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1. INONU VE R. ARAS ·soFYADA Sofya 
Sark Paktı Görüsm.es~ 

~ , 

Başvekilimiz Bulgar Krah 
Tarafından Kabul Edildi 

Garında 

ilk 

Telaki 

Buna Rusyanın da 
iştiraki Muhtemel 

Bulgaristan İçinde 
Yapılan Karsılanma 
Çok Samimi Oldu. 

~ ~fta, 20 (AA) T ·· k. Ba k·ı· 1 1 .. #~ ·-u· D · · - ur ıye fVe ı ı ımet nönü ile Harıcı· 
fili but 1 oktor B. Tevfik Rüttü Araı, bugün Bulgari atanın misa· 
kt~ u~yorlar. Muhterem misafirlere kartı gösterilen hüsnü 
~Uıf ~? M.Jninıi olmutlur. Yugoslav hududunda Çaribrod'a 
.. f ır tren ·· d ·ı · dah Y - irleri 1 .. . gon erı mıt ve a ugoslav topraklarında mi-
laıiry0u ' lrkıye.ni": Sof ya Elçisi B. Şevki Berker ile Bulgar De· 
~ dareıı Dırektörü B. Kolçof kartılamıttır. ----- - - ---1 Başvekil İsmet İnönü ve Harici· 

ye Veklll Doktor Tevfik Rüştü A-· 
ras, Bulgar topraklannda Drago. 
man hudut htasyonunda, Bulgar 
hükumeti namına protokol §efi B. 
Bellnof ile polis dlrektöril, B. Go
lukof ve Ba.,vekll İsmet İnönüne _ 
ınlhmandar ta)in edilen elçilik 
mllsteşan B. Valçef ve Hariciye 
Vekili doktor Arasm mihmandar
lığına ta)in olunan eJ~llik başkitL 

BCZfVekilimiz lamet lnönü ve Hariciye Vekilimiz. B. Araa Belgra. 
ela giderlerken Solya iatcuyonunda Bulgar Baıvekili ile 

ltalya H .. 
K. arıcı ye Nazırı 
onı Ciyano 

bl B. Radef tarafmdan selimlan· 
ıruştır . 

Solya utcuyonuncla 
Trende, Dragoman ile Sofya ara -

smda misafirlere kahvaltı ikram o • 
lunmU§tur. Bu mU.nuebetle donatıl -
........ .,. - 1 ... - ~ ...r ... - >(N&...,,.a•r.'h••-ı.:1- L-..-1,,., 
mümessilleri olara bq tip B. Pa -
net ile yaver miralay Şepçef, Befve
kil B. Köseivanof ile refikası, bUtUn 
hUkilmet azalan, Yugoslavya, Roman 
ya, Yunanistan ve Çekoelovakyanın 

Sofya elçileri, Hariciye Nezareti yük· 
sek memurlan, Türkiye elçiliği erkA
nı ,TUrk - Bulgar muhadenet cemi. 
yeti riyaset divanı azaları, TUrk ko . 
lonisi ve birçok Bulgar ve ecnebi 

1 
gazeteciler, muhterem misafirleri 
beklemekte idi • 

İstasyonda, ayni zamanda, muzika 
ve sancağı ile bir de ihtiram krt'ası 
yer almıe bulunuyordu. 

Samimi telaki 
Husuat trenin istasyona girlşi, is

tiklal marşı ve Bulgar mim ınarşı 
nağmeleri ile karşılanmış ve Başve • 
kil B. Köseivanof ile muhterem misa 
firler ara81Tldaki buluşma çok sami • 

:ılt ~örüımelerinde ... 

Cenupta Tenkil 
Hareketimiz 
Devam Ediyor 

Hududun Ötesindeki Haydutlar 

Ka<;ak<;ılara Bol Kredi A<;ıyorlar 

Adana, 20 (TAN muhabirinden) - Cenup hududumuzun öte
sinde memleketimize kaçakçılık yapanlara yataklrk eden, para 
ve efya kredisi açan Türk dütmanı muzır p.hsiyetler, aon günler
de bu yoldaki haydutluk faaliyetlerini arttırmıtlardır. Hudutla
rımızda alınan arkı tedbire kartı cahil kaçakçıların cür' etlerini 
takviye etmek istiyen bu muzır f&hıılar kredilerinin hududunu da 
genitletmitlerdir. 

ltalya 
Avusturya 
Arnavutluk 

(Arkası Sa. 10 SU. 1 de) 
mi olmuştur. Bn. Kö~eivanof, Bn. ts- 1 

l<Qr§ılıkh zi;Qre+ıer Atatürkle ispanya 
ispanyada~ 

Bunlar, Türkiye_ Suriye hu
dudun~a ipekli ve sigara kağıdı ka
çakçıhgı Y.~P~nlara son günlerde 
o kadar bU:)'Uk krediler açmakta. • 
dırl~r ki, ka~ak~ılar, hududumuz . 
da ölüm tehlikesini bile göze alı _ 

~ · laıltyor Cümhurreisi 
~ le 

20 
(A.A, ) A d T 1 fi ~ <>ııt Cia.non . - Hariciye Na- raSlft G e gra ar 

~ra:: Yahut ni8':; maYI8nı ilk gün- Ankara., 20 (A.A.) - İspanyol mil 
dir. y Ya ıideceği ~ son günlerinde li bayramı milnasebetile, Reislcüm • 
la,.,_"aıı reaını akkuk etmekte-
h.~ 1lla.han hur Kemal Atatürk ile İspanya Reisi-
~eM_ • bu haberı 1 

•. vaktile ya • 
~ı.cal". ttaıYarun §i'!1dı teyit eyle _ cUmhuru B. Azana arasında telgraf-
~ tet<.>rruatını Tirana elçisi, zi- lar teati olunmuştur. 
tly tlbılefde R te8bit ınaksadile - -

~';:: için Yu;:~~:Y!e~ın1 iştir. Bu ESKiDEN 
• 1 e anlaşıl • 

\r ŞtJşNİNG o t6!'e~ik, 20 (A l'ENEDtKTE TEKA T 
l. ' .A.\111,...._ .A.) - Sanıld w <q_Uaeo · ...,LU?"ya lglna 

bu lfııi ınuu.ıca Başvekili Şuşnig NLAR 
?'ey~ huauaı ~enedik önlerinde OLA 
l{otlt ed~ktır. A ora Yatnıda ce
l~ h Ciano:yu ve ;usıu~a. heyetini, 
~ Ültilınet · Alf ıerıyi kabul 
~ ot.euerlrıd~raYında ve şehrin bü-

