek hale ge- ya kaldı. Bu seferki gayreti de 
lemediler. Ancak en basit tariflerine boşa gittL 
uymıya çalışıyorlar. Müdafilerin açık- Jorkens söze girişti: Hindistan 
lan ve cenah muavinlerinin içleri tut- da Ganj nehrinin kıyısında dur • 
malan gibi şeyler.. muştum.. Hayat gibi akıp giden 

Oyuncu ·~mek maelai sulara dalmıştım. Suyun kendisi 
Antrenörle çalışan takımlarımızın ayak ucumda yürüyordu, fakat bU

komer çeki~ri ve taç atışlannm an- tün güzelliği yüreğimde akıyordu. 
trenörsüzlerden pek yüksek olduğu Akşamdı. Orada gördüğüm gü. 

l da iddia olunamaz. Kale önlerinde o- zelliğe acanım sanat manat, edebi
yun boğulduğu zaman vaziyet açma yat falan diyeceksiniz. Hey gidi a.. 
meselelerinde dahi antrenörlUler an- vanaklar! O dakikada o güzellik si
trenörsüzlerden çok farklı gözük - zin hakikat saydığınız taş toprak 

müyorlar. kadar hakikatti. Hatta daha ziya
Oyunu seçmek meselesine gelince: de hakikatti. Ha! .. Bazan insana 

W oynatmak iddiasında olan A vrupah yakın geliveren bir rüya ve şarkı 
muallimlerin kabiliyetlerine nazaran alemi Vardır. Eğer sizin gerçek de 
tetkik edersek ancak gülebiliriz. diğiniz bu ateş toprak dünyasından 

İhtimal bu aksaklıklar esas eleman işte o dünyaya atlamak mümkün 
lan eskimiş talmnlan muallimler e- olaydı, hiç iki biri yok, 0 dakikada 
Une verdiğimizden çıkıyor. Onlar an- bu dünyadan ötekine atlar dalar. 
cak ekleme bir takım yapabili.vorlar. dı 
Gözönünde olan diğer bir hakikati de, 
bbde hlll ehemmiyeti anlaşılamamış 
olan korner, taç, frikik atışlarına ab
dal olmadıklan muhakkak olan an -
trenörlil futbolcularımızın alıştınla -
mamış olmalandır. Bu gibi avantajla
rı iyi kullanmak kolaylığını elde et
mek ise, takımın katkılı veya katkısız 
oluşile ali.kadar değildir. 

Avrupalı antrenörlere dair olan 
bahsi bugünlük qağıdakl birkaç sa
tın yazarak keeeceğim: 

Kaçıncı n.ml? 

m. 

V apurda, Şarkı, avucunun içi 
gibi bilen Lupton adlı bir 

İngiliz vardı. Onun yüzüne baktık. 
ça içimden bir ses "ha! Tam ada
mına çattın. Şark büyücülüğü "Ö

zünün eri midir? Vadini tutar 
mı? İşte bu sorguların cevabını bil
se bilse bu adam bilir,. diye mırrl
dayıp duruyordu. Fakat adamın, 
öyle damdan düşercesine laübali -
liği yasak eden, kerrüferli bir bakışı. 
bir duruşu vardı. 

Deniz yolculuğu değil mi ya! tn. 
san ister istemez ergeç öteki yolcu
larla tanış olur. Vapur Akdenize 
gireli henüz bir gün olmamıştı ki 
beni adama takdim ettiler. Şundan 
bundan hoş beş ederken sözü çalı 
mma getirdim. " Bu Şarklıların 

iddia ettikleri büyücülük sahi mi?,, 
diye sordum. , 
İlkönce ahı.y ettiğimidne kuşku. 

landı. Üstünkörü cevaplarla mev
zuu baştan savmağa uğraştı. Fa. 
kat cidden alakadar olduğumu gö 
rünce "ha Şarkın büyücülüğünden 
ha telsiz telgraftan şüphelenmiş -
sin, hep birdir., dedL İşte o zaman 
asıl içimi gıdıklayan meseleyi sor 
dum; yani büyük ikramiye işini ... 
Bana "pek nadir bir kudrettir. Fa. 
kat yapılabilir, ben bu işi yapabile
cek bir adam bilirim,, dedi. 

Temmuzda yapılacağını Fran8Iz ga 
setelerinden öğrendiğimiz (Greko -
Romen) Avrupa şampiyonasına ha
mrlık için bundan daha müsait fırsat 
olur mu? İşte, Finlandiyada yirmi se
nede öğrenilemiyecek hünerler, mari
fetler görllp geldik. Balkanlılan - ta
ahhüdümüz mucibince - memleketimi
• çağırıp onlara bir ders vermekten, 
ayni zamanda kendi müsabaka kabl-

V ıalat yine mi kaldı ,üzel baflıa 
bahara? 

Bizim ruhumuzu ve eeciyemlzl se
çecek olan Avrupalılardan birinci sı
nıfı getirtemiyeceksek, aekizincl o
nuncu smıflan için nahak yere fazla 
para vermeğe lüzum yoktur. Çocuk
tan sahaya ıtötürllp bir iki k~urduk 
tan sonra döndilrecek bevvaphğı her 
yere pek ucuza giden Macarlar da 

Kr ıyıya bir adım daha yakla.şa
l yım derken, önümde yat -

makta olan, bir gövdeye bastım. 
Alaca karanlıkta herüi seçememiş 
tim. Birden gümbedek realite dün 
yasma düştüm. Ne dersiniz. Herif 
hiç keyfini bozmadı. O galiba be • 
nim bir an için dalmak istediğim 
f&rkı ve rUya dünyasının topukla -
nna kadar dalgın idi. Ve orada sap 
lr kaldığı için hiç istifini bozmadı. 
Ne diyeyim size kıyı, yanıp sinen 
ateşlerin solgun IJPğında tirşeleşen 
mabetleri, ve mabetlerin Uzerine 
yüzerek çıkan bembeyaz ayın man 
zaraamı biz de bu Şarklılar kadar 
anlanz. Fakat hoşumuza giden bir 
güzelliği kavradıktan sonra onu 
kendimize maletmek ve salıverme
mek, işte elimizden gelmiyen bir 
,ey ... 

G anj kıyısındaki bUyücU. 
den bahsettim. Onu tanı

mıyordu. Onun tanıdığı Cezayirli 
bir Araptı. Beni şeytan kışkırttı. 
M~dem ki büyücülük san'atınm a. 
sıl erini biliyordu. Neden o adam 
vasıtasiyle büyük ikramiyeye kon
madığını · sordum. Bana dobra 
dobra cevap verdi. "Bak arkadaş 

Llkin, o bir prkıdır, yanıkça bir 
ıarkıdır. yapabilir. 

ben arttırdığım para ile bir 
kaüt maaşımla 8.18.küllihal 
gidiyorum. Birisi çıkıp ta 
yekten otuz bin lira sunsa, nal 
dip kabul etmiyeceğimi deın~ 
temiyorum. 

Fakat artık dünyadan el 
çektim. Londranın bir köşeciP 
de başımı dinlendirmek 
rum. 

Şarkı, para hırsı uğrunda 
diye kullanmak istemiyorunı. 
bin liraya el uzatır da alırsatn• 8 

ba Şark benden intikamını alJt 
diye aklıma felfelek kaçacak·· 
fam dinç, ne diye kendime v 
se yaratayım. Neme lazım! 
ta pirinç peşinde koşaca 

rahat rahat ~vde bulgurc .. 
yerim! dedi. Amma senin ve ıaP 
., __ N~ var -kl~~blmd~ mangiz\er 

yu çekmişti. L""utmftıa "lyi 
bu Arap büyücUlüğünü t>ed' 
yapar mı?,. diye sordum. 

''Onun midesi bozuktur. tş~ 
sızdır. Müslüman olduğu için 
"aperitü., içmaz. Oralı Araplat 
Avrupalıyı doktor bilirler. Seni 
rUr görmez, sana ilk soracağı 
midesi için ilaçtır .. Seu bira! 
sin, biraz karbonat ve bizrt! 
karnına bir çeıd düzen ver: 0 

sar.a büyük ikramiyeyi kazall 
dedi. 

Neyse Fransızın birinden blt 

el bilet buldum. Ve dosdoğrU 
bm yanına vardım. 

llk işim doktor olduğumu ~ 
lemek oldu. Hastayı görmedeJl 
vel ben teşhisini koymuş bulıJll 
ğum için işim de denk gitti. 
hastalığını anlatmadan. bell 

duyduğu acılar, çektiği sı.-& 
teker teker saydım. Herü haY'" 

ten parmak ;:sırdı. 

Doktorluktaki ustalığıma bf..Ş. 
dı doğrusu. Onunla beş altı 
konuştuk. Teşhisimden midir; 
sa hemencecik verdiğim uaçull 
dır, herüin rahatsızlığı ıtsJıll 
Bana doktorluk ücreti vetfl' 
kalkıştı. Bittabi kabul etlll 
Ben bir tıp sihirbazı oıduğulllu. 
on un da başka şeyler bil~ 
meslektaş bir sihirbaz old ~ 
anladığımı söyledim. Bana 
fetini göstermesini yalvardllll"~ 

Sırası gelmişti. Bizim ceP 
leti fora ettim. Bileti evirdi• çe 
di. Okuyup üfledi. Bana ~ts-
Bu iş te tertemiz tamamı it 

Keşide gününe on gUıı 
Beş, Uç, bir derken o da geldldı'. 
mara kutusunu meydana ge 
ler. Biletleri bir kadın ce1' 
Elini daldırdı. Bir numara 0 
yanlışlıkla iki numara bird;ıO 

mestn mi? Piyango kontrol /. 
bileti de gerisin geriye kutu>" 
tırdı. 

Ah yandım. Yanlışlık etlll 
İki bUyücUye de iki ayrı 
birinci ikramiyeyi bUyUle et t1 
İşte oodan dolayı iki bil 
den çıktı. Hlll yananJD~f. 

Corc bana bir viski 5"'..-
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_ZENGiN MU.SABAKA YA -BASLIYORUZ. 
Bü°Yük YEN I B A HA R 

MükGfatlar M O SA B A K A MI Z 
Listesi 

1 İnciye 
2 
3 ,, ,, 

200 lira 
ıoo ,, 
Bir radyoma 

4 kineai 

"TAN 11 23 Nisanda Birçok 
Yeni Eseri er Verecek 

"TAN,, hayat gibi, hare ket halinde olan bir gazetedir . "TAN,, da her zaman, her 
giin yeni bir şey bulabilirsi niz. 

"TAN,, her ay yeni bir programla ortaya çıkmakta dır. 23 Nisandan itibaren ye
ni bir aylık bir program hazır lamıştır. Bu tarihten itibaren "TAN,, da bulacağınız bazı 
hamle ve yenilikleri aşağıya yazıyoruz: 

24 Sayfah k ilavemiz 
5 '' Bir biıiklet 

1
' Gümüı bir 

6 kol ıaati 
'

1 Gümüt erke~ 
7 kol saati 

Bütün büyük dünya ga· defa tatbike teşebbüs eden bulanuyacağmız yeni malu
l zeteleri, zaman zaman gÜ- gazetedir. 23 Nisanda çık- mat, reıimler, rakamlar, is· 
~ nün meselelerin~ ~it ilaveler mak üzere hazırladığımız ilk tatistikler ve grafikler var
ı çıkarırlar. Bu ılaveler bir ilavemiz, Ankarada o tarihte dır. Bu ilave okuyuculara be-
günlük hayatı olan bir gaze- açılacak olan kömür ıergisi dava verilecek ve her ay yeni 
tede bulunması mümkün ol- münaıebetile 1'ömür ve Tfuo· bir ilave çıkarılacaktır. llk 24 
mıyan maliimatı ihtiva eder. kiyede madenciliğe hasredil- sayfalık bedava ilavemizi 23 . 
TAN Türkiyede bu usulü ilk mittir. içinde hiç bir yerde Nisanda bekleyiniz. 

8 

9 

,, Bir fotoğraf 
nıakinesi 
Komple biı 
sofra takımı 
Komple biı 

,, 

,, 
1 O tabak takımı 

'' Bir kat elbi· 
I>i'" lik kumaş 

trıeti ~e0rli~40 kiıiye kıy· 
'"· raya kadar de-
~ lrıuhtelif kıymetli 

ıyeJer .,erilec kt" e ır. 

