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Başvekilimizin Mühim Sözleri : 

'' MUTTEFi·K YUGOSLAV 
ORDUSU COK KUVVETLi'' 
Heyetimiz Belgrat 
Dönüşü Sofyada 
Karşılanacak 

sa!elrat, 17 (A.A.) - Batvekil lımet İnönü 
Y oınada t f. 'l . f .. l dig" i ere ıne verı en zıya ette ıoy e-
nutukta 'ki . iun ... 

1 
' 1 memleket araımdakı dostlu-

Ord aag anılığını tebarüz ettirmiş, Yugoslav 
usunun k k . • llun d ço uvvetlı oldugunu ve bu ordu-

IÖyf ~ıtluğu bir bahtiyarlık tetkil ett:ğini 
ku\'Veın~, ve "Yugoılavyanın kuvveti bizim de 

etınıizdir d · · . ,, emıttır. 

?ıö~:1~;at, l ~ ~A.A.) - Türkiye Başvekili lsmct 1-
D'Osl e liancıye vekili Rüştü Ara.s, yanlarında Yu
" avya H b' Oldu· ar ıye ve Bahriye Nazın General Mariç 

gu halde b · • leğ u sabah hususı trenle Bosnadan Her-
k~faneltnişler ve fevkalade merasinı ve tezahüratla 

mışlardır. Ba1vekUimiz Kragonyevaz kaıabcuında ıırpça nutkunu ıöylüyor 

Sof Sof yadan Geçerken r
'l'urkta, l7 (Tan muhabirinden) -1 
tıönu Yile Başvekili General İsmet 1-

e lia.ri . 
l'e\'fik R: . cıye Vekili Doktor B. ln9iliz Siyaseti 
bura:ya ~ştü Aras Belgrat dönüşü 

De• \lğrayacakln....:ı
gerli · ..... ~. 

~":ku ~~ler, Sofya gannda 
~ ..... B. J<öseıvanof, Balltan and-
qUlrar d "'• ·--- 1, A ~ 
Giğer Be! ostıuk cemiyeti erkanı ve 
tından aretıer ileri gelenleri tara • 
tak}arcı!arıa_ıc merasimle karşılana
~e vekil' · . Türk Başvekili ile Harici
kaıacaklının burada altı saat kadar 
tllUddet ~ anlaşılmıştır. Bu kısa 
llafirle.r lçınd~ Bulgar Başvekili, mi
tecekt. şe.refıne bir öğle ziyafeti ve-

için Müthiş 
ifşaat Y aplldı 

ır. 

Sofyaya k 

Bir lngiliz Mecmuası, Silahlanma Po

litikasının Sırrını Ortaya Döküyor 
tılıı t .. ı..8• adar Bulgar hükumeti· 

<41 ıs etti •. 
'l'Urk misar· gı trenle gelecek olan 
lnızaıa ırler, saraydaki defteri 
li Yacaklardır 

ususi tre · 
16,ao da lsta n, ayni gUn akşam saat 
!'eket edece:bula müteveccihen ha

ır. 

Romada Arnavutluk 
Meselesi G·· .. ··ı k 

lngiltere silahlanıyor. Bu silahlanma lngilterenin hem dahili, 
hem harici ajyaıet;ni tayin ve izah eder. Silahlanma dahilde 
harp sanayiinin sür'atle inkitaf ına hizmet etmektedir. Almanya
da olduğu gibi dahilde bütün ekonomi harp aa.nayii üzerine kuru
lacaktır. Bütün millet, bilvasıta veya bilavasıta, harp için hazır
lanacaktır. Nitekim daha timdiden buğday biriktinniye, bütün 
teşekkülleri seferber hale getirmiye çalıtılmaktadır. 

:a oruşu ece 
Fakat bu ıilihlanınanın en büyük tesiri harici siyuette ıörül

mektedir ve görülecektir. 
onıa, 17 (AA 

Yor: Yu · .) - Havas bildiri-
Yadinovi~~~l~vya Başvekili Bay Sto
&'eleceği -l>Ud· ~ ay sonunda Romaya 
nUı tesbit ed;ılme~edir. Tarihi he
rugosıavya B memış olmakla beraber 
nıuvıı .. ft• t aşvekilinin 30 nisanda 

Londrada çıkan Labour Monthbv ı
mecm ua.sı, silahlanma~m harici si ·-1 [----,- -~-

S ""QcLJa edec - · 
toyaclinovi I{ egı zannediliyor • B. 

da J'aptığı ç .• ont Cianonun Belgra
geıeeek .. bzı:>arete mukabele için 
l ve um" 
Uk hakkına unasebetıe Arnavut-
tnaınıa.ınak ; Yapılan anlaşmayı ta
tereYan ..,:ı zere slyasI müzakereler 

b '"'-'ecektir ou . 
t'8Jı na binaen R 

a seyah t· ont Cianonun Ti -
ınevaİtnsiz~ 1 ~akkındaki şayialar 
lrı.Uzdeki y • Zıra bu ziyaret önü • 
kerelerj u~osl.av - İtalyan müza
ladl?', netıcesıne bağlı bulunmak-

('!' A .,... 

h ""'~ - Al ~~berinin ~.an Ajansı bu seyahat 
tillıi sö 1 nıe,. sımslz telakki edildi • 

Y e:rnektedir. 

ya.sette !ngiltereye tayı~ .ettiği hede- , 
fi izah etmekte ve 1ngilız harici si
yasetinin içyüzünü anlatan birtakım• 
ifşaatta bulunmaktadır. 

Bu mecmuaya göre, lngilterenin 
"harici siyaseti yoktur"', "müphem
dir", "mütereddittir.,, gibi sözler va
rit değildir. !ngiliz hükumetinin ha
kiki siya.setini Mançuri meselesinde, 
eski Fransız Hariciye Nazın Lava! 

' eski İngiliz Hariciye Nazırı Samuel 
Hoar arumdaki anlaşmada görmek 
mümkündü. Fakat o vakittenberi ge. 
çen sekiz, on aylık müddet zarfında 
İspanya harbine karşı alman vaziyet, 
İtalya ile bir anlaşma yapılması, Sov
yet Rusyayı hariçte bırak~ak bir 
Garp misakı akdine teşebbüs, İngiliz 
siya.setinin bugünkü istikametini gös 
termeğe kifidir. 

lıtikbalde 

in --g.lf Bu siyasetin ilerisi için hazırladığı 
1 ereden şey nedir? 

A Mecmua bu suale şu cevabı veri-
#ll\ft1er ikaya yor: Alf "İngiltere silahlanmağa devam eder. 

La #il\ ın Akını ken Almanyanın Orta Av~pada iler-
tarfı tıdra, 17 (A.A .. !emesine müs~de edecektir .. Bu~un 
hfırı n~a lngilt .) - S~n gunler nasıl yapılacagmı İspanya mısalı ve 
!tuş ?tııJttarda er1ecıen Am:rıkaya mU. "ademi müdahale,, teşebbüsü filen 
eu tır. Arneri: tın sevkı.yatı yapıl - göstermiştir. lngiliz siya.seti, Alman
lkitna RUnu suı:n liardıng 'Vapuru y.aıu..n Orta Avrupayı istilasine ken. 
toıiilYon 100 bi~pto~~an. NeyYor~a dJ!!,9i'lıtştrrmı~tır. Orta ve Şarki Av
gu l'U.ltnURtü lngılız lıralik altİfı rupa' memleketleri ya Alman yaya f e-

rıtı d " r. G e ç e --::rı ~ .; ' lngu· e hareket e n foll?'§am da edilecek :ve.yahut Almanya ile an-
ıtı U: Vapuru iki :en Qu~n Mar laşP!ağa mecbur olacaktır. Fransa-

alık altını hft. u~uk mıl]on ln · nm zayıflaması lazımdır. Fransız -
tnil bulunuyordu. (Arkası Sa. 10 Sil., 1 de) 

Fenerbahçe 
Galatasaray 
Çarpışıyor 

Milli kümenin ve mevsimin en he. 
yecanlı karşılaşması olan Fenerbah • 
çe ,__ Galatasaray maçı Kadıköy 

stadında yapılıyor. 

(Dün Ankara ve lzmlrde ya -
pılan milli kiline maçlanna alt 
tafslli.t spor kısmımızdadır.) 

BOSTANCIDA 
BiR OTOBÜS 

-- DEVRitDI 
Yolculardan On 

Kişi Yaralandı 

Dün öğleden sonra Bostancıda bir 
otobüs çarpışması faciası olmuş, üç 
yolcu ağır, yedi yolcu da hafif yara
lanmıştır. Facia hakkında bir muhar
ririmizin mahallinde yaptığı tahki
katı şöyle hulasa ediyoruz: 

Maltepe Atış mektebinden dün i
zinli çıkan subaylarımız Şile ve Kar· 
tal hatlarında işliyen otobüslere bin
mişler ve otobüsler saat ikide mek
tep önünden hareket etmiştir. Bu 
srrada şoför !skorun idaresindeki 0 • 

tobüsle şoför Mehmet Alinin idare
sindeki otobüs asfalt yol üzerinde 
yanşa başlamışlardır. Şoför lskor o
tobüsünü sevkederken KöprU b~rna 

geldiği zaman önüne at üstünde yu
murta satan iki köylü çıkmış, bunlar
dan sakınmak istiyen şoför ters ve 
sert bir manevra yapmış M~hmet A· 
linin otobüsü de bu araİık !skorun 
otobüsüne çarpmış ve bunun netice
sinde otobüs birdenbire tren yolu ü
zeride devrilmiştir. 

Bu kapaklanma çok feci olmuş, ka 
roseri iyice parçalanmış, kapılar ka.· 
palı olduğu için kimse dxşanya çıka
mamış ve yolculardan bir kısmı ya
ralanmışlardır. Çarpan otomobil bu 

facia karşısında durmadan yoluna de 
vanı etmiş, fakat arkadan gelen O· 

tobilslerdeki subaylar, hemen inerek 
arkadaşlarını devrilen otobüsün en
kazı arasından çıkarmışlardır- Fakat 
büyük bir acı ile görülmüştür ki, su
bay Muzaffer, Ahmet, Daver çok 
ağır yaralıdırlar. Zeki, Hikmet, Ke
mal, Türkan, Ahmet ve Beyazıt ta 
birer hafif yara almışlardır. Yolcu
lar arasında bulunan bir polis te ha
fif yaralıdır. 

Biraz sonra facia mahalline der
hal müddeiumumi muavini Şekip Ya
kup gelmiş, tahkikata başlamış, bir 
taraf tan da yaralılar Haydarp~a has 
tanesine kaldırılmışlar, tedavi altına 
almmışlardır. Otobüsteki on yedi yol 
cudan diğerlerine !bir şey olmamıştır. 

Bir yanş hevesi yüzünden böyle 
bir faciaya sebep olan şoförler ya
kalanmış, sorgu altına alınmışlardır. 

YENi ÇOCUK 
KUPON ANSiKLOPEDiSİ 
10 2 Bu kuponlan loplaymız 10 kupo 

na kartı Yeni Çocuk Anıiklope
disini 7 V2 kuruta alabilir.sini2. 

111111rıııııııııııııııııııııılıııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııırı!: - -- -
~ =r AIN°on ~~ ~ - -- -- -
~ INDscan ~ - -- -- -
~ Ha~orDokUaro ~ - -- -- -- -E 24 Sayfahk ilavemiz ~ - ~ - -------------------

--TAN 23 Nisan için büyük hazırlıklar yapmakla meş- E 
guldür. Bu hazırlıklarımızdan en mühimmi 23 Nisanda E 
gazetemizle birlikte vereceğimiz 24 sayfalık ilavedir. Bu S 
ilave Türk matbuatında ilk defa görülen bir yeniliktir. E -Büyük dünya gazeteleri arada sırada mühim meselelere :E 

§ ait ili veler netrederler. Biz bundan ıonra her ay böyle bir § 
E ili ve vermiye çah,acağız. tik ilavemiz, Ankarada açılacak : -: beynelmilel kömür sergisi münasebetiyle, kömür ve ma- : 
5 den itlerine tahıiı edilmi,tir. Bu ilavede Türkiyede kö : 
: mür ve maden mevcudu, istihsali.tı ve ıerveti hakkında re- § 
§ simlerle, grafiklerle ıüslenmif, en salahiyettar kimselere E -E yazdırı1mıf, muharrirlerimiz tarafından mahallerinde ya : 
§ pılan tetkiklere müsteniden yazılmı' yazılar bulacaksınız. § 
5 Bu ilave, okuyuculara bedava verilecektir. --- .y. • • --
EÇocukların En Gülünç Vak'aları --

---... -----.. .. .. ------ -5 T an, 23 Nisanda baflıyacak Çocuk Haftaaı münase- 5 
: betile 1 hafta devam edecek bir anket açıyor. An 5 - = 5 ketin mevzuu, çocuklarımızın yaramazlıklarıdır. Hepimiz e 
E küçüklerin arada sırada yaptıkları kelime oyunlarına, ::: 
- = 5 gösterdikleri zeka eserlerine, gülünç vak'alarına şahit o- c 
E lur ve bunu iftiharla herkese anlatırız. Çocuğunuzun bu E -: vak'alarım bize yazınız. Gelecek küçük fıkraları 23 Ni- : 
S sandan itibaren netredeceğiz. § -.. 
! • • • 

1 1000 Liralık Büyük 
1 Müsabakamız --

-§ 
= -------= i 
i 

! Tan, 23 Nisandan ba,Ia.mak üzere hem eğlenceli, a 
5 hem faydalı büyük bir müsabakaya batlıyacak- : 
: tır. Bu müsabakanın hediyeleri 1000 lirayı bulacaktır. 10 5 
E kitiye büyük hediyeler verilecek ve ayrıca 140 kitiye muh- § - -5 telif ikramiyeler dağıtılacaktır. § 
5 T AN'ın 1000 liralık müsabakasına mutlaka ittirak ::: 
: ediniz. ! 
- -- -! Yeni Röportaj ve ~ 
- = 
İ Yeni Tefrikalar ~ - -- -- -: Büyük Deniz Röportaiı : 
i i 
= -: Kumandanlarımızın harp hatıralarını size bu sütun- 3 
= -= larda kendi ağızlarından tatlı, tatlı anlatan arka· :: 

- = i da91mız Salahattin Güngör, "TAN,, için çok alaka uyan- : 
5 dırıcı bir röportaj ıeriıi daha hazırlamaktadır. Arkadaşı· i 
~ mız, kahramanlıklariyle ve maceralariyle tanınan belli .. 
§ batlı, birçok deniz erlerimizle görütmüttür. § .. 
j Denizcilerimiz, arkadatmnza öyle feyler anlatm19lar- = 
5 dır ki, bunların bir aray!l toplanması ile savat tarihimizin § 
5 gizli kalan birçok kö,eleri mertlik ve kahramanlık desta § 
S nı halinde aydınlatılmıt olacaktır... .. 

''DENIZCILERIM1ZLE BAŞBAŞA ... " j --.. --------
Adını tafıyan bu röportaj seriıinde bulacaksınız. i 
DEN1ZCILER1MIZLE BAŞBAŞA, yalnız denizcile- 5 -rimizi değil, memleketin her sınıf halkım batından sonu· : --- -na kadar kendine çekecek, sürükliyecektir. : ----- -... -- • • • 

:1 -- ---... ~Büyüklerin Sünnet Hatıraları -- -- -- -- -- -:E G azeteniz, 23 Nisandan itibaren büyük ~ir röportaj :E 
S serisine daha ba9lıyacaktır: BOYÜKLER1N ~ 
: KÜÇOKLOK VE SONNET HATIRALARI... : 
§ Bu yeni röportajımızda, bugünün büyüklerinden aklınıza § 
! gelen veya gelmiyen bir çoklannı sünnet döteğinde, ilk 5 
- 1 : mektep sıralarında, odada emeklerken, bahçede oynarken ! S görecek, nasıl büyüdüklerini, nasıl yetittiklerini biı· fi?m • 
i de olduğu gibi seyredeceksiniz 
- •• * -5 TAN, 23 Nisan için daha birçok hazırlıklar yap--:E mıştır. Bunların bir kısmı çocuklarınız için sürpriz -= ler olacaktır. 23 Nisanda "TAN,, alınız. 
! = . -'-'11Jllllllllll1111111111111ıııııııııııııııtıııııı1111111111""""''''11llllllıl 



2 ====:::=:===================================================TAN 18 - 4 - 937 

1 '( ugoslavya Röportajı 1 Hileli su satanlar ağıı· ceza görecek 
Belediye, bu işi 1 

kat'i şekilde 
hallediyor 

B elediye önümüzdeki yaz mevsiminde, 

halkın temiz ve hakiki memba ıuyu 

içmes:ni temin için yeni tedbirler almıya ka

rar vermittir. Bu arada ilk İf olarak Sırmaket 

ve Karakulak sularının kaynakları ıslah edi

lecek ve fenni bir tekle sokulacaktır. 
Bel~iye §ehirde bu iki suyun oldukça fazla har. 

candığını görmüş ve ilk iş olarak bu iki suyun kay

naklannı Belediye sınırlan içine almıştır. 

Yugo•lau hükiimel Waibi Prens Pol, •an' at •~rg:mizde. (Arka· 
•ında bulunanlm Yugoslav Maarif Nazırı Üe Sel:rimizdir.) 

tsılıh işine en kısa zamanda başla- - ı 

nacaktır. Belediye, bütün memba SU- ç·ımento Ucuılu9_. u lanna gerek toptancılar, gerek pera.. 
kendeciler tarafından hile ka.nştınl. 
maması için yeni bir sistem koyaca.k-

Bursa Usesfnden Yetişen 
ler Cemiyeti ta.rafın· 

dan, dün, Parkotelde, bir çaY 
ziyafeti verilmiştir. Şehrimlzde 

ki Bursalılann da hazır bulUD· 
duğu bu ziyafet çok neş'ell bir. 
hava içinde g~miştir. Yukal'ki 
resimde, toplantıya gelen bir 
davetli gnıpuna rozet takılır • 
ken görüyorsunuz • 

r~~;~~:·~~~;;· ·~~;~··;~~~~·~···ı 
: ............................................... ~! 

Bel9ratta 
Sanatları 

Türk 
Sergisi 

B elgnt, 14 Niaan (Batmuharririmizden) - SHind'r tapkalı, 
bonjurlu bir kalabalık Belgratta Prens Pol Müzesinin alt 

katında. bekliyor. Bazı yerlere kordonlar çekilmit, protokol me
murları davetlilere kordonların iç veya dıt ta.rafında yerlerini 

gösteriyorlar ••• 

BütUn bu resrnt tören hazırlığı ı-
Türk Sa.n'at Sergisi içindir. Hükumet rince aldandiğımı ve lüzumsuz yere 
Naibi Prens Pol gelince nutuklar baş- sabırsızlık ettiğimi gördüm. En eski 
lıyor. Bir Yugoslav hükumet mtimes- Türkçe gazetelerden başlıyarak yan 
sili Yugoslavca., sefirimiz Bay Hay- Arap, yan yeni harfli intikal devri 
dar Fransızca. nutuklarla bu serginin gazetelerini görüyoruz. 
tam t"'met tnöntintin ziyareti sıra.sın- Sonra bütün bugünkü 1stanbul ve 
da açılma:ıın<lakl ıyı t.csadti!U ve ık1 memleket gazetP,ler1ntn numuneıenn-
milletin biribirini daha iyi tanıması- den mürekkep canlı bir koleksiyon 
na edeceği hizmeti anlatıyorlar. var. Karşı tarafta da: mecmuaların 

Sonra yukarı kata çıkılıyor. Salah her türlüsU görünUyor. 
Cimcoz ve Selim Nüzhet Yugoslav Bende "memlekette mecmua çık
dostlarmrn yardımile cidden bir ha.- mıyor,, diye bir kanaat vardı. Gördü
rika yapmışlar. lki, üç gtin gibi ina.- ğüm mecmua bolluğu karşısında şa.ş
nılma.z derecede kısa bir zamanda tım. Yalnız tıbba dair 15, 20 mecmua 
yerli yerine konulan bu sergid.e .ze;· var. 
kin, ahengin ve intizamın en ıyı bır Eski gazeteler arasında da. bundan 
derecesi var. 70, 80 sene evvel çıkmış (Mtimeyyiz) 

Kitaplar, mecmualar, g~eteler 1 isminde bir çocuk gazetesile (Kev· 
hayret uyandmyor. Çocuk kıtap ve kebi şarki} isminde bir kadın gaz&
gazetelerindeki bolluk göze çarpıyor. tesinl hayretle gördüm. . 
Bu zarü basılmış kitapların, mecmu- İlk salonda Belgradm Türk idaresı 
alarm, gazetelerin hepsi bizim mi? zamanında hazırlanmış bir planı Yu· 

Dostum Mahmut Baler gibi insa- goslavlan çok meşgul ediyor. Bu
nm "biz ne imişiz be!,, diyeceği geli· günkü şehre nisbetle eski şehrin va-
yor. ziyetini kestirmeğe çalışıyorlar. 

B iliyoruz ki, memlekette kitap
lar basI(ıyor, gazeteler Çikr

yor, bazı mecmualanmız da var. 
Fakat hiçbirimiz bunların bir a

nda vUcude getirdiği zenginliği ve 

tenevvü\l görmemişiz. Bilhassa Yu
goslav dostlarımızın hayret, takdir 
ve iftihar dolu gözlerile bunu gör -
mekte ayrıca. zevk var. Dostlarımıza 
1BOruyoruz: 

- Bizi çok fena. biliyordunuz da o
nun için mi beğeniyorsunuz? 

- Hayır, bilakis elimizde iki ölçü 
var: Son zamanlarda. Danimarka.dan 
ve Fransadan bu yolda iki sergi gel· 
di. Sizin serginizin yaptığı tesir on
lardan çok derindir. Sizin çalıştığını· 
sı biliyorduk. Fakat an'aneleri 50, 60 
meneden eskiye gitmiyen bir san'a.t 
hareketinin bu kadar tam ve mükem
mel verim verebileceğini tasavvur et
miyorduk. Asker diye haklı bir şöh
reti olan Tilrklerin fikir hareketleri· 
ne bu kadar 8.laka gösterdiklerini ve 
bu kadar muvaffakıyetler elde ettik
lerini kim yazsa ve söylese mübala
ğa sanacaktık. Fakat gözlerimize i· 
nanmak mecburiyetindeyiz. 

H U.ki'.).met Naibi Prens Pol, res-
me merak ve vukufile meş

hurdur. Burada yalnız son on senelik 
tablolarımız teşhir edilmiş. Prens ba
zı tablolar önUnde alaka ile duruyor. 
Yanındaki Selim NUzhetten izahat 
istiyor, muntazam bir şekilde basıl
mış kataloğa bakıyor. Bilhassa Bed
rinin Uç tablosunu dikkate layık bu-
luyor. 

Umumiyetle Yugoslav dostlarımız 
bazı talolanmızı çok beğeniyorlar, 
Türk ressamlık san'atinin a.z zaman· -da çok yol aldığı ve yüksek bir isti~-
bale namzet bulunduğu hakkında fı
kirler ileri sUrüyorlar. 

Atinada açtığımız serginin Yuna.
nistanda memleketimiz hakkında tar 
mamile yeni telakkiler uyandırdığını 
Atinada her taraftan duymuştum. 
Belgrattaki sergimiz de burada ayni 
tesiri uyandırmıştır. Bu sayede mem
leketimiz hakkında. her iki müttefik 
memleketin eline yeni bir ölçü, yeni 
bir kana.at vermiş oluyoruz. 

A cıdığrrn nokta şudur: Hazırı. 
lanmış bir halde olan bu gü

zel san'at koleksiyonlarını neden Pa
riste teşhir etmeğe karar veremiyo
ruz? Pa.rlsi ziya.ret edecek olan alt

!Jr. s.m1ıo"''0' ••••• ly·ı 1ıı.ı..•et·ıce Verecek Toptancılar, perakendecilere .,..wıi ·~ 
yaparken kime ve ne kadar sattıkla
rına dair imzalı birer kağıt alacaklar 
ve her damacanadan küçük bir ş~e 
model alıkoyacaklardır. Bu kontrol, 
depolarda belediye memurlannm ö • 
nünde yapilacak, ve küçUk ~şeler 
mühürlenerek saklanacaklar. Pera • 
kendecilerden ansızın sık sık nilmu -
neler toplanacağı için tahlil sonunda 
hileli suya. rastlanırsa bunun kimin 
tarafından yapıldığı hemen meydana 
çıkacaktır. 

Belediye, hilesiz su işini kökünden 
halletmek kararında olduğu için hile 
yaptıkları görülenler şiddetle cezalan
dınlacaklardır. 

Çimento ithaline müsaade edileceği haberi üzerine, çimento 

fabrikalarının, fiyatları ind=rerek ithal edilecek mallara rekabet 

etmek ietiyecekleri duyulmuftur. Çimento satıcılarile, çimentodan 

mamul künk, plake ve aa.ire gibi inf&At malzemesi maddeleri imal p ro •ı e s 0 n 
edenler, fiyatlar ind'rildiği takdirde intaa.t malzemeıinin daha 

ueuza mal edileb:Ieceği, intaatın artacağı ve çimento sıkıntısının ş k ı • • 
da nihayet bulacağı kanaatindedirler. e 1n1 

Son zamanlarda çimentodan kalip 

G U 
•• n de 12 S O halinde tuğla ile parmaklık yapılmak Al ıy 0 r ta ve bazı yerlerde bu çimento kalıp 

ve parmaklıklar çok kullanılmakta- ıaşJ!!ll 

Lord Loid 
Gidiyor 

T Ç 
• • dır. Srrtta, sırıkta, başta eşya ~ 

0 n O p Memlekette imar faaliyeti arttıkça veya öte beri satmanın yasak edil 
çimento fiyatları da tedricen arttml- si hakkında. hazırlanan projenin tet-

Belediye, ~hir çöplerinin şimdilik mış, bidayette biribirleriyle rekabet kiki bitirilmiş, proje Muhiddin tj., 
yalnız Azapkapı iskelesinde toplan - eden çimento fabrikala.n sonradan tündağa. ve~tir. Bu proje beledi
masma ve buralardan mavnalara yük müşterek menfaat usuliyle birleşmiş. ye reisi tarafından da. tetkik ve tal• 
lenmesine karar vermiştir. Fakat bir. lerdir. ~u, inşaat sahiplerinin az çok dik edildikten sonra ilan edilecektit• 
kaç ay sonra Hayrettin iskelesinin zarar görmelerine sebep olmuştur. HA 

1 
i.nhisa 1 gibi yükleme ve bOıı 

va~ılması bitince buradan da istüade H · tiril k · tol a • r ar ~ arıçten ge ece çımen ar ucu. . 
1 

. 1 -'"k d"'r __ ___ t ve 
l kt• -R Ql l......_ •(; ı.. . • . -y a•l+.n;• \il .. ,.,V e,,..a a "' reauu _.,,, • 

!ng.ilterenin tanınmış simaların· ~ ece ır. ~ nıaı I! ll<>t: . a:nauc --.ua.:>1 ~~.l~- rııresmt mUesseseıer eR geç teşı .... - d 
dan Lord Layd şehrimize gelmişf.ir. Denize dökülecek çöpler günde lı.yecek ve fa~nka.lardan ucuz çımen- vel bire kadar kendi µılİessesele?11 ~ 

1250 tondur. Çöplerin denize dökül - to almak kabıl olacaktır. Bu ucuzlu - k' klı'yat ış· ler·ın·ı otomatikle..+u-ıo' Kendisi lngiliz sefiri Sir Persi Lore. ı na ii" 
dükten sonra pliı.jlan ve sahilleri kap- ğun inşaat işlerine mühim tesirleri o. ye mecbur tutulacaklardır. nin şahsi misafiri olarak sefarethane. 
lamamasmı müteahhit temin edecek. tacaktrr. 

de oturmaktadir. tir. Memleketimizin senede 220 - 250 
Lord Loyd yarın akşamki ekspres- bin ton çimentova ihtiyacı olduğu te.c: 

le Londraya. gidecektir. Memleketi-

Asfcalla bit edilmiştir. Bilhassa bu seneki çi. Bir gecede 
Üç yangın 

mizi ziyareti tamamiyle hususi mahi-
mento ihtiyacımızın 350 bin tonu bu. 

yettedir. lacağı Uı hm in ediliyor. Bu miktarın 
Lord Loyd şarktaki İngiliz mek . ÇeVfl• }ecek ancak yüzde ellisi fabrikalarımız ta-

teplerinin hamisi bulunduğu için bu ( ı 
seyahati esnasında İngiliz mekteple -

rini teftiş etmiştir. Caddeler 
M A v 1 Belediye 1stanbulun hangi caddcle-
eyvasız gaç ar rinin asfalta çevrileceğini tesbit et. 

