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YENi ÇOCUK 
ANSiKLOPEDiSi 
Bu ln!pohlars toplaym:rz lO kupo 
na ka111 Yeni Çocuk Aıııiklope
Cfiıini 7 1/ı lrunııa alabilirsiniz. 

Acz Bir Olüm KARABUKTE 

Tesisatını 
tünyanın En 

Denir) .ve Çelik 
Kuruyoruz 

Büyük 

Asker 

Eski Sadrazam izzet 
Paşayı Kaybett ik 

Başvekil mühim bir 
nutuk söyliyecek 

Dünya ile beraber yürümek iddiasında bulu
nan bir memleket, demir ve çelik sanayiine 
yabancı kalamaz. Türkiye de bu ihtiyacı duy
muştur. Cumartesi günü Karabükte 150,000 
tonluk demir ve çelik tesisatmuzın temel auna 
töreni yapılacaktır. 

Kara.bük, günün en canlı mevzuu olduğuna göre, 
bunun hakkında oiruyuculnnmıza doğru ve etraflı 

ınnICınıat vermek istedik, Bu iş.in umumi mUteahhicU 
.'.>lan Brnssert Şirketinin, Karabük inşaat ve tcsısatı 
!§inin müdürü sıf atile Tilrkiyeye göndcrdıgi Bay 
.-:;. F. Hopkinson'u bulduk, görUştUk. 

Suallerimir.e cevap olarak lngıliz mUdilr bize Ka. 
rabük hakkında şu malumatı verdi: 
"- Karabük tam bir kill teşkil edecek şekilde 

kurulacaktır. Kömilr, ham demir cevherinden de. 
mir, deneme, çeliğin her nevini yapabi1ecektir. Çe!ıği 
çubuk, saray, çelik saç boru gibi her istenilen şekle 
sokacaktır. 

Türkiye, muhtaç olduğu her nevi çeliği istihsal 
için böyle bir müessese kurarken bUtün dUnyqya 
nlsbeUe çok faik bir menfaat temin etmektedir 
Sanayi memleketlerinden her birinde demir ve ç~ 
lik sanayii plA.nSTZ surette ve tedrici bir tarzda ku. 

Bu dürüst askerin 
ölümü, umum·ı bir 
teessür uyandırdı 

Eski Sadrazam Mareşal İzzet Furgacm 
dün akşam saat alnda vefat ettiğini büyük bir 
teessürle haber aldık. Merhumun uzun ve te
miz bir askerlik hayatı vardır. Vatanını çok 
sever, dürüst bir asker sıfatile uzun seneler 
memlekete hizmetlerde bulunmuştur. Aramız• 
dan göçüp gitmesi, hissolunur bir boşluk hıra· 
kacaktır. 

Merhum bir aydanberi şeker hastalığından 
mustaripti. Son günlerde rahatsızlığı artmış· 
tı. En son dakikalarına kadar memleket me
selelerile meşgul olmuş, hasta yatağında mcm• 
leketi sayıklamıştlf. İki evli kızı, iki oğlu 
vardır. Oğulları Almanyada tahsildedir. ; 

izzet Paşa Almanyacla ""' 
Iu.et Paşa, mutasnrrıflıklarda bulunan Haydar 

Beyin oğludur. (1864) yılında dogmustur. Babası 
Nnsliçlidir. (1887) de Harbiye mcktcbınden erkanı 
harp yüzbaşısı olarak çıktı, rl yıl sonra kolağası 

iken Alnıanyaya gitti, dort yıl orada kaldı • Mareşal l:z:r.et '. 
----------------------_:...------:. Vatana. avdetinde binb;ı§t oldu 

ve 1896 harbınde bUyilk ynrarlıklan 
göriıldil, halta zaferin tahakkukun • rulmuştur. Meseıa hususi mut bbisin birl bir A 1 k h d 

mUddet dökme işlerile uğnurtl'ktan sonra gUnUn sı• er }• }• cep e e 
Krabuk in•a hakkını/er müM m beyanatta biri d t'{'l°k tM\satı ya mrş, bi mil d sonra bunu 

h~u~ B. G. F. Hopki nson gen~letmiştir. """',;:::;.;..--~ .L P.u p1Anım:ıık ıc-rnıi b1r <:Ok hataı"r yenı.den bu·· yu·· k 
d 
zandı. 

AbdUlhamit, bu hlım Unl takdir 

D t C 1 
va:pılmış. bedtli ağır bil' f'Urette Me-

0 S Ça 
enup m;ryolları ~ert'k mrun ~nt'ler mrlmda yeni ye.nJ 

tecrtn.>cı~ .. to11lnnnuşbr. b w d 1 
Ankara, 31 (TAN)_ Haber aldı- Tilrklvepll\nlr hfr Çf'1tk ımnınil ozguna ugra } ar 

etmekle beraber, hUr dil ünccll bır 
adam olmasını beğenmedi, k ndisi:nl 
Şama sUrdü. lzzet, o ırada miral ~ lı 
ğa kadar yUks imi U. 

Almanya imparatoru Vilbelm İz
zeti alıscn tanırdı ve t.nkdir ed rdL 

Kon
u s, m ıya ğırna göre, hilkClmetimiz, 'Cenup \ilA- lmrmak toıl't'!tf, ,,, hUttln hu hııta. 

yet.Ierinıizdcn geçen cenup demiryol - Jnnlnn fo,'Rkkf NJl.,-or ""' blitiln Valansiya, 31 (A.A) - Hava ve Deniz Bakanlıklannm 

G ld
• lıırını satın alma Jrtedir temiihf'Jert hM1cllnf Memfve ·~·. • .. . .. . . resmi 

Si ra 
e 1 Nafıa Vcka.I t YI dUşUnme • m~hıır olmadan kendine rnate.. teblıgı. Pazartesı ve Sah gunlerı Cumhurıyetçı hava kuvvetleri 

1900 de Suriyeyc ~ aptığı se~ ah t 
sırasmdıı tzzet Beyi Şıı.mda gbrdU. 
Henilz miralay rlltbeslnde kalması
na müteessir olarak Abdülha.mide bir 
telgraf çekti, unutulmuş bir kıyme
tin mükaf atlnndmlmasmı i tedi. 'A /ıfr'eı Emin YALMAN 

~ ·ye hükU.meti bir çık-

5 ut'l l · 1 · · b' rtıaıd~drr. ç ıt erını . u 
ohına koymakta müt-

ba111lede Y · · b · • .. kiyor• Bunun ıçın ancı 
külu çe • e dikkat ve alakayı 
itler üıerın 
toplamı)•a u~r,~ıyor. h 

• .J bugün eyecan 
surıy~e • H 

d bilen harici ıf te atay 
uyan ıra Bu be le Suriyeli-
davaııdır. ıe P 
ler kendilerin' en yakın ve en 

' · " bir doat olabilecek olan 
ıamıını . 
~ürkiyeye kat~ı küskün bır 
mcvkie dütüY0 tlar. 
Diğer taraf~ harici işlerle e.. 

bedi bir surette memleketi oyala • 

malt iıllkinr Y ur. Hatay diye 
semeresiz gürli tıllcre deva:m edil

dikçe dahili ahen\ ve nizama ait işler, 
pek ta.bil olnrak hnvada kalıyor • 

Öyl~ zannediY°l'\ız ıd Suriye hilku. 
ıncti de, Suriye m!Uct.i de böyle bir çrk 

ma.zda kalmanın zıırarJıuıru anlama. 

ğa b~lamışlardır, Tilfl<iye ile Suriye 

arasında doğrudan doğrUYB temas -
!arla . 1 . d gı· + ... ""1ruı ve iki taraflı 

sı en a w.ııa.ı- akta b .. 
İtinınt ve hüsnüniyet 1:ıırm ~-J·d' u. 
yU.k ! ~ınu ~ ır e. 
d aydalar bulundıJ!i~.ttikçe artı 

n Surıl' clilcrin an,151 gt -
\'Ot J . . 

Açık ve •a'>ı 'tf'i olmak 

T ürkiye, Sutil.' e Jet\f§I iptida • 
dan-beri a~ c} .. -e samimi bir 

:meslek ta.kip ctmJ.,~ }\'.endisi çok 
pyıf bir bald~ buı~duğU zaman bile 
.Arap nıUlotıerınin blJ ı:neyanda Su. 
:riyenln millf ınukllı.ıders.tJarma sahip 
oımala.n hakkını 1\'.a.retıe müdafaa 
etm tir • 
İskenderun ,·e A 4ı.k)-'8. iptidadanbe 

ri ıuiill :rnfs<Ü( hud~ çinde bir saha 

ıddedilın.ı•tir. ~ ~aşma essm ola -
(.Ar • 10 Sil. 4 te) 

bunun için c 1 ile a!Aka!tlar arasında mntynr. geniş ve müessir faaliyetlerde bulunmuştur. ' 
ba.,ı ğı :akında müzakerelere Usta n.mele V Ust.iktt-n ve ~mlf Pau.rtesi gUnU tayyarelcrimiz,Montoro köyUndeki tahşidntı ve Alca 

anaca Söyleniyor • (ArlMsı Sn. 10 sn. 2 de) la Cejos ch'ıı.nnda görlllen Uç yilzkamyonluk bir lısi nakliye kolunu 

bombardıman etmiştir. AbdUlhamit bu Utlmasa. lrnyrtgıs 

1 

Bugün "TAN.. Sayfalarında 

Türkiyede Yenilik 
Mücadelesi Tarihi 

Türk~eye Çeviren: 

Ali Ç etinkaya 
Bayındırlık Baknnımız Ali 

Çctinkayn "Şarktaki milliyet 

mcfküresl - Nasyonalizm tari -

hl., adındaki ve çok ciddi eseri 

1 ngilizceden lisanımıza çevirdi. 

Bu mühim eseri bugtinden itiba· 

ren ikinci sayfamızda okuyacak-

sınız. J 
Kartal Yuvasında: 

Hayatımız Havacıhk 
T ayyarecilerimizin E~ 
Heyecanlı Maceraları 

Arkadaşımız Ahmet Emin Yal 
ınan hava kahranıanlarırnızın 

nasıl yetiştiklerini gördU, tes • 
bit etti, pılotlarınıızın uçuş ha· 
yatlarını ve heyecanlı macerala 
rını topladı, dünyanın ilk kadın 
askeri pilotu Bayan Sabiha Gök
çe ıle de konuştu. BuılinkU 
''TAN., ın yedıncl sayfasıııda re
gimlerile birlikte verivor•ız. • 

ispanya Harbinde 
Kim Kazansın ? 
Harkın Bu Suale Verdiği 

Cevapla rı N eşrediyoruz 

"TAN,, gUnUn meseleleri kar· 
şısında halkın dn dUşUncelerini 

toplamayı faydalı buldu ve bu 

işe başladı. ilk sual olarak hal -
ka "ispanya harbinde hnnai ta· 

b 

rafın kazanmasını lstlyorsu -

nuz?., sualini sordu, Topladığı -

mız cevaplnrı bugUn beşinci say
famızda neşrediyoruz. 

Darbımesel Müsabaka
mızın Hediyeleri 

Çok Zengin Bir 

Liste Haz1rladık 

Jiz okuyucularımızın çok be

ğendiğiniz .. darbımesel,1 nıüsa -

l:>akamız evvelki gün tamamlan

dı. Bu müsabakayı kazananlara 

hediye etmek lizere çok zengin 

bir liste hazırladık. Bir kısmı -
nı dUn neşrettığinıiz bu liste -
nin diğer kısmını da bugün 10 
uncu sııyfada bulacnk!iınız. 

Salı giınU, 12 tayynrcmiz, Pena- kalmadı. İzzet Beyi mlrhvahğa terfi 
royn'dakl dilşman mev:zilerini bom • ettirdi, fakat Yemrne yolladı. 
~a~ıman etmiş ve bilfıha.re daha Yemenden döndükten ıonra 
ilt~nye giderek Pueblanuc~o Del Ter- 1kincl vı·lh 1 f fiti . 1 J ·bı v·ıı Del R k . e m n masıy c genen 
n e, ı a ıo oylerini, Mon. olan 17.zct Paşa me rutı}etin ılanma 
toro istasyonunu ve Alcara Ccjos cl- kndar YemC'nd~ kaldı ve inkılApts er
varında F...spl~I yolu Uzeri.ndc 30 kam kAnı harbiye rci lığinc- g tlrildı . Son 
yontuk bir dilşman naklıyc kolunu ra İmamı Hamldcttinln bıyanmı ten· 

(Al".ka.cıı a.. S ü. 2 de) (Arkası Sa. 3, Sü, 7 de) 

Belgrat lçtimaında 
Askeri Bir Pakt 

Vücude Getirilecek 
Belgrat, 31 (TAN Muhabi

rinden) - Küçük Anlaşma dev 
letleri Konferansı yarın burada 
açılacaktır. Yugoslav siyasi mü
messilleri, bu konferansta, üç 
devletin büyük beynelmilel me
seleler karşısındaki müşterek si
yasetinin tayin edileceğini tasrih 
etmektedirler. 

Bu suretle aralaı ındn noktainazar 
veya hattıhareket lhtıUi!ı mevcut ol 
duğu hakkındaki fayialara dayana _ 
rak vücut bulan kombinezonlara ni
hayet vcrilıniş olacaktır. 

Belgrad konferansının, kilc;Uk an· 
laşmanın Milletlel' Cemiyeti çerçeve 
si içinde ve kollcktif emniyete daya 
narnk kurulmuş ve 8.zasındnn her bi· 
rlne komşulnriylc olan mUnnsebelle 
rlni kendisin en uygun gclrcck şe
kilde lan im imklınmı "'crC"n bir bö:-

CArk ı Sa. 10 Sil. 5 t ) 
Yulgoılav Ba Vl'hili 

3. Stovaclinoviç 
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Türkiyede Yenilik 
Mücadelesinin Tarihi 

·Muallimlere 
Si9orta 
Teşkilatı 

Ruam 
Mücadelesi 

iç Ticaret için Ye· 
• iskele Sara)Our· 
nunda Kurulacak T Urkiye modem A\'rup& ne 

geç umaaa gelmlf olmakla 
be ber, Türk fikrinin liderleri, 
Avrupada vukua gelen değişikliğin 
mahıyet ve hakıkatinf daha çabuk 
kavramışlardır. TUrk milliyetçile
ri tarafından kabul edilen ,ekil ve 
ıu et, yakm ve on... l)arktaki mU
masıli hareketlerden daha bariz ve 
kendisıne hu olmuftur. Türk mil
li~ elçileri Avrupa mUmeaalllenni 
her hangi bir bafka milletten daha 
ıulüs \'C sadakat
e kopya etmişler-
dir. 

Punun için, in· 
k şaf ve tekamUIU 
nün bugUnkU saf
hası neticesinde, 

yaşamakta oldu· 

fu şarka ve Orta· 
zamana mahsuı 

her şeyi, an'anevf 
hareketlerine u -
fa.k bir ehemmiyet 
vermeksizin, at -

mıya ça.h§masma 
ve kelimenin bUtün 
mAna.slyle günün 

Avrupa devletleri 
arıunnda, mevkil
nJ almuıma hayret 
etmtmelldir. 

M hmet Alinin 
Suriye ve Anado -
lu IE'.ferleri, TUrkl
yenin ana kanun -
lannda ıslahat ic

rasına nik olmuı 
ve uırlardan be -
ri d e ğ i § m e k-
aızin ~vam ede.n prka n: ahınıJS 
ıdarı mutliklyetin mua.sır meşruti 
bir idare~e doğru tebdll ve iatiha. 
leııı lüzumunu k.ıamen ilham· et
miftir. İkinci Sultan Mahmut, BU. 
yt1k Petro gibi A wupa uautunde 
tallın gormu, bir ordunun ve ami 
mutlikiyetçl bir idarenin vücuda 
getirilmeal lüzumunu idrak etmiş. 
ti. 

İkinci Mahmut 28 - Mayıs - 1826 
da me\ cut Yeniçeri ordusunu lağv 
ve yeni bir ukeri nizamın lhdaa 
•e tenslkinl irade eyledi. 

İşte 'bu tarih TUrkiyedeki Tar.zl
mat ve ısllhat de\Tinln başlangıcı 
•ayrlabilir. Garptan zabitler getl. 
rildi. Talim, tahsil için A vrupaya 
ı nç zabitler gönderildi. Askeri 
idadisi tesis ve ilk nezaretler ih· 
da8 ve idarenin tedricen tensikine 
teşebbU.. olundu. 

L e Monltc!ı!r Otıoman,, aaıu· 
da türkçe ve f ransızca bir 

ftSDll gazete nqrcdildi. Yol in
pamın lüzumu ve ehemmıyeti an
la,ıldı. llk defa olarak en mühim 
Avrupa payitabtlarına daimi Tilrk 
8efirleri gönderildi. Bu mllnase
htle Avrupa kıyafetlerini kabule
d p giyen İkinci Mahmut böylece 
devlet ve aaltanatına münevver 
mutlikiyet modelinde yeni bir ,e. 

ve esa.s vermlye çalışmlf olu· 
Jordu. Fakat o. A\•rupayı yalnız ta 
Jialarla ve raporlarla bıliyordu. 

tUn ıtllhat ve teşebbüsleri yU. 
tU kahyortiu lslahat ve 13°ni

ve hakikatlere nüfuz edemi. 
u. Buaıı yapılan işler ldeta 
an operetlerine benziyordu. 

ttl Türkiyenin en yüksek, en 
tltuslu aıntflan bUe, hemen ka

e&hU kalmıtlardı. 
1838 de İkhıcl M&hmut öldüğü 

it, halk her yerde on un ıall. 

a tam ~ir yabancı röıiyle ba· 
rdu. Haleti AbdUlmecit evve. 

1enelerce Parla ve Londrada ya
ve Avrupa.nm terakkisi hak. 
memlekete daha açık fikir· 

e dônmUt ola.n Refit Paf&.nm 
usuna uymut bulunuyordu. Fa. 
ftetit Pata yalnız bir latiına 

Ve memleket her hanıt bir u
te,ebbUae llkayt kalıyordu. 

*lllÜlm kendi anu ve tefvild ile 
edl1mt9 olan ıallhat, milletin 

ve lnkifab hwnialarmda 
a BUyUk Petro ve Avulltur. 

ela lklııci Jozetln llllhatı &lbiy-

UyUk mllhat f~nnanı "Hattı 
Şerif 1839 senesinin ikin. 

"""'nauıln tlçUnde GUlhane ura-

1 4 1937 -1-.... _., 
il 11111 -

Hanı Kohnun ''Şarktaki 
milliyet mefkOrtsl • Naayona 
lizın tarihi., ismindeki eseri -
nin ln&ilizcesinden · 

1 ür"'eye çeuiren: 

Ali Çetlnkaya 

1 
(Bayındırlık Bako.nı 

---

B. Ali Çetinluıya 

ymda resmi içtima halinde ilan o. 
lundu. Bu ferman mutlilkiyeti lağv 
ve f~dl lhtlruın üstünde olmak 
üzere kanwı ve prensiplerin mer'i· 
yetini vüeude getırlyordu. Muasır 
me,ruü devletin temelı aWmış o. 
luyordu. 
Yakıa bu ı.4\ihat. devlet idaresi

ni yeni bir devreye götüren muaam· 
mem bir tebeddül gibi ilin edil
miş olmayıp, ancak lslim kanunu 
esasisi olan ,eriatin hakiki ruhu. 
na avdet gibiydi. BütUn tebea 
hakkında ferdi hurriyet ve uıal, 
csın ehemmlycıı ve din farkı c.l
ma.ksu:ın bUttin Osmanlılann mU. 
savatı irade ve illn olunmu9tur. 
Vergi, adliye, ordu aaha.-ında ı.eli· 
hat vadediliyordu. Müslümanlarla. 
Müslüman olmıyanlann klllll'lll bu. 
zurunıia miliıavi ('IJrnalan, Ortaıa
man İslim idaresinin hitama er
mif olması minuına idl. 

Maarif Veklletl, ilk tedrisat mual
limlerinin vıµiyetlcrinl esaslı surette 
ıslah edecek yeni tedbirler a.lmıya ka
rar vermiştir. Bu tedbirleri araJ;Jtır
mak üzere kurulan komisyon işini bi
tirmft. hazırladığı raporu vekalete 
vermiştir. Raporda, muallimlerin mad 
dl ve mMevi ihtiyaçlarmı zamanında 
karşılayacak yeni tedbir ve esaslar 
vardır. Mullllirnler için hususi bir ei
gorta teşkilatı yapılması, prevantor
yum ve sanatoryumlar kurulm~ı, ilk 
yapılacak işler arasındadır. 

Komisvon, munllimlcre verilmekte 
olan meaken bedcli ile köylerdeki mu
allimlerin maaş tevzii işinin pratik 
ve daha faydalı f ormtlllere bağlanma· 
ıma lüzum göstermlıştir. 

Maarif Vek.Ale!J rapor UJerindeki 
tetkiklerini f'l tlrdikten sonra muıı.1-
limlertn terfii i huıuslUlda icap eden 
tedbirlerin tatbikine geçecektir. 

Sivrisinek 
Mucadelesi 
Yapılacak 

Yqilköy ve Bakırköyle Eyüp kaza
• aı civarında görülen ıivriainek akını 
jhakkmda ııtma mücadele reisi doktor ,B. SeyfeddJn ısu izahatı venniftir: 

. "- Yqilköyle Bakırköy araamda 
• , Ayamama de.ttelnin meY"aana getirdi 

l
ji bir bat.aklık vndır. Bu saha müca
dele mıntakuma dahil olmamakla 
beraber nuan dikkatimizi celbetmiş· 
tir. KüçUk Çekmece gölü tekrar tet
kik edilecektir. Mücadele mıntaka-

. aında soğuktan kaçaru sıcak yerle
re. çukur, kuyu ve e\' helilanna sığı
nan ıivriainekleri imha iÇin bUtUn 
tedbirler alınmıştır. 

Eyüp, Şişli ve Maçka taraflarında 
eivriıinf!k ulup olmadığı tetkik edile
cektir. Mücadeleye ihtlvaç vArsa, ace 
le tedbirler almmuı lçia vaziyet Ve
kllete bildirilecektir.,, 

B ört ay aUren rUam mU
cadelesi tanıamilı bit -

ıni, ve sekiz bin hayvan mua
yene edilmiştir. Bu yıl yapı -
lan mUcadele iki sene önce -
kinden daha iyi netıceler ver 
miştir. Mücadele öbür sene 
tekrarlanacaktır. 

Adapazarı ve civarında c;ı • 
kan şap hastalığının vılAyetl
ınlzdeki hayvanlara sirayet 
etmemesi için Pendıkte kor -
don yapılmıştır. Hududa ge
çen hastalıklı hayvanlar baş. 
ka vasıta ile mezbahaya gön· 
derilınekte ve orada yenile 
cek hayvanlardan tamamile 
q.yrı olarak öldürülmektedir 

nı 

Ş ehrimizde bulunan gümrük ve inhisarlar mtcşan Adil ~ 
kuldaş, gümrükler müdürü ve liman idan müdürü ile 

birlikte dahili ticaret ef yası için ayrılacak iıkele tdunda dün li
manda tetkikler yapmıştır. 

Bu arada Saraybumu, Eminö- Ankara vapurı esculı ıelıilJe 
nilndeki iskeleler, hal yanındaki to.m.ir i!iY!'r 

. Denizyollım ıdaıı bırkaç vapunı-
meydanlrk ve Galatadakı Şarap nu esaslı şekilde air edılmek Uzere 

iskelesi gezilmiştir. Yeni iskele. Haliçe sokmuştudir müddet e~eı 
. Almanyaya gönde!rek orada tamiri 

nın Saraybumunda kurulmuı dil&Unülen Ankaraapuru da Havu-
çok muhtemeldir. Kat'i karar za alınmıştır. Ankt, havuzda iki ay; 
bugün verilecektir. kalacak, makineleıkazanları gilver

==--......:::=======-c==;-===_.,.===='='-=c::-:::mr:ıı::::======= te ve teknesi eeuaurette yenilene
cektir. Bu ta.mira 60-70 bin lira 
kadar bir para aardilecektir. Anka
ra vapurundan \ka Karadenı~ 
Cilmhuriyet ve Dini vapur daha ta

ı. nir edilmek üzentavuzlann boşal· 
"'ma.sını beklem4!ktaler. 

1 Şirketi Hayrenin araba 
1 uapuru elerleri 
ı Şirketi Hayriyelaresi Beykoz ile 
jYenJköy aruında:-aba vapuru se
ı f erlerine bqlamailere llkbahar ta
ı rlf eaile birlikte arıa vapuru işletml 
'ye baflayacaktır. lhasaa Avnıpadaıı 
1
bu aene eehrimize omobUli kafileler 
halinde f ula aeyy geleceği anlaşıl
mıetır. Bu seferle Avrupa tunst a
centelerinin mUraaU üzerine yapıl· 
maktadır . 

'aıovadakl bUyük otelin ın,aatı tamamlanmıştır. Kaplıcalar mUdürO 
doktor Nihat R"at, banyo salonları tesisatı için Almanyaya ıittniftlr. 
Yukarlki resimde otelin son vaziyeti nl görüyorsunuz. 

Tahlikat 
Komi!yonu 
işini litirdi Dört Şehirde 

Eğitmen 

Kursları 

Otelciler 
B • ı • "' • Elektrik ftrketin tehlrdeki test-i r 1 g 1 n e aat ve tebekeleri terinde tetkikler 

yapan heyet, çal.ış,al.annı bitirmiş. 

•ı t• ı tir. Varılan netlceıakkmdakl rapor-1 r az ar lar parça parça ~te gonderil
mektedir. Heyet ııalan bugünlerde 

A:r. nüfuslu köylerimiz için köy e- Otelciler. birliği .kurulması içtn ha- Ankaraya dönecelerdir. Heyet Re' 
ğitmeni yetişlirmek Uzere geçen yıl zırlanan nizamname projesi .O~'-- ı:ı .. u ~ıı.. .-- •• ,,ıoısu b • • :-

tecrübe mahiyetinde Eskişehir Çifte- verilmiştir. Oteltil!"-. _ ..... gulilerde bir m~1ham~im17:e şuna.n &aylemlştır • t>r çütJiğlnde açılan kurstan üruiı. .... + .. rı ... u ,raparak bırlıgi resmen ku~- - Şırketın tefllat ve eebekelerl 
rlci neticeler alanııu9ur. ~u &!ne de caklaraır. Beyoğlu otelcilerinin bır Uzerinde yaptığımı: tetkikleri bttlr
Edirne, Eski§Cbir, Erzincan ve Kars- birlik ynIJmıya teşc-bbl.ls etmeleri İs- dik. Netice hakkın<\ şimdilik bir rteY 
ta ac;ılacak kurslard:ı okutulacak nam tanbul otelci ve hancılar cemıyeti eövliyemem. BugUılerde Ankaraya 
zclıct sec;ilmlştir. Mn:ırif Vek5.lt.tın- mensuplarını telişa dUşUrrnil!f't;Ur. Bu dönerek ranorlanmı;, \'ekruete vere· 

Tramvay Şir.keti urnumt hleaedarlar dt! hususi bir komisy1Jn köy eğitmen- mUnas~hetle turistik evsafı haız otrl ceğiz. Kat'i netıce ~lletln ve~eM 
heyeti, dün, senelik toplantısını Met- leri hakkında bir kanun proJ"~l ha Bahiplerine bir mektupla müracaat e- karardan eonra meydı\na çıkacaktır.,. 
ro hanındaki merkezinde yapmıştır. zırlamaktadır. derek esasen nıe\'tut olan otelciler Komhıvonun vardıSı neticeler Uze
Geçeri aeneye ait bilanço ta.ildik edil- KurBlarll ~~uma. "'~mta h'J,.n. '\S· birlığfnln lkiy~ n~'rılma11ı~ı doğru bnl- rinde veklletle ternaslar yapmak Uze. 
mi§ ve müddetleri biten meclisi ida- ktrl vazifesını yapnıış 40 yMını geç- nıadıklarını auylemi~lerdır. re Belçikadan gel"n B. Broşe ve Kle-

Tramvay 
Şırketinde 
Toolanlı 

~ azalan yenideh ~lmlşlerdir. Ge- ~iyen lcöylUler a~ınacaktır. Kendile· Beyoğlu otelcileri, ccrnfyetln bu rin blrka~ g(indenbtri Ankarada bu· 
(enlerde Viyanada ölen Haneaeein ye- rıne k\lrsu bltlrdıktı>r. sonra ayda on mütalea8Ul& ıu fekll.ie cevap vennek· lunmaktadırlar. 
rine Delacroix, direktör ~ilmift,ir. ~ira Ucret ve zirat llet ve vesait ver!- tedirler: KAÇAKÇILIK TA'HKtKATJ 

·ELEKTRiK ŞlRKETlNDE ecelctir. "-Mevcut cemiyet bir anaf ceınl- Elektrik tlrketi tarafından yapıldJ .. 
yetidir. Yeni blrliğın tunatik bır ma. 