• hazırlıklara başlan • 

~~~CARİSTANDA: 
tıoııt Yi hu0-:ı 20 (TA.N) - ~ft--k· 
~ llta,d ~"n söyled:w· "-'G9~ ıl 
lltoaı- an hı."- ~ ~ ıgı nutukta dış 

lçı- <tl\'ya ~erken: "!uı 
<q ~ anı8.§nı - ya -
~' lla.t Verı i bası ınacarislan an 
ll~~ı "e ek c ir tesiri hA..:ı: 
~ geMı~ aıuYet ın . ~r.,, 
~ır -gınf Barih be:lesınih halli 

• Bllretijı an • 

HUk!imet elyevm mer'iyette bulu • 
nan tekaüt kanununu değiştiren çok 
mühim bir proje hazrrlamaktadır. Bu 
projenin esas gayesi, vazifesi ne o • 
lursa olsun milli mücadeleye iştirak 
etmiş ve şimdiki tekaüt kanunundan 
evvelki kanunlara göre, tekaUt edil -
miş bulunanları yeni kanunun daha İspanyada kontrol artık tatbik sa.
tatminklr hükümlerinden faydalan - hasına intikal etmiş bulunuyor. Fa -
drrmaktadrr. kat bir yandan da dahili harp devam 

Esa,a.. proje, Millt Müdafaa Vekl • ediyor. Bu resim bize Madritte ma -
leti tarafırfd~ hazırlanmıştır. Fa • sum halkın asi bombalarlle harap 
kat diğer vekiletlerimiz de kendi me olmuş evlerinden birkaçını gösteri • 
murlarmm bu projenin çerçevesine yor. Son haberleri de üçüncil sayfa -
girmesini istemektedirler • da okuyacağız. 

yor)ar. 
Bu kolaylığa sebep, bazr cahil ka. 

çakçılardan malumat almak ve hu . 
duttaki öztUrk köylerinde bunları 
propagandalarına va.arta etmektir. 

Evvelki sabah Bahçe kazasmm 
Kacuan köytinde kaçakçı elebaşıla -
rmdan Ahmet Molla oğlu Ahmedin 
kardeşi Mustafa ile arkadaşı küçilk 
Halil ve diğer Uç kaçakçı haydut, 
Meydanı Ekbezdeki kaçakçı tacir -
lerden aldıkları ipekli kumaş ve siga· 
ra kağıdı ytikleriyle hududumuzdan 
içeri girerlerken inhisarlar takip müf 
rezesinin kurduğu pusuya düşmüş • 
lerdir. 

Fakat, Kubbelimezar mmtakasmda 
"dur!,. emri verildiği halde kaçakçı
lar, Türk memur ve jandarmalarıns 
ateş açmak küstahlık ve cUretini gös 
termişler, bunun Uzerine mukabil a
teşte çil yavrusu gibi dağılmışlardır. 

Mısır ile 
Aramızda 

Mısır ile Türkiye arasında dostluk, 
ikamet ve tabiiyet anlaşmaları yapıl
dığını geçende kısaca bildirmiştik. İ
ki memleket arasındaki yakınlığı tak 
viyeye yeni bir fırsat veren bu anlaş 
malar hakkında büglin onuncu sayfa 
da taf15ilat bulacaksınız. 

1 Sovyet Dostlarımızla 
Yeni Anlaşmalar için 

Müzakereler Yapıyoruz 
Ankara, 20 (TAN muhabiri telefonla bildiriyor) - Harici 

Vekilimiz B. Rüttü Araa Tahranı ziyaretini müteakıp Türkiyey 
gelmeden doğrudan doğruya Moıkovaya gidecektir. Burada d 
18,fan ,ayiaya göre, Sovyet Ruayanm Aıya paktına ilt hakı mev 
zuubahittir. Bununlaberaber tahkikine imkan bulunamıyan 
haberi, kaydı ihtiyatla telikki etmek lazımdır. Fakat Sovye 
Rusya ile aramızda yeni anlatmalar yapılmaaı için görütmele 

cereyan etmektedir. 
Bu görüşmelerin mevzuu, hudutla

rımızdaki meralardan ilci ta.raf halkı 
nın karşılıklı olarak faydalanması 
meselesiyle hudut Uzerindeki nehir • 

iŞ KANUNU 

GECIKMIYECEK 
!erden ve sulardan istifade etmek, Ankara, 20 (TAN) - Bazı gaze 
hudutlardan geçmek ve hudut anlaş- ler iş kanunu tatbikinin geçiktirile 
mazlıklarıru tetkik etmek için icap ğini yazıyorlar. Kanun metninde y 
eden mukavelelerdir . zılı olduğu gibi mer'iyet mevkiine gi 

Dost ve komşu Rusya ile 1922 se. recektir. 
nesi temmuzunda Tifliste imza edil - --==----=-=--==::::::::1--...ı 
nıiş olan demiryollarr mukavelena • faydaların mühimlerinden biri d 
mesinin iki maddesinin ta.dil ve tefsi- memlekete ucuz petrol sokulmasıdır 
rine dair Moskovada bir anlaşma im. Maliye Veklletinin köylünün ışı 
za edilmiştir • ihtiyacını temin etmek maksadiyl 

Haber aldığunıza göre, Sovyetler hazırlamış olduğu petrolün ucuzla 
birliğiyle aram.m:lald ticaret mll.za • ması hakkındaki kanun projesi, ço 
kereleri, yakında mU!bet bir eekilde yakında Kamutay& aevkolunaacaktır 
neticelenecektir. Yeni ticaret anlaş. lranla yaptığımız anlaşma, b 
maaı bugünkü ihtiyaçlan tam k.ar§ı - kanun hUldlmlerlnin Umanlarmıu.d 
!ayacak aekilde tanzim olunm\lftur. uzak olan Şark villyetlerim.lzde ko 

Dost İranla geçenlerde yaptığımız laylıkla yUrUtillmesini imkln al 
anlaşmalar neticesi temin edeceğimiz alacaktır • 

1000 Lira 
Veriyoruz 

23 Niaanda 1000 lira millt ... 
fatlı büyük bir nı" bak a
lıyoruz. O o;in TAuNs~d aya. bat-

... a yenı ·· 
zel tefrikalar b .. ..k .. gu-
lcu 

, uyu ropona,·ı 
o mıya b ı a.r 
23 N' &f ıyacaJumız. 

d ıaan ıayınıızla beraber b. 
e 24 sayfalık bü .. k b' . .. ır 

ver x· yu ır ılave 
ecegız. Aynca yeni tef .k la 

ve rö rta ·ı n a r 
po J a.r da vereceğiz 

23 Nisanda Mutlaka 

TAN Alınız. 
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$ark Hattı Nas il iki Profesör 
21 - 4 - 937 

Piyasada Çeşitli Mall _r 
Satın Alındı? Geliyor ........................ Çoğalacak 

N afıa Vekilimiz B. Ali Çetinkayanm Şark battınm satın 
.. alı~ması hakkında Büyük Millet Meclisin<le verdiği iza

hatın dun ~ı~ krmıını netretmiftik. Bugün de çok mühim olan bu 
beyanabn ıkınci kısmını netrediyoruz: 

1929 dan 1958 senesine kadar inti-1 rebileceğinize emin misiniz D dik 
zar hesa~ı namı altında ve hükfıme- Zaten ilk seneden itibaren ~eril:n a~ 
tin ödemıye mecbur olduğu bir borç çıklar yüzünden mUna.k 1 
olara~ belki 10-15 milyona baliğ ola- tı. Bir hükumet sıfati (~ ~ amtur 
cak -~ır para olacaktı. Yani şirket is- alarak hissedarların cı: ~ h .a b~a hın 
tedün kadar işl te k . tedi~ . k e me ır a 

o e ce ' ıs ~ adar reket yapmış ve onları tasfiye yap -
kazanacak, yahut memleketın men • mak suretiyle kurtarmış 1 
faati aleyhinde bulunacak, neticede Tazminat olarak hiç b' 

0 uyoı:ız. 
de böyle bir para almak vaziyetinde taraftar değiliz. Bu ·~şey vermı;e 
ve devlette bunu ödemek mecburiye fırsatta onlar ileri sü;d"l esasb.

1 

ede~ 
tinde kalacaktı. . . u er, ız r . dettik. Onlar ısrar ettıler. En niha -
~un~ bız ~~:'l~ti~ ~enfatile kabili yet mUzakerenin sonunda bir daha 

telı~ gormedıgımız ıçm bu suretle ü- rezerve ederek göriiJül · til 
zennde israr ettik ve bir teklif ile hU- müzakereye 'ha .. ladık s~elsedı .~~ ·e 
kfımete ttik vek· ..,..., · oy ıgım gı-

. aı:e . . aletlerin hukuk bi, esaslı mal makineler, vagonlar, 

p aris f~kültesi profesörlerinden 
.. !'1-· Limber ve M. Piyo önü -

muzdeki cumartesi gUnU şehrimize 
geleceklerdir. Her iki profesör bura- G ümrüklerimize gelmİf bulunan muhte- sine ithal edilmJ§ bir çok mallar da vardır Bunların 
da hem üniversite konferans sal o - lif maddelerin bir def aya mahsus ol- da gümrükten çıkarılması bazı sanayicilerin boşUil8 
nunda ikişer konferans verecekler, mak üzere kontenjan haricinde ithaline müsaıo gitmemiştir. 
hem de ilmi araştrrmalarda buluna· · d ·ı h ithal edilecek maddeler arasında yı·yeceg·e ait kI • 
caklardır. Profesörler şerefine Rek- • a e ven eceği aberi piyasada çok iyi kartı· tö l"·k lanmı t G" "ki · · d b ki' b b' sım pek azdır. Yünlü, ipekli, iplikli kumaşlar, yiln• 

r u tarafından ziyafet verilecek fır. umru erımız e e ıyen u gi ı 
ve kendileri geldikleri zaman karşıla- ' maddelerin cinsi ve nev'i yüzü ıeç.ınittir. çoraplar, ince ıtriyat şlgeleri, kutular, tezyinat& alt 
nacaktır. ' En çok manifatura eşyası çeşitleri vardır. Bu mal eşya ,sanayi ham maddeleri ve saire vardır. 

: lann mühim bir kısmı Almanyadan getirtilmiştir. Bu malların piyasaya çıkmasının ucuzluk bakı· 

~ ma o ay aşacaktır . 

Havuzlarda 
Yapllan 

Yeni Motör 
I
• Mal bedellerinin muayyen bir müddet içinde Merkez mmdan ehemmiyetli bir tesiri olamıyacaktır. çun)c(l· 

Bankasına ödenmesi şeklini tüccarlarımız yerinde bir ardiye parası olarak senelerdenberi toplanan ye -
kolaylık olarak ~ar~ılamı~la:dır. Gilmrilkte bulunan kU.nlar malların kıymetine binecektir. şu kadar Jd. 
eşya arasında sıpanş venldıkten sonra memnu liste· piyasada reşitli mal bul k k 1 1 

.. .... ....... ............... ........... .................... ~--- ....................... ......... 

Kazım Özalp 
Kocatepede 

~ 

muşa\:z-lennden mürekkep olmak ü- mevaddı muharrike ve mUteharrike
zere bı~ huk~k heyeti teşkil edildi, bu dir. İki kişi onlardan iki kişi bizden 
vaziyetı tetkik ettiler. İntizar hesabı- olmak il7.ere dört kişilik bir heyet 
nın hukuk esasları itibarile devletin gönderildi. Onların ilk defa istedikle 
bor~p olmas~ın doğru olmıyacağmı, ri 4 milyon 200 bin Türk lirası idi. 
v~t o~madıgım bin.aenaleyh bunu ~il Bunu yalnız makineler, mevaddı mu
k~~~tın ~eddetmesı ~uv~ık o~ac~- harrike ve mUteharrike için istemiş
n soylediler. Bunun uzenne bız şır - lerdi. Komisyonun tetkikin ticesinde 
k~te ?~ ~as Uzerinde israr ettik. De miktar 2 milyon 692 bin ı;aya indi. 
dik kı, mtızar hesabını kab~ etmiyo- Ehli hibre ve iki tarafın fen milte • 
ruz .. t cap ederse mukaveleyı yeniden hassısları karşılıklı olarak her par • 
tetk.ık eO:eriz. ~nun Uze~~ şirket te çayı gözden geçirdiler. Bir makine 
ay~ı vazıyette. ısrar ettı. Şımdi bin - nekadar sürer, ne kadar da anabilir 
netıce belki bır ha.keme gitmek gibi .. • : • 
bir şey olabilirdi. Fakat hatların şir- Gotar beynelmılel mtemı 

Kasımpaşadaki fabrika ve haVlllZ -
larda lnşa edilmekte olan Deniz Tica
ı:t direktörlUğUne ait bilyU.k bir mo
tör, dUn deni7.e indirilmiş ve tecrübe
leri yapılmıştır. Motör, 9000 liraya 
çıkmıştır. Slirati 15 - 16 mildir. De· 
niz Ticaret direktörlUğU elindeki eski 
ve süratsiz motö leri peyderpey yeni
leştirecektir. 

Şişlide 
Telefon 
SanlraLi Milli Müdcilaa Vekili, dünkü teltİflerİ ııraaınJa 

B irkaç gündenberi ~ 
mizde bulunmakta o 

Milli Müdafaa Vekili Gen 
Ki.znn Özalp, dün öğleden 
Kaaımpaf&ya g · derek, Al 
Corc'un taç giyme merui!llİ 
bulunmak üzere İngiltereye , 
decek olan Kocatepe muhrib' 
zin hazırlıklarını İstanbul l)ell• 

Komutanile birlikte teftif e ' 

ketlerin elinde kalmasının esasen doğ Bunu tesbit için götar denilen bey • 
ru bir vaziyet olmadığı kanaatinde nelmilel sistem kullanıldı. Bu usul Telefon idaresi, İstanbul telefon şe-
bulunduk. Çünkü Avrupa ile olan ve görüşe göre 4 milyon küsur liralık ~kesinin tevsii etrafındaki tetkiki~ 
müvasalamızı temin eden bu hat, miktar 2 milyon 692 bin liraya indi ~e ~lamıştır. Yeniden Şişlide bil
böyle vaktile siyasi tesirler altında Motörler, mobil edevat ve büroların yUk bır telefon santrali kurulacaktır. 
mali ~edbirler altında çığrmdan çık~ eşy8:8ı için onlar 380 bin lira istemiş- ~u sant~ için .. Şişl~e ~laskirga -
mış bır vaziyette ve şirketin nihayet lerdi. O da 235 bin liraya indi. Sonra zı cadd~ı~de munasıp bır arsa bulun· 
fazla para kopara.bilmek ve memle _ müstehlik maddeler 810 bin lira iste muş ve ıstımlak hazırlıklarına girişil
ketin umumi iktisadiyatmı nazarı dik melerine karşılık bu da 399 bin lira-- miştir. Bu santrale on bin abone bağ

--
8
-----y _______ F ____ t _____ .;;;.:;., __ 

1 
___ 

1 
~:~~eı:e:~ti'!:ri:~~::;: 

u az es ıva bulda yakında toplanacak o. 
harp filomuzda da umumi 

Kraliçesi Seçilecek te;:.~~te veni 
Bu .~neki İstanbul sezonunun d. ğer yıllardan çok parlak ol- Ta i 1 maaı ıçın programa yeni ili.veler yapılmaktadır. Bu seneki eğlen- y n er 

celerde bir de "Featival Kraliçesi,, seçilmesi kararlatbnlmıttır. Yeni gUmrUk te§kilA.t kanunu ta 

kate almıyarak işletme vaziyetinde ya indi. Ki, bu müstehlik maddelerin la.nacaktır. 
bırakmayı memleketin menfaati ile tabiatile iki taraf için de muteber -------
kabili telif değildi. mal olduğunu kabul ettik. Mesela H A •+ ı• • 

T rakyanın siya1i ehemmiyeti kömür, yağ v_e saire gibl Ne varsa fa Q m 1 ç 1 n 
_ turalanna gore, resap edilecektir 

Dıger hatlarda. yaptı~ ~bi bu Bu suretle 810 bin lira 390 bin liray~ ı• h t ı•f a 11 er 
Festival kraliçesi seçimi fÖyle olacaktır: bi~tmdan olarak Mersin Ba.§lllildU 

Evveli Yetil.köy, Suadiye ve YenL ıu~ llğvedilmlştir, Eski ba§Jll 
köyle henüz ismi tesbit edilmiyen bir ~ı Kemal açrkta IJ[tlinıştır. ı:ıemtte oıma~~l" uur-ayrı J1.v9Ç1,0 ... lriinirllk1P.1'!4 uhm'w't"~ ·mı~ T\"f\~~ lla.ttı ~ almak lt~zumu kat ıaı vardı. indi. Sonra Alpullu • Kırklareli ha.t _ 

~un ı~in bunu fl.I'kete açlkça olarak tının taksitleri vardı. Bu zaten mu. ·~ 
eoyle~ıye. ~~ Trakyanm e - kavelesindeki formille göre tesbit e- Büyük şair Hamid.in ölümü mUna-

UGu~ MüJt c.

Taşıyan 

Otomobiller 

. • rara.--ıc ve mlidürluK şeKnnae ı~v 
mmtaka ~ellık kralıçeleri aynlac~ dilecektir. Bura f.stanbul ttııall 

hemmıye.ti aıyasıye ve askeriyesini dilmiş olduğu için bir değişildik yap sebetile bugUn Türkiyen1n her ta~ 
~ de go~y~rsunuz. Burası bizim mak taıbil varid olamazdı. Olduğu gi fmda olduğu gibi 1stanbuldaki bUtün 
lçın hayati bır meseledir. Buna da bi kabul ettik. Bu hat şirket tarafın Halkevlerinde de bir ihtifal yapıla -
aızin böyle yanm yamalak alat ve dan yapılmıştı. Paraemı ödemek za _ caktır. Bu ihtifalıe bütün halkevlerin-

ve şere~enne YıldIZ sara:ymda ven- gUmrllğU mUdU::ıuavinlerindeD /.. 
lecek bır gardenparti esnasında bu .. . 1t 
do

"rt gu" ld b' · F t' al kral'çeli Erozden terfıan tayin edilmiş ve ze en ın es ıv ı - d ' · . . . b_..,,. -· .
1 

kt' ısıne yenı vazıfesıne derhal ~~,, 
gıne seçı ece ır • ti dün bildirilmiştir. Mersin lthP 

edevat ile çalışmanıza zamanın ta - ruretl vardı. de saat 20,30 başlanacak ve her evde 
hammülU yoktur. Biz, kendi hatları- l o mmtaka içindeki edip ve muharrir-

. d v A pullu • Y eıilköy hath irin ı d mızı sız en daha iyi işletiyoruz. e :J' er en bir çoğu merhumun eseri.eri ve Birikmiş plaka .. 
bunu yerli yabancılar da görilp söy - utenen para hayatı hakkında konferanslar verile- . . . . paralarını ödemele-

Komitenin bu kararma göre, sezon gU.mrUğU mildUrU Reşat ta Ve 
esnasında yapılacak her türlü eğlen. tetkik mUdUr mua vimi~-.ne u.yiD 
ce, müsabaka ve ya.rııla.rda kazanan dilmiştir. 

n ıçın otomobıl h' 1 · • 'k lara alt hediyeleri bizzat Festival 
ıt.:,aliçesi verecek, tertip edilen me - Bizans Devrine Ait 

rasim, ziyafet ,toplantı ve gezintiler. Bir Lahit 

lemektedirler. isterseniz bu noktai Alpullu - Yeşilköy ikinci kısmı cektir. Halkevlerinde yapılacak top - . . sa ıp en.nın tazyı 
nazarımızı bır· mutahassıs heyetten nrada lant l d"rd" .. yf edılmelerl, hır çok şoförleri fazla ka-

so n yapılmıştır. Bunun için 957 ı program an o uncu sa a- bal 
de öğrenebilirsiniz. Hattı işletemiyor bin lira istiyorlardı. 929 mukavelesi- mızdadır. ~anç mern an aramıya sevketmiş • 
ıunuz. Biz daha iyi işletiyoruz. Eski - . r . manevi erait bugiln zail olmuştur. ne eskı borçlardan dolayı tarafeyn . . .. . Bunun il.zerine bir çok taksiler tram 

de hazır bulunacaktır. Festival kra· Cihangirde Finızağa karakol1l ~ 
liçeliği müsabakasına genç kızlan • varındaki bir arsada Bizans de 
mızın iştirak etmeleri temin oluna • ait 2,5 metre uzunluğunda, kapağ_l 
caktır • nk bir lahit bulunmuştur. Uhit ~ç B iş . h ttı zl biz yekdiğerlni ibra edeceklerdi. Halbu- nun netıcesmde mukavele muddetı- vay geçmiyen ikinci veya üçüncü d~ 

unun çın a namusunu a e ki b nin tazın' · 1 • k edildi · 

b k kil
. ·d 

1 
· dedik ş· ir milyon lira tutan bu parayı ını mese esı te rar . recedekı caddelerde durarak eskiden 

kette bunun Uzerinde israr etti. Bun ~.krar istiyorlardı. Bunu reddetmek Netice olduğu gibi on kuruşa mü§teri taşı-ıra ır çe ır gı ers nız . ır - . 

da çok dayattılar fakat hakikaten id ıçın dosyalarımızı ka.rşıtırdık. Bunun Bunun Uzerine bu iki hesabı karış- mıya başlamışlardır. Fakat Tramvay 

dıamızda haklıyız. BugUn iftiharla için bize epeyce zahmet ettiler. Hat- şirketi, vaziyeti öğrenince memurla-
.... · rd N' tmnak suretile yeni milddet tazmini- k 

töyliyebillriz ki, hatlarımız her halde ı.a müzak~re bir iki gün du u. ı- rmı bU so aklarda gözcülüğe gönder-
Balkan devletlerinin hatlarından ve hayet vesıkalanmızı bulduk. Bu pa.- le beraber intizar hesabı açığı da miştir. Bu vazifeyi üzerine alanlar 
:Avrupanm birçok yerlerinden daha ranın tamamen ödendiğini ve hiçbir vardır. Bu açık ta - Bizim yüzde 24 vaziyetten belediye memurlarını ha
lyi bir şekilde işlemektedir. Ve haki- esası bulunmadı~ı ~esbit ettik. Bu olan hissemizi terkettikten sonra bir berdar etmişlerdir. Netioede son iki 
katen daha iyi işliceği temin edilebi- suretle 0 da 954 hın lıra olarak çıka- milyon küsur bin lira daha ödemek giin içinde on beş şoföre belediye ta-
lir (Alkışlar) onun için bu suretle rıldı. liğimiz lA.zımdır. Bunların hepsini rafmdan onar lira oeza kesilmiştir. 
a..a.:ııa etmekte hakkımız vardı. Niha- (Bravo Beeleri) · b" 1 -..ı ır eştirerek, nihayet bir milyon Ura 
vet müzakereye gelmek esasını ka - Sonra ıslahat ve tevsiat için g{lya ·1 Zeh•ırl•ı Gaz ,, ı e kapatmayı tekli fettik ve onlar da. 
bul ettiler ve müzakereye başladık. hattı esasiye giiya ilaveten 880 bin li lık b

. l ı y tı - zaruri olarak kabul ettiler. Şu halde 
Heyetlerini gönderdiler şimdi mUza- ra ır şey er yapmış ar. ap gı-
kerede esas olan IJE'Y mevcut ve onla- mız tetkikat neticesinde bu da 130 intizar hesabı açığı, imtiyaz mildde-

Kursları Açılıyor 

Arazi Tahrir 
Komisyonları 

Arazi tahriri işleri için Maliye v~ 
kileti tarafından sarfma izin verilen 
1 milyon liraya 250 bin lira daha i
lA.vesi hakkındaki kanun llyıhası, 
Millet Meclisi Ruznamesinıe alınmış -
tır. Bu para verildikten sonra, halen 
çalışmakta olan 348 tahrir komisyo -
nunun adedi 784 e çıkarılacak ve Tllr
kiyede arazi tahriri işi 937 yılı sonu
na. kadar bitirilecektir. ra a.id olan eşyayı, ma.kinaları, vagon bin liraya indi. tinin tazmini ve raşanm vakti gelmiş tstanbul halkına hava tehlikesin -

lan, neleri varsa satın almak bunun Sonra ufak, tefek karşılıklı hesap- mi gelmemiş midir, meselesi bir tara- den korunma çarelerini öğretmek n
için, şirket toptan takdiri kıymet tek lar var. "verecekli ve alacaklı,. bunu fa bırakılarak bir milyon lira ile bun- zere açılacak kunlara ait hazırlıklar 
lif etti. Biz, takdiri kıymetten evvel da 320 bln lira olarak ileri sürdüler. larm hepslni kapattık. Şu halde hep- taınanıla.ntnl§tir. Bu kurslarda oku - 9• y 1 Jrartılıklı aynlac&k lklfer Uçer kişi - 210 bin !raya indirdik. Şimdi kala si altı milyon lira eder. Onlar da ta- mıya mecbur olanlara birer tebllğru>- 1r ugOS aY 
ilk bir komisyona bu ~yayı bir defa kala hattın aslı. Bunu, bize sağlam ve mamen tatmin edilmiş oldular. me gönderilecektir. Bunlara mukabil Prensi Geliyor 
gözden geçiririz. Tarafeynce maddi oldukça ıslah edilmiş temiz bir v~ Yani bunların sermaye olarak or- alakadarlar da kunlara devam ede • 
blr kanaat ve fikir hlsıl olduktan son ziyette teletilmesinde, sakatlık çıkmı taya koyduktan, iddia ettikleri sekiz ceklerine dair birer taahhiltname ve- Yugoslavya hilkflmet naibi Prens 
ra tekrar görilşebiliriz dedik. Bunda yacak derecede emin bir şekilde tes- milyon liraya mukabil altı milyon li- receklerdir. Bu işe ait kA.ğrtlar ha - Polün akrabasından Yugoslavyanm 
mutabık kalındı. Buna tekaddüm e - lim edilmesi lazımdı. Mukavelenin e- ra ile işi bitirmiş oluyoruz. O vakit 8 zırlanmaktadır. Atine elçiliği f.ahri ateşemiliterl 

n bir hldise şu idi: sasma göre bunun için iki taraflı bir milyon lira eşyalara takdir kıymeti Prens Domido, bugUn İtalyan bandı-

den iki insan kafasile bazı kertl1 t# 
çıkmıştır. Müzeler idaresi, UJıidi 
zeye naklettireoektlr. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

N lsanm 27 sinde Emtnönll 
evinde Yunus Emre içlO 

ihtifal yapılacaktır. 

• 
D enlzyollan Müdürtl Sade 1 

başka bir vazlf eye ıaylP 
dileceği hakkındaki haberler 

değildir. 

•Rap üzerinıle '°1ıUf'1"10JllS.. kombıyon gönderildi. Vaziyeti te•bit olarak konuhnuııtu. Halbuki, eşyala- Müsaadesiz Para ralı Çelyo vapurile Pireden oehriml· 
Bizim elimizde bulunan ,trketln ettiler. Geidller. Bizim komisyon hat- rm böyle tadat edilerek, kıymet tak- ze gelecektir. Prens Dcmldo huııuıd 

!llJZILillD&mesine göre oermayesi sekiz tın köprü, Wnel, ray. travel'I! veoal- dir edilerek yapılmadığını da blliyo. Deiltffrlrken Tutuldu ziyaretler için Ankaraya gidecek ve _. ............ ..__.. ... 
111111111 

..... ...-r-
yon liradır. Kendilerinin tahriri resinde iki milyon IıUsur liralık blr ruz. Onun için altı mllyon lira ile bak birkaç gün kalacaktır. 

erine göre 11 milyon Türk li- tamıinata lUzum olduğunu söylediler. ve adalet noktasından TUrkiye Cllm- Kaçakçılık btıroeu, bundan blr mUd ==-c=ıı:=====================~ lstlyorl&rdı. lmtiyaz mUddetlnin Onlann tarafından da 250 bin lira huriyeti tamamen vazifesini yapmış det evvel limon Wccarlıgı yapan Moe- ~ ~~ini de ayrıca istiyorlardı. kadar bir tamir ve ıslaha ihtiyaç ol- bir vaziyette işi bitirmiş oldu. Bu su- kova tınlvenltıeel iktiaat faldlltesi ,ı~ kVı·~···O ı HM~ 
Yani 1958 senesine kadar olan za.. dufu ileri stırilldU. Biz iki milyon kU- retle mukaveleyi imza etti. Bu altı mezunlarmdan İvan Berklnof adında 1 l\l" 

için bu tazminatı istiyorlardı. sur lira diyorduk. Onlar 2,250,000 ll- ınllyon llııuun ııuretl tediye9inl yllz- bir şalımı mem1elıet dahlllııde Tllrk - ,.- . == ~ 
var mı? Yok mu? Biz bunu ta- rayı ileri stırUyorlardI. Bu tabii iki de 5 faizle arkadaşlarmuz bilhassa para.sile ecnebi parumı mUaaadeeiz 

:Jpmıyoruz. Devletin herhalde hakkı taraf için de mtınakap mevzuu oldu. Bay Sım Buda olduğu halde, usu- değiştirdiğini teeblt etmiştir. 1 
21 Niaan 1937 
ÇARŞAMBA 

BugGnıkü b a va: BULUTLU 

ıı... ........ Mukavelenin 36 senesi geçti- Belki bizim arkadaşlar tarafından lUne tevfikan 20 senede ödemek Uze- t. Berkinof, evvelki gUn de Gala~ lıalde ıso oene daha tatedlğlniz gl- teoblt edilen miktar da biraz mülıa- re yaptılar, Hazırladılar. Bu ouretle da bir yazıhanede bir p.hıst&n aldıfı B ... •...., mltoha..!l" ..,.,.. ola · 
müddet koydurmUfllUDWI. Şu .. llgalı olablllrdL mukavelenin bl!Wn .....ıan tamameıı 1936 Türk llruma mukabll ııtıerlln ..-. Rtlzd<lar amamlntle .ı.tltlk ı.tilta metlerden esecek, Marmara mmtaka•mda 

.ebeple uza.tılmı,. Onun için Raf& Fazla bir gayret göstermek nzere bitmiş oldu. Binaenaleyh memleketin verirken cUrmUme§hut halinde yaka- ntmar ntacaktır. Ete mıntakumda bava. 

'nde konuşamayız. gönderdiğimiz mUtehasms arkadasla- tuıerinde bir bar gibi olan en eon }anmıştır. Suçlu hakkında 3070 nu - nın kapalı ıecmeai muhtemeldir. 

Tazminat için de konlJ4mak iste - nmız böyle bir şey yapmış olabilir- Şark demieyollan i"letme imtiyazını maralı Türk parasını koruma kanu- DfJNKU HA v A 
yoruz. ÇUnkU siz lmtlyazm l!IO • ter. Nihayet mtlzakeresi epeyce uzun kaldımıı§ olmakla Nafıa Veklletl va,. nu hUkUmleri tatbik edilmek U7.ere Dün barometre 759 milimetre, hararet en 
mı& kadar kuanaeağııuza, bizim za oldu. Onlar 1,300.00l' liraya çıktılar. zlfeslni yapmıştır, zannediyorum. lhtlııaıı mahkemesi mUddeiumwııillğt.. "!' ."· on u • oantıs<at ola~ '!-7"odil -

'"- a-ı ı~ı (B · d · ı.. .. 1 .... • rit-ı..+; mıetır. Riizılrlar, .. rktan hafif bır etlratle 
- · nhnnnusk J111 .ma de 2 300 000 ıtra u:n.~yonız. Bu- ravo sesleri, şıd etlı al~). ne ve U&U9~r. esmiıtlr. Hafif J&iı1 ıörülmiiıtiir. 

4 U G 3 Kasırrı: ıe6 
Unc ay Un: O Ni-""' 8 

Safer: 9 ~ ı 
1356 Hlcrf t353 IUJı:, 
GUne,: 5,14 - Öğle: ı2.ıs' 
ikindi: 16,00 - Akşam: 18·,ı 
Yatsı : 20,32 - tmslk: S. 
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'l AN 21 - 4 - 937 

Btitün kadınların AŞIKI G c ·~ Hamit i ç in 
Bütün erkeklerin RA!KIBI ary ooper 

Damızlık il ç ld All h Yarmak,.... sa.ray Sinemasında _eu.gü_nkü a ımsa a ın ~alonu dolduracak ,ehrlnılzln bütün kibar, şık ve SiNEMA MERAK- lhhfaller 
K e Ç • ı • 1 LILARI huzurunda 