!~········ ... Yeni müsabakamızı tertip ederken "Denize dalaynn mı 
yine küçücük mekteplilerden onların Bir balık ala.yun mı!,, 
büyük ana ve babalarına kadar her e 
yaştaki okuyucularımızı alakadar e- "Bana ne oldu da ben bilemem f ızde iştirak 

·~ E'J. . decek ve bu alakayı doğururken on- Eski halimi hiç göremem.,, u l n l z lan biraz da neşelendirecek bir çığır • 
"' Şİnıdi aradık ve adına (Bahar müsabakası) "Hamsi koydum tavaya 
timi ~~ kadar tertip etti· dediğimiz bu şa~rak bilmeceleri şu Ba.'ladı oynanuya,, 
cuJar ı rnuaabakalara ku . şekilde tertip et~ı~: • 
a·· lltuz büyijk b" o Ayu . Halkın söyledıği ve hepimizin hoş- "Gemllertlf' f-ıtllm \'a.a. 
il °'.terrnitlerdi ır alaka !andığımız birtakım hoş, eğlenceli ve Bahriyeıı ~ arim var,, 
eticeıi "Jin r · 1 Mayısta renkli türküler vardır. Biz bunların • 

d-.,bırnea~U edi~~ek olan içinden 50 beyi~ ~çti~ ve ~u beyit ~lan yaylı kız yaylı 
~ timdi er nıuaabakamı- lerin otuz tanesını res~ml~tırdik. Hen dayanamam gayrl,, 
~\' Ye kadar birk b · Müsabakamızın mahıyetı hakkında . 

d ap &'elnıitti aç ın d h .. b' fikir edinebilmen· . . Okuyucularımız, bundan evvelkı 
etece f ... 1 .. ı~· Kariin bu .a a ıyıt ___ ır. türkülerden birızk ıçm müsabakalarda da muvaffakıyetle •i - a cuaka .. 817.e seç ıgımız açını k . . . , rnüaaba '-- gostenne- . yaptı lan gıbı, otuz gün sıraya ber-

teli \' 1U1.lal'llnızm eğlen· yazıyoruz. gün bir tanesi (TAN) da çıkacak olan 
8 e kolay olrnaa d dı uK.&tlp eve gider iken aldı da blr yağ- resimlerin tam listesini aynca derce-

he U defa Yİne ka ~ ~ . r: mur,, deceğimiz 50 türkü arasında hangisi-
( rn eğlendir k rılerımızı Ki.tlbln paltosu uzun eteği Ç&nıur,, ne ait olduğunu bulacaklardır. 
b~Ydalandır ece , hem de • Müsabakamız 23 nisanda başlaya-
lr lnÜıab kcak daha büyük ,.Adananın yollan taşlık caktır. Müsabaka şartlarını Tan sil· 

l'\ıı. a a tertip ediyo· Yok cebimizde beş para har~hk., tununda okuyunuz. 

a .. r'"""'"'~~"'~' 
11ecek hed;aba1 k~da veri· T A N ~ 

OOo li Ye erın nıiktarmı h raya kar ediye al çı JYoruz ve . 