1840 ta Fransız örneğinde ye. Elektrik ~irketl umumt heyeti top- Maliye Vekili Berlinde niyeti olacaktır. OUnya.ıun her tara- it iddia edilen gUmrUk kaçakçılıfma 
ni bır Ceza Kanunu :e lanmııtır. Toplantıda meclisi idare MaJive Vekili B. Fuat Atrah. Pa- fmda böyle t.efekklUler vardır. btan- ait tahkikat evnla tberinde ihtıaaa 

1S59 da Meceil•'! ve daha ıonra Ti· reisi B. Veyl'ln latifanameel okun.mu§, rtsten Berline geçmiştir. 5 Niaanda bul otellerinin bit çofunda ~ynelıni- ınahkeıneısi müddeiumumiliğince tet-
< ar .. t Kanunu ·e adliye muanu.ı"'" 936 hesaplan tetkik edilerek hisse be.- lstanbula dönecektir. lel turiatik konfor yoktur.,. kiklere bqla.nmıtbr. Evrak tomar1 
!erine dair yeni nizamnameler a- tına l US t.vJçre frangı temettü tev- bUyUk olduğu için tetkikler uzun lil-
lmmı,tı. Fakat halk, bu ıslahata ziine karar verilınigtir. Arazinin Yeniden Yazımı için.. Yeni Polonya Batkonto1°au recektir. Gelecek ay içinde mubake-

gUç intıbak ed~lllyordu. Ve din, BUtUn memleket arazisinin iki sene Polonya Sefareti Mllstetarı Bay meye başlanmuı muhtemeldir. 
• akı<le ınahafilinjc · irat men!aat Dokloziye Bugünlerde zarfında yeni baştan tahriri hakkında zdzilav Szc?.crbinski, hUkunıetı t4ra· 

ve niıfuıları tehlikeye dütenler a.- hUkli 1 T tından lstaDbul Baıkonsoloa?uğuna ~ ~ 
raaında mukavemetle kar,ılanıyor. <ehrimize Gelecek ki kanun m erine göre, vı ayet- tayın olunmuştur. Yeni Polonya BJtş-
du. Padişah bile, ıallhat ile eaki ~ lerde 436 t.Ahrlr komisyonu kunıl· konsolosu, dün Vali Bay Muhi~din f'a 
tartların idamesi araaında fUphe Eski Düyunu umumiye meclisi ida- muştur. Arazinin bu mUddet içinde tUndağı makamınclA ziyaret et.ıniştir. 
ve tereddUt içindeydi. lnriltere ve re reisi M. dö Kloziyenin bugünlerde tahrir ed;lemiyecefi anlaşılmıı, ko
Franaanm ittifakı ile Ruayaya kar. Ankaraya gitmek Uzere şehrimize mlsyonlann 782 Y4! çıkanlması 7.aru
fı Türkiyeyi harbe sokan Kınm plmesi bekleıµnclrtedir, Dö KJoziye. rl rörülmUttilr. önUmUzdeki malt se· 
muharebesi, ali.hata yeni bir hı& ııin Türk borcu meselesi etrafında ya- ne batında harekete geçilecektir. 
verdi. Parilte alrtolunan ıulh kon. 
feransında, TUrkiye, Avrupa 0dev- ~cağı görllşm.ele~n ~a ıtmdiden 
Jetler heyeti ara.sına ilk Müslliman pıyaaadaki tesırlerı gorülmeğe bqla
devleti olarak kabul edildi. · mıştır. Diln borsada şayi olan bu ha-

Yeni Tramvay Ara"-l•rı 
Tramvay firketi, şı,u atölyeatnde 

yeni sistem arabalardan bir tane da.
ha yapbrmıştır. Oc; dört gün IOllra bu 
arabanın tecrübeleri yapılacak ve 
haftaya seferlere çıkanlacaktn'. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

E lrmek, frucell fiyattan ba 
hatta degtşUrllmemlştU. 

• 
H &I JIUdtlr Jluavtalllfne ftZlfe. 

fesi l1fvedUea IW maluLle. 
beeW Nuri tayin edllmlttir. 

• l ·'.8 Sen•al ~ubatında 1839 ber üzerine Türk borcu bir miktar 

ıenrımln · 18Jlha•\n.: teyit 9den yilk'Belmittir. 

Veba ve Koleraya 
Karıı Tedbirler 

Serıeri Mayn, Ortada Yak! s anayt Blrllgt e&ld reisi Vasıf, 
Muhtelif tarihlerde Hang - Kong. ri bU t 8tlmerhank He-ke lrum-Serse mayin, tun arat ınnaJara ... . • ..., 

H a t t ı H u m a y u n ncrir 
ve illn edildi. Futa olarak 
hıriatiyanlara, bUtUn vazife ve me
muriyetlere kabul ve intihap· olu. 
nabileceği Umidi verildi. Gayri 
mUslimlerin iştiraki ile villy,et u
mumi meclisleri ve bir devlet 9fı
raısı ihdası vadolundu. Ve asrf 
mektep usulU vücuda getirildi. 

Bu ıalihatm birçok kısmı dahi 
böylece klğrt UırtUİıde kaldı. Bu· 
nunla berabe,r istihalenin ha.kiki 
cereyanma doğru ilk adım atılmJ.f 
bulunuyordu. Kanun vazmda fe. 
riatln tek bir eua oldufu fikir ve 
tellkkisi, nlh~yet bir irade ile kal
dırıldı. 18!57 de en bUyUk ruhant 
ma.kam olan şeyhlsllmltğa tlbi bir 
kısım l~ler için terbiye ve maarif 
nezareti teais olundu. 

<Arkuı var) 
• 

------- Bombay, Kalkuta ve Hindlstanın di- rağmen halen bulunamamıotır. Deniz tahrOwıı nıUdtlrltiJUne tayin olun • 
fer bUtlin llma.nlan ile Seylira aduı Tic.aret DlrektörlUfU, bUtiln Kara.de- ~tur • Kqdıköy Su Şirketi 
muvaredatma konulan veba ve kolt-ra niz limanlarına arama için yeni emir ..,...... .. ~.., 

ile Müzakereler huWtklanna mahıus sıhhi tedbirler ler vermiftir. 

kad~öy~~~rketi dcleg~iMen~; hlrle~irilmişU~ Hundan ~m~ SU-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

dUn tek A k . . . M Vt!.Y§ kanalı yo u ile Uzak S1t .. ktan \1~kVı·11t.•~ ll~M~I rar n araya gıt.m19tır ena . · 
. • . . gıı!' en bütUn gemılPr, veba ve kolera ı !IU 

şe, ısırketin Nl1lmıun hakkındakı mü- bakımından, umunıl bir muaıeneye ~== 
zakerele~ devam için yeni aallhiyet. t!ht tutulacaklardır. 
ler almıştır. Şirket heyeti umumiyeei Tunus ve Maltn lbıanlan mUvare
topla~. fakat ~kaeriyet olmadığı ~falına karşı konulan tedbirler kaldı· 
için bqka gllne kalmıttır. nlıüıttır. 

Bir Senede 20,000 
Zehirli ga.zlerden korunma çareleri-

Caz Kuralan 8 Nisanda 

Köpek Öldürüldü nl halka öğretmek ic;fn açılacak kurs-
. tarda nisanın sekizinde derslere ba§-

936 yılında İstanbul belediye ımır- lar ~'ilktir. Bu işle uğraşan komla
lan Ic:inde 20 bin k8pek öldUrillmllt- yon. dUn villyette toplanmı• ve kurs. 
tür. Bu yıl mUcadele şiddetlendirlle- arda den verect'klerle kursların açı· 
cektir. · laafı yerlerin lilltesini lncelemi§tir. 

ı Nisan 1937 

PEERSEMBE 
Buıiinkü Hava: DECIŞIK 

BarUn hna, nreti amumbcdc bu1at1ıı 
olacaktır. Rüz&lrlar orta kuvvette esecek
tir. Eie mmtakaaında hafif yafıı ihtinali 
mevcuttur. 

DÜNKO HAVA 
l>Un, barometre 763 milimetre, hararet 

en cok 10, en aa 4,5 nntlırat olarak tnbit 
edılmıstlr. RUzılr, ,imal istikametinden or 
ta lmvvl'tte esmlstir. 

4 Uncu ay Glln: 30 Kasım: 145 
1355 Hicri 1353 Rumi 

Muharrem 19 Mart 19 
GUnet: 5.o&5 - Oğle: 12.18 
ikindi: 15,52 - Ak,am: 18,33 
Yauı: 20.03 -1-k: 4.02 
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fifK 
Tramvaydan Selam 
Ben tnım\'nydn ·en, yaya. ı;lden 

elam \'ettrnem; hele at Ustünde ot • 

am hiç ellmlayamma. Ot.omohilde 

zaten ~ ~ alnn gonnem ki elam 
Cenup Hududumuzda 
Bir Emniyet ve Zabıta 

T eskilatı Kurulacak 

Japon 

Başveki li 

Hayaşi 
f d8 veni isletme 

\·ereyim, 

' 
Türkiye • Suriye Hudut Komisyonu 

Bugünlerde Toplanıyor 
İ\nkara gı (TAN) -Dahiliye Vekili Ba~ ~ükrü Kaya, bu ha~-

ta . . ' hudutlarımızı bılakayıt ve şart cmnı-
ıçındc l{amutayda cenup . . . ah dccektir. 

yet çerçevesi içine sokacak t~ler~z hus:sta ha~rlanan projelere 

1 göre Cenup hudutlarımıroa hususi bir 
. IC~I emniyet ve zabıta teşkilatı kurulacak 

KÜÇÜK HAR \'e bu teşkilat gümrük muhafaza teş. 
HABERLER kilfıtiy1e işbirliği yapacaktır. Emniye

Y unıı.n Kralı, Met~k.~ası 
kabul ederek goruş • 

mUştür. Başvekil, Egenede .si 
yasi bir nutuk söyliyecektır. 

• f' 
• ngitterenin Parls se 1 -

ti umumiye mildUrU Bay Şükrünün 
bugünlerde Cenup hudutlamnıza gıt
mesi muhtemeldir. Aynca mutat toP-r 
!ant.ısı yaklaşmış olan Türidye ......ı 
Suriye hudut komisyonunda emniye 
umumıye mUdürUmüzUn Gu.iante 
\•alisi Alı Rıza Çevikle beraber bu 
lunmasI muhtemeldir • 

ı__: Iktısat Vekili Mecliste 
mühim beyanatta bulundu 

Ankara, 31 (TAN muhabirinden) - Bugünkü Kamutay top
lantısında siyasi müsteşarlıklara seçilen azadan boş kalan encü
men azalıklarına seçim yapılmış, Ereğli Şirketinin satın alınması 
hakkındaki kanun layihası müzakere edilmiştir. 

.Müzakere esnasında söı aln.n Ha-ı,-------------

lil Menteşe havza kömUr istibsalabn Tu•• rk 
da gorülen Umit verici inkişnf teba-
rüz ettirmiş, havzaya gıden hat ik -
mal edildiği v llmnn yapıldığı vakit 

\ 

bu mıntaka kömUr l lihsnlatmın beş 
milyon tona kada.r çıkacağını oyle
~. lktisat Vekilimı.zi mukavelenin 
akdinden dolayı tebrik etmıştir. Son 

Ticaret 
·Ban kas' 

rn Emin Sa.zak ve M.ithat Aydın da 
bu yolda du.şUndilklenni üade etmiş Ankara, 31 (A.A.) - "Adapazan 
lerdir. Müteakiben İktisat Vekili B. rürk Ticaret Bo.nka.aı,. heyeti umumi-

1 rl, Sir Jorj Klerk te • 
kaUde vkedilınek üzere 5 

nlsruıda vazifesinden ayrıla -

cakllr. E 
• B k Celfıl Bayar kürsüye gelerek muka - yesi bugün banka merkezinde idare rganl Q ır Tokyo, 31 (TAN) - Şimal Man· veleye mUtcallık sorulıı.n suallere ce meclisi başknnı Nusret Neraya lıış-

• 

Neden diyec.ek tntı : 
l'nynlıb1.n <laJma bir dlişlnınınY, Dtr 

Ul\'allıhk \ rdır. Önünde binlertıe 

metrcJik bir ) ol \' nJtmd iki ayak. 
l"ürii ba.b m yUrU. I ğnı u ' o ptk 
lptidni bir (intikal) eklidir. 

GeÇenlenle ~ etml lik bir lrıgillı ka.. 
dının keneli kullandı 'h hu u i tana • 

r iyle bllmrm n rcdeld f e) ezan a.. 
hn mm ü tünde dol ırken ka) boldu. 

ğuno gazetelerde okuduğum UIIUlll • 

doğrınm blr n1Uddet n) nny bab • 

madım. 
Ben \•a.Jrtiyle bhılklete bindiğim m. 

man his ettiğim gunını Urrc de,·e -

inde görerne'Ullnlı., 
O r;aman bizim mahalleclekt b .. 

~-nl, kom ulnnnuzdaki b ı örtUHi b.. 
dmlar v bo tandald bahçh nlar bu 
lki tcker:le.kli n~~ ip e) e nasıl binip 
te dli! moo n gitti ime ~arlardı. 
Şimdi bt ikletl mum 1 1 eml l kadar 

adi gördüğüm için o zamıın h m1B 

\'e blslkl time kn.rı;ı eh·annıdan top. 
ladığım hayranlrnlarm h rdığmı ·e 
isabet lı.liğlnl görerek utannuılda .. 

ş•ırket•ı nde.. çuryasındıı 500 Mançuryalı ihtiU\lci vap vermiş ve ezcümle şunla.n söy- knnlığında biribirinl mUteakıp aletil· 
ile muntazaman Jnpon kıtaları ara - !emiştir: de ve fevkaHlde iki toplantı yapınış-

Ankara, 31 (TAN) _Ergani tıa. sında kanlı muharebeler başlamış • Zengin kömür .. damarları tır. Heyeti umumiyenin alelade top-S ofya Onlveraltesl hu • 
~uk tal beleri imtih&n 

ynn. 
J..ı1kln n ıle ol n yaya blc;ikl~te lult .. 

. sistemini protesto ederek grev 

ilı\n etmişlerdir. 
den şirketı umumt heyeti. bugün:aaııt tır. lhtillilcilor 20 Japon askerini öl- "- Fob k~ıymcU. k.omUr satış~an · Jantısmda i.dare meclisi raporu ile 936 
15 te ı:i .. ket binasında '-'lllık topllzıu- nın ° sene ı rnyicı üzerinden Jn.pıla ı bilan o u okunarak tasvip edil· 

...,.. " ın.. dürmUşlerdir. -eaktrr. Ve bunun böyle olmasını da yı ı ç ~ 
snu yaptı İdare meclisi ve m ..... •kiP· iltizami olarak kabul ettik. Çünkü kö miş ve idare m lisi a.ıalıgından ayrı-

tfi. f!k Ü\ rl ra naz.aran dU ld.in ·e 

c::::AC I sı· r ler rapon:ı okunarak kabul ediijj_ A- mür fiya.Uan bütün dtlnyada yüksel lan Hnyrullahın y rine Emlik \C Ey-
zalarm ve mürakiplcrın hakkı ~r - Lindber9 mek isudadını go termiş ve halen tam Bankası genel direktorü Cevdet, 

• • lan tesbit olunduktan sonra m~aet - k 

O 1 U 
.. m )eri biten üç azanın yerlerine reni - Af inada de yUksclmlye b~lamtştır. ' ırakıplıklara da Ziraat Ban ası hu-

den Uç aza intihabı teklif o1un4ız. Ereğli şirketi bugiln havzanın 3-4 l{Uk mUşa\1ri Mazhar 1 'cdim Goknil, 
f CBa~ı 1 melde) Faknt bu t lif sekiz kişid~ mil- Atinn, 31 (Hususi) - Amerikalı üne sahiptir, denilebilir. En zengin 4.nadolu Ajansı muhasebecisi CenıU 

:mvnlhdır. Onun lçln trannayda '"'a 
anlha<1a lkt-n y&;) a do lamm görme. 
mezllğe gdlrlm. Onlardan da bana 

ka ı aynl harek tte bulunmalamU 
isterim. Gün gelecek ld in anlar ~ 
yukanda OJ !ediğim lngtllı kadım gL 
hl hususi \'eya taksi tılY) attkrle ge • 

rerlerk n ~ağıda ot-0mobll 'eya ara. 
bada gidcnlt'.r liırn ,·crntlJ ecekleır • 

kile memur edilerek tekrar Yemene rekkep idare meclisinin iı;lerl tedvir meşhur uı.yyareci Lindbcrg bll{;ÜD damarlar kendisinin imtiyazı veya Okten seçilmişlerdir. 
gönderildi, bir tnrafta.D da ~yan a.z~ edilebileceği mütaleaaiyle reı:!lolun - kanslyle birlikte Radostnn buraya ruhsatnamesi dahilindedir. Tah~in Fevkalade hey"ti umumiye toplan-
lığuıa la'-'ın olundu. geleecktir. An1erikalı tayynreci Yu - olunan ton mikabı 400 m

4
etr
00
° d.e

1
nn- .. .ısında ise Bankalar kanununa tcvfi-

" Yunan har du. k i ivil t recileri tiği ve umkunn naznran mı yon ' ed l •ftd·ı· t İzzet paşanın, '!'Urk - • - ldare meclisi raporunda g~en se. nanistanın a.s er ve s ayya d' B 1 t htA kan esas niznmnnm c ynpı an 11.'1 ı a 
bınde yapuğı büyUk yara:lık. hır ~·a- fa.al' •eti hulfı.sa edildikten 8

0
nra iş ta:rafmdn.n knrşılnnncaktır. Tayya - ton raddesinde ır. un ar sa 

1 
• ittifakla kabul edilmiş ve bu arada 

dlr. 
))linya bindiği makhuınln ür'atlne 

na bırakılırsa asken " sıya& ha)a. • ~~ ~'Y 
1938 

senesi ortalarllın doğru reciyi görmek üzere Tatcy tayyare is dır. 'Bu satıh işlendikten, daha aş~- mınta.knvi bir mahiyet ifade eden A-
tında devlete gösterdiği en parlak hız. e enı~ ğı bildirilmektedir tasyonuna giden ahalinin fazlalığın ğıda suyu geçtikten sonra nasıl ~ır dap:wın isminin kaldınlnrak. Banka 
met, lmamı Hamidettınle yaptığı mu- kabil 0 acn • dan bUk\tmet \'Csika vcrmeğc, vesika- manzara gö. terocet;rine dair ~enUz nın sadece "Türk Ticaret Bankası., 

göre derooe derece yük eldlkçe yaya 
yürürken hemhal oJduktannı hor gö. 
rür gibi bir ta\'ır takınıyor. l te. onun 

l~in<1ir kl bu gibllerln scliunı bana bir 

ısırgan gibi &eliJ or. 

kvaeledir • lmıyanlann Tateye bırakılmama • knt'i bir fikrimiz yoktur. Bclkı ?-a ismini alması tasvip olunmuştur. 
:Bu .nwknvclc emenin Tilrk genç - Mili ReHüranı U~unıi 81 0 

karar vcrmeğe mecbur olmuştur. zengin bir cevhere tesadüf edilebı - ::::==============-
lerın ................ ımnı;; na set çekti ve bil sına lir, ve yahut bitmiş olabilir.,, B. FELEIC 
)-ilk harpto Yemencie bulunan .L.U(A ll·:.r--ti Toplantı,ı ısmarla- Vekil, h'Jndan sonra havzanın is- As,· ı er ,· k·ı cep-
kuvvetlerini sefaletten kurtardı. 1.z- Ankara, 31 (T """-T) - 1w~ -- ... o_•" y ·ıstanın b IU' -~ .. ~ unan tihsal miktarının 2 miJyon tona a -
ıet Paşa, bu hi.zmetile umumun hür- ran sigorta şirketi uınuttıı heyeti bu · 3 5 ·ı Ab ham 
metine hak knznnmışt.:rr. mln ÖPlcdcn sonra 1'asnkasında dıg ... ı Kur~unlar liğ olduğunu, bUtun aktifıle ' mı- hede bozguna ra 

lz.zet Paşa Balkan harbinin sonu- tı... e h U 3 yon Türk lirasına almdığnu, bunun 

d 
,r,.,,.., 'C'.· toplandı. Muamelat ve CIJıabata m : Oslo, 31 (A.A.) - Yunanistan ta.. (10) senede ve (10) miısavl taksitt.e Paşa Korusu 

na 06~ u Yemenden dönmtiştür. s:.ı./• teallik raporlar okunup idare heyeti U " d 1 
veli Erk8..nihnrn rcı'sı·, .. "11ra başku - i ıl rafından 15 milyon kurşun için bir bila faiz ödeneceğini söyllycrck m - U g ra 1 ar k 

- r ""' ibra edildikten sonra e "kot in bu Y tehassıslar t.a:ra.fındnn yeni bir işlet Bcykoz.dakl Abrahaın Paşa oruını• 
mandan vcklli sıfatile Çatalca müda hissedarlarına 0,08 tenıettU dağıt • hilkumet fa.bıikasma yapılmış olan b k' seler tarafından tahnp 

f d 1 k kı ıne sistemi kurmak hususunda rapor (Başı l incide) nun azı ım d iti ada 
aasm a ça ı.şmıştır. Mahmut Şev • mak imkiınrnı elde etliği anlaşıldı. siparişin ilk dört milyonlu smmm • . . edild\ğmi, okuyuculnrımız an m 

ket Pa.şa.mıı vefatında Harbiye Na - Bu temettü, 15 nisandaıı itibaren lş gönderilmesi Norveç makamlan tara.. hazırlandıgını bildirmıştir • oombnrdıman etmiştir. Akşama doğ. şayan bir zatın Yerdıği habere at:!eın 
r.ırlığı da kendisine verildi Bu sıra- Ba.nkaııt fllbeleri tnrafıııdsn tevzi e- fmdan durdurulmuştur. Haber alın • ~ apılacak İfler . -u saat 17 de ise otuz hUklımetçi ya~nuş ve alakadarların dikkatini cm• 
da birinci ferik oldu. dilccektir • . b 1 tek Bay'C<'lnl Bayar, am le işi Uze - Montoro ve Villa Del Rio- betmiştlk. Dün, vilayetten aldığımıs 

Buyuk Harbin ilk yıllarında kendi dığma göre, hilküme:, un arın - rinde mütalcalarını da teşrih ve hav .a~are.'.. . i . bir mektupta korunun tahrip edılme-
aine vazife verilme~. 1916 da Anadolu sigorta §i~eti umumi hey rar ihraç edilmiycceğl hakkına~ te. za dahilind~ amele haya~na u~·gun dakı bUtun d~§ll_1ıuı mevz l rini bom diği bildırllerck deniyor ki: 
şarktaki ikinci ordunun, bir sene son eti de bugün umumi kongresini ak· i ll lhtiva eden vesikalara gclmce. konforu haız bir yaşama eıstcm! bu- :>ardunan etnııştır. "Yapılan tahkikatta, bu korıı~un 
ra blltUn Kafkas cephesinin kuman dcurrlş ve ruznn.mesi.rıdeki iş!eri gö - m na b sevkiyatı talik edecektir. lunması zaruretine ~aret etmıştir. Butiın bu bUcumlar, tesirli olmuş, Emlak ve Eytam Bankasına ait oldu· 
danı oldu Brestlltovsk ve Bükreş kon rUşmüştilr. Şirket bu hl hissedarla.rı- ye kadar ~ - • ~Y <?clal Bayar istihsalutı artırmak Villa Tueva ve ~lduque'dcki düş - SU ve lçincle korucusu ''e be~~aı. bu· 
feranslarında askeri murahhas ola- na beher hisse için 15Q Jcuruf tevzi e. ){"tap Kiğıtlan lçın ıçln liman, oimendüer ve gemi işle- nan tah§ıdatt dngıtJlmıştır. lunduf;'l.ı ve korudan keıdldıği ıddıa °'" 
r&k ıbulundu. deccktir •• 

1 lthal Müıaadeıi rinin ele almdığını da anlatmış .ko - Difer cephelerde ıunan 4000 ağaç değil, geçen 8C'De fır-o 
Mütarekeclen •onra • Bazı finna- mtlrleriıniz için yeni bir piyasa tc • tm:ı sebebile yıkılan 200 kadar ağacın 

Mütarekeden sonra İttihat T ---- Ankara. 31 ~TAN) U d ih~ikar min edildiğini Sudye hariç nefsi Fran A.rngon ccph :Sinde tayyarelerimiz bımknca mahallinde te~bıt tdıler~k 
rn.kki ldnresı yıkılınca bitara:e e • Fethiyede Hava Tehlikeıinden tarın kitap klgıUarı ze[~~ı:S.t Veka- en ve Fransa müstemlekelerine kö - asiler tnraiındnn bomba unallnde muayyen bedel mukabilinde sat1ldıit 
~umt hUnntilctJ kaza~mış bir d:~ı~~ Korunııt• yaptıkları an~ıtşılmı~tt" ilen buhranın mUr entılncnğını mUjdelemiştir. ı.ullanılan Kusco clvanndaki Sa. anin ılmıştır. 
auamı sıfa c ve .Mü~ir rütbesi! Fethiye, <TAN) _ J-:lalkcvinde ha- letl, jhda.5 cdıtr;ı~k 1~dc;etli tc<lbirler Bu izahatı müteakip meclis, mu ,ll_nnnigo fabı~lrnsııu dün gece bo.m· :Mahalli hilk(\mel \'C belediye bu ko-
darete getirildi. Sadareti ancak e s;; va tehlikesinden korıııına kul'l!lan- önüne geçmek ı~ın .ı:~ Unrında oldu"'u kavelenln tnsdikine ait kanun layi - >ardıırıan ctmış ve fabrika tızcrınc nmun gfü:el bir suretle muhafa.zastle 
gün eürdU. Bu sırada Mondros mu~ na b~lanılmı tır. almıştır. Gnz<;_tc ka~~a da muvakk~t hasını kabul etmiş ve cumart<'Si gil· 40 infilA.k v~ ,100 ynngrn bombası her 7nınan alllkadardır. Bu itibarla 
rekesi imzalandı. Yedi bi 

1 
bş 

1 
,....nJTI madenleri gibi, kitııp kllgıtıarı . d ~inin veri- nU toplanmak üzere içtima& nihayet atmıştır. Fa .. ıkada yangın çıkmış. yl'rııırt olmıyım bu ya~ınm tavıihlnl 

P lk 
n u an Jl'~ rd . tif . 'thal müsaa e lm. 

Tevfik ~anrn inci kabine.t1inde aınelemnln d b kıl,.sla a~ ıs a.. ve hususi bır ı vermiştir. tır. rica rclt .. r ,, 

Dahiliye Nazırlığını kabul etnıe!!i de etlirilme11t dU~Uni!lıllektedır. Jeceğl anl~lmBktadır. 
resmi hayatının en bUyUk hat.Mıdır. --------.. 