1 er m 1 s, • Evı· n d ç ld Hamit için bugiln_· Halkevleril1 en a 1 m SE.ı.'-"ENL'l 3 MGKEMMEL F!LM!N:tN MÜSABAKASINI aınJ 
DUn, Asliye birinci ceza mahkeme. 11 1936 - 1937 mamulfı.t.ırun en güzel filmi olarak tanınmış ve altın yapılacak toplantıların proğr 

sinde bir ~ sahibine fena muamele • madalya kazanmıt aşağıdadır : 
yapmaktan suçlu komiser Zekinin mu Dün sabah poliı Mülddeiumumiliğe lstanbulda az tesadüf edi- Eminönü Halkevinde 

hakem.esine devam edildi. !ddiaya gö- len bir tarzda giyinmif, elinde sopa, ayağında çarık bulunan sa.. Ba L • Del • L I Toplantı 21.30 da başlıyac 
re Zeki, bir gün Samiyenin evine git- kallı bir adam getirdi. Bu, İnebolulu Mustafa oğlu Halildi. Suçu 11 I, 11( an ' Proğram şöyledir: 
miş, orada bulduğu lbrahime ait da- da Y enicamiin deniz tarafındaki kapı perdesini kesmit olmuıydı. 1 - Söz söyliyecek olanlar: 
mızlık dört keçiyi kaçak diye yaka. Fransızca sözlü filmi ile açacaktır. Sırrı Levent, Dr. Sadi, Nizaıııet 
latarak mezbahaya göndermiştir. 68 yaşında olduğunu söyliyen Ha-r 22 Nisan yarın akşamki müsamere için yerlerinizi e\•velden aldırınız. Nazif ,Şüküfe Nihal, Halit B. 
Dün şahit! ı> olarak bekçi Azizle Ni _ lil kendisini şöyle müdafaa ediyordu: E k • p ı • 2 - Eserlerinden bazı parçaları 
yazi dinlendiler. Bunlar: "-Ben 1neboluluyum. Orada iş S 1 O IS .. ______ .,. Telefon: 41656 ~•••••• .. kuyacak olanlar: Sevim Levent. 

_Komiser bize emir verdi Gittik bulamadım. Yaşım da ilerledi. Kimse- lfj•••••••••••••••••••••••••- • riye Yeğinsay. Naki Tezel, Agih 
o evdeki keçileri getirdik. E~de dö~ sizim "~ta.nbulda ~ir fak~rhane var. Beraet Ettı• Sefahatleri - Israflan - LUks - Debdebe - Eğlence ve kadınlarile n Levent. 
keçi vardı. Kapıdan çıkarken biriclni Oraya gıderscn ahır vaktınde rahat s A R A y 3 - Eşberden bir perdeyi te 
kaçırdık. Üçünü de merkeze getirdik. edersin,, dediler. Ben, dün bir motör- edecek olanlar: Dr. Cela.I TahSİll 
Bunların damızlık olup olmadığını bil le. İsta.nbula geldim. Motör beni ~öp- Emniyet üçüncü §Ube mUdUrllnün ran, Sevim Levent . 
m iyoruz,, dediler. rüye ~k.ardı .. Sokakta kaldım. Gıd~ mührünü ve ikinci şube müdürü Ne_ Bu toplantı için davetiye yoJct 

Davann iki şahidi daha vardı Mıu- cek hıçbır yenın yoktur. Gece Yenı- catinin imzasıru taklit etmek sureti- EN TRı• KAL ARI Herkes gelebilir. Bu toplantı aytı1 
hakeme bunların çıağırılması içln ta. camiln mermerleri Ustilııde titriyor- le kendisini 1267 yaka numarasile manda İstanbul radyosu ile de ıı 
lik edildi. I dum. ~ğuktan ölecektim. ~ktrın ka Be~koz karakoluna polis tayin ettiğı Fransız sa.raylarının içyUzUnü ve sefahatlerini, kralların çılgınlıklarını redilecektir . 

p~da bır perde var. Onu kesıp de ken- iddıasiyle tevkif edilen Filibeli Meh- mükemmel ve nefis bir mevzuda gösteren BUYUK FILM Şi,li Halkevinde • 
dune yorgan yapacaktım. Yakaladı • met' Alinin muhakemesi bitirilmiştir. Tröne saat sekiz buçukta ba.Şl 

Bir Tecavüz lar. Bunun günah olduğunu bilirim Mahkeme, bu işte sahtekarlık unsuru Yarın akşam MEL EK T E caktır. Edebiyat öğretmeni BaY 1 
amma, ne yapayını. Cami Allahm e- nun tamam olmadığı netcesi~ var - zı Tevfik Hamidin hayatı ve eser 

Davasında vidir. O benim günahımı affeder. Kul nuş ve müddeiumuminin istediği gi- Baş rollerde: BUlbUller öterken filminin unutulmu artistleri hakkında bir konferans verecelt 
•• w • • •• hakkı zordur.,, bi Mehmet Ali hakkında beraet ka- LUctE ENGL!SH - W!LLY E1CHBERGER - LEO SLEZAK bazı parçalarını okuyacaktır. l 

Dün agır ceza mahkemesının dort M""dd · mt Haı·1· t b"t " . . . . . u eıumu • 1 ı yaşını es 1 rarı vermiştir. Mehmet Ali, Uç ay - • Bundan başka muhtelif gen". 
saatim ışgal ~~ bır teca:U: dava - ettirmek üzere tabibi adillere gönder- danberi mevkuf olduğu için, dün a.k- #•••••••••••••••••••••••••••• parçalar okuyacak ve kUçUk te 
sına devam edıldı. Bakırköylu Meh - di. Alınacak rapora göre muhakeme- § k"t tahli edil . f s u·. M E R ler vapacaklardır . 
metle Nuri, bez fabrikasında çalışan sine başlanacaktır. anı geç va ı ye mı§ ır. BU AKŞAM SINE:MASI cklenlere HAmidin hayatı ve es~ 
Mustafanın karısı Halideye tecavüz Her biri cihanşlimul bir şöhreti haiz rinden parçalan muhtevi birer l'1 
ettikleri için tevkif edilmişlerdi. Mah- Afişai işinden Askeri Ezen HANS MOSER - LEO SLEZAK -ADELE SANDROCK ve iki canci. hediye edilecektir . 
keme, dUn kadınlı erkekli 10 şahit ğer arkada~lar PAT ve PATAŞON gibi 5 mükemmel komiğin birden Ankara Halkevinde 
dinledi. Neticede mevkufların ellişer Çıkan Dava Vatmanın ilk defa çevirdikleri B k vtnde 
lira kefaletle tahliye edilmelerine ve u a şam Ankara Halke bl 

muhakemenin gayri mevkuf devamı· Pat ve· Pata ş on pılacak HA.mit gecesi hazırlıkle.rI ına karar verdi. Giresun saylavı B. Hakkı Tank ta- Geçenlerde Pangaltıda Mehmet 1~ rilmlştir. Hazırlanan toplantı JJ 
1 rafından Cumhuriyet gazetesi neşri- minde bir askerimizi tramvay altında. din hayat ve şahsiyetinden, eser 

Havaleler Üzerinde 
yat mildilrleri Hikmet Münif ve Abi. ezdiği için asliye dördüncü ceza mah S I R K 1 E rinden bahsedilecek ve Halkevi t 
dln Daverle rnuharrl·r Yusuf zı·ya a- kemesi tarafından bir sene hapse sı·ı kolu taraf d E b d n bit 

Yeni sözlU ve şarkılı komedilerini takdim edecektir. ın an ş er e leyhın. e açılan hak0 
... et davası dun·· as- mahkfun edilen. vatm. an Hasa.nm mu- ..-••••~ sım te"""ı'l olun kt 
~ · ., Musiki: Kompozitör ROBERT STOLZ'un ~---· .. ..., aca ır. Tahrifat Yapdmıcl liye birinci ceza mahkemesinde neti- hakemesine dün aynı mahkemed'? nak Kadıköy Halkevinde 

:s-• celendirlldi. Müddeiumumi Ferhat, zen ~~r başlanmıştır. Mahkeme, Büyük Türk şairi Abdülhak 1İ 
Bazı posta ve telgraf havaleleri U- Cumhuriyet gazetesinin 14 muhtelif tem_yıdzmbbozmnh~talr~nnd"nla u~ut·§ ve KURŞUN BORU 1 Adliyeye Verilen Dit Tabibi midin ölUmU dolayısiyle bu s1c~, 
rind tahrif t arak . ti yenı en azı §8 ı. erı ı emış ır. . sıı.ı 

ze e a yap zunnıe ne nüshasında Hakkı Tank'ı halkm hu- Polis, dün müddeiumlJlliliğe· Nuri saat 20,30 da Kadıköy HalkeVl 
para geçiren posta memuru K8.zmıın sumetine ve hakaretine maruz kılacak Y< AŞIRMIŞ ! ism~d: bir. dişçi vermi§tir. Bu di§çi nunda hayatı ve eserleri hakkII1d

3 

muhakemesine dün ağır cezada de - yazılar çıktığı ı',.in n""'"'riyat mu""dUrU angın Ak da 1 kendisıne d tı 1 ak üz . Turhan Tan ve Behçet Yazar 
~ "'"S saray oturan hsan isminde ış yap rı m ere ven- fmdan konferanslar verilecek ve 

vam edilmiştir. Mahkeme, ehli vuku- Hikmet MUnifin Matbuat kanununun bir genç, dün öğleden sonra Köprü- len altmlan aşırmaktan ve emniyeti 
fun 9 kalem posta h~~lesile• 4 kalem 27 inci maddesine göre tecziyesine-Ve Çıkaran Qt:U"KalK11Il 1JJr f\.:li.UrKVy V'"d.i'Ui UilCi U'llJ QulU)"UilCJ.~U._u '"''"'it'-"'-•· ,.,. .... •Jw,.._ ·- yük bir tören vaoılacaktır • 

nutun yun.ıaşnu· ~t:u:uuu • 
telgraf havalenamesını tetkik etme- Abidin Daverle muharrir Yusuf Zi - mi§, derhal halaya giderek KadıköyU rlye birdenbire fenalık gelmiş, ve nab 
di~ ~örmüş ve öu Şu ~an - yanın da beraetlerini istedi. Muh1ke. ne kadar dışarı çıkmamıştır. Vaziyet, .zı hafiflediği için tabibi adillerin oda-

Betiktat Halkevinde 

ması ıçın azadan Şerafettlni naip BeÇ· me karar için talik edildi. Genç kız tayfaların nazarı dikkatini celbetmiş. 
miştir. Bunun için muhakeme talik ' vapur KadıköyUne yanaştığı zaman 
edilmiştir. İhsanın koltugıu~ nda büyu··k bir paket 

1 - Törene 21-4-937 çarşarrıb9 
sına getirilmiştir. Tabibi adil Haşim, nü saat 20,30 da başlanacaktU'· eri 
Nurinin derhal bir hastaneye kaldı- 2 - Hamidin hayat ve es tıl} 

Küçük Çocuklara 
S t 1 1 DUn Asliye birinci ceza mahkeme-ama ya 1 arı sinde bir kasten yangın çıkarma da - görUimüştür. Şüphe üzerine araştır • 

Y k K ık vasına başlandı. Suçlusu Bcşikta.şta ma yapılmış, apdesthanedeki kurşuna mıya a mış Dikilitaşta 194 numaralı evde oturan ları keserek götürmek istediği anla· 

nlma.sma lüzum göstermiştir. hakkında evimiz; dil, tarih, edeı11' 
komitesi başkanı Muzaffer Ge 
taraf mdan bir söylev verilece~ 

Tecavu .. z Etmicler! Yedikulede bır" bah,.ıvan vı:ınmda 18 yaşlarında ze.hra isminde genç bir şılmıştır. Suçlu, Kadıköy müddeiu-
s :ı 01

--·· k mum.iliğine ~lim edilmiştir. 
1 da Limbo ızdı. Z~hra dedı ki: 

YENi NEŞRJY AT 3 - Hamldin hayatına ait 
ve fotograflar pröjeksiyonla cııııl 

Diyarbeklr Kılinlği - Yedinci mm- d 
rnlacaktrr • 

11 D.. ıı- . ki bir ha ~ısenı·n tah ça ı§makta olan 14 yaşın " B" .. d t ~--. un po '-1), çır n n.u •. .. w. - • • sarh - ır gun ev e o uruyvnııwu. 
kıkatma el koymuştur. En buyuğU 7, adında bır çoouk, evvelkı gece oş Bahçemizdeki barakadan ateş çıktı. 
en küçüğü 5 yaşnda olmak üzere Naz- olmuş, Sa.matyada yol ağzından dura Birdenbire alev yükseldi. Ben yakına.-
mi, Sabri v.e Şerif isimlerinde üç ço- rak nara atnuya başlamıştır. dım.ı., 

cuğa tecavüz edildiği haber almmI§, Bu arada L8.mbonun avaz avaz: Şahitler dinlendi. Onlar da bu bara 
kısa bir araştırmadan sonra Şerife ta- "- Saınatyalılan yakacağım .. ,, kanın kırk, elli liraya çıkacağını ··e 
arruz eden Recep yakalanmıştır. Dl- Diye bağırdığı tesbit edilmiştir. sigortasız olduğunu söylediler. Bazı 
ğer suçluların da bugün yakalanma- lki lira para cezasına. çarptırılan şahitler gelmemişti. Onların çağın! -
lan kuvvetle muhtemeldir. küçük sarhoş serbest bırakılnuştır. ması için muhakeme talik edildi. 

- Karakola gideceğim üstümü başımı gösterece -
ğim. Bir şey yaparmış .. Ne hareketle bir şey yapar. 
Kanunlar bakalım babanm kızını öldürme.sine izin ve 
riyor mu? 

Bir taraftan da dizUstU gelmiş ellerile t.alıtala.n a.
raştınyor .. Ellerile yerleri araştırdıkça. hıçkırıkları 

perde, perde yükseliyor: 
- Yok ... lşte yok tarağım .. Kırmm tarağımı kay

bettim ... 
- Bırak şimdi onu •.. 

• Nasıl bırakır onu ... Senelerdenberl özlediği kırmızı 
tarağını ... 

- Allahtan bul inşallah... Oa.nm çıkar inşallah 
moruk .. 

- Seni öldürecek .. 
Ağrıyan boynunu uğu.ftunırken bitmez tükenmez 

hiddeti ve cesaretlle: 
- Zor diyor dağ ba.,mda değiliz! .. 
Küçük sokağın bUtün kulübelerinin kapılarına in-

san dolmuş. 
- Ne oluyor. 
- Ne olacak ... Osman dayı yine kmnı döğUyor!. 
- Aman sarhoşun da dini imanı yok .. Her haftaba 

şı bu .• Ne insafsız adam ... Canavar vallB.hi .. EvlAt sev 
mesini bile bilmiyor. 

Osman dayı Meleğin hafif hafif titremlye başlıyan 
göz kapaklarına bakıyor. 

- Melek duyuyor musun s6zUmU? .. 
' Gözlerinde adeta yaşlar var 

Sabriye: 
- Gel.. Gel bize çıkalım! .. 
Diyor ve bunu söylerken de korku içinde! 
- Acaba yukarda ne var ... Anam neden meydan. 

larda yok, diye dilşUnUyor. 
Nazlı birdenbire arana, arana tl kapmm önUne 

geldi.. Evet o daha saçlarını yakalar yakalamaz baı
,ında.n düşen tarağın sesini duymuftu .. 

lşte!... 
Kalbi biraz sevinçle doluyor ..• Elini uzatıyor .. Tara 

ğmı alıyor. Sonra bir şey söylemeden hattA arkasına 
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bile bakmadan kapıdan dışarı fırlıyor. 
Komşular ona bir şey sormak istiyorlar.. Fakat 

o hiç birinin sözUnü dinlemeden karanlık sokakların 
arasında gözden kayboluyor. 

• Sabriye onun ark85Illdan koşmak tatıyor .• 
Fakat annesinin korkusu onun ayaklarına zincir 

vuruyor: 
"Ah ben demedlm mi? .. Demedim mi? Geç kalmı. 

yalım diye ben anneme ne cevap vereceğim. 
B~mm dönmesi kalmadı .. GC>zleri de etrafı parlak 

görüyor. 
Yava.~. yava., merdivenlerden yukarıya doğru çı • 

kıyor .. Yukarısı karanlık annesi evde yok.. Acaba 
kaçta gitti kendisini aramıya mı çıktı?. 

Ktiçük oğlan da üveyi babası da meydanda değil... 
Merdiven başındaki maınm yerinden aldığı kibriti 

bir kere çakıyor gaz ldmbasını yakıyor. 
Ev muntazam ... Herhalde annesi evden birdenbire 

fırlamamış. Ortalığı toplamış .. Sonra çık~ bu te • 
llşlı bir gidiş değil ... Küçük oğlanın küf esi de bir ta.
rafta. ... 

"Galiba yine bizim babalıkla beraber gezmlye git ~ 
tiler.,, 
Anası hastane hademellğile biriktirdiği paralarını 

bu adamla son meteliğine kadar yiyecek kimbillr ne. 
reye gitmişlerdir .. 

KüçUk oğlanı mektebe vermedi. Çalıştınyor .. KU .. 
fecllik ettiriyor. Kızını bir senedir fabrikaya. köle et· 
ti. Kendi de hazir parasını onunla yiyiyor. 

Sabriye yatağını yere seriyor. Acele ile soyunuyor. 
Geçen hadiseler bir sinema şeridi gibi gözünün (). 

Bir Davanın Kararı 
taka Etibba Odası tarafından senede 4 _ Evimiz edebiyat şu besi . 
dört defa çıkarılan bu mecmuanın !eri tarafından Hamidin şiirlerifl 
mart 1937 nüshası neşrolunmuştur. inşatlar yapılacaktır. rı 

• 5 - Hamidin tiyatro mevzUİ8~"J 
DUn ağır ceza mahkemesinde b~

leri iddia edilen mübaşir Kenanla He. 
kasma ait eVi satmıya teşebbüs ettik
rant ve Cemilin muhakemelerine de -
vam edilmiştir. Evrakın tetkiki biti
rilemediği için karar başka güne bı
rakılmıştır. 

zerinde t!serlerlmizden bazı paIY" 
Çocuk - Çocuk Esirgeme Kuru - temsil edilecektir . ~ 

mu Genel Merkezi tarafından çıkarı - 6 _ Törenin sonunda bir dil tl 
lan bu mecmuanın son 30 numaralı sUkOt ile a~·akta durulmak stıt6 
nüshası da intişar etmiştir . Hamidin ruhu taziz edilecektir· 

Yazan: SUAT DERViŞ 

nünden geçiyor. Mlirettip Salihl düşünüyor .. Nazlıyı 
dilşlinUyor "güzel sesli,, delikanlının kollarını hal! 
beline geçmiş gibi hissediyor. 

uondan günahını kadar hoşlanmadım.,, 
Ho9lanmadı amma, kavrıyamadığı bir şeyler du -

yuyor ... Bir ltiliJ neden, niçin, nereye'! Bilemiyor ... 
Sade onun kucaklayışlarmdan kaçmadı • 

Oğlan, anız, arsız, kolunu, boynunu, hattA. dudak
larını öptü, öptU, aman Alla.hım, nekadar çok, neka
dar aç, nekadar sert öptU ... 

Vücudünde bir s~caklık var. Tuhaf, yakmıyan, Ur
pertir gibi bir sıcaklık. 

Hem vUcudU yanıyor, hem de yorganın altındaki 
sıcağa rağmen ürperiyor. Ne tuhaf? O, oğlandan 
hiç hoşlanmamıştı halbuki... 

Annesi de hal~ gelmedi. 

Aşağı lnmiye cesaret edemiyor. Aşağıda belki ana
sile karşılaşır. Annesine ne diyecek'! Eve girdiğini 
kimse görmedi; Melek bile. 

Anasına ne diyecek'! Kaf asmın içi bir karışık ki.. 
Amma bir yalan bulmıya mecbur. DüşUnUyor. 

- Ana, diyebilir, Nazlı ile beraberdik .. Çarşıya gi
diyordu. Haftalığını harcamasın diye peşine takıl -
dım. Biliyorsun havalandımı, azar. Oralarda dalar ka 
lır ... Eve geç kalmuın, vaktinde dönsün. Nasıl yal. 
nız bırakırdım. 

Gene de beni dinlemedi ya 1 O zaman bıraktım ya
kasını eve geldim. Baktım Nazlının babası homurda
narak dolaşıyor .. Kendimi göstermeden yukarı çık • 
tım. Dıtiyar ışık görüp başımı a~rrtmasın diye lft.m • 
bayı yakmadım. 

- Kavgayı duymadın mı? 

Derse ... 
- Erken uyudum, derim, hiçbir şey duymadlill· 
Yalan mükemmel. Oldu bitti. Adam sende .. ~ t; 
Başı tekrar dönmiye başladı. Geçmiş sandıgı 81 pa 

hoşluğu yeniden kendini gösteriyor. Gözlerini sılflS 
1

• 

yumdu. Beyni uyuşuyor. Sandal, hafif hafif sall~ • 
yordu ... Dalgalar ne ışıltılı, ne güzeldi. Aman o çd" 
cuk ne a~li şeymiş. VücudUpü kalın kollarile aı 
ha kıracaktı. Ne öptU Sabriyeyi ne öptü... bO' 

Deniz tatlı şey! Dalgalar yumuşak! Boynunu, 6r 
ğazmı, kulaklarının memelerini bile nasıl, ne çok 
tü o oğlan... ıi-" 

Deniz ne güzeldi. Pml pınl... Dalgalar ... Ma.sın3' 
Masmavi deniz ... Dalgalar .. Ne öptU ..• 

-10-
rt" Nazlı bir müddet karanlık sokaklarda doJa.ştr. •, 

reye gidiyor? Nereye gidebilir. Amma sokakta geıcsJ 
mek, o mendebur evde pineklemekten güzel. Ba.f1 il~·· 
katı. Hergele moruk ... Sarhoş herif... Namu~ tt"' 
Birden ... Bir köşeyi dönerken, biriai kblunu ttı 
Nazlı ürpererek durdu. 

- Kimo, ne istiyorsun'! . ...titO' 
- Benim, ben, seni gördüm. Şurada, kahvede~, ' 

Bu halin ne'! Saçın, başın karmakarışık, dur b 
yım, kız gözün de çürümüş. 

-Mahmut. .. 
Nazlı yüzünü saklamıya çalıştı. 
- Nedir bu halin, diyorum sana? rdl., 
- Ne olacak? Gene morukla biriblrimize g1 
Sesi ne acayip. SusuyOT'. 
-Ağlıyor musun Nazlı? 
Hıçkırıyor, öylesine hıçkırmıya başladı kf ..• 
- Nereye gidiyorsun şimdi'! 

1
y,t' 

- Bilmiyorum, başımı aldım, çıktım! ourafl'l oııW 
ğım ... Dayanamam artık! Durmıyacağım artık 
r.ın yanında... J<ırıl ' 

- Ağzın da kanamış. Ne oldu? Sakın dişin 
masm 

(Arkası vıırl 
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TAN' met Emin y ALMAN 

kirde h hedefi: Haberde fi
tiiat ' er .teyde temiz 'dü· , •arnırn.. 1 , 
Razeteai 0ı.n; 0 ınak, kariin 
::..___ Ya çalışmaktır. 

ICoNoN -- 1 ~- -~ESELELERI 
U "'Peryalistlerin 
§akları 
sıı.e u~ vak• 
!\fııssoı1n1 a ıikredeceğim: 

t.anıan onu :;ıblusu ziyaret ettiği 
ttrı ~lllda ~'l'aklarla karşılayanla· 
~~1 ts~ ~ vardı, ve Mussoll • 
-u. arn1sı olarak karşı . 

.\ıı~ 
lar 'l'tırk) ve lskenderunda Fran . 
aoı.-_. erıe A sız 
~için l'aplar arasına nifak 

llıror1ar 01'adak.1 yobazlan kulla· 
lıı • 

4a l>aıtroı p 
.\ h~ asında lslamıarm başm-
'.\~ıı.. etrı ve gilya uzun müddet 
kQJ ~ttbn J>e.ryaııstıert ile çarpışan 
lsı' ~as lslimlarmı köle gibi 

1111 'da koyu ziyaret etmiş, ve 
~J'Jellll§t~ın bir kurt.ancı olduğu
n-~ r. 

it b il tiç '\'ak 1 

il llltrıtl§tu, a son bir ay l~lnde vn· 

~ Gôıtttrıtıtu • 
b~ arkaya atarsak tarih _ 

ttittız • daha Yllzlerce misalini gö 
tsa~ 

'11keıertnd:ıtnıa dtlşmUş bUtUn ı~u\m 
~ llhkJarı de'?peryalist de\•letlerln 
0hatıar 'te d~una şeyhler, mliftüler, 
l\~ n relsleıi olmuşlardır. 

bıasrrıaa .... rnUstenııekelerln kunıl • 
ltıU t J>lştarlfk 

O rta Asyada, Altay dağ
larının şarkında yalçın 

ve sert yamaçlı dağların ete· 
ğinde bulunan Ötügen şehrin
de hudutsuz bir neşe, sonsuz 
bir hay huy vardı. Sayısız ça
dırların arasında delikanlılar, 
genç kızlar, olgun ihtiyarlar 
gidip geliyor, haykırıyor, yeni 
hükümdar Mohan Hanın şere
fine kmuzlar içiliyordu. Evvela 
kulaktan kulağa, sonra fısılda
şarak, nihayet yüksek sesle bir 
haber; çadırları do1aştı, en U·· 

zak kabilelerin arasına yayıldı. 
Çine akm varmış ... Gobi çölü
nün öte tarafındaki zengin san 
ırmak eteklerinde cüııbüş ola
cakmış .. 

Miladın 545 inci yılında Orta As • 
yada büyük bir Türk imparator. 
luğu kurulmuştu. Bu imparatorlu
ğun sınırlan kısa bir zamanda bü
yük Okyanustan Hazer denizine, 
Sibirya ovalarından Gobinin cenu
buna kadar genişlemiş, tarihin en 
şanlı hükumetlerinden birisi ol
muştu. Bu büyük imparatorluğun 
adı Göktürk, hükClmet merkezi 
de Orhon - Selinga nehirleri yakı
nında ötUgen şehriydi. Miladın 
553 üncü yılında bu devletin ba. 
şında Türk ırkının pek çok yetiş. 
tirdiği kahramanlardan birisini, 
Mohan Hanı görüyoruz. 

M ohan Hanın, kapısı şarka 

bakan çadırının önünde 
kurt başlı sancak dalgalanıyordu. 
GUn geçtikçe sabırsızlanan Türk 
süvarileri her an Mohan Hanm i
şaretini bekliyor, §8.hlanan doru 
atının üzerinde onu sefere hazır 

Türk Kanını Helal 

Gören Softa 
Suriyeli bir softa, camide \'az \'er

ml') ..• İlim kiirsüsünde önüne diz çö· 
kenlere "Ey ümmeti Muhammet, 
Türk kanı helaldir.,, diye fet\"a ' 'er. 
miş .• Softanın başı bir kat sarıklı, içi 
yüz kat sanklıdır, biliriz. Koltuğunun 
altında yaldızlı ha~lar ta.sır; kuvve -
tin önünde süklüm püklüm toprakla· 
ra kapanır, biliriz. Bunun içindir ki 
Tiirk kanını, papazın üfleyip okudu. 
ğu şarap gibi içmeğe kalkan haçlı 
softa)·a şaşmıyoruz. Daha hala, ha -
şmda mandater ismiyle ~·aşı:ran em· 
peryallst bir devletin uşağıdır... E _ 
fendisine hoş görünmek için hu fet
\'ayı neden vermesin'!.. Daha dlin 
Trablustakl ağaooyisl, müsJiiman ka· 
dı!i>ı, mUstevllslni mfüıliimanlann h&... 
misi di:re lliln etmedJ mi! 

• 
Din bayrağını kirli taassubnna, 

hakiki menfaatine illet yanan Mfta -
nm mllletl, bugiln istiklaline yanm 
kavuşur gibidir. Hila empe~·allzmin 
miistemleke milleti olmaktan kurtul -
madr. Düne kadar vatandaslan milli 
kurtuluş için Surire sokaklarmda 
kan döktUler. Bu vatanpervn, mll • 
Hyetperver ıııofta, neden o zaman 
"emJM"r,•all!lltlerin kanı hP.laldlr., dl -
ye fetva w·rme<ll?.. Bilakf~. hamı~ı 
Franııırz dC\ietlne, din ktirsilsiinde 
dua etti, ''tltanda~larmı, müstevli • 
lere itaate da\·et .-ttl. 

• Suriyeli softa, emperyalist kam 
helaldir fetva..<1mr \'eremezdi. ÇünkU, 
topraJdarmı lsti1a edenler herşeyden 
en·eı onun dinini ,lmanmı satın a1f1'. b ernıekectı yaparken, hoealar 

5rtıllktan ~~rln usa~ olarak ~
}(u il.il acı h k rnernlşlerdlr • 

Pe Ya~katı heplmlz kulağmnza 
• 

~r • 
"'·~ Çeffnkayanın ....... 

""'-· .... .~ ...... 
rn .. _ . 'bnen.ıı. 
b:"°" ltıtiıı "Ue~nln 11atm alın 
;::"S11Jc ,..,asebet1y1e Ali Çetinka -
~t <t.l.lllet )f . yanın 

görmek istiyol'
du. Mohan Han 
günlerce gençle
ri topladı. Mfllett 
için en bayırlı 

yol hangisi ise o. 
nu bulmak isli
yor, bunun i~ln 

de süratli karar 
vı::.ı Ut~.Y.ı.en ÇıeKllll 

yordu. O, böylece 
diişilnllrken yUz 

Sarayında 
Türk Prensesi 

• 
ın 

Iarmı güç zaptediyordu. Çin sa
rayı güzel Türk Prensesi A • Se -
Na'ya kavuşabilmek için sabırsız= 
lanıyor, gelini almıya memur olan 
Prens Şun, Mohan Harun dostları
na her gUn biraz daha göz kamaş. 
tırıcı hediyeler sunarak hareket 
gUnilnU yakrnlaştırmrya çalışıyor. 
du. Böylece Uç yıl geçti. Nihayet 
568 yılmda Mohan Han sevgili Ja
mıdan aynlma günlerinin geldi -
ğinl anladı. 

ı lar. Onun tarlhf rom daima haqmdakf 
iktidara u~ak olmak. 7.a1lm1erln1n ö • 
nünde iki biiklüm f'l!ilmek, diinyalığmr 
\'apmak için, dinini, mil1Ptinl, tonra
~ rqtmaktrr. Rugiln Türk kanmı 
helal ~ören Mfta., yarm m\i~te\•lf J:9. 
neralln arabasmıftt l"'tfkllU lstlven ha
lnlerfn kanı hellUiHr, fef:\'Mmr da 
verir. Softanın tarihi böyle başlar, 
böyle biter • 

ADSIZ VAztct 
~ dikkat eclıslnde anlattığı hl· 

~ llıı h11<a le okuyunuz • 
tıı~- .• , Ye ı'l'Urkı ed 
~rıı hik" Y e emperyalizm 

ı.l it \'ak ayesidlr • 
:'ffe itler 
ı.: ·te nas 1 ecnebi sermayesi Tür 
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\ı~~llta Çİti)ı~!n bir harita 
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~a~ ?n~· liarf ta Illd~ bir harita 
~a "e naıı.:tttşukler' Vilayetler ve 

e~eın_•~_eıerin 88.halarnu ve 
-~. Yeni adlarını ih. 

binlerce ateşli delikanlı ötügen §elı
rinin geniş vadilerinde yıldırım gi
bi atlarını koşturuyor, atının yele. 
sin~ yapışmış süvariler bir sel gi. 
ibi sağdan sola akıyordu. 

Nihayet büyük hakan Mohanın 
kararını verdiği anlaşıldı. O gUn 
ötügen vadilerinde gök gUrilltüsü.. 
nU andıran derin, uğultulu, son
suz bh" kaynaşma, kabına sığanu. 
yan bir n~e ve hareket başladı. 

C ucen'ler üzerine sefer var. 
dı!!... 1 

Her çadırın önünde kadınlar, ço. · 

cuklar, durmadan şarkılar söyliye
rek kocalarına ve kardeşlerine ok 
yapıyor, delikanlılar atının eğerini 

hazırlıyor, beyler durmadan Ha
nın huzuruna girip çıkıyordu. 

Yilz bin kişilik yağız çehreli, sert 
bakışlı, çevik Türk süvarisi kısa 
bir zamanda Cucenler Ulkesini bir 

baştan bir başa dolaştı. Binlerce 
Türk qireti, Orta Asyanın bu şan. 

lı ,hükümdarına itaat etmeyi cana 
minnet bildi. Yalnız Cucen Hanı 
Tang _ Şu - Tsu birkaç bin kişilik 
maiyeti ile birlikte güçbell Şimali 
Çindeki Tsin hilkümdan Tai - Tsu 

nun yanına kaçabildi. 
Geniş Çin Ulkesinin hükümdarı, 

Mohan Hanın düşmanını kabul et. 
mekle ne bilyilk bir hata işlediğini 
anlamakta gecikmedi. Çünkü Mo
han Han Tsin hükUmdarından Cu. 
cen kralının derhal teslimini \ste
mişti. 

Milyonlarca tebcası olan, ve ta. 
rihin, (Semanın Oğlu) diye kay
dettiği haşmetlii Çin hükümdarı 
kc>ndisine sığınan bir htikümdarı 
düşmanına teslim etmenin ne de. 
mek olduğunu bilmiyor değildı. 

Bu yUz kızartıcı namertliği bir 
türlü hazmedemiyor, tebeası ya
nında rezil olacağını düşünüyordu. 