·· . d T tk.kl miştir. Bu yolların yapılma tarzı 
Uzerın e e ı er hakkında da bir proje hazırıanmıştır. 

Sultanahmette Arasta sokağındaki Şehircilik mUtehassısI Prost gelince 
asaniı.tika. kazısını idare eden Profe- bu projeyi tetkik edecek, ondan s~n
sör Bakstere nakdi yardımda bulunan ra hazirandan itibaren hazırlanan lıs.. 
İngiliz arkeoloğla.nndan Bay Russel, tedeki sıraya göre asfalt yol yapılma.. 
vilayete müracaat ederek lngilterede sına başlanacaktır. 
kendi hesabına iki Tilrk gencine zira. 
atçilik tahsil ettireceğini bildirmiş -
tir. Bay Russelin bu teklifi üzerine 
vilayet Beykoz meyvasiz fidanlar çift 
liği mUdUrU Enveri seçmiştir. Enver, 
evvelisi gün bir İngiliz vapuriyle Lon. 
draya gitmiştir. lki sene kadar İn
gilterede meyvasız ağaçlar üzerinde 
tetkikler yapacak ve bir mütehassıs 

olarak memleketimize dönecektir. 

Poliste Yeni 

Terfiler Y aplldı 
İstanbul emniyet direktörlilğünde 

yeni bazı terfiler yapılmıştır. Refet 
ve Faik altıncı şube başmemurlukla. 
nna Hüsnü Beyoğlu kazası belediye 
polis başmemurluğuna, Burhanettin, 
Mehmet Ali, İbrahim altıncı şube ko.. 
miserliğine terfi ettirllmişler ve yeni 
vazifelerine başlamışlardır. Zabrtai 
belediye memurlarından Ertuğrul, ls. 
mail Hakkı. Cemal. Mehmet, Sıtkı ve 
Asa:f ta zabrtal belediye komiserlik. 

Milli Müdafaa 
Vekili Geldi 

:Milli MUdafa.a. Vekili General K8... 
zıın Özalp, dün sabahki trenle Anka.. 

radan şehrimize gelmiştir. 
General Kazım Özalp, İngiltere 

l{ralmm taç giyme merasimi münase. 

betile Londrada yapılacak deniz şen

liklerine i§tirak edecek olan Kocate. 

pe muhribimizin ha.zirlıklarmı teftiş 

edecektir. 
1ngiltere Kralı Altıncı Coroun taç 

giyme merasiminde Başvekilimiz ls. 

met 1nönU ile birlikte !ngilterenin 
Ankara elçisi Sir Persi Lorenin de 
Londray& gideceği hakkındaki şayia 
tekzip edilmektedir. 

Gazi 
-----
Köprüsünün 

Dubaları Geliyor 

rafından yapılmakta.dır. 

Konservatuvar 

Müdürü Balkanları 

Dolaşacak 
İstanbul sezonu için Balkanlarla 

Macaristandan gelecek festival he. 
yetleri işi ile meşgul olmak Uzere kon. 
servatuar mUdUril B. Yusuf Ziya ya
kında sıra ile Balkanları ve Macaris
taru dolaşacaktır. 

llkmekteplerdeki 

Yoksul Talebeler 
DUn, Parti kaza başkanlarına gön. 

derilen bir tamimde ilk mekteplerde. 
ki yoksul talebeye yardım için kuru
lan birliklerin her kazada birer idare 
heyetinin kurulması bildirilmiştir . 

Dün gece Topkapı mUzesinde. tJ1 
elektrik kontağı neticesi, Y.~ 
ihbar zili çalmıya başlamış, no • ..tft· 
hademe, itfaiyeye haber ver~:S, 
Yapılan kontrolde ihbar tesisatıJl 
bir bozukluk olduğu anlaşılmıştır iııt 

Bundan başka şehirde iki Y~ 
daha olmuş, Mısır çarşısında Ta 6• 

sok~ğındaki Emniyet bakkaliye;._ 
ğazasının döşemeleri tutuşmuş '. rUJ• 
kan kısmen yandığı halde söndil 

milştür . tılt 
üçUncü yangın Cağaloğlunda tıı'• 

kunduracı dilkkanmdan çıkrnı§ 
1 

• 
Dükkanın içinde eşyalar yanrnıg. 
teş bastırılmıştır . 

~ 

~ ..... .....-.r .. ~---··,.,. 
BiRKAÇ 

SATIRLA 
• • nıeoıl'' 
U ç aydanberl mezunen tJt' 

ketinde bulunma:rta olaO iJl • 
glltere sefareti mü.~teşan BaY ~--iti 

Belediyenin Getirteceği son, dün sabalık! ekspresle ~JıtlP""" 
Otobüsler dönmüştür • 

Belediye otobüs imtiyazını bir an • ~. 
önce kullanabilmek için çalı~malannı F loryada kabinelerin ark~ 
çoğaltmıştır. dakl beton yolun yapı 1 ~ 

Belediye muhaRebe mUdürU, getir. eksiltmeye konulmuştur. Bu yo 
tilecek otobüslerin gi.lmrük resminden zirana kadar bitecektir • J 
muaf tutulması için Ankarada temas. twJt ____ ._..wrJsı• 

\ara girişmiştir. ~ 

\TAkVi~il~HAV~ En bUyUklerden başlayarak, doırt.
ta.rımızrn ifade ettikleri duygular hep 
bu yoldadır. 

Sergide ziyaretçiye mukayese im
kl.nı vermek için her şey düşünUl • 
müş.Kitaplar bulunan salonda bir ta
rafta eski kitaplarımızdan güzel bir 
kolekaiyon görUyorsunuz. Diğer ta
rafta da en yeni kitapların nUmune-

!erine terfi etmişlerdir. 18 NİSAN 
PAZAR 

Bugünkü Hava: Kapalı mış milyon insanın altmışta birinin Gazi köprUsünUn Unkapam cihetin
sergimizi ziyaret edeceklerini tasav- Tllrk san'at eserlerini sergi zamanın- deki ayaklan 18 metre üzerinden de 
vur edelim: lştirak etmemekteki za- da Parı'ste teşhır' etmek neden mUm- tıutmamış, yırm· i metrelik tecrübe ka- Bacün hava, ekseriy~tle Jc.~pa11 1ve kısmen 

·----·----~-16ı 
4: tincü ay GUn :30 Kasilll · 6 d k hafif yaiııh ıcçecekt.ır. Ruzı .. r ar. ce.nup 

rarımız kolayca mey ana çı ar. kün olmasın? O sıralarda Pariste zıklannm hazırlanmasına. başlanmış. iıtikamctindcn kuvvetlı esecek. Karadenızde 
Sergiye iyi bir surette iştirake va.- fırtma olacaktır. Orta Anadolu bulutlu ve 

kU .. k b' görülecek mUessese ve eserler sıra- trr. kapalıdır. 
kit kalmadığı, nakıs ve çu ır smda bizim koleksiyonlar da sergi neş Köpı-UnUn demir malzemesiyle du. DÜNKÜ HA VA 
surette ka.nşmanm da arzu edilme- edi k 1 k dl balarmın Almanyada ambalaj edilmi. 

· S · sıralarında Pa- riyatında zikr lece 0 ursa en - 'D'iin barometre 75'4 milimetre, hararet en 
diği söylenıyor. ergtt t ak 1A mizi tanımak ve varlığımIZI duyur- ye başlandığı dün belediyeye bildiri}- c;ok 14 en az g santigrat olarak kaydedil 

J.eri var. 
• 

NiBa!l 
Safer: 6 ıııf 
1356 Hicri 1353 Jıll ıs 
GUneş: 5,17 - Öğle: 1:· 51 
tkindi : 15,59 - Akpm: 1 'ıfl 
Yatsı: 20,28 - İmsak:> 

Kendi kendime: "Sergi noksan, riste birkaç salon um ' mese a miQtir. Bunlar belediyenin Balata. miıtir. 'Hava kapalı geçmiş, hafif yaimur 
C · ti ue Ressamalar ce mak bakımından pek iyi bir verim a- :1 yaimxs ve rüzKirlar deiisik istikametten 

O'A~eteıen' unutmuşlar!,, de- Matbuat emıye - w·ıyesinde monte edilecektı'r. ı · 
_._ ---~~~--~~ u-~: ı..:--aı~na_aoi . ....L.ıMbırAtının_:m.JJ~~~~K-b~i~r __ t~~eb~b~u~·s~il~e~la=c~a~v~m=.:..:ız~a:......zş~ü~ph~e=---=e~d_il_enı __ e_z~. ~-----------------------------------m--ut_e_di_t _b_ir __ ıu_· r_at_te __ es_m __ ıt_ır_. ______ ~----------------------------___.. 



==============================================TAN 

Fakat Suriyeliler 
Ale) hlerine Döndü 
Küstah Vataniler Bizim 
İçin Akla Gelmedik 

• 
ezı 

Bilbao 

Şehrinden 

Harap 

Manzara 

1 iftiraları! 
ispanya Harbi 

Aragon Cephesine 
intikal Etti 

3 6 Alman 7 agl}aresı 
ispanyaya Gitti 

8 

Talebi Umumf 
O zerine 

Hani eskiden Hasan merhumun, ya 
but Manakyanm (Rüyada taaşşuk) 
gibi bir piyesi iki defa üstUste oy • 
nandı mı, ildnclslnln ili.nınm ba§ma 
büyük yazı ile: 

Talebi uınomf tizerlne 

İbaresini yazarlardı. Ben de bu • 
günkü yazıma bu se.rlevhayı koyarak 
tekrar eşek ve eşeklik bahsine dö -
nilyonım. 

Doğru \ "eya yanh_ş ,artık İstanbul. 
da eşekle yük taşmmıyacak. 

8500 yük eşeğinin ne olamğnu dö 
şünerek tasalanırken aklıma bazı 

şeyler geldi ki; benden daha derin 
ve ince düşünen karllerimlzle, iinlU 
eşek muhiplerinin reylerini almıuf.an 
halledemiyeceğlml anladım • 

Y_:lanlar Uyduruyorlar ! 
~•t&nue' 17 (Huıuıi) - Suriyede yapılacak propagandanın dili, 
)'alıuı a.rr a.ra.a~nda münakqa mevzuu olmu9tur. Propagandanın 
~d a.T de yapılmaımda ısrar eden müfrit Vataniler, ayni 
~d;I •l Propagandası da yapdmıf olacağına kani bulun-
"' ar. .. 
.uığer b' 

Londra, 17 (TAN) - lıpanyada dahili har
bin en mühim noktaaı Aragon cepheıi oldu. 
HükUnıet kuvvetleri bu cephede yeni muva.f
f akıyetler kazanmıtlar, Viıiedo ve Lidon ka· 
aa.balarile Gordo tepesini İfgal etmitlerdir. Bu 
tepe ıevkülceyti ehemmiyeti haizdir. 

Asiler hlikumetçilerin bu mıntakada, Teruel hıın
takasında yaptıkları bir taarruzu geri püskürttük· 
lerini ve üç tayyare düşürdüklerini bildiriyorlar. Va. 
lenaiya hükumeti de hükumet tayyarelerinin Ara
gon cephesile Teruel mmtakasmda büyük bir faali
yet göstermiş olduklarını haber veriyor. " 

Evveli. bir~k taraflardan eşekler 
hakkındaki son kararda bir adalet 
ıdzlik olduğu Deri sürülüyor. DenllL 
yor ki : 

"- Eşek hakkındaki karar, eşe • 
ğin gayrimeşru çocuğu katıra ne 
den şamil değil de meşru çocuğu o. 
lan *ğe şamlldirf. 
Eşeğin kahahatl meşru anadan 

babadan doğması nudır? Katırı soa 
karardan istisna etmek bu demek • 
tir.,, 

htikfunet ır kısım memurlar, bUtUn----·---------
llYJlıa.kta~zında dolaşan şayialara 1 
~kçe Ar· Mesell propagandaların 
~le h~rrl apça, Ermenice gibi dil -
aıllntnakta:maaı lüzumunda ıarar 

Bütün bu . . 
lı:iyeye ka teşkilatm tek hedefi, Tür 
Vataniler rşı. h~kı tahriktir. Fakat, 
betnıektea· ~tgıde kuvvetlerini kay
ile istı ır er. Halk a.ruında yegi
ıı:,_ nat nokta TU 
""ltlekte sı rkiye telakki e-
hıaaı glin~e TUrkiyeye karşı sempati 
llir. en güne kuvvetlenmekte -

KÜÇÜK HARiCİ 

HABERLER 

A Ima.nyada l"ahudilerin 
bütün siyaai ve spor 

içtimalan yasak edilmektedir. 

• 
B ulgar zabıtası Fillbede 

gizli bir kommünist top 
:antııomı meydana çıkarmış, se
kiz kişi tevkif edilmiştir. 

~ Rezil iltiralar • 
h unun önU y ugoslavya kralı ve kar· 
ı. .. aleyhinde ne" ~~mek için TUrkl- de ... ı, ruuı.kal,·a yortula-
"" ifUraı .en a.uı, en rezil ve en ca- "' r-- " 
baıine ko arı, propaganda mevzuları rmı geçlrm?k üure cenap sa · 
~ Yln&.k bir marifet sayılmak- hllindekl Miloşe kasabuma git 
~ ınlşlu~. 

ASİLER! BOMBARDIMAN 

Bombaların tahrip ettiği bir cadde 

Madrit ve Bask cephelerinde havalann son derece 
bozuk olınası yüzünden mühim harekat vuku.bul
mamıştır. Beş hükfimet tayyaresi Bask cephesinde 
lsi mevzilerini bombardıman etmişlerdir. Hüku
met tayyareleri Baide!, Siguenza, Jardrak istasyon-

Mısırda 
Muhtelit 

Mahkemeler 

------- ları ile Guvadelhara mmtakasın-f/ l daki asi hatlarını da bombardıman 
J ı aıy Q etıniş bulunuyorlar. Asilerin Manda

na.res nehri üzerine üniversite şehri 

Lehl.stan ile muvasalayı temin için kurdukla
rı köprü de müessir surette ateş al· 
tma alınmıştır. 

ALMAN TAYYARELER! 
Valensiyadan Hava nezaretinin Dostluğu 

Ne zooloji, ne de veraset kanun • 
la.n yönünden ben bu işi pek inceU. 
yemedim. Onun l~ln de bir karar ,.~ 
remedim. Likln - söz aramızda -
hani itiraz da kuvvetli! 
Eğer: 

- Orasını kan~tırma ! tan:mda 
tepeden inme bir cevap verilmt7.P 
katır içinde oynayacak gibi .. 

İkinci bahis te §u : 

Eşek sırtında yük taşımak mem-
nu. 

Buna boynumuz eğri .. Llk.ln Şe • 
hir Mecllıdnde eşekler lehindeki oe • 
surane müdafaasiyle eşekçllerba 

~ ~ ._ .... _ 'el: • • 

detıd ı;)Uudi ~Plstand Ş.:L-: u • . - ı - -n -........ SftAUU. ,.;oaı cn&.11.Uıw -
bu!Ut Suriye aleyilin :.· arki Er- 1-\ reisi miite\·effa Ruz. 

Montrö 17 (A.A) - Muhtelit mah. 
kemelerle Mısır mahkemelerinin sala. 
hi'W>tlP.rini aVIrmıva memur nlıın pn 
litisin riyasetindeki tali hukuk koırU. Varşova, 17 {A.A.) - Lehistan L hır tebligine göre Alman sivil tayya-

j ıtal il Ro d bir recileri tarafından idare edilen 36 

mlnnetJnI blhakkln kuannuş olaa 
arkadaşımız Bay İsmail Şe\·ket bir 
gtittl eşek satın almış. Ustune bliılp, 
işine geldiği gibi, kih BabrlU t"adde • 
sinden, kah EmlnönUnden, ki.h Bf'y· 
oğlundan geçecekmiş. Karara göre 
kendisine ; 

l>l'o e getirmek 1,.1_ eA ır cahereya? \:eltin hayatı için açılan 
l>aga d 'r!ı, rap v detı, '-lr .. ..__,,_ da 

?naw - n aya ınerkezi sıklet a d- ,, eser musam&Aaam ' Yu-

te.si bir itilaf zemini bulmuştur. 
Bu mahkemeler arasında müsavat 

prensipini temin eden bir metin ha
zırlanmıştır. Metin, salı günü konfe. 
ransm umumi encümenine tevdi edi. 
tecektir. 

ansı ya e manya araam a 
d U k ah d . · . il k 1 tayyare Almanyanm Hanover şehrin-os u mu e esı ıçın m za ere e· 
· b 

1 
d w R b den Burgosa hareket etmiş, tayyare-

linı7ı.adrr. GOya res Tü ki Y P nan muharrir AJfonci 260 
l'il ... ~ izahı m~ksa:tnvU rd ye ~ ~r arasında birinciliği kazan· 

nn aş a ıgmı ve omanyanm u .. .. . 
muahedenin statükoya dayanmasını ~ bu~un ;:_erı~rıni söndürerek 
istiyeceğini haber alml§tır . nsa an . ~l yüksekliğinde u-

ltalya Elçisi Kralln 

.. ,.., ol ı e cu e geti· 
ln1f buıu: bu programm tesbit edil- m!jtır · 

··- 'l'' ~ana hatları şunlardır: '-----------·• 

---_ _ çarak geçmışlerdır. Kortuba cephe-
sinde iki taraf ateş teati etmişlerdir. 

clhıe ist.Uı~;;e, dinsizdir, Türkiyede 
~· Araplık ~ muamele yapılmakta
'<ll', 'l'Urk' a hakaret görmekte -
tıo~k ıye arazi taksimi yaparak 
bttı edil ?lmuştur. Yeni harfler ka-

Iniştir,,, 

Propa 
gantla fUbeleri Je 

l..lıki Kuruyorlarm.ı,I 
~ Ye, 17 (li 
~- -da, "1bel . us~t) - Merkezi 
:~a. Buın en de şnndilik Halep. 
~ us ve Dirz re Surıye P arda olmak ü-
~ bir surette ropaganda faaliyeti res-
~ lbu teşekkUI ~e başlamıştır. Evvel-

idı. aha husu& mahiyet-
l>ro 

tı l>a.ga.nda te kil" 9Unlard . ş a.tmın maksatla-
S rr. 

ttlt1llliu Ye aleyhinde in . 
t . neşri a tişar eden her 
lt~de.lı:ı n~ta cevap vermek, Suriye 
ta d.a"alar al Yatı takip etmek ve mil-
~ılık h eyhine yapılan neşriya

~Yabancı S.Zırlaınak, Suriye hakkın 
~~ek, su::;nıeketıere malumat 
b ıu:Ye ve rıı/ halkını tenvir etmek, 
~ lficr Politik~· dev~etlerin dahili ve 
~t bUtUn teanıe bıllıa.ssa iç rejim
it izaJı eyıe ferruatile Suriye hal-
~ devletıerın mek, Suriyeye göz d.i-

V halkını aydınlatmak. 
G:tQ71i[ erin t •• L UrRÇe 

~aına, 
1 

tliiımanlığı 
te 01 7 Cli 
lttı :n ltı.evku ~usi) - Adlan Tilrk 
tı e~irUe erin ve köylerin isim
da'. CerabıUs cektir. Araz, Kürtda -
letj 1!,rkçe oİa~lcezire mmtakalarm-

l'apc;:aya YÜZierce köyUn isim-
1 İirL• çevrilecektir. 

•ere ı. ~ 
ti Rarfı tcuyik 

-.~Şa.tn, 17 ;;;ctnı ediyor 
lıa .\ntakylda Ususi) - Kınkhanda 
~~en~ trıllli dava yüzünden 
t~tıc;:ı ~ tacı ~enç Halep hapisane
~~. ta.yet d rtlar içindedir. Bu 
h~ · ~Unlar ar .bir odaya tıkılmış
~( ~~lar v:~ azlığı yüzünden 
~~ ~ dlfarı dakika hava al
~ ~da k Ç~arılınanuşlardır. 
ııı.;.._~a bile etldUerine, idam mah 
~ n l'e\'a gö.,.{\1- : . 

l>ılnı.alttadrr • o.u.ıwyen 1f -

M. dö Valera 
BİLBAODA 

Yemeğinde 
Yaralandı 

50 KAÇAKÇI 
TUTULDU 

Ankara l7 (A.A.) _Geçen b' Dublen, 17 (A.A.) - Başvekil B. 
hafta içinde gümrilk muhafaza .. .~r de Valera bir otomobil kazası geçir
tü biri yaral elli kaçakçı 440°rk~l - miştir. Kendisinin ve kızının bindik· 

' r ' 1 0 • t b'l b" k .... n-..::k k w ll67 defter . len o omo ı ır amyona çarpmış · 
6 u.u.u u. açagı, sıgara d . . 
kağıdı, 2 bin ça.Janak Uu)ı, 9 buçuk sa a zararsız geçmıştır . 

Londrada bulunan Bask hükumeti 
deniz ticaret ve endüstri nazırı Az. 
nar, gazetelere Bilbao limanmın ta-

Londra, 17 CA.A.) - İtalyanın mamile serbest olduğunu bildirmi~, 
Londra büyük elçisi ile Bayan Gran- bir İngiliz vapurunun ham demir yük 
di Vindsor satosunda öğle yemeğini, lü olarak Bilbaodan hareket ederek 
kral ve kraliçenin misafirleri olarak denize açıldığını ilave etmiş ve şeh
yemişlerdir. rin Frankoya tesliminin mevzuubahs 

kilo esrar. 49 gram eroin, 77 Türk li. 
rası, 3 silAh, 14 mermi ile 15 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Zağrep Üniversitesi 
Kapatddı 

G. GÖRING 
olmadığım söylemiştir. 

TAVASSUT MU? 

ITALYADA 
JNGIL TERENiN YENi 

P ARiS ELÇiSi 
Belgrat, 17 ( A.A.) - Evvelki gün 

talebeler ara.smda vukubulan arbede-
Paris, 17 (A.A.) - Yeni İngiliz ler yüzünden Zagrep üniversitesi mu

büyUk elçisi Sir Erik Fipps Parise vakkaten kapanmıştır. 

Paris, 17 (TAN) - Fransız gaze. 
teleri İspanya işine büyük bir ehem
miyet vermektedirler. Figaro, ta va.s-

Londra, 17 (TAN) - Prusya Baş sut teklifinden bahsediyor. Fakat ev
vekili General Göring, yakında istira- veli yabancıları temizlemek llzımgel
hat .için İtalyaya ~idecek olan kansı. diğini söylUyor., övr gazetesinde Ma
nı zıyaret maksadıyle kendisi de !tal- dam Tabouis de tavassutun vakitsiz 

gelmiştir . . Polis, tahkikat yapmaktadır . yaya gidecektir . ı olduğunu anlatıyor. 

Lalisburi - Bitler Mülakatı 
:}§~~~~rf :r~~ [~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~!~~~~~~~~~~~~~::] 

Mister Linsburi pa8ifllttlr. Pasl· ök bir d 
flst ld ğu 1n llte in t.er Linsburl de Almanyaya hare ~ , or u teşkil eden talnrfye 

o u için g ren ame. ket etmiştir . kıt'atı gönderllmt5tir. Hakikatte, 
le lırka.CJı Uderllğlnden istifa etml.5· Mtıııı. ı. t bl ha .11 k ·an bu ülkede küçük bir muharebe \'11-
tl çu· kil f luu İt ı . -.a r Y mera u~ 

. n amele ır sı, a :) amn dırmakta ve neti<'esl bfıklenmek • ku buluyor. Küçük, fakat hakiki 
Habeşistan harbi :ıııra.CJında İtalya.ya tedi thti t ....ıı· i 1 lld rf 8 bir muharebe .. Resmi mahaflle gö 

• tbikin r. ~·ar n,.. ız M' e ar · 
karşı zecn tedbirler ta e ta ha dün~·a ·sulbünü bu mülakat ile re bütün kabahat İpi fakirine alt· 
raftar olmuş, hatta bir aralık zec.. ıııağlamİamağa muvaffak olacak ittir. Fakat bu da mi.nasız. Çünkü 
ri tedblrlerl azami derecede ileri mı? İpi fakiri, bir tezahürdür. Bir se.. 

götürmeyi istemişti. Mister Li.nsbu Bu suale bir cevap \'ermek için hep olmaktan uzaktır • 
rl bu hattı hareketi harpçuyane galiba beklemeğe hacet yok 1 "İpi fakirine kar§ı gönderilen 
saymakta ,.e fırkanm dış politika yeni talniye kıt'alan ,belki de bu 
işleri Uurlndeki içtihatlarını tem HİNDİSTANIN ŞİMALİ.~DEKİ adamı mağlup eder, fakat bir de-
sll edemediğini görmekteydi. Bu- HARP: va teşkil etmez. Hlndlstanm hu • 
non neticesi olarak Mister Llnsbu. H lndlstanm Şlına.11 garblnde. dut siyMetinde çok mühim yan • 
rl istifa etmiş ve pasitlzm slyase. ki hudot vtıiyetlnde bir bşlar ve kusurlar var ki yanm a " 
tln1 terviç için faaliyete glrlşın1§- mtiddettenberi kanlı hMiseler vu - srrdanberi teskin edllen bir illke-
tt kubuluyor. Bu hadisenin mahiye • de bu çeşit hldlseler wku bulu • 

Mister Unsburf geçen sene bu tinden bahseden Deyli Herald di. yor., , 
mak.utla Amerlkaya gitmi~, bu yor ki: ''Burada cereyan eden ha Bu küçilk muharebeye dair ve-
sene de Her Bitler ile görüşerek diseleri ehemml)·etslz göstermek rilen malôınata göre iki taraf ara· 
dünya sulhilnü temin edecek ça • mi.na.sızdır. Bu liliiyttte ciddi dö - llD.da çarprımalar devam etmek • 
releri aramayı dUşUıımUştü. Nlha- vttş var ve zayiat llltesl de cld .. te ve vaziyetin ciddiyeti artmak • 
yet mülikat hazırlaıum§ ve Mis· didir. Bu yüzden Vezlrlstana kil • tadır • 

12, 18 İHTİLAFI: 

M ısır kapltüli.syonlanm Uga 
meselesini görüşen ve il· 

gayı kararlaştıran Montrö konte. 
ransı intikal devresinin devamı 

meselesi berinde hasıl olan lhtl -
Jafı bertaraf etlemedi. Fransa in. 
tlkal devresinin 18 sene olması U. 
zerinde ısrar ediyor. Mısır ile kon
feransa iştirak eden devletlerden 
mühim bir grup intikal de,Tesinin 
12 seneyi aşmamasını istemekte 
~ler. Mısmn kendi noktal nazan 
tiz.erinde lsrar edeeeğf anlaşılıyor. 
Diğer taraftan Fransa tarafın -

dan Mısırdaki yabancı sermaye • 
nln çekUpıesl tehdidinin de Uerf 
süıiildüğtt lşldllmektedlr • 

Buna karşı Mısırlı bir gazeteci 
şu sözleri söylUyor : 

''Yabancı !lermayenln Mısırdan 
muhaeeret edeceğini ileri sürmek 
boş bir tehditten ibarettir. Mısır 

hiç bir \'akit, kaplttllasyanlan u~ 
mukablllnde tavlzat vermeyi kabul 
etmez.,, ' 

- Eşekle ylik taşımak y:ısak ı 
derlerse: 

- Ben yük değilimi GözUnii ~! 
cevabını verecek ve seyranına devam 
edecekmiş. 