~;~a~~:!·r:v:~r~~:nk~~a~ 0----rtaavrupada Sı·yasz" Hareket 
raya gitmiş. bir daha kabineye gir · 
memek vAdlle lstanbula dönmüştür. 
Dört ay sonra. Tevfik Paşa kabine • K , • •, •.,, • • • •.., • • • ............ ••• •• ... • •• • • .. • '• '' ....... ~ ta Avrupada sUkOneti temin ile ve 

• k b l t ont C'ı"a-"nUJ1 Belgradı; i ................. ~ hoşnutsuzlu .... ll izale ile alft.kadar 
einde Hariciye Na.zırhgmı a u e - ,, ·- RIZ ;ı.RUL i Et miştlr. Bununla beraber görüşlerin Rorna"~a eaşvel<ill M. Ta. y AZAN . öMER A 00'=7 olduğu gözden kaçnıııdı. 
"e aldandı~ı ve kendisinin imkan- tareskonun Prağı: çe1<osl~vakya J • • Yakında doktor Şuşnigin Sinyor 
u f:iiU• Başvekili M. 1-iodzanın Viy.anayı .............. •• ......... , • .-.• •' •' '•' • • .·.·-. -·-··~··----• Mussoliniyl ziyareti, bekleniyor. 
.,. ve tehlikeli addettiği birçok hare ı Y tah - -- tt f ki · it ı ı yapılan ~ ziyaret, llgosıavyanın payı • . · eserlerden· mu e 1 orıne ayn 1 8 Bu da bir nezaket ziyareti olarak 
ketlenn

. fillen tahakkuk ettirildiğini .. Ü'- . .. meyı tahakkuk ettıren . f 
1z 

tında kll~ ~ ltıUH devtetlerı mtu • d'ır yeni muahedeyi izah etınesıne ır kaydolunınaktadır, fakat onun da 
bu"vtik bir saffetle itiraf etmiştir. ı rın ıan ısı • ınessil e 1n beklenen top ' 

8 1 
Ad • tik sahilleri sat verecek ve onun küçük itilUa Orta Avrupada sulh ve mUsalemet 

Prof. Dr. Server 
Hilmi ihtifali 

Dl~babtti ve Ecu.cı mektepleri 
eski direktörü merhum Dr. Serwr 
Hilminln vefnlt dönUm yılı olan 2 nl· 
.ınn 937 cuma gtlnU at 13 te Merkez.. 
.ıfcndid ki kabrinde büyük bır ihtı!al 
ya.pılacaktrr. ------

Atatürkle, Amerika 
~et Paruı bUtiln bu noktalarda hiç Ba . . da vu- u an aşnıa, rıya . 1 . U ...,,.. TürklY• ŞVekılınin yakın . U • d 

11 0 1 
etti'·ten baş karşı Yugoslavyanın taahhütleri - ile al!kııdar olduğu şUp ıe tl'lİ got 

şüphesiz yanlış lçtihatıarda bulunmuş ak 1 8 ıyaretı, zerın e su ı tem n "' ela 
l kubulaCi ş okal "A •lirat ı rn e ka 'k' 1 k t' 'ktisadi ihtiyaç ne tesir etmedıginı izaha lmklin rür? cu··mhurreisi Arasın 

tur. Fakat hUsnUniyeti ve \'a ansever orta "' .. ar . v. rupada deva. - ı ı mem e e ın ı Cerçi ltalyan matbuatı Habs -
li 

.. b te- k f .. Trl la temin edecektir. ği hakkmda knl'iyyen şup e ve boyu sıyası aatiyetin ııışa • tarını da gözetlemiş ve s<>E> anı • burgların ıadelerl meselesinde men 
J"eddUt göserilemez. lzzet Paşa Anka de~eridır. Bütün bu ziyaretler nıev rnıştır. Çünkü sanksiyonların tat· Kont Ciyanonun Belgratta an- fi bir vaziyet almış ve b6ylece 
raya gittikten sonra orada kalmış''~ net dostlukları sağlamak, yeni dost bikine kadar ltalya, Yugoslavya- !aşmalar inu.asile meşgul olduğu doktor Şuşniğin siyasetine tama -
ınilU h '" tin • · hcrhangt cu ı ak ve k. blrta • d b ı Ukume verecegı Juklart' yo açm es ı ld nın en iyi ınUşterlsl idi. sırada M. Tataresko Prag a u u- mile muhalif olan bir tavru' takın· 
bJ.ı. hizmeti kabul elmiş olsaydı, as · hUsuı .... etleri ortadan ka ır· R d t ı· ı d B .. ,., A t r Jc kırn . " b luyor Kont Ciyanonun Belgrat zlyare- nuyor ve umen or usunun es ı· mış ar ı. una r06men vus u • 
erlik hayatı kendisine 18.yik bir l!IU· k !çın vuku u • d hinden başka beynelmilel mesele - yanın siyasetine Roma protokol -

GeÇenlerd Amcrlk da Tyl'rs mek· 
teblnd(.. vukubulan lnfilik miln&MA>e 
tile Rei.eicUmhurumu:r: AtatUrklc Ame 
rlka RcisicUmhuru Ruzvt'lt aruında 
tariye ve teşekkllr tt''gra '!arı teatJ;ih 
lunmu§'lur. 

tetıe lkınal edilmiş olacaktı. rna dilter ltalya centilmen al- ti, Adrlyatik devletleri arasın a ı ı ı d lnrı ile ger..en temmlrzda yapılan 
~ lıı. e • alardan çoğu • vaziyeti sanksiyonlar devrinden ler e nıeşgu o uyor u. '1' kerı t?dan göçüp gden tem~ as- rınıanı. bu anlaş~~eniıde sulhün daha önceki devreye götUrmekle M. Tatareskonun Prağı 2iyare· Avusturya • Alnıanya anla~ması • Yunan Millt Bayramında 

hUrtrı.ve vatansever devlet adam~ı mın. bılhassll A !anların ltal· kalmamış daha iyi bir beraber ça- tinden sonra Çekoslovakya Başve- nın haklın olduğu muhakkaktır. ' Yunan mltlt bayramı mUnnsebet!le 
~il·e~~lze11fimb_ılldarı·n·vrıez.a.ilesine derın de"anılle alAkadar 0 Uk ddeme lışma devri açmıya yardım etmiş· kilinin Viyannda doktor Şuşnig ile Anlaşılan Avusturya komşula- ReiskUmhtır AtatUrkle Yunan Kralı 

ya ile anıaşnııdarına m a tir. görUşnıesi göze çarptı. Cerçl ziya rına karşı herhangi bir taahhüde !Majeste Jo j ve her iki d~vlet Ba~ve-
lftrh • 0ınıuştur. d Betgratta kOçUk ltilft.f devlet • retin sırf nezaket ziyareti olduğu girmemekle b re.ber hepsi ile ge- dli ara!!mda e mlmt tebrik tt'lgraflan 

""8hnıe ~ınun cenazesi, lbUyük me .~ ıtalya ile Yugoslllvya arasıdnd a leri konferansı Yugoslavyanın ileri sUrOldti, fakat bu ziyaretin or çlnmlye karar vermiştir. teati olunmuştur. 
Drotra.zn aldırılacaktır. Mers.Eime aı inııala.nan muahede bu muka e-

bl1211n hamlanacaktlr· 
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1\11.ahkemelercle 

BiR SAHTEKARLIK DAVASI 

Kaçak 
Kağıtlar 

A sliye üçünca ceza mah
kemesi dün bir suiisti

mal davasına baktı. Suçlusu 
Yeşildirek karakolu memurla 
rından polis lsmail Hakkı idi. 
Mahkemeye gelmemişti. 
lddıaya göre, lsmail Hakkı, 

Abut Efendi hanında 59 nu -
maralı Yusufun odasında bir 
araştırına yapmış ve karyo -
laııı.n altında kaçak iskambil 
k!ğitları bulmuştur. Sonra o
da sahlbile uyuşarak kaçak 
kAğıtlar hakkında resmi mu
amele yapmamıştır. 

Arsayı Büyük Bir 
Sahibinden Habersiz 
Satmıya Kalkmışlar 

Ağırceza mahkemesi, dün akşam geç vakte kadar bir icra sah
tekarlığı davasına baktı. Davanın, birisi mevkuf olmak üzere dört 
suçlusu vardL Mevkuf olan Leon Llıtfi isminde bir takipçi idi. 
Gayrirnevkuf suçlular da dördüncü icra memuru Mustafa ile Şük
rü ve Şevket isminde iki mübaşirdi. 

İddia Ş'Udur; Leon Lfıtfi şimdi Ati-rı--------------
nada bulunan Petro oğlu Vasilin kıy. Tevk·ıf 
meti yüksek bir arsasrnı bulmuş ve 

Edilen 
Doktor 

Sinerhacılığın 40 senede yaratbğı EN GUZEL, EN NEFiS ve ŞAHANE FiLMi ' 

BU AKŞAM fp~k V0 .M.elek ~inemalarında 

AOMEO ve JULbiE'f 
SEVENLERİN VE SEViLENLERiN - AŞKI TANIYANLARIN FiLMi. Bat roUerde: NORMA 

SHEARER - LESLIE HOVARD - JOHN BARRYMORE 
Bu akş~m için biletlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: MELEK: 40868 • iPEK: 44289 

Bugün matinelerde Melek1te: SON RUMBA· İpek'te: KARANLIKTA UÇUŞ 

• 'I 
Bu akşam SARAY Sınemasında 

senede yalnız bir ş3-ıeser filmi çeviren yddız 

PAULA WESSELY 
Macaristcn Geceleri 

{JULlKA) 
filminde mtiessir ve ihtiraslı rolW.eki muvaffakıyeti ile bUtUn evvelki 

muvaffakıyetleini unutturacaktır. 
Bu filmdeki musikisi; mizanseni e bilhassa cazip menuu bütiln se

yircilerin nazarı dik-atini celbedecektir. ·--· ilaveten: FOX JURNAL son dünya haberleri. __ , 

Yakalanan Eroinciler - BUHAFTA -, 

. 

Radyo 
Bugünkü 

lstanboJ: 
program 

. Oğ'Je neşriya~ı: 12,30 Plakla Turk musiki 
sı. 12.50 Havadis. 13.S Muhtelit pili: ncıri· 
yatı. 14 Son. 
, ~~ııam neşriyatı: 18.30 Plikla dans mıı 

sıkı~ı. 19.30 Konferans. Doktor F.ahrettin 
Kerım, lrade zafı, 20 Sadi ve arkadaşları 
tarafından Tiırk musikisi ve halk şarkıları 
20.30 Omer Rtza tarafmdan arapça söylev 
20,4~ ~~!iye ve arkadaşları tarafından Tiirk 
musıkısı ve 1ıalk '~rkılan saat ayan. 21.IS 
Orkestra. 22.15 AJans ve borı;a haberleri 
ve ertesi ıunün programı. 22.30 Plakla so .. 
lolar, Opera ve operet parçalnrı. 23 Son 

• 
r 

Dün şahitler dinlendi. Oel -
nıiyen şahitlerin çağırılmt't.Sı 

için muhakeme talik edildi. ı 

-=== 

Haciz Konan 
Eşya Satllmış 

bunu satmak için çareler aramıştrr. 
Nihayet onun namına birkaç senet 
yaparak ve dördüncü icraya müraca. 
at ederek senetlerin suretini vermiş 

ve Va.sile ödeme emri gönderilmiştir. 
Mübaşir Cevdet. bu ödeme emrini Sa. 
matyada Hacı Hasan mahallesinde es 
ki Ayanikola ve yeni muallim Fevzi 
sokağında 10 numarada oturan nya 
oğlu Vasile tebliğ etmiştir. 

Vasil bu tebliğata. itiraz etmedi~ 
için borç kat'iyet kesbetmiş ve kendi. 
disine trirrar mübaşir Şükrü vasrtasL 
le bir satış ilmühaberi tebliğ olun. 
muştur. 

Zabıta eroincilerle mUcadeleyi slk-
Balıklı Rum hastanesi doirtorlarm. laştırmıştır. Son zamanlarda eroin sü

dan Budal oğlu Petri, Vasi! llyadiya. ren ve içen 17 kişi yakala.nımş ve ih· 
sm refikası Katinamn çocuğunu dü - tısas mahkemesine verilmişlerdir. 
şUrttüğü için evvelisi gün yedinci is. 
tintak hakimliği tarafından kan ko. Otomobillere Musallat Olmut! 
ca ile beraber tevkif edilmiştir. Dok.. Lüks hususi otomobillerden öteberi 
tor, bu çocuğu srhhi bir zaruret üze • aşıran He.yik isminde biri, dün Tak
rine aldığını söylemiştir. Tıbbı Adli simde tutulmuştur. Hayik, muhtelif 
müessesesi. bu iddia Ü7.erine kadmr suçlarını itiraf etmiştir. 

Saltarıa 
SINEMASlNDA 

rABY MORLAY. CHARLES 
ANEL ve GEORQ RIOAUO'yu 
TEh'AN ZWE1G'in "KORKU,, 

Günün program özü 
Hafif Konserler: 

Senf?nik konser: 21.15 Biikre~: Senfonik 
konserı, 

Hafif konserler: 13.10 Bükreş: Kristal or 
keııtrası. 17.35 Vaqova: Orkestra, Sopran 
(Serenadlar) 18 Bükre5: Plaklarla konser 
18.30 Budapeştc: Rus kilise korosu. 19 Ko: 
l~n.y~: Ba~do muzika. 19 Hamburır: Eilen 
dırıcı mu.ınki. 19 Laypziı: Halk havalan. 
dansları. 19.20 Varşova: Reklam konseri. 
20 ~rankfurt: Yeni eserlerden konser. 20 
Parıı P. T. T. Org konseri. 20.15 Münib· 
Brahms'm eserlerinden, 21.20 Sottens: o,: 
kestra. 22 Varşova: Lchlilerin eserlerinden. 
2~'30 Loncira - Regional: Orkestra. 22.40 
Vıyana: ~anşılc, eğlenceli musiki. 22.40 Ro 
ma: Hafıf musiki. 22.50 Var,ova: Operet .. 
!erden parçala:. ~3.20 Budapeşte: Orkes .. 
tra. 2~.20 Droıtviç: Asker bandosu. 22.30 
LayPzıg: Esk! ve yeni koro haval:lrı. 24.30 
Budapcşte: Çıgan orkestrası, oarkıları. 

Mliye üçüncU ceza mahkemesinde 
bir emniyeti p,uiistimnl davasına baş. 

muayene etmiş ve doktorun söylediği 

romanmdan muktebes 

'ünahGecesi r landı. Suçlu Altmb~kalda oturan 
&yan Mbert Adud idi, Suçlu bir ban 
kaya borç'lu iıffiş_ 

Banka, evindeki ve mağaz.asmdaki 
eşyayı haczet.miş ve yeddiemin sıfati. 

DördUncU icra dairesi de tapuya 
müzekkere göndererek Va.Silin arsası. 
nr haczetmiştir . 

Bütün muamele iıl<mal edilip arsa 
satılmak üzere iken Atinada bulunan 
Vasilin damadı kaympederı•nin arsala 
rmm satılacağını öğrenerek icraya 
müracaat etmiş: 

zaruret dolayrsiyle çocuğun alınması. Eminönü Halkevinde 
na lüzum olmadığı neticesine vardığı E . .. .. Halk · d B 1 · · 

1 filminde görmeğe gidiniz. ~ ~ 

N•BETÇI 
ECtANELER 

rt le kendisine vermiştir. İddiaya göre. 
i""- t k'f ~~•ı ..... ; ... t· mınonu evın en: u yı ıçın 
'1u• ev ı <;UıL<•.Lü? ır d.. 1 d. V•mi • k 

Dün. hastane direktÖrlüğü ve mev_ . ~~ ~ ıgı z serı onfera~l8::.lll on J\lbert bu eşyayı satımş ve mağazayı 
8 

da kapatmıştır • kuf doktor müddeiumumiliğe müra • lkıncısı 1. 4. 937 perşembe gunu saat 
caat ederek kefaletle serbest bıra. _ 17,30 da evimizin Cağaloğlundaki mer 
kılma.qım istemiştir. Bu talep tetkik kez salonunda Bay Prof. Fahreddin 
edilmektedir • Kerim tarafından (Kültür ve terbiye

Albcrt, kendisini şöyle mUdıı..f aa eL 
ti: 

izı _ Ben dUkkanı kapatacaktım. Ban 
. kaya b~vurdum, Geliniz, haczettiği -
ır. mz eşyayı satınız, dedim. 
· 7] ~ldiler. Müsaadeleriyle ben de sat 
~ş tun . 

il. Şahitler, çağmlacağı için muhake -
ır sne ba§ka. güne kaldı • 

ut 

Yedi Sene 
1k Hastanesinde 

Akıl 

Kalmış! 
re Polis, geçenlerde Sin9.llpa.şa medre. 

- Benim kaympederim çok r.engin 
bir adamdır. Kimseye borcu yoktur. 
Arsasını satıyormu.şsunuz? diye sor. 
muştur. 

Yaptlan tetkikler, senetlerin ve 
tebliğ ilmühaberlerinin O-zerlerine 
sonradan Vasil oğlu Petro ve Petro 
oğlu va.~u gibişeyler yazıldığını gös -
terml§tlr. Bu sırada müddeiumumilik 
te tahkikata el koymuşturr. 

Dün, mahkemede kendisine tebliğat 
yapılan Vasil şahit olarak dinlendi 
Dedi ki: 

imralide 
Yeni tnşaat 

Zonguldağa gönderilecek ma.kfun • 
larla ve !mralı adası hapisanesiyle 
meşgul olan Bursa mliddeium1ı1rnim 

B. Cemil dUn !mralıye gitmiştir Bay 
Cemil İmralıde yeni yaprlacak tesisat 
için buradan malzeme götUmıil~tür. 

nin marazi ruhiyattaki yeril mevzuu 
tize:-inde verilecektir. Davetiye yoit
tur. Herkes gelebilir. 

FRANSIZ TiYATROSU Operet "•~mı 

Bu ak?~ saat 21 de. ~ lllllljRIJllll 
Mevıımın son temsı 

1 
il 

N AŞIT ve 111111 
ŞEHiR CFC.RETJ ... 

BERABER 111111111 

Ayrıca Nqidin bir kom~x:iij!; 

Bu cc nöbetçi olan eczaneler ıunlard.ır: 
Iat•uı ciheti: Eminönü: Benason, A _ 

lemda.sırrı ~aslın, ~ayezit: Haydar, Şe:h 
remıilfamdı. Karagumrük: Arif SOlmat
yNa:. ~Joı. Şehzade: l. Hakkı, Aksaray 

urı f v· ı· . . B • er:. ıt~ ı. Eyupta Eyüp eczaneleri 
, eycı cıhetı: Beyoğlu: Kan:r.uk, Baro

na.kra~i~at_. Taksim: Nizamettin, Ga.la
ta. j{1 Şı~h: Necdet, Hasköy: Nisim A
seo, . ıi:ıı:ıaşa Müeyyet eczaneleri 
:~şık ciheti: Nail Halit, Ortaköyde Or 

ta oy, 'ıavutköyde Miltiyadi, Bebekte 
Merkez taneleri . 

SayIY~heti: Büyükdere: Asaf, Tar.ab
ya1. .enı., Boyacıköy Rumelihiıarı ecza. 
ne erı. 
, ~skü~~ Kadıköy ciheti: UskOdar: Se
lımıye. Aköy: Modada Moda, Alhvnltl:a 
Merkez eneleri. 

Difer 'ıU.r.4·· _...uyukadada Halk, Ba
ı ... ,..,J.ıc: rlcez eczaneleri. 

Operalar, Operetrer: 
O~eralar. operetler: 22 MilAno, Torino 

vı:saıı;~: "Uç kralın aşkı., isimli opera. 22.15 
!;l•s: ~relııchütz,. opcratL 00,l Frankfıırtı 
,Fra Dıavolo., operast. 

Oda ~Juslkisf: 
Oda muıikiıi: 20.45 Stokholm: Piyano • 

Kc~an dUoıu. 22.45 Paris: Oda musiki eser 
l~rınden. 23.20 Mü.nih: Schubcrtin eacrle .. 
rınden oda musikisi. 
Resitaller: 

Resitaller: 17.45 Berlin: Yeni ~arlı:ılar. 
1~ Paris P. T: T. Şar~lar. ıs.ıs Varsova.: 
Piyano kentetı. 18.40 ;v'ıyana: Pi no rcsi-
i:l!:~~·4g_,,~~~te: Pi <t.tWttJ.i~ 20.l~ 
pıy<ıno musıımıı. 20.20 Bükreıı: Piyano re. 
ıitali. 21 Oslo. Beethoven'in ııonatlarından. 
23.30 Doyçlandzender: Schubert sonatları. 

şt eesinde odaları tecessüs ederken şüp. 
t beli bir halde yakaladığı eski sabı -
rıla kalılardan, Süleyman Cevdeti meşhut 

di. suçlar müddeiumumiliğine vermişti. 
nç. :Asliye dördüncü ceza mahkemesi ser 

·~aerllik suçundan dolayı Silleyman 
e:ı: Cevdeti tevkif et:ni?ti· 1?.Un, muhake. 

"- Mübaşir Cevdet evvel! kanma 
bir ödeme emri tebliğ etmiş, AkşR"ll 

karım bana verdi, Bunda Petro o~u 
Vasil yaz.ılıydı, Halbuki benim baba. 
mm adı lıyadrr. Ben buna ehemmiyet 
vermedim. Bir hafta sonra bir de sa~ 
tış ilmühaberi gönderilmis. Bunda da 
Petro oğlu Vasil vaz1lı idi, Halbuki 
ben ne Vasil o!?"lu Pclro ve ne de Pet
ro oğtu Va.sildim. İcraya gelerek ha. 
ber verdim, 

Paris Sergisine gitnek istiyenlere 
Tertip edilen seyahatlerin fiyatlııte&bit edildi: 

mesine devam edildi. Süleyman Cev. 
et 7 sene Bakırköy akıl hastanesin. 

20 günlük Belgrat, Milano -Paris seyaha 142 T. Lirasından itibaren 
32 gu··nıu·· k Brendizi- Roına. - Nis .~ Paris -Londr_a 2ö'O 

Hamburg • Berhn - Bükr~ seyahatı ,, ,, ,, 

L de kaidığmı söylilyordu. Muhakeme, 
mt hastaneden· kaydin getirtilmesi için 

ının tehir edildi • 

Hadisenin baska şahitleri de var. 
dı, Muhakeme bunlann çağrılmas1 ı 
i<;in tehir edildi. 

Fazla malUınat için Beyoğlu NA TT A Seyahat Ac1telerine müracaat. Tel. 44913/44914 

dı. 
pa "Fazilet daha doğurmamış olacak!,, 

Karanlık o kadar kesif ki nereden geldiğini seçme
dığı bir kadın birdenbire yanında, ta yakınında pey· 

da oluyor. 
Bu kadın pek kısa. boylu .. herhalde kat kat etek 

giymiş olacak, vücudunun alt kısmı, üstüne nazaran 
pek kabarık ve pek ıtişman. Vücudunun list kı.sm.J 
geniş bir sehpa üstüne oturtulmuş bir ufak büste 
benziyor: 

- Aaa .. Sen misin Nazlı?. 
- Evet benim Sıdıka. 
Bu kadın mahalle sakasmm. karısı .. 
Nazlı medrese bahçesinin içinde hüküm sUren ses· 

sizliği birdenbire yok ediveren kalın ve şirret sesiy· 
le: 

- Anam nerede cllyor .. Gördün mU acuzeyi? 
Sıdıka: 
- Hele cırlama, cllyor. !ncUhler fimdUcUk zt'bar-

Cblar. Onları uyandınversin. 
Kadının sesinde öyle garip bir heyecan var ki, 

Nazlı anasını sormıya cesaret edemiyor ve: 
- Fazilet daha doğurmadı mı? 
Diyor. Bunu söylerken de gözlerini aralığından 

11Jık sızan kapıya doğru çeviriyor. Bu ara, aralık ka
pı ardına kadar açılıyor. 
Basık tavanlı hapisane hücresi duvarlı medrese o.. 

elası petrol ışığı ile aydınlanmış amma, karanlığa. 
alışmış gözlerini bu ışık bir an kamaştırıyor bile .. 

Odada siyah demir bir karyola va.r. Üstü beyaz 
. m bir örtü ile örtülmilf ... Ve bu örtünün altında upuzun 
mt y&tan bir insan tekli farkediliyor. 

ki V&. 'nur gibi bağıran bir kadın sesi var •. 
~~Uytı~Sıdıka ona cevap vermedi ~ ? ... İçine ~irdenbire 

coken vehimle; o bu cevaba dikkat etmedi .. Bunun 
için tekrarlryor: 

llvUk _Fazilet daha doğurmadı mı?... . 
$f'rl 'ot~e yine onun cevabını beklemeden imdat ister gt. 

ininm 
- Anne .. Anne. 
Dl e bağırarak o aı:Ik kaı>ıya doğru koşuyor. 

No: 21 
Büsbütün açtk kalmış kapıdan dökülen ışıkla sil

lunlarm arasında oturmuş, beyaz donlu ve yine bu 
ışıktan rengi beyaz görünen fildikoslu iki erkek si -
gara içiyorlar. On iki, on üç yaşlarında tahmin edi
len iki kız çocuğu koşuşuyorlar 

- Anne .. Anne. 
Kapıya bir kaç adım kalmca; olduğu yerde duru

yor. Tarif edilmez bir korku veya bir saygı .. Şimdi· 
ye kadar tanımadığı, anlamadığı bir his onu olduğu 
yere mıhlıyor .. 

Şimdi bulunduğu yerden odanın içini çok daha iyi 
görüyor. Kenardaki siyah demir karyolanın üstüne 
beyaz değil yollu bir çözmeden bir çarşaf ~nulmuş 
ve muhakkak bu örtünlin altında bir insan yatıyor. 
Odanın öteki kenarında bir yer yatağı var ... Bu yer 
yatağının içinde sırtını herkese çevirmiş bir kadrn 
yatıyor. Medrese odasının geniş tahtalarla döşenmiş 
zemininin üstü; çuvallarla örtülmüş ... Çuval eski
leriyle ... 
Bunların üstUnde bir ta.kım kadınlar halka gibi 

çevrilmiş oturmuşlar .. Tam ortalarında yüzü kapıya 
doğru dönük olan bir kadın oturuyor. 

Bu kadmm yüzü bir mumya yüzU gibi sapsarı . 
Beyaz saçları alnının Ustünde dağılmış fakat iki ör· 
gU olarak iki omuzundan aşağıya dizlerine doğru 

sarkmış ... Kendisi namazda gibi dizleri Ustüne otur
muş ve ikide birde dua eder gibi yaparak ellerini 
göğe doğru kaldırıyor, sonra soğukta kalmış bir kö· 
pek gibi adeta uluyor. 

Bu defa Nazlı acı, acr bağırıyor: 
- Anne .. Kız anne. Neredesin? 
Çuvalların Ustunde oturan kadmlaıoaa bırt ayağa 

k:alkıyor, kaprya doğru yaklaşıyor. 

kusarken bir taraftan nasıl oldu da çocuğu dokuz 
ayın tamamına erdirdi. Hayrettir! .• 

Karanlıkta sigara içen erkek: 
- Daha öte gün annesi bana ateşi çok ytlksek 

diyordu. 
Fakat Nazlı artık kimsenin söylediği sözU dinle.-

Yazan: SUAT DEKVIŞ miyor. 
- Nazlı. Fazileti düşünüyor .. Beraber kaldırımların tozu 
- Anne, gel... ve toprağı içinde oynaşarak, dövüşerek büyüdükleri 
Şimdi ana kız iki mermer sütunun arasında karşı !i'azileti .... 

karşıyalar ... Nazlı buraya kadar niçin geldiğini, an- Fazilet kendisinden biraz daha bilyüktU. Bilyük 
nesine ne söylemek için buralara kadar koştuğunu Utün mağazasmm kapısında, beraber oyn~arak an
hiç bilmiyor. Yalnız sesini gırtlağında. çözülmez bir elerinin çıkmasını beklerlerdi. Sonra da hayat on-
kördU,ğUm haline sokan bir dehşetle fısıldıyor: rı ayırmamıştı. ikisi de dokumacı oldular. 

- Amanın anne Fazilet ne oldu? .. Doğurmadı ını O, Sabriyenin şimdi çalıştığı tezgahta çalışırdı. 
daha?. Yatakta örtülü yatan kim?.. Fatma teyze .briye biraz ötede ... 
niçin ağlıyor. Ne incecik vücudu vardı, ne güzeldi vUcudu dal 

1ri kemikli, geniş omuzlu, uzun boylu vücudunun i... Daha bir sene geçmedi ... İşte şimdi içinde Fat-
şekli arkadan gelen, ışıktan zemine, kapkara bir bo- teyzenin dövündüğü bu odada düğünleri oldu. 
ya ile çizilmiş olan ve arkasını ışığa verdiği için yü- nat çengi tutmuştu. Çengi, hem odada, hem med-
zü seçilmiyen annesi: nin avlusunda oynamıştr .. Çenginin yanakların-

- Bildiğin gibi diye mrrıldanıyor. \en vardı. Ne güzel bir çingene kızı idi çengi 
- Ben bir şey bilmiyorum ki!.. l 
O bunu söylerken boğazını sıkan dlığülıl hafıf bir 

hıçkırık halinde çözülüyor: 
- O halde niçin geldin buraya?.. Neden ağlı

yorsun? 
Artık onların ağzından daha fazla birşey duymıya 

hacet var mı ? .. 
İşte siyah karyola.. 1şte siyah karyolada, beyaz 

örtUleıin altında. yatan vücut ... Ve işte Fatma tey -
ze, saçlarını yolan, hıçkıran, inliyen Fatma teyze! .• 

Sıdıka: 
- Allah bakilikte galanlarmııza uzun, uzun ömür

ler ihsan eyliye. Zaten o ince hastaluhla o çocuğu 
doğuramıyacağı belliydü. 

Kapısı, ardına kadar açık, fakat içinde ışık yan· 
mıyan bir odadan bir kadın sesi yükseliyor: 

- Ben daha geçen ay bizimkine söyledim... Bu 
~ocuğu doğuramaz dedim. Bir taraftan ciğerlerini 

gece, ne oynuyordu, ne oynuyordu. Bu, kapıBI 

aa kadar açık, odada tef çalmışlardı. Daha bir 
81-eçınemişti o günUn Ustünden ... 

dan, o köpek ulumasına benziven ses yine 
g41-: 

i'azilet, Fazilet.. Fazlletçiğim ... 
·ı hıçkırarak olduğu yere çökilyor. 
~. Fazileti, gebe kaldıktan sonra hiç te gör-o 

me~ememişti. Çatlak uçuk dudaklarile, çukura 
ka.çgözlerile gebelik lekesi kaplı yilzUyle bele o, 
es.v~m önünU kaldıran kocA karniyle ne kadar 
gtill{e ne kadar iğrenç olmuştu. 

:Jurınasalar kryamet kopar. 
. Dıeketedi. İnanılır şey miydi bu ölilm! .. Daha 

bır 8 evveline kadar, ne bir senesi. yedi ay evve
line il. ayıu atölyede çalışmışlardı. 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin YALMAN 

1: AN'rn hedefi: Haberde, fi· 
~.rde, her eyde temiz, dü· 
rust, samimi olmak kariin . ' gazetesı olnuy çalışmaktır. 

1 GUNUN MESELELERi] -
ispanya Harbi Hakkın· 
da Türkler Ne 

Düşünüyor? 
DUn l' • muharriri muhtelif md 

halk tab9knlan mda dolaşamk 
bpanJ tınrbl hnk'kmda sokıık ada • 
mmm d~Un ini toti)lamnğa çalı tı, 

l~u çUk anket bize Türk bıılkmm 
ispanya h rbinde hUlcOmet~Uerle bir. 
likte olduğunu gösterdi. l' lnız hım 
ynnm mUne\"\·erler tereddüt Wıa.r 
ettiler, fildrlerlnJ söylem llten çekin. 
dD He muaharrirlmlrln. fikrln1 
ahnak tcdJği ynmn mUne\ erlerd n 
biri: 

_ HUkClmet~ler d em, komUntst. 
mrten korkuyorum. ller de6ND, 

vatanla.mı hl) netlerini glirtiyo -
mm. HUIAsa 1mnşrt bir m e. Ba. 

eorma dnha iyi~ dem ,.e n1 ~. 