Fakat yapılacak başka bir şey de 
yoktu. Mohan Hanın iki yüz bin 
kişilik dinç ve şahlanmış süvarisi 
hudutta bekliyordu. Semanın Oğ. 
lu, Tsin hükümdarı, misafirini ya
nındakilerle birlikte Mohan Hana 
teslim etti. Bu namertlik karşılığı 
olarak ta memleketini Türk akı. 
nından muvakkaten kurtarabildi. 

•• 
YAZAN: O tUgen vadiler!nde dağları 

çınlatan bir hay huy ve ne. 
fe içinde güneşli bir bahar saba. 
hı 120 dilber Çin ktzile Türk Pren
sesi A - Se _Na yola çıktı. 

gelin alayını görmek için bekliyor. 
du. Derinden bir uğultu vardı. 
Mohan Han, bu sayısız kalabalığı 
birkaç dakika seyretti. Sonra ... Bu 
kalabalık ikiye ayrıldı. Zuhurf Danışman 

Bembeyaz ipeklilere bUrUnen ~ 
lin A • Se - Na, arkasında 120 Çin 
prensesi, binlerce Türk ve Çinli 
saray memurlariyle hareket etti. Ş i malt Çin de, Tsin krallığın. 

dan başka, yeni bir Çin hU
kOmeti daha doğuyordu. Bu yeni 
Çin hükfu:netinin başında Çeu süla
lesi vardı. Her iki Çin hükumeti 
de biribirinin dUşmnnı idi. Çine 
hakinı olabilmek için Mohan Ha
nın yardımını dileniyorlardı. 

Yeni hükumetin başında bulu. 
nan Çin İmparatoru Vu - Ti ne pa.. 
hasına olursa olsun Göktürk Hanı 
Mohan ile dost ve hatta akraba 
olmıya azmetmişti. Bunun için 
de milyonlarca lira değermde hedi
yeler takdim ederek nihayet Mo. 
han Hanın kıziyle evlenmek rica.. 
sında bulundu. 1 

Han, yıkılmak Uzere olan Tsl 
hükfunetine hücum edebilmek i
çin Çeu'larm ittifakını hoş gördil 
ve kızı A - Se • Na'yı vereceğini 
vadetti. 

Bu haber Tsi'ler ülkesinde yıldı
rnn gibi yayıldı. Tsi sarayı altüst 
oldu. Hükümdar hanedanı biribi
rine girdi. Uzun müzakerelerden 
sonra Göktlirklere mukavemetin 
imkansızlığına karar verildi. Bu. 
nun üzerine Tsiler Mohan Hanla 
bir akrabalık tesisini düşünerek 
akla sığmıyacak kadar ağır ve de 
ğerli hediyelerle bir kIZinı da on. 
lar istediler. ı 

Bu defa da bu haber Çeu'lan kuŞ 
kulnndırdı. Bir an evvel Hanm 
kıziyle evlenmek ve Tsilerin teşeb. 
büstine mani olmak için daha ağır 
hediyelerle bir sefaret heyeti gön
derdiler. Nihayet Tsiler bu işte 
mağlup çıktı. Ve Tsi Ulkesi Türk 
süvarileriyle çiğnendi. • 

M ilidtn 565 inci yılındayız. 
Çeu imparatoru tarafından 

binlerce insandan mUrekep bir he. 
yet yeni gelini almak üzere yola 
çıktı. Heyetin başında Çin prensle
rinden Şun vardı. Bu heyet Mo. 
han Hana, Hanm karısına, beylere 
verilmek Uzere milyonlarca lira de
ğerinde hediyeler, mUcevherat, i. 

pek ve saire götlirüyordu. Çin im
paratoru, Türk prensesi A • Se _ · 
Na'nın geçtiği yerlerde istirahati. 
ni temin edebilmek için de fevka
lade tedbirler almıştı. 

Han ve Hanın karısı otağın ö. 
nünde ve kurt başlı sancağın ya
nında kizla.rmı kuc·akladılar. Bu, 
neşe ile kederin, sevinç ile ıstıra. 
bm kucaklaşması idi. 

Han, sevgili kızını bağrına ba
sarken göz yaşlarını gilç saklıyor. 
Prenses A _ Se - Na.. şanlı babası. 
nm elini öper ve yüzüne sürerken 
h•çkıra hıçkıra ağlıyordu. 120 Çin 
güzeli yarı bellerine kadar yerlere 
eğilmiş olarak bekliyorlardı. 

Gelinin önünde, iki tarafında. ar· 
kasında yirmi bin kişilik bir TUrk 
süvari kütlesi, yeleleri dimdik ol. 
muş atlarını şaha kaldırarak yola 
düzüldü. 

Prensesin yollarda istikbali, ve 
şanına layık bir surette misafir e
dilebilmesi için (Hiyu) kralı Yu • 
Van - Kuey, (Şin - Vu) kralı Te
Ui, (Nan - An) kralı Yang _ Tsi
yen ayn ayrı emirler almışlardı. 
Bunlar, her konak yerinde muhte. 
~m yataklar hazırlıyorlar, en nü
fuzlu Çin kumandan ve memurla
rından mürekkep kalabalık bir he. 
yetle prensesi karşılamıya hazırla.. 
nıyorlardı. 

İmparator, prensesin yollarda 
canı sıkılmasın diye altı saray ka
dmlannın (• > en güzellerinden 
120 kadın seçerek Göktürk payi
tahtı olan Ötilgen'e göndermişti. 
Bunlar ayni zamanda, prenses en 
çok nelerden hoşlanıyorsa, ona 
göre hediyeler hazırlamıya memur 
edilmişti. -

120 tane çekik gözlU dilber Çin 
kızlan. rengarenk ipeklere bllrU. 
nerck bin naz ve işve ile Göktürk 
sarayına geldiler. 

Ötügcn şehrinde sokaklara, va. 
dilere sığamıyan, taşan, coşan bir 
insan kalabalığı var .. Mohan Ha
nın otağının etrafı bir mahşer gi
bi kaynaşıyor. Hanın genç ve gU. 
zel kızı A - Se - Na, kendisini eğ
lendinniye gelen 120 Çinli prense. 
sin ortasında, vücudunun kıvrak 
bükUlilşleriyle dolaşıyor, her adım 
başında önünde beş, on tane baş, 
yerlere kadar eğiliyor, ve onun il
tifat ettiği Çinli güzeli bu hatırayı 
asla unutamıyordu. Mohan Han 
otağından milletinin sevindni, sa
adetini gördtikçe içi çine sığmryor, 
sevgili kızının Çin gilzeJlerivle do
laştığını seyrederken de, ondan ay. 
nlacağı hatırına gelerek göz yaş-

(*) Altı sarayt Çin lmparatorlan • 
nm harem daireleridir • 

Han ba.şmı kaldrrdı. Geniş ÖtU
gen vadisinde yUz binlerce in.ean, 

Büyük GöktUrk Hakanı Moha.
nm sevgili kızı A _ Se - Na, son. 
suz Gobi çölUnU aşarak bin bir he
yecan ve sabırsızlıkla k{'ndisinl 
hekliyen milyonluk Çin Ulkcsine 
gidiyor ... Ne mutlu Çine!! ... 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
lstanbula Bir Orkestra Lazım ••• 

Musiki sanatkarlarımızdan B. Nu- zını da kullanabilmek kudretini ba
ri Sami gönderdlği mektupta diyor izdir. Ankaranın haftalık konser 
ki: programlarının arasında, bazan oda 
"- İstanbul, hiç bir orkestraya musikisine de yer verilmekle çeşni 

sahip değil. Bir iki senedir oldukça değiştirilmiş oluyor. Ankarada mu
faaliyet gösteren Konservatuvar siki hareketi böyle verimli bir du -
orkestrasının bu seneki durgunluğu rumda iken tstanbulun acı ve hima
şayanı hayrettir. lstanbuldaki bu yesiz duruşunu tekrar hatırlamamak 
sönüklilğe mukabil Ankarada her elimden belmiyor. Göntll isterdi ki, 
hafta muntazaman konserler ve- o da Ankara gibi kendisine düşen 
rilmekle takdire değer bir çalış- vazifeyi yapsın. Hiç değilse, bir iki 
ma göze çarpıyor. Bu çalışmalar sene son Balkanların en iyi orkestra
günden güne daha kuvvetli bir şekil sı mevkiine yükselecek bu biricik 
almaktadır. orkestraya yaklaşabilecek bir şehir 

orkestrası meydana getirebilsin. Bil
mem ki, bu ne zaman kabil olacak?" 

• 
Yalova Kaymakamlığına 

Batvurunuz 

Yalovanm Lnladere köyünden B. 
H. HUsnU Gümüşe: 
"- Mektubunuzu Yalova kayına. 

kamlığma gönderdik. Şikayetlerinizi 
o makama anlatınız . Hiç kimse, 
haklı veya haksız yere tazyik edi
lemez." 

• 
buna 
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(~_S_P_C>_R_) 
Dünyanın Biricik Spor 
Nazırı ile Bir Konuşma 
Yugoslavya Spor 

Nazı rı· Memleketinin 
Spor işlerini Anlatıyor 

B elgrat, .17 Nisan - Dünyanın 
yegane beden terbiyesi ve 

epor nazın Belgrattadır. Yugos
lavya bu maksat için dünya yü
zünde ilk defa olarak başhba.şına 
bir nezaret kuran memlekettir. 
Dünyanın biricik beden terbiye -

ei ve spor nezaretinin Yugoslavya. 
da olduğunu duyar duymaz Nazır
la bir milli.kata talip oldum. 

tiğimiz yardrmcı te§kilat ta sıla bir 
disiplin içinde yetiştiriliyor. Vaka

yerine derhal koşarak itfaiye ile 

beraber ve onun emri altın.da iş 
görüyor. Bu sayede hem eskiden 
mevcut bir nevi spor ruh ve alaka
sını istifadeli bir hale koymuş olu
yoruz, hem de gençlik fedakarlığa 
ve ~kasına yardıma fiilen alışı
yor. 

I 
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H -ı K.A YE 1 

Nazır Dr. Rogiç çok nazik bir 
zat.. İşlerinin sırasıru derhal de -
ğiştirdi, ve müraca.atimden on da
kika sonra beni yanına kabul etti. 
Spor Nezaretinin henüz başlı başı
na bir binası yok. İçtimai Basiret 
Nezaretinde küçük bir daire işgale
diyor. Zaten memurları da yirmi.. 
den ibaret... Bunların da onu, muh
telif sporlara, Yugoslavyada ha
li. bir spor diye ya.şıyan gönUllü tu
lumbacılığa, jiınna.stik teşkilatına, 
gençliğin askerliğe, beden terb1ye
si yolu ile askerliğe alışmasına ba
kan dairelerin reisleridir. Diğerl~ 
ri de ki.tipleridir. Şimdi mektepler
deki jimnastik der!lerine Maa.tif 
Nezareti bakıyor. Bu vazife gele -
cek eene Spor Nezaretine geçecek, 
Nezarette bunun Ü7Jerine biraz d~ 
ha bUyUyeoektir. 

Spor Nazırı bir kayak mÜ•abakcuıncla kazanan 
ıporcuya mükalat veriyor 

S por teşkili -
tına fU. 

len müdahale et - . 
miyoruz. Sporcu -
lar, spordan baş -
kan hiçbir menfaat 
ve duyguya tabi 
olmıyarak kendi 
haşlannı seçiyor • 
lar. Aralarında 

ihtilat ı;ıkarsa \'e. 

ya spor ruh~a ay· 
kın bir yola gl • 

derle.rse dostça ko 

nu~up kulaklannı 

bilktiyoruz. ElimlJ· 
de mües~ir bir sL 
lah ,·ardır. Sporcu· 
Jar serbest kal -
mıya çok kıymet 

verirler • 
işi Kesat Giden Meslekta~ 

N azırdaıı fUllU sordum~ 
- Yugoelavya neden her 

memleketten evvel bir Spor Neza
reti kurmak ihtiyacım duymll§tur? 

- Almanya ve İtalyada apor it
lerinin -.mda nazır payesine aa,.. 

bip adamlar bulunuyor. Fransa~ 
İngiltere de beden terbiyesi neza. -
ret.i kumıağa hazrrlaruyor. Biz böy
le bir admı atmakla dünya yUzilnde 
başgöstermiş bulunan cereyana uy
maktan bqka bir ı,ey yapmadık. 
Şunu da. aöyliyeyim ki, jimnas-

tik ve sporun Yugoslav hayatında 
bUyUk bir yeri vardır. (Sokol) teş.-

kilitmuz bizim her gUnkU hayatı
mızın bir parçasıdır. Bu t.eşkilita 
6 yaşmda.n 60 yaşına kadar her Yu
goslav girebilir. Sokol, hem vilcu
dün sağlrğmı ve kabiliyetini arttır
mrya çalrşryor, hem de beden! h~ 
reket yolu ile ruhta bir tasfiye yap
mağı hedef rutuyor. Memleketteki 
3200 sokol teşekkUlünde 400 bin 
aza vardır. Yalnız bunların işlerini 
tanzim etmek bile umunıt hayatı -

nuz için mUhim bir iştir. 
Bundan sonra spor var. Spor 

meydanlarında her gUnkU milletler 
aram muharebeler oluyor, diğer mil 
Jetlere karşı sıra orada taayyün e
diyor. Bir milletleraraaı müsabaka
da §eref kazanmak, bir harp k~ 
zamnıe kadar itibar temin ediyor. 
Sonra memle~ki ~çliğin en 
esulı alikalan spor etrafında.dır. 

•ı şlere mlldaha1e etmeden bu 
hareketleri uzaktan t:a.nzim 

~ek ve spor ruhunu her tUrlU 
tehlikelerden ve fenalıklardan ko • 
rumak bellibaşlı bir ihtiyaçtır. 

Gençliğin ukerliğe hazırlanma.m

nı da unutmıya.lmı. Jimnastik ve 

ha.reket yolu ile gençleri askerliğe 
hazırlamak çok esuh bir vazifedir. 

Bu kadar mühim işler için dev
let mekanizması içinde bellibaşlı 
bir yer ayırmak ağır bir külfet ~ 
yılmaz. Zaten devlet biltçesinden 
yapılması zaruri olan masraf, bu 
aayede t.am yolunda yapılın.ış, aza
mi verim temin edilmiş olur. 

Bizde en ileri giden sporlar tıenlı 
ve futboldUr. Teniate, dünya dör
dUncilstlyilz, Almanya ve Fransa -
dan evvel geliyoruz. Y~k i.8ti
datlan aramak ve bulmak, ldeta 
milli bir vazife görmek için yetiş.. 
melerine imkan hazırlamak lazım
dır. Biz tenh~i bir zengin sporu ha
linden çıkardık. Her tarafta tenis 
ktilplerl var. Amele genci ve köy
tu genci de teniı oynamak imklnmı 

buluyor. Bu sayede hiç beklenmi • 
yen köşelerden istidat sahipleri bu
lunup çıkanhyor. 

D iğer sporlan da memleketi
mizde uyandırmağa ve yay. 

mıya uğraşıyoruz. Türlü türlü neş-

riya.tnnız var. YUzme, denizcili~ 
dağcılık gibi her sporu öğretmek 

için kitaplarnnız var. Her şube için 
öğretmen yetiştirerek teşkilat içi

ne dağıtıyoruz. BUtUn sokol teşki

latı: içinde mütemadiyen öğretmen 
kurslan devam ediyor. 

Eskl nevi tulumbacılıitl ~ 
feyezan gibi 8.f etler için bir nevi 
gençlik t.eşkllitJ haline koyduk. Her 
büyük şehrin bittabi itfaiye teşki
latı vardır. Fakat bizim nezaret etr 

Romanya Futbolü 

Aldı Yürüdü 
Bükreş, 19 (A.A.) - Rador A

jansı bildiriyor: 
Romanya - Çekoslovakya milli 

maçı, Kral, Veliaht ve 35 bin se -
yirci huzurunda dUn ltalyaıı ha • 
kem Barlassina'nın idaresi altın.da 
yapılmıştır. Çok mücadele ile geç
miş olan bu maç 1-1 beraberlikle 
bitmiş ve birinci devrede iki takım 
da sayı çıkaramamıştır. Romanya 
golü ikinci devrenin 20 inci daki 
kasında Ciolac tarafından yapılmış 
ve Çekoslovakya takımı 15 dakika 
sonra buna Nejedly'nin ayağile mu
kabele ederek beraberliği temin et. 
miştir. Bu maç reisicümhur Benes 
tarafından konulmuş bir kupa üze
rine ihdas edilmiş olan kUçUk an
tant mUsaba.kalarma dahildir. 

lsviçre Belçikayı 

Yendi 
BrUksel, 19 - Burada karşılaş

mış olan Belçika • İsviçre millt ta
lmnlan maçında İsviçre takrmı, Bel 
çika takımını 1-2 mağltlp etmiştir. 

Beşiktaşın Güreş Yeri 
Beşiktaş stadının içinde iki binden 

fazla seyirci alabilecek bir güreş ye
rinin tribün basamakları ve ortası 
ikmal edilmiş haldedir. 

Gilreş federasyonunun veya başka 
bir maka.mm muaveneti olursa o ma
hal mükemmel bir hale getirilecektir. 

Fransa • lskoçya 

Maçı Yapllmıyacak 
Fransız milli takmıile mayuım al

tnımda karşılaşacak olan İskoçlar, 
Fransız feder8.8yonuna yazdıkları 

bir mazeret telgrafı ile, mayıs d<>
kuzda A vusturyada, on altısmda 

da Çekoslovakynda oymyacaklarm
dan Fransa maçmı yapamryacak -
larmı bildirmişler ve mazur görül
melerini rica etınişlerdir. 

dan uzaklaşırlarsa müdahale etmek 
n sporu devletleştirmek zaruret 
ballnl alır. İşte buna meydan bırak. 
mamak için kendi kendilerini pek 
yolunda idare ediyorlar., , 

Spor Nezaretinin biltçesi 12 mil
yon dinar, yani 360 bin liradır. Bu
nun yarısı sokol teşkilatına yardım 
diye verilir. Nezaretin maaş ve a
mele masrafı 60 bin liradan ibaret 
tir. Miktan 2620 ye varan eski tu
lumbacı teşkilatına. senede 15 bin 
lira veriliyor. Sokol teşkilatının da 
halktan gelmiş tebernılar sayesin
de geniş varlık kaynaklan vardır.,, 

SPOr Nazın, a)'1'11ırken bana bir 
çok resimler verdi. Bunlardan ço -
ğunda, bizzat Nazır, sporcu kıya
fetinde görünüyordu. 

E.A.Y. 

Bir Maçın 
150 Bin 

Seyircisi 
lskoc; Milli Takımı 

lngiltereyi Yendi 
Cumartesi günü Gla.skovda Hay

den Park stadında, bir rekor t.eş
kil eden 150 bin kişilik bir seyirci 

kütlesi önUnde İngiltere ve İskoç
ya milli taknnları 61 inci defa ol -
mak Ur.ere karşılaştılar. Şimdiye ka 
dar yapılmış olan maçlarda İskoç-

Ya millt taknnı 28 defa, İngiltere 
millt takımı ise 18 defa galip gel
mi§tir. 

Budefald karşılaşma, sağnak ha
linde yağan bir yağmur altında ce
reyan etmiş ve İskoçya millt takı
mı İngiltere milli takmımı bire kar 
şı üç golle yenmiştir. Birinci haf
taym nihayetinde İngiltere sıfıra 
karşı bir sayı ile galip vaziyetinde 
idi. İngiliz takrmmm bu sayısıru 

Steele yapmıştır. 
Fakat ikinci haftayın başlar baş

lamaz İskoçya hücum vaziyetine 
geçmiş ve daha ikinci dakikada. 
Donnell'in ayağı ile beraberlik sa
yısını kaydetmi.ştir. Bu sayıdan 
sonra İskoçya takımı gittikçe açıl
mış ve arka arkaya yaptığı akınlar 
esnasında Mac Phail ayağrile diğer 
iki sayı daha çıkararak maçı 3-1 ka· 
rz;anmıştır. 

Almanya • Fransa 

Ragbi Maçı 
Paris, 19 - On Uçüncil defa ol

mak üzere Fransaya karşı oynıyan 
Alman Ragbi milli takımmm gali
biyet ümitleri boşa çıkmış ve Fran. 
sız milli takımı, bu maçı 6 sayıya 
karşı 27 sayı ile kazanmıştır. ' 

S inek bekliyen aç örUmcek 
gibi Durio lokantasının in

tizar odasın.da bekliyordu. Yanke
sicilik ve s:Iolandıncıhktaki uzun tec 
rübesile ne biçim yerlerde tuzak ku
rulacağını öğrenmişti. Başgorson 
Henri, onu şüpheli bakışlarla ta • 
kip edip duruyordu amma, Daw
son mesleğinde adamakıllı kaşar
lanmış, pişkinleşmişin biri idi. Vur
dum duymazlık edip hiç tınmryor
du. Kendisinden kuşkulanıyorlar di
ye, bu kadar verimli bi.r av meyda
ru olan restoranın Foyersinden sa
vwıup gitmeli mi idi ya .. 

Zaten işler hiç te yolunda de • 
gııaı. bıuı:ı.ıneıeıer aurgıum.ıu. n.esa.-
dın bu kadar kurağma kendini bil
di bileli pek az çatmıştı. Kümeli pa
ra çırpmak şöyle dursun, karnını 
bile doyurabildiği yoktu yahu. Daw 
son, gazeteye dalmıştı amma oku
duğu yoktu. Kapıdan giren mUşt&
rileri gözetliyordu. Sabahtanberi gi
renler arasında, mantara bastınl

mağa. şapa oturtulmağa elverişli 

biricik olsun bir insan gelmemişti, 
Av köpeğinin, kekliği, dokundu

ğu yerden koklaması gibi, bir in -
sa.na bir göz atışta, ondan ne ka
dar dünyalık çıkacağını birden kes
tirir, mesleğinin erbabı bir adam
dı amma, köpek var av yok. Bütün 
marifeti aç karnına. muattal duru
yordu. 

B öylece acı acına kumru kuşu 
gibi düşünüp dururken ka

pıdan ic;;ıeri orta yaşlı, adamm biri 
girdi. Onu görür görmez Dawson 
gazeteyi bir kenara fırlattı. Kıldan 
nem kaparmış gibi herifin yağlı bir 
mU§teri olduğunu anladı. Ona kar
şı gitti. Arkasını dostçasma sıva
dı ve "Hele! Hele: Bak. Amma da 
tesadilf yahu! Bunca sene sonra 
seni görmek ha?,, diye bağırdı. 

Dawson'un asıl ustalığı şenli

ğindeydi. Kanı sıcaktı öteki döndü. 
Fakat gözlerinde Dawson'u tanır 
bir bakış yoktu. 

Dawson, için için seviniyordu. 
Ta.m çalıma, çırpıya gelir has mar 
lı bulmuştu. 

- A ! A ! Sen beni tanımadın mı 
yahu? Ayol ben seni tanıyıp du -
ruyorum a ... İçeri girer girmez se
ni tanıdım. Bana dikkatlice bir bak 
belki hatırlarsın. 

Öteki dikkatle baktı. Tan.nnadı. 
Başını salladı. 

- Sizi tannnadnn. Mahcup ol -
dum. Siz beni hakikatsiz sanacak
sınız. 

- Estağfurullah. Hiç te değil. 
Ben yekten tanıyamadığını pek ta
bii bulurum. Zaman ne çabuk ge
çiyor. Beni gönniyeli tam yirmi se
ne oluyor. Sen çağrnldığm zaman 
sana çektiğimiz ziyafeti unuttun 
galiba. 

Bu iddisaı biraz tehlikeli idi am
ma ekseriyetle uzun menzilli atış
larda tam isabet oluyordu. 
Yabancı - Ha! Ha! Şimdi ha

tırlamıya başladım. Sen de orada 

Çeviren: 

Colin Howard 1 

şnna gelene. Bizim çantayı ~ 
sicilere aşırttık. Yemek hesab~ 
şey değil amma on parasız kal 
Hele felakete bak. 

Ve sanki şaşıyormuş gibi~ 
kaldı. Bu kısa sükiı.t, para teklf~,,. 
meydan veriyor. Bu kadar bit 

1
., 

ruş ekseriya kifayet ediyordU· 

Yazan: 

Cevat Kabaağaçlı 

idin ... dedi. 

- Ben olmam da kim olur. Kan
bersiz düğün mü olur? Orada idim 
ya! Sen Jimmy Dawson'u ~ 
madığmı nasıl iddia edebilirsin. 

bancı: 1" 
- Müsaade et te sana ödünç 

reyim ... dedi. g.r 
- A ! Hiç öyle şey oJ\Jr nıu ! 

- Jimmi Dawson mu? 
yır .. hayır.. ~ 

-Evet, evet.. Ne çıkar ;, 
-:- ,Pek ti:sülürilp;. Hem ~ııi ıi , 

meı?e davet edevim. <"'.r.kti~XUıı i.I' 

- Ta kendisi! Şimdi hatırladın e.. 

1- .Kl uç mı.ıuyt:ıuı. uır ı:nu~..... ya.aıu sana ooeı;eyuu, 'fı'itı.t:ıt\\' 1' 
geçti. ödünç para ala~t Hiç olur ot'/ 

- Eh ne yapalrm. En ummadı - bu? u1'f 
ğın, en can ciğer dost bile bazan _ Sen UzUlme ben sana. ôd ptıt' 
unutuluyor. Doğrusu beni çarçabuk ~ lira vereyim .. Müsaade e:· rl' 
tanıyacaksın, sanmıştım. le, sen yemeği oradan BdefSiJl. 

Ve mahzun mahzun, dudağını var acanım. ~ 
bUktU. İncinmiş gibi idi. ötekisi Bu işe Dawson, çok mernıııJJl 
silkindi. du. İki arkadaş ayrıldılar. • ' 

-Hah! Tastamam, Jimmy Daw- Yabancı eve varınca kartSJ!!'j, 
son tanıdım. Gel yahu gel... _ BugUn kime rastgeıeyil11 

Dawson'un gözleri sanki mü • tersin? 
veddetle çaktı. _ Kime? 

- Beni ergeç tanıyacağını bilip J' D , 
duruyordum. İçtig~imiz su ayn gı·t- - ımmy awson a... P'' 

- Jimmy Dawson! JimmY..1~ 
mez:di. Muhakkak tanıyacaktın. son. Dur bakayım. Hatı:rla~' 

- Hakikaten ne güzel günlerdi _ Belki de biliyorsundur .... • 
1 

, 

onlar. ninle evlenirken, yahut biraJ ~J 
- Ha bak sormasını unıuttum. vel, onunla dostluk etmiş. BeP"' 

Yemek yedin mi? Eh? Bu iyil 01- ce iş gönnüştilk. ~ 
ma.z. Davetlimsin! _ Hatırlar gibi oluyorutıı· 

- Doğru... nasıl buldun? ıU'. 
- Doğrusu moğruıru yok. Mec- _ Biraz düşkiln buldunı.. }311 JJ' ' 

bursun. Seni görünce hovardalık lerde işleri yolunda gitmediği 
damarını çatladı. İki eski arkada- linden belli idi. ""°"" 
şm bunca yıl sonra kavuşması, her _ A zavallıcık, bari uzull 
gün olup biten şeylerden değildir. görüşebildiniz mi? ..A 

Dawson, yabancmm koluna gi- _ Evet, beraber yemek 1"" 
rerek onu masanın birine doğru sil- bile.. . ~ 
rükledi. Karşı karşıya kuruldular. _Her halde memnun oltıl • Dawson, her şeyin en iyisini ıs - - Eh ... Evet. dJ ~J 
marlıyordu. İnsanın tok kannlısmın _ Seni görür görmez tanı~ 
açından ziyade cömertliğe müte - _ Tuhaf değil mi, beni ~ 
mayil olduğunu bilirdi. Kendi kamı ğma yemin ediyordu a.mın3• 
açlıktan zil çalıyordu. Sabahtanbe- hiç tanımadığına emin iv 
ri ağzına lokma. koymamıştı. - fi' 

Artık Dawson'un çenesi çözül - ı Kaatamonuda A iaç DiJ<ili. ,.J 
müş, bülbül gibi şaknyordu. Sözü prı~ 
o sevkediyor, ve yabancıyı işliyor- Kastamonu, (TAN) - şe ef6 C 
du. Onu matlup haleti ruhiyeye ge- etrafını kaplıyan çıplak tepe~ ı/ 
tiriyordu. Tatlı dille neler yapıl - ağaçlan dikilmektedir. Bu t il" ~ 
maz. tş tıkırmda gidiyordu. Yemek ni Belediye Reisi Adil Bıyık ~ ~ 
henüz çorbaya varmamıştı ki, ya.- darma Kumandanı idare etrrı" şelf 
bancıda yabancılıktan eser kalma- MUddeiumumi !Iha.minin de te 
mıştı. tki kafadardılar. Huylan 9'.l- şinde yardımı görülmUştUY 
lan uygun akıyordu. Yemek tamam 
olunca, Dawson, mükellef sıgara -
lar, purolar, likörler ısmarladı. U
murunda mı idi! Paralan o verecek 
değildi ya. 

N ihayet Dawson, garsondan 
hesabı istedi. Kağıdı ö

nüne koydular. Ceplerinde para 
çantasını araştrrmağa koyuldu. Git 
gide daha telaşlı araştırıyor. Araş
tırdıkça bulamıyor. Bulamayınca 

gftya utancından kızarıyordu. 
- Hey aksi şeytan hey! Bay §U ba 

YENi 
çocu~ 

Ans"kloped19 

11 inci Cüı 
Çıktı 
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Çirkinliğe Karsı 
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• 
Mucadele Yolları 

Yüzdeki Buruşuklukı~r 
Bunlar Nas il 
izale Edilir ? 

• 1 nıanrn .... d 
llılni Yuzun .e.burutuk ~lmamaama imkan yoktur. Buna 

br. MU&tt 0!nıak ıçın en eaki zamanlardanberi çare aranmıt· 
P&pirüıl ~n bın bet yüz ıene evvel Mısır hafriyatı araımda 
8\IJılan: b'e iÜZelliğe dair pek çok nuihatler bulunmuttur· 
lelliiin _ır çoiu saç dökülmesine, cildin berraklığına, göz gü
f\llduJd e aıt. feylerdi. Fakat bir çoğu da yüzde hiaıl olan buru· 

•rrn ıza) · ı · . 
11\._ eıı çare erını anlatıyordu. 
~Y\'eıt b 
~İtaların:fUkla.nn ~ereden geldiğini ve niçin bilhassa yUzün bazı 
k~ b toplandıgmı tetkik edelim. Tabiatin yarattığı bazı talihli 

~Utıtıı:ı ae~1:1'~klar hem daha az, hem de daha geç ortaya çıkıyor. 
CUt .. 1._.. bıni anlamak için yüzün mekanizmasını ele alalım. 

-aııkiyeti · 'u. nı kaybedince buruşur. Bu, umumi bir kaidedir; bu 
Yüz: buruıukluklannı gidermek için ayna karıı•ında 

maıaıa böyle lxı,lıyacakıınız: 

'l 

Y A~MUR FAYDALIDIR 

Yüzünüzü Gökten 
Dökülen $ifall 

Su ile Yıkayınız 
I
• lkbahar başmda aldatıcı gU

zel günlerden sonra yağ
murlu, sağnaklı günler olur. Say. 
fiyelere gidenler gilzel havaya al 
danırlar. Ve haftalarca evlerinde 
yağmurdan dolayı kapalı kalırlar. 
Fakat sa.km yağmur yağuyor diye 
sokağa çıkmamazlık etmeyiniz. 
Yağmurun altında gezip yürümek 
ten korkmayınız. 
Yağmurun nesinden korkacak

sınız? 

Yağmur olmasa nebatat, ne o
lur? .. Çiçekler, yemişler kurur. 
Arzm Uzr.,rinde yaşıyan her şeyin 
gökyUzü .. Jen gelen bu berekeill 
suya ihtiyacı vardn-. 

Yağmur olma.sa tıUnya kurak 
bir çöle dönerdi. ~te bUtiln tabia. 
te faydalı olan yağmurun güzel 
tiklere de fayduı vardır. 

Eski insanların yegane yıkanma 
ve temizlenme vasıtası bu gökyü
zünden gelen tabii dtl§tu. Halbu-

ki şimdi insanlar medenlleştfk~ 
tabiatten ve tabii şeylerden korku. 
yorlar. MeselA. bir çokları yağ. 

murda dolaştıkları için nezle olur
lar. Halbuki ta.biatle beraber yaşa.
mıya, ondan kuvvet almıya alış. 
malıyız ve vücudumuzu, ciğerleri. 
mizi, bütün lzamızı soğuğa, ı.tu
bete, güneşe velhasıl tabiate alış
tırmalıyız. 

Ş imal memleketlerinde yaşı. 
yanlar, mesela İskandinav. 

yalılar ne kadar güııbUz ve sıhha~ 
lidir. Bunlar senenin dokuz ayını 
yağmurun altında geçirirler. So
ğuğa ve rutubete karşı mücehhez.. 
dirler. Ço kspor yaparlar. Bol gı.. 