Bana ne buyuruluyor! 

Dahası \'ar .. Bay İsmail Şc\·ket e. 
şeğin sırtında yapacağı im alenl 
seyrüseff'rlnde kucağına bir de zem. 
bil alacakmış. • 

Yüke itiraz eden olursa: 

- Yükü e§ek değil, ben ta§~ • 
mm.. dlye<-,ek ve : 

- İnqn !Hrtında yilk taşımak ta 
yMak ! diyenlere: 

- Sırtımda değil kucağımda ta~ı
yorum ! cevabını verecekmiş . 

Bö~·Je bir i"qebbfüıte bulundufa 
takdirde ne lizımgellr! 

Cevabı; bilhassa, kendisine bu tıa. 
histe muanz olan Adah A\'lll hl,.. 
derimizden beklenir • 

B. FELEK 

Ati nada 
Merasim 
Başladı 

Üniversitenin Yüzüncü 

Yılı Kutlanıyor 
Atina, 17 (Hususi) - Atina Üni· 

versitesinin yüzüncü yıldönümü me. 
ra.simine bugün başlanmıştır. Öğle. 
den sonra muhtelif üniversitelerin mü 
messillerine bir çay ziyafeti verilmi§, 
sonra Maarif Nazın Yorgakopuloa 
merasimin başladığını illn ederek A· 
tine Üniversitesinin ilk rektörllne 
muhtelif zamanlarda rektörlUkte bu. 
tun.muş olanların isimleri yazılı olD 
dört sütunun örtUlerini açmıştır. 

Gece Atina ve Sellnik Üniversite
leri talebeleri tarafmdan yapılan fe. 
ner alayını Kral ile bUtUn na.zırlar 

ve ecnebi milmeuiller Üniversitenin 
methalinden seyret:mil}erdir. 
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-
1"-.ahkemelerde 

ANASINI İNKAR 
EDEN BİR PAPAZ 

D ün Asliye ikinci Ceza mahkemesinde 
bir hakaret davasına bakılıyordu. 

Davacı yerinde Sa.matya kilisesi akarlarında 
oturan Madam Anaato vardı. Suçlusu da 
Kalyopi isminde bir ihtiyar kadınla kızı Ni
fağyo idi. Suçlu Madam diyordu ki: 

- Benim kocam senin oğlun değildir, diyordu. Şa.. 
bitlerin çağmılması için muhakeme talik edildi. 

Madam Kalyopi, koridorda sesine bütün kuvvetini 
vererek haykınyordu: 

# 
Binlerce Fil ·- Arslan - Kaplan- Timsah vesair vahşt hayvanlarile 

harikalı nergüzeştler, aşkt ve heyecanlı nerıs maceralarlle 

Balta görmemiş 
ormanların 

hakimi 

Hakik1 
Johnny Weıssmuller 

Maureen O'sullıvan 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Jarzan Kacııoı 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ YARIN MA T!NELERDEN İTİBAR EN 

- Bay reis, bu madam benim gelinimdir. Dört ta. 
e de torunum var. Oğlum da Samatya kilisesinde 
ıapazdır. Şimdi benim sütümü ve analığımı inkar e. 
ıi.yor. Kansı da burada benim kayinvaldeın değildir, 
liyor. Insan sütünü emdiği anasını inkar eder mi? 
nep bunlar, ayda dokuz lira vermemek için oluyor. 
Ben kendisine nafaka bağlattrm. İkinci icradan da 
bunu alıyorum. Şimdi alacağım. Hala beni ir.kar edi. 

- Bir nisbet, bir murat, bir inat .. Ben de analığı
mı isbat edeceğim. Eğer ben o papasın anası değil. 
sem, ellerimi bileklerimden kessinler. Onunkini de 
kessinler. Kanla.nmızı muayene ettireceğim. Bakalım 
onun anası kim imiş. Ben onu 17 yaşımda iken doğur. 
dum. Babası hayırsız çıktı, ben de onu itam mekte
bine verdim. 

--tp~k Sinemasında - •••••••••••••••••--

yorlar. Aman Allahrm, bu oğlana akıl ver. ··-

Adliye polisi, Madam Kalyopiyi yavaş ya~ mer. 
divenlerden indirdi, dışarıya çıkardı. Madam hila 
bağırıyordu: 

"- Bir nisbet, bir inat, bir murat ... Ben onun ana.. 
sı olduğumu isbat edeceğim. Davacı kat'iyyen inkir ediyor: 

----------------------------------------------- r.riiiiiiiiliiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ÖLÜM HABERLERi 

llkbahar neşesini yann akşamdan itbaren 

Göstereceği Vyana operetlerinin en cazibi, en güzel ve en sevimlisi 

V·iyana Sevdaları 
Operet filminde hisse-Oeceksiniz. Bu emsalsiz neşe filmini yaratanlar: 

MAGDE SCHNEİDER - WOLF ALBACH RETTY - GEORG ALEXANDER ve LEO SLEZAK 

Karısını Odunla 
Dövüp Öldürmüş! 

VEFAT llfm._ ........................................ .-~ 

1 Mabeyinci merhum Bay Kamilin ! MELEK oğlu, Galata gUmrüğü sabık müdilrll 2 Büyük ı ı lm birden 
Bay Veysi evvelki gün Çamlıcadaki 

Sinemasında Bugün 

Evvelki gece Bakırköyünün Toroslu köyünde fÜpheli bir 
ölüm hadisesi olmuftur. Bakırköy jandarma kumandanı dün sa
bah erkenden Müdde"umumiliği haberdar etmit ve derhal tabibi 
adil B. Salih Ha9im ile Müddeiumumi muavinlerinden B. Feri
dun bir otomobille hadise yerine gitmitlerdir. 

köşkünde vefat etmiştir. 1 K ra I E v I e · 2 G . . h G . u.~:~~=t.:~t:~:: ~::!~ ' g nıyor - una ecesı 
vefatı memleket için bir ziyadır. KARL BRiSSON - MARRY ELLIS GABY MORLA y 

Merhum, muharririmiz Suat DervL l Ayrıca Paramount dünya ha\adisleri ve Şairiazam HAMİD'in milli cenaze merasimi tarihi ve ~ 
şin dayısı idi. Arkadaşımıza ve mer- edebi hatırala:, Türkçe sözlü - Bugün saat 11 de tenzilatlı matine' 1 
bumun bütün ailesi efradına beyanı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•/ 

taziyet ederiz. • 4-BUGÜN Scı.kar'-.TC:. SıNEMASINDA-~ 
lRTlHAt .,y 

Ölen rençber ramazanın kansı Ay-ı------------

~. i~nde genç bir kadı.ndır. Bakır. ı Komisere Hakaret 
koy Jadarmasma yapılan ihbarda şun. 
lar söylenmi6tir: Eden Kadın Casusların öldürürcesine mücadel~lcrini.. Karanlık hayatlarını .. Cüretlerini.. Feci aşklarını .. 

Mahkum Oldu ZEHiRLi SEVDA 
Ayşe ile Ramazan geçinemiyorlar. 

mış. Bu geçimsizlik yüzünden üç gUn 
evvel ba.şlıyan ağız kavgası sopa kav 
gasına çevrilmiş ve Ramazan kansını 
odunla dövmUı;ıtür. Ayşe 0 gündenbe. Dün asliye dördüncü ceza mahke. 

Esbak Dahiliye Nazın Memduh pa. 
şanın oğlu, esbak sadrazam Tevfik 
paşanın damadı, Nauman makineleri 
TUrk Limitet şirketinin müdürü Maz. Emsalsiz filminde göreceksiniz. Bu alakabahş filmi yaratanlar: 

lum Hamit diin sabah vefat etmiştir. JULES BERRY - RENE ST. CYR • PfERRE RENOIR 
ti hasta imiş ve dün gece de ölmüş. mesi, bir barda Taksim komiseri Na
tür. ciye hakaret ettiği iddia edilen Saba. 

Tabibadil Salih Haşim cesedin Uze. hatin muhakemesini bitirdi.Mahkeme 
rinde bazı bereler tesbit ettiği içi~. SU<:U aabit gördU ve kendisine iki a:y 
morga kaldırılmasına H.izum göster. hapis ve elli lira para cezası verdi. 
miştir. Müddeiumumi Feridunla Ba- Cezalar tecil edildi. 

Merhumun cenazesi bugünkU pazar '~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~-_:B~ug~iı~· n~s~aa~t~ı:ı~d:_e ~te~n~z~il~a~tl~ı !_fi~y~a~tl~a~rl~a_m~a~tin~e _ __!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!-1 
günü öğle namazını müteakip Nişan. - ~ 

kırköy jandarma kumandam dün geç 
vakte kadar Köyde tahkikatla meşgul 
olmuşlardır. 

Ayşenin kocasf.nezaret altına alm. 
mıştır. Morgun vereceği rapora göre 
tahkikata devam edilecektir. 

~ Komünistlik Davası 
Dün ağırceza mahkemesinde komü. 

nistlik iddiasile Cenap Şahabettin, 
Zeki, Kemal, ŞUkril, Fevzi, Dr. Hik. 
met, Şair Nazım Hikmet, Alaettin, 
Süleyman, Bekir, Hasan, Basri, ve 
Mustafa Faik'in muhakemelerine de.. 
vam edildi. Mahkeme, 20 kadar şahit 
dinledi ve duruşma karar için başka 

taşında Teşvikiye camiinden kaldın. 
1-...-..,ı.. R.umclilıisannda.ki aile kabrine 
defnedilecektir. 

.......................... 
, .............................................. , 

Filmlerin en güzeli ... Kü çUk aktörlerin en sevimlisi .. 

9 Yaşlarında Jönprömye .FREOOY BARTH .. LOME W 

Bu hafta SARAY Sinemasında 
Gösterilmekte olan Fransızca sözlü 

KDCDK lORD 
Filmini büyükler, takdirler ve küçükler hayretle seyrediyorlar. 

Büyük s ir Filmde Meşhur Bir Roman 
tıaveten: FOX JURNAL en son dünya haberleri Çocuklar için: 

D u T u·. r k Milano ouerasının me~hıır tenoru ug " Zamanımızın en tatlı sesli mugannisi l\LCQQ,~t.ıono 
SlrtEMASlrtDA Dünyanın ikinci karuzosu l İ 1 İ a n İ 

Aşk Şa k S 
Muazzam musiki filminde Verdi, Puccini. Giordaııonun en r 1 1 operalarını, Napoliten serenatlarını taganni edecektir. 

PAUL HORBİGER - KAROLA HO 11N - li'f'T'A BF.NKHOFF. Saat 11 d" tenzilatlı matine 

güzel 

Aleni T e9ekkür ı 
Gürsoy ailesinin biricik reisi Bele. 

diye Meca.ri Şubesi Müdürü Celal Gür- · 
soyun çok sevdiği vazifesi başında a. 
ni olarak bizleri çok müteessir eden 
ölümü üzerine dünkü cenaze törenine 
gelen, telgraf, mektup ile beyanı ta
ziyette bulunan sevgili ve yüksek ar
kadaşlarına ve müesseselere ayn ayrı 
te§ekkilr etmek imkanını teesslir ve 
kederimizin çokluğu dolayısiyle bu
lamadığımızdan muhterem gazeteni. 
zin tavassutunu dileriz Gilrsoy ailesi, 

1 

__ .._ ... 
Bugün Sumer Sinemasında ...ıı ___ ... 

2 filmden mürekkep haftanın en güzel programını görünUz. 

CASUS PENÇESiNDE 
Amerika harbine ait hissi ve müessir tarihi bir safhayı musa\f\'et 

Fransızca sözlü alakabahş bir film. Baş rollerde: 
JOHN BOLES - VALLACE B EERY - BARBARA STANVlCI< 

ÖPÜŞMEDEN YATILMAZ 
L!AN HElD - lv AN PETRO V!CH tarafından büyük operet· 

tıaveten: Yeni Foks Jurnal - Bugün 11 de tenzi1M.h matine ,,, 
----•~~~~~-güne kaldı. 'Hususi 25, Dühuliye 20 Kuruştur. Bugün saat 11 de tenzilatlı matineıııı 

~!!!!!!~~~~~~~~~~~~!'!!'!!~~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!'!!!!!!~~~~~!'!!'!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!'!!!!!~~~~~ 
yordu. 

Onun günlerce yolunu bekledi. Günlerce onu alıp 
böyle bir yere götürmek için fırsat gözetledi. 

I.şte nihayet ibu fırsat var! ... lşte nihayet kız kar
şısında yan çıplak ve sarhoş bir halde.. hem gözle
rinden belli Salihle olan bu kısa arkadaşlığı uzat • 
mak niyetinde ... 

Bunu bütün tavırlariyle, gülüşleriyle, bakışlariy • 
le, nefes alışlariyle, konuşurken Salibe sokuluşları 
yaltaklanışlariyle anlatıyor .. ve Salih memnun değil. 

"lnsan dediğin ıne tuhaf şey! ... ,, Neden Salih U· 

tanıyor .• lçindeki vicdan azabına benziyen bu sıkın· 
tı ve rahatsızlık nedir? •• 

Onu bu istemedi mi? 
Bilmiyor ..• 
O Nazlı ile beraber olmasını istedi. Nazlıyı bir ıan 

dala atıp denizin Ustline doğru uzanmasını istedi. O
nunla ba.şbaşa olmasını istedi .. 

Birçok kere bunu istedi... 
Şimdi niçin memnun değil? .. 
''Bu kızın sonu fenadır'' diye düşUnUyor. 
Evet bu kızın sonu fena olacak .. ve Salih onu bek· 

liyen bu hayatın tadını ilk evvel kendisi ona tattır· 
mış olduğu için kendisini kabahatli görUyor. 

Acaba Nazlı başka gUnlerde, başka erkeklerle böy
le gezintiler yapmadı mı?. 

Nazlı bir halk kızt açıklığıyle konuşuyor: 
- Ne imiş her gün o makinenin başında yıpran· 

mak. Hayat bu imiş vallahi. Deniz .. sandal .. içki, me
ze ... bir de güzel esvaplanm olsa.. Dallı elbise. Ah .• 
dallı fistan yapsam dünyalar benim olacak. 

- Dallı el!!vap mı istiyorsun Nazlı? 
Nazlının içi hafif, hafif titriyor: 
- Dallı fistan istiyorum ya! .. 
- Niçin yapmıyorsun.. istiyorsun da ? 
- Param elimde kalıyor mu? .. Çal19, çalış eşek-

ler gibi ... git ver hepsini eve .. Amma artık uslandım, 
a.kıllandım. Bugünden sonra ya.lnız kendim için ça· 
lışacağım .. yalnız kendim için. 

- Nazlı! ... 
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- Ha?.. Ne istiyorsur.. 
- Bak bana.. Oyle değil gözlerimin içine bak. 
- Başım dönüyor dikkatli bakarsam. 
- Nazlı .. 
-Ne var dedik ya! ... 
- Yann s~minle beraber nereye gideceğiz? .. 
- Yarm da mı buluşuyoruz? 
- Yarın Pazar değil mi? 
- Of .. öpme öyle ... 
Salih neler düşünüyordu, neler yapıyor, neler söy 

ltiyordu? .. 
- Ne zama.ndanberl ıenin peşinde değil miydim 

ben. Ne zamMdanberi ben seninle konuşmak isteme.. 
dim mi? 

- Uf çekil .. çekil. .. 
Birden bir yüz gözünün önünde canlanıyor. Mavi 

vs yeşil benekli ve gözlerile bir yüz: "Ah kopuk. 
serseri." 
Sarhoş mu oldu. Ağlayacak mı?. Gözlerini ve 

burnunu yakan nedir? 
- Yarın kaçta buluşacağız? . 
Sabriye bUtUn dikkatile onlan dinliyor. GUzel ses

li delikanlmm falsolu (Leyla) larmı eşitmiyor bile ... 
Acaba yarm kaçta buluşacaklar ... Fakat llkırdılan 
bir fısıltı oluverdi. 

Sözün sonunu duyamadı .. 
• • • 

Güneş yava.ş, yavaş ufka süzüldU. Deniz kavuniçi 
ufuk kavuniçi .. gök tirşe renkte, sahilden gramofon 
sesleri geliyor. 

"GUzel sesli,, delikanlı Sabrlyenln dizine ba.şmı 
koymuş.- -

Yazan: SUAT DERViŞ 
Sabriye onun koyu kumral saçlarını küt parmak

lnrile. karıştırıyor ..... 
Salih Nazlının ta yanında oturuyor kolunu belL 

ne dolamış. Onun kulağına bir şeyler fısıldamakla 
meşgul. 

Nazlı serhoş, !erhoş gUlUyor. 
- Mat olduk be bu akşam Sabriye ... Bizim mo • 

ruk kliplere binecektir. 
Sabriye yaşlı gözlerle arkadaşına bakıyor ve son

ra: "sanki umurumda" demek isteyormu11 gibi 
dudaklarını büzüyor. Kaşlarını kaldırıyor ... Ve iği. 
lerek dizine başını koymuş olan sarhoşa soruyor. 

- Sahih senin ismin nedir?. 
- Adnan .• Adnan .. Benim ismim Adnandır. Tel. 

graf memuruyum.. Istersen sana evimin adresini 
de vereyim .... 

- Vermiyecek miydin yoksa .. , Demek arkadaş -
tık bir günlüktü öyle mi? ... 

- Sabriye .. Sabriye... Bizim arkadaşlık dünya 
durdukça duracak .. Ne beyaz bileklerin ne tatlı ağ. 
zm var Benin ... 

- Artık dönelim ... 
- Yok canım.. Bir sinemaya gideriz. 
- Bu sıcakta sinemaya gidilir mi? 
Salih yalvarıyor: 
- Sinemaya gidelim Nazlı ..• 
- Yarın .. Yarın .. Bu akşam eve dönelim .. 
Bu akşam yeşil ayakkabrlarile, kırmızı tarağlle 

evdekileri hırsından öldtlrecek ... 
-10-

Evdeklleri hll'!1lldan öldüremedi.. Fakat kendim .• 
h kaldı kendisi babasının yumruğu altında ölU· 

Onların geç kalışı bütün evi isyana ve heyecan& 
düşürmüştü. 

Nazlının babası öğledenberi evde büyük bir sabıt"' 
&I?.lık içinde Nazlıyı beklemişti. Osman Dayı cuıııat
tesindcn başka günlerde eve böyle erken gelmezdi. 
Onun hangi kahvelerde, hangi meyhanelerde, hansi 
viranelerde süründüğünü kimse bilmezdi. 

Fakat cumartesi günü oldu mu? Nazlının para.sırıJ 
elinden almak iştiyakile daha öğle yaklaşmadan e,·e 
gelir, pusuya yatan bir avcı heyecanile Nazlıyı t>ek
lcmeğe başlardı. 

Bu iptila ne muzır şeydi? Bu iptilA onun bUtUn vst 
lığına, maneviyatına olduğu kadar uzviyetine de işld" 
miş olan bu müthiş iptila!. 

Osman dayı bu rakıya nasıl alıştığını farketıııl-
yordu. 

Umumi Harpten evvel içer miydi? Hatırlanııyot 
bile... .. 

Umumi Harp. onun hayatını tam ikiye böldii ve o
teki tarafa büyük bir duvar set çekti. 

Hayatının öbür tarafını artık o göremiyor.. "bl 
Zihni, anlayışı henüz inkişaf eden bir çocuk gı 

dünyayı görmeğe o siperde başladı. 
O azap, ıstırap, dehşet, inilti, kan, barut, duJll~ 

ateş geceleri .. Bitmez, tükenmez, yeknesak ve bel' . 
korkulu, hepsi biribirine benziyen günler içinde ~s 
man baharı, çiçekleri, göğü, yeşilliği hatırlamadı ~I ;; 

Bunlara hasret bile çekmedi. Kendi hayatı içın 
ne bunalmıştı, nekadar ve ne çok bunalmıştı o!. 

O, bu içkiye mütareke senelerinde alıştı. rad• 
Reji kapılarında, sUrilm, atirilm ıürtinlirken, o v 
bir, zengin bir beyin paketini ta.ı,ıyıp bir iki kuruŞ 
lmca bunu gıdaya vermedi, içkiye verdi. p 

Kafasındaki bin bir korkunç ve üzücü hayalin. J<~ 
mut kafalarm, kırılml.f bileklerin, akmış beyinte[f ~ 
Jatlamıt gözlerin hayalini dimağından ıilnıek 9 
içtL 

(Arka.!1 vat> 
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~ .J\. N Koca Afrika kıt'asının iki müstakil devletinden biri, Habeıistan kısa 
Gündelik Gazete süren bir harpten sonra, dünya haritasından silindi, ltalyanın bir müs-

B -- temlekesi oldu. Bu istila harbi nasıl hazırlandı 1 Bu suale verilen cevap, Ah AŞMUHARRIRI 
'l'AN' rnet Emin YALMAN bir esrar silselesi teıkil ediyor ki bu satırlarda beraberce okuyallm: 
kirde h hedefi: Haberde, fi
rü ' er teyde t • d""· at, •arni .. emız, u 
Raıeteıi 01~~_olnıak, karün 
..., ~uya çabtmaktır. 

GONON MESELELERi 

8el11rat z· .. 
~ ıyaretının 

Akisleri ( S J 
ftatvekll ı. 

llYareu hUttbı illet in ntbıUn BeJgrat 
ınUsaıt aldsl 8aucan matbuatında 

l>iiıı er bıraJamıt.ır 
gelen But • 

inen ve yllllaıı C&r, Yugoslav, Ru • 

~ 8elgrat ~,::::-! hep başya • 
'""lllll'. Biittuı o.&11e basretmlf· 
~da ıazeteıer' lk1 Başvt-kll 
~ VUkubuiaa bu miilikatm 
\'etJeııdirdı~uUıü bir kat daha kov
~ işlerin' l'ttrkıyenJ.ıı yalUD 
liııde lllUess1r de değil, Avrupa işle. 
d~ be bir roı oynamakta ol· 

Q YMıda m··w-l ugoaıa u.wflktirlu. 
1'ıirkl v matbuatı bu ve&ile Ue 
r._Je. Ve Atatürk hakkında mu-

~ n~~tmektedlrler • 
~bir Başveıkllhnlzın bu seya. 
Uce1er verr!ok bakımdan faydalı ne· 
l''-ıJa 8uı iştir, Evveli Yugoslav • 
blJ anı ... gartstaıı ve İtalya De yap. 
h.L --..,rnaı.rnı n_ .. __ 
"""111ıa nııı--• .-.a.&KaD anlaşması 
~ • -..ui Olnıaciığı anlaşılmış • 

Soııra Bal 
~ kan devletlerine, Bal -
~ hu_, SUlhiiıı muhafaza ve ida. 
' ~unda esklsı kadar çalı§' . 
t goat.el'lnlştlr • 

~aı;:yt 01
&rak da Yugoslavyanm 

'>t \'t dalı ve Tiirk llderlerlnl daha 
llatt t a Yakından tanımasına lıb-

e nıı* 
lı..)'lkat hl • 
""" ileti ıce hu seyahatin en mü . 
~ti ;:ı, Türkiyentn A nupa si· 
~- b rinde mUhlm bir unsur ol 
' • lr daha anla§ılmıı olma • 

HABES ISTILASININ 
•ı talya • Habet harbinin 

bqlanııcmda, İtalyan 
ordusunun BatJaunandanı Ma· 
retal Dö Bono, eon ıünlerde 
"lmparatorlufun fethi,, adım 
tqıyan bir e.er neteretti •• 
bu eaerile Habet harbinin ıır
larmı çözdü. 

Mare,al Dö Bono bu eeerde Sin· 
yor MuMOllnin son derece sadık, 
ateşli bir adamı olarak görünmekte 
ve Düçe, her ilham veren, hel'feyi b 
len ve her emri gönderen f&haiyet 
olarak gösterilmektedir. Muuolini· 
nin gönderdiği her emri, "pekall !" 
diyerek k&rJılıyan Dö Bono, IOJl 

bir emre karşı "imki.nsız" demek 
cesaretini göstermiş ve bu yüzden 
a.zlolunmuş ise de teselli olarak e
line Mareşallık lsaaı verilmiftir. 

5 inyor Mussollnl esere yazdı
ğı mukaddemede "Dö Bo

nonun idare ettiği ilk devir olma.
saydı muzaffer hareketi bqarma· 
ğa imkan kalmazdı.,, diyor. 

1932 de Milstemleklt Nazm olan 
Dö Bono, Düçe tarafından Eritre 
nin vaziyetini teftişe gönderilmiş· 
ti. Libyanm ihtiyaçlan Şarki Al.
rikanın ihtiyaçlarını ihmale sevke
diyordu. Eritredeki Ukeri kuvvet
ler mahduttu. Memlekette yol yok
tu. Masavva limanını ıslah etmek 
icap ediyordu. Eritre ile Ha.beşis
tarım münuebetleri çok fena idi. 

Dö Bono, çahşmağa başladı. Fa
kat her ~yden fazla tecavUzt bir 
harbi hazırlamağa koyuldu. Yal • 
nız erkanı harbiyesi aleyhte idi. 
Fakat Dö Bono, f &flatlik rejimin
de çok mühim bir şahaiyetti. Bel
ki f1.9izmiıı mtl-W=riadecdi Ve 
faşizmin tahtına 8011 ıderece ya • 
.ıuııw. 