Bu cev p, TUrkiyede yo.nm müne''. 
ver tfpln düşünce tıırz;ıda. Ne suya, 
ne bunn, ne nalınn, ne mıhına. Dal
ma iki 1 ort • daima kararsız ''eda.. 
ima rnUteroddit. 

Fakat e,kserlyet hUk methı 1 h1n • 
de bulunmııl.1nn r~nmlyor. 

Halbuki Türld:re matbu tı hl\Jkm 
im tenınytllilnün tam tercümanı ola· 
uuyor Gerek hükiimetin fJ eti, ge. 
rek utlaıaw bir rtjlmln ~l n 
olu nınoz, \'e ge halkın tcma)1i. 
IU ı p:ı.nya harbinde hükfun t tarafını 
tutınaımD icap et:tiği halde, bazı J:B -
F.eteler, wkt.ıın a.çrğn ilere taraf • 
tarbk etm f6'1irlf'..r. HııttA haberleri 
bil bitaraf bir göz! ,·ennek limn 
gelirken. Uerin lelılnde g terercli 
veri "Orlnr • 

Gazetelerden ve gnut.ecDlkten bek. 
fenf!ft uur e dUJ'fls11Uk n mma, bu 
._. ... •• ., • .....,..._,, """ • ~ !l_,__..._•lt mUnı -
idin değildir • 

Yugoslavyada 

Halkın Şuurı 
Yugo lıw3 ada matbuat ansUre ili

bJdlr, JJükOm t nuıtbunta Lps.nya 
harbi ın el inde Uer tnrnf ını tut. 
mntıı.nnı ta.\' iye tmlş • 

HUkOmet gazeteleri bu emre ltn.at 
etml ıer, mU tnlcU gaz.eteler hüku • 
met~llerl ınlld fna edememisler am -
ma., ilere d tarnttarlı'k etmemişler. 

Halk derhaJ Uere taraftar ola.o hü. 
ldbnet {;&Zctderlne blr neli boykotaj 
ll!ıı ebnış, A il taraftar gaıetele
rln att,lan dUşmli , öt-0kl gazetelerin 
tinıJı rbnı~. 

Halkm bu e.kDde reyini \'Pnnesl 
htlkOmet gazetelerinJ de iisllerln a • 
leyhinde bulunmnğa llrlildemlı:tir, 
. nnstlre ,. hnJJmı fikrini u.çıkı;a 

111öylemarılne lmk!lll olmama.ı;ma rag -
men, bu tv.ahUr efldln umumlyenln 
pi ini t4mtlne 1 gelml tir 

Gnzetecl knd r hallan da 
0

uurlu 
olma ı, oe 1 \e nlçfn tuttuğunu bU • 
mesı ırı.zımdır • 

"TAN" ın Bir Hizmeti 
(J nup Jıadutfarmu:ı geni bir k-n _ 

tak~ · ln1n fnaliyet Jınsı • 

da. 
TA .. bunu Uk 1 ittiği gtln derhal 

muhanirlerlnden birini Cenuba gön
d rdJ \'e Uç ııy mshnlllncl tetkikat 
• : bra:rn.k bu fn.nliyetln fo yliz;iinU 

J Jl d ,.1k--"ı A'•lnrdanbeıi ga. 
mey ann :v anı • • 
~ 1 d ımn Oenup röportnjlanru 
~."'a.em z çı 1 gi r 
ta.kip eden okuyucuınrrmız. 1~ z 

1 

fııall~·etln bütün a.fhalnnnı oğren • 

nılşlercllr • . rtne Dahllh·e 
Bu nP.Srlyntmırı Ü7.l' tmltdt 

\'eJdlJ hl t Ocnup ,11nyetler 
f.etkikntaU:.1'11 E\'l·c!kl ~ün fırlm 
grı.tpunda gördüklerini nlattı ,.e ye. 
rtıl tedbirler nJmac.n~ı tıUdlrdJ. 

nu teclblrler mP.mlckcte milyonlar. 
: '1'\·eı kn.7.andırabillr. Oenupta, ay. 

".anuuıdn sfl"a.Sf mahiyeti de halı 
;ıı:_n, bu kaçakcılıl'..rn bir nnınrr.t ''e -
e.,ııı" ' :. tı t ı· t bil ->1iJ· • ' bu nycde mem e ,e 
TA.bl~ ff'JiUcetten kurf nlur. 

11ndpıı hu kUçUk hfzmf'tile ,·aıffele -
hı1"(11r blrlııJ ynpmı nlnwklıı mUfte -

T A ~ ======~================================================== r> :.:-== 

iSPANY A HARBİNDE NE 
TARAFIN KAZANMASI 1 

ı-······----· ... .......-... - iSTiYORSUNUZ? _ ............ 1 
HALKIN FİKRİNİ TOPLADIK 1 

Günün meseleleri üzerinde halkın ne düşündüğünü bilmek hepi· 
mizin merak ettiği bir şeydir. Bütün dünya matbuatı halk 

arasır:da anketler yaparak halkın rey ve fikirlerini toplamıya çah· 

şır. TAN da bugünden itibaren günün meseleleri üzerinde halkla 

İ temas ederek onların düşünüş ve görüşlerini anlamıya karar ver· 

miştir. 

Günün en mühim meselesi ispanyadaki dahili harptir. Bir 
cihan harbinin tohumlarını taşıyan bu mühim mesele hak· f 

kında halk ne düşünüyor? Dün muharririmiz halktan muhtelif sınıfa i 
mensup insanlarla mülakatlar yapmıştır. Bu mülôkatlardan afdı· 

ğımız netice halkın hükGmetçiler tarafında olduğunu göstermiştir. 
• • • 

Sorduğumuz suaı şuaur: 

- ispanyada hangi tarafın ,kazanmasını istiyorsunuz? Hükumet· 

çilerin mi? Asilerin mi? 

YM_..,.....,._ .......... ~.~·~·~·~····~·~·~·~·~·· ....... •••••••••••••• .... •••••• ........................................ i ········ ....... . 
• şte, t1orduğumuz suale ka!'Şl aldığı-
1 mız cevaplan, şu sütunlarda sıra ile 

•'-••mrv başlıya.hm: 
Ustat roa ......... ı.talit Ziya Uşaklığil diyor 

ki: 
- Politika m elelrini bana sor:maymı%. 

• • 
Rasathane Müdürü B. Fatin~ 

- Her iki tara!tan birinin knt'i galeb l, 
bevnclmilel kaçılmu 
ihtilaflar husule geti· 
receğine kanilm. Hnr. 
bin girdiği şcldl, işin 

• bir sulhe varm8.8t im. 
klinmı göstermiyor. 
Beynelmilel bir ordu 
ile cebren eUkt\netln 
tesisi ve sağ - sol or
tası bir rejim tatbiki 
dUnya menfaatine uy
gun, siyasi ve ahlaki 
bir vnzif e iken be e. 

rtyeti mOseıtehrınm, boğa döğüşU eyircıBl 
, aı:iyctini ıılrnasmn hnyretle bakıyorum. 

• • 
Muharrir Sabiha Zekeriya: 

_ Jspanyol harbini gayet tabiidir ki hU. 
kiımetçllcrln kazan· 
m01nnı istiyorum . 
ı;;Unkü. Ispanyada is
tikUıli, bUrriyeti, de
makrasiyf müttehit 
hükumet cephesi mU. 
dafı:uı. ediyor. Mütte. 
hlt cephe, sosyalist, 
nnnrşist, demokrat, 
komünist, köylü. iş~i 
bUtUn halk kUtlele
ıini temsil ediyor . 
Franko ordusu, ltal-

yan, Alman, Portekiz, bir süril avantUryed n 
mürekkep bir ordudur. Sadece bUyilk millki· 
yet sahiplerinin, derebeylerinin, krallık ta. 
raftarlarının, mUst bitlerin menfaııtini mil. 
dafna ediyor. Ben, bu itibarla hükCımctcile· 
rin kazanmasını can ve gbnUldcn diliyorum. 

• * 
Avukat Sadi Rıza: 

- Ben halkçıyım. Halk~ı olmakla iftihar 
ederim. Binaenaleyh, elbette ki, Ispnnynda 
da halk hükumeti taraftarlan.rırn ı\nzanması· 
nı isterim. 

* • 
Avukat Kenan Ömer: 

_ Ben bolşevlzme taraftar olmadığım . ı
çln General Frankonun kazanmasını tercıh 

ederim. 

Ankara Caddesinde Çinkoğraf 
Hüseyin Hilmi: 

- Asilerin ~lddetle 
aleyhindeyim. lepa.n
yayı kana ve ate e 
veren onlar oldu. Şiın 
di de, yine o bitmez 
tUkenmeı hınıla.rlyl 

bUtün dünyayı atc-

e vermek istiyor

lar. Halk hUkCımetl
nin kannmruıı, haL 
km ve hakkın kazan. 
mB1J1 demektir. 
• 

Hocapatada 4 Numarada Berber 
Çırağı Mustafa Oktay: 

_ HU.kümetçllcrin kazanmasına duacıyım! 
yere batsın asiler ... 

* * 
Sucu Ahmet: 

_ Tabii hilkümet<;ilerin kazanmn.amı iste
rim. HUkC.unet, hııngi tn.rafta ise, ben de o ta.
ra!tayım. k!ilerle ne işim var! .. 

• • 
Şerbetçi Ahmet Kadri: 

- Hrutgi ta.raf hUs- nU niyet sahibi ise. 
on un kazruımasmı is.. terim. 

• • 
Zahire Borsaaında Mübayaacı 

Hüsnü Ahmet: 
- ispanya işinde hUr dilşUnceli bir adam 

için hUkflmet partisinin kazanmasını istem k, 
pek tabii görUlmcJldir. ÇUnkU, faşizmin arko.
smn gizlenmiş kuvvetli bir istibdat hayalıni, 
Genem! Fr&nko, elinde bayrak olarak ta ı . 
maktadır. 

• • 
Çay Satıf M ğazaamda Memur 

Cev t: 
- Ben milllvctçiyim. Franko dn işittiğime 

göre, mUliyetçi imiş. 
O halde Frankonun 
kazanmasını isterim. 
Gelen haberler, n 

günleroe Ftanko kuv 
vetlerinin bUyUk boz

gunlanı uğrndıklan 

merkezindedir. F • 
kat, bu tarafın kazan 

ması. herhalde I pan

yanın lehi ne olsa ge
rek •. 

25 Numaralı Şoför Zati El verit: 

- HUkQmetçilerln 

fkf noktadan kazan. 

malıınnı istiyorum: 

1 - lnsani gayeler 

takip ettiklcrl için. 

2 - Hayatın er 

geç alacağı istika

mette şimdiden yol 

: almrya hnşladıklan 

için. 
.. . 

B. SeHm Sırnnm Kızı 
Azade Selim Sırrı: 

- Alnkadar olmadığım bir mevzudan balı.. 

setUniz. Cevap vcrerniycceğlm. 
• • 

Nimet Piyango Gife&i Sahibi 
lsmail: 

- Ispanyadnkf kavgadan bize ne! .. Varsın 
biıibirlerini yesinler. Amma, mutlaka öyl t. 
mek istiyorsan al cevabı: Şu dünya için, han. 

gisinln knzanmMındnn hayır gelecP.kse onun 
kazanmBBmı isterim. 

• • 
3124 Numaralı Şoför Muıt ta 

Sıvaılı: 

- Ispany11da hO
kQmcfçilerin kazan
ması . mılletln rahat 
etmesi demektir. Ası 
J<'rıınko ise, Iepanya
yı ateşe ' ermiş bir 
adamdır. Mnzltım du
rurk n, zalim scvilır 

mi? Tabii hUkümet • 
çi ku\'VetJcrin ka.znn
mn.sını isterim. Zaten, 
bu işin sona varması 
da hUkOmet kU\'VCt • 
lcri lehine pek yakın 
görünüyor. 

• • 
Mezeci Filip: 

- Franko, Frn.nko .. diyorlar. Kim bu Frıın

ko kuzum ... Gazete okumuyorum ki, bileyim!. 
• • 

Rıza Saip Alpay, Neft Sendika. 

Şirketi Muhasebecisi: 
- HtikCımetçi:crın galebesi, hak için çar. 

"lrşmalarm galcb i olaca dır . 

Duvar Gazetesi 

ve 

Sinema 
'Trnkya mum rnrettMiği köy 

,. ko.ln let i!;ln tek nyfnlı, resimli, 
gnıfikll µ. l o.zıh, dU\ r gnzet i ~ı. 

knrm karar 'erml tir . ., 
''İzmit lanrif lüdlirhi !ti tnnıfın. 

dnn ntm alınan eyynr esli inemn 
Kn.ndınıyn ınm tır. Kandıra koy. 
ili il sinenınJ ı görme], l~ln teh cUm 

ö temıi tir. , 

• 
İki gazete hl\\ndl ı ... raı.nt köy • 

lerde kUltllr har k tini ku\"\etlendi -
rooelı: fld en kun etli ' sıtn.. Dm·ar 
gn.zet I, l öy knlkınm h reketlerin. 
<le, köylü3 ü ik :z. lcin l'JJ mu het, en 
reall t meldcptir. l 'aJnn, bunun afnlcf 
me\'ZUlnrdn.n knçıp, köJ hin Un içine 
J:imı i, köylün Un lhtJJ çlnnnı, 'e bu 
lhtiJ lnnn o ' plannı ' enn 1 IA -
ztm. Dm r gn7. t i, kö) hlnUn s ini 
duyuran, y:ni 1.nmnnda Jeli lilnlln 
kendi ~rkıırdığl ~111:ete olmalıdır. En. 
tellektU ile kÖ) m, ihtiJ çl f • dayı 
ha. tin ideolojiyi duvnr gıızet inde 
biri tlrebUmelldlr. Dm r gn.ret l 
entellektilelln ' z kUrsiisU olur.; , l't'. 
ali t köylUnUn 'ereceği ce\ p "cnm1 
ne lcııdar hU3 m ol , im m bUdlğin) 
olmr ... olactı.ktır. 

• 
:Röy lnem , ehlr lnemıı._~m 

ıertıeri t-0cuğu ki ,. lyle köye girme. 
melidir. • dıray ~den lnemanm 
g tenliği filmleri bllmlJ omız, ·:ıı • 
nn lnema kö.} e ~rerk n, bunun eğ • 
lenoo kı mının yanında t J da la mı • 
nm bü3iık bir J r almasını t me • 
llyh • 

Şehir lnem , bUyUk lnt"lll8 J..-um. 
pnnyal nnm ar kurm mı llzCinU. 
ne nlanık yaptıklan filmlerin, hilJ llk 
dcnret finnaJan reklamı nnm, 1311-
"l propa4trnda.lnnn, muh fn7,::ıJdir, 'e 
halka uyuştunıcu ld olojilr.rin bir 
mn.k ldir. Çıplak kadın, dejtne • 
re mcdenlyeU rln bozgun ne • 
neleri, bugilnkll hir in masmm 
en ytlk ek \ ıfl ndrr. inMTI kö~ e 
bir ellncle bir mpın"Da kndeht, iitt>Jd 
elinde bel~ k dm tfcantinln rt"ldum 
nfi ini tutnnı.k def:..fl. t.ö~ JünUn Zt\' -

kini, e\il <"Sini . fikrini l }k titre 
bir dm r gnzetesi ı:ihi elnnPlldlr, 

D iZ l' ZICI 

K ymakamlığ müracantiniz 
lazım ... 

OskUd rlı okuyucularımızdan L 
T. ve A. Re: 
"- Mektubunuzu aldık. Yazdı •· 

nız ış, takip ve menolunnı sı llzım • 
gel n bır yolsuzluktur. OskUdnr kay 
makanılığına mUrıı.cant diniz. Tah· 
kiknt yapılarak vaziyet t ayyUn e • 
derse iddia olunnn yolsuzluğun ar· 
kası alınmış olur.,. 

• * 
Yasaklar ned n takip edilmiyor? 

H ydarpa.şada okuyucutanmııdan 
Osman Konar yazıyor: 
"- V purlann alt katında siı;ara 

içmek yasaktır. Mani sc!, çok d fa 
bu yasa.ğ dikk t edilmedıği gorUl • 
yor. 

Geçen paz rtesi gUnU, bir Hll~dar 
paşa vapurunda alt katta ot uru) or • 
dum. Yolculardan birisi lgara kı • 
yordu. Onun karşısında oturan bır 
polis memuru da yasrığı lhtu ed -
cek yerde sigarasını ate l~dl ve nıha 
yet. polisin y nğa aldırmadığını 
ren diğer tiryakil r de sıgaral ını 

ynkmnktn mahzur gôrmedller. Du • 
mandan göz gözU görm z oldu. 

B nce konulnn yasak sıkı suı tt 
takip edilmelidir. Aliı.kadarl rın h 
kete geçmesi lazımdır.,. $. * 

Bir okuyucuya cevap 
Edirne okuyucularımızdan A Er 

mana: 
"- Kendi kendinizi y U Ur 

su.retile s nnttaki Derlcyl intı 
takdire değer, lstanbuld GUz J 
atler Akademisine devam imkanı • 
nı bulmuş olsaydmız, hayat ve latı {. 
halinize en emin blr yolu tayin ctın18 
olurdunuz. 

Size f aydMJ dokunabllec k eı:: rl 
m vcuttur. BUytlk kUtUphanelerın b 
ıinden kataloğ isteyiniz.,, 
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( SPOR ) 
Spor işlerini HükUmetin Ele 
Alması Zamanı Gelmiştir! 

Sporu, mes'uliyet-' 
siz ellerden kur
tarmanuı yegane 

çaresi budur 
Yazan: Bürhan FELEK 

~ay Yunus Nadi, Dünkü Cümhuriyet gaze
tesınde Ankara stadında gördüğü spor faaliye
ti münasebetile statların gençliğin çalışması ve 
•porun asaleti üzerindeki hayırlı tesirlerini 
izah ederek memleketin her tarafında böyle 
statlar yapılmasını temenni ettikten sonra ma
kalesini şu satırlarla bitiriyor: 

"Bir kere bu merhaleye vanlmış olduktan son. 
ra yine hatıra geliyor kJ spor itlerini de'\·let şube. 
lerl içinde artıık devletin doğrudan doğruya alL 
kadar olacağı bir meşgale haline koymahyız. 

Spor her yerde usul aJtmda yapılmak ve mem 
leketln her yanına yayılmaık bakımlanndan bin. 
nefis de\•letln kontrolü altına alacağı itler arasın 
dadır. Ve görüyoruz ki onun kontrolünü ele al _ 
mak zamanı gelmiştir. ,, , ı 

Sprola ya.kından ali.kadar olmadı., Oçoktan 61 kilo birinci•i lzmirli O•man 
it halde Bay Yunwı Nadiırin bu te. ı• • ı•ı G •• B •• •• I~ 
aıennısi ·~rumuzu~ ~~ğma bu. zm I r I 0 r Ur e S e UYUK 
:.,on konabilecek en ıyı ve ısabetli te§. 1 1 

lıtatir. Eh • t V • 1 =~ölçWmez bir hüsnüniyet emmıye erıyor ar 
ahibi olan ve bugün spor işlerimizi Milli küme maçlan dolayısile lzmire gitt:ğim zaman mmtaka 
~ eden e:kan ne d_oğnıdan doğru. koridorlarında milli güreş takımımızın kıymetli kaptanı B. Nuri-

hUkfunetin, ne dognıdan doğruya ı d B 'k -
rcu1 

. .. . ye rast a ım. eşı taşa karşı butbolde aldıaı parlak derecelerle 
!l,PO arın, ne de bilfıil spor ıhtisa • fk.... • . • tt 
1mm mUmessilidirler. Teşkilatta bu. sı_><>r e. an u~umıyesını tekrar üzerine çeken İzmirlilrin güreşte-

ifleri kontrol edecek hiçbir un _ ki faalıyetlerı hakkında da TAN okuyucularına malumat verebil. 
, maddi ve manevt mes'uliyetleri mek gayesile eski kaptan ve yeni antrenörden izmirdeki güreş ça

edecek hiç bir makam mevcut hşmalan hakkında malUnıat rica ettim. 
Wi!dir • - Nuri, bilyük bir tevazü ile kendi • 

lclari kontrol yoktur: ni çalıştırdığı şube hMdmıda bölge 
Bunun en kuvvetli misali teşkilta başkanı ile güreş ajanının malUınat 

tdahil ve kanuni ıah.siyete malik bir vermelerinin daha iyi olacağını söyli. 
talmn it1Uplerin tetkili.tm malftmat yerek beni ajan Ba.y Si.fiye takdim 

muvaf akatı olmadan 1zmirde bir • ettıi : 
mı.!Hl"i'ilmıeleridir. Bu birleştirmeden Sorduğum suallere aldığım cevap • 

ıv,.. .. .,_. .... • iyi neticeler elde edilebilmesi ih. lan llr&8iyle yazıyorum: 
JCılPllBuıli' bu karan t~ltm tamamen - İzmirde gilrf'~ ne zaman ba9 • 

uz ve mUtaleası haricinde yapıl • landı?, 
1DJ1 bir emrivaki olmaktan kurtara. - Şehrimizde Grekonımen gllreş. 

lere 3 sene evvel ba§lanmış, esaslı 

Fenni kontrol yoktur 
faaliyete bundan bir sene evvel ge • 
çilmiştir • 

Bunun da en büyük delili Füıllndi. 
.eyahatine çrka.nlan milli güreş 

MJmı:nm orada en basit fen ve aıh • 
kaidelerinin kabul etmiyeceği ka. 
çok ve çetin gUref}ere sokulması 

ellmlme en bUyUk n*or olan bir 
ıampiyonunun bile bile ve göz 

göre gayri müsait prtlar altın. 
oraya götUrlllerek yendirilmesi • 

Bu müddetin iki buçuk senesin • 
de hevesklrlar kendi kenctilerine 
çalıştıktan sonra gerek bu güreşin e. 
hemmiyeti ve gerekae güreşçi adedi • 
nin günden güne fazlal&Ştn&SI bölge • · 
nin nazan diıidcatini celbetmi' ve lzmirin Oçokundan 79 kilo 
federasyondan müteaddit istek ve rL birinci•i /•mail 
cala.rdan sonra bundan 3 ay evvel .---· 
milli güre, takımı kaptanı Nuri gön - Voleybol Maçları 

Mali ltontrol ela yoktur 
Bunun en canlı delili olimpiyat iole. 

mektep çocu.klannm bile kabul 
eceği kadar açık bir hesapsız. 

yapdm&l!II 'ı/e kontrolsüz sarfiyat 
den milletin parası yüme altmış 
bir israf edilmesidir • 

~ekllltm en büyük kontrol heyeti 
nizamda ismi geçen kuvvet, gil • 

um! kongredir. Bu kongre iki 
bfr toplanacağı dört be9 gün 

ilrl senelik bütün itleri kon. 
edebilee bile bu kontrol sonunda 

değil, istenileni intihap e • 
için bundan bir şey çıkmıyaca. 

,,. kongre temennilerinin birer 
yeden ileri gidemiyeceği bizim 

ifbı içinde saç ağartmıl olanlar 
fYi bilirler. 
un için artık hUkftmetin bu işi 
dan doğruya bir umumi mUdU • 
mi, ya bir müsteşarlığa mı bağ. 
spor işlerini bugtinkU hUsnUnı. 

bol, fakat tamamen mea'ulyetsiz 
teldinden kurtarması cidden 

ktedir • 

yo ODmplycdına 

tirak Edeceilz 

derllmi.ştir. 
Buglin şehnnizde bu sporla esaslı 

suretle meşgul olan iki klüp vardır, 
Biri demirsopr, diğeri eski Altay ve 
şimdiki Üçok kfübüıiUr. Bundan bq. 
ka Doğanspordan da eekiz on eleman 
varsa da bu klilbe henüz minder te • 
dar:ik edilemediğind~n diğer teşek • 
küller kada.r çalışamamaktadır. 

Elli preıçi cleuamlı olarak 
çallfıyorlar 

- Ne kadar gilretÇi ça.lıftYor? 
- Bugün muntazam surette çalı • 

f&D 50 güreşçimiz vardır. Bunlarm 
içinde bıilhaasa 56 ve 61 kilolarda çok 
kıymetli çocuklar vardır. Bugün mil. 
U takımda güreşebilecek seviyede ol. 
duklan antrenör Nuri tarafından da 
kabul edilmektedir. 

Bilhusa 61 kiloda Demirspordan 
İbrahim gerek kuvveti ve gerek köp. 
rillerinin sağlamlığı itibariyle dünya 
ıampiyonu Yqara bugün bile en kuv. 
vetli rakiptir • 

Nuri, bu gençteki yüksek kabiliyeti 
ilk ıgörli§te anlayarak teknik ve mü • 
sabaka bilplini arttınna.k için kendi. 
siyle çok fazla meşgul olmağa başla • 
llllftlr. Yine ayni kiloda Üçoktan Os. 
man ilminde bir gt1retÇi daha vardır 
ki henüz 17 y&1mda dmasma rağ. 
men tahminin fevkinde bir kuvvete 
malik olduğundan bu sene değilse bi. 
le önümüzdeki sene için en korkunç 
bir rakip olacağı muhakkaktır. 
Diğer kilolarda bu kadar kısa bir 

bir çalışms programı zamanda yetiftlrilmesi kabil ola.mı • 

-~D vac&k eleDWllv livrllırüftb' 

T, S, K. İstanbul Bölgesi Voleybol 
ajanlığından: 

3-4-1937 Cumartesi gUnU Gala. 
tasaray Spor Klılbil Lokalinde yapıla. 
cak maçlar: 

İstanbulspor - Eyüp Saat 16 da 
Hakem Behçet, Hilal - Anadolu sa. 
at 16,30 da hakem Hüseyin, Galata -
gençler - Davutpaşa, saat 17 de hL 
kem Abdürrahman • 

Hatta İstanbul müstesna diğer bil. 
tün mıntakalarla yapacağunız karşı -
laşmalan kazanacağımız muhakkak. 
tJr • 

- ÇalJllll8. tarzlarını nasıl tesbit 
ettiniz? , 

- Nuri bölgemize antrenör tayin 
edilmeden evvel bu spor, şehrimizde 
layıkiyle bilinmediğinden gayri mun. 
tazam bir tarzda daha doğrusu bizce 
malfun olan şekilde çalıştırılıyordu . 

Biz asıl güreş ve çalışma şeklini 
Nuri v.eldiktcn sonra gördük ve öğ. 
rendik. Ve şurası muhakkaktır ki. Nu 
rinin burada bulunduP,u 3 ay gibi kısa 
bir zamanda Uç senelik mesaimizin iki 
mislini daha fazlasiyle elde ettik. 

Biz, burada az ve mUnhasıran şam. 
piyon çıkarmaktan ziyade bu sporun 
bUtUn gençlik tarafından sevilmesi ve 
yayrtması için çalışıyoruz. 

lzmir ve İzmirli gençler güreşi her 
spordan fazla seviyorlar. Tuttuğumuz 
yolun bizi gayemize çok çabuk ulaş • 
tın.cağına kuvvetle itimadrmız var • 
dir. ,. Scui Tezcan 
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Taş~alı ufa~ .bir. gazetedey
dim. Katibm zili çaldı Git-

tim • . 
"- Frank sana ufak bir iş çık

tı, Otomobile atla. Yazıyı yann 
getir. Mahmur bakı!Jlı, sulu gözlü, 
romantik bir §eyler cizrktır İki 

slltun yeter, al şu mektubu, ~ede. 
diğimi anlarsın ! 
"- Olrayt!., dedim, çıktım. 
Kısa güdük bir mektuptu. Kak

lin.g köyünde, bir kan koca evli • 
liklerinin yirmi beşinci yılını tes'it 
edeceklermiş, Alelade entipUften 
bir şey. Biribirlerini buluştan tar. 
zı ve evlen işleri biraz tuhaf! Ha • 
vadis olacak kıymette •• 
Kamyı çaldım. Kadın kendi a~ 

tı, İlk bakışta. gazeteci olduğumu 
ve gazete için gelip başvurduğumu 
anlayrverdi. 

İçyUzlerinin kur~ lı:ın,...-....ıan 
Urkenlere 1las tedafüi vaziyeti he • 
mf'n takmıverdi. 

İ~erden kocası "kimdir o? .. dive 
sordl., Kan "gazeteci!,, derk~ 
gö7.lerinden tiksinti c:aktı. 

Herif "Ah!,, dedi ve kapıya gel. 
di, "Acaba ne isteyebilirsin ey genç 
efendim? ,, diye sordu . . 

- Siz ve karınızın yirmi beşinci 
senei df'vriyPsiııl ..••• 

- Si:ze ne! •• 
- Doğru sölUvorsun Mister 

Corc. öyle ya onlara ne?... diye 
kansı da kocasını takviyeye yetiş
ti. 

- Sizin blribirinizi buluşunuz, 
yirmi beş sene evvel ~a:zete-lere ger, 
mi5. O buluşun bustiln neticesini 
tes'it ediyorsunuz, Neticeyi gazete. 
lerden esirgem~ do~ olur mu?. 

- Sen bu gazeteciye bir şey söy. 
leme ~orc. 