da alırlar. Umumiyetle yedikleri 
balık ve sütlü yemekler1 meyva ve 
sebzelerdir. 

?ın Ya,a insa.n1a. 
dt ~f ve gı. 
ttlııe &, yU • 
"e biraz hakmaaına 
le"'- da iraJ 
._""'Ple~ tiıb'di 
Cl.lllleti ı r. 

"I TAM BiR HAFTALIK 

Yağmurun altında dolaşırsan• 

kuvvetli ve gürbüz olursunuz ve 

çabuk büyürsünüz, demek istemi· 
yoruz. Yanlış anlamıyalım. 
Yağmurdan korkmayınız. Yaf .. 

mur, sizi hasta etmez, üşütmez. 

Ondan kaçmayınız, demek istiyo.. 
ruz. Ayağınıza lastik, arkanın 

muşamba, başınıza da bir bere gi. 

yiniz. Yüzünüz, kollannız, hatt& 
bacaklarınız çıplak olabilir. 

S.buk ~e babası 
olan uru.mu, 
et][ ÇOCUklaruı 

etldeıı 
Jiııde 'bı, __ Yüzle • 
tl&ıı ~- "fUklar 
batı ~hır. Sib • 
~e ınu~ Yerind6 
lanıtr ~~el o. 
bul'! ... ~a az 
~ -,ıır, J.iUhlik 

~eyaıı~ktan 
bir 'Utnuıni 
ten 1 t.lııik • onra 
~tht.ı ı...._ l'UZ<1e ~ 
~ ol -uı9ıldar 
lıt . Ur. Haya. 

Yerlerde t 
ltıllt, o ur. 
~fena gıda 
~ • fazıa ça. r::· biUıll88& 
~ Çalıfnlak 

lıflı..._ buı-u,u.k 
~\l te-vut • 

eder. 

'( Uzun taze 
Mı \'e 8ert ().. 
• "11ıtıeai · · g 
llıefik ıçııı A-
D-i1ı_. alılar ve 1n 
~er b • 
birler azı teQ. 
~l tatbik e. er, ·ı. 
tok ale&ell · 
ltrj ~emek Yedik~ 
tçuk1:;~!~. içkJ 
\oa "\lll Un ertesi 
11 Yerler ve ah ya sade mey-
l 6 be.fıl'8akl Y ut ta meyva tozu 
~r. baJıUi :u11 derhaı temizler
ltı ale ettiği gL:ırn buruşuklukları 
:ını~ ta faydalı:Uün cil~ine bak. 
bi;'Yan bir ka~· M~sela şehirde 

k&.duıı tetk· a köyde yaşıyan 
:: kuııandıfı ~ edelim: ŞehirlL 
et~- cildin mllh rem, yağ ve pud
~--t \'e fehlrlin afazasına Yardım 
il da.ha az b in YilzU daha geç 

Un Cildi ık uru,mu,tur. Köylil
ten kıı .... _aç hava, şiddetli .. J:l._-"" ve ı,,__ guııeş 

--zı kinıae-.. ~ır. 

l'eyt.hut k ler alnını buruşturur 
~Un bur-ı~la.rrnı kaldırır. Bu 
~ -~rn~ ' 

et. Şidd nıa aynca yardım g etıı ,.., 
eıı:rı.ek, faııa ""n~e gözlüksüz 

ltı~ te YU okumak ve dik' dik 
lnzu ı.._ zu hııruşturur. 1' 

tayd uul ıu 
l~ alıdır. li' \'e Babunıa Ytkamak 

b~eUcea~t d~vveue kuru. 
d-. cud . !Oreçu Yiı>ranır ve 
aıı~e ltı.Uzıl'di Ye BOdalı sular 
Ue "',- t olan d•.,!'; Btıruşmıya çok 
la.._" "Al .. "1h '4 uert "" &-
~ı<b' ·tı ince bir tu" "'f)u..ıur suyu 

"'· r. lbenUe kuru-
"!.lt lti

tu.ıı . acı ~~r kuru 
ıon;_ kıaını at k 18ter yağlı ol
~lt ' 2 ~ r e, 70 kısım ko 
~Y:ahlrtt, Yüz~njoinden iba.ı'ei 
'- c k&rı,tl'rt Yikarnıya mahsus 
~ilde Sok r: Yikıyacak olunur. 

>a_._!lıtı Y•1' Yda verır. 
~;:lltılı -glarn..ıc t 
1111~ ~eder. a~ a bu~plasına 
h ~nertkada yU "'etl erin ze su. 
~i~ etde kuıı 88.rfiyat miktan 

t lkli~llan tereyağının 
da.n fazla.dır. 

lıte, bllnlfUIJiıra lıarfı maaajJan 
üç hare/ret Jaha 

B irdenbire hasıl olan hir .,a. 
yıflık neticesinde yüz bu- : 

ruşur. Tedricen zayıflana1.:a... _,... 
lursa derinin sıkışmıya vakti ka. 
lır. Soğuk su ve masajlar cildin 
kendini toplamasına hizmet eder. 
Yüzdeki ouruşuklar ıki nevidir. Bi

rincisi yaş neticeshıde senelerin 
yaptığı kırışıklıklardır ki bunlar 
yüz adalatının yavaş yavaş aşağı 
dUşmesinden hu.sule gelirler. Deri 
adeta kırılmış gibi ikiye bölilnUr. 
Bu buruşuklar bilhassa burnun i
ki tarafından ağza doğru inen hat. 
la.rdır. Göz altlarındaki şişkinlik 
ve boyundaki gevşeklik te senele-

YEMEK LiSTESi 
ÇarfQ111ba - Şiı kebabı, patatu költui, 

fırında makarna, irmik helvcuı. 
Per,embe - Paça Jondurma.ı, kabak Jol

maıı, bezelyeli plav, portakcd peltui. 

Cuma - Ciğer yahnin, zeytinyağlı bakla, 
kıymalı tepai böreği, ıavaren. 

Cumartui - Kuzu külba.tuı, ek,Hi pra· 
ıa, pirohi taze peynirle, ya.ıı kaJayılı. 

Pazar - Kılıç balığı kebabı, kıymalı u
panak, ıalçalı makarna, hurma tatlı•ı. 

Paz:artui - Pilavlı kuza, zeytinyağlı en
ginar, pulböreği, çikolatalı mahallebi. 

Salı - Çerkez:tavuğu, kıymalı prcua, zey
tinyağlı yaprak dolmcuı, lalanga. 

Meze için 
Peynirli Kroket 

Bir fincan rendelenmiş peynir, 
çeyrek fincan galeta unu ve bir 
yumurta.. 

Yumurtanm sansını ve yazm: i. 
yice vurduktan sonra içine peyni
ri karıştırınız. Ve galeta ununu i
lave ediniz. Hamur haline gelin
ce yuvarlak parçalar haline geti. 
riniz ve tekrar kalan galeta ununa 
bulayıp kızgın yağda kızartınız. 

I ~: tertip altı kişiliktir. Kırk ta"le 
L::dar olur. 

rin yaptığı buruşuklardır. Kadın· 
!arda en çok ihtiyarlıyan çene altı 
ve boyundur. 

Bi~ de yüzün fazla hareketinden 
hasıl olan buruşukluklard.ır. Mese. 
1A düşünceli insanların alnı, çok 
gülenlerin dudak kenarları, kaşı 
nı çatanlann muayyen yerleri ça
buk buruşur. Bu buruşukluklar 
bazan yiizün şahsiyetini artırır. 
Adeta ayrı bir güzellik verir. Fa
kat her ne olursa ol.Bun ihtiyarlık 
buruşmalarına kapı açtıkları için 
bunların da önüne geçmelidir. 

I
• kinci nevi buruşukluklar!& 

milcadele etmek da.ha ko. 
!aydır. Bunun için bir ayna karşı· 
sına geçip yüzünilzü iyice tetkik 
ediniz. Ne gibi hareketler yaptığı
nız zaman nerenizde buruşuk hasıl 
oluyor. Bu hareketi yapmamıya 
ve mani olmıya çalışınız. 

Sabah, akşam beş dakikalık bir 
tetkik yapacak olursanız seneler. 
denberi hasıl ettiğiniz fena itiyat. 
!ardan vazgeçebilirsiniz. Yeni bir 
usul keşfedilmiştir. Bu usul yüzün 
muayyen noktalarma bir enjeksion 
yapılarak takallfts etmiş olan a • 
dalatı gevşetmek ile oluyor. Fakat 
bu henüz taammüm etmiş değil
dir. Bir de peeling denilen ikinci 
bir usul vardir ki bu bazı vasıta. 
larla cildin ilk tabakasını soymak 
ve alttan yeni bir cilt tabakasını 

Her ·birinin üzerine birer kür
dan takınız ve sofraya getiriniz. 
Sıcak meze olarak pek lezzetle 
yenir. 

Kek 
125 gram un, 00 gram pirincu

nu, 60 gram tereyağı, 100 gram 
toz şeker, 215 gram çekirdeksiz 
üzUm, hmir ilzUmU, Yllmurt.a l 
kahve kaşığı bira mayası. ' 

l!zUmleri akşamdan iyice soğuk 
su ıle yıkamalı, kevgirden süzmeli 
bir bezle kurutmalı. Bir kabın L 
çine koyup tizerlerine rom dökme
li. 

Ertesi sabah gir kabm içine e-

taze ve tertemiz ortaya çıkarmak. 
tır. Bu ya kimyevi Haçlar ve yahut 
elektrik ile yapılıyor. 

Bütün bunlar Çok ilerleıniş olan 
buruşukluklar içindir. Hentiz ba.ş
lıyan ve yilzde yer tutmıyan buru
şuklar hafif masajlar ve yağla. 
m~klarla geçer. İnsan kendine ba. 
kar ve itina ederse zamanla mü
cadele edebilir ve daha geç ihti
yarlar 

y Uzdeki buruşukluklarla. mil. 
cadele etmek için yüze ma. 

saj yapmak lazımdır. Bu hem ba
sit, hem de karışık bir iştir. Yüz
deki adalatı daima yukarıya doğ. 
ru olarak uğuşturmalıdır. EvvelA. 
elleri ibol kremle bulamalıdır. Kre
min esası 18.nonin ve nebati yağlar 
olmalıdır. Vazelin muzırdır. Yüz
de en çok masaja muhtaç iş, göz 
kenarları, şakaklar, agzın etrafı 
ve boyundur. 

Yüzü masajdan evvel çimdikle
mek ve hafif hafif koparır gibi ha.. 
reketler yapmak deveranı temin e. 
der. Dirsekleri bir masaya daya
yıp alnın masajından başlayınız. 

Sonra göz kenarlarını iki parma
ğın arasında gererek diğer par • 
maklarla burasını 8.deta ütUleyi • 
niz. Ağzın kenarlarını daima a -
şağıdan yukarıya doğru giderek 
masaj yapınız. 

Meze için yapılan peynir· 
li Kroket bir I ngiliz tJfÇUf 

tarafından yeni hcuarlan
m'f bir tabak görüyoruz 

rimiş tereyağı ve şeker koymalı, i
yice karıştırmalı, içine lizümleri 
ilave etmeli. 

Yumurtaları kırmalı ve yavaş 

yavaş içine un, pirinçunu ve romu 
karıştırmalı. En sonra bira maya. 
smı ilave etmeli. Yağlanın1ş bir 
kek kalıbma dökmeli, üzt-.rine yağ
lı bir kağıt koyarak bir saat < rt.a 
bir fırında pişirmeli. 

Kekin pişip pişmediğini anla -
mak için bir örgü şişini kekin or. 
tasına sokmalı, eğer üzerine ha_ 
mur yapışmıyorsa, kek pişnıiştir 
ve fırından çıkarılabilir. 

Müşküiiere 
GevaTJ 
Veriyoruz 

Boyum 1,52 ağırbğnn M kilo • 

dur. Yaşım OD altı, karnım, bacak· 

lanın, yU.zU.m ve parmakJanm bL 

raz §lşman. Çabuk zayıflamanm 

yolu nedir?. 
Kirplklerl kıvırmak u&ultl tır • 

naklann blçimlnl düzeltmenin ça. 

resi nedir! • 

CEVAP: 1,52 boya göre öçille. 
riniz §()ye olmalıdır: 
Kilo 51,5. Göğüs genifllği 79,5. Bo
yun 31,5. Bel 61,5. Kalça 80. Baca.. 
ğın yukarı kısmı 46. Baldır 31,5. 
Ayak bileği 18. Kol 25,5. Kol bile. 
ği 13,5 .• 

Bunlar ideal ölçUdUr. Sizin ya
şınız 16 olduğu için vücudunuz 
henüz tamamiyle tekemmül etmiş 
değildir. Karnmızm, kalçalarını. 

zm ve bacaklarınızın zayıflaması 
için jimnastik yapınız. Sabahları 
bir çeyrek klfidi'.r. 54 kilo elbise.. 
li olarak ise fazla şişman değilsi
niz. Çıplak ise lkf kilo kadar zayıf. 
lamanız lizım. Fakat vUcudunu. 

Tabii şehirde bu kılıkla gezerse
niz size tam akıllı nazariyle bak· 
mazlar. Hem şehirdeki yağmur, 
tozlardan ve baca dumanlanndan 
kirlenmiştir. Fakat köylerde, a. 
dalarda, sakın şemsiye açmaymıa, 
yağmur yüzünüzü, kollarınızı ıa. 
!atsın. Hele kırlarda dolaşırken, 
yahut ada çamlıklarında gezerken 
mis gibi "toprak kokusu ciğerleri
nize dolsun. Baharın bu bayıltıcı 
sıhhat ve kuvvet veren kokusu ne 
kadar faydalıdır. ._.,. 

•• nsana yaşamak zevkini ve-
rir. Nefe ve sıhhat ile ya. 

şamak iki misli ömUr demektir. 
Yağmur suyu cilde en iyi gelen su. 
dur. Sarnıçlı evlerde bu su kulla.. 
nılır. Ve farkında olmadan bundan 
istüade edilir. Yağmur suyu elek· 
trik cereyanlarını ihtiva eden en 
iyi bir mayii mukaddardır. 
Yağmurda gezeceğiniz gUn y11. 

zilnüze hiç bir boya, hattl pudra 
dahi sürmeyiniz. Gökyilzilnden 
şiddetle gelen su damlaları ciltte 
güzel bir renk verir. Kanın deve. 
ranına hizmet eder. Eğer hava 
güneşli veya fazla rüzglrlı ise yü· 
zünilze biraz krem sürünüz. Yağ· 
murda dolaşmakla yalnız cildin.is 
güzelleşir, vücudunuz soğuğa, ru. 

tubete alışır. Çabuk hastalanmaz. 
smız. Hava tebdilleri hava ~ 
yanları sizi ürkütmez. Daha mtl
kavim, daha sıhhatli olursunuz. 

Gökytizilnden gelen dU§, henU. 
sinema artisUeri tarafından keofe
dilmeıniştir. Bunun moda olmam. 
nı beklemeyiniz. Derhal sözümüzil 
dinleyip tatbik ediniz. Hatt.A. eğer 
yeriniz müsaitse, bahçeniz varsa, 
yahut plajda iseniz mayonuzu gi
yip bütün bir duş yapınız. 

Göreceksiniz, faydalı olacaktır. 
Yağmurlu günlerde plajları ter • 
kedip evlerinize kapanmayınız. Bi. 
likis hem denizden, hem gökyilzüıı 
den istifade ediniz. Siz hastalık. 
tan korkmayınız. HasWık size yak 
!aşmaktan korksun • 

zun tekemmül zamanı henüz bit
memiştir. 

Kirpiklerin kıvnk olmuı için 
Rimel sUrWUr yahut ta kirpikler 
ıslatılır ve hususi bir Alet ile yuka. 
n doğru çevrilir. Bu llet lstanbul. 
da.ki berber dUkkanlarmda bulu-
nur. 
Tmıaklannıza iyi bir ıpekfl ve:r. 

mek için törpU kullanmız, maka&. 
la kesmeyiniz. Çok sivri tırnak gtt. 
zel değildir. Badem biçimi yapınız. 
Parmaldarmuıın incelmesi için 

el hareketleri ve ha.ttf masajlar iyi 
gelir. 
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TASFİYE HA.LlNDE BULUNAN 

lstanbul Türk Anonim 

Su şirketinden 

T ASKÖPRÜSÜ TAMİR EDiLECEK 
Tasfiye halinde bulunan İstanbul 

Türk Anonim Su şirketi hisse senet
leri hamillerine, 1 mayıs 1937 ta.ri -

hinden itibaren ve tediye edilmiş ser
mayenin iadesine mahsuben, 500 
f ranklrk beher hisse senedi için beşin 
ci tevziat olarak Fr. F. 20 - Fran
sız frangı ödeneceği ilan olunur. 

' 

• 

Adana, (TAN muhabirinden) - On yedinci cuırdan kalma 
meıhur T a1köprü, bu yıl esculı •urette lamir görecektir. 

Tamir i1i, bir sene kadar süreceği için bu müddet içinde muıJak· 

Gölcük Kazası 
Degirmenderede 

lzmit, (TAN) - Yeni kaza merkezi olan "Gölcük,,ün birçok 
memurları, orada ki.fi miktarda ev bulunmadığı için, lzmitte, De
iirmenderede ve lhsaniyede oturmaktadırlar. Gelip gitmekte 
mütkülit çekildiği için kaza merkezi muvakkaten Değirmendere
ye nakledilmittir. 

B. Mefurı'et Ali 

Amerikada 
•• 
Olen Genç 

Bir Müfettiş 

1 

Gölcük pllnını çizen Hollandalı 
grup işlerini bitirmiş ve Gölcüğün 

1 
ilk belediye reisi B. Muammerin bir 
çok işler başarması beklenilmekte. 

dir. Şimdiden kasabanın temizliğine 
büyük bir ehemmiyet verildiği gö -
rülmektedir. 

Gb1cük Palas isimli bir otel ve lo. 
kanta açan şirketin genç sahipleri 

, de ideta büyükçe bir çarşı ve esnaf 
mahallesi vUcuda getirmişlerdir. 

Ağaç ve çiçek merakı 
lzmitte çiçek ve ağaç sevgisi son 

zamanlardan pek ilerlemiştir.Parktan 
ve umumi bir gezinti yerinden ma.h. 
rum olan İzmitliler, bahçelerini ağaç 
ve çiçekle sUsliyerek bunun acısını 
çıkarmıya çalışıyorlar. 

Bazı açıkgöz esnaf, bu çiçek me
rakını istismara başlamıştır. Avuç 
dolusu para vererek saksı saksı çi -
çek alanlar bunların solup kurudu • 
ğunu gôrUnce hayret etmişler, sak -
sıları boşalttıkları zaman ince, u • 
zun taş parçaları konularak kökle • 
rin neşvünüması menedildiğini gör • 
mtişlerdir. 

H alkevinin çalıımaları 
İzmit Halkevi, vesait.sizliğe, büt • 

çesinin azlığına ve binasının elve • 
rişsizliğine rağmen iyi çalışmakta -
dır. 

E'ldşehir (TAN)- Eskişehir ma· Vilayet umumi meclisinin sene • 
arif müfettişi iken hUkfunet tara !erce evvel ayırdığı tahsisat ile Hal • 

tından tahsil için 3,5 sene kadar ev- kevi tarafından seçilen üç zat, 1z • 
vel Amerlkaya gönderilen Mehmet mitin tarihini yazmışlardır. Bu eser 
Alinin orada bir otomobil kazası ne. yakmda basılacaktır. 
ticesinde öldüğü teessürle haber alın. Halkevi, lzmitin ince şairi Yunu. 
mıştır. sun "Hedef,. isimli manzum eserini 

Pek genç yaşta dul kalan annesi tabettirmiştir. 

tarafından birçok maddi sıkıntılar lzmitte spor hareketlerinin çoğal. 
pahasına yetiştirilen, zekası, iyi kalp masmda Halli~vin~ b~!11k rolü var-
.·~ . . dır. Kapalı saha ile yuzme havuzu. 

lilıği ve çalışkanlığı ile herkesın mu- d ih . d k t d omun m· . . nu a tıva e ece s a Y şa. 
babbet ve takdirini kazanan Mehmet sına başlanılmak üzeredir. Yalnız E-
Alinin, ihtisas tahsilini. bitirmesın· e vin köycülük şubesi tarafından ev. 
3 • 4 ay kaldığı bir zamanda böyle velce sık sık köylere yapılmakta o. 
bir kazaya kurban gitmesi, muhiti. lan seyahatler her nedense tavsam.ış
mizde duyulan teessürleri artırmış . tır. Bu şubenin faaliyetini artırma.. 
tır. sı ld.zımdır. 

Söylenildiğine göre, merhumun ce- Köylü ve doktorlar 
nazesi memleketimize getirilecektir. Vilayet sıhhiye müdürU Fuat Şa. 

Bigada Nüfus 
hinler, her doktorun muayyen gün-
lerde köylü hastalan Halkevince gös 
terllecek bir dairede parasız muaye. 

1 
ne ve tedavi etmesini teklif eylemiş

şlerİ Ağır Gidiyor tir. Bu teklifin doktorlarca kabul o. 
lunması beklenilmektedir. 

Orta okul ingilizce öğretmeni Ba. 
yan Sabiha Esenin ida.re ettiği Hal
kevi inglllzce kumarı bitmiş ve de. 
vam edenler muvaffakıyet göster. 
mişlerdir. 

' . ' 

1 Hissedarlar hisse senetlerini Gala
., tada Osmanlı Bankası gişelerine ib-

1 raz edecekler ve mezkür banka işbu 
l senetlere isabet eden mebaliğin mu
! kabilini, Fransız frangının İstanbul
! da tediye günündeki kuruna göre he
İ sap ederek, Türk lirasile tesviye ede-
1 cektir. 

! Hissedarlara bu suretle yapılacak 
1 tediyatın icra edildiği, numaralarını 
1 mübeyyi.n bir bordro ile beraber ibraz 
edilecek hisse senetlerine bir damga 
vazetmek suretile gösterilecektir. His 

kat bir ahıap köprü yapılacaktır. Bu ikinci köprünün uki Ta- sedarlar dam 1 1 tl · ga anmış o an sene en-
bakane civarında kurulmcuı muhtemeldir. T a,köprünün tamirine nı· p ... ~de ı'cra d'l k te · t · · • • ~ e ı ece vzıa ıçın mu-
100 bin, yed:ek köprünün in,cuı ıçın de 30 bin lira harcanacakhr. hafaza edeceklerdir. 

Hasköy 
Muhtarını Vurdular 

G aziköy (Müreftede) 
- Ha•köy muhta

n Mehmet, geçen akıam sa
at 21,5 da bekçi ile beraber 
evine gelmi,, bekçi ayrıl
dıktan ıonra kendiai kapın· 
nı açarken arka tarafından 

atılan domuz öldürmiye 
mahıu• iki kur1unla •ağ 
kolundan vurulmuıtur. Si· 
lôh •e•lerini duyan bekçi 
hemen geri dönmüf ıJe pu•u 
kurulduğunu tahmin ettiği 

tarafa doğru •İlah atmıı•a 
da tutturamamtfltr. Muh
tar, ağır yaralıdır. 

Mürefte karakol kuman· 

danı, iki jandarma Üe cina
yet mahalline gitmi1tir. T ah 

kikattan •onra muhta-;.~ ~
lah atmakla maznunen Kır
ca Hüaeyin ve Mehmet, bun 

ları cinayete teıvik etmekle 
maznun da Ômer Ali ve Ha
•an Ali teıJkif edilmiılerdir. 

'Ak..arayda hükUmet dairelerinin toplandığı binalar 

Aksaray Köylerin
de 25 Yeni Mektep 

Aksaray, (TAN) - Altı ay evvel ite ba•lıyan ilçebay Cenap 
Aksoyun çalıtmalan sayesinde 16 köyde Yeni mektep binaları ya
pılmıttır. 9 köydeki mektep intaatı da yakında bitecektir. Bu mek
teplerde önümüzdeki dera yılında derılere batlanılacaktır. 

Muhacir köyü yapılıyor / 
Kurutulmuş olan Karasaz bataklı. 

ğı arazisinin hUkumet tarafından mü_ 
teahh!tlere yaptırılan sUrUlme işi 
bitmek üzeredir. Bu arazinin muha· 
cirlere dağıtılmasına başlanacaktır. 

Vilayet merkezinden gelen heyet, 
kurulacak mUhaeir köyünün yerini 
tesbit etmiştir. Köyün birkaç ay i. 
çinde yapılacağı tahmin ediliyor. 

Çiftçi memnun 
Geçen sene mahsulün çok iyi olma. 

sı, müstahsilin vaziyetini iyileştir

miştir. Bu sene de havalar müsait 
gittiği için ekim eski senelcrdekine 
nazaran çok fazladır. Çiftçi bun • 
dan dolayı memnundur. 

Bürhaniyede Hükumet 
Konağı Y apıiıyo~ 

Turfanda 
Domates 

Antalya, (TAN) - Şehrimiz ve 
havalisinde turfanda zebzecilik gün. 
den güne ilerlemektedir. Birçok bah
çıvanlar, turfanda sebze yetiştirmek 
için camekAnlar yapmışlar ve bu sa. 
yede daha iyi idri.k ettikleri mev-
simlik sebze ihracatına b~lamışlar. 
dır. 

Birkaç gün sonra domatesler ke. 
male erecektir. Şimdiden domates si
parişleri gelmektedir. 

Şehrimize gelmiş olan Ziraat Ve. 
kaleti meyvacılık mütehassısı Profe. 
sör Glaysberk meyvacılık ve narenci
ye fasilesi hakkında Halkevinde mü_ 
him bir konferans vermiştir • 

Ecnebi memleketlerde ikamet eden 

hissedarlann işbu beşinci tevziatı 

tahsil için hangi müesseseye müra-

caat ebneleri icap edeceği bilahare 
ayrıca ilin edilecektir. 

TASFİYE HEYET! 

il Havalar 'ı 
ısınmağa başladı 

!13f)R~SAU NA 
'l 
f~-
,,ıı~. .... ~, 

~ .......... 

El, ayak, koltuk terlerini kesen ~ 
nahoş kokuyu gideren yeglne 

sıhht pudradır. 

lNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL , ______ , 

21-4-937 ~ 

Yeni 
Çocuk 
Ans:klopedisi 

inci 
Cüz 

Çıktı 

Çocuklarile övünmek istİ
yen babalar, çocuğunu_za 
mutlaka Yeni Çocuk Anıık· 
lopediai alınız. Bu eser ço·• 
cuğunuza verebileceğiniz eJJ 

kıymetli hediyedir. 

'------~ ~------------~--~---~-

DA~S DERSLERi 
• dsof 

Hwıu.si ve münferiden (ısısrı 
0

,, 

dersleri) Beyoğlu, Karıman ka.rşJS~°' 
da eski Polonya Nur Ziya soka.l< (l1" 
3. Milracaat saa'' ,.i: (12-14) ,. 
20) ye kadar pr1. . . ;:;ör PANOSYA ___________________ .......,,.,,,_ 

OSMANLI BANKASI 

İLAN 
fef 

Osmanlı Bankasının Galata, 'f e~ 
mi ve Beyoğlu dair~leri, HakinU rtl
Milliye Bayramı münasebetile 22 'g!f 
san (öğleden sonra) ve 23 nisaD 1 
tarihlerinde kapalı bulunacakt~ 

Biga, (TAN) - Burada matbu do
fum ve ölüm kA.ğıdı olmadığından 

köylüler nU.fu.s dairesinde işlerini gö. 
rememekte, elle çizilip yapılan veya 
yazı makinesiyle yazılan doğum, ö. 
IUm ilmühaberleri de nüfus dairesin
ce kabul edilmemektedir. Buna rağ. 
men, doğum ve ölilm vukuatını ka. 
nunt müddet içinde yaptıramıyan köy 
muhtarlarından - hiç kabahatleri 
yokken - beşer lira para cezası a
lmmaktaclır. 

Muhtarlar bu haksızlığı genel mU. 

Sapancalı Gençler lzmitte 
İzmit (TAN)- Sabanca İdman yur-

du gençleri fehrimıze gelmişlerdir. 

AtatUrk anıtına çelenk koyduktan 
sonra şehri ve k8.ğit fabrikasını ge -
zen Sabancalılar aknam Ustu kasaba· 

Burhaniye, (TAN} - Nafıa mü
hendislerinden B. Nazmi Onat'm ne. 
zareti altında inşasına başlanılan hü. 
kO.met konağının temel atma merası 
mi, Balıkesirdcn gelen valimzi Etem 
Aykutun ve Ayvalığa giderken bura. 
ya uğramış olan Balıkesir muallimle. 
rlnin huzuriyle icra edilmiştir. nk ta.. 

Sındırgıda Tütün Zeriyatı 
Sındırgı (TAN} 937 tütün züriya.

tına 28 Marttan itibaren başlanılmı~
tır. Bu sene ilk tutünü Mehmet Şina-

TUIAI 
y y • 
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Enıevi Saltanatının Y ;İd;;;ki· Hindistana Sipariş 

Edilen iplikler Geldi 
Kırvıntı 
K<iğıtlar 

Birdenbire Parlayıvermişti 
Fakat ku . 

Uyufturucu Maddeler inhisarı tarafından Hindiıtana ıiparit 
edilen dikitlik numaralı, çefitli pamuk ipliklerinden bin balya 
kadarı gelmittir. Bunların muayyen miktarlar üzerinden ve ev
velce tesbit edilmit olan listeler mucibince dokumacılara ve yaz. 
macılara dağıtılmasına bqlanmıftır. 

A vrupcla kağıt liyat
larının yüluelme

•i üzerine kağıt lnrpıntıla· 
rının da kıymeti yülnel
miıtir. Şehrimizde kağıt 
lnrpınhıı toplıyarak Ütraç 
edenler AvrupaJa yük
•ek fiyat bulmaktadırlar. 
Haber verüdiğine göre, 
kırpıntı kağıtlannın ihraç 
edilmeme•i ve memleket
te hamur haline getirile.. 
rek kullanılmcm için tüc
carlara müracaat edilmif
tir. Fakat, verilen liyat az 
olduğundan kabul eJü. 
memiftir. Bu itibarla, 
memlekete döviz getiren 
kırpıntılann ihracına de
vam edilmektedir. Bütün 
kağıt fiyatlarında on ku
ru' kadar yük•elme var
dır. Memleketimize •ene
d e 21 milyon ton muhte-

bir 
0 

d VVetı, böyle muazzarı 
~ı. dUracak r uya uzun zaman kar 
iın bu kaı:!n halde değildi. Onun 

usunu nıunı .an kadın, Emevi or
Pa.Jıya hn-.-. kUn olduğu kadar hır-
:rn;,..., -~alıya ri 
~l.l. Ve ri cate karar ver-
llın Ber\>~tiıı~at ederken de vata -
ntak için bU; .Enıevilere kaptırma
rı, kışıaıarı Un şehirleri, kasabala.
her taratı b ~ayları yıktırmış .• 
. I!oca Enı ir çole çevirmişti. 
~ile 8.ndıe; ;rdusu; tarihin tek-
a, Bendeli u kadının karşı.sın-
~ e ~ine;: ~deliye ilerlemişti. 
ekJer.ıne ka ' Uas dağlarının e -

hfııe b dar takip etmia+ı u:.. b. Urada .,....... n.a.-

t ~harbe .' ~n. kuvvetleriyle son 
~ o kalı~~·· ve nihayet bü

~_ı:ıel'ek, h lll&.nlık yıldızı burada 
"ll' i~itıd arp meydanında, al kan-
(~ e can Verıniştı. 

~E>ı.:~ iııe) nin rta 
21 ~~e. Eın • 0 dan silinmesi 
il~~ alını tıevı ordusu geniş bir 
~ ınania şk · 1Artık karşısında hiç 
ı . &akerıe a ~Yan Şam halifesi
d eti atııtnışı ri, bUtUn ~iddetleriyle i-
0~!ıinin Baba:· . Çarçabuk, Atlas, 
bu a~an da 1s e.rı.ne dayanmışlardı. 

Ylik ntik Panyaya geçmişler 
llıuş11lrdı. Yasta fütuhata koyul : 

e: nıe\lf 1 denb~a tanatınm yıldızı bir 
tan .n._ l . ıre Parlamra+. Tür' k. bil .. ~p etind ..,w. ıs-

lerine k en, Atlas denizi sa-
2'tnı dUnYa~ devam eden bu (ya 
:akları, şaz:nı bUtUn servet kay-
Cl.flaın1ştı. saraylarına akmıya. 

b l:>fııaiıuk 
lrdenbir .. ' 8etahat ve ahl~ksızlık · 

ceıc "' - a.kıU ' 
1 d~ed ara hayret vere. 
etin b' e - artmu•h E • tfk. lli:nci h . . ~...... mevı-
b lıı Unıu . alifesı (Muaviye)' 
~çbir hareknıiYeyi rencide edecek 
ı_.:lllınıret :tte ~tllunmamaya çok 
~tın son ertnifU. HilAfet ve sal 
~ 11111~· gUnJerine kadar hila-

llıuııL.::' ı..ıarın1 y · ' f ~ en ne getirmiş. 
:tıa:nııık et':,:8mlye giderek halk~ 
13'akat, o )ti. 

rf_a~et etnı;k u .. Yezit, bu Şartlara 
~ Ulenıas· 1fJ0Yle dursun; bilakis 
:a~> te8,..,~Y e İstihza için (Eba 
"asa 04uye ettigıw. 
oı tık sard maymunu -
(;: CUbbe :· ~~emaya mahsus 
ğı ~hiaiılnı) di Ydinr.. sarayında, 

gibi sarayd Ye onunıa şakalaştı
~da da ~- an dışarı çıktığı za • 
etle ı._ .r-ue o ına 
~e ucyaz bir Ymunu o kıya. 
g~~~ıe?ne bin~nin sırmalı e
ho -~i ... BUtU {ek arkasında 
h...V~Uk, avcılık n ayatnu, sar -
~en:ı.ekle .ve Vahşi hayvanlar 
~~~l), b~cç~:en bu (İkinci Şam 
e~ltı..iYetln. şi;:ı ve bir kere bile, 
~~· Fazıa "e 0~cabatını idrak 
~" .~ <Reauıu E a.raıc ta İslam 
"-oafı"ı torunu ile kre~) inin iki 
tıeca llrından ınUr kEhlıbeytten ve 
t .. _ bet kUtı . e kep koca bir 
~ıyazı bu nı esı, (halife) Unvanını 