~'l.t" u def aki .. yoruz. 
di ... ·~rnüaabak:.•abac1ı kamızş· Kuponu No. ---
~,,,.e qda.r 1 ,, r. ım- -
,,i..._d .. 0 duğu gibi 23 ~ ~~ 
bir reı .aıı ıtıbaren her gün D b 1 M b k 
tearnin u:ı neıredilecek ve bu ar 1 m ese Ü sa a a m 1 z 
~~~aca~:Qk: tane nıi.ni Darbımesel wüsabakamıza iştirak eden binlerce oku· 
·-.ıılerden · Yllcular bu yucumuz kuponlarını göndermekte devam ediyor)ar. 
'~ip rea· reanıe ait olanını Bunlar için çok zengin hediyeler intihap ettik. Bu okuyu· 
dir. lllıle birlettirecekler· cularımız yakında bu zengin hediye kolleksiyonu arasın· 

"1& ... : ·· dan, cı"dden güzel hediyelere sahip olacaklardır. Kupon· 
t'ed~=- ·~ rnuaabakano..-z N• •. l'rl"· '4lll rıoea v i .... , - larınızı idarehanemize göndermekte ve eksik nüshaları 
ı \iaabakaı e arboneael tedarikte istical ediniz. 
t~.llcelidir ~dan daha eğ- ======================= 
:Jleboku~-cuul •abakaya bü- ·23 N 1 S A N D A ... ~ 'l ,, 'I a..._ ... _ . . ,.. • ecekti 8 .... &QO ••tırak 
.. '-'e ._.,t h r · unun için ye-.-,l>e • er gijıı • 
, · r çıka k reaırnle be-
~J) '-lda;ca kuponları ke-

~•tittc:e bu ak ve nıüaabaka 
'~,...,"!,j;ı. idarehanemi. 

deaıhit defa)Q tıh~· 
t~kıırnnu ıyelerimiz 

Yllkarıda oku-
• 

Sizin Kıymet Bilen Ellerinize Dolgun Münderi

cath Mükemmel Bir Gazete Olarak Gelecektir 

Kaptar · ..1rın Deniz 1•1111111111•1111• 1111 •1ııı•rııı•ıııı•ıııı•ıııı• ı •t: 
~ "1 an,, Hepinizm ~ Hatıraları 
1 Gazelesıdir i Kumandanlarımızın harp hatıralarını -

merakla takip eden okuyucularımız, kap- ! "TAN,, okuyanlarm günden güne! 
.tanlarıın degiz hatıralarını daha büyük mart.ınaaı, bize yeni hamleler cesaretini= 
bir merakla okuyacaklardır . Muharriri· ~vermiştir. Okuyucularımızın ellerine her! 
miz askeri ve sivil birçok gemi süvarileri- il>aklmdan daha iyi_ daha doğru ve dahai 
le görüşmi.ij' ve onlardan meslek hayat· 'Egü:ael bir •ete._.ft'nelct " ,, ı çıka-§ 
larının en meraklı ve en heyecanlı hatıra- lranların ve zekalarmm aemerelerinil 
!arını dinlemiştir. i"T AN,, sayfalarına dökenlerin yegane§ 

Zaten baştanbaşa maceralarla dolu o· :;gayeleridir. ! 
lan deniz üzerinde Türk gemicilerinin i "TAN,, da ıık sık birçok yenilikler gö-1 
harp cephelerinde ve yolculuklarda baş- ~receksiniz. Bütün fikir ve eğlence ih~iyaç·a 
!arından geçen maceralar, en muhayyel 'larınızı "TAN,, sayfalarında tatnun et-ı 
hikayelerden daha heyecanlıdır. Bu hatı· imek imkanına sahip olaca~~?'ı~. B~ndang 
raları 23 Nisandan itibaren neşre başlı- :sonra yapmıya karar verdıgımız hızmet-! 
yoruz. §leri suraya hülaıa olarak sıralıyalnn: İ 

Üniversitede 

Neler Gördüm? 

Başmuharririmiz Ahmet Emin Yal· 
man, haftalarca bir talebe gibi Üniversi· 
teye devam ederek kendi başına bir alem 
teşkil eden bu irfan muhitinin hayatını 
tesbit etmiştir. Muharririmiz derslere de· 
vam etmiş, profesörlerle görüşmüş, se
minerlerde münakaşalara karışmış, tale
be arasına karışmış, Üniversitenin içini, 
dışını öğrenmiştir. Şimdi bu müşahedele· 
rini röportaj halinde "TAN,, da nakle 
başlıyacaktır. Bütün Üniversite gençleri 
2 3 Nisanda "TAN,, 1 alınız. Orada ken· 
dinizi bulacaksınız. 

Çocukluk ve Sünnet 

Hatıralcirı 

1 1 - Yazı Kalitesi : ı 

i Gazeteniz, okuyucularına verimli yazıi 
iokutmak, her gün biraz daha iyi yazı ver·§ 
:mek makaadiyle yeni teşebbüslere giriş~ 
imiıtir. Bundan aonra "TAN,, ıü~~nla~-= 
§da daha olgun yazılar bulmak sızın ıçın~ 
lmümkün olacaktır. i 

12 -istihbarat : i 
i "TAN,, doğru, özlü ve olgun havadiı§ 
~vermek, hadiseleri günü giinüne vukubuI-! 
ldukları yerlerde takip etmek itini kendi·· 
=sine ıiar edinmiıtir. Ve bunu tatbik te et·a 
!mektedir. 1 i Bu yolda daha ileri gitmek emeliyle ls-§ 
:tanbul, Ankara, Memleket, Balkanlar ve! 
iA vrupa istihbarat kadrolamnızı genişlet-ğ 
§~ik, yeni elemanlarla faaliyete geçtik. i 
13 R"" t . = § - opor ap 1 
~ "TAN,, sütunlarında bugüne kadar en§ 
İgüzel röportajları okumaktasınız. Bu hu-~ 

Hayatımızın en aziz hatıralan çocuk· §ıuaiyetimizi bundan sonra da, daha te-i 
luğumuza ait olanlarıdır. Bir muharriri· lkemmül etmiş bir halde muhafaza edece-§ 
miz bellibaşlı kimselerin çocukluk ve bil· iğiz. Yeni röportaj muharrirleriyle angaj-1 
hassa sünnet hatıralarını toplamıştır. Si· :manlar yaptık. Pek yakında bu arkadaşla·j 
ze hem eğlenceli, hem hoş vakit geçirte· irın da en güzel röportajlarını ıütunları·= 
cek ve çocukluğunuzu hatırlatacak olan §mızda okuyacaksınız. 1 
bu yazıları 23 Nisandan itibaren TAN ~4. Roman, Hikaye: 

1 sütunlarında bulacaksınız. ı-----
T AN, 23 Nisandan itibaren başlamak - Gazeteniz roman ve hikaye balmnm-§ 

üzere daha birçok yenilikler hazırlamak· ldan da elinde bulundurduğu üstünlüğü! 
tadır. §muhafaza etmek makaadiyle yeni teş~b-İ 

TAN, Türkiyenin; muhteviyatı itiba- !büslere giritmif bulunmaktadır. En ıoh·a 
riyle en zengin, havadisleri veriş bakı· ;retli muharrirlerin hikaye ~e romanl~I 
mından en modern, okuııması en kolay , :siz okuyucularımıza takdım etme~ ıçın: 
gazetesidir. ihazırlıklar yapını§ bulunuyoruz. Bılhuıa! 

§dünya edebiyatının ıaheser hikiye ve ro-9 
imanlarını da takdim etmek üzereyiz. 1 
···• 11ıı•ıııımıuı•u11•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•r: 

23 Nisanda 11 T A N 11 Alınız 
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Bursada Tavvare Kongresi 

lt:.arabigaJa yeni yapılan elektrik labrikaıının dahili görünüıü 

BiGADA TAPU 
iŞLERi ÇOK 

AGIR GiDiYOR 
Biga, (TAN muhabirinden) - Mülhakatile birlikte yüz bin 

nüfusu olan kazamızda gayrimenkuİlere ait sahf muameleleri, 
ipotek itleri günden güne artmaktadır. Tapu dairesine hergün 
batvuran köylülerin sayısı yüzlere varmakta ve günün itleri bu 
dairenin memurlarına göz açtırmamaktadır. 

Bu yüzden birçok işlerin geri ve ,--
yüzüstü kaldığı görülmektedir. Me- .------------. 
sela mahallinde resmi takriri dinle- ı s 
nerek tapuda tescil muamelesi yapı., amsun 
hcak olan bir gayri menkulün bu-
lunduğu yere haftalar, aylar geçtiği V j ' /1 A ],. 
halde gidilemiyerek tescil muameıesi 1 er l l Vl GL. ar 
geri kalmakta, hem halkın işleri uza
makta, hem de tapuca alınacak harç 
Mal Sandığına teslim edilemediği i
~in Hazine zarar g8rmektedir. 

Aylarca nöbet bekleniyor 
İş sahiplerinin köydeki tescil işle

rini yapttrnıak ve memuru köye gö. 
türmek için aylarca nöbet bekledik
leri, memurların günlük işlerden va
kit bulup ta. köydeki muamelelere ba. 
kamadıklan görülmektedir. 

İşleri çok olan nüfus dairesine bir, 
iki memur ilavesine karar veren Da
hiliye Vekaleti tapu dairesine de bir, 
iki memur ilave ettirdiği takdirde 
çok yerinde bir karar vermiş olacak
tır. 

KarabigaJa Ja tapu 
teıküatı lazım 

Sergisi 
Oa.ıuoun (JI:~) 10 Mıı.~:ı 

Atatürk gününde açılacağını 
d 

evvelce haber verdiğim Sam-
sun dördUncU yerli mallar ser
gisi hazırlıklarına devam edil
mektedir. 

Her sene Kanunlarda açıl. 
makta olan bu serginin bade
ma her sene, Türk inkılAbınm 
başlangıç tarihi olan 19 Mayıs
ta küşadı kararlaştırılmıştır. 

Serginin arsıulusal bir şekle 
sokulması düşünülmektedir . 
Bunun için komite bir başlan
gıç olmak ilzere bu sene çok 
geniş ve mütekamil bir sergi 
vücuda getirmiye çalışmakta. 
dır. Sergi binası muntazam ve 
modern bir şekilde tanzim edil
mektedir. 

Bu sene Bergiye iştirak ede
cek ve ziyarete gelecek yurt
da.şlarm her hususta memnun 1 
edilmesi için azami kolaylık 

~österilcce\ctir. 

Belediyede Toplanarak 
Çalışmalarını Bitirdi 

Bursa, (TAN) - Bursa mıntakası tayyare kongresi Belediye 
salonunda toplanmıttır. Evvela istiklal martı çalmmıf, sonra Vali 
B. Şefik Soyer alkıtlanan bir nutuk söyliyerek kongreyi açmıttır. 

Kongre birinci reisliğine B. Şef:k Soyer, ikinci batkanhğına 
General Atir Atlı, katipliklere de Bozöyük murahhası B. Affan 
ve Çanakkale murahhası B. Ali Haydar ıeçilmi,Ierdir. 

Bundan sonra encümenlere aza ay-1 
rılmıya başlanılmış, ı numaralı en-1 :.ıı 
cümene Avni Sağlıkçı (Balıkesir), 
İskender Kırmacı (Bilecik), Zehra 
Budune (Bursa), Kamil (Geyve), 
Arif, (Gebze), Osman (Çanakkale), 
Muzaffer Samur (Bolu), Galip (~lu
danya) seçilmişlerdir. 

2 numaralı encümene intihap olu. 
nanlar şunlardır: 

İstanbuldan İsmail Hakkı, Boludan 1 
Vasfi Nuhoğlu, Bursadan :Mümtaz ı 
Sokullu, DUzceden lsmail OztUrk, 1 
Orhaneliden Osman Vapur, Bayra-1 
miçten Mustafa Çiftçi, Adapazann- : 
dan İsmail GöktUrk, Karamürselden : 
Salahaddin Erkin. ; 
Balıkesirden Hilmi Şeremettioğlu, · 

Bursadan Saffet Yiimaz, lzmitten ! 
Ferit Aral, Bilecikten Yahya Güven, l 
Ayvacıktan !smail Saylam, Gerede- ; 
den Faik Doğan da 3 numaralı eneli. ' 
mene seçilmişlerdir. lzmitin güzel bir manzarası 

Kongrenin kararları 
Yedi vilayetle 41 kazadan ~elE'n 

130 aianın iştirak ettiği kongrede §U 

kararlar verilmiştir. 
Bütün memlekette toprak malısul

lerinden alınan tayyare hissesinin yüz 
de iki olmaRı, bu his~elerin halk ve 
tüccara kolay gelecek bir şekilde ve 
her yerde ayni tarzda tahakkuk ve 
tahsil edilmesi ve bir maddeden bir 

İzmitteki 

Hastane 
Az Geliyor i 
İzmit, (Tan muhabirinden) - tz. 1 

kereden fazla hisse alınmaması için mit memleket hastanesi bugünün ih
ı~ ~Hm t-iblrlerin ittihaa, çaqı :Uya larmı tamamiyle 'kBr\'Jla.malrtan 

ve pazarlardaki perakende alış veriş- uzaktır. Hastanenin 50 yatağı var
lerden hisse alınmaması ve yalnız top dır. Ve iki doktor tarafından idare 
tan satış ve ihraçlarda hisse alın - edilmektedir. tdarei hususiye bütçe
ması, bu hisselerin halka en olgun sinin darlığı yeni hastane insasma 
gelen zaman ve yerlerde tahsili. elve~li olmadığmdan şimdilik hiç 

Trakyada Köy Kalkınma Film
leri Köylüye Gösterilmiye 

Batlandı 
Edirne, (TAN) - Trakya umumi 

müfettişliği 18.boratuarında mütehas
srz Bay Vehbi Kaya tarafından imal 
edilen Öğretici, propaganda ve köy 
kalkınma filmleri portatif ve otomo. 
bil üzerine konulmuş sinema makine
leriyle Trakyanın her taraf mda gös
terilmiye başlanılmıştır. 

Kırklareli, İnece, Kaynarca, Pınar
hisar ve Süleoğlunda gösterilen bu 
filmlerden alman neticeler iyidir. 

Müfettişlik, sinema atölyesinde pek 
yakında ikmal edilecek olan zirai 
filmlerle lstanbulda son yapılan 
(Ttirkkuşu} bayramına ait filmler 
de köylülere gösterilecektir. 

olmazsa mevcut hastane koğuşları . 
nm çoğalhlmasr veyahut şehre uzak 
olan hastanenin şehir içine ve müna
sip bir yere taşınması arzu edilmek-
~d~ 1 

lzmitlileri uykularından 
uyandıran düdük c 

Tren yolu, İzmitin tam ortasından 
geçer. Halk, bunun temin ettiği bü
yük menfaatlere mukabil bir de şu 
iki noktanın gözönünde tutulmasını 

1 

istiyor: 
1 - Trenlerin şehir içinden yavaş 

geçmesi. 2 - Geceleri geçerken lü. 
zumsuz yere dtidük çalmaması. t 

Kara:biga, (Tan muhabirinden) -
Nahiyemiz elektriğe kavuştuktan 
sonra göçmenlerin de yerleşmesiyle 
büyUmiye yüztutmuş, ihtiyaçları art
mıya başlamıştır. Nahiye merkezin. 
deki 1500 nüfustan işi olanlarla köy
lerde bulunan 2000 yurtdaş her gün 
nüfus ve tapu ~!eri için Bigaya ta
fmmakta ve çok vakit kaybetmek
tedir. Burada da bir tapu memuru ile 
bir nüfus ve vergi memuruna şid. 
detle ihtiyaç vardır. 

1 Fethiyede Tutulan Hırsız 

' 

ÇünkU, trenlerin silratli geçmesi 
yüzünden şehrin bir kısmı zelzeleye 
tutulmuş gibi sallanmaktadır. Düdük 
çalma işine gelince, gece vakti uzun 
uzun düdük öttürülmesi halkı uyku
sundan uyandırmakta, rahatsız et • 
mektedir. 

Kolaylıkla yerine getirilmesi müm. 
kiln olan bu iki nokta Uzerinde ala. 
kadarlarm icap eden tedbirleri ala
cakları şüphesizdir . Bigada 

Köylüye 
Arazi 

• 

Biga, (TAN) - Kasabamıza ba~h 

Çanpazar köy nahiyesinde, bütün köy 
lülerln iştirakiyle bir aşı bayramı 

yapılmış ve 5000 adet armut ağacı. 
na kalem aşısı vurulmuştur. 
Bağ ve meyva bahçesi yapılmak 

tızere Bigada muhtaç olan zUrrea 
475 dönüm çalılık arazi ayrılıp mec
canen verilmiş ve burada işe başlan
mıştır. 

Kifi miktarda yonca tohumu ile 
80 kutu ipekböceği tohumu, 1500 a
det dut fidanı, 1000 adet te Amerika 
asma çubuğu halka meccanen dağı. 
tılm1'0r. 
Kasabamız havalisinde yapılan 

mücadele neticesinde bir sene içinde 
1040 adet domuz ve 5000 de karga it
W edilmiş, dom~ kuyruklarlyle kar 
p başları mücadele reisliğine gönde· 
rttmiştir. 

Sabıkalı Mehmet, yaka !andıktan •onra 

F ethiye, (TAN) - Bir aeneden Kendisine, girdiği dükkanın sahi • 
beri devam eden hırsızlık va- bi ısUsUnU ve sesini veren bu adam, 

kalarmın kahramanı, bir tesadüf e- büyük işler yapmaktan ziyade her -
seri olarak ele geçmiştir. kesin merakını uyandırır bir şekilde 

Hasan oğlu Mehmet adında Rados_ hareket etmekte, dükkan çekmece • 
lu bir sabıkalı olan hırsız, sabah saat !erinden o gUnkU ihtiyacı kadar para 
4 sularında bakkal Süleyman oğlu çalmak, kumaş toplarından birer mlk 
Muammerin dükkanına. anahtar uy - tar kesmek suretiyle hırısızlık yap -
durmak suretiyle girerek iş başında maktadır. 

iken bekçi tarafından yakalanmış - Hırsızın evinde komiser Necati ta. 
tır. rafından yapılan araştırmada yatak, 

Kandıra Yolunda 

Bir Mania 
İzmit, (TAN} - Kandıra yolu ü

zerinde bulunan ve demir kepenkler
le bir nevi köprü şekline konulmuş 