- Ben e;Rzetev~ ellerim hm! dö
nemem. Hakkınızda ne derlerse 
hepsini gazeteye geçiririm. 

K ıı rı ko<'.a bir afhz<lıtn "olmaz. 
olmaz!,. -"A, hiç öyle şey 

olur mu? .. dive batırdılar. 
Corc Gud~eon karşıma ~~ti. "İş 

te böyle oldu! .. diye başlarken l!le8i. 
nin çınla vı"ından artık cekinmesi, 
ştlphet1i kıı.lmadıimı anladrm. Her
şevt bülbül gibi özcandan anlata • 
caktı. 

- Şu Cwm Bra maden kazMını 

hatırlıyorsunuz değil mi? Berbat 
bir felüret ! Madencilerin iki yU:z o. 
tuzu dipdiri gömUldiller. YUz sek • 
sen kadın dul kaldı, Bir sürü de 
öksUz çocuk. Londra belediye reisi. 
nin bunlara iane toplayacağını duy 
muştum. 

Haydi ben de şu zavallılara iki 
şiling sulayayım dedim. Üç ay ev -
vel kancığnm kaybetmiştim. Za. 
ten işte burada duran ikinci ka -
nın, Nf:ll'e hep söyler dunıntm. ya.. 
Çok tatlı bir kadındı. Beni çok se. 
verdi • 
Yüreğim bomboş, iki evlldım da 

anadan lSbüz kalmıştı. lki '11ingi 
göndereceğim mektubu yazarken, 
aklımda parlak bir fikir c;a.ktı. Bu-

~ 

KAYE 

YÜREKLER 
Yazan: 

Ralph M. Dawson 

Çeviren: 

Cevat Kabaağaçll 

ladığım mektubu bıraktım, başka 

bir mektuba başladım, Haydi Nel1 
o mektubu getir. Hah işte. bakınız 
ne diyordum. 

Cwm Bera belediye reisine 
Maden çöküntüsünden dolayı bir 

çok kadınların dul kaldığını duy • 
durn. Onların içinde beni kocalığa 
kabul eden varsa kendisiyle evlcn
meği teklif ederim. Uf ak, dfu-'~ 
lu bir çift}jjr ,..._ uunum arazi, 
yeaı l>aş inek •. Benim istedikleri· 
me gelince, tunlardır. lyi bir hı -
ristlyan olsun. Nazik, terbiyeli .• 
Tam ev kadını, ekmek ve yemek ev 
de pişecek, İki Uç çocuğu da varsa 
kabul. Ben de dulum. İki de çocu
ğum var. Perşembe gUnU Cwm 
Bra'ya geleceğim, saygılar. 

Oeorge Gudgeon 
- Ha ,anlıyorum, pek gU:zel, Be 

lediye reisi mektubunuzu dullara 
okuyunca, dullardan aizl istiyenler 
çok mu çıktı. 

Sözttn buraamda Milis Nell llfa 
karıştı. "Hayır hiç kimBe çıknı&dı. 
Kadınlar kaybettikleri kocalan için 
kanıp yakılırken, evlenmek sıruı • 
mıydı ya?. 

- Siz, ne dllaündUnüz Misis 
Nell?. 

KOCUida cevap verdi: "O 
öyle dilşilnUyordu, 

Perşembe gUnU Cwm, Braya var. 
dığım duyulmu11. Bütün dullar top. 
lanmışlar. Beni parmaklariyle göe 
teriyorlar. Bağırıp çağırıyor, kUfUlo 
savuruyorlar, Bir ağızdan beni pay. 
layıp başlıyorlardı • 

Oysa ki ben onlara yardım et
meği düşilnmUştüm. Fena bir şey 
düşUnmem~lm ki .. 

"A kadmcağmm, benim de yilre. 

ğim sanid bot değil mi!,, diye ce • 

vap verdim. Dönüp yüzüme bak • 
madı, gitmek Uzere kalktı. Çocu. 
ğunun emzik şi§esi yere dUşUp şı. 

rakkadak kınlmasm mı? Böyle bir· 

fakir kadın için emzik şişesinin ne 

olduğunu pek iyi bilirdim. 
Hemen oracıktaki eczaneye ko

şup bir yenisini satın aldım. Nell'i 
kendi evine girerken görmüştüm. 
G~dip kapıyı çaldım. Neli kapıyı 

açtı. Şişeyi uzatırken "Şişeyi satm 
alacak eıiteğinizt kaybettiniz. Şişe.. 
nin kmlmasma belki de ben sebep 
oldum. Size bu şişeyi satın almak .. ,, 

Sanki beni IBl!'acak gibi çirkin çir 
kin yüzüme baktı. "Çocuk için li.
mn olacak, kadıncağızım!,, deyin. 
ce, katıla katıla a~lamağa koyul • 
du. 

B u sefer k&rl81 söze karıtU. 
"İşte Corcun bu nezaketi 

beni alt etti.,, dedi kocaama fi»a'an
la baktı. Ve devam ederek "ondan 
sonra ne edebilirdim. Kapıyı açıp 
onu içeri aldım. Artık elllem ne 
derse desin ,doğrusu yapılacak bq 
ka bir teY yoktu. 

Eve girer girmez, bana y{lrect • 
ğini açmıya bqladı. Ölen karmm 
ne kadar sevdiğini aöyliye eöyli~ 
bitiremiyor, kanmım ölUmtl evini • 
benim evim kadar ll8IZ bıraktığmı 

anlatıyordu • 
Mutlak çok iyi bfr bdmdl. C'AJl'o 

cun yllreflnde acıtıcı ve acındırıcı 
kapkara bir boşluk bırakmıotı. Ben 
de bu acıya elimden geldiği kadar 
merhenı~iff;f: d·"- _._....__ 
M-oı.aa»ı, ı ınm, onun ilk karmı. 
nın yerini tutamam.,, dedi. 

Bu sefer kocuı "Merak etme 
Neli, tam yirmi bet senedir, bana 
mes'ut bir hayat yap.ttm,, diye 1111. 
ze kal'I§b. 

"V allah yalan l!llSylUyor, canmı 

sıkılmasın diye böyle söylUyor. Bil. 
mez miyim, Gökten mel8' indirse. 
ler, yine ilk kansmm yeri bot ka. 
lır. Corc ilk kocamdan bambaJJka 
bir adam. Corc kendi yolunda ilk 
kocam kadar iyidir.,, 

Ben ayağa kalktım. Corc '1>ar. 
da birer kadeh parlatmıya ne der • 
siniz?.,, dedi ıkabul ettim .. Ceketini 
giymek Uzere yukan gitti. Kadınla 
yalnız kalnııfbk. 

- Kocanız burada yok, bk 1m. 
anız haldmıda belki bir eöyleyece. 
ğiniz vardır,, dedim • 

- Siz Corca sakın ha çaktırma. 
ymız, ilk kocam sarhoşun, edepld • 
zin biriydi. Dayaktan canımı çıka. 
nrdı. Hatıl çocuklara bir f enahk 
edecek diye korkardım da, beni e. 
linden kurtarsın diye Allaha yalva. 
rırdım, O maden kazası jete Alla • 
hın bana merhameti demekti.,, de. 
di 

Corc geldi, Onunla bara dofnı 
yürürken Corc kendi kendine gültı. 
yordu, Ben de: 

- Bilirsin ya, insanın aklından, 
"iyi bir şaka geçtimi idi, tnu.n a. 
layı mutlak yol arkada.şiyle paylat
malıdır,, dedim. 

- Doğru! İkimiz de erkek oldu. 
ğumuz için anlaşmz, "Kanm Nell 
iyi yüreklidir, amma, biraz budala. 
cadır. Ben ağır işe alışkın. keder 
çekmiş, bağrı yanmıo bir kan arı. 
yordum. t.,ıe Neli tam o idi, tık 
kanından bin kere daha iyidir. tık 
karımsa... Aman orospuyu defet •• 
Dudak boyası, pudra ,anlıyonuııus 
ya, olur olmaz eeye gUler şıJlıtlll 
biri idi. Günün birinde bir at caıD
baziyle kaçtı. 

O gün bugün hlll ne oldu~ 
bildiğim yok. Amma onun pek tyl 
bir kadm olduğunu söyler dur0-
nım. (Neli) de oo.uıta boŞalaJ& 
yüreğimi doldurmafa ufratd'• 
Keyfun keki! Deli miyim, biç gl • 
tier de <\oğnısunu mu söyteriJD. 
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Mert ve kahraman hava ıübaylarımızdan bir grup vazife bQf(nda 

TA YY ARECiLiKTE BUYUK 
FEDAKARLIK OLCUSU 
Harpte cephanesi tükenen her Türk tayyarecisi, tay

yaresini ve kendini cephane diye kullanarak düşman 

hedefine dalmıya ve çarpmıya amadedir! 

1 ayyare alayının sofra
sında yemek yiyoruz. 

Kendimi bambaşka bir alem· 
de hissediyorum. Etrafımda 
h ep Türk kartalları, canlı, ha
reketli, seçme bir Türk genç

liği ... 
Kanatlarını açıp göklerde uçxna

ğı bilen, ölilmU vazüe ve zevk ar
kadaşı sayan bu şen, yavuz genç
ler arasında insan bir çelik banyo
suna girmiş gibi oluyor. Atılganlı· 
ğı, cesareti gezmek, yürümek ~bi 
basit ve normal bir vasıf haline ın
dlren kartalların etrafında, sari bir 
canlılık havası var. O dakikada ba
na öyle geliyor ki, pilot yerindeki 
kumanda kolJannm nasıJ işlediğini 
gösterseler, bir tayyareye atlayıp 
havalara uçacağım. "Tayyareden 
paraŞütıe atıl!,. deseler, kendimi 
boşluklara atmakta, sonra soğuk
kanla paraşütümün kul.punu.~ek
ınekte hiç tereddüt etmıyecegım ..• 

lir yerine bin beygir 

Y 
anımdaki kumandana sor-

dum: 
- Tayyareci olmazdan evvel haıı 

· gi krt'ada idiniz? 
_ Süvari subayı idim. 
_ Silvarilikle tayyarecilik ara

emda münasebet görüyor musu· 

nuz? . 
_ Hiç fark yok. Bir vakıtler or-

dunun atılgan ve hareketli krt'ası 
sUvarilerdi. Keşif vazifesini, ba.s • 
km vazifelerini onlar yapıyorlardı. 
Şimdi, bütün bu vazifeler tayyare-

ye geçti. 
- Hiç mi fark yok? • 
_ Eh, kilçük bir fark var: şım- · 

d l bir tıı,yyareci tayyares3ne atla
yıp ha,•alarda at oynattıgı zaına; 
altında bir beYŞÜ" yerine 750, 80 ' 
hatta bin beygır var. lnsan bunu 

d H
areket ve heyecan elbet

uyuyor. 
te defalarla fazla... be .ri idare 

- Bir tek oynak ygı. . · 
etinek bile kolay bir iş degıl.. Bın 
beygire birden h&kim olmak zor 
01ınuyor mu? . 
Diğer bir arkadM cevap v~rdı: 
- Hem zor, hem kolay .• Bı~ tay

