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BAŞ MU HAR R 1R1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Belgrat toplantzsı başladz 

~ENi ÇOCUK 
ANSiKLOPEDiSi 
Bu kuponlan top)aymız 10 kupo 
na kar ı Y'eni Çocuk Anıik1ope
cliıini 7 ~ kunıta alabilir.iniz. 

DAHILi HARP ŞiDDETLENDi 

Sanayi Yugoslavya Tarafından PAŞANIN 

ispanya asileri 
bütün cephede 

Hey' eti 

Geldi Müttefik Devletlere Kat'i ! 

____ __...,/ Teminat _ı 
l hep ricat ediyorlar CENAZE 

MERASiMi 

~Ölen 
e 
veı, • 

ıu ır 
Çilnl 

;levir 
.. Ahmet Em'in YALMA N 

E ski neslin en temiz adam

larından biri aramızdan 

göçüp gitmiştir. Mareşal İzzetin 
arkasından bütün Türk milleti 

derin bir teessür duyacaktır. 

Yalnız Yemend_ki muvaffakıye
ti bile ismini gelecek nesiller ta
rafından hünnetlc yadettirmiye 
k6fidir. 

Usfte: Dün gelen /ngiliz sanayi 
heyeti, altta : B. Bras er 

1 

Verildi 
Bir Fransız gazetesi ise 
l Y ugoslavyanın Küçük 
i Antanta iki darbe 
vurduğunu yazıyor 

Belgrat, 1 (Radyo - TAN) - K üçük 
hilaf Konferansı, it ilafa menıup hariciye 
nazırlarının it tirakile bugün burada ilk lop
lantısmı iki celse h alinde yaptı . G ece de Çe
koslovakya Elçiliğinde hususi bir ak am Y -
meğinde yin müzakere fırsatını buldular. 
Yarın ıabah ta iki içt~ma yapı lacak ve on· 
dan ıonra bir resm i tebliğ netredilecektir. 

Konferansta Romanyayı Hariciye Nazırı 
M. Antoncsko, Çekoslovakyayı da yine Ha
riciye Nazın M. Krofta temsil ediyor. Misa

fir nazırlar bu sabah Belgrada geldikleri za

man istasyonda bizzat Başvekil M. Stoyadi

noviç tarafmpan karşılandılar ve hararetli 

istikbal merasimi yapıldı. 
Neler görüfiilüyor? 

Belgrat, ı (A..A ) - Kilçuk ıtili.f kon! an mm 
bugUnkU toplantısında. umumi tetkik t yapılmış ıc 
küçük anfa~mayı ali.kadar eden m elerle, lspanya 
hadiseleri ve y ni garp misakı gibl metıeleler tctkık 
edilmiştir. Yarm neşredilecek olan resmt tebliğde kU-

!'--~~~~~~~ 

. 
... ki adraznm m lr lzz t Pa anın cenaze i, dün, 

biıJ uk n.sl.erı nıern imle ok ldınlnral\ Karne hm tte-
1 1 hltlikte llnhın rnhınethı te\lll edildi. en U'l I 
tnldJJ eden "TA •,. muharririnin ) 21 ı, m rhumun 
lınhratına nlt bir fmıl U birlik1e, bugun l edinci D) • 

fnd clır. 

Yine Birçok 
İtalyan 

Esir Düştü 
Londra, 1 (Tan) - Madrit 

hükumetinin neşrettiği resmi 
bir tebliğe göre, Cümhuriyet· 

çiler, Guadelhara cephesinde 

Scpanta kasabsını zaptetmiş -
ler ve burada mühim miktar

da harp malzemesi bulmuşlar
dır. Asker firarileri hükumet 
hatlarına müracaat ediyorlar. 
Diğer bir tebliğe gorc hlikümet 

kuvvetleri Mirııboioyu işgal ettikten 
sonra ilerlcmeğe devam etmişl<'r ~'e 
asilerin mUnaknlilt )Ollannn hlikım 

miıhım se\'kUlccyş mevzilerini ele ge 
çirmişlcrdir. HUkümct t.nyynrelf'ri 
Milcrin dUmdıırlnrını bombardıma • 
na istirnk etrni lir . 

Asiler bu cephedeki Se .. lice~ ka • 
r.ı..ıbasını tahliyeye başlnmıı:Jlanıa da 
hlikfımct topçulnnnın ateşi tahliye' i 
~liçleşlirmcktedir. Avila mıntaknsm. 

dn topçu faaliyeti devam ediyor • 
Cümhuriyctçiler Arg-on yolu lmti • 

dadıncn ilerlcmi ı, Tclednnca kasnba 
sınr işgal ctmişlt'rdir. 