Url..._ • enfur adaın • 
"<ı.n gtt.nı · m ugruna 

l:>ördu ıştl. 
"an ncu Şanı 
lta ' İsllnııyetıe z halifesi olan Mer 
lt ~ değüd. erre kadar all -
endiBine ıaı:· Daııa doğduğu gün 

8llıı ıredin et okuy 
~11.:nıbe eden k an, ve baba • 
itin " r) e k8.?'f}ı ~v~ (Hazreti Pey 
lıta e adavet b alhınde daima bir 
~kan) ın Şehit ea~emiş.. (İmamı 
ta:nı ln:ı.u oJaraıc ~lınesinde en bil
bu~foberin haned &.şhyarak; Pey-

çz "e adavetan~a karşı daimi\ 
ok 8ariptirgosterınişti. 

dUinı . Beşinci ki; bunun oğlu 
tıı . elık; bUA Şanı Halifesi Ab 
aUıcu ukis d" -

teçlrnı. Genç1iğln.1 ın~ar bir ruha 
lire) 1'ti. l:lattıı. ' daıma ibadetle 
tıııı.. Olduf;.,_ ......, kendisine (Ha 
~ b'} o....,,ıu teı.....:_ • 

la n:ı. 1 e, <I!ur• "9U' ettikleri za-
2-ip "~ idi. F:ıkertm) okumak 
a~ Çok haYre at, Ylııe çok ga
~l (;u ha~ te şayandır ki· bu 
b~ ~alıtn kiı:dığı anda, ;lin-

....., ~ a atını,. ı) nı kapayarak 
~ın. Ik, aeni 
' ~~ nle hiçbir alAkaın 
~u ı.u. (1) 

~aq şanı h 
içı-ar, (h alif eıtnı 
li "ide 4'1Ukadd n zamanma 

llde ~?le d1şnıd es Klbe)nin ne 
'<liltıı atıı "tık a ve ne de muhi-
~ eeı, Ua gelrn . 
l' değudi göliiınıu em ve rarp 
et~ · Bu k ş ve işitilmiş 

e\r\reı, {C u~siyete; İslam.L 
alıilıyet devri) inde 

bile, şiddetle riayet edilmişti. Hal
buki bu halüe zamanında, bu kud. 
s1yet ve mebrükiyet ayaklar al
tında çiğnenmişti. 

-Tafsilatile arzettiğimiz veçhi· 
le - (Zalim Haccac) m kumanda 
ettiği Şam askerleri taraf mdan 
(Kabei Milbareke)nin üzerine taş
lar yağdırıldığı gibi, Şam askerle. 
rinin Mekkeye girmesi Uzerine, bu 
mukaddes makama iltica edenler, 
kamilen kılıçtan geçirilmişti Hat-

Çocuklarda slnlrlillğin, can 81• 

kan bir alameti de havaledir. Es. 
kiden bir yerde havale sözü olun
ca, adı batsın, derler ve orada ço
cuk var.ııa hemen onun kulağını 

çekerlerdi. Ha\'ft.lenin adı yine 
batsın; isterseniz çocuğun kulağı. 
nı yine çekiniz ama, havale nıutla
ka son derece vahim ve nıutıaka 
f)i olmaz bir şey değildir. 

Bir kere, her çocuk mutlaka ha
\"aleye tutulmıya mü"talt değUdlr. 
Havale sadece, çocuğun sinirli ol • 
duğuna alamettir. Faı:la rakı içen 
lerin, kendileri de sinirli olan ana
lann, babalann çocuklannda olur. 
Sonra da, hu·~le pek küçük Ço • 

cuklarda görülür, çocuk dört ~ 

yaşına geldikten sonra nadirdir, 
yedi sekiz yaşından sonra hiç gö -
rtilmez, o yaştan sonra gelen sinir 
buhranlarma artık ha\-ale denile -
mez, başka bir hastalığa allmet o. 
lor 

Çocuk 11inlrli ,.e havaleye mUs • 
tait olunca, herşey havale gelme -
sine !M!!bep olabilir: Her türlü he • 
yeca\l, korku, çocuğun bir istedJğt. 
nln :rapılmamMı, ~·ahut bir şeye 
öfkelenmesi havale getirebUir • 
Çocuğun bumu ka.,ınır, yahut bu
nm deliğine, kulaifna, midesine 
bir şey kaçar, kondağmm içinde 
bir ,ey ka.lıl', ona hanle gelir. 
Karnında solucan olur, yine hava
le gelir • 
Diş çıkarması ha\·alf!ye sebep o· 

lor, hem de dlşl.-Jinln her biri çık
tıkça havale gelir. Bir glln fazlaca 
süt emer nhot fadaca yemek , . 
yer, havaleye tutulur. Ona süt ve.. 
ren annesinin yahut sUtnlnesinin 
fazlaca mera.kJanması, fazlaca 
kahve IQmMI blle çocuğa havale 
getirebilir.. Bunlar da gösterir ki 
ha'\ılle mutlaka fena bir hastalığa 
alamet değildir • 

Bazı c;-.ocuklarda ha'\·ale • kork. 
tuğunuz o nhlm ha.cıtalıktan 
başka - ateşli bir hastahim bq. 
lanETcma alamet olur. Sinirli ço
cuklar da grip, boğaz hastalığı, 

Adananın 

Bir Aylık 
İhracatı 

Evvelce Mısırdan bir tlcaretane ta.. 
rafından getirtilmiş iplikler çürlik 
çıktığı için Mısır ipliklerinin getirtil
mesinden şimdilik vazgeçilmiştir. 
Dericilerin Odaya yaptıklan 

müracaat 
Deri imalatı yapanlar, ve saraciye 

eşyası işliyenler, Ticaret Odasına mü. 
racaat ederek ucuz gümrük tarifesile 

Adana, (T a n M u h a b i r i n • ithal edilen .tazyik edilmiş, cilalanmış 

tA bunula da iktifa edilmemiş; (Al 
lahın evi) denilen bu mukaddes 
makamın taşlan ve duvarlan ara. 
sına ateş verilmişti. (2) 

d ) _Ticaret ~ft-- w ve fibr denilen mukavvalardan ya. 
en V\..LQ.lıuz;m tuttugu pılmıc:ı t · · d · 'l'k 

istatistiklere göre, geçen mart i inde .. :.- .çan a ve saırenın encı ı sa. 

Ad d 908 950 liral k "h ç nayıının zararına olarak piyasada yer 
ana an • ı ı racat ya. ttuv b •.. 

pılmış, buna mukabil 619.132 liralrk ~ gunu ve ~ çllnık malların ö -

1 .th i edilmi..+ir B h .. nüne geçmek içın tedbir alınmasını 
ma 1 a ~~ · u csaba go- istemi~Ierdir . 

Mekkede yapılan bu emsalsiz 
cürüm, (Medine)de de tekrar edil

mişti. {Rasulü Ekrem)in mübarek 
merkadi civarına sığınanlar, kılıç
tan geçirilmiş .. (Ravzai mutahha
ra) ile (Haremi şerif) ara.sına sü
variler atları bağlanarak bu mu. 
kaddes saha ahır haline getiril. 
miş.. Şam ordusuna iltihak eden 
kıptiler ve Nıbtiler tarafından ev
lerin kapıları kırılarak içeri girile
rek İ.slam kadınlarına en şeni teca
vüzler vukubulmuş .. Bilhassa (Ku. 
ramkerim) ler yerlere atılarak, 

ayaklar altında çiğnenmişti. (3) 

(Arkası Var) 

re ihracat, ithalflttan 289.818 lira faz. D :. . f" tl d .. k 
1
. 

1 dı emır ıya arın a yu •e ,, 
a Braşl. ca ihracat maddele . nl Demir fiyatları yükselmekte de _ 1 n şu ar. ed" K rt ld l dı . vam ıyor. a e en ge en haber-
~30.974 liralrk pamuk, 6.808 liralık lere göre. çubuk demirin tonu sif ola 

k rta amuk 56.773 liralık uk rak 74 dolar olmuştur. Avrupadan 
IS a p I pam . . h l' .. l u·· . . f b . 
···d· 32 789 liralık çigı-·t kil be . demır ıt a ı guç eş gı ıçın a rıka • 

çıgı l, ' S Sl t" l ' "zd b" k d . . . 
57.908 liralık çiğit yağı, 1.433 liralık o~ enmı.. ~n ır açı emı.r sa~ayıcı~ 
arpa, 900 liralık buğday, 27 liralık lenyle go:Uşme~ ve AmerkıkUa ıle dog 
yulaf, 17.265 liralık un, 1049 liralık rudan dogruya ~ş yapma ze~e A. 

261.646 liralık iplik 123 539 merikaya gitmege karar vermışler -susam, , . d" 
liralık bez, 7.058 liralık yün, 2.830 li- ır • 
rahk barsak • 

İthalat ta şunlardır: 

lif kağıtlar girmektedir. 

Mısır 

Daha da 
Yükselecek 

(1) EbUlfeda tarihi: Cilt 1 - Say. 
fa 205, SaraeUlmüIOk. Sayfa 96. 

35.888 liralık ziraat alatı, 7.686 IL 
ralık çimento, 5.541 liralık gazyağı, 

5.328 liralrk hırdevat, 5.178 liralık 

kahve, 197 liralık kanaviçe, 4.025 Ji. 
ralık kösele, 34.994 liralık yerli men. 
91.1cat, 26.340 liralrk ecnebi mensucat, 
4.477 liralık makine parçası, 1442 
liralık makine yağı, 64,354 lira -
lık çeker ve 29.149 liralık ta esaslı 

ithalat haricinde kalan ufak ithalat. 

Alman yada 
Yumurtacılık 
Almanyada tavuk tiretimini ve do

layısiyle yumurta istihsaHitını ço -
ğaltmak için hükumet tarafında bir 
milyon marklık tahsisat ayrılmış • 
tır. Bu para muhtelif mıntakalardaki 
çiftçi birliklerine verilmiştir. Onlar 
tarafından da köylüye dağıtılacaktır. 

Dün. şehrimize on dokuz vagon buğ 
day, bır vagon çavdar, yedi vagon ar 
pa gelmi§tir . (2) İbnllesir: Cilt 5 - Sayfa 86 

( 8) - İbnl Halllkan: Cilt 2. Sayfa 
274. 

Piyasada buğday i§tihalı olarak .._ 
tılmı§tır. BUtün buğday cinslerinde 
2-3 para yükseklik olmuştur. Mı • 
sırlar da istekli satılmış, Adapazarı 
mallan 5,02 kuruşa verilmiştir. Mı ~ 
sı:zn bu hafta daha yükseleceği tah. 
~ olunmaktadır. Çavdarlarda hiç 
hır tebeddül olmamış fiyatlar ayni 
kalmı§tır. Arpalamı ekstralan 4,18 
ve srra mallar 4,10 kurU§tur. Arpalar 
da gevşeklik devam etmektedir • 

zattlrrie, kızamık hanleyle baş • 
byabillr, boğmaca öksürüğünde 
öksürük her def asında havale ge
tirebilir. Çocuğun midesi \ ·e bar
sa.klan bozulduğu vakit, yine ha. 
vale olur. Havale bozukluğun ha -
f!mdaysa ehemmiyetshdir, sonra 
gel!J"se düşündürür. Bazan çoco • 
ğa verilen bir ili.ç bile ona ha\·ale 
getirebilir: Mesela solucan ililcı. 

Havale çocuğun beyninde yahut 
be~in zarmda bir hastalığa da 
ali.met olabiJJr. O zaman yanında 
başka alametler de bulunur. Onun 
için çocuğa yalmz havale gelince 
hemen teıa., ederek ümitsizliğe 
düşmek doğru değildir. 

Havaleye, tutulan rocuğo hemen 
soyarak, elbi~lnl çıkarmak iL 
zımdır. Bu hal yemekten sonra gel 
mi~, parmakla çocuğun küçük 
diline dokunarak midesini boşalt • 
tınnak hi olur. Sonra ılık, 86 de/ 
recede bir su lçJnde banyoya 80 ı · 
kulur. İstenıenlz banyon;ın suyuL
na ıhlamur yahut papatya çl~gi 
de atabllirııtlnfz. Banyo bulunma7.8a 
ılık suda ıslatılmış çarşafa Rararsı· 
ruz. 

NötN,t geçtikten AOnra çocuk sa. 
kin bir yerde mutlak Rurette isti

rahat halinde bırakılır. 
Çocuk aç bile olsa birkaç saat 

g~eden bir şey yedlrmemelidlr. 
O vakit nrl~k şey de mümkün 
olduğu kadar hafif olmalıdır. 