"8.~in yilzlerce beygiri.. 7:ıncire 
~rulınu§, itaatli, disiplinlı bır kuv 

~~~~~""''''~~ııı~ıı~rı~l 

: YAZAN : A. Emin YALMAN -
\,,,,,,,,,,,,,,~~ııııı~~ 

Harekete hazır bir vaziyette bir tayyaremiz 

vettfr. rayyare~i bunlara elinin kü
çük ve zahmet.sız hareketlerilc ku
mandalar verir. Kumandaları sani
vesinde yapılır. Yüzlerce beygirin 
hep bir ağızdan ittiratlı bir kişne
mesi varoır. tş görürken bu kişne
me devam ettikçe mesele yok
tur. Fa.kat tayyareci, beygirlerinin 
itaatine aldanmaz. Kulağı kirişte
dir. Motörün ittiratlı gürültüsü 
değişir değişmez atlan arasında 
bir isyan başladığına hükmeder, 
saniyesinde tedbir alır. 

Bin beygirin iıyanı 

M otör kıuvvetini teşkil eden 
yUziercc beygir nasıl isyan 

eder? 
_ Tayyare motöril ~ok hassı:1' 

bir makinedir. Çok hafıf olması la-

d 
r-_ ;ı.. sag·ıam malzemed.:n 

zım ır. yvl\ 

vapıJır. İçinde ytizlercc ~arça v~r
d Beklenen verim bilyilk oldugı.ı 
iç7~ bu parçalar tam bir iş birliği 

ile saniyesi saniyesine vazifelerin} 
gennelidir. Bunun için tayyar~cilik
te muntazam şekilde tamırlerc 
çok itinalı bakımlara ve ayarlara 
ihtiya<: vardır. Motörle tayyare a
rasmdaki münasebet meselesi de 
çok naziktir. Bu münasebetler ve 
malzeme mukavemetleri inceden 
inceye hesap edilmiştir. Bakım, ta
mir, ayar, işletme kusuru yüzünden 
veva rli~cr ~özP Jrörünmez bir te
sadüf sevkile motör ve tayvare i
çindeki parçaların birlbirlerile mü
nasebetinde ve iş birll~ncle hir bo
zukluk başgöstermesi, tnyyareyi 
koşturan beycirler arasında isyan 
c;rkması demektir. 

Yem boruıcu la.vcla8ız 

B ir diğer arkadaş söze kan!)

tr: 
- Yc-m mes(']('sini ele unutmıya-

lım. Canh, sinirli, etli beygirleri 
yem bornsu ile avutmak imkanı 
vardır. Fakat motörUn beygirleri 

yem borusu dinlemez. Benzin fü -
kenlr tükenmez motör bir nnda du
nır. Tayyarenin deposundaki ben
zin istiabı kudreti mahduttur. 
Havada kalma zamanı tam ihtiya
ti le beraber ona göre hesap edilir. 
Fakat fırtına, bulut, sis, yolu şaşır
ma gibi sebepler yUzünden havada 
hesaptan fazla kalmak lazım gelir
se beygirlerin kişnemesi birdenbi
re kesilebilir. Tayyareci bu son da
kikaya varmadan yerde inecek bir 
yer aramak ve bulmak mecburive
tindedir. Bir beygirden bekliyebile
ccği sadakati, tahammüJil ve feı:la· 
kBrh~ bin bevcirinden bek1i•;eme~. 

- O halde bir tavvareci her sa
niye mıtcera, tehlike. ölüm hududu 
i.i:r..E'rin<le :va~ar. Harp zamanında 
krn<linl bekliven ölüm tehlikeleri 
blivUk oldu~ gibi in~ıınlar kin 
yeni ohın uetı~ sanatinin de savısız 
tehlikeleri vardır. Tnvyareı•i hun
len seve seve gö:ıo:c ııhvnr mu? 

Ifi kuru~luk pulla i~tida 

T ayyareci de insandır. Bu sa-
natte çok çetin vaziyetler

le karşılaşmak mümkündür. Bin
lerce metre yüksekte tek b:ışınıza 
ucuynrsunuz. Beklenmez bir fırtına 
ile karşılaşıyorsunuz. Etrafınızı, 
yeri görmUyorsunuz. İstinat nokta
sı, medet .yard1m yok. Kainatta 
yalnızsınız. ~nzininizin mahdut 
olduğunu bilivorsunuz. Aşnirıda i
nilecek yer olup olmadığı belli dc
j?il, çUnkU bir şey görlinmüvor. 
l\fotörUnilz çok uslu islemivor .. Böy 
Je şartlar karsısında ölilmden bin 
kere ağır UzUntülcr duyabilirsiniz. 
Bıu:an insana şu fikir gelebilir· 
"Nihayet 16 kunışluk bir pulla 
bir isti<la mesC>lesl de!'iil mi' Yere 
iner inmez ya7.arım, olur. biter ... 

Yere iner inmez bu bC'şe~ his 
derhal geçiyor. O snnlycde tekrar 
bir t.avvarevP ntlamnk. avni mace
r11va dönmek 18.zrmı?clse hiç tered
diit etmeden \'amvorsunuz. Rirkaç 
giin ucmıyacak bir vaıdvete diişse
niz çıldınvorsunuz. U<:uş hı"l ve 
arzusu. UC"uru kin öJümden sl~rll"t
li , her tehlikeden çok kuvvetlidir. 

Her milletten Ü8tünlük 

T Urk tayyarecisi nasıl bir tny
yarecidir? 

- Biz bugün fakir bir milletiz. 
Maddi malzemc tedariki hususunda 
birtakım zengin memleketlerle boy 
ölçemeyiz. Fakat Tiirk milletinde 
yaşamak ve mllkadrlcratına tam 

(Arkası 10 uncuda) 
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iSPANYADA 
ITALYAN 

BOZGUNU 
.--------------- Yazan: 

Loyd Corç 
Eski lngiliz Başvekili 

B ugiln Avnıpada, İspanya iş

lerıne karı§mamak sıyase

tinin sekız ay evvel tatbik edilmiş 
olmasını candn.n isti yen ıki şef var: 
Bıri .Mussolini, diğeri Hıtler .. 

Stalin, üç aydanberi müdahale 
siyasetinden \ azgeçmi§ ve o za
mandanberi İspanyaya Rusyadıın 
bir şey gonderilıneınıştir. Fakat bu 
iki f~ist lider İspanya işinin ıçin
den sıyrılmağa haheşker olmakla 
beraber, bu işi izzeti nefislerini 
rencide etmedep başarmağa imkan 
bulaınamaktadı ·la.r. Kısa bir zaman 
önce Mussolininin lspanyadaki İ
talyan gönüllUlerini kamilen çek
mek için ileri slirdüğü teklifin se
bebi bu idi. Almanlarsa Frankodan 
bıkmış ve İtalyan dostlarının zaval
lı gösterişlerinden usanmışlardır! 

Frankonun muzaffer olmasından 
en fazla istifade edecek olan taraf, 
İtalyadır.Asilerin, kendilerine temin 
olunan bol yardımlara rağmen, iş 
görememeleri ve tesirsiz taarruzlar 
yapmalart, Almanları hiddetlendir
miştir. ltalyanlann İspanyada bo
?.Ulmala.n ise, Almanyanın uğradığı 
inkisarı hayali tamamlamıştır. 

I
• ngiltere ile Fransa.da ef

karı umumiye herhaın-
gi t a r a f l e h i n d e mü-

dahaleye imkAn vermiyeeek de
recede teşcttüte uğramış bulunu
yor. Burada liberallerle işçiler Mad 
rit lehinde, muhafazakarlarsa Sar
gosa ile beraberdirler ve ademi 
müdahaleye karşı gelenler, tıncak 
Mussolininin ona saygı gösterip 
göstermiycceğinden Rtlphe edenler
-dir. Diı?er taraftAn Alman, İtalyan, 
Portekiz efkan umum iyesi, en faz-
la asiJer lehinde idi. Fakat Rusya., 
!span't"n hUkflmetine taraftardır. 
Bu vi.lzden İspanya topraklan Uzc
rl ndc blribirinc rnkip olan siyrust 
sistemler bevnelrnilel bir mücade
leye clrismişlerdir. 

Yaptığım tahkikat Rusyanrn iki 
nvdanberi İspanya hükumetini tak
viye edecek bir şey göndermediğini 
isbat etmiştir. Almanlarsa İspan
ya va en son yardımlnnnı göstermiş 
olduklarını bildirmektedirler. Fa
kat ltalynnlar izzeti nefislerinin 
rencide olduğu ve Gava.delhara 
mağltıbivetinin intikamını almalo.n 
lfı.z1mgeldiğini hissediyorlar. 

1talvanlnnn İspanya asilerine 
yaptıkları yardım, İspanyada dö
vllscn iki tarnfa yapılan harict yar
dımlann en bUyüğil idi. İtalya hU· 
kflmetl asilere bol bol asker. top, 
mühimmat. tayyare, bomba göndr>r
mis ve dC'niz kuvvetleri de muave
nette bulunmuştur. 

G önı'ıPrilcn İtalyanlar gönUllll 
değildiler. 

Bilakis İta l ya hUkOmeU 
İspanya harbine bilfiil mildahnle 
etmiştir. Rusya ile Almanya da 
ayni şekilde 11nreket etmişlerse de 
ayni ölçüde değil ... 

.Madridi zapt için yapılan son ta
arruz. halis bir İtalyan taarruzu i
di. Hücum kıt'aları, toplar, mUhim
mat. tayyareler. hep İtalyandı. Bu 
itibar ile hezimet te. bir İtalyan 
hezimeti idi. Ademi müdahale si
yasetine yeni bir tehlikeli limll ila
ve etmesi dolayısile hftdise, talih
sizlik eseridlr ve bu hadise ltalvan 
gunınına şüphe götürmez bir dar
be> olmuştur. 

İyi tcc:hiz edilmiş, yiiks<'k terbi
ye görmüş 1tnlynn fırkalarının . 
harp i<:in hazırlanmamış İspanyol 
~nafınm ve iş('ilerinin karşısm:ia 
otuz miJ koşmaları. gunın.ı l'Zecek 
bir hftdisc>dir. Hele ltalvadan gelen 
gUzide askerlerin. ancak yardrmla
rına kosan Fashlarla İspanyollar 
savesinde> kat'i izmihltııden kurta
rılmaları İtalva için bir izzeti nefis 
meselesi teşkil etmektedir. 

Mussolinlnin adamları Madridl 
15 martta zaptetrnek lizere hareket 
cde>n ltalvan nskerlerine peşinden 
tebrik tel~aflan göndermiş, hu 
t"lt!rılf ask,.rlere tamim olunm11ş ve 
İfalv:ın nq'k('rl(' iııln ka"hkları !il· 

rn clıı. hHkİlm('th <'1inC' diiı;mU,tür. 

Bu suN>tll' Mussolini bu iş vil
:r.Unclf"n tııP~ıılivc>t kıtbul l'.'tmi~ olu
:ot•or. Bu falso. onun prMıtijini in-

. . citmiştir. Halbuki 
Madrıdı zap - prestij, cllktator-

tetmek için ya- Jüğün hayatıdır ve 
pılan son taar - kanıdır. 

ruz, halis bir 1-
talyan taarruzu Acaba bun· 
idi. Hücum kıta dan sonra 

ne yapacak? 
ları ve onların Ad . ··d-'-- 

emı mu UUW" 

k u 1 1 a n d ı k- 1 anl "ğ e aşmasını çı 
1 8 r 1 to~, t~y- niyerek askcrlerl
yare ve mühım- ni ve tayyareleri
mat ltalyanlar- ni İspanyaya yı. 
dandı. Bu itibar ğacak mı? 
la hezimet, bir Bunu yaparsa, 
ltalyan hezime- beynelmilel çok 
tidir. Bu hıldi - mühim bir vaziyet 
se, ltalyan gu - tahaddüs eder. 
ruruna şüphe Rusya hiddetle
götürmez bir nir, Blum taraf· 
dn.rba olmuştur. tarlanru idare e-

-----·- demlyecek lıale 
gelir, gönUllil akını yeniden başlar 
ve milletler, İspanya topraklarında 
biribirine girer. 

ı;'akat Sinyor Mussolininin söz
leri ateşli olduğu halde kafası sa
kindir. Kendisi. Sanksiyonlar mesı>
lesinde Avrupaya karşı geldiği za
man bunu göstermişti. 

Fakat hasmının aczi üzerinde 
kumar oynıyan adam, sonunda ya
kayı ele verir. Napoleon bu hataya 
dilşmüştU. İtalya, lüzumsuz müca· 
delelere girişecek vaziyette değil· 
dir. İktısadi vaziyeti, sevinmeğe 
saik olacak mahiyette değildir. Ha.
beş işi, onu germeğe devam etm0 k
tedir. Harbin masrafından baı:1ka. 
İtalyan ticar• ti ve iş hayatı da rıU· 
teesslr olmuştur. Gıda bakımın ia.n 
vulyeti de endişeden hali değildir. 
İsp:ı.nyanm faşist lideri kahmın•nt 
bir sima olmaktan çıkmış ve şa~a
am hayli sönmUştUr. Almanyada 
onun göz kamaştıran panltıı:ıına 
artık tesndilf olunmadığı gibi bazı 
İngiliz mehafilinln ona karşı gos· 
terdiği takdirden eser knlmarntşt1r 
Artık Mussolininin Hitleri .. Sier

ras'da yeniden hnreket için ikna &o 

debilmesinden şUphe ediyonım. 
Hitlerin mescl,..lerinl, MussoJininin 
Akdenize hfıkiın olması halletmez. 

D iktatörlerin ihmal ettlklrn 
bir nokta İsJlanyol halkmm 

Fas vatanperverliğldir. Franko, 
yalnız lspanyollara dayanmış ol
saydı mUfritıcre daha kolayca ge· 
lebilirdi. Yabancıların bazı bazı l&
panyayı işgal etmeleri, dahili har· 
bin mahiyetini yavaş ya\'a' değ ş
tirdi ve İspanyollan, yabanCJ işga
line karşı mezbuhane mukavemete 
sevketU. 

Gerçi hükOmet tarafında da bey• 
nelmilel gruplar var, fa.kat asilerin 
sa!mdaki Faslılar, İtalyanlar, Ai· 
manlar ve Portekizler; İspanyolla
rm sayısını geçmektedir. 

Badahoz, Toledo, S a n S a • 
bastiyen ve Malaga, hep ya.
bancılann kazandığı mevzilerdir. 
lsr.:ınya ordusu Fr.ı.nko ile bernbet 
olduğu halde bu muharebelerin bi· 
rine de iştirak etmedi. ÇünkU Fran
ko İspnnyolu, hpanyola kar§ı sev-
1-etmeğe emniy .. ~ etmiyor ve bu· 
nun için siyah beyn~ yabancılar. ö
ne sevketrniş bulunuyor. Hükfl· 
metin tarafındaki gönUUUJer l e 
ordu teşkil edecek derecede btiyilk 
olmamıştır. Bunlann milislere nis
beti ancak onda birdir. 

O halde hadise, İspanyollarla ya-: 
hancılar arasında İspanya tor rak· 
!arına hakim olmak için kopan bir 
mücadele mahiyetini almaktadır. 

Diktatörlerin İspanyaya, yall'l~ 
İspanyolları alakadar eden meJele
ler ytlzUnden kopan bir mUcad~~ 
ve i§tirak etmeleri ve onlara kuvvet 
göndermeleri, psikolojik bir hata 
idi. 

Franko kazanırsa. muvaffakıl t'l
tin sırf vnbancı yardıma güvenme
si otoritesini zayıflat ııeak, kayb&
derse bu muhakeme yanlışlığı ~ 1-
zUnden kaybedecektir. 



Adana da 
Ticaret 
Lisesi • 

1 
'.Adana - Ticaret mektebi direk · ı 

tlSrlilğü, talebenin mektep içinde ve 
dııJmdaki vaziyetlerini görü,mek Uze 
ıe talebe velilerini davet etmiş, bu 
JiSkıiişmelerden faydalı netice atın-

~-
Veliler, Adanada bir ticaret lisesi 

oJma.dığmdan çocuklarının tahsilleri 
ne devam edemediklerini söylemişler 
w mektebin önümüzdeki sene lise de 
recesine çıkarılması için Ankaraya 
müracaat olunmasını istemişlerdir. 

Şimdi Fransız konsoloshancsinin 
bulunduğu Bebekli kilisesile berabe
:rindeki eski Fransız mektebinin bu 
maksatla satın alınacağı söylenmek. 
\edir. Muhasebei hususiye arsa alma
fa razı olduğundan yeni ve modern 
b1r mektep binası yaptırılması daha 
Jllabetli olacaktır. 

Trakya Vi16yetlerinde 
Yetiıtirilen Koruluklar 

F.dirne, (TAN) - Trakyanm dört 
ayetinde yeni açılan ve muhafaza 

a alınarak yetiştirilen bUtUn ko 
i'uluklarm sicil fişleri doldurulmuş -
tur. Bunlar bastırılacak ve koruluk-

1111'--.mı iyi tarzda koruyan ve iyi ye_ 
Ncllftlren köylere mükafat verilecek 

u, • • .,,.,,..leri bütün gazetelerde ilan edile-
9e)rtir. 

Yeni korula.rm açılm&11 için köy
er bUyUk bir alika ve aevgi göa -

ıa•mektedirler. 

Zongulclağın umumi manzara.fi 

Zongul~ak Suyu 
. 

Fen,ni Tes.isatla 
Şehre Ahnmah ! · 

Z onguldak, (TAN) - Zon Halk, Bağlık suyunun damacana· 
guldağın içme suyu Tür- sını 20 • 25 kuruştan almaktadır. Zon 

guldaklılar, bu· nefia suyun fenni te. 
kiyenin birçok yerlerindekinden sisa.t ile ,ehrln jçerisine getirilmesini 
çok nefistir. istemektedirler. · 
Şehirden takriben iki kilometre u. Civarda incir ve Fındık denilen iki 

zakta tıuluna.n ve "Bağlık,, adi veri- memba suyu daha varsa da halkın 
len bu ıu evvelce bofubo,una akıp .bunlara kar,ı rağbeti pek azdır. 
giderken birkaç sene evvel güzel bir içme suyunun . bu iyiliğine muka
hazineli çqme yaptınlarak bumm ö- bil Zonguldağın temizlik işlerinde 

nüne geçilmiftir. Çeşme ba.şmda dai- kullanılan suyu maalesef yok denile
m.i surette bekliyen belediye memU- cek derecede azdır. Halk bu ihtiyacı
ru, doldurulan da.macanalarm ağızla. nı şehir içindeki birkaç ç~meden SL 

nm mühürlemekte ve bu damacana- kalar vasıta.siyle ve para mukaıbilin. 
lar sırtta tqmarak şehre getirilmek- de temin eylemekte ise de yaim. gün-
ledir. Jerce susuz kalan evler vardır. 

iga köylerinde bllyıl 
başarılan iş!er 

Yeni inşa 

edilen 

Karabiga 

Parti·si 

Btga, (TAN) - Burada bir sene içinde mü

işler başarılmıştır: Çanpazarköy nahiye 

kezinde bir muhtarlık, bir parti binası yap

ş, muhtelif köylere damızlrk boğa, tavuk 
Merinos koyunları tevzi olunmuş, motörlil 

• eleme makinesi cclbedilerek Dimetoka mer

ine konulmuştur. 

JW'aıbigada elektrik taiaatı ya,ptırtlm,., muhte. 
köylerde yüzden f a.zla göçmen evi inşa edilmiş ve 

ali.tı ıir&iye d&ğıtılJil1'tir. Köylerde 2000 dö. 
den fa.zla köy tarluı açtlm!f, çarşı içindeki kireç 

an 'ehir haricine çıkanlınif, Karabiga beledi
e bir kaıbile temin olunmuştur. Karabigada park 

için birkaç dükkin istimli.k edilerek yıktırıl· 

ba dahlinde müteaddit çe,meler yaptınlmı,, 

köylUlere bir hayli kinin dağıtılmıştır. Mez
zarar vere~ binlerce karga ve serçe öldürül. 
damızlık aygırlardan yüzlerce ciru1 tay yetişti. 
, fenni döl alma ameliyeei için bina yaptınlmı.-

Kara BigaJa bafcılılı -------------------------

Merzifonda 
Konferans· 

Mimar Sinan 
Günü İçin 
Hazırlık 

Edime (TAN) - Miftıar Sinanm 
ölümünün 'yıldönUmüne tesadüf eden 
ve memlekette bir san'at günü ola: 
rak kabul edilen 9 Nisanı büyük te
zahilratla kutlamak üzere burada bir 
ihtifal komitesi te,ekkUl etmiftir. 
Halk partisi binasında toplanan komi 
te ihtifalin progi-a.mmı hazırlam19b?". 

Koca Sinanm ölmez şaheseri Seli
miyede yapılacak olan ihtifale halk 
ile beraber bütün mektepliler de iş

tirak edeceklerdir. 
Öğretmen Bay Osman Peremeci ta 

rafından Sinanın hayatı ve eserleri 
ha.kında bir hitabe verilecektir. · 

Kastamoni 
Bankası 

Kastamonu, (TAN) - Kutamo· 
nu bankası umumi heyeti yıllık to~ 
lantISını yapmıştır. İdare meclisi bat 
kanı· tarafmdaiı yıllık çalı,ma rapo. 
nı okunarak ittifakla kabul edilmiş 
ve temettU hisselerinin dağıtılması. 
na karar verflmittir· 

Berıama Kütüphanesindeki 
Eserler 

Bergama, (TAN) - Mebusumuz 
Rahmi Kökenin himmetiyle meyda-
an gelen Halkevi kütüphanesinde 
mevcut be, bin kadar eser, kütüpha
ne memuru Lfıtfullah Denizer tara
fından tasnif edilmiştir. Muntazam 
iatatistik tutulabilmesi için, her oku
yucuya üç kısımlı bir fiş imza etti. 
rilmektedir. 

Merzifon, (TAN) - "Kuru kadın
cı,; namiyle maruf 70 lik bir ihtiyar 
otomobil sadmesi neticesinde hafifçe 
yaralanmıştır. 

Yarası hükumet tabibi tarafından 
tedavi edilmekte olan ihtiyar iki gUn 
sonra ölmüştür. Ölümün kazadan 
ileri· gelmediği, gıdasızlık ve ihtiyar
lıktan tevellüt ettiği de söyleniyor. 
Hakikati adliye tahkikatı meydana 
çıkaracaktır. 

Berıamada Hayırlı Yardımlar 

'Bergama, (TAN) - Kızılay Ce. 
miyeti bura fUbesi, bir kaza netice. 
sinde yanan iki kim.aeaiz helll.fireye 
ait e\i imkln nisbetinde tamir ettir
rnift.ir. Yine yanan diğer bir fakire 
ait ev de böylece ta.mir olunacaktır. 

Berıama Müzesi Müdürü 
Avrupaya Gidiyor 

Bergama, (TAN> - Buraya gel
diği eanada Ba.,vekil tarafından, yap 
tığı 1'1erden dolayı tebrik edilen ve 
mesleki' tetkikatta bulunmak Uzere 
Avrupaya gönderlleceği vadolunan 
mUze mUdUrUmilz Osman Bayatte
kin bugünlerde A vrupay• hareket e
de~ektir. 

Karısını ve 

Kaynanasını 

lh:ı~ln... (TAN) - Kaaabamızda I 
gUnden güne ilerllemekte, 
bağlara her .ene birer par
lllve edilmektedir. Bağlan

yetffen UzUmler, gerçi biru 
kabuklu ve y~imal ise de lez. 

i;:4W•'1&& &.yte emsaline kat kat f alk. 
~le Karabiga Uzümlerlnin nefts 

Bozöyükte 
bir yaralama 
B ozöyUk, (TAN) - Ce • 

çen akşam saat 21,5 
ta Kasıınpaşa mahallesinden 
Halil oilu 16 yafında Meh • • 
metle Emin oilu ayni yqta 
Hamdi, mahallelerinde yapıl
makta olan düiün yerinde 
kavıa etmiflerdir. Mehmet 

Merzifoıı, (TAN) - Evimiz yeni . 
0 
.. ) Ju··, Ju•• 

bir çalışma programı ya.pmı,tır. Bu- lUi a~ 

ezlerfndeki ç*"ni ve rayiha b&f" 
mezlerde yoktur. 

zamanlarda bağlar Amerik& 
arfyle mlih edilmiye ba,lan-

. Bağcılar bir de kooperatif tel}
ek tizeredir. 

Yeni tayinler yapılclı 
(TAN) - nçemiz Ziraa.t 
veznedarı Ali terfian Tav. 

bankası veznedarlığma, Uzun 
varidat memuru Mustafa GU. 

muhuebe kltipliğine Mersin 
memuru Mazhar. BfP varl 

Jllıllılltkuk meınurluğuna, Ezine 
memuru Servet Sert Biga tah
miuğuna. Biga maliye me. 
dan Mahmut Çanakkale vL 

~Mine, Bip 8P.rbe8t: ebelerin 
• Ayun Karabiga beledlye

!ilelQIJııe, Biga hususi muhaae-

• bir aralık Hamdiyi yere ya-
tırmıya muvaffM< olmuf ve 
bıçağını Hamdinin karnına 

saplamıftır. Yaruı oldukça 
ehemmiyetli oluı Hamdi Es. 
kl .. hir hastanesine 16nderil. 
mlf, Mehmet tevkif olunnıuf
tur. 

be memurlarından Habip, Yenice hu
ıust muhaaebeaine ve Biga piyade 
mUbqtri Talıain de münhal olan Bi. 
ga mahkemeai u.bıt kitipliğine tayin 
edilıniflerdlr. 

na göre dil, tarih ve edebiyat kÔmi
tesi tarafından her cumartesi günü 
ders mahiyetinde tarihi konferanslar 
verilecektir. Örta mektep muallimi 
Sal&hattin ilk kon!eransı vermif, 
"Tarihi tarif,, etmiştir. 

Okuma, yazma kunılannm A ve B 
kollarında imtihan ba.şlamıştır. Ka
zananlara vesika verilecektir. 

Ar komitesi nisandan evvel veya 
nisan ba.şlannda mahalli ve milli tür. 
killerden mürekkep ·bir konser ver. 
miye hazırlanmaktadır. 

Park· Müteha11111 lzmir* 
lzmir ;_ Ankara gençlik parkmm 

pllnını yapan Fransız park miltehaa 
sun Löve buraya gelmiftir. Miltehaa.. 
&IS, belediyenin muhtelif parklannı 
ve bilhaaa kUltUrperkta yapılacak o
lan iflerf görerek fikirlerini bir rapor 
la belediveve bildirecektir. 

Gemlik, (TAN) - EngürUcUk köy 
üyelerinden Osman, feci bir cinayet 
işlemiştir. 

Söylenildiğine göre, kansı Şahin. 
de kendisini istemiyor, "ben sana de . 
ğil, İstanbullulara yakışırım" diyor, 
Şı\.hindenin annesi de "ben kızımı ts
tanbula götürüp orada evlendirece
ğim" diyerek kızını büsbütün çileden 
çıkartıyorm u,. · 

Osman, Şahindeden aynlmak iste
mediğinden kansı mahkemeye mUra 
caat etmiştir. 

Ana • kız beraberçe buraya gel • 
mişler, Osman da mahkemede hazır 
bulunmu,tur. Döntlfte, Gemlikle En
gürUcük köyU arasındaki Çukurköp
rUde zeytinlikler arumdan ansızın 

meydana çıkan Osman Çavuş, evve-
11 Şahindeyi aonra da kayna.nası 
Muhaineyi tabanca ile öldürüp.kaç • 
m1'tır. Katil aranılmaktadır. 

Bayanlar; 
Şayanı hayret bir 

yenilik 

SALOME 
PARiS 

Pudrası 

Alhkları 

Ruj~arı 
Bütün eczanelerde 

satıhr. 

Siz de bu kremden 

ıaımaywnız 

Çünkü, 
Btitön cihanda elli eenedlr dalma o.. 
tün ve fll9lz kalmqtll'. 

KREM BALSAMIN ı 
Btlytlk bir bUsl n 11Z1111 bir tecrtHw 
mahsulü olarak ricude ,~ 
yesAne aıhJd iuemlerdlr. 

KREM BALSAMIN 1 
Ş6hntlnl IÖs ve -~tan'*•• delil 
uhh.I evu.fmm Parla. Loaclra, Berlbt, 
Nev _ York gtmelHk eut1tWerlllde11 
ytizJerce krem aıumda blrlnelllk •ti 
kifatou kennmıt ollDMla ..-ı et. 
mittir. 

KREM BALSAMIN 
Gtlndtlz için yaj9ıs, pee için yatlı 
ve bal• aa badem kremleri. Taam. 
mı, ecza, ltrlyat ve tuhafiye mala· ı 
ıalannda bulunur. 

Dtıpoeu: lnKllb l[uzall raaa..ı 
Beyolla - t.tanbal 

'I"'AN 

. .i 400 Kr.. 1 Sene 2100 ltl'lo 
7SO • 6 A.1 1500 • 

400 • 1 ' ' -IOO • 
150 .. ı lıı.1 soo • 
Mntetteraram Posta tttlhadına 

&ıhil obn171111 memleketl• icla 
IO - 16 • t • U llrads. _,...........____ 
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KAYIP: Akfehir mektebi idadisin
den 335 senesinde aldığım tasdikna
memi kaybettim. Yeniaini çıkaraca
ğımdan hUkmU yoktur. 199 numara
lı HUseyln Fehmi 

ı.ühim Neşrlyatc 
Baş'adı 

Bugünün 

Büyük 
Devretleri 

BugUnkU dünya devletleri 
araaıııda içtimai, siyui ve as
keri bakımdan birçok yenilik
ler ve hamleler yaratanları 

yakmdan tanıtmak için vücu
de getirilen bu serinin ilk~ki
tabı çıktı. Bu kitaplar en yeni 
veu.ik ve fotograflara istina
den profeslSr Bay Faik Sabri 
Duran tarafından büyük bir 
itina ile hazırlanmıştır. Bu SE' 

·i, dünya politikasını ellerinde 
tutan bellibaşlı sekiz büyük 
devlete inhisar edecek ve se -
kiz kitaptan ibaret bir tek cilt 
olacaktır. Seriyi teşkil edecek 
kitapları sırası ile bildiriyo -

Buıünkü Almanya 

Buıünkü lnıiltere 

Bugünkü Rusya 

Buaünkü 1 tal ya 

Buıünkü Japonya 
Buaiinkü Fransa 
Buıünkü Amerika 

Buıünkü Türkiye 

İçindeki mal\imatı hiçbir lu 
gatta, hiçbir Ansiklopedide 
hatta hiçbir mecmuada toplu 
olarak bulmanıza imkan olnıı
yan bu küçük seriyi itina ile 
toplamanızı hararetle tavsiye 
ederiz. Bugünün büyük dev -
!etlerini yakından tanımak 

için bu netrfyatta.n daha mu -
kemmel bir memba mevcut de 
ğildir. Bu itibarla bu serf, her 
evin, her mektebin kUtUpha · 
nesinde en mühim bir k<Sfeyi 
iffal etmiye li,yiktir. Tab'm . 
daki nefuete rağmen yalnız 
25 kurut olutu kolleksiyon 
'!ler&kWarmm bilhassa t&kdi· 
rini celbedecektir. 

ille Kllap 

Bugünkü 
Almanya 

BUtUn bayilerden isteyiniz. 
Jatanbul4& perakende vt 

toptan aatıf yeri Ankara cad
deeinde Y edigUn Ntlf mağa 
zumdadır. Dıf&rdan 25 ku · 
nıtluk posta pulu gönderen -

lere derhal gönderilir. 
Adree: ı.tanbulda, Ankara 

caddMinde YEDIQUN idare· 
haneeL 
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'.A:bduTiah lbnl ZUbeyir; bu hl
aıse üzerine Emevi saltanatının 
earsılacağmı tahmin etmiş; o buh 
ran araamda bir mevki tutabilmek 
için derhal büt Un Hicaz krt.asında 
hillfet.ini illn eylemişti. 

Hicazda bu hadisat cereyan e • 
derken. KCı!ede de Ehlibeyit Jehln. 
de ba:ıı hareketler hissedilmlfti. 
Bunu bir ihtilll başlangıcı telikki 
eden vali lbni Ziyat, derhal ta.hki 
kata girişmişti. Ve bu işin başmda, 
CMuhtari.issakfi) nin bulunduğu 
nu öğrenmişti ... lbni Ziyat, buna 
hayret ederek Muhtarı huzuruna 
getirtmiş: 

,__Ya, Muhtar!.. Sen, evvelce E.. 
mevt taraftarı idin. Şlmdi haber ~ 
ııyorum ki, Alinln ev:iltlarma ta
raftarlık edlyorm~un. Bu, ne 1!· 
tir 7 Demişti. 

M uhtar, kt!a bir dUşUnce • 
den aonra; 

- Yl, Emir! .. Ben, Resiılil Ek· 
remin kanından oldukları için Eh· 
Jibeyte karşı muhalbbet besliyorum. 
diye, lA.stikli bir cevap vermişti. 

lbni Ziyat, bu cevabı derhal bir 
!Uraf mahiyetinde telakki etmi9, 
ve 0 anda Muhta.n öldUnn.k iste 
:rnlşt.1. Fakat, o mecliste bulunan· 
ıarm: 

- Ey lbni Ziyat! .. Muhtarın bu 
ıtözleri, fesada delalet etmez. Bi -
Jirsin ki, onun babası, Halit bin Ve 
lit ile beraber otuzdan fazla muha
rebede bulunmuştur. Babuının 

toprağına hUrmeten onu katlet -
me, diye. rica etmeleri üzerine, 
Muhtarın hayatını bağışlamı~; fa 
kat, Kasrülemarenin zindanında 

hapsetmişti. 
Muhtar, hapsedlllr edilmez, der 

hal enl~eai - üçUncU halife Öme
rin oğlu - Abdullaha bir mektup 
gönderm1'; bu felaketten kurtul
ması için yardım istemişti. O za
man Yezit, henüz hayatta idi. Ab
dullah ta hemen Yezide bir mektup 
azmış; Muhtarın affini rica etr 

~işti yezit, bu ricayı reddetmemi, 
Muhta.rm zindandan çı~arılması 
için tbni Ziyada haber göndermi' 
ti .. lbni Ziyat, bu emre muhale:et 
gösteremenılştl Muhtan tahlıye 

etm~> • 
M 

hUU' artık Kt\fede barma 
u ıya~ağını anladığı iç.in Hi 

tar::ıarına gitmiye karar ver 
c~ti F kat !bni Ziyada karşı kal 
nı . a ' bir kin ve gayz hu-,_. d k acı •uın e ço d06Uanna: 
ıaule gelmiş .. bUtUn 

rraklı fahişenin oğlunu 
- Oba) ··cu 

~dUrmeyi ahdettim. Onun vu -

dUnün her parçasını ayırmazsam, 
bana insan demesinler. 

Diye· yemin etm.iştl 
h..~Uhtar; Mekkeye gittiği. zam~. 
·uııı ZUıbeyir ile uyuşmak ıstemış· 
~· li'akat, son derecede kurnaz ve 
~tia olan lbni Zübeyr, Muhtar& 

liiı \'e 
0 rtnenıişti. 

ll\tı taına.n Muhtar, (tmamı Ali) 
llı~ğlu <Muhammet Hanüe) ye 

caat ederek· 
.._ ~a y~ et. BUttln Irakt 

isyan ettireyim. 

Hem Kerbeli te
hitlerinin lntika • 
mını alayım. Hem 
de senin halifeli • 
ğini iliı.n ede)im. 

Demişti.. Hal -
buki :Muhammet 
Hanife, böyle bir 
işe girişecek ya -
radılışta değildi. 
Buna binaen: 

- Benlm· duadan başka yar -
dnn edecek hiç.bir kuvvetim yok -
tur, demekle iktifa etınişti. 

M uhtar, Muhammet Hanife -
den bu cevabı almakla, fik 

rinden vaz geçmemişti. Mutlaka 
maksadına muvaffak olmak için, 