olan manialı yerden geçerken nakil 
vasıtalarının çok gUçlük çektiği söy. 
lenmektedir. Nafıa İdaresinin bura- ' 

1 
sın yaptırması 19.zımdır. ı 

Bu İzmit Sokağı Kimin? 
İzmit, (TAN) - lzmitin içinden 

geçen demiryolunun hir tarafındaki 
adi yol asfaltla yapılmıştır, diğer ta
rafındaki ise bozuk bir haldedir. Bu 
yolun yapılmaması sebeplerinden bi
ri de. demiryolu caddesinin belediye. 
ye mi, yoksa vilayete mi . ait olduğ~
n un tayin edilmemiş bulunmasıdır. i 
minder ve çuvallar içinde kumaş par
ç.a.lan ile (5) altın yüzük, (2) ziynet 
altını, saatler ve saat köstekleri bu
lunmuştur. Mehmet tarafından çalı
nan bUtUn eşyanın kıymeti 500 lira 
kadar tahmin edilmektedir. 
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1 GaziantePte Asri Mezarlıkl 

• ) . i 
,. .. tfi · ~ .. 

Gaziantep, (TAN} - Belediye, planını Mimar Yansen'e yaptırdığı 
asri mezarlığın ilk kısım inşaatı tamamlanmış bulunmaktadır. Çok ge
niş bir saha işgal eden ve yılbaşında açılan mezarlığa şimdiye kadal' 
(290) ölü defnedilmiştir. Olü kabulU tarifesine göre umumi mezıırlal' 
dört buçuk, ikinci sınıf mezıırlar on iki liradır. Aile mezarlığının eksi.1' 
kısmı üç senede ikmal olunacak, havuzlar, ebniyeler, meydan ve teşcit 
işleri plan dairesinde bitirilecektir. 
Gönderdiğim resim, asri mezarlığın methalini göstermektedir. 
~ ~ 

Muvaffakıyetin Sırrı 
Hayatta herke• muvallak olmak İ•ter. Fakat bunun 
•ırrını herke• bilemez. Doktor Gasıon bu ıırrı keş -
leden adamdır. Ve bu keşfini eser halinde yazıp 
nefretmiftir. Hayatın hangi şubesinde bulunursanız 
bulununuz, bu e•erler ıize hayatta muvallakıyetin 

anahtarını verecektir •• , 

ideal Büro 
Bu.kitap bürolarının İ§ çıkarına kudretini art· 
tırmak istiyenler için kısa, fakat ameli bir 
kitabıdır. O size az masrafla çok iş nasıl çıka
rılabileceğini gösterir. Fena ve yanlış büro 
usulleri yüzünden geri kalan, hatta zarar 
eden veya batan müesseseler sayılamıyacak 
kadar çoktur. Bu kitap, hu gibi1eri kurtarmak 

için yazılmııtır. Fiyatı 50 kuruş .• 

Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Gasson diyor ki: 
· "T etl:ikatrm neticesinde gördüğüm h~kikat 

tudur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim 
usulleri tatbik etmek suretile bir iki sene gibi 
kısa bir zaman içinde müşterilerin adedini bir 
misli arttırabilir. Müşteri arayıp bulmak bir 
san'attır ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu 
kitabımda size bu san'ati öğretiyorum." 

Fiyatı 50 kuruş •• 

Talih Sensin 
Talihini başka yerlerde arama. Talih bizzat 
sensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan isti
fade edesin. Talihini başka yerlerde arıyan· 
lar, hafifler, zavallılar ve mağluplardır. Bu 
kitap size talihinizi öğretecektir. Fi. 75 Kr. 

Kendini 
Tanır mısın ? 

Dünyada en mühim şey insanın kendi varlığı
dır. Bütün öteki şeyler teferrüattan ibarettir. 
Kendinizi tanımak istiyor musunuz? Kendi 
kabiliyetlerinizi, kendi varlığınızı, kendi hu
susiyetlerinizi tannnanın ve bunları iyi yolda 
kullanmanın sırrını öğrenmek iıtiyorıaruz bu 

kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

Müşküllerle 
Mücadele 

Dr. Gasson diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurulmuşfur. Bunun 
gayesi, birçok iş sahiplerini mahveden atalet 
ve korkaklığı berhava etmektedir. Bu kitap 
cesaretlerini kaybetmek üzere olanlara kur
tuluı yol ve vasıtalarını gösterir. Bu kitap 
müıkülleri yenmek istiyen herkes için yazıl
mıştır. Bu kitap boş sözler, "evet efendim, 
hakkınız var" "başüstüneler" kitabı değildir. 
Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çare-

ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. 

Doktor Ga••on'un bu •aylada g6rdüğünüz eaerleri
ni idarehanemizden alabilirsiniz. lıtanbulda bulun· 
miyanlar, bedellerini poıta pulu olarak idarehan• • 

mize gönderebilirler. 

IST ANBUL "TAN,, MATBAASINDA 
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Arpa Fiyatı Düştü 
Yumurta Bollaşıyor 

No.~ ----... --------------~--------------------------------.1..----
Sanayi 

ukavemet Göstermediler 
A bdUlınelik -u 

' naccacın bu tekl·r· · lı .. ~uuı etnıı.. ı ını 
~accac ta --,tı. Bunun üzerin 

liakikat~eı:haı işe girişmişti. e 
kudretine ın~~detli bir zaptü rapt 
Vela Şanıda.ki olan bu adam, ev -
den bir kıs ınuvaızat askerler -
kendi adamı nınu ele aldıktan sonra 
tek, üç bin ~rın1. bunlara ilhak ede 
kuvvet teşk~:a.n?e~ mürekkep bir 
derhaı Şarn h ~şti.. Bu kuvveti \ 
ler ve rnane aneıne çıkarmış, talim. 
lanııştı. vralar yaptırmıya baş-

Bir giln bum 
da uıaktan . anevralar esnasın. 
~aç kişini bır çadır altmda bir 
Ü§nıişti. a:~~rnek Yediği göıüne i
tek bu adanıı ç, derhal atını süre-

- Arkad arın Yanına gitmiş: 
ken, siz bur aş~arınız talim yapar -
1 beınişti, a a ne oturuyorsun uz ? . 

Şarn ınuhar 
llıetısup veli rzı Ruh bin Zanbağa 
<iaşlarınd açeacın da eski arka _ 
teklif'sizr ~ olan hu adamlar işi 

ıge vural'ak· 
te - Canım, ne u . . 

•Yemek y· zun edıyorsun. İş· 
88., Ben de ~~oruz. Eğer karnın aç -
Yelim di ur. Beraber yemek yi 

lia~ca Ye b~~v.~p vermişlerdi. 
la &.rka.aı~~ ~~k bir soğuk kanlılık 
lere şu .donerek, maiyetindeki -

emrı VerrnirU . 
- llu d --~ · 

kadar 
80 

a amıan, yan bellerine 
bu YUnuz •. '° enı· 

dülmelike bi'at etmesi için, Abdul • 
lah Bin Zübcyrc haber göndermişti. 

Abdullah, bu teklifi şiddetle red
ded~k: 

- Emevilcr, hile ve cinayetle hi • 
liı.feti gasbetm4ılerdir. Halkın reyi 
ile, hiliı.fet benim uhtemdedir. O -ıanıan H~~::rhal icra edilmişti. o 

elindeki kırb ç arkalarma geçerek, nun için, Abdülmelik'in bana bi'at 
:nı ve sırtı açta onların omuzlan - etmesi lazımgelir. 
ti. arını parça parça etmiş - Diye cevap vermişti. 

Şanı :rnuh 
bunu d afızı Ruh bin Zambag~ 

uyar d • 
'8.ra.k: uymaz, Halüeye ko -

1lıt - Size ta . 
icraatını vsıye ettiğinı Raccaç, 

Abdullah Zübe)'Tin bu kadar 
tok cevap vermesi, iki se. 

beptcn ileri geliyordu: 
1-Abdullah, bir taraftan Mek

:.keyi. tahkim ederken, diğer taraf _ 

tan da Yemen, Bruıra vesaireye ha 
herler göndermiş .. imdat istemişti. 
Bu imdat kuvvetleri, gelerek Hac -
caç ordusunu arkadan sararkan· 
kendisi de kaleden huruç hareketi 
yaparak Haccacı iki kılıç arasında 
bırakacak, bu suretle Emevi ordu • 
sunu imha ederek, Iraktaki mağlu
biyetinin intikamını alacaktı. 

2 - İslim dininin kiblegilu olan 
(Mübarek Kabe) yl ihtiva ettiği 

için; Mekke, mukaddes bir belde i. 
di. Haccac ile maiyetindeki Şam 

askerleri de müslüman adını taşı -
dıkları için, hiç şüphesiz ki, şehre 

hücum edcmiyecekler, olsa olsa 
' 

Mekkeyi uzun müddet muhasara et 
tikten sonra, meyus ve meftur bir 
halde çıkıp gideceklerdi. 

İşte, bu iki plana istinat eden Ab 
dullah Bin Zübeyr; muvaffakıyet!n 
den emin olduğu için, Haccaca o 

sert ve tok cevabı vermi~ti. 
Arkası va.T) l'Iınııı onıuzı ~nae denedi. Adamla 

Parça etmiş arpıı kırbaçla parça 
~u.bana ··~~ri~nıdayak~~ .. 1~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

liknıye şik~~~::~· . .. L O k M A N lilifjfüfffüfüfü~füliföfüJ~;;~I;r~~rr~: 
~ .. cac, Çağ-~:·~~~"::: ::::::::~:::::::::::~ı:::;:::::ı:u::::::ı:ıımı:::~ı M E K'''l''M''i''N 
H a~~ı~~~ b~?'il.k bir soğuk kan- Ô G l!!J T. L E R i :::~::::::::::::::::·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 

:;-~ •• F:ın· ~~y! naklettikten . Ebegü~eci • Hindi'b:'''tX:fü::::::,~:~::::: 
-.ılfettiğiniz s~ ~Uminin !.. Bana tıiJn el.iın . . alahıye~ nazaran be- Ebegümn<dne Hindibadan daha 
lcaznçırn ~·~. elinizdir. Benim ziyade rağbet gösteririz. Onun ye-
~iıı • sızın kam d meğinl pek ~ok elierde se\•e sel·e 

Zarnba - . ~ız ır. Ruh 
etmekle Çok;.: benı Sl7e şikayet yerler, bu yemek hastalann perhi-
d~ta Bizin ku:.k ~ata işlemiş .. a- zine bile girer. Ondan ba,ka Hiç 0 _ 

lnlt ... Anlaşıl tınizı sarsmak iste. larak ta., ~·ine bir çok e\'lerde, kul. 
tin lnakaın 1Yor ki, bu adam si- landır. Su if;inde kaynatılarak gar-
lrıek için ve Saltanatınızı teylt et. gara edildiği \'akit bo~az ağnsrna, 
l'aattan g~:f1~nıa.sı 18.zım gelen ic öksürüğe iyi gelir. l'emeğl insana 
ederseniz b ulunuyor. Müsaade linet ,·erdiği gibi, ebegümeei suyu 

1 
bi • unu ona d ... şınnga edilince barsaklan temlzl~r. 

Ye cevap ve . . a ogreteyim. 
llu ceva l'Iniştı. Ebegümecine gösterdiğimiz bu 

derece hoş~·n?a~ Balüesinin son rağbet, belki onun yüze gülücü ol-
- y· g\derek: ma•nndan ileri gelirse de, bu rağ. 

ı._ . a liaccar ı ki -uenıın nlif ~·· Anladım. Sen bette onun pek es zamanlardan. 
~l~ceksin~vue ~8.kimi~~timi yük ~ beri tanınmı~ olmasının tesiri ~ok. 
bir lfine kan gUnden ltıbaren, hiç tur. Eski zamanlarda 1\lısırlrlar \"e 
beaın ve hazkmıyorum. Bütün te _ l'unanhlar onu ~-emt'!k olarak yer. 
:Ya~t· l:>iledi-·nem,. emrine mühey- lerdi. 'Onun l~in Mısırlrlarm her Şey-

Söııeriye gı gibı hareket et. terine havran olan Flsagur filozo-
nıukabele etmişti. . fumuz e~gümeclni sağlık \'erici bir 

Bu auretıe yemek di~·e ta,•si~·e etmişti. Ona ha 
aa.lah' ' artık hudutsuz bir karak, ı.atln şairi Haras da ebegti. 

ca.ç, kısa b' ıyete nıalik olan Hac meclni çok se\'111iş n onun hakkın-
\>e lntiıaın ır zaman zarfında nizam da kaside .W~·lemL,tl. 
lle Şanıda.na soktuğu Uç bin süvari Halbuki hindiba, ebegilmeclne nls 
•Ur·au hareket et · · b' Yle lii . mış, yıldınm betle, daha pek yakında, dört bet 
~denbire (~~erin~ yürüyerek yüz yıldanbei'I tanmmıştır. Eski ıa-

belir:rn;M. e) nın karşısm-lfedin ..,Lı. man adamlan - biraz acı olmasın-
nı...ı! . e halkı · di d k hl d.b ""'kleri b • şım ye kadar gör an dola~'I olsa gere - n ı a 
tısında 

911
., u Dıuntazam asker ıuu-: yemPılerdl. Acı şeyler her vakit a-

ltı.et ·· ,ırara.k hi b' ı~ ~0stermemu,ı ç ır mukave • teşe karşı ilaç diye rağbet buldu-
nı· nın kapııaruu er, Medine ka - ğundan, hindiba da ilkin sıtma~·a 

1'1ercıı. Haccaca açıver • karşı ilaç olarak kullanılmıştı. BI-
§ lf..ccaç, lf . raz ~nra bayanlar ona yiizlerinde 
~ halife

8
:11nbere girm~. halkı çilleri kaybetmek ,.e benizlerine ıtti· 

~ca.ı liaJ.it: i at ettirmişti. zellik vermek için rağbet göster-
~· bunu h :t! Abdullah bin Zü- mlşlerdl. Daha 50nra da hekimler 
be 11den Çtl~r alrr almaz, tees • hindibayı göğüs içerisinde cerahat 

Daha toprak üzerinde iken onun, 
ince tüyden beyaz bir sorguç gibi 
olan ç.içekleri, kırlarda gemıeğl se· 
\'en genç kızlar i~in pek meraklı bir 
fal \'asıtasıdır. Genç kız sorgucun 
tüylerini kaç defa üflediktea sonra 
dağılırsa o kadar yıl sonra kocaY• 
vara<'.ak demektir ..• 

Hindibanın o ~içekleri daha lyic.e 
büyümeden, yani henüz pek körpe 
iken, toplatıp salata yapılırsa biral 
acnntrran olmakla beraber, iştah 

arttmcı bir salata olur. İsterseniz 
hindiba~'' lspanak gibi kıyarak ,-e 
etlt'!, yahut et suyu ne kanştırarak 
bir püre yapabilirsiniz, yine lezzetli 
ve l~i bir yemek olur. BoiazJarını 
sevenler hindiba yemeğinin lezzeti· 
ni yabani ördek lezzetine benzetir· 
ler. 

Fakat ~·abani ördek mide lçlrı a
ğır bir yemek olduğu halde, hindiba 
kolay hazmedilir, başka yemeklerin 
de hazmını kolaylaşhnr. tdran art
tırdığı gibi, bütün guddelerln lfra-
7.atmın artmasına da hizmet eder. 
Bu suretle \'Ücude ku'\'Vet verir. Ka
raclierin ifrazatını da kolavlaştn'· 
dığr için safra daha rahat ç~kar ve 
bu suretle insanın benzi daha gil· 
zelleşir. 

Birliğinde 
Toplantı 

Dün Sanayi Birliğinde oksijen ve 
Mid istihsal eden fabrikatörler top
lanmıştır. Fabrikatörler bu maddele. 
rin gümrük resimlerinin bir miktar 
artmlmasını ve gümük tarifesinin o
na göre esaslı bir şekilde tesbiti 18... 
znn geldiği mütaleasında bulunmuş. 
lardtr. Memlekette devlet müessesa. 
tmdan başka bu maddeleri istihsal e· 
den be" fabrika calışmaktadır. 

Ticaret Oclaaınclahi içtima 
Dün Ticaret Odasmda beynelmilel 

Ticaret Odası Türkiye milli komitesi 
reisi B. Mithat Nemlinin reisliğinde 
toplanarak şehrimize gelecek olan 
beynelmilel ticaret odası murahhas. 
lannın istikballerile İstanbulda bulun 
dukları müddetGe görüşülecek mese. 
leler etrafında bazı esaslar tesbit o
lunmuştur. 

Balmumu fiyatları 
Balmumu fiyatlannda de<fö::iklik 

yoktur. Bevaz mallRrm kilosu 100 _ 
105. Karadeniz ve An!>ilnlu malları 87 
- 00 klınıcı sır~cımilı:ıdTr. 

1 
ı<üçük Haber~er 
Almanyaya ithal edilen 

maddeler 

1 

Almanyada teşkil olunan döviz bü. 
rosu, Almanyaya ithal edilen bihi
mum maddelerin bedellerinin yaban. 
cı tahviller ve obligasyonlarla öden
mesini menetmiştir, Almanyaya bank 
not ithal ve ihracı da yasak edil. 
miştir. 

• Bulgar hüklımeti Habeşistana tü. 
tUn satmak ve yerine kahve ve bal
mumu almak üzere bir mUmessilini 
Habeşistana göndermiştir. 

• 
Bulgar tütünlerinin satışı bitmiş. 

tir. Fiyatlar düşilk gitmiştir. Ameri· 
kalılar en ivi cins tiitiinlerin kilosu. 
nu 65 - 95 levava alm1Rlardır. 

BORSA 
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PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Franıu: Fr. 
Liret 
Belçika franrı 
Drahmi 
lsviçre Fr. 
Le .. 
Florin 

616,-
123,-
109.-
120-
80.-
18.-

565,-
20.-
63.-

Celr:oılovü luo. 
Sili na 

70.-