D ıs Bono 1933 te MUMOliniye 
giderek kendisiyle tu te -

kilde konuşmut: 
"- Bakınız! Şurada bir muha

rebe vuku bulursa bu muharebeyi 
idare terefini bana veriniz .. 

Mussolinl bana bakarak derhal 
cevap verdi: 

- Elbet. • 
- Yoksa beni ~ok mu ihtiyarla-

mış aayıyonrunuz? 
-Hayır. Fakat vakit zayi etme

meli. 

1 F SA 
EDiLEN 
SIRLARI 

..-----Yazan:----..... 
General A. O. T emperley 

(bıglllz Ordusu Erklnmdan) 

lıtiklôlıiz ltalan Habeıi.n (acsız ve tahtıız kalan 
imparatoru, NeBia 

mlze çalı,ryor. Acele etmeliyiz. 
60,000 yerli askerden başka bir bu 
kadar da İtalyan asker llzım. 1935 
Birincite,rininde Eritrede 300 tay
yare ve 10,000 İtalyan ukeri bu
lunmalıdır." diye yazıyordu. 

DUçe Daha sonra : "şayet Ne • 
gt1s bize taarruz etmek fikrinde de 
ğiliıe bizler işe başlamalıyız.,, Di • 
yor ve 200,000 beyaz ukerden 
bahsediyor. Fakat Martın Bek.izin
de bu rakamı (300,000) e çıkan. 
yor ve tayyarelerin de 300 den 500 

Mareşal 8 Bfrlniclteşrinde "bize 
aleddevam petrol gönderiniz. 

İki aylık petrolümüz var. Tayyare
lerin ihtiyacı da bundan hariçtir.,, 
Diyordu. 

Zecri tedbirlerin petrole teşmili 
ve yahut SUveyş kanalının kapan
ması ihtimali Mareşalı korkutmak
ta idi. 
Mareşal Badogliyo 16 Birinciteş

rinde teftişe çıktı. 
Ve Dö Bono'ya daha 

fazla kuvvetler göndermenin bütün 
makineyi altüst edeceğini anlattı. 

e, sür'atli kamyonların (300) e çı - 1--------

tıdai de DUçeye bir telgraf g~nde
rerek bunu bildirdiler. Çünkü Dü
çe iki fırka daha göndermek fik • 
rinde idi. 

Makalleye yapılacak ileri hare
keti de bir takım ihtilaflara sebep 
olmuştu. Bu hareketin tarihi tes -
bit edilemiyor ve Dö Bono uzun 
bir telgrafla güçlükleri anlatıyor -
du. Buna mukabil tıdnciteşrinln 3 
ünde Makalleye ilerlemek için kat'i 
bir emir aldı. Fakat Dö Bono bu i
leri hareketi yaparak vaziyetini 
tahkim etmeden evvel 11 tkinciteş
rinde bir emir daha aldı: " Mara
vigna kolordusunu sağ cenaha ge
tir ve Taka.zze cephesine sevket. 
Yerli askerlerle birlikte bili tered
düt Ambaalagiye yürü. Cevap bek
liyorum.,, 

D lS Bono buna rağmen ta -
hammW edemedi Bunun 

mUmkün olmadığını ve böyle bir 
hareketin f eli.ketle nihayet bula
cağını anlattı. lkincltefıinin 17 inci 
günU, Mareşal Badoglionun baf
kumandanhğa tayin edildiği ken
disine bildiıilmif ve ,u sözler lll
ve edilmişti: "Sana mUlikl olmayı 
bekliyerek değişmiyen samimiyetle 
kucaklanın" 

Mare,al Dö Bononun eserinden 
Sinyor Muasollninin bqkumandan 
lığı Romadan idare ettiği anlaşılı
yordu. Mussolini, kolordulan ve 
fırkaları harp sahnesinde harekete 
getirmekte idi. Sinyor Mussolini 
siyasi bulutlann toplanmakta ol • 
duğunu görüyor ve silratin lüzu
munu anlıyordu. Fakat sırf askeri 
bakımdan Dö Bono haklı idi. 

Muuolininin 11 Sontetrinde vu
kuunu istediği ilerleme, Mareşal 
Badoglio tarafından ancak sonki.
nun ortalannda yapıldı. 

Sinyor Mussolini Aduanın verdiği 
dersi hesap ediyor ve dalına daha 
fazla uker göndermek için ısrar 
ediyordu. Fakat Mareşal Badoglio 
harbi daha iyi anladığı için bu çe
tit muharebelerde levazım mesele
sinin en birinci safta olduğunu tak
dir ediyor, ve asker kütlesi ne de
rece bilyürse hareketsizliğin o de
rece başgöstereceğini anlıyordu. 

Badoglionun başkumandanlığı ka
bul etmesi, onun daha serbest ha
reket etmesini temin etmiştir. 
Mareşal Dö Bononun eserinden 

Sinyor Muasolininin 11Urekli t~viki 
olmasaydı, Habet harbini yağmur 
mevsiminden evvel bitirmenin 
mümkUn olmıyacağı anlaşılıyor. 

Fakat bu tarzı idareyi normal say
mak mümkün değildir. 

Geceliği Beı Kuruıa 

Pansiyon 
Tahta.kalede Deveoğlu yokutun • 

da Mehmedln araasmdaki malızcn • 
de, geceliği beş k11111§8 pansiyonlar 
kiralıktır. Mehmedin pau~iyonuwı 

müşteri bulmak ~. llinıru beda \ '8 

koyuyorum. Talip olanlar yukarıd:ıki 
adrese baş vurabilirler • 

• 
Kiralamak istediğim hodrum,la 

toprak, rütubetten yosun tutnmı • 
tur, fakat yaz için gayet serin bir 
yerdir. Bodruma llk insanın yaşadığı 
devirlerde olduğu gibi bir oyuktan 
girilir. İçerisi dflrl karanlıktır. Sa • 
bahlan güneş t.amahk.i.r bir patron 
gibi oyuktan bakar, l§ığın.ı ve hara. 
retinl beda\'a vermekten korktuğu 

için, sürünüp geçer... Yerde rengi 
belirsiz kirli bir hasır... Birkaç çu • 
val... bısaıı giyeceğine benzlyen bir 
kaç paçavra. .• Kınk desti, bardak. 
bulaşıklan ayda bir defa ),kanan 
tabak, çanak .. Bu, pansiyonun deko • 
nı.. Kiracılan ,esrar masasında ya • 
kalanan, ve mahkemeye düşen, Ah
met, İsmail, Ali, veli, filin.. • 

• 
&rarketlerin mahkemedeki vak· 

asiyle allkadar değillm.. Hi.klm, a. 
daletl yerine getirmek için plılt dbı· 
Uyor. Pansiyonun sahlbi, mülkiyeti • 
nin kendine verdiği gururla, ili.o et • 
tfğlm pansiyonlar hakkında izahat 
veriyor : 

- O bodrumlar benimdir. 0nunnı 
ben pansiyon gibi kullanınm. Bir ge
celiği beş kunı§tur. Orada otlar, ea ~ 
putlar falan var. Beş kurusu vereıa 

bir gece orada kalır. tsmaU esrar • 
keştir. Her gti.n orada esrar ve ispir
to içerler. Dün de ispirto lçerkea, 
Hayriye kocumı sormuş, o da km • 
mq, bıçaimı ~. flli.n, falan.. 

• 
Belediye kanunu, belediyenin n.. 

zif elerini sayarken ll~UncU maddesin
de der ki: "Umumun yatıp kalkına "" 
sına, yeyip içmesine mahsus otel, 
gazino. pansiyon ve emsali yerlerln 
temizliğine, sıhhlliğlne, sağlamlı~P. 

dikkat etmek, kanun ve tallmatna • 
me mucibince bu gibi yerlere ruhsat
name vermek, bunlarm işlemesine 

izin vermek ve:ra menetmek beledi ~ 
yenin vazifesidir.,, 

Muıssollni o zamaııdanberl, meae
nin 1936 den önce tesviyesi llzım 
geldiğine inanıyordu. Ben de "Pe
ki.la" dedim.,, 

karılmaaını istiyor. MUl!l801ini daha ~-••••• 

Sıhhiye kanununun 253 UncU rna4. 
desine göre de: "NtlfUIU elli binden 
fazla olan şehirlerde, belediyeler, 
lkamet~lann sıhhi prilarou dal • 
ma tettı, f'tmek üzere bir meskenler 
idaresi t.eslsine mecburdurlar. Ba 
idareler azami Od odayı hali evler • 
le, bekar lkametglhlannı, panst • 
yonlan, ameleye tahsis edilen oda· 
lan, bodrum ve tavan aralannda 
icara verflen lkametgihlan teftlı ve 
mürakabe ederler.,, 

Bu izahlardan, Habef harbinin Dö 
Bono ile Muaaollni arasında 1933 
senesi son baharında kararlattınJ.. 
mış olduğu anll.fılıyor, ve Dö Bono 
o zamandanberl hazırlıkla metruı 
oldu. Dö Bono evvell Maaavva li
manını ıalah etti. Yollar yapbrdı 
ve köprüler kurdu. Oradan Eame
reye kadar muazzam bir yol yapıl. 
DUJb. 
Erit.re askerleri 4000 den (65,000) 
e çıkarıldı. Ve ttaıyadan ukert 
malzemenin her çetidi getirildi. 
Fakat Dö Bono, aiyaai f aali~tler
le de büyük neticeler elde edilece
ğine kanidi. Bunun Uz~ı:tne A~a
babadaki sabık ate,emiliteı 1 aıyaal 
daire müdürlüğüne tayin olunmut 
ve elindeki paralan kull&na.rak P.. 
niş bir şebeke kurmtlftu. Ru Guk
sa bu tebekenin avladıb mWıim 
bir phaiyettj 

1 935 aeneelııln aon klnunun
da Maretal Dö 

Bono Şarki Afrika. 
ya çıkarak evveli. fevkallde komi
ser vazif eainl yapDllf, daha eonra 
başkumandanlığa tayin olunmut
tu. Bu sıralarda, Romada Laval ile 
MWJfOlini arumdaki milllkat ya
pılmıştı. Dö Bono " bu mWlk&t 
neticesinde, hareket ettiğimiz tak
dirde Franaanm engel olımyaca.
ğmı a.nl&mlftık.,, diyor. Fakat La.
val daha llOD1'81&r1 Franm parll • 
mentoeunda böyle bir taahhütte 
bulunmadığmı aöylemiftir. 

1934 senesinin 20 Birinciklnun 
gUnü Düçe "harekete ait talimat 
ve pllnlarmı,, topla.mif ıbulunuyor
du. Ve bu 11ırada "zaman aleyhi .. 

IOnr& diyor ki: 
"Benden Birincltefrinln 11onuna 

kadar üç fırka istiyonunuz. Ben 
on fırka göndereceğim. 1 Beti niza

mı orduya, beşi siyah gömleklilere 
menaup olacak. Siyah gömlekliler 
milU taavibin nifaneaidirler.,, 

D ö Bono, Habefleıin harbe
deceklerine kanidi. Kendisine 

temin olunan ukerlerle derhal ta
arruza geçmek ve tedafüi hattı ha· 
reketi dilfilnmemek mUmkUndü. 
Bu da Habeflerin harbe hahifger 
olmadıklarını gösteren bir deWdir. 

Fırkalar ltaıyadan gelince hazır
lık 11athuı bü11bütiln canlandı. 
Askerler ile amele kollan birçok 
mtlfküllerle kar,ıl1.9m1flardı. Mir 
savva lima.nı iyiden iyiye t&fDU.fU. 
General Dö Bono ile arka~arı 
bUtUn bu güçlUkleri yenmeğe uğrl.f 
tılar. 

EyUUde General Dö Bononun• 
linde 3 kolordu bulunuyordu. la -
tihbarat faaliyetleri gayet mükem· 
meldi. Dö Bono, 5 Birincitefıin gü
niln U hareki.ta başlamak için ka • 
rarla.ştırmıştı. Fakat Eylfililn 29 
unda DUçeden tU emri aldı: "Ayın 
3 ünde hareki.ta ba.,lamanızı isti • 
yorum ve taavibinizi bekliyorum.,, 

Hepimiz de İtalyanın Adua, Ak· 
sum ve Adigra.tı hemen hemen mu
kavemetsiz ifgal ettiklerini biliyo
ruz. ır.ki intikamın almmaaı ltal· 
yada heyeca.n uyandırmlftı. Fakat 
levazım, yol ve kamyon ihtiyacı 

kendini gÖl!lterrnif ve Mareşal Dö 
Bononun adamları deve, katır, mi
ha.nild veaait ve petrol aramağa 
koyulm\lftu. 

Büromuza 
Mütekait Niyazi imzasile mektup 

gönderen okuyucuya: 
"- Maatınızdan ia.şe için kesilen 

para kaç kuruştur? Mütebaki i.stih
kakmızm verilmesi lazımdır. Ancak, 
nıektubunuzda kafi izahat olmadığı 
için size sarih bir şey söyllyemiyece
ğim. ldarehanemizde "Dert ortağı,, 
bürosuna geliniz.,, 

• 
Pakize ile Sakineyi 
Bulabilecek miyim? 

EyUpte Bahariye Bostan sokak No. 
18 de oturan Bayan Saliha yazıyor: 

"- Meşrutiyetin ilanında kaybet
tiğim 3 karde,imden biri ola.n Hafi
zeyi gazetenizin yardımile bir kaç 
sene evvel Bursada bulmuştum. Şim
di iki kardeşim daha var. Bunlar, Ya 
\ovada PazarköyUne yerleştirilen göç 
menlerden Abdullahm kızlan Paki· 
ze ve Sakinedir. Bunları 29 seneden
beri bulamıyorum. Kard8flerim kim
lerin yanındadır? Bilenlerin Tan 
dert ortağına mal(llnat vermealııi ri· 
ca ederim.,, 

• 
Türkçeyi iyi Bilmiyorlar1L. 
Ceyhan ziraat mücadele istuyo • 

nunda ziraat mücadele memuru R 
Kemal Ölg{lmene: 

••- Mektubunuzda bahsettiğiniz 

Geliniz 
seyyahların soğuk muameleleri, her 
halde bir maksada matuf olmasa ge
rek ... Çünkü, bunlar, yurdumuzun 
her köşesinde hü11nü kabul ve iyi bir 
m.isafirperverlik görüyorlar. Sizinle 
konuşamamaları, bana kalırsa, dili • 
mizi a.nl&m&.mlf olmalarından ileri 
gelmektedir. Tavsiye ettiğiniz aydın
latma yolu, turizm işlerinin organize 
edilmesinden sonra istifade olunabi
lecek bir formüldür. Allkanıza müte 
şekkiriz.,, 

• 
Belecllyenln evleri teftiş ed.-n bt. 

meskenler idaresi var mıdn', bDmlyo. 
mm, bu yaşıma geldim, hiç bir "vln 
te~ edlldlifnl görmedim. Amma 
her halde vardır. Mehmedbı bodnnn 
panslyonlan bu iki kanon bakrmm • 
dan da nıhsatlyeelz açılmamıştır. 

Öyle olsaydı, ınhht şartlan haiz ol • 
nuyan, esrarkeşlenı, senerilere mH
ken olan bu yerin kapatılmuı lbml 
gellrdl. Belediyenin mef'k,.n1°r Ma. 
l'MI her halde burumı teftlt etuılt • 
tir. O halde, bu ucuz pansiyona 
mtttterl ba1m&k loln ben yukardald 
llAm, umumi menfaatler namma 
neşnıdehWrlm. (İllnat flrketlnln 

• de mtldahaleye hakkı yoktur.) 
Köy Ebe Mektepleri :.\Jnz: y az:ıcı 

Şehremini, Ereğli mahallesi Yun us 91!1!1!!ml!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

emre sokak 27 numarada Bayan Mak noktadır. tık görütte memleketin va.
bule Doğruya: ztyeti hakkmda bir fikir verecek o-
"-Sıhhat Veki.leti, köy ebe mek- lan bu yer, maateeasUf çok çirkin ve 

tepleri için yeni bir proje hazırl&.mlf- acınacak vaziyette dUşmU,tür. Yan
tır. Bu proje, kanun teklini aldıktan 81 sıvalı, yansı 11ıvaları dUtüP te çu
sonra, köy ebe mekteplerinin nere • vallarla kapanmış olan bu zavallı i
lerde ve ne zaman açılacağı belli o- sar, bundan altı ay evvel bir yerinin 
lacaktır. Mekteplere giriş ,artları da yeniden l!IIValan dökWmesi tızerine 
henüz teabit edilmemiştir.,, tamir için il!lkeleler ve kalaslar, ko • 

• nulduğu gibi bırakılmış, zaten dar o-
Bunada UzunÇ&11mm Vaziyeti lan yol, altı ayda.n beri ikiye böHln· 

Buraadan Sali.hattin Öz tunlan ya milf ve öUlece terkedilmiştlr . 
zryor- Memleket için çirkin ~lduğu cihet 

"- Bunanm meıfhur yerlerinden le Ç&rflllm bu zavallı vazıyetten kur
biri de Uzunç&1'91 n4miyle aıulan ma tanlmaaı hu11usunda allkadarlann 
haldir. Burası bilhassa yazın yaban- nazarı dikkatini celbetmenlzi dile • 
cılarm gelip te f azliıca geçtikleri bir ıim.,, 
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Galip Vaziyette Çıktılar 
İzmir, 17 (TAN muhabirinden) - Günet klübü, bugün Alıan

cak stadında 3000 i bulan bir kalabalık önünde birinci maçını 
Oçok'a karşı yaptı ve iki devrenin de son dakikalarında yaptığı 
iki,er golle 4 - 1 galip geldi. 

Oyundan evvel Güneşlilerin karşı 

taraf kaptanına büket hediye etmesi
le halk üzerinde bıraktığı i)i intiba 
bütün oyun müddetince devam etti. 

Saat 17 de Ankaradan lbrahimin 
hakemliğiyle oyuna başlıyan Güneş -
liler, ikinci takımdan aldıklan 2 o
yunciyle sahaya §U şekilde çıkmışlar

dı: 

Cihat - Faruk, Reşat, Yusuf, Ri. 
za, !smail, Abdurrahman ,Salahad -
din, Necdet, İbrahim, Rebii . 

Buna mukabil Üçok, Nejat, Ali, Zi. 
ya, Adil, Levent, Şükrü, Saim, Sait, 
lıyas, Basri, Namık şeklinde kurul • 
_muşlardı • 

İLK AKIN 
Oyun Güneşin sert akmiyle başla

dı. Ortalanan top, Necdetin şütüyle 
avut. İzmir, Güneşin soldan Rebii 
vasıtasiyle yapmak istediği hücum -
tara sağdan yaptığı münferit akmlar 
la cevap vermek istemiyor. İlk an • 
!arda oyun mUsavi bir manzara ar • 
zediyor ve neticesiz hücumlar olu -
yordu. 

Üç dakika sonra ise Eşrefin orta. 
ladığı topu, kafa çıkı§ı yapan Rıd
van, kalecinin eline attı. Golden son. 
ra yavaş yavaş açılmıya başlıyan Be-
şiktaşlılar, yerden ve güzel paslarla 
Ankara.gücü kalesini sıkıştırmıya baş 
ladılar. Güç müdafaası bu tehlike • 
lerden kalelerini muvaffakıyetle kur. 
tarıyor ve gol yapılmasına mani olu
yorlardı. 

Devre bu suretle 1 • O Beşiktaşın 
lehine bitti. 

1.Ktscı DEVRE 
İkinci devrede Ankaragüçlüler, çok 

faal bir oyun oynamıya başladılar. 
7 ci dakikada Şilk
rünün sıkı bir şütü 
direğe çarpıp geri 
geldi. Gol fırsatını 
kaçırdı. 

Ankara gucu-

7 inci dakikada Necdet geriden gü 
nün ilk sıkı şütünü çekti .. Kaleci bu. 
nu kornerle kurtardı. Oyun, Güneşir 
hafif bir UstünlUğiyle devam ediyor. Dün lstanbulda yapılan atletizm müsabaka· 

nün hücumları Be
şiktaş müdafaası

nı müşktil vazi
yetlere sokuyor -
du. Fakat bugün 
beceriksiz oynıyan 
forvet hattının lü
ı;umsuz ve vakitsiz 
vuruşları yüzün -
den bir türlü sa
yı yapmıya 'muvaf 
fak olamıyordu. 
Dakikalarla Beşik
taş kalesinin önün 
den ayrdmıyan top 
nihayet Abdülün 
hırçın bir vuruşu 

ile avuta gitti. Az 
sonra bir Beşiktaş 
hücumu inkişaf et 
ti. Rıdvanın bir 
\şütü ile kaleye 
"girmek üzere olan 
topu Ali Rıza ye
tişerek kornere at
mak suretile kur-İzmir, arada sırada münferit hü

cumlarda bulunuyoru da Gllneş\n 

BOn mUdafaa hattını teşkil eden Fa
ruk, R~at ve Cihatla fevkalade kur 
tanalan bu akmlan neticesiz brrakı • 
yordu • 

lanndan bir gorunu' tardı. 

KAÇAN GOL 

Güneş ilk tehlikeyi 35 incl daki -
kada geçirdi. Mildafilerln ileride bu • 
lunmasmdan istifade eden İzmirliler, 
ıBeri bir hücumla kaleyi buldular. 

Çekilen şilt. direJ?e çarparak J;?eri 
~eldi. Tekrar iade edilen top, bu sefer 
Faruka çarpt1 . 

UçUncU şntU. Cihat !zmir1i oyuncu. 
nun ayaklarına kapanarak kurtardı. 
Sankırmızılılar, vaziyetin tehlikeye 
girdiğini hl.ı:1sedince, fbrahfmf sol a -
çığa, Rebiiyi i<:e geçirdiler . 

Bu değişiklik derhal tesirini gös -
terdi. 

GOLLER 
Tam 43 Uncn dakikada 'Reihiinin 

mUşkül vaziyette geriden gelen tsma. 
!le verdiği pa!!, !smail, şimşek mbi 
bir şiltle !zmir kalesine attı. ve dire
~n karşıladığı topu Necdet iki be -
kin arasından sıkı bir vuruşla gole 
tahvil etti • 

· Henüz bir dakika geçmemişti ki, 
Necdetin verdiği ara pasla İbrahim, 

ıBıkı bir elitle ikinci golU yaptı ve 
top ortaya gelmeden devre, 2-0 GU. 
ııeş lehine kapandı . 
/ İkinci devre mUtevazln başladı. 

r İzmirlilerde son dakikalarda ye -
C!iklerl golden mütevellit bir isteksiz
lik göze çarpıyor. Güneş muhacimleri 
15 dakika süren bu anlarda yerden 
ve kısa paslarla !zmir kalesini tehdit 
ettilerse de bir netice alamadılar. 

GUneşlilerin netice alamadıklarmı 
gören İzmirliler, tekrar açrldılar ve 
açıklan vasıtasiyle hücuma geçtiler. 
Namığın bir ortasını, kale önünde 
çok müsait vaziyette yakalayan Sa • 
im, durdurmadan şilte tahvil ettiyse 
de Cevat, büyUk bir soğuk kanlılıkla 
bu tehlikeyi atlattı • · 
İZMİRİN GOLÜ 

37 incl dakikada ortadan inkişaf 
eden bir lzmir akınında verilen penal 
tıdan Sait, tzmirin yeg!ııe golUnU 
yaptı. 

Oyunun 2 - 1 gibi nazik bir vazi
yete girdiğini gören İzmirliler, bUtün 
kuvvetlerini sarfederek tekrar hU • 
eumlara başladılar. 41 inci dakikada 
marke vaziyette geriden aldığı bir 
puı, avut çizgisine kadar sUrerek 

bilgili vuruşiyle Salahaddinin yaptığı Bundan sonra her iki takım da bü-
3 üncü golden sonra, oyun, tekrar yük bir ga)Tetle çalıştılarsa da neti
Güneş hakimiyeti altına girdi ve he- ce üzerinde müessir olamadılar, oyun 
men 2 dakika sonra soldan yapılan da 1 • 0 Beşiktaşm galibiyetiyle bit. 
bir hücumda tekrar Salahaddin 4 -
üncU golil yaptı . 

Ve oyun !zmirin 4 -1 mağlubi -
yetiyle nihayetlendi . 

Ankara 
Maçında 
Beşiktaş 

I ·O Galip 
Ankara, 17 (Tan muhabirinden) -

Bugün havanın soğuk, rüzgarlı ol
masına rağmen Beşiktaş - Ankara. 
gUcU maçı büyUk seyirci kütlesi ta
rafından takip edilmiştir. Maç çok 
güzel olmamakla beraber başından 
sonuna kadar heyecan veren, alaka 
uyandıran iki klübün taraftarlanru 
ümitlere ve ümitsizliklere sevkcden 
birçok &'lhneler göstermiş ve bunu11 
içindir ki ahali tarafından zevkle scy. 
redilmiştir. 

Hakem Kemal Halimin idaresinde 
oyuna başlanıldığı vakit takımlar şu 
kadro ile sıralanmıştır. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Faruk, 
Hüsnil - Fuat, Enver, Feyzi - Eş. 
ref, Hakkı, Cahit, Rıdvan, Hayati. 

Ankaragücü: Ateş - Enver, Ali 
Rıza - Ce!Rl, Musa, Abdili - Ham
di, !smail, Şükrü, Bilal, Abdi. 

Sert esen rüzgara karşı oynamak 
mecburiyetinde kalan Ankaragücü 
sağdan bir inişle oyuna başladı. Ab. 
dinin sürüklediği top Beşiktaş mUda
fii Faruk tarafından kesildi ve soldan 
bir akınla mukabele edildi. 

AnkaragüçlUler, 6, 12, 15 ve 22 nci 
dakikalarda birlbirini takiben dört 
gol vaziyeti 'kaçırdılar. 

25 inci dakikadan sonra kendini 
toplıyan Beşiktaşlılar AnkaragücU 
kalesine mukabil hücumlara başladı
lar. 

37 nci dakikada Fevziden aldığı to
pu iyi idare eden Rıdvan, enfes bir 
vuruşla Hakkıya geçirdi. Hakkı da 

ti. 
Beşiktaş takımı yarın GençlerbirlL 

ği ile karşılaşacaktır. 

Dunku 
Atletizmde 
Kazananlar 
Şehrimizdeki birçok klüplere men

sup atletler dün Galatasaray klübün. 

de bir toplantı yapmışlardır. Toplan

tıda, klüplerin atletizme daha fazla e. 
hemmiyet verebilmeleri için ihtiyaç. 

lan tesbit edilmiştir. Atletlerin dilek
leri bir raporla federasyona bildirile. 
cektir. 
Toplantıdan sonra Taksim stadyo

munda bir atletizm müsabakası yapıl. 
mıştır. Bu müsabakalara Fenerbah. 
çe, Galatasaray, Güneş, Beşiktaş ve 
İzmitten Akyeşil klüpleri atletleri iş
tirak etmişlerdir. 