artık her vasıtaya mUracaat et -
meyi göze almış; Muhammet Hani. 
fenin ağzından bazı KCıfc eşrafına 
hitaben birtakım mektuplar ter -
tip etmişti. Bu mcktuplann mUn
derlcatı; (Muhtar, benim vekilim • 
dir. Kardeşim (lmamı Hüseyin) in 
kanını talep etmek için bir hare -
ket vukua getirecektir. Ona :itaat 
ediniz. Ve, hiçıblır yarl\ımdan ce -
klnmeyiniz.) 

Mealinde idL 

M uhtar, bu mektuplan yanına 
almış; doğruca Kfı.f cye gel

tniş ... Bir gece karanlığından isti· 
fade ederek kasabaya girmişti .... 
Fakat onun böyle gizlice Kiıfeye 
geldiğini haber allan Ömer Bin Sa· 
at (1) derhal :tibni Ziyada gelerek: 

- Ya, Emir!. .. Muhtar, gizlice 
iK\ıfeye avdet etmiştir. Onun bu 
şekilde gelişi, hiç şüphesiz ki bir 
fesat vücude getirmek içindir, de
mişti. 

!bni Ziyat, Muhtan derhal tev. 
kü ettirmiş ve tekrar KasrUlema
renin zindanına hap!etmişti. Muh· 
tar. bu vaziyet karşısında çıldıra -
cak bale gelmişti. Fakat lbni Ziyat 
ile başa çıkamıyacağmı bildiği için 

8ukunetle hareket etmiş: bir taraf
tan yine eniştesine müracaat et -
mekle beraber, diğer taraftan da 
-adamlarından birinin vurtasile
evlatlığı Sclameyi (Şam) a gön-

dermişti. 

Selame, kendisine verilen tali -

matı muvaffakıyetle tatbik etmiş .. 
_ eV\'eJce ar~ttıiğimiz veçhlle -
yeni halife (Mervan) a kendini 
sevdirterek, bllyük bir meharetle 
efendisini zindandan halb eyle -

mlşti 

• 
(Hüseyin)in Mezarı 

O zerinde 
Selime; 80n sözünde, çok isabet 

gö.stermlşti. Bu kanşık vıuiyetler 
den l!tifade etmek istiyen lbnl Zi· 
yat, Bll8ra ve Irakta kendi hesa -
brna müstakil lbir hükumet tesisi -

ne teşebbüs etmişti. 
Fakat bu sırada, Basra havali

sinde bulunan (Hariciler) isyan e. 
derek şimale doğru ilerlemişlerdi. 
(Hariciler), dah& hlll eski kanaat 
}erine merbut bulunuyorlar; gerek 

ı Ali) nin evlat ve taraftar. 
( mamı . 

erek Emevılerle bunla-
larrnı, ve g . 

la.nnı kat'iyyen sevmınn mensup 

(
1

) l(erbef ldakl Yezit ordusu

nun serdarı . 

Yazan: Ziya Şakir 

Yor1ardı. (2) Şimdi bu isyan ıile de, 
frakı Emevilerin elinden almak is-
tiyorlardı. <Arkası var) 

( 1) (Hariciler) lmıı.m Alinin hi
IAfeti zamanında türemişlerdi. (A
li), bunları (Nehirvan) civarında 
sıkıştırmış, kılıçtan geçirmişti. Fa 
kat bir kısmı, (Basra) havalisin -
de, iç Arablstana doğru çekilerek 
orada yerleşmişler .. Zaman geçtik 
çe kuvvetlenmişlerdi. (imam Ali) 
bunlara mensup bir fedai tarafın
dan şehit edilmişti. (Muaviye) de 
ayni suikasta maruz kalmışsa da 
CSldürülemenıiştl. 

(Kerbel~ vak'ası: Ziya Şakir 
-(TAN) gazetesi- ve Maarif kü 
tüphanesi neşriyatından) 

Zavallı kadınlar! Bir ailenin ço
cLJiu olmayınca kabahat - tabia -
tin verdiği bir eksiklik kabahat • 
nıif gibi • hemen kadına atfolunur. 
Eskiden, kadının çocuğu olmuyor, 
diye kocasını yeniden evlendirmi
ye bile kalkarlardı. Benim bildi -
ğ\ın bir ailede de, kaynana gelinin 
çocuğu olmuyor diye, oğluna ikin
ci bir kız alınış, fakat • garip tesa
düf - birinci gelin, gerçekten kısır 
olmadığı için, ikinci gelinden ön -
ce doğurmuştu. Bu ailede ne ka -
dın, ne de erkek kısır değillerdi. 
Kaynananın tel!şı da torunlarının 
sayısını bir düzineye çıkarmaktan 
başka. bir de birinci gelinin kalbi
ni kırmaktan b&Jka, bir işe yara· 
maınıştı. 

Fakat, işittiğim, başka bir ailede 
hekimler Adeta bir facianın önUnü 
alınışlardı. Yine bir kaynana geli
nin çocuğu olmuyor, diye oğlunu 
tekrar evlendirmiye kalknııf, fa • 
kat oğlu anasından daha akıllı .~ı
duğu için, tekrar evlenmeden ?~
ce hekimlere danışmış ve kendısı-
11in kısır olduğu anlaşılmıştı. 

Zaten, kısırlık bahsinde hekim • 
lere danışılınca, hakikat meydana 
çıkar. Çünkü en büyük hekim ho
caları, derslerinde de, kitapların • 
da da. bir kadını kısırlıktan dola
yı tedavi etmeden önce kocal~rını 
muayene etmeyi tavsiye etnıışler 
dir. Bir ailenin çocuğu oınıayınca, 
kısırlığı yalnız kadına atfetmek 
doğru bir fey değildir. Kadın kı -
sır olabildiği gibi, erkek te kısır 
olabilir. istatistiklere göre, çocu • 
ğu olmıyan aileler içinde, yüzde 
altınıf defa kısırlık kadında bulu
nursa, yüzde kırk defa da erkek • 
tedir. Bu da gösterir ki, kadında 
ve erkekte kısırlık nisbeti ayni de 
recede olmamakla beraber biribi
rinden pek te uzak değildir. 

Erkeklerde kısırlık sebeplerin -
den birini daha lpokrat hekim ha
ber vermişti. Bizim TafOZ adasın
da fimdi kabakulak hastalığı d~
ditimiz, bir salgını görerek tarıf 
ett"ğ" vakit bu salgının kulak ar-

ı 1 tt'ğ" kasında bir şişkinlik peyda e ı ı· 
. erkeklerde olunca onların yu

~~rtalıklarında bir de çiban hbıl 
olduğunu, sonra bu hastalığa 
tutulmuf erkeklerin kısır kaldık -
!arını anlatını,tı. Kabakulak has
t 1 ğı insan nesline karfı düşman-

ı ~ 
1nı bu zamanda da yapabilir. 
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1 lEIKONOMô 
1 

Dericilik 
Sanayii 
İnkisafta 

I 

Birçok sanayi §Ubelerinde işler gün 
begiln lnklsnf etmeğe başlamıştır. Ev
vel-:e hariçten ithal olunan Antilop 
derilerinin ve taklitlerinin aynını yap 
maı1-a m~n etfak olan deri sn:ı:ı·karta
n, derinin lN"!i üzerine iki re t't sliet 
işllyerek A vnıpa malından fatksız 

fantezi dı Tiler imal etmiye ntl.Vaffak 
olmuşlardır. Deri fabrikaları ile Jtö 
sele ve • ·un la l~le r: hayli ilerı gitmiş
ttr. Ya~ık ayakkabı derileri i"ln faa
liyet artmış•ır. Saral'lye işleri dJ can
lanmıştır. Kadın ve mektep c:.mtalr.rı 
ir.ııı ic<· n nıUesse!leerin işleri h"?rglln 
b:ı miktar daha irıklşat et·ı.ektedir. 
Bu suretle fan tezi doi"iler sarfolun
ınakta '" renede elli bin mt•kteı> tan
taı:ından lı&§ka yUz elli bin muhteiıf 
şekil ve boyda kadın çantalan imal 
ed"Jmcktedir. Kalite bakımınd:ın bu 
çantalar piyasada tutulmuştur. Yeni 
"modellere göre derilerden lüks olı.ı.rak 
muhtelif eşyanın da yapılmasına b:ı.ş
lanılmıgtır. 

• 
Mev!li mltibarUe trikotaj, yUnlU ve 

pamuklu me:ısucat işlerinde ~hı.rgun
luk başlsnuş'f 1r. Buna mukabil ipek 
mamulatı üzerinde çalışan fabrikalar 
faaliyeetlerini artırmışlardır. 

!indiğinden, hastalık esnasında ö
nünü almak mümkündür. Onun 
için kabakulaktan kısır kalanlar 
şimdi pek azdır. 

Kısırlık erkeklerde en ziyade, 
insanın gençlikte tutulduğu iki 
çirkin hastalıktan ileri gelir. He -
le adı bile soğuk olan hastalık bir 
çok erkeklerde kısırlık bırakır. Ço 
cuğu olınıyan ailelerin erkekleri, 
kadınlarına kabahat bulmadan ön
ce, bunu iyice bilmeli ve gençlik
lerini iyice hatırlan1alıdır. Genç -
tikte başa gelen mikroplu bir ka -
:zadan sonra, anlıyacağınız uzuv -
larda sancılı, hem de şiddetli san
cılı, bir fİşkinlik olınuş mıydı? Öy 
le bir hal hatıra gelse bile, umudu 
kesmiye mahal yoktur. Çünkü bu 
türlü kısırlık ta tedavi edilir. Ken 
di kendine geçtiği, bir zaman kı
sır kalan erkeğin sonradan çocu
fu oldutu bile varittir. 

Gençlikte gelen öteki hastalık 
ta kısırlık bırakabilir. Fakat onun 
kat'i tedavisi olduğunu biliyorsu
nuz. Kısırlık büsbütün tamam de
ğilse o da tedavi edilebilir. 

Verem has1alığı bazilarında yu
murtalıkları sarar, iltihap yapar, 
aonra kısırlığa sebep olur. Bere -
ket versin ki, en çok defa iltihap 
yalnız bir taraita olur da ameliyat 
yaparak bir tarafı çıkarırlar ve ö
teki tarafı kurtarırlar. 

Memnu Listenin 
Kaldırllması Kararı 

iyi Karşllandı 
İthalat sistemimizde genişlik husule getirmek için yeni tedbir

ler alınacağı ve memnu listenin peyderpey kaldmlacağı hakkın· 
daki haberler, piyasada çok iyi karşılanmı~tır. Dün bir muharri· 
rimiz, alakadarlarla görüşerek bu karar etrafında fikirlerini almış
tır. Bunları aşağıda okuyacaksınız: 

GümrUk ve kontenjan işlerinde 

1 mütehas~ıs bir zat diyo~ ki : 
"- Bilhassa memnu mallar üzeri. 

ne istinat eden bu karar memleket 
lçin faydalı olacaktır. Bir kısım mem 
nu mallar vardır ki tarifenin beşte 

birini teşkil eder ve 200 kalem kadar. 
dır. 

B ORSA 

KJerin.g sistemihi takip ettiğimiz 

için prensibimiz malımızı alanın ma.. 
lmı almaktır. Aldığnnız kadar sat -
mak istiyoruz. Bu vaziyet karşısında 
memleketimize fazla ithalat yapmak 
zararlı olabilir mi?. Öyle ithalat ki 
karşılığında mutlaka bir ihracı icap 
ettiriyor. Memnu malların bir kısmı 
lüks eşya, diğer bir kısmı da yerli 
sanayi ve istihsnlatımızı korumak i. 
çin ithali menedilmek istenilen sair 
eşyadan ibarettir • 

Bu ~yanın memlekete girerken 
hükumet hazinesine vereceği hisse 
her halde kıymetinin beş on mislidir. 
Kaldı ki; esMen kıymeti nisbetinde 
Türk malmm ihracına da vesile vere. 

ccktir . 
Hima~ icap eden f!anayiin (dum. 

ping) hareketlerinden korunması sa. 
dece gUmrUk resimleriyle mllmkUn o. 
Ia.mtyacaksa bu gıbi eı?yanm ithalini 
tahdit veya menetmekten başka ça. 
re yoktur. Esasen bu noktayı Bay 
Celal Bayar çok gUzcl ifade etmiştir,,, 

Sanayiciler memnun 
Sanayi Birliğinin fikri şudur: 

PARALAR 

81 :&IART ÇARŞA.\IBA 
Sterlin 
Dolar 
Franıız Fr. 
Liret 
Belçika francı 
Drahmi 
!ıviçrc Fr. 
Leva 
Siline 

620.-
123,-
111.-
120.-
80.-
11.-

Florin 
Çekoılovak kro. 
Mark 

565.-
20.-
21.-
63.-
70.-
25.-
20.-Zloti 

Pcnıo 
Ley 
Dinar 
tıveç nrona 
Altın 

Banknot 

21.-
ıı.-

41-
30.-

1041.-
247.-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Pariı 

Milin o 
Bruksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd 

Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Vareova 
Budapeıte 
Biıkret 
Belcrad 
Yokohama 
Moıko"a 
Stokholm 

617.-
0.7925 

17.2350 
15.0511 
4.7050 

88.5737 
3.4775 

64.5056 
1.4470 

22.69 
4.2334 

11.4830 
I J.9692 

4.1734 
4.0113 

108.2658 
34.6140 

2.7716 
24.6!1 

3.1434 

620.-
126,-
115.
ızs.-
14.-
22.-

515.
'23.-
23.-
66.-
75.-
28.-
22.50 
24.-
14.-
52.-
32.-

10-42.-
241.-

611.-
0.7920 

17.30 
15.0275 
4.6981 

81.43 
3.4725 

64.4012 
l.444t 

22.6537 
4.2265 

11.4644 
l.9664 
4.1666 
4.0050 

108.09 
34.6275 

2.7740 
24.69 

3.1313 
• "- Son vaziyetten bUtUn sanayici. 
Jer memnun olmuştur. Memnu mad • 
delerin serbef4.çe ithaline doğru gi -
den bir yolun fu~afı çok faydalı ola. ---~ # 

caktrr. 
Etüdlerln yüksek kıymeti haiz ol -

duğunu yakmen biliyoruz. Birlik bü. 
tün sanayi erbabmm bu husustaki 
mUtales.lannı toplamaktadır.,, 

Hariçten gelen ham maJJeler 
1thalat işi ile meşgul bir tUccar 

şunları söylemiştir : 
"- lthalatm serbestlsine doğru gi. 

dillrken memleket sanayiinin ham 
maddesinin yerli olanlan tercihan dil. 
şUnülmelidir. 

Bazı unayiin ham maddesi hariç. 
ten gelmektedir. Bunların yerli mal _ 

!arma karşı hima~~i l!znndrr. Mem. 
nu maddelerin serbestisi ise bazı sa _ 

nayiin yeniden inkişafına vesile ola. 

caktrr. 
.Ancak çok yerinde olan bu karar. 

dan sonra yerli ietihsıllA.tımızı ııars

mıyaca.k bir gekilde himaye usulleri. 
nin konulma21ı laznn,ge!lr. Bu karar
dan memnun olmıytı.cak hiçbir sana. 

ZAHiRE 
BORSASI 
Jl'IATLAk 

O J N S l A""tı ~uk11n 
Bufday yumuıak 6.22.50 US 
Arpa 4.20 UO 
Çavdar 5,2 J.10 
Mııır ıarı 5.- J.5 
Mercimek 8.-
lç fmdık 55.30 
Koza :zıo.-
Tiftık mal 130.-
Yun tab&lr 63.-
Yapak Si.-
Tilki deriıi 500 
Kundu.ı dt.riıl 1100 

Buida7 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Kepek 
Mnrr 
Faf\llye 
lç fmddı: 
Yapak 

GhLE.N 

G J DEN 

1%0 .toa 
135 toa 

75 to9 
91 tcıll 

ıoo toa, 
ıs toe 
14 toa 
s toe 
2 ... 

yici yoktur.,, Yula f 
Yapak 

Nebati ve hayvani malmıll~r D 1 Ş F l A T L A R 
me•elui Bulda7 Li ... erl"ll t,17 S.. 

Bir ziraat mUteh&Mm JU izahatı ::ı~~ ti!i~ :: :! 
vermiştir ; Arpa Anven 5.66 lıl' 

Mısır Londra S.95 lııa: 
"- İthali menedilmi§ maddeler a - Keten T. Londra 1.21 llr 

rasmda bir çok meyvalar, eeb7.eler, ~;:: ~: ~:Cr: :ıl;: . 
çiçekler ve mahlftllltı nebatiye ve e 
hayvaniye vardır. Bu memnuiyet yU. Zahire bo,...riJtJ lıtelrll 
ziinden memleketin he rtarafmda zt - muameleler 
raatin bu §Ubeleri inkitaf et.mi§ ve Dl1n eehrlmi.ze 9 va.ron bufday, 1 
Avrupaya mal ihraç edebilecek bir vagon çavdar ile 5 vagon arpa gelmil-

Erkeklerde kısırlık, bazı defa. 
uzvun ekıikliiinden, yahut yerine 
inmlyerek karnın içerisinde k'.al -
masından ileri gelir. Eksikliğe kar 
fı yapılabilecek bir ••Y yoktur. Fa 
kat içerde kaldığı vakit ameliyat
la dışarı çıkarılır. Kısırlık ta ge • 
çer .. Kimisinde de kısırlık uzvun 
iyi lşliyemeıneslndendir. Bu da 
mahsusl ilflçlarla tedavi olunur ve 
çıok iyi neticeler alınır. 

tir vüs'ata yaklaşmıştır. Bu maddelerin • 
serbestçe ithali yüzünden müstahsil. Satıı muameleleri bir gt1n enelL 

Kısırlık bir de röntgen ışıkları -

nın tesir etmesinden hbıl olur. Ba 

kınız o vakit kısırlığı geçirmiye 

fimdilik çare yoktur. Zaten bun -
dan dolayıdır ki, Almanyada bir 
iki senedenberl tatbik edilen ka -
nuna göre, döl bırakmamaları iste
nilen erkekler o ışıklarla kısır e
dilmektedir. Fakat bunda da umu 
du kesmemek IAumdır. Çünkü o 
kanunun kendisini kısırlaştırmak 
için, röntgen ıfıklarının bu türlü 
t esirinin önüne geçtnek çareleri
ni aramakta bulunllnla,. ol!ıa cz:e -
rektir. 

!erin zararlan büyük bir ni21bete va.. ne nazaran daha istekli bir vazlyet.tll: 
racaktır. Meğerki zira.atin bu 111. devam etmi§tir. 
nıf şubeleri kuwetle himye edilsin!,,, Fiyalarda ehemmlyetlt bir yUbelW 

obnamakla beraber malm azlıjı ve u 

1 1 
çavdarlı buğdayların ithal edilmell'4k! 

LiMAN HAREKETLERi te olınuı hasebiyle Jıi.uolunur d~ 
· - de temevvUçler devam etmektedir. 

Bugün Uma.mnuı.a gelecek vapur. Depolarda bulunmakta olan 3--l 
lar: çavdarlı buğdaylar 7,~ kuruttan "" 

Saat 18,SO Tayyar Mudanya.dan} tılmıştır. Avnıpada çavdar fiyat. 
S Bartın A)'\'8.lıktan, 6,SO Saadet lannm yükseldiği bildirilmiftlr. Pl,a 
Bandırmadan. samtzda çavdar 5,10 kurUttan Atıl 

Bugün llmanmnzdan gldeoek n _ mıı ve ihracat için aJ.mımltır. AVN 
purlar : pada muıır fiyaUarmm yUDehlÜI al 

Saat 16 Glilcemal KaradenlJ.e, 9,SO duğu anlaşı1dıjmdan ihracat içbı A~ 
Uğur lzmlt.e, 8,80 Tayyar ~ludanya • pazar mallan be! ve Dilsce ile 
ya, 20 Saadet Bandınna'"a, 10 Antal. ya mımlan 5,05 lru"1ftaıı aıınn~ 
ya :&leralne. ~ tı:r. Çavdar ve mısu iateklidir 



-==== 10 T A N ============================================== ı.•.sm 
T ayyarecilikte 

Büyük fedakar
lık ölçüsü 

Karabükte Dünya
nın En Modern De· 

Belgrat içtimaında askeri bir 
Dostça pakt vücude getirilecek 

BAŞMAKALEDEN DEV AK 

Konuş m ıya (Baş ı incide) hariciye nazın Krotta ..uıt.eclM,. 
S 1 ra G e 1 d I• ge anl&fmUI olarak kaldığı ve dal • beyanatta bulunmUf, Alınan • Çeto' 

(Ba.§17 melde) • Çelik Tesisatı 
ma bu suretle kalmak istediğini la - lovak münasebetlerinden bahaederd 

bir fstiklllle hlkim olmak azmi kat•
tdir. Bunun için her Türk aakerine 
cltıeen vazife, kendi kendini iyi ye
t19tlnne~. Ustiln bir fedakirlık ru
hu ve çarpIŞma zevkile maddi bot
luklan doldurmaktır. 

mır, 
<Baeı ı incide) bat edeceği söylenmektedir. demiftiı' kl: 

• • "- Almaeya, bUtun A"VJ'Upa ile• 
rak tehlikeli bir dakikada fedaklr • A•kerl hır pakt inu:alanacak zun drecek bir harbe gtremiyecek • 
lJklar yapmak ihtiyacını duyduğu - Belgrat toplantıamda kUçWt an · tir. Fransa, Habefistan ve ispanya 

f(Bafı 1 incide) . . . - muz zaman bile bu ıahaya ol~ all. • tant hası devletler arasµıda ukerf mevzuu bahsoldukça itıl bir vaziyet 
bir itletm kurulduktan IOll!'8. Türki- nm mutedil ıklımıııe ba~ılardı~.k kamızı muhafaza ettik. Bu arazıyi hiç bir pakt vücuda getirilmesi kuvvet • te kalablHr Alman ricali, memleket 
yenin çeli~ pllnsız surette kurulmuş :;:;ınbolu = b~Y!~ Z:,1;.:. bir wnan terketmedik. TUrk bayra. • le muhtemeldir. Bu pakt ile küçük leri tecrit .:Snmlf vasiyette bulundD
eaki fabriblardan daha ucuza mal et- fo1uıul::~= tabla: zeki · uyanık ğma benzer bir bayrak bialtmolmakda ayn antant devletleri, sebebiyet verilmi- gu· fU •ırada bir sergUze,te atılmlya lsmet lnönU bizi bir ziyaretinde 

f6yle demiştir: i 1 i &ebe kt İatibsal ' ' ve husul bir varlık sahi f&l'· . . .. 
•1ıısaıı kudretlnln hududu henftz 

malt\m değildir. Biz tayyareci genç 
lerimbden her millettn istediğini 
w fazlaamı istiyeceğiz. Mabeme 
gldeak, insan lfdecek, fakat bu 
~k hedefe mutlaka vanlaca.k. 
:Ancak memleket için kendini feda 
etmefi bilenler tavyarecl ohnalıdır. 
Banu vapamıyanlarm 'nlrk tayya
nr.tlf iHnde yeri voktur.,, 

memea ç n P yo ur. bısanlardır. Bize yabancılık duyurmu- eıt ettik yen bır tecavüz k&rfıamda biribırle • ak kadar ihti-.. sahibidbier. mlktarile fiyat arumdalrl mtlnasebet. tiyle Franuya eman • .. c ~- " 
bak dan da ---""- 150 ooo ton yorlar. Suriyeliler buralarım kendi kendi • rine yardımda bulunmayı taahhut e- Nazır Parla ve Londra diplomasi .. nnm llllC~ • Şimdilik Zafra.nbolu civannda bir deceklerdir ' 
iatihaal eden bir fab~ dünyanın her evde oturuyoruz. Adamlanmız için terine benimle~iflerae hata etmteler- • • !erinde yeni doğan fid~et eayeeiııde 
yeri için büyükçe bır fabrika 1ayılır. büro ve meskenler hazırlamağa b.ao· dir. Kendileri içın kaybolm~ bir ~y Kroltaın yem beyanatı sulh taraftar1an için bır tehlike kal 

ikinci J,,,.eceJe mahsuller ladık. "lngiltereden başmtıhendiı. mtı- varsa o dJL lıakikatta değildir, vehim. Paris, 31 (TAN) - Çekoelovakya madığmı aöylemı,t!r. 
150.000 istllısal, fabrikanın k~d- hendis, usta, inpat murakıbı ııfatile dedir. Billkla Oellevre anlqmaaı, as:=====-======-~======-====--=====-========

retint ifade eden ye~ndur. yU.z kadar milteh&S818 gelecektir. kendileri için laetinef.t okşıyacak 

:tftibarhı. söyliveblJirlm ki. TUrk 
tavvarechıt met''ck baknnmdan ve 
ruh bakımmdan milletin heklediP.i 
u.tt•n eeviveve varmnstır. Bunu na
nr! bir iddia dfve 11i\vlPm~vorum. 
!in kanaate en kat1 bir yoldan var
dım. 

Bu miktar, ihtiyaca göre demir, dök- Şirketin idare meclisi mUdUrU Bay bir neticedir. Harici toıerde Hatayı 
me boru ve çelik mamulltma taksim H. A. Brassert, umu.mı mUdUr Bay temsil hakkmı, gtlmrUık ve para ifle. 
edebllir. Bundan bqka ikinci derece- John Nlles, Amerika şubesi mUdilrU rinde birliği temin etmitlerdir • 
de birtakun malıauller ehle edilecek- B. tvee, evvelce Ankarada müzakere- A.zaml ledalıblıfı yaphlı 
tir ki, bunlar da katran, naftalin, lerl idare eden B. Mrekenzie, yarmld T Urkiye Hatay ifinde azami de. 
bemol ve ziraatte gübre ııfatile mU- (bugünkü) eemplon etçreliıe gell- recede fedaklrhkta bulun -
bim bir yeri olan sulfat d.'amo~ium'- yorJar. Karabi.lkteki törende Baııvekil mu,ıur. Varüan prensip anlqmasm. 
dur. Bunlardan her birinm mıktan İsmet tnooünden 1<>nra İngilten:. ~- dan en küçük bir fedaklrlığı kabuf 
hakkında bir teY aöylenemez. Mese- flri ve B. Brassert te nutuklar soyh- etmesi imkin haricindedir. Suriyeliler 
le, tellbit edilen ihtiyaçlara ve h~r- ye<'t'klerdir. bunu anlamazlar&& bofyere kendileri
lanan latihaal programına tl!>ıdır. Öyle ümit ediyoruz ki, bu bUyUk işi ni Uzmüt ve vakit kaybetmif olurlar. 

.:DARBIMESEL 
MUSABAKAMIZ • 

•• )(addelerden biri fazla miktarda el- muv11.ffakıyetle sonuna getireceğiz ve TUrki e ile Suriye arumda cere • 

O lllm muhtelif tekil ve kıya- de edilmek ıstenlrae diğerleri pek ta- bu teşebbU.ten husule gelecek iki ede~ecek temaalarda Cenevrede Bir aydanberi denm eden arbımeael miiaabakama bitti. 
fetlerde hergün, her •nl- bil olarak azalır. taraflı ho,nutluk iki memleke~ ara- yan da arılan mU.bet neti. Şimdi müıabakayı takip eden olmJUCU)anmn1111 hediye ka•am-

1Cupo11larıaııı ldar••a•ndıe glnderlnlı. laıa· ı 
nacağıaıı hediyelerin llıteılnl Hfredlyoruı. 

,. her birimizin kal'f181D& çıkabi- Fabrika devamlı surette lfliyecek- sında daha geniı iktısadl münasebet- Hatl:y hakk~ v u olamaz Bu bilmek için &f•lıda yuıb noktalara dikkatlerini çekeris: 
Ur. Harpte, ölüm her asker için tir. Bu ımıf 1anayide ocaklar ~ne • lere yol açacaktır.,, :;:: :':: ~~e;: bir d~tluk 
dalma beklenen tabii ve mukadder mez. Bunun için fabrika gecelı ve B'lfvekilin nutkuna ehemmiyet ani ruhu kurmıya hizmet et. 1 - Mart lxıfınJa itibaren her pn birer tane pUn 30 
bir neticedir. Bununla beraber ölü- gündüzlü olmak üzere iki veya Uç e- veriliyor ve lllDl&Bö 

1 
b' ruh kurulursa ramin altınJalıi numaralan bir lıafula alt alta bir lüte Win-

mtl fedailik eeklinde aramak, bir ki ı al calı:t melidir Y • ır Je yasmq. Sonra bu mımaralann lıar,.lanna o rame ait ol· 
Ubrln tabii vazifelerinden sayıl. p eUç ışa ~· • .:.ti k Ankara, 31 (TAN) - Memteket Hatay i,ı TUrJalye ile Fransa ve Su. J-ıc..·-a talunin e..:.:&:-:- Jo.rb.,,.._,in namaracnı io)'llllllS. 

•ta amcıe Y-.,. rme. t sanayi hayatında en mWıim ve tari • ri arasında ayırıcı bir 1mi1 mahi • ....... u........ L_ L--.-: -
1
-

Blr harpte mevkiin en bUytık Ozerfmlr.e aldığımız mesulıye!:ler hl bir h&dise 1 Karabük demir ve ~ . . bir'-tiri . Bu nıretle ,,...i nlllrtllralar Jarvunaelin '.u•• llWl'lıAhıaa 
mnandanı bunu kimin gör.e aldı- araamda fabrika idare edecek ·ısta . o an yetini kaybeder. Billkis "" cı ram. ait olJrıta helli oltu:alıtu. 
lmı ancak kulaktan kulağa sorar. unsurlan l'etiştlnnek te vardır. Bu çelı~ fabrikalarının temel a~ mera. bir lmil haline gelir. 2 _Her raimle beraber otru wlbt pian m&ahaicı laıpon-

l'akat tayyare yeni bir liWıtır. it basit de~ildir. ('.elik yetiştirerı di~er ~ ~k parlak olacaktır. ~ye V~: TUrkiyeniıı dostluğuna kıymet ver. lanm kainia ue bunlan Wrleptirinis. 
'tlrk tayyareclsi, mllletten bilytlk memleketlerde bu kısım çok kUçUk kiliınizin bu m~asebetıe soylıyecegı mlyen komtu yoktur. Türk dostlu • _..1 

tılr aWra ve itimat görüyor. Buna ölçUde, ldeta bir aile işi olarak başla- nutka bUyUık bir eh~mmlyet veril • ğu, tam emniyet demektir. Komşu 3 - Bu mımara lidesi ile laıponian, ulsila Üİm H maral• 
9ranJı da çok alır mmıllyetleri tl- mış ve işler bUyUdttk<;e yavaş yavaş mektedir • memleket bu cihetten her türlü tecL nizi oe bir lotofralımsı bir zarla lıoJ'llll ''TAN müa6cJ.ı 
wtne almı§br. Bir harp samanm- usta amele de bera.berce yetişmi~lr. Meruimde bulunmak bere SU • vUz ihtimalinden masun bulunur. Ve memurlafa,, aJraine gBnJeriniz. 
da TUrk tayyareclsinden ne radde- TUrkiyedelrl fabrika iki ııene ıonra merbankm 120 ye ya.km davetlisi cu. kuvwtlerini iç i§lerine hasretmek im. 4 - Memleketin laer tıaalınJalri olnıyacalann miiaa6cdra • 
J9 kadar fedaklrbk bekleneceği hazırlanacaktlT'. BUvUk mikt,.l"da us- ma gibıU nat 21 ve 22,15 te kalka • Unmı bulur. Jan i•tilaJe eJebilmeleri i~in cevap miiJJeti 30 niaan aifCI • 
hakkında ortalıkta açık bir kanaat ta adama birdenbire ihtiyaç blsıl o- cak iki huaual tren ,fabrikalarm ku • y orama ~oculr.I mına /ıaJıa matılmlfhr. O tarihten .anrcı gelecelı ceoaplar 
hlumnuma ihtiyaç vardır. lacakbr. . rulacağı KarahUke gideceklerdir. S uriye böyle bir dostluğa her muteber değildir. 

Bunun için kendi hesabıma bt1 • Bu makatla S~erbankm ~eceği B&fveKilimizin beraberinde bulun. yerden ziyade muhtaçtır,. S - Kuponln nohcrn olanlar, elısilı n&ltalan laer giinlılJ 
bir meauli~ deruhte etmek- 'nJrk mtlhendll ve ieçileri lngıltereye malan muhtemel olan Dahiliye ve Ha Çi1nkU memleketin içinde yapacak bedel iUerinJen iJarelaanemb.Jen tedarik edebilirl•. 
~ldmniyerek arkadqlarmıa g(Snderilecek, Brueert Şirketi tara- riclye ve lkttsat V'kl!lerimizin ikinci oo'k it vardır Bundan bqka Suriye. • * • 
1dıer fil 1Uall Sordum: tından muhtelif çeUk mUeeseselerine \ren!e gitmeleri kararlaştırılmJltır. liler tüccar bır millettirler. Ticaret Darbımesel müıabakumda kazananlardan JÜZ ).iJ.i1• muhteBf 

- mr Mrp a=""DMh .... • yerleotirilecektlr. Bunl~r geri gelln~-e Trenler, oumartesi gilntı saat 9"W 10 st1k6n ve istikrara ihtiyaç gösterir. hediyeler verilecektir • 
..ıs bffae, bıpmda memleket diğer arkadqlannı ~tiştireceklerd .r. da Karaıbüke varacaktır. Merufme Cıenup ve Şark villrtlerimizin Su -

....,.... -- -.....- bir /ftMUll ha, ~ı~r] saat tam 11 de başlanacaktDT. rlye ile tabtt tlcar! mtınuebetleri var Bunlardan Birinciye: 200 Ura Nakden 
midiye pmW ft1a bir kaman • ı.·Jıu,aa~ ~~'iı!:ı~ ~u:!.~~ Bqvekillmıir.den sonra davetli ola. dır ki, bunlarm tam bir surette Nnlan lOO 
.._ h&mll bir harp pmlll ba • ı: ~rk amele bulunuyor. Yapılan rak Kara.büke gidecek bulunan lngi. ması, iki taraf arasmda dOltluk ~ em ikinciye: 
ı- ve 

0 ...ı,.ı. baalan imha. te8vi v temel kazmaktır Uz bt1yUk elçlsf Bay Loren, Braouert niyet kurulmasına bağlıdır. " " , 
1 • __.... ll••bma lalytlk bir~ k ye in3_:t maklneterlmb şirketi mUmeuili Bay Mebml ve &urlyeliler, yaramaz bir çocuk et- Oçücüye: 50 

,. .. fut balama t&nu-Jd ve lte!:t lml-lr Bugiin Kara- Karabü'klWer adma onı halkından bir bi kırmağı, bafınnaiı, keekin eirke 11 

....,..~ eepbane diye kallaa • ::e varm8: :1unacakur. kaç zatm nutuktar aöyMyeceği anla • roltınü oynamağı tercih edel'8e kendi Geri kalan 97 kifiye kıymetleri elli liraya kadar nran-muht. "* hlJte hlr ......._hedefi.._ KarabUktekl mWıendiaimlz Bay E. §Ilmıştır. vakitlerini, en ziyade kendtlerine ya- lü kıymetli hediyeler verilecektir. 

" 

lllae tam ~avvetle ........,, ve A. Prator, çok değerli bir adamd~. O gUn 14 ve 15 te KarabtYrten ha - ra.y.cak mU.bet lmklnJan heba et • B bedi lerden basılan tunlardır: 
parpmaiı CÖle ahr 11Ut11111S!. Yanmda yedi yardımcı mühendıı reket edilecek ve gece yansma doğnı mıt olurlar • u ye 

Arkadqlanma böyle bir mal vardır. Biz, bat müteahhit sıfatlle ha- Ankarava dönU1ecPktir .z Meııtt bir yol tutup k11& bir müddet Amıa elelıtrilı IGtnl>uı ~~~-ern ielı O• ""'1ın menliBerf. 