21-
25.-
20.-

Mark 
Zloti 
Penııro 
Ley 
Dinar 
t~v~c kuronu 
Altm 

Banknot 

21.-
12.-
48.-
30.-

1044,-
250,-

ÇEKLER 

Londra 
Nev.York 
Pariı 
Milin o 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 
Prar 
Viyana 
Madrid 
Berli.n 
Varıova 
Budapeıte 
Bülr:reı 
Belıırrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

618,50 
0.7934 

17.785 
15.0768 

4.7080 
88.52 

3.4810 
64.3492 

1.4488 
22.7768 

4.2440 
12.7725 

1.9733 
4.1775 
4.0016 

108.1650 
34.60 

2.7718 
23.90 

e 3.1362 

621,-
126,-
113.-
125.-
84.-
22.-

575,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28-
22.50 
24.-
14.-
52.
~2.-

1045,-
252,-

621.-
0.7902 

17.80 
IS.0145 
4.69 

88.1642 
3.4664 

64.09 
1.4430 

22.6150 
4.2270 

14.7214 
1.9650 
4.1610 
3.9855 

107.7292 
34.46 
2.76 
24.-

3.1235 

Dünkü Muameleler 

Dün Borsa muameleleri pek gev
şek geçmİ§tir. TUrk borcu 20,85 lira
dan açılmış 20,75 lirada kananmıştrr. 
Alıcılar az idi. Anadolu mümessilleri 
44,90 lirada kallilI§tır. Sıvas, Erzu
rum 95, Ergani 100,5, ikinci vadeli 
Türk borcu 20,35 liradır. Aslan çi -~:haı l.fekk cak hale gelm.işti toplamıp ve karaClğer l')lşklnllkle-

' '1<idetıe :~ Örfi idare ili.n ede rtne karşı olarak kullanmışlardı. 
tıırn l.fekke k~dataaya karar ver- Bindlbanm böyle türlü tUrlii te&lr-

Biitün bu tMlrleri, :valnız nebatat 
dnııtlannm rl\•u·etl«>rlnden ibaret 
defildir. Yakm 

0

zamanlarcta tnJ:lllz 
heklmlP.rinden bazdan hlndlhanm 
teıı1lri hakkında bir (Ok mUMhede· 
ler n~rederek ona hekimlikte mii· 
hlm bir yer vermişlerdir. Be
le kara clier tturlndekl iyi 
tetllrl, Mfra ifrazını kolay~tmna
sı, hayvanlar üzerindeki tecrübeler- mentoeu 14,90 liraya çılmuftır. Mer· 

kez Bankası hisseleri 94 ve Bomonti 
Nektar hisseleri de 10,75 liradan a&· 

tılmI§tır. Fransız frangını 109 dan 
alanlar olmuştur. Frangın düşUrUI -
mesi sebepleri arasında Fransada ha
yatı ucuzlatmak U.zere bir tedbir alrn
mış olduğu söylenmektedir. 

4\a 1'. Uıun esi kapılm kapa terinin heTMI onun ldran artmnak 
~lltı zaman • r--lfı.A~ak tedb' muhasaraya hassasından ileri gelir. İdrar arlm-
~~· l.fed· ırler alınmıştı. ca kan temizlenir. kan temlzJenln-
l'e\eı 8onı-a, (~edeki işlerini bitir- ce de bir !:Ok rahatsızlıklar düze-
' ~ V ekke) Uzerine ha - il 

"1lr tehn e _Mekkenin karşı. rBundan dolayı hindiba ebegilme-
ez, Şam Halifesi A~ cinden daha Jm'Dletll bir nebattır. 

le de meydana (1kanl11115trr. 
Onun için bu mel'Slmde, 88nlar 

giymiş, pek esmer bir güzelin "e
begiimecl, hindiba!,, diye bağırarak 
g~tiğlnl görürseniz, onu sağlık da
ğıtan bir peri kızı gibi &elimiamakta 
kusur etmeyiniz. 

Zahire Borsası sahtları devamlı olarak gev,ek gitmektedir. 
ihracat için hiç mal aa.tılmaınıttrr. Dün 'ehrimize 19 vagon buğ
day, 8 vagon çavdar, 7 vagon arpa gelmit ve bir kısmı satılmıftır. 
Buğdayların kilosu, içindeki çavdar niıbetine göre, 5,22 kurut
tan 6,26 kurup kadar verilmittir. 
Yalnız bir vagon ekstra ekstra Po

latlı malı 7,15 kuruştan alıcı bulmuş
tur. İhracat arpalannda da fiyat dü. 
şüklüğü olmuştur. En iyi arpalara 
4,25 kuruştan satılmıştır. Çavdarlar 
da arpaların vaziyetinde ve beş ku. 
ruş fiyat karşısında kalmıştır. Mısır
ların kilosu 4,36 - 4.37,5 kuruştur. 

Fındık Fiyatları DüftÜ 
Giresun - Fındık fiyatları bu se

ne şayanı memnuniyet bir derecede 
yüksekliği, beklcnilmiyen bir zaman
da sukut etmiş, bu da ellerinde stok 
mal bulunan ve bilhassa beynelmikl 
piyasalarda müşterisi olmıyan tacir. 
lerin zarara girmesine sebep olmuş· 
tur. Zarar şimdilik 50 bin liradan faz. 
la olarak hesap edilmektedir. 

Kütahyada 
Hububat 
Fiyatları 

Kütahya, (TAN) - Kütahya iktı. 
sadi faaliyetinin esasını teşkil eden 
başlıca maddelerden buğday, arpa, 
tiftik, yapağı, yumurtanın durumla
"şöyledir: 

Buğday ve arpa 
Buğday ve arpanın kışlık ekişleri 

gayet azdrr. Yazlık ekişler, bunu faz
lasiyle telafi etmiştir. Köylüniln elin· 

1 
• f de tohum bol bulunduğu için umumt 

zmır uarı ve ekiş sahası geçen senekinden yüzde 

K 
20 fazla olduğu tahmin ediliyor. Ni. 

. Ü~ahyahlar ~an ve mayısta kuvvetli yağmur ya. 

Kütahya, CTAN) - Kütahya tica. garsa mahsul çok olacaktır. 
ret ve sanayi odasivle buradaki belli Çiftcinin elinde geçen seneden kal
başh firmaların önümüzdeki İzmir ma mahsul vardır. Bunlardan hafta. 
panayırına. yaptırtılacak bir pav - da 3 · 4 vagon sevkediyor. Fiyatlar 
yonda toplu olarak iştirakleri takar . İı;;tanbul borsasına tebean inip, çıkı. 
riir C'tmiş ve hazırlıklara başlanıl . 
mıştır. 

Bu işle bizıat Vali Sedat Erin meş. 
g-ul olmaktadır. Tira.rC't odasiyle mu
hasebei hususiye de masrafa iştirak 
edecektir. 

Macleni efya piycuaaı 
Madeni iptidai maddelerde yüksek. 

lik devam etmektedir. Çubuk kalayın 
kilosu 270 kuruşa ~kmıştrı. Demir 
fi~tlan da yuvarlak çubuk 14, gal
vanizli saçlar 24, oluklu 21.5, siyah 
~ac; 14 - 18. çinkolarm da kilosu 34 • 
35 kuruş olmuştur. 

Bol yumurta çıktı 
Yumurta mevsimi gelmiş ve piya

saya bol miktarda yumurta çıkarıl

mıştır. Fakat heniiz ihracata başla. 
nılmamıştır. Toptan olarak 1440 ta. 
nelik büyi.ik yumurtalann sandığı 
14,50 . 15 lira arasındadır. 

Kere•telercle yükseli, 
Fabrika veya harar malı olarak 

piyasaya getirilmiş olan kerestelerin 
de fiyatlarında hissolunacak derecede 
yükseliş görülmektedir. Kerestelerin 
cinslerine göre metre mikabt 33 lira
dan başhvarak 4:i lirava kadar ke. 
reste satılmaktadır. Bu kerestf'lerin 
hepsi de köknar. cıralı çam a~açla. 
rından yapılmı~tır. 

.......----~~---.....-~ırr.r 

ZAHiRE 
BORSAS, 

yor. 

Tiftik stoku bitti 
Tiftik almak için hayvanların kır

kılmasma yeni başlandı. Elde edile
cek tiftik miktan 140 ton tahmin e.. 
diliyor. Mevsim malı 100 kuruş üze.. 
rinden satılmıştır. Henüz İstanhula 
sevkiyat yoktur. 

Geçen seneden stok kalmamıştır. 

Yapağı için kırkım zamanına bir ay 
var. Köylü ve lUcc~um diml\: pek az; 

rpal kalmıştır. Fiyatlar 50 - 55 ku
ruştur. 

Yumurta bol 
Yumurta, bu yıl çok boldur. DökUm 

mevsiminden evvel başladı !stanbula 
günde 30 - 50 sandık sevkiyat var. 
Fiyatlar çok düşüktür. Yüzü 60 • 65 
kuruştur. 

Deri Piyasası 

Gidiyor 

iyi 

Deri piyasası durgundur. Tuzlu Jru. 
ru keçi derileri çinfti 170 - 190, To
la tiftiğinin 110 - 120, tuzlu kuru 
koyun kilosu 45 - 47, hava kunısu 
55 - 60, manda derileri tuzlu kuru 
50 - 55, sığır derileri ise 58 - 60 
kuruştur. 

DONY A PiYASASI 

T unuıta Zeytinyağı Fiyatlan 
Dütük 

Tunusta 1936 yılının son aylarında 
ve 1937 yılının başlangıcında iç pa. 
zarlarda zeytin yağı fiyatları önem. 

..,......._.....,_...,_.._ ~ li nisbctte yükselmiş olduğu halde 
şimdiki fiyatlarda büyük bir gerile
me kaydedilmektedir. Zeytin yağı pi. 
yasası oldukça durgundur. 

15-4-987 
FIAJ.LA/r.. 

Bufday yumuaak 
Buğday ıert 
Arpa 
Çavdar 
Afyon 
Suıam 
Yapak Trakya 
Yapak Anadol 
Tiftik Mal 
Zerdeva çifti 
Sansar çifti 
Tilki çifti 
Kunduz çifti 
Tavıan adedı 

6,18 
6,18 
4,13 
5 

460 
16.20 
67 
52 

132,20 
4200 
3000 

420 
1400 

20 

6.26 
6,20 • 
~.ı~ Son zamanda Yugosla.vyadan Çe. 
·- koslovakyaya olan ihracatın azalma. 
- sı karşısında Yugoslav ihracat taclr-

55 - !eri de endişeye düşmüşlerdir. Çeko&. 

4400 
- lovak ithalatçıları yaptıkları teklif. 
- lerde Yugoslav iç pazarlardaki fiyat. 

:~gg lardan daha aşağı bir fiyat vermek-

G}.LE~ 

25 te olduklarından dolayı ihracat dur,. 
gunlaşmaktadır. 

Buiday 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Beyaz peynir 
Yulaf 
Bulg-ur 
Mısır 
Susam 

l~ fındı:lı. 
Tiftik 
Yapak 

G t DEN 

327 
120 
120 
105 

1,3 / 4 
30,1 / 2 
53 
60 
18 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

9 Ton 
9,1 / 4 Ton 

1/ 2 Ton 

DIŞ FIATLAB 
Buf day Liverpul 
Buiday Şikaııro 
Buiday Vinipek 
Arpa Anven 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hambur~ 
Fmıhlr 1. Hamhnr1f 

6,68 
6,40 
6.57 
5.81 
S,83 
7,91 

83.56 
R~.56 

• Yunanistanda kambiyo kanun!a • 
rmı itmam ve izah eden yeni bir 
kanun neşredildiği bildirilmektedir. 
Bu kanun ahkamına göre, hilk~met 
ile bankalar aırasmda mevcut olan ih· 
tili.fl.arm tesviye müddeti 30 hazira • 
na kadar temdid edilmiştir. 

Bundan başka, Yunanistana ithal 
edilen ve hariçte bulunan 'ahıslara 
ait olan drahmiler salihiyetli bir ban 
kaya yatırrlacak ve Yunan bankası· 
nm müsaadesi olmadan da bloke edi· 
lerek ne Yunanistanda istimal edile
bilecek ve ne de harice gönderilebile 
cektir. 



l:fimidin ölmez hatırası 
dün heyecanla anıldı 

.. . .<Başı 1 incide) l Bundan sonra, daha bazr gen~ler, 
sozüne devam etti: Hamidi t u t ..... ı.. b .. ··k _ Hamit Tü erenn m e 'J.U<)'• onun uyu 

rk yurdunun. Bostoru- hatırasını anmış. Hayatı eserleri hak 
dur. Bebekte doğdu. ve "Bebek,, ya- kında so"'zle ·· ı · l 'd. dı • r soy emış er ır. 
şa · 1ı En sonunda, üniversite gençlerin· 

den Mustafa Kemal Ergenekon, Ab-
Mihnetke.şi bari mahıııerim ben, ı dülh k 
Mevta gibiyim, muammerim beJ 1 ~ Hl.mit için bestelediği bir 

ı mersıyeyi okumuş ve ihtifal böylece 
Yarap, onu !en elimden aldm, ı' derin bir matem havası içinde sona 
Aldın, onu lakin isterim ben! ı ermiştir. 

Şükrü Kaya 
Şairi azamı 
An latıyor 

(Baeı 1 incide) 
ken anladnn. Her oeyi unutmuş gibi • 
yim., bir ıey hatırlamıyorum, ona la -
yik bir şey bulamıyorum. 

"O, hep ·mizin ıairiydi .. ,, 

lb. fıı. ~·, 

--.. ---.. ........... 
Ba.,vekilimizin 

Yugoslavya •e-

yahatine ait 

intıbalarclan: 

• lnönü, hayva· 

nat bahçesini 

ziyaret ediyor 
........................... 

diyecek kadar bebekti. Zaten, onun 
senli benli konuştuğu Ta.nııı da bir 
bebek değil miydi? 

Hamidin kuvvetli dehası bebekli -
ğinden doğmu~tur. Şair, ya bebek -
tir. Ya rüşdlin kendisidir. İkiıinin a
rasında bocalıyan ne şair, ne de mü
tefekkirdir. 

lsmail Habibin sözleri 
Ali Nihattan sonra İsmail Habip, 

Hamidin Viyanada iken yazdığı bir 
~lirle söze başlıyarak onun seksen 
ya.ışında, "Devranı muhabbet,, ten 
bahsettiğini söyledi ve bir zamanlar 
bir gazete taraiından "Hamit dahi mi 
değil mi? 11 mevzu ile açılan anketten 
bahsederek sözüne şöyle devam etti: 

Hamidin ölümü kar,ıııncla 
Şehir Meclisinin Teessürü 

Şehir meclisinin dünkü toplantısın 
da Abdülhak Hamidin ölümü münase 
betile Vali Üstündağ tarafından iki 
teklif yapılmıştır. Vali, bu tekliflerin 
de şunları söylemiştir: 

Hamidin rozetini takan gençler "-Abdülhak Hamidin şahsında 
memleket en büyük şairini kaybetti. 
Muhterem meclisimiz kendisine bir 
hürmet eseri olmak Uzere vaktile evi 
nin kira parasını veriyordu. Yine bu 

O, bizim hepimizin büyük ,Şairimiz
di ve çok güzel yazdı. Ben pek az o. 
kumuştum. Ben onun, o büyük haya. 
tın ancak son devrinin arkadaşı ol· 
muştum. O, az fakat öz söyler, ben 
çok dikkatle ve zevkle dinlerdim. Ben 
saygı ve sevgide kusur etmemiye ça
lışırdım. O da iltifatını ve teveccühü. 
nü benden esirgemezdi. Ben onu bil. 
tün Türkler gibi okumak öğrenir öğ
renmez tanımıştım. Namık Kemal ve 
arkadaşlarınrn Midilli, Rados, Sakız
rlaki menfilikleri veva memuriyetleri 
Akdenizlileri eKmal'i .;ok bağlamıştı. 
O muhit münevverlerinin şiir, edebi. 
'Jat, siyaset Vf! felsefesi, hep Namık 
Kemal'den "bey merhumdan,. menkul 
''e miilhemdi. Sövlenilen her şiir, o. 
kuman her gazel bey merhumun ya 
vudığı, vahut eevdi~ idi. Onun 
'Ylanzum küfürlerini valnı:ı;cıı. okumak 
ı..;1.,. ia+;,.._f'laila K~'l'GT hir hRkllret V~ 

bir hissi intikamdı. Bey merhumun i
•ri dedi~ kötil olmaz. kötü dediğin<' 
lvi dı>nilerrıen'li. F.Merde, mektepler
de, Ekrem'ler, Hii.mit'ler okunıur, ez. 
herlenir, NaC'i'ler rlile bi1e almma.7.dı. 
Hamidin eserleri ~iden ele gezer, şiir. 
leri dilden dU111mezdi.,, 

Bütün Yugoslavya 
Coşkun. Dostluk 
Tezahürleri içinde 

- Reyle deha sorulur mu? Mahvi
yetperver Hamit, ben dahi değilim, 

vahiyim .. Derdi, fa.kat biz buna inanır 
mı idik? •• 

Mahviyet .• Nezaket .. Tevazu .. Evet 
amma, san'atkar kendini bilir. 

Fuzuli bile: 

Fakir sanma beni kimseden sakınma 
kemim, 

Fakiri padfşeh As!, kedayi muhteşe-

1 

~~el~n merhumun .ailesine verilme • 
sını nca ediyorum. 

Bir de İstanbul çocuğu ve İstanbul 
mebusu olan Hamidin ailesine meclis 
namına taziyette bulunulmasını tek
lif eyliyorum . ., 

j Meclis, her iki teklifi de kabul et
, miştir. 

Bu karar Uzerine birinci reis veki-
li Necip Serdengeqti, ikinci reis veki 

j li Tevfik Türe, azadan Cemil Cem ve 
• Refik Ahmet Sevengilden mürekkep 
1 
•bir heyet dün ak,am Maçkapalasa 
'~derek Abdülhak Hamidin refikası 

B. Si\krU Kava, burada galatasa
ravrh Tevfik Fikrf'tin edr,bivat dersi
ne Hamitl~ başladığını anlatarak şöy. 
le dev:ım f'tiivor: . ,, 

mım. Köprülü söylüyoı 

Bayan LUsyeni ziyaret etmi.,ler ve 
kendisine şehir meclisinin teessür ve 
taziyetlerini bildirmislerdir. Bayan 
Lüsyen, Cümhurreisinden itibaren Cümhuriyet Senelerinde 

dememiş mıydl T 
Ben vihiyim diyen AbdUlhak Ha

mit te için için km:lı ve aeksen yaşın 
dan sonra haykırdı: 

Seneler var ki, yazmadım bir şey, 
Bende yok sanma, ra'dü berkti sema, 
Hayli demdir hamuşum idim amma, 
Fevera.n oldu, infilak ettim? 
J .anıl'tj,nınAn &ÖnAr t'4Q~l'll' •• 