Havaleye tutulmıya bıtldadı olan 
t:ocuk - zaten bütün ~lnlrll çoculc. 
lar gibi - imkan olduğu kadar te. 
mlz havalı, sakin bir yerde bü~11-
tillmelldlr. Gıduma dikkat etmek, 
hele inkıbaz& tutulmasına hiç mey· 
dan vermemek lhrmdrr. Yemekle -
rinde baharlı eeyler bulunmamalı, 
tuzun da az olmasına dlkkat et • 
melidir. Böyle ~oouklara deniz ha. 
VMmm iyi gelmediğini de hatm -
nızt'lan çıkarmazsınız. Çocuk fazla 
sinirli olursa ak. amlan ılık RU ile 
banyo yaphrmak l~i olur. Sinirli 
çocuğa, boyuna göre, bir banyo 
almak çok lüzumlu bir ıteYdlr. 

Altın Piyasası Almanya yumurta piyasa.lan 

Para borsası dışında Türk altını 
1045. 1046, İngiliz altını 1148 _ 1150 
Fransız altını 928 - 930, Rus altrnı 
1185. 1187, Alman altını 1045 _ 1050 
kuruştur. Banknot 251 • 252 dir. 

canlıdır. Havalar hissedilir derecede 
ısındığından istihsalat da biraz art -
mı~· ·r. 

Bu arada Silezya mmtakası ihti -
vacıru kendi istihsalatiyle kapatabil
ıniştir. Diğer bazr mmtakalar hatta 
müstehlik yerlere sevkiyat bile yap • 
mışlardır. Bununla beraber yabancı 

yumurtaların ithalatı devam ebniş -
tir. 

Yapağı ve Tiftik --, 
BORSA 

20 NİSAN SALI 

PARALAR 
Sterlin 
Dolar 
Franıı:z Fr. 
Liret 

Drahmi 
Belçika fr~ 

lsviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kro. 
Şilinı 
Mark 

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
İsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

617,-
123,-
109,-
120.-
22,-
80.-

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

20.-
21,-
12,-
48.-
30.-

1048,-
252,-

622,
\26,
l13,
l25.-
22,-
84.-

575,-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-

22.50 
24,-
14,-
52.-
32.-

1049,-
253,-

Ç EKLER 
Londra 
Nev.York 
Pariı 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

622,50 622,75 
0,7907 0,7905 

17.6775 17.67 
15,0216 15,0175 

4.6895 4.6884 
87.9710 87.7560 
3.4630 3,4614 

63,9357 63,91 
1,4440 1,4434 

22,67 22,6615 
4.2265 4,225 

13,1725 ı3,1675 
1.9650 1.9662 
4,16 4,1590 
3.9840 3.9825 

107,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2.7530 
24,0625 24,0725 
3.1160 3.1154 

' --·-----..) 
Dünkü muameleler 

Borsanın dünkü muameleleri pek 
canlı geçmemiştir. Türk borcu Paris
ten 274 frank gelmiştir. Borsamız -
da 20.05 liradan açılarak 20.30 lira 
da kapanmış ve biraz mal satılmı§tır. 
Frank 110.04 Ur. Anadolu tahvilleri 
39.90, Mümessiller 44,90, hisseler 
23,75 liradır. 

Merkez Bankası hisseleri 94, Si • 
vas - Erzurum 95, Ergani 95 lirada 
durmuştur. Aslan çimentosu satıcıla
rı artmıştır. 13,90 liraya kadar düş • 
mUş olan çimento hisseleri akşam 14 
lirada durmustur . 

Hurda Demir ihracına 
Meydan Verilmiyecek 

Ankara, 20 (TAN) - Bazı mües -
sese ve şirketlerin ellerinde bulunan 
hurda demir gibi malzemeyi başka 
memleketlere satmak istedikleri an
laşılmıştır . 

Vekiller Heyeti, bu gibi hurda eş
yanın Türkiye haricine satılmasını 

meneden kanun projesi Kamutaydan 
çıkıncıya kadar bu halin önüne geçil. 
mesini kararlaştırmıştır . 

Yapağı ve tiftik fiyatlarında bfru 
düşilklük olmuştur. Kirli Anadolu ya
pağısı 53 kuruşa, tiftikler de 128 Jna. 
nışa satılmıştır. 

............................ _ ... _ ... ._-.-._ .... _ ............................. -' 

ZAHiRE 
BORSASI ........... ~-. ...... ......, 

20--4-987 
FIArLAlt. 

Buğday yumusak 
Buğday ıert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
uısır sarı 

Tiftik deri 
Ti! tiJı: san 

6,14 
6,10 
4,13 
5,-
4,39 

101,-

Ut 
6,15 
4~ 
5, ı 
-.-
-.-

Ticaret Odası Şube 
Müdürleri Aruında 

Yapak Anadol kır. 
' Beyu peynir 
Kaı;ar peynir 

96,-
50,-
26,18 
5Z.20 

109,-
55,-
4Z,ZO --Ticaret Odası, Neşriyat Müdürü 

Bay Galip Bahtiyar Muamelat ve Tet 
kik şubeleri müdürlUğüne ve Mua. 
melat şubesi mUdilrU Bay Taip Servet 
te Neşriyat şubesi müdürlüğüne nak
ledilmişlerdir • 

lktıaat Vekaleti, İstanbul 
Balıkçılığını Sordu 

Balıkhanenin İktısat Vekaletine 
geçeceği ve Deniz Bank tarafından i
dare edileceği haberleri tahakkuk et
mektedir . 

Vekalet, İstanbul Balıkçılığına ait 
idari ve teknik hususlar hakkında 

Oda.dan maliımat istemiştir. Hazır -
!anacak cevaplar vekllete gönderile -
cektir. 

Oğlak Tiftikleri 
Piyasası 

Tiftik piyasasında biraz iş olmuı,
tur. Ana mal tiftiklerin kilosu 130-
135 kuruştan verildi~ halde piyasa. 
ya yeni gelmlye başhyan oğlak tiftik. 
terinin ilk piyasası ıtllosu 139 kuruş. 
tan açılmış ve satJIII\ıştrr. SaWan tif. 
tiğin miktan 52 ton Jkadardır. 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Kepek 
Un 
Yulaf 
Bulgur 
Kueyemi 
Kabuklu ceviz 

Arpa 
Razmol 
Tiftik 
Afyon 

DIŞ 

G ~LEN 

<JfDEN 

240 
30 

135 
35 

38,50 
56,SO 
15,50 

25 
8,3-4 

200 
37y,SO 

ıo 
80 

Fi ATLAR 

Ton 
Toa 
Ton 
Ton 
Ton 
Toc 
Ton 
Toa 
Ton 

Ton 
Ton 

in= 
Bıı-iday Liverpul 6,42 
Buiday Şikaıo 6,20 
Buğday Vinipelc 6,34 
Arpa Anven 5,75 
Mısır Londra 3,86 
Keten T. Londra 7,16 
Fındık G. Hamburc 17,44 
Fmdık K. Hamburc 87 ,44 

1 LiMAN HAREKETLERi 1 
Bugün llma,nunııa gelecek vapur

lar : 
Saat 16.15 te Ufur İzmltt81, 15.40 

ta Bandırma Mudanyadan, 6.SO ela 
Antalya Bandırmadan. 

Bugün limannnızt'lan gider.ek va • 
purlar : 

Saat 20 de Bandırma Mudanyaya, 
18 de Antalya Bartma. 



==== 1\f ==========================TAN 21-4- 937 ~ 

Be yoğlunda 

Başvekilimiz lımet lnönünün YugoılaıJya ıeyahati intıbalarından 

i. inönü ve R. Aras Sofyada 
(Başı 1 incide) 

met !nönUne ve diğer bayanlara çok 
güzel buketler vermiştir. Başvekil ls
met lnönü kendisine takdim edilen 
hükumet azasının ellerini sıkmış ve 
müteakıben yanında Başvekil Kösei· 
va.nof ve harbiye nazırı general Mu -
kof olduğu halde, ihtiram kıtasını tef 
tiş etmiştir. Bundan sonra, ihtiram 
kıtası, misafirler önünde bir geçit 
resmi yapmıştır. 

lıtasyondan ayrılq, 
İstasyondaki merasimin hitamını 

müteakıp, ilk otomobilde B. İsmet 1-
nönü ve Köseivanof, ikinci otomobil 
de Bn. !smet lnönU ve Köseivanof ol 
duğu halde, alay halinde hareket e • 
dilmiştir. B. ve Bayan İsmet İnönü 
ile B. Rüştü Aras, Türkiye elçiliğine Başvekilim:zin Bosna seyahatlerinden bir görünüf 

Bin Liralık 

Eşya Çalındı 

Çiftçiye 
Pamuk 

Tohumu 

inmişler, diğer heyet bası ise, emir r--·---·------------------- ----
lerine hususi daireler ayrılmış olan 
''Bulgari&t, oteline gitmişlerdir. 

Sarayda 
Saat 10,45 te Başvekil lsmet İnönU 

ve Hariciye Vekili Dr. Rilştü Aras, 
refakatlerinde mihmandarları olduğu 
halde, saraya giderek husust deftere 
isimlerini kaydetmişlerdir. Saat 10.50 
de muhterem misafirler, Haridye Ne 
zaretine giderek Başvekil B. Köseiva. 
ınofu ziyaret etmişlerdir. biraz sonra 
B. Köseivanot, muhterem misafirlere 
bu ziyaretlerini TUrkiye elçiliğinde 
lado eylemişlerdir. 

Saat 11,30 da B. İsmet 1nönU, refa 
katinde Kralın maiyeti erkanından 
bir zat olduğu halde saraya gitmiş 
ve majeste kral Boris tarafından ka
bul edilmiştir. Majeste, yarım saat 

Kızılca.hamam, (TAN) - Muhtelif 
pazarlarda. sergicilik ettiği için bu 
pazarların kurulduğu köylerde birer 
oda kiraltyarak eşyasmı orada sak. 
lıyan Güdelili Karamehmcdin Çeltik. 
çi nahiyesine tabi Bağlıca. köyilnde
ki deposu soyulmuştur. 

!stanbuldan yeni getirtilen bin 11-
ralrktan fazla manifatura eşyası bir 
gece içinde ortadan kaybedilmiştir .. 
Şimdiye kadar yapılan araştırmalar. 
da hiç bir 9ey bulunamamıştır. 

sonra da Hariciye Vekili Tevfik Rilş Bincda Feyizli 
tü Arası kabul eylemiştir. ~ 

ôğle yemeğinde 
Bu esnada baya.:n İsmet !nönU, re

fakatinde bayan Köseivanof, Harici
ye nezareti yüksek memurları ve 
Türk heyeti azaları olduğu halde, 
şehrin ibazı görülecek yerlerini gez • 

Yağmurlar 
Biga, (TAN) - Yağmursuzluk 

yüzünden kışlık mahsulatı sararmıya 
başlıyan; kavun, karpuz, mısır, no-

Adana, (TAN) - Bölgt!mizdeki 
fakir çiftçilere Ziraat Vekaletinin 
emriyle pamuk tohumu ve tohum. 
luk buğday tevzii edilmiştir. 

Klavland pamuk tohumlarından 72 
ton merkeze, 80 ton Ceyhana, 10 ton 
Karaisalıya, 50 ton Bahçe kazasına, 
40 ton Kadirli kazasına, 15 ton Ko· 
zan kazasına, 65 ton Osmaniyeye, 
35 ton Dört yola dağıtılmıtşır. 

635 ton buğday merkezde tevzi e. 
dilmiş, 150 ton buğday Ceyhana, 10 
ton buğday da Dörtyo!a sevkedilmiş. 
tir. 

Araçta Yeni 
Mektep Binası 

TÜRKİYE iLE MISIR 
ARASINDA İMZA 

EDİLEN ANLASMALAR 
1 

Ankara, 20 (A.A.) - Mısır krallı- -------------
ğı ile aramızda akdolunan dostluk, 
ikamet muahedenamesiyle tabiiyet 
mukavelenamesi metinleri sırasiyle 

neşrediyoruz : 
Türkiye - Mısrr dostluk muahe. 

desi, bir taraftan Türkiye Reisicüm -
huru, diğer taraftan Majeste Mısır 
kralı, Türkiye ile Mısır arasındaki an
anevi münasebetlere ve tabii yakın -
Irklara binaen, mevcut dostluk ve 
kardeşlik bağlarını . kuvvetlendirmek 
için ayni samimt arzuda bulunduk -
tarından, bu maksada varmak için 
bir dostluk muahedesi akdini karar
laştırmışlar ve murahhasları olarak, 
Türkiye Reisicümhuru, Hariciye Ve. 
kili, !zmir meb'usu ekselans Dr. Tev
fik Rüştü Arası, Majeste Mısır Kra -
lı: Ankara elçisi ve fevkalade murah. 
hası ekselAns Muhc.mmed El - Mofti 
El - Gazaerüli Beyi tayin etmişler ve 
müşarünileyh murahhaslar usul ve 
kaidesine uygun bulunan sallhiyet • 
namelerini yekdiğerine tebliğ ettikten 
sonra, aşağıdaki ahkA.mı kararlaştır
mışlardır : 

Madde: 1 - Türkiye ile Mıstt ara
sında bozulmaz sulh ve samimt ve 
daimi dostluk cari olacaktır . 

Madde: 2 - Yüksek akitlerin her 
birinin, diplomatik mümessilleri ve 
kezalik heyetlerinin kor diplomatiğe 
dahil bilcUmle memurları. diğer tara. 
fm tilkesinde, mUtekabilivet şartiyle 
sair devletlerin diplomatik memurla· 
rına tanınan aynf muafivetlerden. 
hünnetlerden ve imtiyazlardan mUs
tefit olacaklardır . 

Madde: 3 - Yüksek akitlerden her 
biri diğeri nezdinde meslekten baş • 
konsolos, konsolos ve muavin konso -
los tayin etmek hakkını haiz olacak 
ve bunlar gerek hilkftmet merkezin -

de gerekse mümasil diğer ecnebi a • 

ianlarınrn umumiyetle ikametleri ka

bul edilen başlıca şehirlerde ikamet 

edeceklerdir • 
Bundan ma:ı.da yükı:ıek Akitlerin 

herbirl diğer tarafın evvelce rizasm1 
istihsal ettikten sonra meslek memur 

lan haricinde fahri konsolos, konso -
los ve muavin konsolos tayin etmek 
hakkmı haiz olacak ve bunlar yuka. 

rıda anılan şehirlerde ikamet edecek

lerdir. 

Bu memurlar hiçbl.r halde ikamet 

ettikleri memleket tebaası meyanın -
dan intihap edilmiyeceklerdir. Her 

iki sınıf memurlar exeguatürü hlimil 
olacaklar ve tam bir mütekabiliyet 

şartlyle beynelmilel hukuku !mmece 
muayyen sallhiyetlerden istifade e. 

deceklerdir . 

Madde: 4 - !şbu muahede tasdik 
edilecek ve tasdiknameler milmkUn 

olduğu kadar tezlikle bitirilerek teati 

Monfrô.de 
Anlaşma 
yakınlaştı 
Montrö, 20 (A.A.) - Kapitillas. 

yonlar konferansı mesaisinin terakki 
sine müteallik olarak muhtelif mu -
rahhas heyetler arasında umumi bir 
nikbinlik intibaı hilkUm sürmektedir. 
Intikal devresinin müddeti meselesi 
hakkında Nahas Paşanın mukarrer 
olduğu veçhile İngiltere kralının taç 
giyme merasiminde hazır bulunmak 
lizere Londraya gidebilmesi için ol • 
dukça yakın bir zamanda, bir itilaf 
elde edileceği ümit olunmaktadır . 

Konferans içtimalarınm kısa bir 
müddet tehiri ,mayıs ayının UçUncü 
haftasına doğru imza edilecek olan 
kat'i metnin tercihine medar olacak-
tır • 

Radyo 
Bugünkü 

İstanbul: 

Öğle o~riyatı : 

program 

12,30 Plakla Türk muıikisi. 12,50 Hava. 
dis. 13,0S Muhtelif plak neşriyatı 14 Son. 
Akşam neşriyatı : 

ı 7 İnkrlap denleri Üniversiteden naklen 
Yusuf Kemal Teniİr$enk tarafından. 18.30 
Plakla dana musikisi. 19 Çocuk Esirıeme 
Kurumu namına konferans: Doktor Ali Ri. 
fat tarafından. 19,30 Mandoli.n orkestruı: 
Merk ve arkadaılarL 20 Nezihe ve arkadaı 
lan tarafından Türk muaikiıi ve halk ear
kıları. 20,30 Ömer Rıza tarafından Arapça 
söylev. 20,45 Bimen Şen ve arkadaeları ta. 
rafından Türk musikisi ve halk earkıları: 
Saat barı. 21.15 Orkestra: 22.15 Ajans ve 
borsa haberleri ve ertesi ıünün proıramı. 
22,30 Plakla sololar, Opera ve Operet par
c;alarL 23 Son. 
llaflf konserler : 

13.10 Var,ova Enıtrilmantal konser. 18 

Bükret Vasile Julea orkoetrau. 18.15 Var•o 
va Solist konseri (Falla, Marx, Ravel, Ka
.ıimierz) 19.10 Bükreş Konserin devamı. 20 
Mü.nih Orkestra, şarkı. solistler. 20 BUkree 
Ruhi Romen musikisi 20.20 Varşova Ope • 
ralardan parçalar (Pll.k) 20,35 Budapeııte 

Çigan musikisi. 21.30 Budapeşte Italyan mu 
sikisi. 22 Berlin Hanz Pfitzner'in idaresin • 
de büyük orkestra konseri 22.35 Hamburı 
Solist konseri. 22,45 BUkreş konser 22,45 
Vareova Bach kantatı No. 211 22,45 Kolon 
ya İtalyan musikisi 23.15 Roma Enstrüman 
tal konseri 23.25 Hamburg Karıeık neşriyat. 
Operalar, operetler : 

22.40 Budapeste Opera orkestrası 
Oda musikisi: 

16,15 Var,ova Radyo Hlon triyosu. 22.30 
ra.riı P. T. T . C?da musikisi (earkılı) 23,20 
Vıyana Adolf Sıeberth kuarteti 
Resitaller: 

Asfalt Cadd• 
Belediye Perapalasm arkasmd•~ 

Tozkoparan caddesini asfalt 011-
yapmıya başlamıştır. Bu yolun Y8 dJD 
ması bittikten sonra BeyoğltıJl 
Köprüye ve lstanbula inecek otoııı; 
biller, Tarlabaşı yolundan sonra 
yolu taki pedeceklerdir. 

Diğer taraftan Perapalasrn a.rlc• ' 
smdan Kasımpaşaya inen yol da )-e

niden yapılmaktadır. 

Barlardan Alınan 
Kazanç Vergisi !" 

İstanbul Ticaret odası, kazanç ':'4s 
gisi kanununda tasrih edilmiy~n ~ 
sınıf ve mesleğin kazanç vergıle {}
tayin etmiş ve maliye şubelerine ~ti" 
dirmiştitr. Onun en ağır kazanç ' 
gisine tabi tuttuğıu yerler, barlar: 
Bunlar, gayri safi irat üzerinden~· 
de 130 vergiye tabi tutulmuşla ~· 
Bu nisbet, kazanç vergisinin en > 
sek haddidir. ,_./ 

ZA Y1 - Galata İthalat gümrUğU!I; 
den 9, 10, 937 gUnlU 1126 beyannsı:~ 
numaralı 7385 numaralı mahsUP ı:o ıOJ 
buzunu kaytiettim. Yenisini ata.cağ 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

M. Pakla)'1l11 

anbul Levazım ~ mirlİÖ 
tmarma komısyonu il~ _________ .... ::\f~llt 

Topane Askeri fırınında ~~ ııe 
1200 kilo sönmüş fırın kömil 1031 
850 kilo kazıntı ve kırıntı 27. 4, st' 
salı günü saat 14,30 da Topanede s&' 
tınalma komisyonunda pazarlıkl;sO 
tılacaktır. Kömürün teminatı 11~· 
kuruş, kırıntının teminatı 160 l<~r"~ 
tur. İsteklilerin belli saatte korıı 9• 

na gelmeleri. ( 433) (2249). ~ 
. . e b8,U 

KAYIP - Fener ısketesın ptl 
sandalıma ait 4813 numaralı pla1<:,11 
kaybettim. Yenisini alacağrt11 ğl~ 
hlikmü yoktıur - Sandalcı Aştl< 0 

-
Ahm __ e_t_. _____________ ~-

• 13if 
Beşiktaş İcra memurluğundan· ş• 

borçtan dolayı evvelce tahtı ha~rl· 
lmıp paraya çevrilmesine :ıuırat Y' 
len bir adet sarı karyola nıa.a. ~ ~ 
ve beş metre boyunda Uşak ha.~~~ ,
bir adet dört köşeli ıa.yna ~e d~ıd r 
det koltuk sandalya işlemeh ~e 1 dl' 
det kırmızılı koltuk ve bir adet e bl' 
kiş makinesi ve iki adet lamba. 

8 r4' 
jor ve bir adet Amerikan do:Z: pe-ed' 
açık artırma suretile ve bilmilı~~ 0~ 
ve tellii.liye ve saire müşteriye 8 ~~ 
mak Uzere 15. 5, 937 tarihine ınU t ı' 
cumartesi günü saat 10 dlln saa al'' 
ye kadar BeşiktaQ Köyicinde l' ~re~· 
yerinde satılacağından talinteritı ,c1-• 
mi mezkO.r ve saatte hazır buıurı 11ıır· 
memuruna mUracJıatlan nrıp 

ihtira ilanı ~ 
"Ateş silahlan için sulp 11 ,. 

gO tı1 
kama,. hakkında almmış otan ııf 

yıs 1931 günlü ve 1191 sayılı i?ıt iJ' 

beratı bu kere mevkii fiile konııı'~ , 
f cflr 

zere ahere devrU ferağ, veY8 ~ 
mişlerdir. 

Saat 13, te muhterem ml..safirler 
ve B. Ve bayan Köseivanof, otomo -
bilerle Vrania sarayına giderek öğle 
yemeğini kralın misafiri olarak bura 

hut gibi yazlik mahsullerini de eke

mediği için telaşa dilşen çiftçi, bu a
yın Uçünde ince ince yağmıya başh
yan yağmur Uzerine sevinmiştir. 

Araç, (TAN) - Burada mektep edilecektir. 

19,20 Budapeşte $arkı resitali (Piyano 
resitali) 20,30 Viyana Franz Schubert muli 
kisi 21.lS Prag_ Yuroslav haLk sarkılan. 
21.20 Bükres Pıyano konseri (Haydn) , Fri 
edman) 21,45 Berlln Pllk ile ıolo muıikl 
parçaları. 22 Var,ova Chopin muııikisi . 22 
R_oma milli. havalar 23.30 Milnlh Respighi'. 
nın eıerlerınden sonatlar (piyano) 23 35 
Prd Çift piyano musikisi. ' dileceğinden talip olanların aıı.ıııt~ u· 

·11e ıll 
tktısat hanında, Robert Ferrı,, 

da yemişlerdir. 
Saat 14,45 te, Başvekil İsmet !nö

nU ile Hariciye Vekili Dr. Tevfik RUş 
tU Aras ve refakatlerinde bulunan 
zevat, Vraniadan Sofyaya dönmU' • 
terdir. 

Sa.at 16.34 de TUrkiye Başvekili ve 
Hariciye Vekilinin maiyetlerindeki 
zevat SofY.adan semplon trenine bin
mişler. B. İsmet İnönü ve RUı,ıtü A -
ras ise ayni trene saat 16,53 de Ka. 
ziçene istasyonundan rakip olmus -
lard~. ' 

Trabzonda Talebe 
Pansiyonu Açdacak 

Trabzon (TAN) - Orta ve lise 
tahsili için hariçten şehrimize gelmiş 
olan nehari talebelerin otellerde ve 
hanlarda yatıp kalkmaları doğru ol
mıyacağı dlişUnUlerek C. H. Partisin 
ce bl.r talebe pansiyonu açılmasına 
karar verilmişt!r. 

Elektrik Saatleri iyice 
Muayene Edilecek 

' Ankara, 20 (TAN) - ÖlçU ve ayar 
ınüdürlliğü, elektrik saatlerinin kon -
troıu için Avrupadan bir cihaz getirt_ 
miştl.r. Bu cihaz ile !stanbulda elek · 
trik saatlerinin hassas surette mu -
Nenesi yapılacaktır .a. 

Yağmur, devam ediyor, köylünün 
sevinci de artıyor. 

Silivri Susuz 
Kaldı 

Silivri belediye reisi bize g8nder
diği bir mektupta, park yapılması 
için ilk okul önilndek1 toprak yığın. 
larmm kaldmlmuında ve kasabanın 
diğer işlerinde yol müteahhidinin hiç 
bir yardımı geçmediğini, bu toprak
ların hal.km çalLŞmala.rı ve halknı 
kamyonlariyle kaldrnldrğmı bildir • 
mektedir. 

Belediye reisi ayni mektubunda, işi 
üzerine alan müteahhidin 11u yolları
nı bozduğunu ve Silivriyi susuzluğa 
mahkum ettiğini de haber vermekte
dir. 