Bu müsabakalarda 100 metrede Ga.. 
latasaraydan Nazmi 11.6,10 ile birin

ci, yine Galatasaraydan Haluk ikinci, 
400 metrede Galatasaraydan Faruk 

59 saniyede birinci, yine Galatasaray. 
dan Galip ikinci: 800 metrede Güneş.. 
ten Recap 2 dakika 4 saniye 4,5 ile 
birinci, GaJatasaraydan tb'rahim i
kinci; 1500 metrede İzmit Akyeşil 

klübünden Galip 4 dakika 33 saniye 
1,10 ile birinci, Galatasaraydan İbra.. 

him ikinci, 5000 metrede Beşiktaştan 
Artl1' 17 dakika 19 saniye ile birinci, 

4 X 100 bayrak yanşmda Galatasa

raydan Kaznn, Rıfat, Nazmi ve Ha. 

luk takmu birinci ve Fenerbahçe ta.. 
knnı ikinci gelmişlerdir. 

·-======ı=========-===-======-------
sert ve yerinde bir kafa vruruşu ile ta
kımına yegane galibiyet golUnU ka. 

zandırdı. Bu ani sayı karşısında ka
leci yerinden kımıldarnıya vakit bu. 

lamamıştı. 

H 
,__./' . ( 

-I 

KOÇUK 
• smi Ceysti. Isteman-Kodak 
1 fabrikasında ustabaşı idi. 

Daha ilk görüşte kanımız biribiri -
mize kaynamadı. Ben onun hoşuna 
gitmemiştim. Doğrusunu isterse -
niz, o da benim hoşuma gitmemiş
ti. Tuhaf bir bakışı vardı. Daima 
çenelerini oynatırdı. Lüzumlu lü -
zumsuz emirler vermekten pek hoş 
!anırdı. 

Onunla ilk karşılaştığım gün: 
- Sen buraya neye geldin ? . Söz 

!eriyle beni karşıladı. 
- İdare memuru bana şu kağı

dı verdi ve size müracaat etmemi 
aöyledi. 

- Sen bana bunlan öğretme, 
ben işimi bilirim. 

- Esasen benim size bir şey öğ
rettiğim yok ki ... 

- Lüzumundan fazla konuşu -
yorsun!. 

- Ne yo.pc:ı.lrm, dillıul ;rutcr.o .. A \le 

ğilim ya! .. 
Kaşlarını çattı ve bana sert sert 

baktı: 

- Şu faraş gibi ağzını kapa da 
işe başla bakalım. Ke.e;ma. küreği e
line al - kerpiçten bir binayı gös 
tererek - şuraya yollan. Girece
ğin çukurun içinde sana da yeti -
şecek kadar iş var. Sonra, burada 
kalmak niyetinde isen mübarek 
ağzını kapa. İşitiyor musun? Hay
di yallah!. 

Ç ukur, bayağı bildiğimiz geni~
çe bir çukurdu. Kırk kadem de 

rinliğinde vardı. İçinde on kadar 
işçi çalışıyordu. Bunlar, dizlerine 
kadar çamurlara batmış bir halde, 
çamurları el arabalarına yi.iklüyor
lardı. Bir başka işçi grubu da bu 
a.rabalan ileride bir yere götürü -
yor ve içindeki çamurları bir ke
nara yığıyorlardı. 

Ben, böyle bir yerde hiç çalışma
mıştım. Derin derin düşünmiye 

daldım. Halbuki düşüncelere değil, 
çamura dalmam icap ediyordu. 

Çukurun içine girdiğimiz zaman 
Ceysi orada. buldum. Ben bir ona, 
bir çamura, bir de kendi ayaklan
ma baktım. Çizmelerim olup ol -
madığını bana sordu. 

- Lazım olacaklarını dü.şünme~ 
mi.ştim, dedim. 

Ceys, omuzlarını kaldırdı ve: 
- Haydi bakalım atla!. Ku -

mandasını verdi. 
Biran için bütiln bunlan hıra -

karak oradan kaçmak düşüncele
rini hatırımdan geçirdim. Fakat 
çalışmak meeburiyeti beni yerimde 
mıhladı. Yalınayak daha iyi çalışa
bileeeğimi düşündüğüm için ayak
kabılarımı çıkarmağa koyuldum. 
Bunu gören Ceys: 

- Bu züppelik te nereden çıktı? 
diye bağırdı. 

- Böyle daha iyi. 
- Daha mı iyi? Arkadaş, burası 

istirahat salonu değil. Çalışmak is
tiyorsan ayakkaplannla çalış. Bu 
ra.smı dans salonu mu zannettin? 

B u sözleri duyan oradaki iş
çilerden birkaç tanesi 

gUlmeğe başladı. 

Üzerimdeki kıyafetle çalışmağa 
başladım. Çamurlu sular ayakka
bılarmım içine girdi. Bir iki sani
ye sonra ayaklarımda bir ıslaklık 
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duymağa bRIJladım. 
Öğle paydosu oldu. Fabrikaya 

yakın oturan dostlarımdan birine 
gidip çizme istemeğe karar verdim. 
Koşa koşa gitmek mecburiyetinde 
idim. Çünkü öğle paydosu ancak 
yarım saattı. Taliime Cimin karısı 
evde idi. Kocasının çizmelerinin 
nerede olduklarını biliyordu. Ben 
çoraplarımı çıkarıp çizmeleri gi -
yinciye kadar kadıncağız bana 
bir sandüviç hazırladı. Hem sandü
viçi yiyor hem koşuyordum. Buna. 
ca.gmen ucş uruuKa ı:;e\i Kd.111ıış1.un. 

' Cesten adamakıllı bir papara yi
yeceğimi zannediyordum. Halbuki 
Ceys, adeta bir dost gibi bana gü
Jümsedi. Bu gillüm.scme, boraların 
arifesindeki sükunete benziyordu. 
Fakat o, mütemadiyen gülümsemek 
te devam ediyordu. Ben bu işe bir 
türlü akıl erdiremiyordum. Ceys, 
benimle konuşmağa başladı: 

- Çizmeleri almak için boşuna 
zahmet ettiniz!. Ben daha yemek
ten önce artık bu pis çukurda çalı
şamıyacağınızı size söylemek niye
tinde idim. 

- Beni kovduğunuzu mu söyle
mek istiyorsunuz?. 

Ceysin laflarından ben ancak 
bunu anlamıştım. Fakat o: 

- Hayır, hayir diyerek sözümü 
kesti. Merak etmeyiniz, öyle bir 
şey yok. Sokağı temiz tutmak la -
zım. Çünkü buradan kalkan tozlar 
doğru fabrikanın içine doluyor. 
Makineleri bozuyor. Müdiriyet, bu
ralarda en ufak bir toz bile kalma
masını emretti. Siz şurada, gölge
de bir yerde durunuz ve yapılacak 
temizliğe nezaret ediniz. 

B en bu sözler karşısında ne 
diyeceğimi şaşırdım. Böyle 

bir lUtfü ömrümde görmemiştim. 
- Ben sabahleyin rle size fena 

muamele yapmak istememiştim. 

Bu sabah olup bitenleri artık unu
talım, olmaz mı?. 

Ben ancak: 
- Aldırma canım, dimekle ikti

fe ettim. 
Böyle birdenbire terfi edişim be

ni şaşırtmıştı doğrusu. Şimdiki i
şim tamamen dalga iıii. Önümden 
gelip geçen fabrika daktilolarını 

seyretmekten başka bir şey yapını 
yordum. Onlar da bana bakarak 
kahkahalarla gülüyorlardı. Anla
şılan bu güneşli havada bu koca 
çizmelerle gülilnç bir hal alıyor -
dum. 

Fakat gUneş çabucıtk kaybohlu. 
Biraz sonra yağmur da başladı. 
Ceys bana seslendi 

- Orada ıslanacak~ınız!. Yağ • 
mur yağdığı mUddetçc! şu kapının 
içine giriniz. İkimiz beraber kapı
nın içine sığındık. Bulunduğumuz 
yer dardı. Yanyana durmak mec -
buriyetinde idik. Ona yağmur hak 
kmda bir şeyler sövlemP.k lUzumu
nu duydum. 

- Evet diye cevap -verdi• : 
me~simde havalar hep böy!e 0~. 
Bıraz sustu, sonra yine ıata 

ladı ; .. or! 
- Babanızın işleri nasıl gıdiY ._ 
- Babam mı?. O öleli beŞ ,e 

oluyor. 

sıO' 

B enim bu cevabım lta~~i)-
da Ceysin yüzünde . go ol , 

ğüm ha;Tet ifadesini ömrun:ı 
dukça unutamıyacağım. 

-:-- Nasıl, öldü mü? ·ıd4 
-Evet. Ağaçtan düştü ve öıız1· 

Siz onunla tanışıyor muydııll ~ 
Galiba o benim sualimi dU) 

mıştı. f 
- Senin adın nasıl yazılı)'or 
- V-a-1--e-n-t-a-Y·at' 
İsmimin son harfi olan Y b ~ 

fini telaffuz ettiğim zaman adıı 
çıldıracaktı. _ .. , 

dl yi:e ~~ ;is ... ~u~--=~·;;~; fi• 
Defol!. ,.-

Ben, bu halden bir şey anl~Dl 9 sızın tekrar çukurun içine ~ • 
Fakat akşam paydosunda~~. 
kadaşımdan bu işin aslını Oo•-
dim. Siz de öğrenin: . . . ol 
Meğer milyonerlerden bırın~stl 

lu o sene kolleji bitirmiş. ııs~r 
atılmak istiyormuş. Fakat o 8 dl' 
nin modasına göre en aşağı ıcs i , 
melerden işe başlaması 18.Zl~ı;ııit 
miş. Bunun soyadı Vala.ota 1 dJ6 
Bizim ustaıba.şı Ceys te beniıll ~ 
mı bir y noksaniylc öğrenzniŞ· it 
ni o milyonerin oğlu zann~~e• 
İhtiyar milyonerin gözüne gı dl 
için oğluna hafif bir iş verı:tl 
muvafık görmüş. ı;f ~ 

İşçiler bu küçük yanlışlığı tdJ" 
rendikleri vakit gülmeden b!l)

1 b~' 
lar. Ceys çukura geldiği zaınatledi ~ 
onlar hala gülmekte devanı 

yorlardı. tJll).r 
Ben burada daha fazla kala 1',ı 

cağımı anladım. Yiğitlik bend~if , 
sın diye koğulmadan çıkt_n~· bit j.f 
kaç gün sonra da daha ıyı 1 
buldum. 

PARIS 
GÜREŞLERi 

18 MAYIS1~...-: 
Beynelmilel Paris sergisi tıl~teVt 

betiyle Pariste yapılacak JJl ıe~ 
spor hareketleri arasında bir de ..tı• 

arıs;--
muz ortasında yapılması kar ~ 
rılmış (Grcko • Romen) AvJ'\lP' 
reş şampiyonası vardı. f' 

Avrupa güreş §8.IDplyonu ol~~ 
veçler, bu tarihi beğenmiyerel< ·şıet• 
lerin daha öne alınmasını isteı:J1;8 / 
Fransız güre.ş federasyonu da 11utilıı 
24 Mayıs tarihini tesbit e~e:el< itti'' 
güreş federasyonlarına bıldır"rıl ,}J 

Bizim güreş federasyonu da 
mealde bir telgraf almıştır. a1ı 171" 
Şu halde Avrupa şampiyon ts fi' 

günden itibaren tam bir ay son eııi ti' 
riste yapılacak demektir. BU "f .~ 
ziyete göre federasyonumuz 

1 
t ~ 

edip etmemek hakkında bir kar-
miş değildir. bit lııf 

Bu husustaki dü§ilncemiJJl 
-;ın zarf mda yazacağız. 
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Geçen 
Hediye 

Bilmecem izde 
Kazananlar 

27 numaralı bilmecemizdeki (Hem Gelenbevi ortaokulunda 239 Hakkı 
~lence, hem bilmece) yi doğru hal- • Çoker. 
ledip hediye kazananların listesi: BİRER AL.BUM KAZANANLAR: 
BİRER MÜREKKEPLİ KALEM KA- Vefa lisesinde Ragıp, Samsun -
ZANANLAR: . Sıva.s hattında Hacı Bayram ista.syo-

Emirgan ortaokulunda 320 Cev - nunda Boray, Giresun 1.smet Paşa o
det Temiziç, İstanbul 44 üncü ilko- kulunda 255 Coni, Mardinde Şeyhul
kulda 576 Mazhar Levent, Davutpa- lah mahallesinde Nazanm evinde Er
şa orta.Okulunda 265 Şükrü, Pertev- doğan Vural, Haydarpaşa lisesinde 
niyal lisesinde 96 Osman, Kadıköy 1162 Emin Özgen, Beyoğlu 1.stiklru 
7 inci ilkokUlda Sevim. caddesinde 3 numarad~ Meliha, Bur-

B1RER SAÇ TARACt KAZA- dur orta okulunda 62 Türkan, Tekir-
NANLAR: dağ orta okulunda 753 Selim Dinçer. 

1.stanbul erkek lisesinde 1282 Vah BİRER BÜYÜK OYUNCAK KA-
dettin, Kasımpaşa 4 üncü ilkokulda. ZANANLA.R: 
18 Yaşar Ergüzer, Kadıköy 35 inci Giresun Osmaniye mahallesi Kar-I 
ilkokulda 390 Fevziye, 1.stanbul 49 şı sokak 3 numarada Alaaddin Gü - 1 
uncu okulda 44 Sabahattin, 1.stanbul neysu, Ödemiş Bilgievi caddesi 103/ l I 

No. da Salahaddin Keskin, Gazian- ı 
(27) inci Sayımızdaki tep Amerikan hastanesinde Kamil 

Esen, Elilziz Atatürk caddesi 61 .nu-
Bilmecelerİn Halli marada Ahmet Keşşaf, Diyarbekir 

lisesinde 226 Fahri Erbilgin. 
1 - Köpeğin tabağa yet~ebilmesi 

için iki çare vardır: Birincisi şudur: 
Köpeğin kulübesini arkadaki duva

ra bağlayan zincir kınlmı.ştır. Bunun 
için köpek kulübeyi çeke çeke taba
ğa kadar gidebilir. 

İkinci çare şudur: 
Ta:bak köpeğin bastığı keçenin üs

tündedir. Köpek bu keçeyi tırnakla • 
riylc çeke çeke, yiyecek tabağını ken
dine doğru getirebilir. 

2 - _Çaprast bilmecenin halli şu • 
dur: 

BlRER KÜÇÜK OYUNCAK KA
ZANANLAR: 

Giresun ortaokulunda 143 İsmail 
Ogan, Yalvaç ortaokulunda 18 Rüş- ı 
tü Türnür ~Nazilli noterinin oğlu Ni
met Usberk, Burdur Posta T. T. Mü
fettişi oğlu Halit Kipcr, İstanbul Ge
dikpa.şa Dağhan sokak 7 numarada 
Osman Sıral. 

BİRER KART KAZANANLAR: 
Sultanahmet yeni Akbıyık cadde

si 18 numarada Kazım, Kasrmpaşa 

Küçükpiyale Altıntop sokak 2 numa-

TANın Çocu1' ilavesi 
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. 
rada M. N. Gülsan, Eliiziz Atatürk . -~ - -:~ - - -·- --. ~ . -~ . 
iJkokulunda 413 Sabahattin Alpan, l'~tti~ OnnJ, İstanbul Eyup Kızılmes- ıı:csı 1344 ~urhan fühç, Fatıh. sa:ı 
Ankara Kızılelma mahallesinde 61 / cıt lı numarada Nusret. Hendek Mer guEel caddcsı 20 numarada Bedıa .Kı 
63 numarada ônıer Ergül, Yalvaç or kez okulunda 257 Tahsin, Kadıköy zılkanat, Eliiziz orta okulunda 455 
taoku1unda 1.31 Mustafa 11han Dil - 7 inci jlkokulda 124 Süha Atabey, Mahmut, Dfizcede .Mehmet Kavafah 
maç, 1stanbul 6 mcı ilkokulda 97 Sel !stanbul Kasımpa.şa Nalıncıbayırı 1/ nın oğlu 1brohim Kavıılalı. Dü~"<' r-ı:ıl 
m:ı, ElB.ziz ort,aokulunda 692 Fah- 60 numarada Kemal, .1.staııbul erkek mUdüı·ünün offlu Hııyrcttin Etdeıı, 

~iLE 

r~.CKİH _' in 
OAŞINA 

- GELENLER 

EFENDİM, 6t:LP'.İ 1>€. 
Bu İt<.\ YVMVRC.AK 
Rİ"z .. E. \Jeia\JRS\JZLVK 
GE.TİR Di' • 
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Masal 

Üç Kard es Ayılar 
V aktiyle büyük bir ormanın 

kuytu bir köşesinde küçük, 
ıüzel bir beyaz köşk vardı. Bu köşk 
te üç tane ayı kardeş yaşardı. Biri 
l'Ck kocamandı, korkunçtu. İkinci 
kardeş biraz daha küçük, daha az 
korkunçtu. Üçüncilsü daha pek kü • 
cüktü. Korkutmak değil, kendi kor
lı:ardı. Bunun için hiç ağabeylerin • 
den ayrılmazdı • 

Ev, üç kardeşindi. Orada büyük 
ayının içinde uyumak jçin kocaman 
tıir karyolası, içinde yemek yemek 
için kocaman bir kasesi, bir de ko
erunan sandalyesi vardı. Ortancanın 
)'atağı, kasesi, sandalyesi biraz da _ 
ha küçüktü. 

En küçüğünün de küçücük bir 
karyolası, küçücük ·bir kasesi, bir 
de küçücük sandalyesi vardı. 

Her sabah Uç ayı kardeş sabah 
torbalarını kendi elleriyle hazırlar

lar, sonra çorba soğuyuncaya ka • 
dar ormanda bir gezinti yapıruya çı 
•arlnrdr. 

Bir sabah yine çorbalannı pişirdi
ler. Kaselerini doldurup soğumıya 

bıraktılar. Evden çıkıp ormanda ge 
sinmiyc gittiler. Onlar evde yokken 
• civara ufacık I]ir ihtiyar kadın 
seldi. Çok yorgundu. Uzak yollar • 
.tan geliyordu. Karnı da pek acık -
11tıştı. 

Ormanın orta yerindeki güzel köş. 
•ü görünce dayanamadı. Önce pen
eereden baktı. Sonra kapının ana.h.. 
tar deliğinden içeriyi gözetledi. 

"Çit., bile duyulmadığnu görün
ce mandalı kaldırdı. Kapıdan içeriye 
daldı. Kanı"'ı pek aç olduğu için 
doğru yeıq_ek kokusu gelen odaya 
koştu. Hemen kocaman kasenin ta. 
dma baktı. Çonba daha pek sıcaktı. 
Ağzı yandı. 

Hemen orta kaseye yaklaştL O 
da pek soğuktu. En iyisi en küçli -
ğüydü. İhtiyar kadın bu kaseyi sonu
na kadar içti. 

Karnı doyunca caıu dinlenmek 
istedi. Önce en büyük sandalyeye o. 
turmak istedi. Bu iskemle ona pek 

Niçin Ağlıyormuş! 

1 

se.rt geldi. Orta iskemle de pek yu
muşaktı. En küçüğü en rahatıydı. 

lhtiyar kadm bu küçük iskemlede 
yan gelip oturdu. Çok rahat ede • 
cekti amma.. birden kUçUk sandal -
yenin dibi düşmesin mi?. 
Kadının zaten oturmaktan canı 

sıkılmış, uykusu da gelmişti.. Biraz 
uyku kestirmek için doğru kocaman 
karyolaya koştu. Pek yüksekti. Or. 
ta karyola da uygun değildi. Yine 
en küçUk, ona en iyi geldi. Oraya 
uzandı. Rahat rahat, mışıl mışıl u
yu'nuya başladı. Hatta biraz da ho_ 
rulduyordu galiba. .. 

Çünkü o sırada evlerine dönen a
yılar bir ses duydular. Hemen ye • 
mek odasına koştular. En büyük ayı 
koca, kalm, korkunç sesiyle bağır -
dı: 

- Benim çorbamdan biriıi 
iç mi,. 

Onun arkasından ortanca hay. 
kırdı. 

- Benimkinden de! 
En arkadan en küçük cızlak se -

siyle ortalığı çınlattı: 
- Ya benim çorbamm hepsini 

içmi,Ier. 
Sonra hepsi birden çorbalarına 

dalanı aramıya başladılar. Büyük a
yı bu sef cr de sandalyesinin olduğu 
ye.rden kaldınldığmı gördü. Koca, 
kalm sesiyle bağırdı: 

- Birisi benim sandalyemde 
oturmuf. 

İkinci haykırdı: n 
- Benimkinde de. 
En küçük ortalığı çınlattı: 
- Ya benim sandalyemi pa· 

ramparça etmitler, ben ne ya.pa
yım timdi. 

Üçü çok krzdılar. Hemen yatak o-
dalarmı aramıya koştular. Büyük 
hiddetle haykırmaya başladı: 

- Biri benim yatağımda yat-

' mı,. 

Onun arkasından ikinci ayı: 

- Benim de yatağım bozul
muf ! diye bağırdı. 

Küçük te: 
- Benimki de, dedi. Hem de 

benim ka.ryolamda biri hali ya
tıyor. 

& 

İhtiyar kadın uyku arasında en 
ıbüyük aymm sesini duydu amma bu. 
nu bir gök gürültüsü sandı. Ortanca 
ayının sesi de onu uyandıramadı. 

Fakat küçüğün sesi o kadar ince 
o .kadar çınçm ötüyordu ki, kadın 

hemen yatağın içinde doğruldu. Kar 
yolanın bir yanında srralanmış olan 
üç ayıyı birden görünce az kaldı. 

ödü kopuyordu. 
Hemen öbür yandan yere atladı. 

Bereket pencere açıktL Çünkü bu 
üç ayı pek tem.izdiler. Her sabah 
yatak odalarını havalandırmak için 
muhakkak pencerelerini açık hıra -
kırlardı. Ufacık ihtiyar kadın açık 

- Ne ağlıyorsun, küçük? . pencereden dışarı atladı. 
- Babam bir karpuz kabuğuna ba.. Acaba bir yeri kırıldı mı? Orman. 

sıp düştli de... lann arasına dalıp korku ile yolunu 
- E, bunun için mi ağlıyorsun?. mu kaybetti? Yoksa kaçıp kurtula -
- Hayır .. Düştu diye güldüm de bildi mi? Bunu ben de bilmiyorum. 

bana bit' tokat aşketti. Ondan ağlı - Yalnız zavallıyı bir daha o taraflar... 
yonı.m.. da. gören olmadı • 

TANın ÇoculC tlave.i 

Resimli Bulmacamız 

S u jimnastik yerine bakm. Kimler topla. nmıunılJ kL Kedilt.r, tavşan
lar hile işe kanşmış. Fakat, hani kumanda \ 'eren öğretmen nere

de! İlk baıkı~ta o göze ~rpmıyor amma biraz araştırırsanız onu da bula 
bilirsini7~ Bu resimde gizli ba.~ şeyler de var: Bir ma.da.Jye, bir atlama 
ipi, öğretmenin rslığı. 
Atlıyanı bir kişi mi :saodmızf Hf.c değil. Bir tane daha var. Bütün im 

gizli şeyleri bulup, resmin üzerinde işaretleyiniz. öteki bJimecelerle bir 
zarfa ko)ııp bize yolla.yınız. Doğru .halledenle.re güzel hediyeler \'e

receğiz. 

r GARiP ŞEYLER 1 

Burnundan 
Çıkan Bir 

Kurşun 

Adam 
B ir adam büyük harpte göğ. rl patlasa bile otomobil yedi teker • 

sUnden vurulur. Kurşunun lekle yoluna devam edebilmektedir. 
bir parçası arkasından çıkar. Bir 
kısmı içeride kalır. Fakat adam Gözleri Y &fartmıyan Soğan 
ölmez, yaşar. Hala da yaşamakta - N ebatat alimJeri aıoasında ye
dır. ni bir heves başlamıştır: 

İçinde kalan kurşuna gelince: o .. lki yemişi, yahut sebzeyi birleştirip 
bir zaman göğsünde durur. Sonra yeni bir meyva yapmak.. Böylece 
dokotrlar hiç farkına varmadan &- bir alim bademle, şeftaliyi bir· 

da.mm burnunun sol tarafına çıkar, 

orada yerleşir. 
Bu yüzden zavallı adam son za.

manlarda şiddetli nezleler geçirir. 
Öksürükten kurtulamaz. Doktor -
lar burnunda !azla kemik var filan 
sanrrlnr. Fakat adamcağızın rahat 
nefes alması için bir çare bulamaz.. 
lar. 

Nihayet son günlerde tekrar müt 

leştirip şimdiye kadar bilinmiyen 
bir meyva yapmıştır. Bu yeni mey -
vada hem şeftali, hem de badem ta. 
dı vardır . 

Bir başka alim de bu şekilde yeni 
bir soğan icat etmiştir. Bu soğanın 
bildiğimiz .soğan gibi kokusu yoktur. 
Soyulurken gözleri de yaşartmıyor. 
amma tabü tadı da .bizimki kadar 
güzel değil • 

hiş bir nezleye yakalanır. Aksırır, ııııııı. 

öksürür, durur. Bir gün de aksıra -
yıın derken burnunun sol kanadın
dan dışarıya bir şey fırlar. Meğer, 1 
bu harpte içinde kalan kurşun değil 
miymiş. Adamcağız bu suretle dok

torların çare bulamadığı bir dertten 1 

ağrısız, acısız kurtulur. Şimdi . çok 
rahat olduğunu ve sanki dünyaya 

1 

yeni gelmiş gibi vücudunda bir fe _ 

rahhk duyduğunu söylemektedir. 

Sekiz Tekerlekli Otomobil 

B ir mühendis sekiz tekerlekli 
bir otomobil yapmıştır. Bu 

otomobil dört tekerleklilerden da -
ha emindir. Hem devrilmek tehlike_ 
&i daha. a.ı.. Hem de lil.stiltlerden bi -

1 

~TAN= 

ÇOCUK KLÜBÜ 
------

.İSİM: 

MEKTEP ve No: 

MEMLEKET: 

ADRES: 

Bu kupona doldurup bize yolla
yınız. Mu.kabilinde ıöndereccğimiz 
aza kartını alır almaz Tan Çocuk 
klübünün izası olursunuz. 