Sanmayın yer katında bir bodrum, 
Açmışım gökyüzünde bir uçurun1 • 
Ki, derununda ben varım ancak! 
Bir gün olsam da ben cihandide, 
Değilim şimdilik hazandide, 
Karlar altında nevbaharım ben! 

Sonra başını kaldırır, hiddeti geç -
nıiştir, devam eder: 
Gazaıbım geçti, sakinim şimdi, 
Yok, canrm. Ben l!tife ettimdi: 
Mest idim önce, şimdi beyhuşum .• 

Makber şairi, o kadar nazikti ki, bu 
nezaket onun küreyvatı hamra gibi 
ldeta kanma karışnpştı. 

Hamide ait hatıralar 
Galatasaray lisesinde, bundan beş 

aene evvel, benim edebiyat imitham
ma gelmi,ti. Çocuklar zeki .. Güzel gü 
zel cevaplar veriyorlar. Hamit, din -
ledi, dinledi. Sonra bir aralık, yanın
da oturan Halit Ziya Uşaklıgilin ku 
)ağma eğilerek: 

- Bu suallerden beni de imtihan 
ederlerse vay halime! Dedi. 

Dil kurultayına gelmişti. Koluna 
girdim. Vestiyere götUrdüm. Orada 
kendisine (375) numarayı verdiler. 
Hamit, elindeki numaraya bakarak 
gUlUmsedl: 

- Bu vestiyer numarası de~l, ö
mürlerin yıl numarası olmalı idi? 

Hamit, e!'lpriyi çok severdi. Bir gün 
Namık Kemal, kendisine kızmış: 

- Sen mis kinsin! Demiş. O da so
~ukkanlılıkla cevap vermiş: 

- Hayır, ben miskin değil, saki -
nim! 

Bir gün de hemşiresi, birçok haka
retler gördüğü halde sesini çıkarmı
yan birisi hakkında: 

- Niçin sUkiit etmiş?.. Diye so
runca Hamit cevap vermişti: 

- O sükut etmedi, sukut etti! 

Ölümünden birkaç gün önce .• 
Ölümünden birkaç gün evvel Çallı 

ile birlikte ziyaretine gittikti. Geç 
vakte kadar kaldık, bizi bırakmak 

temiyordu: 
- Korkuyorum diyordu, yatar • 
- Korkuyorum diyordu, yatar-

sam, bir daha kalkaıruyacağım gibi 
eliyor. 
Hastalığı sevmezdi: 

bUyük yolcusu şöyle diyordu: bütun milletten gördüğü derin ve sa 
İbretle tırmanır çıkan adam, sdkut mimi alakadan dolayı duyduğu min

neti ifade etmiş ve t~tanbul ~ehir 

"O hayata, vatana bağlı canlı bir 
varlıktı. Ri7im onda kavuştuğumuz 

felsefe kudret, kuvvet, hayat ve neşe 
felsefesi idi. Bu felsefesini akide hıı. 

tine ~rkarmış, yi.ikeek ve derin bir has 
sasivetle bin bir ş.-.k!lde terennüm et-

için, 
Hayret çıkar öbür yanı divan hayre.. 

tin! 
Bir şiirinde: 
"Akardı payine mahşer misal bir 

millet,, demişti. 
Ölüsüne, bütün bir millet aktı. Cad 

deler dolu ve caddeleri dolduran hal
kın gözleri do .. 11 

Dahiliye V ekilA_in mektubu 
İsmail Habip, alkışlanan nutkunu 

bitirdiği sırada Dahiliye Vekili Şük
rü Kayadan bir taziye mektubu gel
di. İhtifale gelenlere okunan mek • 
tup şudur: 

Türk milletinin, ve Türk san
atinin büyük ka.ybmt bir milli 
matem olarak kar~lamakta ve 
derin bir acı duymakta)iz. Bü • 
tün Türk milletinin hissettiği bu 
mateme örnek olmak hususunda 
gösterdiğiniz heyecan ve saygı -
ya iştirak eder, hepinize taziyet
lerimi ve sevgilerimi sunarım. 

Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri 
ŞüKRüKAYA 

Mithat Cemalin tahassü8leri 
Bundan sonra şair ve Noter Mit -

hat Cemal alkışlar arasında kürsüye 
geldi ve hülasa olarak Hamit hakkın 
daki tahassüslerini şöyle anlattı: 

"- Üniversite gençleri, 
Hamidi ben 33 yıl evvel tanıdnn. 

Sizin yaşınızdaydım. Şimdi oturduğu 
nuz sıralarda oturuyordum. O sene 
Hamit Avrupadan 1.stanbula gelmiş
ti, Çamhcadaydı. On dokuzuncu as
rın büyük fikir adamı "Rönan., ın de 
diği gibi büyük dinler dağlardan çık
tı. Çamlıca. tepesi de Hamide eserle
rinin nazil olduğu dağdı., ' 

Mithat Cemal Çaınlıcada Hıim.itle 
nasıl görüştüğünü anlattıktan sonra 
sözlerine şöyle devam etti: 

"Arkada.şiar, dün bir defa daha 
gördük ki, eğer sahici adamsak yeni 
rejim dirimizin de, ölümüzün de balı 
tiyar olacağı rejimdir. 

Size kendi yaşadığım 3 rejimi 3 ce 
nazede göstereceğim: 
Namık Kemali bir imamla üç ha· 

mal gömdü, bu, saray devrindedir. 
Fikretin cenazesini, aşiyanın iki o

dasını dolduramıyan bir zümre ta.şı -
dı, bu, Meşrutiyettedir. 
HA.midin tabutunu bir kolundan bir 
millet, bir kolundan bir devlet tuta -
rak kaldırdı; bu, Cümhuriyettedir. 

Hürmet yalnız ölüme karşı yalan 
söylemez. 

meclisi azalarına teşekkUrlerinin bil
iirilmesini.rica etmiı:-'ir. 

Amerika Zabıtasının miıııti. o. zıtı1tr1a dolu btr uem. bir 
mah~er idi. Bu ı:ıııir feylezofun bazt 

Türk Polisine ~avat telakkilerini bile ken<lisine has 
büyük bir ma7.eret bilirdik. Cümhu-

f ecelCJ<ÜrÜ-=-_..._..,._..Tiyet seneıertnde kmpte ve e<:liste 
~ çok buluşur ve konuşurduk. 

Bundan iki sene evvel, !stanbula 
r.'.!len İngiliz seyyahlarından Mister 
Ceynıisin dört yilz dolarlık antika sa
atini çarpan sabıkalılardan Kasadorla 
Perapalasta milyoner Vilyamm kıy
metli saatini aşırarak gizlenen balon 
cu Hakkı ya.kalanmışlar, saatler de 
bulunarak sahinlerine verilmek üze
re, Amerika hükumetine gönderil • 
misti. 

İstanbul zabıtasının çok ktsa bir 
zaman ic;inde gösterdi!1i bu büyük mu 
vaffakıyetten dolavr Amerika hükiı
meti tarafından Türk polisine teşek
kür edilmiş ve bu bir tezkere ile bil
dirilmiştir. 

Bayan Tavsend 
Bugün Gidiyor 

Umumi Harpte !rak cephesinde bi
ze esir düşerek BUyükadada ikamet e
den İngiliz eski lrak ve Suriye ordu
ları kumandam General Tavsendin 
eşi Bayan Tavsend, dlin Ankaradan 
dönmüştür. Bayan, bu sabah bir İtal
yan vapurile Yunanistana gidecektir. 

Bayan Tavsend, Ankarayı çok be
ğendiğini, gösterilen hüsnü kabulden 

bilhassa Şef Atatürkün yüksek ilti
fatlarmdan çok mütehassis kaldığını 
söylemiştir. 

ikinci Demir Fabr"kuı 
Slimerbank, yeniden kurulacak olan 

ikinci demir fabrikası üzerindeki tet
kiklerine devam ediyor. Verilen ma
li'ımah !:!"Öre. yeni fahrika Kavseri ci
varındaki Karaşta kurulacaktrr. Ka 
raş c;ok zengin demir cevherine sa -
hiotir. 

LAsk~k işleri-\ 
Aıkere Alınacaklar 

İstanbul Vilayetinden: 

1 - Deniz smıfma mensup eratm 
şubede toplanma ve t!levk gUnU 16/ 
Nisan /937 ve bu !mtfta.n bedel vere 
ceklerin 15/ Nisan /937 günü akısa 
ma kadar kabul edileceği. 

tdeallerimizde tam bir birlik vardı. 
Vazifemde beni daima teşci ederdi. 
Arasıra mektuplaşır. telgraflaşırdık. 

Hastalığımda müteessifane müteessir 
oldum ,diye hatınmı sormuştu. Ge. 
çen seneki rahat~ızlığmda çektiğim 
telgrafa, bana iltifatlı ve teveccilhlil 
cümleler yazdıktan sonra aranmadı. 
ğından, artık unutulduğundf\n şlka
vetler ederek cevap verdi. Şikaye

tinde haksızdı. Bmııu sonra kendisine 
ı;öyledim. Eğer bugün ölümünde "Ve 

cenazesinde bUtUn milletin gösterdiği 
teessür ve candan alakalara şahit ol. 
saydı. kimbilir o mUmtaz tebessümti 
ile. daima g-enç ve zinde zek!siyle yi. 
ne nasıl zıtlar dolu zarif ve nükteli 
bir cevap bulur ve söylerdi. 

0, bizler için gözleri kamaştrran 
derin bir girdap, gözleri karartan vük 
sek ve muhteşem bir şahika idi. Kuv
vetiyle, zafiyle, kudretiyle, azmiyle, 
kemaliyle, noksaniyle tam bir insan
dı. Fakat büyük bir insandı. 

Yine Fikretten mülhem olarak dL 
yeyebilirim ki, o ecramiyle, kevakibi. 
le, avalim.iyle, sitare ve şumusiyle 
kendi kendine yaşıyan ve yanan bol 
ışıklı, bol hararetli bir güneşti Sön
medi, yandı.,, 

Filistin 

Kantonlara 

Ayrılıyor 
Kudüs, 15 (A.A.) Londra gazete

leri tarafından neşredilen ve Filisti
nin İsviçre modeli kantonlara taksi 
mini istihdaf eden yeni plan Arap 
mabafilinde oldukça iyi bir surette 
karşılanmıştır. 

Bu yeni plana göre, Filistin, bir kiil 
halinde kalacak, fakat dahilen muh
tar bir idareye sahip, muhtelif eya
letlere taksim edilecektir. Her eyalet, 
kendi muhaceret siyasetini ve toprak 
rejimini, kendisi tayin eyliyecektir. 

Bu eyaletlerdeki, Arap olsun, Ya
hudi olsun, ekalliyetler eyaletilerin i

(Ba§ı 1 incide) 
tiklerini kaydçdiyor. 

Gazete, re.smt tebliğden bah!ederek 
şunları yazıyor: 

"Türkiye ile mUnruıebat yeniden te
sis edildiğindcnberi, iki memleket a.. 
rasmdaki bu münasebat tam bir a. 
henk ve vifak dairesinde cereyan et
miş ve son senelerde müşterek muta
bakatı müşahade ve tesbit edilmiştir. 

Varılan neticeler 
Evvela, ebedi Bulgar • Y.ugoslav 

dostluk pa ktınm akti üzerine hadis 
olan vaziyet, sonra da Yugoslavya ile 
İtalya arasında ahiren imza edilen 
siyasi ve ekonomik anlaşma mevzuu 
bahisti. B. İsmet İnönü, B. Tevfik 
Rüştü Aras ve B. Stoyadinoviç, teb~ 
liğlerinde, bütün bunların iki devlet 
dış siyasasının takibettiği hedefe, bit
tabi - ki bu cihet çok mühimdir -
Balkan antantı çerçevesi dairesinde 
ve Milletler Cemiyeti paktına uygun 
olarak, tamamen tevafuk ettiğini tes
~it etmektedirler.,, 

Ankar:ada 

İş Bürosu 
Ankara, 15 (TAN) - Ankara vi-

!ayeti Ankara yakmlarmdan gelen 
köylüiere büyük bir kolaylık olmak 
üzere bir iş bürosu açmıştır. Anka . 
rada daire kapılarında günlerce bek
liyen ve işlerinden güçlerinden kalan 
köylüler, bu bUronun yardımile işle
rini pek kısa za.manda neticelendire
cek ve köylerin~ dönebileceklerdir. 
Bu teşebbüs tecrübe edildikten son
ra diğer vilayetlerimize de teşmil o
lunacaktır. --

Bütçe Müzakereleri 
ANKARA, 1 5 ( T A N ) 

Kamutay bütçe encümeni, yeni yıl 

bUtçesini müzakereye başlamıştır. Ev 
veli varidat, sonra vekaletlerin büt
çeleri müzakere edilecektir. 

Fransada Komünist 

Sosyalist Birleımesi 
Pari!, 1 5(A.A.) - Humanife ga.. 

zetesinde B. Villant-Couturier diyor 

ki: 
"Komünist - Sosyali~t birleşme ko 

misyonunun bir içtimamda komünist 
murahhasları, acele hareket etmek 
ve birleşmeyi istemekte müttefik o -
lan iki fırka mensuplarının lntizanna 
süratle cevap vermek lüzumunda is 
rar etmişlerdir. 

Sosyalistler, geniş mikyasta demok 
rasiye istinadE!n hareket edilmesi lü 
·mmunda israr eylemişlerdir. Biz, bu 
noktai nazarı tasvip etmekteyiz.,, 

Çocuklara Yardım 
Birliği Toplandı ' 

İlk mekteplerdeki yoksul çocukla. 
ra yaramı birliği yeni umumt heyeti 
diln partide ilk toplantrsmr yapmış. 
c:alışma program.mı çhmıiş, kazalarda 
kurulacak idare heyetleri hakkında 
bazı kararlar vermistir. Bu heyetler 
~f' derhııl kunlla.ca ktrr. lmekse garez, maraz ne U.zrm .. 

erdi. Ölüm de ona maraz gönderme 
i. 16 yaşında yazmıya başlamıştı. 
alemi, ancak 86 yaşında ölüm elin-

Arkadaşlar, 
Asırlar daima yüz sene değildir. 2 - Piyade, Gümrük, Jandarma 

ve muzika sınıflarının toplanma. ve 
&evk günleri 21jNisan /937 ve bu 
Bmıftan bedelHlerin de 20 Nisan 937 
akşamına kadar alınacağı 

dare mekanizmasında temsil oluna- _ _ .... _..,...-==--=== ..... -

en alabildi. 
İnsanı Allahla cenkleştiren yolun 

Bir asır bazan 83 sene bazan 86 yıl
dır. Ve bu asnn adı bazan seksen Uç 
yaşında ölen Viktor Hilgodur hazan 
86 yasında ölen Hamittir. 

caktır. 

Her eyalet, İngiliz İnanda makam
larının kontrolü altmda bulunacak ve 
Filistin hükumetini teşkil eyliyecek o-

lan yüksek konseye mümessiller ~ön
derecektir. Maverayı Şerianm da 
bu kombinezona ithal edilmesi gayri 
mümkün deı!ildir. 

Montrö 

Konferansı 

Uzuyor 
Montrö, 15 (TAN) - KapitU11' 

yon işi ile meşgul olan konf erafl 
Mısır kapitülasyonlarmın ilgasını it. 
bul ettikten sonra bugün nıutıtel1 
mahkemelerin çalışmıya devam edeC 
ği intikal devresinin müddeti ile 

gul olmu,tur. 
Mısır hükumetinin teklifi, ınti~ 

müddetinin 12 sene devam etmesi 
İtalya ile Fransa heyetleri bu ınUd 
detin 18 sene devamım iltizam et.ille 
tedirler. lngiltere, Amerika, Port' 
k.iz, Danimarka, intikal devresinill 1 

sene olmaın hususunda Mısır Jıe)'e 
ne müzaheret etmislerdir. 
Anlaşda.n mutav.assıt bir tes,:i) 

sureti bulunacaktır. 
Fransa ile ltalyanrn intikal de~ 

sini uzatmak için uğraşmaları :?ti 
War üzerinde fena bir tesir yapJll.lŞ 

Fransa ile İtalya tarafından ya 
lan itirazın konferans mesaisi uze 
de tesir yapacağ1 anlaşılıyor. 

Milletler Cemiyeti Assamblesiıt 
26 mayısta yapacağı fevkalade to 
lantıda Mısırın Milletler Cemiyetlll 
aza olarak kabulli konuşulacak 
Bundan başka vefat eden Betçil< 
hakim yerine beynelmilel adalet dl 
vanı azalığına birl seçilecektir. 

Kömür Sergisi 
HazırhklCI 

Ankara, 15 (TAN) - Kömür 
gisinin hazırlıkları bitmiş ~ibidir. 
gi dolayısile İsveç milll güreş be 

de şehrimize getirtilmiştir. 
Tertip olunacak at yarışlarmrıt 

libi için bir sergi kupası vardrr. 

Her Tarafa Bol 
Yağmurlar Yağıyor 
İki glindenberi Anadolunun ınul' 

lif mmtakalarma yine bereketli 
murlar yağmaktadır. En çok yağıl1. 
yağan yerler Sinop, Samsun, ~ 
ean, Kastamonu, Bolu ve SıV 
Memleketin her tarafında ha"Va -: 
mıştır. Yalnız Er?~"llm ile Karsts. 
raret sıfırın altında kalmıştır. pi jl, 
mıntakalarda azami hararet 1V 
derece arasındadır. 

Galata Rıhtımındd 

Çöküntü 
Galata rıhtmunm Köprüye ~it~ 

olan kısmında yer yer bazı çök~~ 
ler görüldüğünden rıhtımın tak iti' 
sine başlanmı,tır. Mavnalarla .~eteJ' 
len ta.şla.r rıhtımın dibine dök~l~11,. 
tedir. Çöküntünün o kısımdakı b , 
lara tesir etmemesi için tedbirlel' 
tmmıştır. 

Buna Liseıi Mezunla~ roe-
Bursa kız ve Bursa erkek JiseS1 ;t 

zunları kurumu, cumartesi gtıYtU f' 
15.30 da Pa.rkotelde bir toplantı 
pacaklardır. 
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K.R) S) 4 pik teahh~yede açar. (N) 2 

r~ ~ı_ue oyuna b ia~er. (W) trefl 
oy

11 
gıuarı gö . aş.. · Yan tarafla-

n~ll:naıı? rlilmuyor. Bu el nasıl 
{~ ıkkat ed'l 

(W \V) nin
1 
~~~~;Azım gelen nokta 