Bir s nt sUren muharM>e netice • 
eındc tanklann hfm l "1 nlbnda Le.. 
dnncavı i g 1 etmı fordır . 

A ilrr bocala '" cluruvor 
Asiler Onivcrsit ş hrind )eni fs • Mar şal 1zzetln ukerlik hayatı, 

dürilst \•e temiz bir örnek halinde 
J::'CC~stir. Kuuı Allren POiitika haya_ 
tı, mtinakllfa davet eden ayn bir bap 

Karabük 
Fabrikası 

Kurulurken 

çilk ~laşmanm nok~i na~rmca~-~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ni batı paktı meselesinde. batı ernni • 
yetinin no~ Avrupnııı emniyetinden 
aynlmıyaca~'llll tokrar edileceği bildi

tihka mlar vuC"ude g<'lırml'~c u • raş • 
mı lar a da hük\ımt't topnılnn, dil • 
manı siperlerine a\dcte mecbur et
mi tir. teşkil eder. 1 

He~üz 32 yaşında genç bir erkanı 
harı> ıken, 1 96 Yunan harbini ka • 
za.ndının başlıca A.mU diye ismi du • 
yutmuştur. Bundan sonra eski dev
rin fenal.ıklarından, rnc.şrutiyet de\'. 
rinin polıtlka lhti~Janndan daima 
uzak kalmlf ve Yalnız vatan duygu. 
•iyle ve tam askerce bir vazüe te • 
Ji.Jddaf ile ya,amıftır 

rilmektedir. 

Yutroslavya teminat verdi 
B: Brauert d iyor ki : ' 'De- Diğer tnraftan 1.ann,,dlldlğine 
?1'~ ve çelik İfİ erkekçe bir gitrt', B. to~ adlno, iç, ltaJya -
ı.tır T .. k "h" l 'nuoala \ ·t.·a anlac;;masının ne prt-• ur m illetinin tarı ı - ... J :1 

böy l b. · · ba · lar altında aktedlldl.ıı..ı.ı anlatnut e ır •tı •arabileceiı- ~--
ne canlı bir delildir .,, \'e bu anlqmuınm vapslavya. 

nrn ne evvelki tf.ıahhlttlerine, ae 

Suriyeli Serseriler 
Çetesi, Türkleri 

Öldürmiye Başladı 

Kardowda, Poıoblanko mıntaka • 
!::mdn hUkfırnt>t knwetlerlnln taamı· 
zu inkişaf etmektedir. 

Asıl<'r bUtUn f!:ıtikamctlerdc ric'at 
cdivorlnr. DünkU muhareb<'lerdc \'a • 
ralananlann çoğu Fa•lı ve ttalyandı
lar. EndülfüıUn en miıhlm '~hrl ol 
ve hUkfımttin eline geçen Jaen ~ 

Kendisine bir vazife veril' . ınce aza. 
mlaıni yapnııttır. Neaillerce Anadolu 
yav.rulanna bir mezar ola.n Yemen 
işini kokUnden halletrnlıtir. Her ifte 
yarım tedbirle hareket edilen bir de. 
\ir için İzzet Pa,anın Yemendeki ic. 
:;8'.tı sayılı bir muvaİfaluyet sayı • 

Karabük demir ve çelik ışı- dMtluk ve lttlfakJanllS ve ae de 
nin umumi mühendisi Brassert ıımetler Cemlyetlyle olan mbae 

H ... a, l (Husuıi) - V ataniler tarafından tertip edilen ve 
mahalll hükumetten yardım gören müıellih serseriler, tecavüzle
rini fittikçe artırıyorlar. Bu serserilerin te9kil ettikleri çeteler, 

vinç içindedir. 
200 "'"'alı 

Asi tav,·crelcr Bilbaovu bombıt 
man Ptmlı:1tir. ?00 kioıi11in bu yU~ finnasının idare meclisi reisi sebfotlerlne zarar vennedlil hak· herıün birkaç köyü basmaktadırlar. 

Son günlerde Zobohö rlik kd rlln. ölıfüi!il ve bir h~ı kadf!nntn VJtraln Bay H. A. Brassert, umumi kmda )eaiden kat'i t,enılaat ver. 
müdür B. John Miles, evvelce mlştlr. 
bu fjrmanm müzakerelerini ida Tuna i1leri 
re eden B. M. Makenzie ve şir- Tamamen Tunaya taaD<ık eden 

300 Adiiyeci 
Arasında 

Değişmeler 

'k meseleler, Macaristan ve A V\18turya 
ke tin .~1 ago şube müdürü B. i - ile ticari ve siyasi mUnuebetler, kU-

25 6Ünlülı. ıaJaret ras dun sabah Senıplon trenile çUk anla§ma ile Roma protokolları M Uta.rekede he~ey yıkıldığı lstanbula gelmişler, Karabü- grupu arasındaki iktıadJ teeriki me-
ve çözüldUğU bir aırada .bzet kün temel atma töreninde bu- sai de B. Hodza'nm Viyana eeyaha. 