~ 
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T ANın 1Çocul< ilavesi 

Miki Fare 
Arkadaşını 

No: 1 
• 

ile iki 
Bulunuz 

Bugün size yepyeni bir bilmece veriyoruz. Yukarda iki 11ra 
üzerinde bir takım beş köte resimler görüyorsunuz. Bu beş köfe
lerin hepsi 21 tanedir. llk sırada 11, ikinci sırada 10 tane bet kö
fe vardır. Bunlardan yapacağmız !udur: 

Her beş köşeyi ayn ayrı kesip bir 
tarafa ·koyunuz. Hepsini kestikten J 

sonra yanyana getirerek üç resim çı
karmıya çalışınız. Bu resimlerden bi
ri Miki Farenin resmidir. Öbür ikisi 
de arkadaşlarının. Miki Fareyi he
men hepiniz sinemada gördüğünüz 

için tanırsınız. Eğer tanımıyanlar 

varsa onun bir de resmini veriyoruz: 

Tavşanın 

Kaç ,Kulağı 

Vardır? 

işte size eğlenceli ilci oyun: 

1 - Bu resmi göstermeden baba -
nıza, annenize, kardeşlerinize soru • 
nuz: 
"-Tavşanın kaç kulağı var?,, 
Tabil, "ilci,, diyecekler. Siz, "Ha -

yır, yalnız bir tanedir.,, deyiniz. Ve 

Sözlerinizi isbat için de bu resmi gös-
teriniz • " 

/,....---- -- - -- --- ... -44fa..av....;...~"4M..4ft4..-

KAHKAHA 
KÖŞESi 

1 

Tayyarede Konuşma 
Yolcu - Çok .şükür eve yaklaştık. 

Pilot - Nereden anladınız?. 

Yolcu - Bulutlardan tanıdım. 

Hangisi Haklı? 
Bir Amerikalı seyyah yanında bir 

rehberle İtalyayı geziyor: 
İtalyan rehber - Gördilnilz mil 

irte Vezuv ... Ne müthiş bir yanardağ 
değil mi? Her halde Amerikada bu 
kadar fevkalade bir şey görmemişsi -
nizdir. 
Amerikalı - Pöh! Bu da bir şey 

mi sanki? Bunu bizim (Niyagara) 
şelalesinin altında beş dalri~a tutun 
da bakın hali ne olur?. 

Jlk Balık 
Hakim: 
- Yıllarca yıınyana balık avlaınış

smız. Sonra ne diye ufacık bir balık 
için dövüştünüz? · 

Suçlu - Ne diye dövüşmiyelim, 

bay hakim. bu, yıllardanberi avla -
nan ilk balıktı • 

Hiç Sürmezler 
Öğretmen - Aygün, söyle baka • 

lım. Dört adam ibir tarlayı (8) saat
te sürerse, (8) adam ayni tarlayı kaç 
saatte sürebilir'! 

Aygün - Hiç sürmezler bay öğ -
retmen. Çünkü, tarlayı öteki dört a
dam sürmüşlerdi. 

Bu Resmi 
:Boyayınız 

Bu resmi uygun renklere boya.. 
yınız. Hem eğlenir, hem de 

resim yapmıya alışırsınız. 

Tayyarelere Yol 

Göstermek için 

A merlkada tayyarelere yol g~ 
termek için çok iyi bir uslA 

vardır. Büyük binalann üstlerini beıa 
beyaz ıboyuyorlar. Bu beyaz boyanıa 
üstüne siyah boya. ile binanın bulun. 
duğu şehrin adını ve en yakın tay. 
yare meydanının hangi yanda ve kat 
mil uzakta olduğunu yazıyorlar. Be. 

yaz üstüne siyahla yazılmıf bu harf· 

ler yukarılardan görünmekte, bu sa. 
yede pilotlar yollarını kolayca bula. 
bilmektedirler. 

Haydi bakalnn, şimdi kollan BI

vayıp iş başına geçiniz. Meydana çı

kan resimleri bir kağıda yapıştırıp 

bize yoµayınız. 

Çatalı Suyun Dibine 1 
Batırabilir .misiniz ? • · • 2-Büyükbirkabasudoldunınuz. , istasyon yolu Nerede? 

lçinde bir çatal yüzdürünüz. Sonra 
Annenize yahut babanıza sorunuz. 
Bu çatalı elinizle hiç dokunmadan su 
yun dibine batırabilir misiniz?. 

No: 2 

Tabii hayır diyecekler .. 
O zaman bir bardak alınız. Çatalın 

üzerine hızla bastınntz. Suyun dibine 
batar. Babanızın yapamadığını siz 
yapmrş olursunuz. 

ğil. 10 Vahşi bir hayvan. 12 Bayram 
günleri kurulan bir şey ve bir emir. 
13 Nadim olan. 

Yukandıın aşağıya - 1 En kaba 
Soldan sağa _ ı Mehtap. 4 Çocuk ~ir kumaş. 2 Rüzgar. 3 Ne sıcak ne 

~ . • soğuk. 4 Rengi ~ beyaz olmıyan 
larm dogmasına yardım eden. 6 N~ . 5 B' d artm 

. . . .. .. ını:;an. ır şey en ış şey ve 
hırlenn hır yanından obur yanına "bundan sonra,, demek yerine kulla-
geçmek için kullanılan iptidai bir lra- nılır. 7 Şöhret. 8 Masallardaki melek 
}'lk. 'l - Hudut. 8 Temiz.. 9 Goç de - ler. 10 Ecdat. 11 Ta.raf ve bir emir. 

B u resmin sağ alt kii~inde bir i.,tasyon var. Sol ~ist köl'e<le de 
bir izci. Ru i7.ci l<ıtasyona gitmek için ortada gönlübırilnUı. yol. 

lardan geçeooktir. Fakat bu yolun bir çok yerleri bozuktur. Oralardar 
geçilemiyor. Bozuk yer.ler resimde ufak çizgilerle göSterilml~tir. 
Bu çizgileri atlama.dan izci .ista ... yona nasll varabillrt 
'Eğer dtkkatli bakan;anız bu )·olu bula.bilirslnb.. 
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E:IKONOMD 

Bir Haftada lngiltere . Hollanda 
75 Bin Torik . Al e· d 
Bu hafta havala~ müsait gitme- ve manya 1 z en 

sinden dolayı bol miktarda torik ya. 

kalanııuştır. Bir hafta içinde 75 bin o • • ı + • 1 
çift tutulm~ş ~e çifti 20 kuruştan. İ· zum s ıyor ar 
talyan gemilen tarafından satın alın. 
mıştır. 

Piyasa.ya Karadenizden kalkan 
gelmiş ve kilosu 30-40 kuruşa satıl. 
mıştır. Çinakop 20-40, kefal 40-50, 

Onun bu 
-.. hamsi 2 kıunıştur. 

İzmir, (TAN) - Son hafta içindeki soğukladan Manisa bağla
nnda yüzde 70 - 80 nisbetinde zarar husule geldiği hakkındaki 
ha.herler üzerine Türkofis Manisaya bir heyet göndererek hakiki 
vaziyeti tahkik ve tetkik ettirmiye ba,Iamıttır. 

ettafındak' I>erva.sızca hareketi, 
haYretıer .1 

• askerleri ıbüsbütün 
1 

ıçınde bırakmıştı. 

O ~~ Haccac onlara dön. 

-Ey Ş 
Yıldırım ~mlılar! .. Demin düşen 
terdiği bir ahın bize karşı gös. 
llilakis, ~a~.:1.P ~·e ceza değildir. 
olduğumuz tiğı~ı~ şu işte, haldı 
Urs· a delıldir H · · b · . tniz ki; Vaktil ..• epmız ı. 
Silen kurb e mabetlerde ke
!kabuı edil :1'11: mabut tarafından 
iner, 0 k nuş ıse, semadan bir ateş 
~' Utbanı yakard lşt . 
'4.1 de öyl ı. e, şım. 
afetten ed oğl.du.. Semadan gelen 
1. e ıl be · 40rkunu.,. eli ' nım cezamdan 

.. , Ye bağı 
liaccacın b rmıştı. 

Yeniden v if u hareketi, herkesi 
kafi gelm~ e başına geçirmeye 
Yağdırılan ~ Artı~ Mekke üzerine 
ltı.anıue bi.. ş Yagmuru, halkı ta. 

~ar etmı..+· suııuktan ...,~ı. Açlıktan, su-
kcsuıni .. Ve sonra, ardı arası 

Yen bu k ~ 
ltı.Urunda.n b orkunç taş yag. 
isyan em unaıa.n halk arasında 
bas;göst m~rcleri ve itaatsızhklar 

Al erınışti. 
bdullah ibni Z"'be 'akerieri . u yr, halkı ve 

llıiyeceği n~ daha fazla icbar ede. 
bir mel. 1nı a:ıı~r anlamaz, derin 
(esma)ay ve. ıstırap içinde validesi • 

a gıderek· -Y . 
ki, artı~' O~mi! .. (1) Görtiyorum 

. ~ a, liac talih benden yüz çevirdi. 
tnelike ;;ıoa teslim olarak Abdili • 
lütnu k bat etmekten; veyahut ö
ka.ırrıadıa uı etmekten başka çare 
cf1ı ed '.Bunlardan, hangisini ter. 

e.Ytın, demişti. 

S c~:en. ~.aşında bulunan -
llıiye Zatun - nitakeyn) tes-

olunan- b .. 
- Bab u 2htiyar kadın; 

lerden am Ebubekir, (2) Emevi-
2'\l olan ~fret ederdL Onun menfu 
ltı.tuı bo mse__ler karşısında, oğlu. 
gÖsterın~n igmesini; Allah bana 
b.et· sın ... Rasuıu Ekr · l' 

ıne u'" emm a-
oğıuna ~.ramış olan Mcrvan'm 
ter . b1 a.t etıneı..-nse ··1·· .. Cih et di ""IA: , o umu 

A _ ' Ye cevap v · t. 
~asının b . ermış ı. 

Ştsında Abd u bUyUk sözleri kar. 
'lUrnu t Ullah ibni Zübe}T ö 
d ercih etmic+ı ' • 

efa gönd d" w, -.-.
04

• Haccacın son 
~iddeue r: ıgı teslim teklüine, 

b cevabı verm· t' qacca.c b ış ı. 
li hucuın ~ u cevabı alınca; ceb. 
<iuııalı b~!ez~ekkeye girmi§ti. Ab. 
l'ek ubeyr· h . , kend· i , zır mı gıye-
6.damile ıs ne sadık kalan beş on 
D • ' muhacı·rı . 
"'erıımiştı 1 erın karşısına 
Y8.raJandı :· Ik hamlede başından 
kanıar d gı halde, ak sakalından 
t.ede dev:laya damlaya mübare. 
gen ,..,,.h etmiş.. Adını adım 
.. ,...ıuJCrek CM 
0ııUne kad • esçidUlharam) m 
llıUba.reze :ır gelmişti ... Bu kanlı 
81

• Ebuı:: ~ık burada durma. 
iıa:vatına do~n ihtiyar hafidinin 
lirdı. :Fakat unutmaması lflzımge
trı.Ure.kk liaccacın, Şamlılardan 
kaddea ebpinbir lllUfrezesi · onu o mu-
t....... an ' -... uıış... Şid ın duvarlarına sıkış.. 
llla başıa.nu det ve dehşetle hücu
~li ka.lma;tı. Artık takat ve me. 
k Yr, nıeını an Abdullah ibini zu.. 
<lall.raıc, irnda:elfı.l iki tarafına ha
d rn aramıştı nıa Yetişecek bir a. 
lt~ara çıkan · Bu Sırada gözleri, 
a· lllıştı., Bu bir adama muallak 
~:.taşı Sa.lla adam, elindeki büyük 
~u lfeainın k~ış, sallamış; Hicaz 
ını~; lbni zu:ın~ fırlatmıştı. 
to en Par Yr ın kafasındaki 
laı:ı~~u. kanı!:1~ş.. Ebubekirin 
~tı.. ıçınde Yete yuvar. 

~&.ıııhlar 
Cli il 8ediıı iz!~rha.1 bu blruh ce
~lt ~beYlin ruıe atılını§lar; tb
lttıı;ucud'Und~nıı hangerıe kese • 
it~ bQ§ı, c:a aYinnışlar .. ; Bu 
'~aıtırurıa.rkenaccaç) m huzuruna 
~Un at'ttıa bir' i başsız gövdeyi de, 
bıu.~ ... e ltadar 

8 
~. takarak evinin 

~ nh,.,. thiıkicınir.ıler· orada 
--.. •Işlardı. y 1 

(Hint ulemasından ve İslam ta. 
rihi mütehassıslarından (Seyyit 
Ali Emir) bu hadiseden bahseder. 
ken, aynen şu sözleri söylemiştir: 

(Ölen bir asker cesedi, bir düş
man tarafından ihtiram görürdü. 
Fakat Suriyeliler, hasaili merda.. 
neden külliyen mütecerrit olduk.. 
lan gibi, Hazreti Peygamberin 
"mevtalara hürmet edin" yolunda· 
ki nasayihine de gafildiler. Ab
dullahın csedi biruhunu istir • 
dat maksadile - Valdesi - Es
ma. tarafından vukubulan tazarru. 
atı reddederek darağacına talile 
eqnekten çekinmediler). (3). 

Abdullah, haris ve hilekar ol. 
makla. beraber, birçok meziyetle
re de malikti. Cesurdu. Mertti. A -
dildi. Eğer, Haccacın hücumuna 
karşı vaktinde hazırlanıp ta. onu 
mağlup edebilseydi; hiç şüphesiz 

ki Emevi saltanatına hitam vere -
cek .. İlk dört halife devrindeki 
gibi saf ve basit bir hükfunet teş
kil edecekti. 

Haccac, Abdullah bini Zübeyr 
ile diğer bazı Mekke eşra.. 

fmm başlarını, Şam halifesine gön 
dermişti. Mekke zaferini bildiren 
mektupta da: 

(Ya, EmirUlmU'minin! ... Hicaz 
krtası da, muhaliflerinizden kamL 

Bü~·ük şair ölümünden bir müd -
det önce : 

- Gözlerime uylnı girmiyor, u.. 

ynvıtmıyonım ! 
Demi}. 11ıtiyarlığnı binbfr türlü 

sıkuıtıı;ı arasında uykusuzluk mü. 
htm, pek mühim bir rahatslZlık • 
trr. İhtiyarlardan ba.7.ılan, ge('elerl 
bol bol uyuduktan ba.Ska., gijndüz 
herkesin uyanık bulunduğu Za.man 
!arda, şekerleme ya.par gibi, uyku
)''a dalarlar. O vakit onlann etra • 
fmda bulunanlar, zavallının kanın 
da üre çoğalım'.), diye merak eder
lerse de onlarm kendileri için, uy. 
im bü:rük bir bahtiyarlıktır. 

Uykwmzluk, Jıe.nıen herkesin 
ba.şmdan g~tiğl için, onun ne ka
dar acıklı bir şey oldutunu ıııöyle • 
me~e J>f'k te lüzum yoktur. Her şe
~in, fenalık etmenin bile, en ince 
yollannı bilen Çinliler bir de uyku. 
suzlukla lşk.-.nce yaparlarmııJ. Rl· 
va.yete göre böyle, uykusuzlukla öl 
mtye mahkum edilen bir Çtnll on 
dokuzuncu gün, mukarrer olan a • 
kıbetinl bulmuş, fakat daha seki • 
zincl günilnden : 

- Aman ba~ks ne türlü ceza 
yaparsanız yapma, ra.zıymı. Yal -
nız bırakınız biraz uyuyayım!. 

Diye yal\"8.muya ba.~Iamı,. 
Bazı müstesna hallerde insan Uç 

gün, ~ gün, daha ziyade bile, u· 
yumadan n hasta ohnadaıı daya· 
nahllir. Fakat haJ·ağı hallerde bir 
güntin bile u~~kusuzluğu büyük ra... 
hatsrzlık verir. "Bir gün uykusuz -
luk kırk giinde ödenemez.,, deme • 
lerl bti'lbtitlin 00, söz değildir • 
Eski filozoflar ve onlarla birlikte 

eski zaman hekbnJerl, uykuyu sırf 
yorgunluktan llerl ~elen \'e fnganı 
dinlendirmek için lAZim olan bir 
hal sanırlardı. Halbuki uyıku has • 
talığı m.Isallerl çoğaldığmda.nberi 
o~i<unun yaşamak f~in. hamn gibi, 

len tathir edilmiştir. Bundan son
ra, artık rakipsiz olarak icrayı hi. 
lifet ve saltanat edebilirsiniz.) 

Demişti. 
Şam halifesi Abdülmelik; der. 

hal Haccaca cevap vererek, Ab
dullah bini Zübeyr gibi bir muha. 
lifin ortadan kalkmasına... Hicaz 
kıtasmın da kendi hükumetine iL 
hak olunmasına teşekkür etmiş; 
Muzaffer kumandana inci ve altın 
kılaptanlarla işlenmiş son derece 
kıymettar hil'atler göndermişti. 

Haccac; Şam halifesinin bu su
retle şükran ve minnetini kazan_ 
iıktan sonra, Mekke ve Medine 
.<1.alkma karşı tatbik ettiği zulmü 
artırdıkça. artırmıştı. (Arkası var) 

(1) Ey anne demektir 
(2) !kinci halife Ebubekır. 
(3) - (Musavver Tarihi İslam - Mesa 

ili Şarkiye Cemiyeti azasından, ve (Kanunu 
Muhammedi) ile (Ruhüliıılim) ve (Terbiyei 
islim) muharriri - Seyit Ali Emir) ııayfa: 
94. 

tenef ffut gibi, lüzumlu bir va.zif e 
olduğu anln{jılmış ve uykunun inti· 
zammı temin eden -be~'llin altın
da. - bir de merkez bulunduğu 

keşfedilmi5tir. 

1nsanm hayatında. \'Ücudunun 
bütün vazifeleri blribfrlerine bağlı 
olduğundan, uyku vazifesine haJel 
gelince öt~kl vazifeler de bozulur, 
insan beslenemez, çabuk za~,nar. 
Uykusuzluk ihtiyarlıkta. gelince 
neticesi vahim olur. İhtiyar \·ücu • 
dün öteki vaziff'leri zaten yo
lunda. cereyan edemediğinden uyku 
suzluğundan daha çabt?k müteeı;ıslr 
olur. Za~,flık, dermansızlık daha 
çabuk gelir. 

Onun için ihtiyarlıkta uykusuz • 
luğuıı önüne g~mek lizımdır. th • 
tfyarhkta uykusuzluk, damartsnn 
sertleşmesinden, kanın kirlenme • 

slnden • sözün kısası, ihtiyarlık • 
tan • ileri gelirse de dışandan bir 
takım sebepler de onun gelmesini 
kolaylaştınrlar. Geniş~ ve sabah 
gün~l alan, ılık havalı bir yatak 
oda"ı çok de.fa uykusuzluğun önll
nil alır. 

Uyku ila~lan esasen iyi §eyler ol. 
mamakla beraber, ihtiya.rhktaki 
uykusuzluğa karşı onlardan kul -
lanmak zaruri olur. Fakat her gün 
değil, üç günde, dört günde 
bir defa... Bu suretle uyku
suzluğun de"\-"8.rru blr kere kesilince, 
sonraki ~ecelerde uyku kendi ken -
dine gelir. 

İyi, zararsız bir uyku lllcı, ak. 
§am yemeğinden U.ç dört saat son· 
ra iki eli, kırk derece kadar sıcak 
bir ıu içerisine sokarak yarım saat 
öyle tutmaktır. Bö)·le el banyosu 
bir çoklanna tath bir uyku verir. 
Bazılanna da, bUttln vücut üzerin. 

de ter getirir. O vakit el banyoson. 
dan vazgeçmek llznndır. 

İstanbul sularında tutulan barbun
yalar 200-250, Marmara sularında 
tutulanlar 100 kuruştur. Bir hafta. 
da 30-100 kiloluk yüz kadar orkinoz 
tutulmuş ve İtalyanlar kilosunu ~ 
5,5 kunıştan almışlardll'. Uskumnı
lar artık çiroz olmuştur. Taze çiroz 
adını alan uskumruların yipa.sa.sı dün 
açılmış ve kilosu 45 kuruştan satıl. 
mıştır. Bu sene 1000 tane çiroz ku
nısu 35-40 lira arasında alıcılarına 
alivre olarak satılmıştır. Çiroz mev
simi iki aydır. Sonra çirozlar lipars 
yani az yağlı admr alırlar ve üç ay 
sonra tekrar uskumrulaşır, yani yağ. 
lanır. Uskumnılar artık yumurtala. 
nnı dökmüşlerdir. Havalar ara sıra 
yajh~lı gittiği takdirde balık avı da. 
ha bir müddet devam edecektir. 

Türkofiae yeniden gelen malumata göre, Manisa bağlarındaki 
zarar denildiği gibi yüzde 75 - 80 değildir, daha azdır. 

Zahire ihracatı 
Bu Hafta Başlıyor 

Yapılmakta olan tetkikler henüz------------
kat'i şekilde intaç edilmemiş olmak
la beraber zarar nisbetinin işaa edil
diği kadar olmadığı muhakkaktır.z 

Vilayetimiz ziraat müdilrlüğü de 
İzmir vilayetinde soğuklardan husule 
gelen vaziyeti tetkik ettirmiştir. BU. 
tün vilayet içindeki sebze bahçelerin. 
de, tütün fidanlarında ve bağlarda e. 
hemıniyetli zarar olmadığı anlaşılmış
tır. Yalnız Torbalı bağlarında yüzde 
beş kadar ehemmiyetsiz bir zarar ol
muştur. 

lngiltereden •İparişler geliyor 
Buraya gelen haberler, Avustralya 

yeni üzüm rekoltesinin 20.000 ton ol. 
duğunu gösteriyor. Halbuki Avustral. 
yanın normal rekoltesi kırk bin ton. 
dur. 

Edirne 
Peyniri 

Rağbette 

Bu hafta içinde pek az ihracat ya
pılmıştır. Depolarda bulunan ihracat 
mallarının mühim bir kısmı bu ayın 
19 unda itibaren yüklenecektir. Bu a. 
rada buğday, ~avdar. arpa, tiftik. de
ri ve bir miktar da fındık gönderil. 
mektedir. 

Ottava konferansı kararlarına gö
re, İngiltere ihtiyacı olan mahsulleri 
evvela müstemlekelerinden veya hi
mayesinde bulunan yerlerden almıya 

mecburdur. Avustralya rekoltesinin 
azlığı hasebiyle lngilterenin bu sene 
üzüm ihtiyacını tamamen Avıustralya. 
dan temin etmesine imkan yoktur. 
Bu sebeple !ngiltereden İzmir üzüm. 
!eri için mühim siparişler gelmiye baş 
lamıştır. 

Trakya mıntakasmda 'peynircilik 
ve mandıracılık büyilk bir inkişaf gös 
termekted.ir. Beynelmilel piyasalarda 
aranan Edime peynirlerinin daha 
yüksek kalitede imali için çalışıl
maktadır. Edirne valiliği bu bakım • 
dan alınması icap eden büttin tedbir
leri düşünmüşttir. Peynir, Sıhhat ve
kaleti tarafından bildirilen sUt ve 
sütlü maddeler talimatnamesinin ia
tediği şekilde ha.zırlandırılmaktadır 

Edirne peyniri, son aylar içinde ~ 
niş bir taleple aranıyor. Fiyatlarda 
da müstahsil ile mandıracıyı koru • 
yacak tedbirler alınmak üzeredir. 

lzmiffe 
tütün 
satışları 
İzmit, (TAN) - Tütün piyasası 

isteksiz ve durgun devam ediyor. Bir 
kısım müstahsil müşkül vaziyete düş 
müştür. Ziraat Bankasına, İnhisarlar 
İdaresine, tüccara ve esnafa borçlu o. 
lanlar henüz bunları ödiyememiştir. 
İnhisarlar İdaresinin ~ir an evvel mü
bayaaya b~laması beklenmektedir. 

- . ' 
BORSA 

PARALAR 

17 NİSAN CUMARTESt 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belçika fra.nıı 
Drahmi 

618.-
123,-
109.-
120.-
80.-
18.-

Iaviçre Fr. 565,-
Leva 
Florin 
Çekoılovalı kro. 
Sili na 

20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-

Marlr 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
tsnç kuronu 
Altm 
Banknot 

21,-
12,-
48.
!0.-

1045.-
251.-

Ç EKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milino 
Brükııel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 
Praır 
Viyana 
Madrit 
Bertin 
Var~ova 
Budapqte 
Bükreı 
Belrrat 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

621,-
0,7912 

17,7125 
15,0242 

4,6925 
88.0032 

3,4662 
64,09 

1,4443 
22,7050 

4,2270 
12,7214 
1,9675 
4.1610 
3.9855 

107,7294 
34.6215 

2,76 
24,-
3.1235 

623,-
120,-
113.
'25-
84.-
21.-

575,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28-
22.50 
24,-
14.-
52.-
32.-

ıo~6.-
2s2,-

622,-
0,7910 

17,685 
15,-

4,6850 
87,8617 

3,46 
63,9875 

1,4420 
22,6688 

4,22 
14,70 
1,9644 
4,1543 
3,9790 

1075562 
34.5660 
2,7562 

24,045 
3,1185 

----~-------~-..) 
Bor•adaki muameleler 

Dün öğleye kadar devam eden bor
sada canlı bir muamele olmamıştır. 
Türk borcu için Paristen gelen sabah 
telgrafı 27 4 frank idi. Borsamızda 

Türk borcu 20,75 lira üzerinden pek 
az muamele görmüştür. Sıvas • Erzu. 
rum hisseleri 95, Merkez Bankası his. 
seleri 94, kuponsuz Ergani 95, Aslan 
çimento 14,35 lira idi. Anadolu mü. 
messil, tahvil ve hisselerinde hiç bir 
değişiklik olınamıştır. 

İngilterede Uzüm stoklannrn çok 
azalmış olduğu buradaki alakadarla
ra gelen haberlerden anla§ılmıştır. 

Ayrıca Hollanda ve Çekoslovakyadan 
da üzüm siparişleri gelmektedir. 

Alivre •atıflar başlıyor 
Karşılıklı klering anlaşmaları ile 

bu memleketlere geçen sene mahsu · 

lünden piyasada mevcu• üzümlerin 
sevkine başlanmak üzeredir. Alman· 
yadan da yeni ve mühim siparişler 

alınmıya başlanmıştır. 1 Mayıstan iti· 
haren alivre üzüm satışlarına başla _ 

!anacaktır . 
Bu sene Ege mıntaka.sı üzüm rekol

tesinin geçen seneki rekolteden daha 
az olacağı söylenmekte ise de Türko. 

fis İzmir şubesinden aldığım maltı. 

mata göre, bu şayia doğnı değildir. 
Rekolte etrafında yapılan tetkikler; 
bu seneki ilzüm mahsulünün iri tane. 
li olacağını meydana çıkarmıştır. Ta. , 
nelerin iri ve ağır olması hasebiyle 
bu seneki rekoltenin 75 bin tonu bul
ması kuvvetle muhtemeldir. 

lzmirde meyvacılık tetkikleri 
İzmir, (TAN) - İzmir ve havali. 

sinde meyvacılık işleri hakkında teL 
kiklerde bulunmak üzere Ankara yük 
sek ziraat enstitüsü meyvacılık müte. 
ha.ssısı Profesör Von Klayzbergi şeb. 
rimize gelmiştir. 

Profesör, Burnova ziraat mektebi
ni, zeytincilik ıslah istasyonunu ve 
bağcılık mücadele enstitüsünü geze -
rek alakadarlarla temas etmio ve i . 
zabat almıştır. 