\>11_ • ) Yerind aa.sıdır 
v ~e dok e bulunan oyuncuların 

Beyoğlu 4 neli sulh hukuk mahke· 
mesind;rı: Beyoğlunda Taksimde Fe
ridiyede dıvarcı sokak 49 sayılı apar
tımanın 5 No. lu dairesinde oturan 
Yorgi Apostolidis Kalfanm kör ve ih 
tiyar olmasma ve emval ve emlaki 
hüsnü surette idare edememesi yü -
zünden mahkemenin 936/ 151 sayılı 

dosyasıyla müşavcret altına alınma -

sına ve emval ve emlakini idareden 
mahrum edilmesine ve işbu emvalini 
idare ve kendisine icabeden kanuni 

müşaverette bulunmak Uzere lstan ~ 
bul Barosu avukatlarından Galatada 

İzmirli oğlu hanında avukat Ahilya

nın müşavir tayinine karar verildiği 
ve bu kararın safahatı kanuniyeden 

geçmek suretiyle kesbi katiyet ettiği 

kanunu medeni ahkamına tevfikan 
ilii.n olunur. (31852) ~ıı~ Yin:1~~ tren (R) sini aldıktan 

a~.,1kinci trefirenge. devam eder ve 
Çar UdUnu Yerini kestıkten sonra, te. KAYIP - 5579 sicil sayılı ve 4 70 
cli/nin Yerde b~ getirmek için tek numaralı otomobile ait amatör şöför 
4 gUnu hesa r trefl sağlamak ol. 

11 
İakSinıine P .. ederek • iki tarafta 3_ vesikasını kaybettim. Yenisini çıkara 

Kanzuk Balsam=n Eksiri cil
di yu~u~atır, mat ve cazip 

hır ten temin eder. 
İngiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu - İstanbul 
~ ,, 
İstanbul üçüncü icra memurluğun 

dan: Mahpus ve paraya çevrilmesi 

mukarrer muhtelif cins renk ve ebat 

ta 10 adet halının birinci artırması 

20-4-937 salı gUnli sa.at 14/ 15 ve mu 

hammen kıymetinin % 75 i bulmadı

ğı takdirde ikinci artırması da 21-4-

937 çarşamba saat 14/ 15 İstanbul ka 

pah çarşı belediye sandal bedestenin 

de yapılacağından talip olanların mez 

kür gUn ve satte mahallinde hazır 

bulunacak olan memura müracaatla-d~!l1Udafaay~o: ki ~~fl müzayedesi cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
~ için rn h §ebb~s edilmemiş ol. Prof. Duscio rı ilan olunur. (31856) 

la llııuvaf~ tenıeldir • şöyle bir o- ---------------------------
2 - lk· ak olur: 
3 1nct tren· 

- Yerd 1 elden keser. 
~ - Ycrd: koz (R) si ile el alır. 
'.l ve 6 - İki ~n oynayıp keser. 
8-. ~e.rden e. koz oynar, 

-----,~ ıstanbul Harici Askerl 
~ .................................... !. 

KöJlü, Şehirli .. jş~i. Zabıtan 

~ - Yerden b~ör (S) si ile el alır. 
9 r. ır tren oynayıp elden 

ıo- I<aro <A> · 
li - Yerde ~ ıle Yere geçer. 

~al>ar. n Baglanan ~nci tret. 
~1albuJti 
~ da Oldu~~) trefl (A) nm orta_ 

alttı a-.nu zira (S) 
~eı..:ı atnak içi~ h' . de olsa (R) 
~'\le beş t ıçbır sebep yok· ve 
h,_hunıard ren bulunduğunu .. ' .. 
""'lli l an birin. - gorun-
aJac~ dUşUnerek ~n sa.glanması ihti. 
e~ kağıtları d"' e:hal. yerdeki el 
eııa.ı (S) teahhUd~~Urmıye teşebbüs 
8oı:ı:h (W) tren Yapamaz. Bina. 
K~) bu renge d (R) sini aldıktan 
tıu ilini OYJlamal evanı etmeyip karo 
<ıofet'dcn (A) il ıdır. Şayet {S) bu
ge d lusuııu atar:_kalnıazsa (E) karo 
bo~ı evanı ettirın . ?rtağını bu ren
de t bir dikkat elıdır. (W) ve (E) 
!}}~ S) in t h ve elbirliği sayesin.. 

.. lli ı ea hUdun'· .. 
....._ - 01ahilirl u yapmasına 
.~ er. 

?ıt~lanbuı ikinci . 
ler addeına Çenbe ı~a dairesinden: 
rL Sokağ rlıtaşta Kü k .. 
~ tnuk· ında Sudar hanı~ n çu -
lııp h· un ve aynı h . da 20 No. 
t1~. alen ik an müsteciri o 
'"<l.ll. o aınetgit.hı • 

1( sınan oğlu Abd meçhul bulu • 
~lll eresteci Ba . Ullaha: 
(e lanahınet b.Y. Aziz Vekili Rifatm 
at>~eııirıden al::nci sulh hukuk malı 
"' l1s7 ]\.~ ıgı 17-8-936 tarihı· 
"I~ •'<o. lu ilii.m ı ve 
~ olan c230 ~ucibince aizden 
k :-' lekerrur t ) liranın keyfiyeti 
~:tı-ıxı.et e memek üzere · · 
"<t\>a t Ve SeYfullah sızınle 
50 ~ t atihı olan 4_6_ tan tah~il.ine ve 
t'lituı ajz Ve <1ı 5 

936 dan ıtıbaren 
ld~ tnesıne 've ~':"1ka_thk ücreti yU
fi ltı Inzn reddin liddeı Azizin fazla 
~e llhakeınen· e ~e (1566) masari-
ı.. hıe t ın msbct d · · ""(;!lıiz a.lıınili . aıresınde ta 
tı.alllı e bera.Yi ~e daır aldığı ilam da
tlı,.._ nıza olan i faz tevdii eylem.iş ve 
,... ~ lnıı..h cra emri "k 
'<leaı~· -~ Uliycti ı ametgahı-
%ı k6lllden lstan has~bile tebliğ edile 
~Ud arıuıııa a bul ıcra hakimliği -
Uarı dC:le hakktf e~ tebligatın bir ay 
:ı-;ı.. en ıc-,..., _ ı itiraz t · · 
.... il u· ~~ına k ayını suretile 
de 6q andan iti~ra\ Verilmiştir. Ta
h ~~tn;niı ve ta~ şbu bir ay için
~olu ıı Yiı Ve Yalı ik nıerciinden ve
~rtı e ait Oldu ... ut iadei muhakeme 
~ te~~li bırak~u muhakemeden ic
'-'e l'1tt l'rnenıı masına dair bir ka
~ bllle bu ınudd cebrt icra yapılacağı 
~cağ Utıınlltsan et içinde mal beyanın 
l'latta :ıı Ve ha~ hapsile tazyik olu
tıla~ uıUnuraan kate muhalif beya-
~ rıı~ıı Olbam.:~.h.apisle cezalandı 
ıg-ı ~atn.ı:na k ı ıcra eınrinin teb 

iyet olu alın olnıak Uzere teb 
nur. (31853) 

Kıtaa•ı llAnlan 1 

...................... 
Tekirdağ kıt'alan için 25000 kilo 

ve Malkaradaki krt'at için 70000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Tekirdağ etinin beher 
kilosuna 24 kuruş muhammen bedel 
üzerinden ilk teminatı 2250 liradır. 