utımı dakikayı hayabmlll en reket ediyoruz. Her eeye nezaret me- Cenup hududumUlda Makedonya ha. Şurup takımı --~ 

bir daldkaaJ addederim. Bir suliyeti bizedir. Tatbikat ve lmalltJ YENi NEŞRIY AT vası yaratmak ve bbl rahateıs e~ek DonJrırma takımı &an. 
lçin yapmaaına loymet ver- fngnterenin on altı mühim mUeeaese- milmJdln olabilir. Fakat Suriyeliler Çatal bı~alı talnmı Taoolet •bana 

bndlleri için caııuu fedaya eine ihale ettik. Her il içip mevcudun Karaıömlekliler lbtilili bizi anl&ı11!flaraa tlBdir etmeleri il. 14 pargalılı lcomP1Mto lalıınu Biblolar 
olduiu ark~ardan &Ulnı birlneleinl eeçtfk. tmıaat mtıteahhidi- Baydar Rifatm Maneı Oueuant • mndır ki bÖyle bir taikrarmhk ~ 

1 
parpılılı leomJl'Mto talıunlan Sigıaa t116aleııhın 

tıallllmlcl& teminat ~ek+..en acı nln tı~ mtlhendiw de Karabtlkte çalıe- daıı terctlme ettifi bir kitaptır. 1'a- müddet devam edemez. Bizim her ili-
1 
parpıl lı 6artlalı talama Spor ~ 

111 tuavvur edileme&. maktadır. ~nedir? Muuolmt nereden ve mis aAJ1k ve berraktır. Elelıtrüıİı iitiid Havla 

• 

.Arbdatlarimm hepai fil yolda İl muuza mblr &lçtldedlr. Bizim lls- nuıı gelmif, nereye gitmS Mltiyar Hudutlar'llDDda iltikrar ve emnlye.. y . taNlı talıunı Holılıa talıınn 
fiil ruhta cevap verdiler. ttımUzde bir çok mesuliyetler olduğu gibi mevzulardan blhlatir. te çok ıaymet verdftimiz için itin 1- eıJllf • Yemiflilıler, ıelıerlilıler 

"Bir delil, bin canmm pbl Sümerbankm da meauliyetlerf ArJdtekt - Mimar: 78 tlncll l&YJlll cabma söre en mUeuir ve bt't ted • Renlıli aiirohi tcriunı Yatılı 7'Uleri 
olaa millete bu yolda bir vardır. Ueta ve ldeta Ttırk ameleei ile 7 Jnel intifar yılma giren bu der • birleri aJmakt& tereddtlt etmeyiz. E,arplar yatak Brtüleri 
hismet için airıemeyiz!,, tedarik etmek bu meyandadır. TUrk gi nefia bir surette çıımu.tır. Altı yıL Biz öyle tımlt ediyoruz ld, Suriye- Yün 6attaniye Havlular 
Yalnız bir mantıkçı arkadaı var: U8tuı bulunan ifler içinde hariçten danberi yaptığı muntazam ve devamlı deki mtıfrltler bağırıp çağırmaktan Petete talıunı 1'ol Jüfmeleri 

dedi ki: •-&nim tayyareci 11 adam pt1nni~en.to,, bam neşriyat ile gerek memleket içinde ve art* hevesl~l alnuelardır ve kar. 3 ~ tuoalet talama Potüniet bel lıemeri 
bir yeminim var. Bu yeminde kere9te libi TUr e tedanki mUm- gerek hariçte memleket mimarlığım 11 kareıya geçıp doetça konupıağa Fi.tan 1(,,,.,111 

-.mırken kendimi tarttnn. Yemi- kUn olan birçok e burada te- ve plbtik aan'atlarmı iyi bir ıurette ma gebnittir. Terrnü fifeleri Dif mcıcana 
.1.- hakkında kendim darik edilecektir. tn tereden so,ooo tanıtan bu dergiyi tavsiye ederiz. Alamet Emin YALMAN Ma.a .aatleri Elbi.., 6af h~tın 

J&pac&e..... e tonluk makine Releeektir. Mu~avele • T --LI-el-J 
lılDlmlle gUvenlrlm. Bu sordufu· mucibince bunlar tamamlle İngiliz Elelıtrilı mcua llimbaı oi;'ı:;. en 

111&1 yemilıimln harteind"41r. mamulltı olacaktır. Makineler 18 ay Sol ra lSrtiidLm Cep taralıları 
tartmafa ve bu taahhilt ~inde lmmn kınm gelecek ve yer}fll- yatalı = ICridal raintlUıler 

.. IDda da kendime gUvenip rtı- ~rllecektir. Hüdtlr matile benim VJ'- "ite 1 w ... tqtttJ.,. 
-Qiınl arqtırmap met:bu· sifelerlmden biri de bu gibi itlerin gtt. ~k::': lwulın el pını.. J 7.arll dolma Wemler 

8lae ylrml dört Mat IOlll'a ntl gOntlne yapılmuma bakmaktır. "'" M ' Erlıelı oe leııJın para smtfllll 
wrebillrlm." lntn.1 imlı4nlan "~"",. !'~" ayncua 
Mmhnl cevaba ook mmmun Bu llbl itlerde en mtıeldll metele- S ~'o o;m, lıutanı 1 

• Wllllİlıllr ıalıınn 
Tetekldlr ettim. Arkadat lerclen blrt de lıln bttytimeeine pay V. ~ Gertlanlılı Zarll lıalem •plan 

dört eaat eonra bana pldi. ayırmaktır. Bu elbet zannedildiii ka- r ~ ~ ~ · \ \. ~ 
dipr arkadqlan gibi cevap dar kolay defildlr. Meeell bir otomo- vr· -~ıı\'i\J\'--

bfl yaparken leabmda bUvtltmefe lm- ~ \ l- ,. ~ 
lrAn ayırmak lmklmız Ribldfr. -('\c~ *.-('\ \ t\.\~ ,, 
Şut Uzerfnde her tevl yerli yerine \ \ 1. \ \" fı""' ~ ~, 

u aıert 118yli,m kumanda· yer19'tfrmek llznndır. Bir çelik fab-
1 
~"'" ~ ;..A ~ 

na baktmı. Sevimli ytlztlnün, rikumı kurmalr ta biraz mma ı-, • ..,. ~\.""' ~ \'? \ ' 
tamamım arkuında bir ~A'llf*i lBlemeJr tein tltmftdift kadar ·~~~ \ p.. \--:U , \ ~ 
ruhu, bWdUma bir irade wı fabrika ~labilir. Fakat uıl te- ~ \ \~. ~ .A(~'\)\J 
bir atet ..Wyor. Usun IOf • .ı..tı büvtıbneJr dçttır. Buna rağ- \ ,'Cı. 

etrafmda, bu aniyecle alır men bOvthnelr fhtlvac: w latfdlldmı te- ~ \) ·~ 
miarmı tıpdlfan '8114 kar- mln fdn elden plen huırhjı tembıe "f).<\) * ~~\\':"\\\ .. ..,.ımm~= ~ .. z--.bnlolu1an , , ı...t'\•1~~ .. s~~~ .,tıanmımı pumnme bUJllt- Dd ...,,,n.ı,,,. , c.,""r < ~ r ""~ 

6ltlm, bu p canlı pnçler Karabftk QOk ıtı..ı bir ,.,tir. ÇlS1e .~ ~\\~'< * 1\.\ ~ _.llek -*1erl arumda 1flf sldlwnıs zanmnda bulunan tncn1z ~ , / ~~~ '* 111- mtlhtındtaterln bu ,..n. .a-ı aha • \ı l-
1111e11mı: Acaba - btrtmts " f\..\.\ n.ana maMut blr caJJllll& .,. ttıcavUze karii konıyan fedaklrlık t\~~ 

muhiti IPde stmtlmtlzll si ••ılmn birçok un genç kalplerde 
blltlbl mlDet. af bir tanda yanchinu ve 

m'etJe farkediyor muyuz ft 

mDJetl ,... ~ mUJU.1? 

ASRi KADIN GOZELL'Gj 
VENÜS Kremi 

VENÜS Pudn.n 

VENÜS Ruja 

VENÜS ın1ı 
VENÜS Briyantini 

YENOS ı...... 
Asri kad• ıtJnlllllnln t1l111ft1 o 

Jl Bütün flk ve ldbar familyalar 
'\\ y ODU kullamyorlar. 

Deposu: Evli~ Nureddin MU ... 11111, latanbul 



1. 4. 937 - - =================~=== TAN 11 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Mektep binası dahilinde vUcude getirilecek elektrik tesisatı açık ek

siltmeye konulmuştur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez aanka~ı 
27 - Mart -1937 vaziyeti 

Keşif bedeli (2066) lira (10) kuruş ve muvakkat teminatı (155) liradır. 
Eksiltmesi Nisanın 3 Uncu Cumartesi gUnü saat 10 da mektep binası 

AK T 1 F 
KASA : 

Lira PAS 1 F Lira 

dahilindeki komisyonda yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamesini görmek Uzere her gUn ve eksiltmeye girecek· 

lerin muayyen gün S'e saatte komisyona mUracaatlan ilin olunur. (1473) BA.."KNOT • • • , • • • • 14.360.620- Sermaye • • • • • • • • 
ALTIN: Safi kilogram 21.042.071,Lira 29.597.356.04 

UFA.KLIK • • • • ~ 1 • • 886.3 .24 44.844.364.23 
I htiyat Akçe.i • • • • • 
Tedavüldek i Banknotlar: 

15.000 000.-
1.551.182.53 

lstanbul Jandarma Satınalma 
misyonundan: 

Ko-

1 - Jandarma ihtiyacı için evsafı ve numunesine göre (38,000) metre 
astarlık bez kapalı zart cksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Bir metre bez için tahmin edilen bedel (26) kuruş ve ilk teminat 
~iktan (741 )liradır. 

3 - Şartname hcrgUn komisyonda görülebiliı . 

Dahildeki Muhabirler: . 
Tkrk Lirası . . • • ıı 

Hariçteki Muhabirler: 

11 • • Lira 

ALTIN: Safi kilogram 5.054.496 Lira 
Altına tahvili kabil Serbest 
dö\izler . • . . . • 
Diğer dövizler ve Borçlu klring 

844.557.80 

7.109.552.63 

53.538.25 

4 - Eksiltme 12, 4, 1937 tarihinde pazartesi gUnU saat 15 te Gedıkpa· 
şadakJ Jandarma dikim evi binasında bulunan jandarma satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat. e\'\'e· 
Jine kadar teklif mektuplannı ve şartnamede yazılı evrakı komısyona 

bakiyeleri 48.927.263.l l • . ·-----------n 
Har.İne Tahvilleri: 

tevdi etmeleri lazımdır. (1706) 

SOCUK HAVALI TESiSAT 

Deruhde edl. evrakı nakdiye 
karşılığı . • . • . . . . . Liral58.748.563.
l{anunun 6 ve 8 inci maddelerine 

.. 
iktısat Vekaleti 

T0RKOF1S'DEN: 
· kal ·· Um ve 

tz lrd b lı'-•arak memleketin muhtelif no t armda taze uz 
m en aş "' · \•e 

i · - k hava antrepoları tesis edilecektir. Bu antrepolar. ıç 
meyve çın sogu . . kullanı-

l sevkedilecck taze üzüm, taze elma, taze sebze ıçın .. 
dış pazar ara · b.. ""klukte 
lacak ve bir kısmı 50, diğer kısmı 150 ton ıstiap edecek uyu 

teVfika.n hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • 

Senetlat Cüzdanı: 

HAZll'\TE BONOLARI 
TlCARI SENEDAT 

' . . 
Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

12.774.052.-

. Lir'a -. 
22.248.039.20 

olacaktır. 
·rı · kan v k · · teknik evsafı 

( Dcruhde edilen evrakı nak·ı 
A - (diyenin karşılığı Esham ve 

(Tahvil8.t (itibari kıymetle ı Lira 37.206.080.4 7 
Muhtelif sistem ve şekilde teklı ere ~m. . erme ıçın . , . 

şimdilik tesbit etmiyoruz. Vaki tekliflerın ıçınden en ekonomik \ e en 41e 
B - Serbest esham ve tahvilat . 

1 
___ a_._95_1_.2_a_2_.0_9

1 
j 

Avanslar: 
uygun olanını seçeceğiz. 

Bu antrepolarla istihsal veya istihlak mahalleri arasında işliyecek van-

tilatör veya diğer soğuk hava ve tecrit tertibatlı kamyonlar ve antrepolar 

Altın ve Döviz üzerine • 
Tahvilô.t üzerine .

.,Lira 27.711.34 
7.963.398.37 

dah·1· de içlerine taze meyve konup seroestçe vapur veya vagonlara gi-
ı ın . ··eo t . 

b. al vagon dahili hacmıne ve şekline uygun n aıner,, 
Hissedarlar • 
Muhtelif • 

. . . :....----
recek ve ır norm 

Yekiin Jer de mübayaa olunacaktır. 
"Force Motrlce,, in taş kömürü veya gaz povr esasını ihtiva etmesi 

müraccahtı:r. . . 
lif k istiyenlcrin en geç 30 Nisan 1937 tnrıhine kadar tckhf. 

Tek yapma b ı · l"kt bild" l · 
ı . . ka .. -ı0g~ rüçhan se ep eri ve fiatlarile bır ı e ırme erı enni resım, uu • İstanbul 3 cü icra memurluğun · 

dan: Mukaddema Galotada Geceku· 
şu sokağında 16 No. lu apartımanın 

3 cü katında oturmakta iken halen :ka 
metgihları meçhul Gika kansı Vik · 
torya (kendi için asaleten ve küçük 
oğlu Yosif için bilveUiye) ve oğullan 
Yani ve Anesti ve kızları Helidon, 
Kaliroi ve Vasilikiye 

i'A.n olunur. (1718) 723. 

Ereğli Kömür Havzası Sağhk Komisyonu 

Başkanhğından: 
ı _ Zonguld kömür havzası sağlık teşkilatına Jilzumu olan (267) 

kalem eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti (49 8) lira (35) kuruştan 
ibarettir. 

2 - !htlyacatın listesi ve şartnamesi lstanbulda 4 neti Vakıf han ma-
den irtibat memurluğunda ve Zonguldakta sağlık teşkilatı baş hekimli • 
ğjnden parasız alınır. 

3 - Eksiltme 8-4-1937 tarihinde perşembe günü saat 15 de Zonguldak· 
ta Maden MUdürlüğUnde sağlık komisyonu tarafından yapılır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (3i5) liradır. 0744) 

Samsun Şarbaylığından: 
Belediyemize ait gilmrUk iskelesi üzerinde tesis edilmek üzere aş3ğıda· 

ki esaslar dairesinde bir elektrikli vincin mUbayaası ve vaz'ı işi kapalı 
zarf wıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Mübayaa ve tesis edilecek elektrikli vincin muhammen bedeli 
6500 lira.dır. 

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

cümeni huzuriyle yapılacaktır. 
4 - Buna aJd evrak şunlardır: 

A - Fenni .şartname. 
B - Eksiltme şartnamesi. 

olup arzu edenler lstanbul Belediyesi Fen :MüdUrlilğUndcn ve Samsun 
Belediyesi fen MUdürlUğUnden ala'bilirler. 

5 - İsteklilerin 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olacaktır. 
6 - !hale 2490 No. lu kanun ahkamına tc\rfikan yapılır. (1808) 

lstanbul Naf a Müdürlüğünden : / 

12.4.937 Pazartesi gUnU saat 16 da lstanbulda Nafia ınUdUrlUğUnde 
'(624) Ura keşif bedelli Pendik bakterioloji enstitüsü gübrelik mecra in· 
patı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt , artname· 
Ieıi, proje, keşif hUlasasile buna mütcferri diğer e\TB.k dairesinde görU-

lecektir. 
Muvakkat teminat (47) liradır. 
lsteklilcrln en az (500) ilirolık bu işe benzer iş yap~ğma dair göstere
-· "k üzerine Nafia MüdUrlUğünden aJmış oldugu müteahhitlik ve 

cegı vesı a . 
ticaret oda.sı vesikalarlle gelmelen. (1694) 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme il anı 

Nafia Veı ~.~!}T~~~icrıesmaudır.K~ 
.ı. - Eksiltmeye konu nn ş. 

~bedeli: 22484.51 liradır. rih" d cuma günü saat 16 da Nafia vekil.le· 
2 - · 6 41937 ta ın e 

Müştereken tasarruf ve Beyoğlu 

Tapu memurluğunun 16-2-933 T. ve 
146 muamele No. lu ipotek senedi 
mucibince Vnsiliıki namına bin yedi 
yüz elli lira mukabilinde birinci dere
ce ipotek ettiğiniz Topanede Kılıçali 1 
paşa mahallesinin medrcııe Kılıçali • 
Mumhane sokağında eski 42, yeni 
180-182 No. Ju imruathanc ve hanın 
nısıf hissesinin paraya çevrilmesi ve 
mezkur 1750 lira alacağının faiz ve 
ma.sraflnrile tahsili talebile a· 
lacaklı Vasilnkinin dairemizde 
takibi üzerine icra ve iflas kanunu • 
oun 60 ve 145 el maddelerine tevfi • 
kan yazılıp tebliğ için tar ,"ınıza gön 
derilen ve mübaşiri meşruhatına ve 
<tnbıta tahkikatına nazaran ikamet • 
~ihınızm meçhuliyetinden tebliğ olu 
~amıynn 937 /416 dosya No. lu öde -
me emrinin otuz giln mUddetle ilil. · 
nen teblij;ine karar verilmiş olduğun , 
dan ilandan itibaren otuz gün zarfın 
da borcun tamamına veya bir kısmı. 
na veya alacaklının takibine karşı ve 
icranın tehirini müstelzim sdz veya 
yazı ile itiraz etmez veya gene otuz 
gün içinde boreunuzu ödemezseniz 
cebri icra suretile muameleye de • 
vam ile rehnin satılacağı malumunuz 
ve t>u husustaki ödeme emrinin tara. 
fınıza tebliği makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

:Lıtanbul a.sliye 3 eti hukuk mah -
kemesinden: Taksim sıra sel\ilerde 
91 No. da oturan Erna Şnayder tara. 
fında.n Bcyoğlunda Parmakkapıda 
Yeniyolda 4 Nu. lu Avriliya pansiyo
nunda mukim lsak Faraci aleyhine 
mahkememizin 937 /431 Nu. lu dos • 
ya&le açılan boşanma dav~mdan do 
layı müddeialeyh İsak Faraclye gön
derilen dava arzuhal sureti ikamet • 

844.557.80 

56.090.353.99 

145.97 4.511.-

22.248.039.20 

41.157.312.56 

7.991.109.71 

4 .500.000.-
10.110.142.92 

333.760.391.46 

,, , .. 

Deruhde edilen evrakı nakdiye ·!Lira158.748.563.
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine~ 
tevfikan hazine taraf mdan vaki 
tediyat • • • . " 12.774.052. 

Deruhde cdi. 
bakiyesi 

evrakı nakdiye 
. . . . 

Karşılığı tamamen altın olarak l 
145.97 4.511.-

ilaveten tcdavUle vazedilen. . .Lira 19.000.000.-ı 
Reeskont mukabili ilaveten ted. I 
vazed. • • • • • . • • • . ., 16.000.000.--

Türk lirası Mevduatı 
Döviz T aahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler . .,Lira 
Diğer dö\izler ve alacaklı klring 
bakiyeleri ,. • • . • • • . 24.915.543.03 

Muhtelif • • • • • • 

Yekun 

2 Mart 1933 tanh=nden itibaren 
Iskonto hııddi % 5% Altın üzeri ne avans~ 4% 

180.97 4 .511.-

13.414.284.49 

24 .916. 790.29 

97.903.623.15 

333.760.391 46 

ti Eksiltme 1 . · .. -·· ksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
Yapı işleri umum müdUrlugu e 

llsuu 
3 Yle ynpılncaktır. . Utef erri evrak 112 kuruş bedel 

gfıhı meçhul olduğu şerhlle bila teb- ---------------------------------------
liğ iade kılınmış olmakla H. U. M. K. 

- Eksilt a.rtnamcsı ve buna m ·Ur :rnuk . mc ş ... r· -undcn nıınabı . 
4 ~ılinde ynpı işleri umum .~tidur ug rin 1686.34 liralık muvakkat tc-

?nltı l!:ksUtmeye girebllmek ıçın tallplc mütcnhhitllk vesikasını 
hai~at Vermesi ve Nafia Vekaletinden al~~ışl rifer tesisatını l.}i bir şe
kilde 

0;ınaa1 ve 10.000.00 lira değerinde b tın~~ ıazımdır. 
l 8 t lt~tnış olduğuna dair vesika. i~~z ;addede yıu:ılı saatten bir saat 
~un leruı teklif mektuplarını ıkıncı kabilinde verm~i mukta· 

~idi ek d ı·-· makbuz mu r. l> a ar komisyon reis ıgıne . ez (732) (1749) 
OStadn olacak gecikmeler ka bul edilm • 

nun 141 el maddesi mucibince on lbeş 
gUn müddetle ilimen tcbliğat ifasına 
karar verilmiş olduğundan mUddcla. 
leyhin bu milddet zarfında mahke • 
meye müracaatla dava arzuhalini 
tebellüğ ve on gün içinde cevap layi· 
hası vermesi !Uzumu tebliğ makamı. 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

lstanbul 3 cU icra memurluğun • ı 
dan: Ta.n gazetesinin 30-3-37 tarih 

ve 698 No. lu 11 nci sahifenin 3 cü 
sütununda dairemizin 31358 No. lu 
ilanında yazılı ve satışa çıkarılan gay 
ri menkullerin dörtte bir hissesi ol -

duğu tashihen ilan olunur. (31144) 

Akay i şletme Müdürlüğünden: 
ld&.rcmizin malı olup Haliçte cami altında karada parçalanmqı bir 

halde bulunan 7 No. lı mavnası açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
İhalesi 7, 4, 937 çarşamba günü saat 15 te Galatadakı İdare merke· 

zinde yapılacaktır. (1653) 

Sahibi: Ahmet Emin YAI~M .ı.·. Umumi neşriyatı idare Pdcn: . ..,, Lİ'.\I 
Gazetecilik ve Neşriyat Tilrk Limitet Şirketi. Basıldığı ~er T !\ N' m tb 
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}i A STALIK 

Getiriyor-uz 

l'ahtnl<unıso, sınek, sıvrfsınek, gü\·e, an, kannı-Jt, örümcek \"e 
bütün ha§a.ratı kökünden ıkeser yuvalarına \'e eşyalann üzeri
ne \"e odalano havasına v~ tahtalann, dU\·arlann kenarlan. 
na, aralanna bolca }"A l'DA serpiniz n tahtalml"WIU 3 unlarını 

FAYDA ile 1 ahrıb ediniz 
Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak \'e rahat edE>ceksl. 
niz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yenıoklerinizi er. 
Dklannrn teıh Is eden hamam böceklerini, aptesanclerde, ha. 
rnamlarda bulunan küçük böc.ekleri, tırtıllan, kümes hayvana. 
hnda, köpeklerde bulunan pireleri, hay\'anlarda bulunan kene
leri, bitleri, nebatat ve ağru:lar üzerinclekl hrtıllan behemehal 
FAYDA ile imha ediniz. NUmunelik 20, ufak 30, yanm kilo 
50, bir kilo 80, beş kilo 350 kunıcıtur. FAZLA PARA \ 'ER • 
Mt~YINlZ, Tesiri daha az olclu~u halde eenehi malı di~·e faz1a 
para koparmalk l"tl~·enlnden saklnınız. FA \'DA imaline na • 
zaran daha km"\·etli ve daha ncu7.ihır. Hasan markasına dikkat. 
Huan depo~m: Ankara, btanhu1, Reyoğhı, RAA11daş, Esklsehlr, 

-~-!!!l::::::IWlll~~~-----· 7fii ri Yci'-rili .7ia rd~ 
Otomobil ve Makinist Okulu 

Taksim • ST AD YOM 

TAN =-:..:==================================::ı::-::::-:::===:::== 

Kaç yaşında 
•• •• • • gorunuyor
sunuz? 

TecrObe göıter;yorki 1 

~~ı{ .~~.~:·1.ı ~"- j. . l yaşlarından ·' ı daha ihtiyar 

~ ~ ) gö;:n:::~:ar· 
);; ~, kendi Y~.şl.~~ 

arasında 2 si 

rında goru
nOyorlar. 

ı Yalnız 1 kadın 
,_ daha genç 
- \ görünüyor. 

,. 
11~ Sebebini okuyunuz : ~ 

İhtl~·artamnkla ~·nş mesele i 

menuubnhls drğildir. Belki 

cildirılzclrld ' 'Hlocel, tabir edi . 
len tabii , .e sıhhatli ce\'herin 

mevcu<liveti rol O\'nar. Ciltleri . . 
Rim~I ct' \'hcrlh" zengin olan ka. 
dınlar GO ) n , lnnncln ol n hile 

gene genç gi>rüniirler. Cildiniz, 

Biocel cevhrrinl kııybetmeğe bas 
ladı~'l \ııki t 25 yaşında ol :ınız 
bile lht i~·nrlıırnıs "'Öıiiniirsünüz. 
Kederin \'e dü Un<'elM' Biocel'i 
kıınıtur. Bunun i(•ln cildinizi, 

ı.:em;. hnp :ııılnrda gizlenmi~ 

cilt hüceyrntı merkezimlf'n is · 
tihsal edilen tn1.e \'e saf Hio. 

<'.f'l'IC hesle:riniı.. Jlu CC\'JıC'I', Cil. 

elinizi kuwetlendinnck \'C genç. 
le.!jtirmek hass~ ma maliktir. 

Tabii Biocel ihtiyntınrzı uynndı. 

rae.ak ,.e cildinl7. • bunı. ukluk. 

lar, ~izgilrr, siyah benler gibi. 
ihtiyarlık at:unetlf'rind<'n kendi 

• 

ADADA ZARI 

TÜRK Tf CAR ET BANKA)\ 

ı ı 
1 

.. 

3 aylık yeni devre 9 Nisanda 
başlıyacaktır. Şoför olacak
lar şimdiden müracaat ede· 
bilir. Amatörler: Teorik ve 
pratik geçirecekleri imtihan
lara hazırlanır. Program iste 

kendine kurtnrn<'nk ve hakiki 1 Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: ' 'W•• • • •• 
de,·anılı hlr gençlil< temin edr Emel tarafından kocası Rüstem Rü- TÜRKiYE 

KIZILAY CEMiYETi 
yiniz. Telefon: 42508 

Kapalı Z arf Uıuli le Ekıiltme Uinı 

Eskiıehir Nafıa Mü diirlUğünden: 

cektir. Halilıazırcln Biocel cc\'. şen aleyhine açılan ihtar davasınm 
cari tahkikatında mtiddealeyhin ika-

heri lıniz ye~ne bir cilt unsunr mctgiı.hının meçhuliyetine binaen ila. 
varclır. O da penbc ren~imleld nen yapılan davete gclmiyen ınüdde-
T()knJon kremidir. Hem<'n bu aleyh Rüstem Rüşenin gıyabında 

akşam yntmazdan ewel tnthik 3-3-937 tarihinde yapılan muhake -
edlni7• Snhah ta be.rnz rengin. mesinde tarihi ilandan itibaren bir 
deki Toknlon kremini kullanınız. ay zarfında ham~i zevciyete avdeti 
Şayanı hayret hir netice ne kar. ve işbu avdetin ilanen tebliğine ka-

rar verilmiş olmakla mumaileyh 
ıla.~;n~aksınız. 72 yn~mdaki kn.. 

RUstem RUşenin mliddeti mczkfırc 
dınlarda hunışukhıl<lar 7ıtil ola.. 

zarfında hanei zcvciyete a\'det etme. cak 50 ynşınd:ıki kadınlar ancak 
Sivrlhisar-Hamldiye yolunun 12+550 . 34 + 000 kilometreleri arasında 

85665,34 lira keşif bedelli yeni şöse ve imalatı sınaiye inşaatı 12.4.937 
tarihine mUsadif pazartesi saat 14 e kadar kapalı zari usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme Eskişehir vilayet dairesinde toplanan daimi 
encümen huzurunda icra edilecektir. 

si ltizumu ilan olunur. 
32 ya§ında görUlccek \'e ~enç 1 
kızlar ise hiç görmedikleri cazip İ 
giizellikte bir tene malik ola<'.a'k 1 , - •••••••••• ' 1 

Muvakkat teminat (2674,90) liradır. 
B u ife ait evraklar şöse ve sınai imalata aid hillasai keşif, grafik, 

fenni ve eksiltme ,artnamelerile mukavele projeleri Ankara ve Islan • ı 
bul Nafıa MUdürlUklerinde, projeler, tafsilat ve hUlba keşifleri, grafik, 
fenni ve eksiltme ve bayındırlık işleri genel fartnamelerile mukavele 
projesi Eskişehir Nafıa MüdürlüğUnde görillebilir. 

isteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair Nafıa Vekaletinden 
almmış müteahhitlik vesikası ile senesi içinde ticaret odasından ahnmış 

1 mali kifayet vesikasını 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile teklif 
mektuplarına lef eylemeleri 15.zımdır. Teklif mektuplarının 12-4-1937 
pazartesi gUnU saat 13 e kadar encümeni daimi riyasetine vermeleri 
mUktezidir. Postada vaki olacak teahhUr nuarı itibare alınmaz. (1471) 

!ardır. Muvaffakıyet muhnk . 1 Ankarada AKBA 
" kak \ 'C tPminatlıdır. Tecriibe e . 
" Yerli ve yabancı bütün . 

gazeteler. mecmualar, 
kitaplar 

diniz. l\lmnmın knla<'!t.kc;ınız. 

' ... 

Binlerce Tokalon müş 
terisinden müessesemiz 
rncktup yazanların mil 
a hedcleri, l\endiliğindeı 

~elen en kıymeth deliller 
dir: 

(Yiiziiınrle ergenlik \'. 
kiiçiik dclikıer lçerisind 
'>ir takını sivilceler oldu 
ğ-unılan iyi bir cilde malil 
•leJ!iliınılir. Birçok kremle 
lmllandıldnn ı.oııra niha 
ret l 'okaJonda karar kı 

hm.) 

D. ~. No. 4 M ... tzmi 

(Cilclim çok anzah ,., 
sarkıktı, bu hal, beni ya 
~ımdan ctaha fazla göster 
mekte idi. t"t" altı aydı 
Tok alon kullanr~·onıw 

'\foınnuniyctıe ltirnf e<lf' 
rlm kı hu miiddet 7,arfın 

·1a dlizJ:'iin ,beyaz ,.e ta7.' 
bir c1ldt sahip oldum .. ) 
S. Caddesi, D. Tüccarı 

Y. A. M. Eskişehir 

Bu m"ktup1ann asıllar 

1o~\"nlanmızda saklıdır 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
l ' P,11f Ço<'uk Anslklopedlıd 

"'----"' İLAN 

13-3-937 tarihli Tan ve Son Posta 

gazetelerinde zayi olduğunu ilan et

tiğim ruhsatnamelerimi buldum. O 
~ ; 

ilanın hükmü yoktur. Münir Şahin 

MUHA SEBE ve MUHABEREYİ 
bilen, makine ile pek serl yazan, Fran 
sızca ve İngilizceyi milkemmelen ve 

İstanbul üçUncU icra memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer Galata. 
da Karamustafa paşa sokağında Ga.
bay hanında l ci katta mevcut Viya
nakiri bUfe Dresuar ve sair eşyanın 
birinci açık artırması 6.4.37 tarihine 
müsadif Salı günU saat 12 ili 13 ya
pılacaktır. Kıymeti muhammenenin 
% 75 ini bulmadığı takdirde ikinci 
artırma ayni mahalde 8.4.37 tarihine 
müsadif perşembe günU saat 12 ili 
13 yapılacaktır. lstiyenlerin tayin 
edilen giin ve saatlerde mahallinde 
hazır bulunacak memuruna milra • 
caatları ilan olunur. (31445) 

--------~ ,~ ,~ 

BU GUN NE t<ADAR GUZE 

-CASi, c,POKER_PLAY.,TRAŞ BIÇAGI 
İLl TRAS OLDUM t 

Türkçe ve Almancayı da vasat dere- Züh revi ve cild hutalıklan 
cede bilen ve 20 senelik ticari ve ma--

li tecrilbcye malik ve iyi referansları Or . Hayrı· o·· mer 
haiz 37 yaşlannda bir genç mutedil 
şeraitle iş arıyor. Yarım giinliik hiz- )ğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
meti de kabul eder. "H. G.,, rumuzile 1 1tar~nsındR No. 313 Telefon :43.W 

İstanbul 155 No. lu posta kutusuna 1 iıl••••••••••• .. 
yazılması. 
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Genel Merkezinden 
Kızılay Genel meclisi, 1937 senesi Nisanının yirmi dördün

cü Cu m artesi günü saa t onda Ankara'da Yenitehir'de Cemi
yet in Genel m erkez binasında alelade içt'maını yapacağından 
mürahhasların yukarda yazılı gün ve H"ltP K1'71lay Genel 

merkez ine gelmeleri rica olunu r. 

GöRUŞüLECEK İŞLER : 

1 Batkan ve ikinci Batkanlarla katiplerin aeçilmeıi, 
2 Genel Meclis T etkik Kom isyonu ve Genel M erkez 

raporlarının tetkikile kabulü halinde r.enel m er
kez zimmetinin ibrası. 

3 1937 - 1938 bütçesinin tasdiki 
4 Çıkacak üyelerin yerine diğerlerinin ıeçilmeıi. 
5 T etk'k komisyonu üyelerinin yeniden ıeçilmeai, 

6 Genel m erkez teklifleri. 

~-----·------------'-' 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi 
idaresinden: 

Adapazardan Haydarpaşaya evvelce ihdas edilmiş olup sefere konul • 
muş olan ve Adapazardan saat (6.15) de hareket eden 1009 No. lu kat&
nmız 1.4.1937 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve bunun yerine eskisi gt. 

. e 
bl Adapazardan saat (3,30) da sefer etmekte olan 9 No. lu tren yın 
seyrüsefere konulmuştur. Muhterem halkın malfımu olmak Uzere il&o 
olunur. (1774) 

Belediye Sular idaresinden: 
Ana galeride i.ni olarak vukua gelen mühim arızadan dolayı Krrk~ cl 

me ıularnu 1-4-937 günU sabahun itiharen 3~ ~i kesmek merburıve 
hbıl olmustur. '1816) 