Akhisar, Manisa, Fethiye, ve Ke. 
malpaşa. ile diğer meyva yetişen yer. 
lerde de tetkiklerde bulunduktan son
ra Ankaraya dönecek olan Profesör, 
Ziraat Vekaletine bu hususa dair bir 
rapor verecek ve meyvacıhğın inkişa
fı için alınması 18.zım gelen tedbirleri 
bildirecektir . 

Gümrüklerde Bekliyen Alman 
Malları 

Almanyadan ithal edilerek bir mücl 
dettenberi gümrüklerimizde durmak.. 
ta bulunan mallardan bozulmıya mUs. 
tait olanlarm memlekete ithaline İk
tisat Vekaletince müsaade edildiğin
den gümrüklerde malı olan tüccarlar 
iki gündenberi muamelelerini yapml. 
ya başlamışlardır. Ff u mallann bedel. 
leri Merkez Bank~;nnm Almanya i
le olan hesabı carisife geçirilecektir. 

Bulgarlar. "Hafız Ali" 
ismini Değiıtirdiler 

Sofya, 17 (TAN) _Bulgar üzUm. 
lerinden türkçe ''Hafız Ali,, ismi olan 
nev'inin ismine Bulgar ismi verilıneei 
için açılan müsabakada 4.000 isimden 
"Bolgar,, ismi birinciliği kazanmlf
tır. 

ZAHiRE 
BORSASI 

li J 937 

FIAI'LAk 

Buğday Ytımu$ak 
Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 
Fındık iı; 
-Tiftik oğlak 
Tiftik mal 
Yapak Ana dol 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
B. Peynir 
Pamuk yağı 
Zeytinyağı 
Mısır 
İrmik 

6 24 
4 17,5 
3 39 
4 37 

52 -
139 -
130 -
58 -

G 'DEN 

Tiftik 
Susam 

4 22 
4-

135 

540 Ton 
135 Ton 
240 Ton 
30 Ton 

1.5 Ton 
25,5 Ton 

4 Ton 
75 Ton 
8,5Toa 

52 Ton 
98 Ton 

DIŞ Fi ATLAR 
Buiday: Liverpul 6,31 K. 
Buğday: Şikago 6,04 K. 
Buiday; Vinipek 6,11 K. 
Arpa: Anven 5,76 K. 
Mısır: Londra 3,78 K. 
Keten T.: Londra 7,87 K. 
Fmdık G.: Hambur~ 83,90 K. 
Fındık K.: Hamburr 83,90 K. 

Zahire liyatlarınclaki düsüklülı 
devam ediyor 

Dün zahire borsasında biraz canlı. 
lık olmuş, otuz altı vagon buğday, 9 
vagon çavdar ve 16 vagon arpa ile 3 
vagon mısır satılmıştır. Yumuşak buğ 
daylar 6,18-6,24 kuruştan, arpalar 
4,17-4,22 kuruştan, çavdarlar 4,39. 
5 kuruştan, sın mısırlar da 4.30-4,37 
kuruştan müşteri bulmuştur. Bir 
haftadanberi hububat fiyatlannda gö 

rülen 4-5 para kadar düşüklük ay
ni nisbette kalmı§tır. İhracat için sa. 
tılan içfındıklar 52 kuruştan verilmit
tir. İki gün içinde Trakya ve Antal. 
yadan gelmiş olan 98 ton susam yer. 
li sarfiyat ve yağ çıkarılmak üzere 
satılmıştır. 
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lngiliı Siyaseti Romanya 
Dış ındaki 

Romenler 
için Müthiş 

ifşaat Y apddı D ost Romanyada ilim ve siya 
sa adamlarmdan bazıları 

son zamanlarda Romanya hudutla
rı dışında yaşıyan Romenlerin du
rumlariyle yakından alakadar ol • 
mağa başlamışlardır. BUkreş Üni
versitesi tarih profesörü Juresku 
ya göre, Romen hUkfımeti 1926 -
1936 yıllan zarfında Cenup Dobri
casında (Silistre ve Dobriç kaza
ları) 14,396 hane Romen yerleşmiş 
tir. Bunlardan hudut boyunda 
yerleştirilenlere hane başına 15 
hektar; iç taraflarda isk!n edilen
lere 10 hektar arazi verilmiştir. 
Büyük harpte yararlık gösterenle
re de a}Tica ikişer hektar toprak 
verilmişitr. İskan edilen bu 14,396 
hanenin 7803 hanesi Makedonyada 
Sırp, Yunan ve Bulgar idaresinde 
yaşamış olan Romenlerdlr. Müte • 
baki 6,593 hane de Banat ve Buku
vinadan getirilmiştir. 

(Başı 1 incide) 
Sovyet paktmm bozulması için elden 
gelen her şey yapılacaktır. Buglin 
halk cephesine dayanan Fransız hü
kfı.meti mali bir taarruza düşürülerek 
yerine ya mürteci veya faşist bir hü· 
kumet getirilecek ve bu suretle 1n -
giliz hakimiyeti altında mukaddes 
bir Garp ittifakı vucüde getirile • 
cetkir. Merkezi A vrupanın istikrarı 

namına Nazi istilasına oradaki iktı • 
sadi rahatsızlıkların, ırki haksızlığın, 
ve Versayın Balkanlılaştırılmasınm 

izalesine çall§ılacaktır • 

Silahlanma tamam olunca .. 
"Sonra ne olacak? 
"Bu esnada 1ngilterenin silahlan

ması tamamlanmış olacaktır. O va,,. 
kit sili.hlanmış İngiliz İmparatorlu· 
ğu kuvvetli bir Alman Orta Avrupa 
Imparatorluğıı ile karşılaşacaktır. 

Bu vaziyet karşısında !ngilterenin ta
kip edeceği hattı hareket hakkında i
ki fikir vardır. Bir kısmı bu noktada 
İngiltere ile Almanya arasında bir 
çarpışmayı zaruri görüyorlar. Çünkü 
bu suretle kuvvetlenmiş bir Alman -
ya gözünü İngiliz müstemlekelerine 
çevirecektir. Bu, İngiliz siliihlanması
nm ibirincl yUzüdUr. Fakat diğer bir 
fikre göre, lngilterenin silahlanmış 

olması, Almanyanm İngiliz müstem
lekelerine göz çevirmesine mani ola
cak ve onu diğer istikamete, yani 
Sovyet Rmyaya dönmeğe sevkede • 
cektir. Almanya ve Japonya ile Sov
yet Rusya arasında başlayacak bir 
harpte İngiltere evvela bitaraf kala
rak faşist devletlere yardım edecek
tir. Fa.kat bu harp, iki tarafı da yo
rup zayıflatacak ve arada lngiltere 
kazanacaktır. Yalnız Sovyet Rusya 

günden güne kuvvetlendiği için har
bin l!!Onuna doğru Almanyanm zayıf
lamam ve İngi.lterenin Almanyaya 
yardım ederek Sovyetleri ortadan 
kaldırmağa teşebbUs etmesi ihtimali 
de vardır. 

İngiliz harp hesaplan günden gü. 
ne bu istikamette çalışmaktadrr ve 
bu program haftadan haftaya hava 
kuvvetlerinin organı olan "Aeroplan,, 
mecmuasında izah edilmektedir. 

Mübalağa olsa bile •• 
Bu üşaatı yapan ve bu tahminleri 

ileri süren Labour Monthby, muha • 
lif partinin fikirlerini neşreder. O
nun için bu rnütalealannda bitaraf 
değildir. Fakat bazı görUşlerlnde isa
bet olduğu muhakkaktır. Mesela bu 
mecmuaya göre mevcut İngiliz hüku
meti muhafazakardır ve faşist tema
yüllüdür. Mesela lspa.nyada, İngiliz 
menfaati hil9.f ma olarak, Alman ve 
İtalyan müdahalesine karşı !!kayıt 
kalmıştır, Halbuki Sovyetlerin iböyle 
bir müdahalesi karşısında seyirci kal· 
masma imkan yoktur. 

Bu sebeple yukardaki mUtalealan, 
mUbalaga bile olsa, pek te ihtimalden 
uzak sayılamaz. 

Bulgar Askeri 

Şurasında 

Diktatörlü 
Memleketler 
ve lngiltere 

Londra, 17 (T~'\') - Avustralya 
siyasileriyle iktisatçılarından mürek
kep bir heyet, diktatörlükle idare e. 
dilen memleketler salahlannıaktan 
vazgeçtikleri takdirde manda altında
ki toprakların kendilerine ticaret i.. 
çin açık bulundurıulmasını İngiltere 
İmparatorluk konferansına teklif e. 
deceklerdir. 

Nafıa Vekilinin lsveç ıeyahati 
Ankara, 17 (Tan muhabirinden) -

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, 1s -
veç seyahatinden önce Sivasta ku • 
rulmakta olan büyUk deıniryollan in 
şa atölyesini teftiş edecektir. Nafıa 

Vekili, İsveç dönüşünde !ngiltere, Al· 
manya, Belçika ve Fransada nafıa • 
mızı alakadar eden mevzular üzerin
de tetkikler yapacaktır. 

İngiltere İzmir Fuarına 
Resmen l t tirak Edecek 

İzmir, 17 (A.A.) - Enternasyonal 
937 fuarına İngiliz hükumetinin res
men iştirak edeceği fuar komitesine 
bildirilm~. 

Bükret Sefaretimizde 
Bir Z iyafet 

Bükreş, 17 (A.A.) - Dün akşam 

Türkiye elçiliğinde elçi Tannöver ve 
bayanı tarafından Rumen dış işleri 

bakanı B. Antonesko ve bayanı şere-
fine bir ziyafet verilmiştir . -

YARDIM GÖREN 
ÇOCUKLAR 

'i\nkara, 17 (A.A.) - Çocuk Esir
geme Kurumu genel merkezi tarafın
dan 1-4-937 tarihinden 15-4-
937 tarihine kadar 3103 çocuğa yar. 
dım edilmiştir • 

Elektrik F abrikaaı lt leten 
Belediyeler 

Ankara, 17 (Tan muhabirinden) -
Maliye Vekaleti, elektrik fabrikaları 
işletmenin belediyenin mecburi hiz
metleri arasında bulunmadığına ka
rar vermiştir. Elektrik fabrikası ve 
tesisat, belediyelerin ticari gaye ta -
kip eden müesseselerinden olduğu i
çin bunlar kazanç vergisi beyanna
mesine tabi tutulacaklar ve kazanç 
vergisi vereceklerdir. 

Irak Ordusu 
Takviye EdJliyor 

Bu neticeden memnun olmıyan 
Profesör Juresku, Bulgaristandaki 
Romenlerin Dobricadan hicret e
den Türklerin yerlerine yerl~tiril
melerini ve bunlarla Dobricadaki 
BulgarlJU'ln mübadeleye tabi tutul 
malarını ileri sürmekte; hudut boy 
larma da Makedonyadan getirilen 
Romen muhacirlerinin yerleştiril -
melerini istemektedir. Profesör, bu 
maksatla bu seneden itibaren dev -
let biltçesine bir milyar ley konul
masını ve uzun müddet mer'iyet· 
te kalacak olan bir işkan planının 
hazırlanmasını teklif etmektedir. 
Bu iskan planı gelip geçecek bü -
tün kabineler tarafından büyük bir 
samimiyetle tatbik olunacak ve hiç 
bir veçhile tadile veya tatile uğra
mıyacaktır. Profesöre göre, bugün
gü Romanya, dUnya üzerinde ar -
tık tek bir Romenin dilini ve mil
liyetini kaybetmesine müsaade ve 
müsamaha etmemelidir. 

Profesör Jureskudan maada ay
ni meseleye mebuslardan Prokopo
viç de temas ederek Romanya hu
dutlarının durumlarından balı.Set • 
miş ve mecliste bazı istihzalarda bu 
lunarak Bulgaristanda yaşıyan Ro
men akalliyetıerinin sıkı bir çem -
ber içinde yaşatıldıklarmı ileri sür
müştür. 

Bu mebusa göre, Romen hUkfı
meti, dünya üzerindeki Romen az
hklarının durumlarını etüt etmek 
için Bükreşte bir "Romen akalli -
yetleri enstitüsü" kurmalıdil'. 

Zeh:rli Gaz Kursları 
Zehirli gazlerden korunmayı dok -

torlara öğretmek için Hasekide açı -
lan kurs bu hafta bitecektir. On.'Jn 
yerine eczacılarla sıhhat memurları 

için bir kurs açılacaktır. 

Radyo 
İstanbul: 

Bugün kü program 

Bağdat, (TAN muhabirinden)
Bu yılın bütçesinde ordunun takviye 
ve inkişafı için bUyilk bir para ay 
nlmıştır. Mareşal Bekir Sıtkı, Irak 
ordusunun her türlil yenilikler ve as 
ri vasıtalarla mücehhez olması, da 

Öfte neşriyatı : Saat. 12,30. Plakla Türk 
bili ve harici emniyette hakim ve faal musikisi· 12,50. Havadis; 13. Beyoilu Halk 
bir unsur haline gelmesi için fevka • evi ıöıt~rit kolu tarafından bir temsil; 14. , 

Son. 
iade çalışmaktadır . Ak,am nc,riyatı: Saat 18,30. Plakla dans 

Ordunun motörleşmesine fazla e- musikisi; 19.30. Konferans: Ordu Saylavı 
Sofya, 17 (TAN) - Bulgar ordu- Selim Sırrı Tarcan tarafından (Londra); 

hemmiyet veriliyor. 20. Müzeyyen ve arkadaıları tarafından 
BUnU alikadar eden meseleleri mü. c::::=============~ Tür:. muıikisi ve halk ıarkıları; 20,ao Ömer 
zakere etmek için bura.da yilksek as- [ Rıza tarafından Arapça söylev: 20,45. ~u 

k 1, k · 1 ' ı zaffer ve arkadaşları tarafından Turk 
kerl şUra üç giindenberi toplanmak. As er ı ı ş erı musikiıi ve hık ıaıiuıarı, saat ayan: 21,15: 

Orkestra; 22,10. Ajanı ve borsa haberlen tadır. 330 Dog"'umlulara vo erteıi cünün proıramı; 22,30. Plllda 

100 Bin lngiliı 

Amele Grev Yaptı 
Londra., 17 (A.A.) - Clyde tez· 

gahlarında 100 bin amele grev ilin 
etmiştir. 

B. BEK BOKREŞTE 
BUkreş, 17 (A.A.) - Polonya Ha

riciye Nazırı Bek yanında Romanya
nm Varşova orta elçisi olduğu halde 
perşembe gUnU resmen BUkr~i zi
yaret edecektir. 

AL TIOK iÇiN BiR 
KONFERANS 

ıololar, opera ve operet parçaları; 23. Son .. ı 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: • 
1 - Mutat olan (937) nisan 316 - Günün program özü 

330 doğumlu (dahil) gayri mü.slim Senfonik Konserler: 
erler askere gönderileceklerdir. 18. Var,ova: Senfonik konser; 22. Stok 

i holm: Senfonik popUler konser. 
2 - Şubede toplanma günü 21 n • rlatıt Knıııw.rlt"r: 

san 937 dir. 1210. Bükres: Diniku orkestrası; 15,20. 
3 - Bedel vereceklerin 20 nisan (Kıs~ dalsa): Operet musikisi: 15,30. Var 

ııova: Mandolin orkeıtra11; 16. Buda~e,te: 
937 akşamına kadar bedelleri kabul (Kısa dalıa>: Asker marşları; 16. Eındho 
olunacaktır. ven (16,88 metre): Karn;ık plaklar; 18. Bük 

re&: Jan Marko orkestrası: . ıs.20 Roma: 
4 - Bu doğumlular §imdiden şube. Napoli şarkıları 19,20. Liypz~ıt: Asker ~ar 

kıları · 20.25: BUkr.eıı: Koro. 21 Llypzır: 
ye gelerek yoklamalarını yaptıracak. Eıki ~e yeni Avusturya muıikiıi {orkeıtra. 
lardır. ıopran) : 21.40, Roma: Karışık konser: 22. 

• 
2 Yedek Subay Çağırılıyor 

Roma: Bando mızıka: 22,05. Bükre•: Pi~~ 
tcon1eri; 22,55. Bükreıı: Operet muıikııı 
(ıopran, tenor, orkestra): 23,20. Roma: 
Antonellinin idaresinde orkestra konıerto 
su, 24. Budape,te: Çiıan muıilriıl. 
Operalar OJ>f'retler: 

Be§iktq .Askerlik Şubesinden: İs. 

tihklm yarsubayı Muhiddin oğlu Ha. 

1il Hidayet. 
Tekirdağ, 17 (A.A.) Edime İstihkam yarsub!lYI Hasan oğlu 

aaylavı Şeref Aykut ~~kevind~ Alt~ Ahmet Asaf. 

20.30 Budapeıte: Franz Lehann <?Peret!: 
22. Mlllno - Torlno : Van Payrsın hır 
opereti. 
K4-,;ıitaller: 

okun manası ve gençligın vazıfelen 
hakkında bir saat süren bir konfe • Y-ukanda adlan yazılı yedek subay. 
rans vermiş ve yüzlerce yurttaşımı - lar adreslerinde bulunamadıklarından 

a sU.beye müracaatları. 

22. Var,ova: Mizahi prkılar; 22,20. Var 
ıova: Piyano resitali. 

Dans lUusikisl: 
23: Budapeşte: 23,30. Kolonya ; 23,30 Vi 

nna. Lbı>.ıiır. VanovL 23.4~ Ro 

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

Kıtaatı llAnlar1 
..................... 

Her bir metresine biçilen ederi 90 
kuruş olan 50.000 tane elli bin tane 
kar gözlüğü kapalı zarfla alınacak

tır. Sartnamesini 225 kuruşa almak 
ve örneklerini görmek istiyenlerin her 

gün komisyona gelmeleri. 
nk teminat miktan 3375 liradır. f_ 

halesi 3 - 6 • 1937 per§embe günü sa. 
at 15 tedir. Münakasaya gireceklerin 
2490 sayılı ka.mınun 2 ve 3 Uncli mad. 
delerinde yazılı vesikaları ilk temi. 

natlarlyle birlikte teklif mektuplan. 
nı ihale saatinden en az bir saat ev
vel Ankarada M. M. V. Satmalma ko. 
misyonuna vermeleri. (672) (215.5) 

••• 
Beher metresine biçilen ederi 26 

kuruş olan 30.000 i!A. 100.000 metre 
çamaşırlık bez kapalı zarfla alınacak. 
tır. Şartnamesini 130 kuruşa almak 

ve örneklerini görmek istiyenlerin 
her gün komisyona gelmeleri. nk te. 
minat miktan 1950 liradır. İhalesi 4 
Mayıs 937 salı günil saat 15 tedir. 

Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminat ile bir· 
likte teklif mektuplarını ihale saatin. 
den en az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (674) (2157) 

• • • 
Her bir çiftine biçilen ederi 460 

kuruş olan 10.000 çift erat kundurası 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesi 
230 kuruşa almak ve örneklerini gör. 
mek istiyenlerin her gUn komisyona 
gelmeleri. tık teminat miktarı 3410 
liradır. İhalesi 4 • :5 - 937 sah gilnU 
flaat 11 dedir. Eksiltmeye gireeekle. 
rln 2490 ı:ıavılı kanunun 2 ve 3 Uncu 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
mina_!larlY.le birlikte teklif mektupla. 
nnı ihale saatinden en a7. bir saat ev. 
vel Ankarada M . M. Vekl\.leti Satmal. 
ma komisyonuna vermeleri. 

(673) (2156) 

~ ---------- ~ Zührevi ve cild hastalıkları 
-· 

or. Hayri Ome 
'ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
•arşısır ~::ı No 113 Telefon ·4~~~ 

İstanbul Asliye ~ inci Hukuk Mah . 
kemesinden: Davacı İstanbul Vakıf. 
lar BaşnUdürlUğü tarafından mUdde
aaleyhler avukat Hıultısi ve ölU Ah
met Sedat veresesi Zehra ve Fatına 

ve Vedat ile Kocamustafapaşa.da ve 
caddesinde 272 No. lı dükkanda bak. 
kal Yorgi ve lspiro aleyhlerine Ko. 
camustafapaşa mahallesinde Sulu-

manastır caddesinde kain 94, 96 No. 
lı arsa mahlCıl olup bilmüzayede aha. 
re teffiz edilmiş ise de tapu kaydında 
müddeaaleyhim tarafından haciz va
zedildiğine dair kayıt mevcut olması 
hasebiyle mütefevvize tapu senedi ve. 
rilmemekte olduğundan bahsiyle hac. 

zin fekkine karar verilmesi hakkın
daki arzuhal suretleri mtiddeaaleyh. 
!erden Yorgi ve lspironun gösterilen 
ikametgahları terk ile bir semti meç
hıule gittikleri meşruhatiyle bilatebliğ 
iade edilmiş ve scbkeden talep veçhile 
işbu arzuhallerin bir ay müddetle ga. 
zete ile ilanen tebliğine karar veril,. 
miş ve arzuhaller mahkeme divanha
nesine talik edilmiş olduğundan isim.. 
teri geçen Yorgi ve İspironun bir ay 
müddetle dava arzuhaline cevap ver
mediği ve tahkikatın muallak bulun. 
duğu 18-5.937 tarihine mUsa.dif salı 

I A•Nl.T.lK•A-A•L•IY•O•RU•M-, 
Eski Tllrk eserleri, gUıntlf. 

tahta, bakır, Beykoz vesair if" 
lerle e.ski yağlıboya tablo, gra· 
vür, porselen, fayans vazo "' 
biblolar, bronz heykeller, her ııe
v) salon tezyinat eşyası alJYO" 
rum. Beyoğlunda İstiklal cad
desinde eski Polonya sokağında 

1. Merkez apartmanı (1) nurnaralı' 
~-dairede Mimar Knol. -__... 

günü saat 14 te mahkemeye geırnedi· 
ği takdirde haklarında gıyaben:: 
mele üa edileceği malum ôımak esi 
keyfiyet hukıuk usulü muhakenl~ 
kanununun 141 inci maddesi rnucı 
ce ilan olunur. (31935) 

Satdık Duba 
Akay ltletmesi Müdürlüiünd~n : ee+. 

Haliçte Piripaşa ile cami altında ıdaremizin mab bulun.an ve. su k .S
minden 30 santim yukarısına kadar bakır kapalı muhtelif eb adda 
ağaç duba açık arttırma ile satılıktır. • 

Bu dubalann bir tanesine veya bir kaçma da pey sUrUlebllir. Artt:::. 
ıo Nisan 937 günU Akay Şefler Encümeninde saat 15 de ba.tlIY 

1 
16 da ihalesi yapılacağından taliplerin şartnameyi görmek Uzere t.şıetJll., 
Şeflığine ve % 7,50 güvenme ve arttırma paralarile o gün encüıneD 
gelmeleri. (1980) ~ 

Nafıa Vekaletinden: 
3mayıs 1937 pazartesi günü saat 15 te Ankara.da VekAlet malzeme :: 

siltme komisyonunda 2700 lira muhammen bedelli 15 \ton Sap'ın a 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksltme şartnamesi ve teferrUa.tı Vekalet malzeme mildilrlüğündeO 
parasız olarak alınabilir. ' 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kuruştur. 
Isteklilerin 3/Mayis/ 1937 Pazartesi gilnU sa.at 15 de komisyonunıuı.d' 

hazır bulunmaları lazımdr. (947) (2160) 

llPlanbul Defterdarlığından: flf 
&yoğlunda eski Caddeikebir yeni İstiklal caddesinin en işlek ve ~-

bir yerinde köşe başında evvelce Galatasaray Polis merke%i olarak ~ .nr 
nılan 277 No.lu kagir bina ile altındaki dükkanlar parası peşin v~ sı. -
kit verilmek şartiyle 60000 Altmış l.ıin lira muhammen bedel uzertn ıctı'· 
3-~937 Pazartesi gilnil saat on beşte kapalı zarf usu ile satıl~ca tJI 
İsteklilerin 4:500 liralık teminat mektuplarlle teklifnamelerini sözU ~~i.i.t' 
gUnde saat on dörde kadar Defterdarlık binasında Milli Emlak MU 
lüğUnde toplanan komisyon başkanlığına vermeleri. ".M,, "209611 

~--~--~~~~~~~~..;._~~~~~~~~~~~~~~~____, 

~ --------------..-..................................... .... 
ıstanbuı Gayrimübadiller Kom1syonundan 
O. No: Semti ve mahallesi Sokağı Em11k No: Cinsı ve His. Hisseye gö~e 

Muhammen 

1391 Arnavutköy 

1604 Bostancı 

2275 Yegilköy Umraniye 

3015 Çegelköy 

6103 BUyUkada Yalı 

6798 Kuzguncuk 

7967 Heybeliada 

8420 Kuzguouk 

8593 Beyoğlu Hüseyin. 
ağa 

8594 Yedikule İmrahor 

8596 
llyaa 
Beyoğht Hüseyin· 

... aga 

8605 Heybeliada 

8606 Beyoğlu Hüseyin. 

• 

Dere 

Çatalçe§Ille 

E:82 Y:62 

11-15 MU. 
Harita: 5-8-
9-10-11-12 

14-15-16-17 
18-22-23-24 
25--26-27-28 
29-30--31-53 
54-56-57 

E: Fenere giden yol E :6 
Y: trfaniye Gazi Ev-
ranos ve Saadetli ve 
Gülibrişim 

Kaldırımyolu 

E: Kostantin 
Y: Mehmetçik 

E:26 

E:13 Y:21 
Ada:25 

E: Hacı Kaymak 
Y: Kocabae 

Parsel:4 
E:13 Y:12 
Mahallen: 

12 ve 24 
11 

No. taj:9 
Ada :31 Parsel :12 

E:15 Y:9 

E: Bostan 
Y : Düzayak 

E: Kumbağlı 
• ve Mektep 
Yenişehir 

caddesi 
E:63-65-
67~9-71 

Y:57--59-61~3 

Merhaba kö~i 

E: Mumhane 
Y: KüçUk mum. 
hane ve Yeni
şehir Dere cad. 
E: Manastır 
Y: İsmet İnönü 
Gölbaşı 

E:13 Y:13 

E:42-44 
Y:40-42 

ve 39 

E:52 Ada :90 
Parsel:4 

E:19 Y:66-68 

1H5 metre arsa. 
nm 3/7 his. 
25 kıta arsa 

3103 metre arsa 

Ahşap ve kA.gir iki 
haneyi müşternil ba. 
ğm 28/ 280 his. 
23,50 metre arsa 

KArgir hanenin 
1120/ 47:52 his. 

94 metre arsa. 
om 1/2 his. 

279,50 metre arsa 

Münhedim dört dUk-
kan ve 44 metre hane 
arsalan ve çatısız na 

40 Açılc 
artımı& 

3130 Kap&ll 
z,arf 

6210 " 

240 AÇll< 
artırın& 

80 ,, 

350 " 

50 •• 

210 ,, 

100 " 

tamam dükkanın 1/30 his. 
45,50 metre arsa 70 ,. 