Zilede Dikit ve Nakıt Sergisi 
Zile, (TAN) - Geçen yıllarda ol

duğu gibi bu sene de bir makine kum
panya.sının teşebbtlsiyle dikiş ve na. 
krş salonu açılmış, bir ay buraya de
vam eden bayanlar çok iyi istifade
ler temin etmişlerdir. 
Kadınlarımızın bu mUddet zarfın

da vücuda getirdikleri eserler teşhir 
edilmiş ve herku tarafından beğeni! 
miştir. 

ittihaz edilmiş olan bir ahşap binada 
303 U erkek ve 57 si kız olarak 360 
yavru okumaktadır. Mektep binası, 
lhtiyaca kafi gelmediğinden, beş se
ne evvel temeli atılmış olan dokuz 
dersaneli okulun inşasına haziranda 
başlanılması takarrür etmiştir. 

Kastamonu kültür direktörü İrfan 
Alıcıoğlu, kasabamıza gelerek Türk 
inkıllbı hakkında bir konferans ver
miştir. O gün kasabamızda pazar bu. 
lunduğundan köylüler de konferansı 
dinlemişlerdir. 

lzmir Ticaret Klübil 
İzmir, (TA.ı~) - Şehrimiz ticaret 

odası tarafından vuku bulan teşeb. 
büs Uzerine lzmirde mükemmel bir 
ticaret klübU binası inşası tekarrUr 
etmiftir. Birinci kordonda yapılacak 
ve müteaddit salonları, bilardo dai
resini, lokanta kısmını ve geniş bir 
bahçeyi muhtevi olacaktır. 

lzmir Mualimlerine Tazminat 
Bedeli 

!zmlr, (TAN) - !zmir muallim· 
lerinin 933 - 934 yıllarında ta.hak. 
kuk eden tazminat bedellerinin veri. 
lebilmeei için lA.zrrn olan 17 bin lira 
temin edilmiştir. Bütçe ta.atik edilir 
edilmez muallimlerin paraları veri
lecektir. 

Yenicede Tren Kazuı 

Mersin Yenice istasyonunda çok fe 
ci bir kaza olmuş, tre nateşçl Devri9i 
çiğneyip parçahyaraka öldürmlişttir. 

İşbu muahede tasdiknamelerin te -
atisini takip eden 1~ inci gilnU mer'i

yet mevkiine girecektir • 
Yukarıdaki ahkamı tasdik etmek 

üzere tarafeyn murahhasları işbu 

muahedeyi imzalamışlar ve mühürle. 
mişlerdir. 

Ankarada 7 nisan 1937 tarihinde 

iki nüsha olarak tanzim edilmiştir . 

Dr. T. R. A.ru Muhammed 

El - Moftl 

El - GazaerU 

(Ajamı, ikamet muahedesiyle ta • 
biyet mukavelenamesi metlnlerini de 
bildirmektedir. ) 

Tahsin Uzer 

lskenderiyeden 
Dö1tdü 

Bir müddet evvel İskenderiyeye git
m~ olan ÜçUncU Umumi Milfett!4 B. 
Tahsin Uzer, şehrimize dönmüştür. B. 
Tahsin Uzer, bugünlerde Tra.bzona 
giderek oradan Erzuruma geçecek • 
tir. 

Trabzon - Erzurum tra.ıudt yolu 
~!zerindeki bozuklukların tamirine 
başlanmııtrr. Beşinci Umuınt Mtifte
tl~lik kurulması hakkındaki haberle
re göre, Dahiliye Vekilimizin / Şark 
vilayetlerinde yazın bir seyahate çık
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Dan~ muslldsl: 
20 Breılav 23.20 Var~ova 23,30 Berlin 

24,15 Roma. racaa.tle.rı ilan olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi ArttırJ1'19 

ve Eksiltme Komisyonundan: , 
1 - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahili.Jld~ 

tırılacak (214296) lira (7) kuruşluk keşif bedelli pa.nııiyon binası 
ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuımu,tur. 

2 - Bu işe a.id şartname ve evrak funlardır: ~-
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hu11u11t ve fenni 9a.rtlal'• il 

siyon projesi taksimatı dahiliye liste.si, tahlili fiat cetveli, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Plan ve projeler e)' 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı (11) lira bedel mukabilinde ıtı 

tep idaresinden alabilirler. ıxıilr 
3 - Ek~~ltme 7-~937 ~arlhlne mUs~dif c~~a gtinti saat 16 de GUııtı9' 

suyunda yuksek muhendı.s mektebi bınaaı ıçındeki arttırma ve eıcs 
komisyon unda yapılacaktır. l<ıc•' 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11965) lira uıtı~ş J 
teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getif1l1 
lazımdır. ı 

A - Nafıa Vekaletinden almmış yapı mUtearhltliğl ehliyet vesil<~~
B - (50000) liralık iş yaptığına dal.r nafıa vekaletince tasdikli ve 
C - 93~ yılma ai.d ticaret. od~sı vesika111. . ~ol' 

5 - Eksıltmeye gıreceklerın bızzat diplomalı Mühendis veya ~f ııtl ı ~' 
ması veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altında işin yapılS.C~6ıf' 
inşaat müddetince işin ba..,mda bulundurulacağını taahhUt etmesi ı!~if I'' 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 Uncu maddede yazılr !matten il ~ 
a.t evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arltl~0~t• 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. ıcıı6P 
ile gönderilecek mektupların n~hayet UçU'lcU maddede yazılı saate trl 
gelmiş olması ve dış zarfın mUhilr mu mu ile iyice kapatı1m1'! bU~~ıt 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. "2143 ... 



================================================u 

/ 

Kapalı Zarf Uaulile Eksiltme tlinı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksitlmeye konulan iş: Malatya Jstasyon tesisatında olan 535 

metre uzunluktaki yolun parke taş kaldınm inşasıdır. 
Keşif bedeli "25 715" lira "85" kuruştur. 
2 - Bu İ§e ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Silselei fiat ve keşif hülasa cetveli 
lsteyenler bu evrakı "130" kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprt:.!r 

Reisliğinden alabilir. 
3 - Eksiltme 4-5-937 tarihinde salı günU saat 16 da Nafıa Vekaletin

de Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "1929" liralık muvakkat te
minat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayılı nushasmda çıkan talimat
nameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. lsteklile -
rin teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler k~bul edilmez. "942'' "2159" 

lstanbul Dördüncü icra memurluğundan: 
Nedime tarafından Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek edilip 

heyeti umumiyesine (3572) lira kıymet takdir edilen Rumelihisarında 
Yaşmakçı Şecaattin mahallesinin Hisar caddesinde eski 17 yeni 35 ve 
No. taj 62 No. ile murakkam hududu bir tarafı Esma ve saire veresesi 
Nafia yalısı bir tarafı Toğrulun yarıın hissesine tahsis olunan 914 ziralı 
sahilhane bir tarafı hisar balta limanı caddesi ve bir tarafı deniz ile mah 
dut yalı ile bir tarafı Esma veresesi dağ mahali ve bir tarafı Toğrulun 
hissesine tahsis kılınan 3412 arşın dağ mahali ;e bir tarafı Canim paşa 
tariki ve diğer tarafı Hisar Balta Hma.nı caddesı.le 1?a~dut hane ve pişi _ 
gahmdaki dağ mahalinin satılmasına karar venlmıştır. Evsafi : ahşap 
kapıdan girildikte zemini çini döşeli bir.sofa üzerin?e iki oda ve gine iç içe 
geçilir diğer iki oda ile bir hela ve aynı mahalde bır banyo mahali vardır. 
Sokak kapısının karşısında ve ayni sofa üzerinde camlı bir kapıdan de _ 
nize nazır balkona çıkılır. Balkonun zemini çini döşeli ve ahşap par _ 
maklıklıdır. lç içe olan odalardan bi.riSine döşeme ve merdiveni kapıyan 
bir kapaktan tahta bir merdivenle küçük bir mutfağa inilmektedir. Bi _ 
nanın alt kısmı: Bu kısma sokak seviyesine nazaran çok münhat olan 
sahil tarafındaki bahçeden üç ayak merdivenle çıkılır, tahta bir kapıdan 
gir.ilince zemini taş döşeli ufak bir sofa üzerine bir oda ve tahta merdi • 
venle bu kısmın üzerinde sıva ve döşeme noksanları bulunan diğer bir 
oda vardır. Binanın sahile doğru kısmile yanında bahçe ve arazisi var
dır. Binasile beraber mesahai sathiyesi 612 m2 olup bundan 46 m 2 saha 
üzerinde bina yapılmıştır. Dağ mahallinin evsafı: Bu mahal binanın cep
hesi karşısına tesadüf etmekte ve so kakt~ da~.m hattı balasına çıkmalt
tadır. İçinde biri sokak üzerinde olmak lizere uç tane kalın set divarını 
ihtiva etmektedir. Mesahai sathiyesi 1428 m2 dir. Dağ mahali pek çok 
kabili istifade taşı ihtiva etmektedir. lşbu maa müştemilat yalı ile dağ 
mahali tapu kaydi üzerinden. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mlişterilerin kıymeti mu
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi -
nat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 
1-4-937 tarihine müsadif perşembe günü Dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci arttırması 1-6-937 tarihine mUsadif Salı günU 
dairemizde saat 14. ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi 
takdirde son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 16-6-937 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en 
çok arttıranın üstünde brrakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanu • 
nunun 126 inci maddesine t evfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak rakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialar.mı ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirm&
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıya.nlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiyeden ve dellaliyeden ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf icaresi 
bedeli mlizayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteri· 
ye aittir. Daha fazla malUmat almak istiyenlerin 936/ 2133 numaralı dos
yada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp 
anlayacaklan ilan olunur. (2216) 

Nafıa Vekaleti 
Devlet Demiryolları Avrupa Hattı 

işletme Müdürlüğünden: 
23 Nisan 1937 tarihinden itibaren Sirkeci - KUçUk Çekmece Banliyö -

sünde tenzilli D. D./131 No. lı yolcu tarifesinin tatbikine başlanacaktır. 

Bu tarüeye göre Banliyö hattı (lstanbul - Yedikule) (Yedikule - Bakır

köy), Bakırköy - KUçUk çekmece) olmak üzere 3 mıntakaya a~Tılmıştır. 
Bu 3 mıntakaya göre §U ücretler alınacaktır. (2214) 

Gidiş Gidiş-Dönüş 

l II m l ll m 
Yalnız bir mmtaka içindeki istasyon-
lar arasında 12 9 7 17 13 10 
İki bitişik mıntaka istasyonla.n ara-
sın da 16 12 9 23 17 13 
Birinci ve üçüncü mıntak& istasyon • 
ları arasında 22 16 12 34 23 17 
(Kumkapı - Zeytinburnu) ve (Yeni. 
mahalle - Küçük çekmece) kısımlan 
bir mıntaka addelilecektir. 

Bu ücretlerde köprüler 
. 

nakliye resmı ve 
vergisi dahıldir: 

ÇOCUKLAR - 5 yaşına (beş dahil) kadar olan çocuklar ebeveyinl• 
rinin yanında parasız taşınır. 5 yaşını geçmiş olanlardan yukardaki üc
retler tam alınır. 

15 günlük kartlar için 15 gidiş • dönUş ücretinden % 20 tenzilat 
Aylık kartlar için 30 gidiş - dönüş Ucretinden % 30 tenzili\t 
Üç aylık kartlar için 90 gidiş - dönüş ücretinden % 40 tenzilat 
Halen satın alınmış bulunan aboneman kartları müddetlerinin nihaye-

tine kadar muteberdir.. 
BlLETSlZ YOLCULAR - Banliyö katarlannda biletsiz yolculardan 

s;nıf ve mesafe gözetilmeksizin köprüler resmi ve nakliye vergisi ile bera
ber maktuan 26 kuruş alınacaktır. 

SINIF FARKLARI - Biletinin gösterdiği sınıfdan yliksek bir sınıfta. 
seyahat edenler ayrıca 16 kuruş mukabilinde yeni bir bilet alacaklardır. 

Anahat yolcu tar.fesinde tenz ıat 
Istanbul • Edirne, Alpullu • Kırklareli hatlarında 23 Nisan 1937 tarl • 

hinden itibaren D. D/ 130 No. lı tenzilli yolcu tarifesinin tatbikine başla • 
D <ı.ktır. 

MezkO.r tarüe 106/ 107, 322/ 323 No. lı muhtelit katarlarla seyahat ede
cek yolculara umumi tarife üzerine gidişte % 50, gidiş • dönüşte % 60 
tenzilatlıdır. Yalnız 8/ 9 No. 1ı D. O. katarları ve 308/ 309 No. Iı Otoray 
içlıı gidiş-dönüş bileti almak şartile % 60 tenzilattan istifade etmek is • 
ti yenler birer f otoğrafilerini biletler üzerine yapıştırmak üzere gişelere 
vereceklerdir. 

Gidiş - Dönüş biletlerinin dönüş krsımlan 15 gUn muteberdir. 
Yalnız gidiş bileti alan yolcular tam tarife Ucreti vereceklerdir. 

Mektep talebesine mahsus aylık abonıman 
kartı 

Umumi tahsil dereceleri dahilinde tedrisatta bulunan resmi ve musad
dak hususi, ilk, orta, lise mekteplerine, Universitelere devam eden ve 25 
yaşını geçmiyen ve kazanç getirir bir işle meşgul olmıya.n talebelere ı 
Mayıs 1937 tarihinden itibaren D. D/ 119 No. lı hususi tenzilli abonemaa 
tarifesi tatbik elilecektir. Bu tarifeye göre alınacak licretler şunlardır. 

1 - 8 Kilometroya kadar olan mesafeler için 
9 - 14 Kilometroya kadar olan mesafeler için 

15 - 25 Kilometroya kadnr olan mesafeler için 
26 - 4~ Kilometroya kadar olan mesafeler için 
46 - 70 Kilometroya kadar olan mesafeler için 
Mufassal tarüe istasyonlara ası1mıştır. 

il. ııı. 
150 100 
200 125 
250 175 
450 300 
750 500 

T. C. D. D AVRUPA HATTI 
9. İŞLETME MODORLOGO 

lstanbul Beşinci icra memut luğundan: 
Celalettinin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede 

ipotekli bulunan ve paraya çevrilmesine karar verilip tamamına (1029) 
lira kıymet takdir olunan Şeb Ebillvefada Dartllhadis mahallesinde med
rese sokağında eski 1 yeni 3, 11/ 1 No. lu sağ tarafı Salih arsası arkası 
Hatice Şerife ve saire arsası sol tarafı Mustafanın 86, 87 No. ıu arsası önü 
sabuncu hane sokağı ile çevrilmiştir. Evsafı: Hacı Kadın Medrese sokak 
eski 1 No. lu hane kiigirdir. ı.ıumerotaj 11 No. dur. (imaret sabunhane so 
kağı) zemin kat : Bir oda, bir hela, bodrum karosimen taşlık bahçede sa
laş oda, birinci kat: Bir oda bir hela vardır. Umum mesahası 96,50 m2 
dir. 37 m2 bina kalanı bahçedir. Yukarda evsafı yazılı ev tapu kaydında 
olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmiştir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek miişterilerin kıymeti mu

hammenenin ~o 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi -
nat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat. ten
viriye ve vakıf borçları borçluya. aittir. Arttırma şartnamesi 
15-4-937 tarihine mUsadü perşembe günü Dairede mahalli mahsusuna ta
lik edilecektir. Birinci arttırması 1-6-937 tarihine müsadü sah günü 
dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel.. 
kıymeti muham.menenin % 75 ini bulduğu takdirde liste bırakılır. Aksi 
takdirde son arttırmanın teahhtidli baki kalmak üzere arttırma on beş 
gUn daha temdit edilerek 16-6-937 tarihine mUsadif Çarşamba gUnU 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en 
çok arttıranın üstünde brrakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanu • 
nunun 126 inci maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak rakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı milsbitelerile birlikte Dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve 
tanzüiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf karesi bedeli mUza -
yededen tenzil olunur. Dellaliye ve 20 senelik vakıf icaresi tavizide bilü
mum vergiler gibi borçluya aittir. Daha fazla malfımat almak istiyenle -
rin 935/ 965 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. (2,218) 

lstanbul Liman işletme idaresinden: 
1 - İstanbul Liman işletme idaresi 26-4-937 pazartesi günU sabahı 

servislerile Galatada rıhtim üzerinde yeni binasına "sabık Merkez Rıhtım 
Hanı,. nakletmiş bulunacaktır. 

II - Yeni binanın t~lefon santral No. ıı 44678 dir. 
III - 22-4-937 perşelmbe saat 13 den itibaren pazartesi sabahına. kadar 

harici muamelat bürosk,ı muvakkat telefon No. sı 43803 dir. 
iV - 3.5.937 paza.rtlesi sabahından itibaren de Galata muamelat gişe _ 

leri veni binanın mirı a b l acı · 
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Pirinç - Yulaf - Mercimek - Buğday - irmik - Patat<' I 
Mııır - Arpa - Bezelye - Ça\rdar - Türlü - Badeııı 

MARKAMIZ SAGLAMLIK 
VE 

UCUZLU~UN TEMINATIDIR 

'it R K IE K ·y E K A D 1 N .K U M A e L A A 1 , 

KUNDURALAR, SAAACIVE, HAZIA ELBiSE, 

~T U H A fi f V E E S V A S 1 VE S A i R E 

VE~Ll MALLAR 

PAZARLARI 

Türkiye Ziraat Bankası Ödemiş Su ve 
Elektrik işletme Direktörlüğünden: 
İdaremiz Fen Şubesi şefliği için bir mUhendise ve Fen kısmında istih

dam edilmek üzere bir elektrik usta başısma ihtiyaç vardır. Bu vazifelere 
talip olanların aşağıda.ki vesaik ile tahriren İdare Direktörlüğüne veya 

İstanbul Ziraat Bankası muhasebesine müracaat etmeleri. 
A - Nüfus cüzdanı sureti "Fotoğraflı" 
B - Mufassal Tercümeihal 
C - Diploma ve bonservislerin m usaddak suretleri. 
D - Vazife kabulü için ileri süıiilecek §artlar. "2139" 

DıYlet Oamlryollan ve limanları l$1ılme U. idaresi llinlan 

Muhammen bedeli (9000) lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pamuk yağı 

3-~1937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 

bina.sında satın alınacaktır. 

Bu ~e girmek istiyenlerin (675) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No. lı 
nUshasmda intişar etmif olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımclır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar -
paşada tesellüm ve 11evk ,efliğinden, lzmirde Alsancak mağazasından, 

Ada.nada Altıncı lŞ!etme mUdürlUğUnden dağıtılmaktadır. (2063) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
SATINALMA KOMİSYONU İLANLARI 

Muhammen bedeli (50) lira olan Zeytinburnu si18.h tamirhanesi ara • 
zisi dahilinde yetişen otlar Salıpazannda askeri fabrikalar yollamasın -
daki satmalma komisyonunda açık arttırmaya kahulacaktır. lsteklilerin 
375 kuruş muvakkat teminat parasını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatıra
rak alacakları makbuzla 27-4-1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de 
2490 No. lu kanunun maddei mahsusundaki vesaiki hamilen komisyon-
da bulunmaları. (2089) 

• • • 

Kırıkkale de Yaptırılacak Su Tesisatı 
Kefi! bedeli ( 40000} lir~ olan yukarıda yazılı tesisat a.skerl fabrikalar 

11mum müdUrlUğU aatmalma komisyonunca 8-6-1937 Salı günU saat 15 te 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (iki) lira mukabilinde komisyondan vetjlir. Taliplerin mu -

\•akkat temi.Qat olan (3000} lirayı havi teklif mektuplarını mezk\ır günde 
aaat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
ka.nunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muaY}'ell gün ve saatte ko-
misyona. müracaattan. (2181) 

Birinci smıf Tornacı Aramyor 

Eskişehir Tayyare Fabrikası 
Direktörlüğünden : 

Aşağıdaki şartlan hıµz müsabaka imtihanı ile hirlnci smıf 8 Tornacı 
ustası almacakt.ır. 

1, - Yaşı otuz beşi geçıniyecek. 
2. - Ecnebi kadınla evli bulunmıyacak. 
3.- Imtihan 17 /Mayıs/1937 Pazartesi günU Eskişehir Tayyare fa.b-

rikasmda yapılacak. 
4. - !mtihan neticesine göre 3 - 4 lira yevmiye verilecek. 
5. - Askerliğini bitirmiş bulunacak. 
6. - Bilumum masraf herkesin şahsına aid olacaktır. 
7. - Sanayi mektebi mezunları tercihen alınır. 
Not: Askeri fabrikalardan istüa suretiyle ayrılmaması şarttır. (2194) 

Nafıa Vekaletinden: 
, . 3mayıs 1937 pazartesi günü saat 15te Ankarada Vekllet malzeme Ek
sıltme komisyonunda 2700 lira muhammen bedelli 15 \ton Sap'ın açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksitme şartnamesi ve teferrtlatı Vekllet malzeme müdürlüğünden 
parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kuruştur. 

İsteklilerin 3/ Mayis /1937 Pazartesi günü saat 15 de komisyonumuzda 
hazır bulunmaları lizımdr. (947) (2160) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
~~alar. Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 22 _Nisan _ 1937 

t:-rihı~.d~ itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
Kadık?.~nden saat 23,05 te kalkan vapur 22 - Nisan _ 937 den itibaren 
Kndıkoyünden 23,30 da. H. Paşadan 23,38 de kaldırılacak ve Köprüye 
23,55 te varacaktır. (2186) 

lktısat Vekaleti Ölçü ve Ayarlar 
Müdürlüğün der 

.lktisat Vekaleti ölçüler ve ayar müdürlüğü i~in ali tahsil görmü elek-
trik ve makine mühendisleri alınacaktır. ş 

•"'!\ ı ~ 
t' ·1uı1Jı1ı ,,. • /..,ı""' .. ; •• ·ı.~. 

HA 
ÖZLÜ 

. .... 

AN 
UNLARI 

Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziz gıdalara bayılıyorlar. Tabia • 

tin saf hububatınm özlerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk rıd 
vü nüma buluyorlar. Ç-a.buk büyüyorlar. Hastalıksız ve çok uzun öınUt 
lü oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismine ve markasına dikkat ediniZ· 

Eczanelerde ve bakkaliyelerde bulunur. H A S A N O E p O S L): 

lstanbul, Ankara, Bey.oğlu, Beşiktaş, Eskişehir. Şeraiti haiz olanların en kısa bir zamanda ewakı müsbitelerile birlikt 
Ankarada ölçUler müdürlüğüne müracaattan. (915) (2074} e ''••••••••••••••••••••••-~ 
-.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.---;.~--.~~~~~~~-~ 

lstanbul Harici Askerl 

--K-ıtaatt 11a_nıar1 - N E o K A L M ı· N 
Tekirdağ kıt'alan için 125,000 kilo 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyat·k, Baş ve · DiŞ 
Ağrllari Artrit.zm 

ve Malkaradaki kıt'at için 70000 kilo 
sığır eti kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Tekirdağ etinin beher 
kilosuna 24 kuruş muhammen bedel 
üzerinden ilk teminatı 2250 liradır. 
Ve Malka.radaki kıt'at etinin beher ki 
loswıa 22 kuruş muhammen bedel 
üzerinden ilk teminatı 1155 liradır. 
Tekirdağı etinin ihalesl 10 mayıs 1937 _....._ _________________________________ _ 

pazartesi günü saat 11 de ve Malkara. 
krt'at eti ihalesi ayni günde saat 16 
dadır. Şartnamesini almak istiyenler 
her gün ve münakasaya iştirak ede • 
ceklerin mektuplarım ihale zamanın 
dan bir saat evvel komisyona makbuz 1 
mukabilinde vermeleri. (670) (2125) 

• • • 
İslahiye Akbez krtaatile Fevzipaşa 

konağının ihtiyacı olan 280700 kilo 
'Un kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
rnuştur. Muhammen bedeli 37906 lira 
65 kuruş olup ilk teminatı 2842 lira 
99 kuruştur. Eksiltme 12 mayıs 937 
çarşamba günü saat 11 de yapılacak
tır. Teklif mektuplan saat 10 da ko
misyon başkanlığına verilmiş olacak
tır. Şartname komisyondan alınabi
lir. İsteklilerin hüviyet varaka ve i
kametgah vcsikalarile birlikte fslahi
yede Tuğay Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (675l (2243) 

• • • 
İslahiye, Akbez kıtaatile Fevzipa

şa konağının ihtiyacı olan 162 ton un 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu3 -
tur. Muhammen bedeli 21870 lira 
olup ilk teminatı 1640 lira 25 kuruş
tur. Eksiltme 12 mayıs 937 carşam
ba günü saat 15 te yapılacaktır. Tek
lif mektuplan saat 14 te komi~yon 
başkanlığına verilmiş olacaktır. Şart 
name komisyondan alınabilir. İstek
lilerin hüviyet varaka ve ikametgah 
ve vesikalarile birlikte fslli hiye Tu
ğay Satınalma komisyonuna gelme
eri. (677) (2245). 

* * * 
Kapalı zarf usulü ile 30 ton benzin 

satın alınacaktır. Muhammen fiyatı 
32 kuruş olup tutarı 9600 liradır. ilk 
teminatı 720 liradır. Şartnamesi Tüm 
satınalma komisyonunda her gün gö· 
ıiilebilir. İhalesi 3. 5. 1937 pazartesi 
~nU sut 16 dadır. İstekliler kanu
nun 2, 3 cU maddelerindeki vesika ve 
teminat mektuplarmı havi zarflarmt 
belli gün ve saatten en az bir saat ev
veline kadar Kırklarelinde Tlimen sa
tmalma komisyonuna ve-meleri. 

(676) (2244) 

Sahibi: Ahmet Emin Y ALllAN 
Umumt Neşriyatı İdare Eden: 

S. SALİl\I 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 