Ve Malkaradaki kıt'at etinin beher ki 

Herkes, memnuniyetle 

POKER 
tıraş bıçali.lunnı knllam.ror 

s zdePOKE ,.; PLAY 
marknı.;ını tercih eılin1ı. 

~~a~ku~ muhamm~ ~~---------------------------

Detlat Oamlryollırt '' limanları işletme U. idaresi llinlar1 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 1000 kilo karbon mUrekkebi 3.5.1937 

pazartesi gUnil saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komis -
yon tarafından açık eksiltme ile satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyen
lcrin 187 1h liralık muvakkat tem.inat ve kanunun tnyin ettiği vesaikle 
birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mUracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmaktadrr. 
(2116) 

üzerinden ilk teminatı 1155 liradır. 

Tekirdağı etinin ihalesi 10 mayıs 1937 
pazartesi gtinü saat 11 de ve Malkara 
kıt'at eti ihalesi ayni günde saat 16 

dadır. Şartnamesini almak istiyenler 
her gün ve münakasaya iştirak ede _ 
ceklerin mektuplarım ihale zııJY1~nrn 
dan bir saat evvel komisyona makb 
mukabilinde vermeleri. l67U) l~.u.:ı 
--~~~~----------~~ ! 

Yeni Bir Cild y aratmız ! 

Başka kremler içinde cildi yanm 
yamalak tamir edenler bulunabilir. 
KREM VENÜS ise cildi tamir etmek 
le kalmaz, uzun müddet kullanıldığı 
takdirde cildi bizzat yaratır. Bu yep-

----------------~---------- yeni cild, yepyeni bir kadın demek -
İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satrnalma Komiıyonu tir. KREM VENÜS'Un harikulade ter 

Ba,kanlığmdan: kib ve tesiri kabili inklr değildir. VE 
NÜS MÜSTAHZARAT! kullananlar 

Istanbul Erkek öğretmen Okulu yatılı talebesi için gerekli görülen 1815 ve münevverlerimiz bunu pek iyi bi-
çift iskarpin açık eksiltmeyle alınacaktır. Beher çift iskarpinin muham· lir. Muhterem halkımızın masa ba -
men bedeli 325 kuruş ve ilk teminatı 45 lira 9 kuruştur. Eksiltme 3·5-937 ,mda frenkçeden bumakalıp alman 
tarih ve Sah günU saat 10,5 da lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında göz boyayıcı uydurma reklamlara 
liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. istekliler inanmamalarını ve KREM VENÜS'
nUmuneyi ve şartnameyi görmek ve üğrenmek üzere okul ve ilk teminatı ten şaşmamalarını ciddiyetle tavsiye 
da belli gUnden evvel okuldan alacaktan yazıya göre liseler muhasebe • ederiz. "EvliJı& Zade Nureddin mU • 
sine yatırmalan ilan olunur. (2095) essesesi İstanbul,.. 

Eksiltme Temdidi 

Türk Hava 
Genel 

Kurumu 
Merkez·nden: 

1 - Evvelce eksil.tmesi ilan edildipte talibi zuhur etmiycn bir tayyare 
hangarı ile blr yatakhane binasının Merzifonda inşası keşifleri son piya
sa vaziyetine göre değiştirilerek yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Bu işe aid proje, keşif ve şartnameler Ankarada Türk Hava Kuru
mu Genel Merkezinden ve lstanbulda Türk Hava Kurumu şubesinden on 

lira verilerek alınacaktır. 
3 - Evvelki ilanda bedeli mukabilinde proje, keşif ve şartname alan -

Jara yeni muaddel evrak parasız olarak Ankarada Genel Merkezd:m 

verilir. 
4 - Eksiltmeye konulan hangar ve yatakhane binasının keşif bedelleri 

tutarı ( 136239) liradır. 
5 - Eksiltme 5 mayıs 1937 gUnU saat 11 de Ankarada kurum genel 

merkezinde yapılacaktır. 
6 - lsteklinin diplomalı mimar veya mühendis olması ve tnşaat mUte

ahhidi olduğuna dair kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış resmi 
vesika göstermesi ve şimdiye kadar bir def ada en az yüz bin lira kıyme
tinde bir bina inşası işini muvaffakıyetle başarmış olduğunu vesika ile 

isbat etmesi farttır. 
7 - lstekliler (10217) lira (93) kuruşluk muvakkat teminatlarını ku

rum genel merkez veznesine yatırarak alacakları makbuzu ve altıncı 

maddede talep edilen vesikaları kapalı zarfla birlikte 5 mayıs 1937 günü 
sa.at ona kadar Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığına teslim 
etmelidiçler. (2115) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu lc.1nlar ' 

Tahmin edilen bedeli (78750) lira olan (1500) ton mazot, 1 Ma) .3 

1937 tarihine 1'8.!thya.n Cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf usulile alı
nacaktır. Muvakkat teminatı (5187) lira (50) kuruş olup şartnamesi 

(394) kurut mukabilinde komisyondan her gün verilir. 
isteklilerin, 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim edecekleri kapalı tek

lif mektuplarını e~ geç belli giln ve saatten bir saat evveline kadar Kasım 
paşada bulunan l)omisyon Başkanlığına vermeleri. (2082) 
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Otomobil veya kamyo
nunuzda emniyetle 
kullanacağınız yağlar 

Arıcc.k· 

WHiZ 
Mamulatıdır 

Whiz motör yağı - En yüksek evsaf
ta Amerikan motör ya~dır. 

Whiz mot-Or yağı - Şanjman n dlfran iyellerinlzdeki esi keser. Hiç bir markada emsali olımyan hu.~u.si 
bir yağdır. 

Whlz 1937 modellerine mahsus husu i ~nnjman - difransiyel yağı. -
1937 model tenezzühlerde H~1>0id tipi difransl:rel kullanılmıştır. nun un i~in bütün markalar hususi bir 
yağ kullarulmnsını ehemmiyetle ta\'siye etmektedirler. 

Whiz bütiin otomobil fabriknlannca kabul edilen yağdır. 
Whiz mafsal yağı. - Mafsallanruzın ömrünü arttmr, se~ini keser. 
Whlz yağlan, otomobil veya knmyonetinlzin ömrünü arttırır. 

Tecrübe ediniz .• Ve.va kullananlara sorunuz. 

H i z 
Türkiye acentesi: 

TATKO ŞiRKETi 
BefJğlunda Taksim Bahçesi knr~ısın da 

ıstanbul Gayrimübadil!er Komisyonundan 
D. No: Semtf ve mahallesi 

61 Büyükacfa Maden 

746 Tarabya 

2755 BUyUkdere 

2992 Beyoğlu HüseyiMğa 

3018 Üsküdar !cadiye 
5337 Tarab ya 

6302 Burgazada 

6323 Heybeliada 

6380 Tarab ya 

6840 Kasım paşa 

Hacı Ahmed 

7035 BUyUkdere 

7649 Tarabya 
8049 Büyük dere 

8595 Beyoğlu HüseyinağE 

Sokağı EmlAk No: 

Salhane E. 51Y.8 
ada: 57 

Parsel: 41 
E. Kolçlyari E.16 
Y. Böğürtlen Y. 10 
Bilyükdere cad. E. 70-70 mü 

Y. 85-87 

Ziba E. 13 Y. 11 
Kerpiçhane E. 9 Y. 5 
E. Kolçiyari E. 48 
Y. Böğürtlen Y. 40 
Bahçe E. ve Y. 9 

E. Kuyubaşı 47 ada: 27 
Y, Uluğ bey parsel: 10 
E. Su Yolcu E. 28 
Y. Kalaycı 
Uzun yol ' E. 58-64-66-68 
Dere boyu 70-54-52 

Y. 417-46-48 

357/ 1-357/ 2-357/ 3 
3012-30/ 3 

E. Dıvarcı E. 19 Y. 35 
Y. Dildar No. taj: 12 
Dereiçi E. 41-43 
Lambrinos E. 79 

E. Mangasar E . 6MU. 
bostanı mahallen: 4 
Y. Kaşkaval No. lu evin 

yanındaki arsa 

Cinsı ve His. Hisseye göre 
Muhammen K. 

17 41 metre arsa 1750 K. Z. 

Ahşap hane ve bahçe-

nin 3/ 126 hissesi 60 A. A. 
Altında dükkanı olan 
bahçeli kagir hanenin 
318 hissesi 1000 K. Z. 
32,30 metre arsa 130 A. A. 

104 metre arsa 208 A. A. 
~ap depo 3/ 18 hissesi 50 A. A. 

Maa kulube ve bahçe-
nin 21/ 144 hissesi 80 A. A. 

46 metre arsa 150 A. A. 

71 metre arsa 80 A. A. 

İçinde kuyusu ve odala 
n bulunan bostanın E. 

58 - 64 - 66 - 68 - 70 ye 
ni 417 - 46 - 48 No. lu 
mahallinin 31/ 256 ve 
eski 54 Y. 357/ 1-357/ 2-
357 / 3 No. lu berveçhi 
mülkiyet gediğinin ta -
mamile millkinin 617 ve 
E. 52 Y. 30/ 2 30/ 3 No. 
lu mahallinin tamamı. 
Ahşap hanenin 1/ 4 
hissesi 
312 metre arsa 
İçinde ahşap iki 
besi olan bahçe 
79,50 metre arsa 

kulU-

6000 K. Z. 

100 A. A. 
320 A. A. 

500 A. A. 
160 A. A. 

1 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 30-4-937 tarihine dil 
şen cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosilad!r. 

OSMANLI BANKASI 

1 LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yenica 
mi ve Beyoğlu daireleri, Hakimiyeti 
Milliye Bayramı milnasebetile 22 Ni
san (öğleden sonra) ve 23 nisan 1937 
tarihlerinde kapalı bulunacaktır. 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
MUdUrlük kadrosunda açık bulunan 20 lira asli maaşlı ressamlık için 

memurin kanununun 4 Uncü maddesinde yazılı şartlan haiz olanlar ara
sında yol ve yapı inşaatına aid resimden müsabaka ile bir ressam alına
caktır. 

Müsabaka 20 mayıs 937 perşembe günU saat 14 de yapılacaktır. İstek
lilerin belgelerile beraber bir istida ile İstanbul Nafıa Müdürlüğüne mü-
racaatlan. (1844) 

Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şırketınden: 
Müessesemizin timdiye kadar muhterem halktan gördüğü rağbetten kuvvet alarak 

İstanbul ve Ankara halkına da bir hizmette bulunmak üzere 

Şehır içi ve civan nakliyat servis• açmıştır.,, 
Bu tube gerek tehir dahilinde gerek civar yazlık köylere yapılacak ev eşyası naklini 

ve ambalajları kendi vasıtalarile tirketin tiarı olan 

CiDDiYET 
NTIZAM 

EMNrYET 
ile ve ucuz fiatla yapacaktır. 

Müracaat yeri: lstanbul için, Sirkeci Ankara caddesi No. 26, 28 Telefon: 24220 Santral 
Ankara için: Yeğen Bey caddesi. Antalya Nakliyat Sirkeli Subes.i Telefon: 1821 

• 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor• 

Kolaylık-Şıkı •.k 
H•• ••ıd•n .... ı ~ol•rlılfı •••· 

, .... , •• ,.,.,.klııı e., ... , ... onı •• 
lçlıı yapıımıt olan bu a'"tGr-kQ. 
lotları ıtrarak ••k•ılfı da tamln at• 
11119 olurfer. Hututu lncaıttr VO· 
cudun tonulbOnD 41Gullli U an 
,.,,d heNhtlerd• ııııa .. t'lmn 
h, ..... 

f'lratı ı 7 tı ı tıradaıı ltlbal'tıa, 

aatıı ,.,, ,.alnı• ı n 

J~.w 
llTANIUI.., .. roglıı 

, TOHI mardanı 12 Mo. ıu. 
~aıamııı ııra••I adlnlı ••r• 

3 Mo.lu ,.,ııamlıl lıtaylnlı. 
~ıratıa,,111••d• 110,ok tanıııaı. 

Istanbul 7 ci icra memurluğundan: 

Kira bedelinden dolayı mahpus olup 
satılmasına karar verilen ev eşyası 

20-4-937 gtinUne gelen salı saat 12 

den 13 e kadar Cihangirde Susam so 

kak 34 numaralı Ferah yurdu apar -

tımanmın 4 cü katında hazır buluna 
' cak memur tarafından açık arttırma 

suretiyle satılacağı lüzumu ilan olu-
nur. (31850) 

ONA KARŞI I 
Hazırllkh Davran111ı$ 

23 Nisan 
Mutlu Tarih 

Beynelmilel Kömür Sergisinin 
Açılışı da Bu Mutlu Tarihe 

Tesadüf Ediyor. 

Ankarayı, Ankaranın baharını ve 
Kömür şenliklerinı görünüz! 

,../ 
=S=ah=i=b=i :=A=h=m=et=E=m=ln=ı=· A=L=~=IA='r\=. =U=m=u=m=i=ne=ş=ıric=y=at=ı=i=da;;;:r=e=e=d=c=n =. =S:=:.. _...sı\ 1 ~ 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer T~ 

Son çıkan son derece müessir Keskin Kaşeleri üşütriıe, orip, nezleye ve 8.ğrılara bire bırdır. sAu~ah~t;!~ 