46 metre arsa 200 ,, 

226 metre arsa ,, 

94 metre arsa 200 ,. 
ağa . ·rıt 

Yıukanda evsafı yazılı gayri menkuller on gün mUddetle satışa çıkanlmı§tır. İhaleleri 3/~/937 tar:fbl 
dilşen pazartesi gilnü saat 14 tedir. Satı§ milnhasıran gayri mübadil bonosiyledir. 
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GPGzan Emniyet Bankası 
======================================== ll 

. Futc.J&d }{' Türk Anonim Ş:rketi 
k 1.da~a.rı ~ •••eclaran Heyeti Umumiyeıi Davetnameal 
Aallde olarak 25 ~et Bankası ldare Meclisi Banka Umumi Heyetini fev· 
~Pazarında Beı ~rt 1937 tarihine müsadif Pertembe günU aaa.t 16 da 

ltıifti. edıye Oteli ittisalindeki salonda içtimaa. davet eyle -
Yevnıı rn 

1ernı ezkfırde • k · · h 'Ye&iııin asaı va 1 ıçtimada f evkallde olarak toplantı için firket 
u:ı11ru telllin edil:ten v~ vekaleten üç ruhunu temsil eden hiasedaranm 

cU l?laddeafnde nıenılf olmasına mebni esas mukavelenamemizln 63 
rnıuu tehirine nı Yazı.lı earahat dairesinde muamele yapılmak üzere içti

İkincı lçttnıa ecbUtiyet hasıl olmuştur. 
~lllek Uıe YU;arda yazılı olduğu veçhile Adapazarmda ayni mahalde 
0 

".Lk teebft ~ M.ayıs 1937 tarihine müsadif Cuma gilnU aaı.t on dört 
llisısedarıa nılştır. 

lerin rın esas nı k 
Ilı e göre içti . u avelenamemizin 57 ve 67 inci maddeleri hllldlm 
d 1ındır. Vekilı rna gilnUnden bir hafta evvel dühuliye varakası almatan 
lllıuıiye vara~rin de hissedarlardan olması mef1'1lttur. Hiuedarlarm 

•Uarı nıercudur alnıak üzere banka merkez veya fUbelerine mtlraca • 
Fe\'kal"d . 2999 a e to 1 nurnara.ıı P antıya aid ruzname qafıya dercolunDMqtur. 

lnUne göre ea Bankalar Kanununun 3 Uncu muvakkat maddesi htlk· 
delerinin tadiı:-S ınukavelenamemizin 4-5-32-42-46-52-82 ve 83 üncü mad 

ve 110 uncu maddesinin zeyil ve illvesl 
Ad . 

GPGzan Emniyet Bankası 
Türk •- • • 

__,nını Şırketi Eau Mukavelenameai tldillb 

Şirket a,ağıda 4 Üncü maddenin muaddel tekli:-
~- Yazılı muamelat ile iştigal etmek üzere teşekkW 
1- Bun 

hr lllua.ıneı:'ıuın Banka muamelltile ifbu muamelltm istilzam ettiği dl-
2 - Şirket ltiticartyeyt ifa etmek. 

0l:ınıyaca.ktır. G c~t maksadlle gaJrimenkul alım ve aatmu ile me,ıul 
~klarını 

8 
-~Ytiınenkuı üzerine ödünç para veremiyecektir. Ancak 

tnenkuı ipote!g &nılaştırmak maksadile munzam teminat olarak gayri-
Şirket d - 6

' alabilecektir. 
~ eerı:grudan doğruya veya !Jtirak tarikile san~yi işlerine tediye 
~ gtr~b~!:e::. ihtiyat akçelerin in yekftnunu 8.fDUYan bir miktara 
h. >..ncak devletı ır. 
ı.._ lerrnayeai dee veya hükmi bir şahsiyeti haiz devlet müeueselerile ve
~ rnuıı aa.n . vletçe mevzu bankalarla mu.t,ereken hiuedar b1ilunduk· 
ltket milli ~Yle. lttiraki halinde şirket bu kayda tlbi tutulmıyacaırtır. 
~~ firketİ ~arı: smai, muamelatı icra ve bu muamelat Ue iftigal eden 
-.._ edebiıirerın hisse &enedat ve tahvili.tını mUbayaa ve bu nevi firketler 

~~ket es.; 
..... ,ıtan emvaı~aksa: ve tedviri muamelatı zımnında kanunu mab8118Wl& 

1 gaYtiınenkule tasarruf edebilir. 

'- tlrkettn ıner S imci maddenin muaddel tek)i •. 
1ııı.'-rrı.eleketl kezi (Adapazan) olacak, gerek TUrkiyede ve gerek ecne-
~Ye arze~rde lUzu~ görUldUkçe Meclisi idare tarafından Heyeti Umu 
~etlere ihı:ek f&rtıle şubeler açabilecek ve keyfiyet aid olduklan 

ar ve gazetelerle illn edilecektir. 

~ketin uın 32 inci maddenin muaddel telcli.-
~k llgal'f ~ hissedarlar arasın dan heyeti umumiyece intihap olu • 
;::. ldl.1'e otuıa ç hamt sekiz azadan mtirekkep bir meclisi idare tarafm
~-w, ur .. tık mecHıi idare azası tesis heyeti umumlyemnce tayin 
~Lir, 

lln1' lllaf:: ~'1dlırll tdal"e mecltılnln tablt UUJdlr. Kecllal idare lza 
ZlY.ldeeinin 'rilt-k olması şarttır. 

Şfıtette Ti 42 inci maddenin muaddel fekli.-
t~ ltan ca.ret Kanununda gösterilen Idare uzuvlanndan b&fka Ban
~ llec:unda Y&Zılı ahkA.m dairesinde vazife idare mecliaf taratmdan 
derı Inllrek~ne ~ahi! o~anlar arasınd an seçilen iki aza ile umumt mUdtir-
1,..~caret Kep ç kişilik bir idare komitesi tarafından görülür. 
~ J.lec~.n~unun idare meclisine verdiği aali.hlyetler mahfuzdur. 

ÜkeUettir. 
181 İdare Komitesinlıı faaliyetini mtıra.ka.be etmekle 

\t idare lrtecUsı 48 ıncı nıaddenin muaddel tekit-
~ tlrket adın ~e İdare Komitesi reis ve azalarının ve mUraklplennın 
~ .... ~ofruya va ~ koymıya salihiyetli müdür veya memurların doğru. 
~CQi alntaları ı: nıuvazaa yolile Bankadan her ne ,ekilde oluraa oleun 
ile "e Yahut nkaya lehlerine olarak kefalet veya teminat verdinnele-

de k:redi, ke:~nfaat r&bıtuile bağlı olduktan eşhu ve mü~l~r lehi-

'
~ nevı nı et veya teminat verilmesini temin ettirmelen ve flrketin 

uaınelel · « J.lecUaı en yapması yas aktır. 
~ hUBU8at ve İdare Komitesi re is ve azalan phean allkadar bulun
~t!ıli gibi bu::: ınUıakeresine iştir ak edemlyecekleri ve rey veremiye • 
~ ddeainin 3 ar HUkuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci 
lle!tlaeıere taaı1~unıaraıı bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunan 

ı:,,da!ıı lttirak ededen, kredi, teminat ve kefalet taleplerinin mtızakereaı. 
>o">1lrket kendi eınezler. Ve bu işler hakkında rey veremezler. 
~ ÖdUnç nıeınurıarma gerek doğrudan doğruya ve gerek muvazaa 

Para ve lehlerine teminat veremez ve kefil olamaz. 

~~ lCa.nun 52 inci maddenin muaddel tekli.-
ltt llai, ldaz.e ko uı_ıuıı. h~ümlerine göre seçilen mUrakipler, firket idare 
b.,~unu hUk'~teai reıs ve azalarile mUdUr ve memuriarmııı banka -
~~ CGıdUkı:ınıerine. ve ,U-ket esas mukavelenamesine arkın hare -
~e hl ri takdirde bunlan vesikalara dayanarak ,ırket heyeti 

t5.rı '1ı lllUraktpı ta.ben tanzim edecekleri raporda zikretmiye mecburdurlar. 
e ~l er raporlannm birer suretini Maliye ve Iktisat Veklletle-er. 

" Plep hı-_..., _ 
t.ı...~ Zil~ ta.rafından idare meclisi, idare komitesi Miat 
~ \'e tetkik t1r ve memurlannm aleyhlerine vlki olacak fiklyab da 
~de~ 81hhati.ne kani ol duklan takdirde keyfiyeti senelik 

2'tı~Yet Şirk eceklerdir. 
,..n:_qıpler h etin onda birine malik olan hluedaranm talebi ttzerine 
""""C eyetı 

l(ı, ..... ~tı icap M+,~uıniyeyl fevkallde olarak fçtimaa davet ebniye ve 
O} -11.Jtiplere - -""'11 llladdeyi ruznameye ithal etmlye mecburdurlar. 
btıılllunaaıııı taı llltlra.caat ile heyeti umumiyenln fevkallde içtlmaa davet 
!eti eden ırıtlrt:~ ~~aranın sermayei •irketin yüzde onuna teka-

llııı.ıdır~~ hiaee aenetıerinl muteber bir bankaya tevdi etme· 

'~ ldere ~ 1leİ maddenin muaddel tekli.· 
~, lk.~Yetbıl r Uç ayda bir şirketin mevcudat ve dtıyunatmı havi Uç 
a~~ Veklı röetertr hesap hillb umı ve eenellk billnçoeunu lıılallye 

k __ -~ edetleruıce mu,tereken teablt edilecek formüle muvafık 
~bat llec er. 
~ ~ idare tarafından heyeti umumiyeye takdim olunur. 
"-l ~'tla ~aa tekaddüm eden on'be9 gUn zarfmda firket mer-S l'&Porlarııu klr ve zarar heea bım ve blllnçoyu, mürakipler ve mec 
~ ~ tetkik ve bir ıu retlerini ahzedebllirler. 
~:'~lk bU:U ve dahildeki muhabirlerile hesap mutabakatı elde et
~;:~ lllernıek C:oeunu kapatamu. 
~~ 11ı~rlndekl muhabirlerile araamdald kl.l'fllıklı hesap va'k ınecb atına ait cetvelleri de billnçoaunu tanzimden evvel 

"--"- _ 83 .. Uriyetindedir. 
~ UQ •• • • • • • -· ~ talıun Cü nıaddenın bınncı fıkruma ıll••·· 

lllıun 31 inci maddesi mucibince ytlzde bet Derde vu • 

Istanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Cinsi 

Kundura köselesi 
Kundura vaketuı 

Miktan Tahmin bedeli 
Kilo Lira 

10000 
8000 

16200 
16400 

nk teminat 
Lira 

1215 

1230 

32600 2445 
1 - Parası Vekiller Heyeti kararile 937 bütçeeinden verilmek üzere 

cinsi, mikdan, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukanda yazılı ve evaafma 
uygun iki kalem kundura malzemesi 30 Nisan 937 Cuma günü aaat 15 de 
lstanıbul Gedikp&.fa Jandarma Dlkimevi blnaamdakl J. Satmalma kom.Ja. 
yonunda kapalı zarf eksiltmesiyle satın almacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyondi. görülebilir veya yüz altmıf Uç ku
nlf bedelle adı g~en komisyondan afdınlabilir. 

3 - latekillerin 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile teklif mektuplannı 
ve ilk teminat makbuzlannı ek8iltme gtlntı aaat on dörde kadar komia .. 
yona vermeleri lazımdır. (2013) 

Kapalı Zarf Uaulile Ekailtme 11inı. 

Nafıa VekCiletinden: 
1 - Eksitlmeye konulan if: )lalatya latuyon teslaatmda olan 335 

metre uzunluktaki yolun parke tat kaldının in,uıdır. 
Keşif bedell "25 715" lira "85" kW'UŞtur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel prinameel 
D - Fenni şartname 
E - Sileelei fiaf ve kefif hUIAla cetveli 
Jateyenler bu evrakı "130" kurUI bedel mukabilinde Şose ve Kö~rl.!Jr 

Reialiğinden alabilir. 
3 - Eksiltme 4-5-937 tarihinde ıa lı günU aaat 18 da Nafıa VekA.letln

de Şose ve Köpriiler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
uaullyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin .. 1929" liralık muvakkat te
minat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nushaamda çıkan talimat
nameye tevfikan müteahhitlik veeibSI ibraz etmesi llznndır. lsteklile • 
rin teklif mektuplarmı üçüncü maddede yazılı 1a&tten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine makbuS muka.bilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "942" "2159" 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
Umumi idaresinden: 

Pendik • Haydarpap araamda yevmi işlemekte olan 49. No.lu banliyö 
trenimiz 22-4-937 tarihinden itiI>areD llğvedllmlş ve bunun yerine Pendik 
ten saat "22,35" de hareketle Haydal'P&P'ya aa.at "23,30" da muvasalat 
edecek 1049 No. ta.htmda bir tren ihdas ve ikame edilmiş olduğu illn olu-
nur. "2165" 

lktısat Y ekaleff ÖlçU ve Ayarlar 
Müdürlüğiinden~ 

Ittlaat Veklletl ölçfiler ve ayar mildUrltıltl için alt tabaD gönntlf elek-

Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 

ADET 
2 
1 
1 
1 
1 

CiNSi 
R~ington marka yazı makinesi 
JUb lngiliz marka bUyUk kasa 
Kebir yazıhane ma sandalya 
Maroken kana.pe 

,, koltuk 
1 Camlı dolap 

1 Aynalı portmanto 
5 Etf aiye ıu hortumu maa rekor 

79 Torb,. Çift pa.tinaj zinciri 
35 Adet Su torbası 
4 Parça Keçe 

19 Adet Demode kriko 
4 Yeni sistem kriko 

96 Fır döndU 
9 Benzin ölçmiye mahswı çubuk maa aap 

97 Benzin ölçüsü 
2 Çelik levha 
2 Çelik fırça 
4 Kıl fırça 

5 Yağdanlık 

6 Süpap kaldırma lleti 
6 Pompa 

72 Gresörlük 
185 Muhtelü boru anahtan 

7 Çekdirme 
oi Tel mengenesi 

106 Pense 

22 Llstik levyesi 
•O Zımpara eğesi 

1 Sapsız balyoz 
1 Tahta çekiç 
9 Maa sap demir çekiç 
ı Elektrik havyası 

18 Çekiç aapı 
20 Erkekli dişili pafta takımı 

377 2 ağızlı muhtelif anahtar 

1 Zımpara taşı 
ı 'Maa kol pafta. 

18 İngiliz anahtan 
2 Korbacık anahtan 
8 1stepne kılıfı 

27 Otomobil camı 
8 Muhtelif gUneş siperi 
3 Kutu Hava pompası (Otomatik) 
7 Parça Hava pompası listiği 

1 Deste Cam llatiği 
3 Paket İspanyol klğıdı 

70 ,, Benzin podra8I 
3 Şile Otomobil cillm 

82 Muhtelif kaynak 
5 Sünger 
2 Nikellj cam çerçevesi 

568 Radyötör peteği 

1,5 S&ndık Petek çubuğu 
fi A&t Alfmtlnyöm çerçeve kıhfı 
8 Fener ayaklan 
1 Güneş siperi 
2 Kilometre aaatl 
2 Stop tablası 
1 Tampon bağlanmaaı 
4 Amörtösör 
8 LA.stlk tösör 
2 lstip entreptörü 

l5 Kilometre t&blOBU komple 
36 Yağ baremetreal 

3 Güneş siperi 
oi Komle sinyal 
1 Demode garbiratlSr 

10 Direksiyon listlji 
2 Radyötör ll.mbut 

14 Manyötö tevzii tablosu 
16 Manyatö tevzii dişlisi 
23 Manyetö tevzii kömUrll 
16 Kollektör dişlisi 

l Tevzii tablosu 
l Takım kariaör boya pompası 

M Muhtelif fener 
16 Elektrik kornaıı 
11 Kllkaiyön ılmidl 
51 Küçük fener muhtelif 
27 Fener aynası 
11 Fener aynası maa cam 
4 Radyatör 1U derecesi 

12 Radyatör kapağı 
79 Kapı mandalı 

f57 Arka fener 
3 Bal Pompa lbtfli 
2 Radyatar ÖD kılıf 
1 Nikellj ön radyatör liperf 

20'50 Muhtelif radyatör lbtifl 
Taksimde Taksim ba.hçeel karpmıda Kuyu sokakta Fiat garajt sahibi 

Delpiyanonun kuanç vergiıi borcundan dolayı haciz altına almıp aatılma. 
aı icap eden clnal ve miktan yukanda yazılı otomobil yedek aksamı ve 
etfaiye yarayan hortum ve saire 19 - 4 • 1937 tarihine mUsadif puartesl 
gUnU saat 10 dan itibaren mez"r garajda ve 20 - 4 • 1937 aa.lı gllnfl de 
Taksimde Takizaf er caddesinde Milli garajda llen.t müzayede ile satılaca-
ğı Uln olunur. (2141) trik ve makine mOhendilleri a}maC&ktlr. ___ .;... ___________________ _ 

Şeraiti hala ol&nlann en kJBa bir zamanda evrakı mUabltelerile blrHkte 
Ankarada ölçüler müdürltığtlne mtıracaatlan. (915) (2074) 

lmu muhtemel zarar ka.rfılıima tahall edilir. 
Bu DMCburlyet ihtiyatlar yekQ.nunun tediye edilmif eermayenin tama

mına mtıaavi oluncıya kadar devam eder. Ve arar tahakkuk ettiği za • 
man bu karfılıktan yapılacak mahsup kadar yeniden kal'fılık aynhr. 

Zeyil ve ili•e olunan yeni madde: 110 uncu madde 
Şirket Mecliai tdareel Devlet tarafından D8f?Olunan ka.nun hükümleri 

dahilinde ikrazat yapar. Şirket, muamelltı umumiyeeinl idare ve mllra
kabe te,kllltl&rlle diaponibilite, ihtiyat ve munzam klLl'fılıklan ile lkra • 
zat ve mevduat had ve niabetlerini ve p.rtlarmı mevcut ve ltiyen meri
yete girecek Kanun ve Nizamnameler ahklmı dalresinde t.anzlm 
ve tfa eder. 

Zeyfnbumunda Satılık Ana •e Hanıarlar. 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Bankamızın malı olan Zeytlnburnunda bir tarafı çimento ve diğer ta

rafı Zeytinburnu Faıbrikalan arazisi ve bir tarafı lstanbul Caddesi ve 
diğer tarafı Marmara denizi lle mahdut ve her tUrlU bina ve fabrika in· 
şuma mUaait 6552 metre murabbaı arazi, Uzerinde mevcut Uç hangar ve 
iki oda Bankamızca pazarlık suretile satılığa çıkanlmıştll'. 

Satış bedeli ı>e§ln veya bankamızca kabul edilecek şekilde tak81tJe öde
necektir. Taliplerbı fiat ile tediye prtlarmı ihtiva eden teklif mektupla
nm nihayet 15-5-.37 tarihine kadar Bankamıza göndermeleri ve daha 
fazla izahat alma~ iatiyenlerin 1Ubemize mtıracaatlen illn olunur. 

ı .. 2119" 
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ve HASA 
B I ÇAK L ARI GELDi. MEFTUNLARINA MÜJDE. HASAN DEPOSU: 

Saçların köklerini kuvvetlendi 

rir. Dökülmesini keser. ı<eP"'" 
ler i t amamen g ider ir ve bO • 
yüme kabili yet ini artırarak ss9 • 
fara yeniden hayat verir. Kok11 

• 

su lat if, kullanışı kolay bir s19 

eksiridir. 

lNGlLlZ KANZU1' 

ECZANESi 

\ı BEYOCLU · ISTANBll:..I 

-------------------------------~/ 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar 

Di~er postalar 
BARTIN - Cumartesi, Çar 

tanba 18 de 
- Pazar, Salı, 

Perşembe 9,30 
da 

MUDANYA - Pazar, Salı. 
Perşem~. Cu . 
ma 8,30 da 

BANDIRMA - Pazartesi, Salı. 1 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırllkh Davranınız ı 

Çarşan ba, Per . 
tenbe, Cumarte
si 20 de 

KARABtCiA - Salı, Cuma 19 
da 

üKTüOAR 
' ----------------~ 
1•-AÖ!e:Mü 

AYVALIK - Salı, Cuma 19 
da. 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KAR$1 
tMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin postalarına 

kalkıt günleri yük alınmaz. 
"2163,. ORMOBiN 

Tabletleri, Her eczanede aray ınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul .. 
/ 

~~-------------------------------------------------İs tan bul Asliye 5 inci Hukuk Mah. I İstanbul 2 nci İflas Memurluğun. 
kemesinden: Davacı, İstanbul Vakıf. dan: Müflis lstavri Tomarii İflas !da. 
lar Müdür!Uğü tarafından müdde- resince alacaklıların davetine lüzum 
aleyh Yeniköyde Köybaşı caddesinde görülmüş olduğunda alacaklarını kay. 
251 No. da Kurt oğlu Hulfısinin nez. dettirmiş alacaklıların 20 • 4 - 937 sa. 
dinde Lazari Bayram oğlu aleyhine lı günü saat 10 da dairede hazır bu
Yeniköyde Köybaşı caddesinde 215/ lunınalan ilan olunur. (31938) 

217 No. arsa üzerine mevzu haczin geçen Lazari Bayram oğlunun müd. 
fekkine dair açılan davadan dolayı u. deti muayyene zarfıdan dava arzuha
aulen gönderilen dava arzuhali müd. line cevap vermediği ve tahkikatın 
dealeyhin bulunduğu yeri terk ile bir muallak bulunduğu 18 • 5 • 937 güııü
semti meçhule gittiği meşruhatiyle ne tesadüf eden salı günü saat 14 te 
geri çevrilmiş ve talep veçhile dava mahkemeye gelmediği takdirde hak. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMiSYONU İLANLARI 

Muhammen oodeli (50) lira olan Zeytinburnu silah tamirhanesi ara -
zisi dahilinde yetişen otlar Salıpaza.rmda askeri fabrikalar yollamasın . 

d.aki satınalma komisyonunda açık arttırmaya konulacaktır. tsteklilerin 

375 kuruş muvakkat teminat parasını Beyoğlu Malmüdürlüğilne yatıra
rak alacakları makbuzla 27-4-1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de 
2490 No. lu kanunun maddei mahsusundaki vesaiki hamilen komisyon-
da bulunmaları. (2089) 

Klitelerinizi TAN ÇINKOGRAFHANESl'ne 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

veriniz. 

a~h~~n~raymU~etleg~reL ~nda~ya~nmuamclelia~unaca~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
le ili.nen rebliğine karar verilmiş ve malum olmak üzere keyfiyet hukuk 
a rzuhaller sureti mahkeme divanha- usulü muhakemeleri kanununun 141 
nesine talik edilmiş olduğundan ismi inci maddesi mucibince ilin olunur. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. SALbı 
Gazet.ecilik ve Neşriyat Türk LimltetŞirketi. Basıldı~ yer TAN matbaam 

Deniz Levazım ~atınalma Komisyonu UanlCI~ 

M. M. V. Deni~ Merkez Satına1ma Komisyonundan: si#' 
1 - lstanbul ve Izmir limanları hududu dahilinde batık demir ve 

cirlerin denizden çıkarılma işi M. M. V. Binasında müteşekkil koıni'; 
numuz tarafından 3- Mayıs - 937 Pazartesi günü saat 14 te kapalı 
la eksiltmeye konmuştur. ·Uf' 

2 - Umumi kıymeti takriben elli bin lira olan ve şartnamesi dahı1'11' 
de çıkartılıp teslim edilecek bu zincirlerin beher kilosuna yedi kutUf 
met takdir edilmiştir. ~· 

3 - Eksiltmeye gireceklerin dalgıç ve tahlisiyecilikle meşgul -1e ~,,. 
tehassıs olduklarına dair Istanbul Ticareti Bahriye MüdürIUğündeP 
saddak vesikayı hamil olması şarttır. . bil 

4 - 250 kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiyenler111 

gün Ankara'da komisyonumuza müracaatleri. ~ 

5 - Ek~iltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun mucibince 3750 Ji tıJY 
ilk teminatları ve üçüncü maddede yazılı vesikalarını havi teklıf mele 'od' 
larını tesbit olunan günde azami saat on üçe kadar komisyona verııı1!. "' 
lunmaları ve bundan sonra verilecek muktupların kabul edilmlyece~j) 
postadan mütevellit gecikmelerin nazarı dikkate alınmıyacağı. ~ , ______________________ _..,, 

POKE~ 
T ıraf bıçağı yerine batk• .,. 
bıçak verirlerse aldanm•Y1° 

iSRARLA 
'POKER PLAY 

tıraf bıçaklarını 

Türkiye Ziraat Bankası Ödemiş Su 

Elektrik işletme Direktörlüğünden: 

ve 

, 
İdaremiz Fen Şubesi şefliği için bir mühendise ve Fen kısmıncı•. eıet' 

dam edilmek üzere bir elektrik usta başısına ihtiyaç vardır. Bu va.ıif ei' 
talip olanların ~ğıdaki vesaik ile tahriren ldare Direktörlü~ " 

İstanbul Ziraat Bankası muhasebesi ne müracaat etmeleri. 
A - Nüfus cüzdanı sureti "Fotoğraflı'' 

B - Mufassal Tercümeihal 
C - Diploma ve bonservislerin m usaddak suretleri. 
D - Vazife kabulü için ileri sürülecek şartlar. "2139" ~ 

·--------------------------------
-SAÇ
BAKiMI 

Güze1liğin 

En birinci fartıdır. 

-PETROL NiZAM 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: /. 

Sivrihisar . Hamidiye yolunun 12 550 - 34+000 l<ilometreleti 1"~ 
sında 35665,34 lira keşif bedelli yeni şose imalatı sınaiye ınŞS.3~ , ı_.ıı 
zarf usuliyle eksiltmesi istekli zuhur etmemesinden dolayı 17 · )Cfı:;. 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle temdit edilmiştir. Eksilt~·eyet " 
zarf usulile olup 3 Mayis 1937 Pazartesi günü saat on dörtte Vlı3 .,ı 
mi encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 2674.90 liradır. 'it t' 

Bu işe ait evrak: Şose ve sınai imalata ait Hülasai keşif, gra.fı 'J,c! 
şartname ve eksiltme şartnamelerile mukavele projeleri Ank~a ve~ 
oul Nafıa Müdürlüklerinde, projeler, tafsilat ve hülasai keşı fle.r, tıJ.~ııt 
fenni şartname eksiltme ve Bayınd1rlık işleri genel şartnarnes~~:u.'J 
vele projeleri Eskişehir Nafıa Müdürlüklerinde her zaman goııetl"'~ 
Isteklilerin bu gibi i§leri yapmış olduklarına dair Nafia Velc ştJll"' .. 
alınmış müteahhitlik veşikası ile senesi içinde Ticaret odasınd.at1 tfl~ 
mali kifayet vesikasını 2490 N. kanunun tarifi dahilinde tekhf. g1"a1f I 
lanna eklemeleri ve teklif mektuplan nın 3 • 5 · 1937 tarihine ~ileti f.,J 
zartesi gün~ saat onüçe kadar makbuz mukabilinde daimi encUJl'l ttl" 
liğine tevdi edilmesi lazımdır. Postada vaki olacak teahhilr naJ&11 
ra alınmaz. (2138) 