Pa.şa sadrazam sıfatiyle idin önün • lunmak için dün akşam Anlca- ti ile alakadar olarak tetkik edilınif-
de durmağa çallftı. Bir taraftan k f 
memleketin ha.Jini + .. ___ , 1 t raya hare et etmişlerdir. ır. U uebat Ankara, 1 (TAN) - Adliye Vekl-

MWU&WJY e unu • B Bf'U8Crl dün bi k d Yugoslav - Macar m n ı 
turacak derecelere varan mentf poll- . . i i h• kk d r ar a aşımıza 1-inde eon günlerde muhtelit !eti 300 zU mUtecaviz adliyeci ara!ın-
. . . 1 . Kara.bük ş a ın a fu beyanatta mese...., • , . . terf ı. 

tika ihtira.ıı an, diğer taraftan al - b 1 uştur: rivayetler bilhua B. Kanya nm Bel. da yapılan nakıl, tayın ve ı crın 
tmcı Mehm~ entrikaları karftsın. u .. ~ Demir ve çelik sanayii, bütün grat ziyareti şayiası dönmUf olduğu liateaini huırlamıı ve Ali ~k ar
da anc~ yırmi be, gün dayandı. ağır sanayiin temelini teşkil eder. Bu- için, iyi malumat alan mahfiller B. &edilmek Uure Bat Vekilete gonder· 

Bu yirmi bef gUn içinde İzzet PL nun için Türkiye demir ve sanayilnin (Arkuaı Sa. 10 SU. of te) miştlr. 
fayı yakından tanıdım. Kendisini kurulmuını memleketiniz için son de- =====::::ıc==================-=== 
buhranlı dakikalarda hemen bergiln recede bUyük bir ehemmiyeti haiz bır 
cördilm. Metin bir ukeri ağlar bir hadise addederim. Sınai faaliyetlerin 
halde görmek kadar tnaanı sarsacak hiçbir mUhim şubesi yoktur ki, demir 
bir fey yok. ve çeliğe ihtiy~ç gBrm~in. Demiryo-

Yirmi bet günlük saduetl içinde lu malzemesi. ı~Raat rnal7.emNi, gt'mi 
izzet Paşanm gözlerinden, gözyqı inaaatı, otomobıl \'e ka~yon imalatı, 
hiç eksik olmamıftır. Delice, plan - 1n1Jarm ve. gazle_rln t~~ılne mahsus 
•ızca idare edilen bir çok hueusi borular. zıraat aletlen, ev teçhizatı 
__ , tJ k•_;_ da acizle göz ve eşyası hep d~ir ve çelikle ala-
~.ıuaa er - y ... ın 1 rd Tü k' d b' ·· Yllmulu uzun bir harpten sonra her kuı olan lfC\' e . ~r. r ıye e ülun 
•·-• al bu nevi im1tlit 1rın fabrikalar kunıl-
-ou yıkılıyordu. HUkflmet yapy • K bUk demir v l'k t ı :n•..:a 1 k · rd Ye~ muı, arıt e çe ı es sa· 

04UI, Herkes yo unu eaıyo u. tab'" y,anırf bir nat' · ı 1i • k k 1 k tının ıı ve "' ıcesı o a-
'Ve ecnebi bır ço uvvet er un · (Artcası Sa 10 Sil 3 d ) 

da.kçılık ediyordu. Bu M:lz içinde ağ. · · e 
1-ııa.ca.Jc vaziyetler her dakika birib!· 
tiııt takip ediyordu 4 • 

Büyülı bir hata 

p olitika hayatına bu . 
~ zet Paşa için iyi ol 

ekeUn kurtulu,unun Y 
(Arlruı Sa 10 su. 

Bir. Jhtilas Davası 
DUn' ~ceza mahkemesinde be

l~~in ı lirasını ihtilas eden 
belea· tah8ildan Cavid.in 

-'*iemesine,, eva medildi. Ehli\•u
raporunjtil getirtilmf'!li için dL 
aşka bir ıilne hırkaıld1 

J':' 

_,._,.....~~"""' "~"" .,..,,,, .1 """"' ""'"'"'" 

"Tan,, Sizin ıçın i 
ibOyOk bir mOsabak at 
~ daha hazırllyor 
~ ı - Çok ralbet gören darbmu11eı mtlsab&kamız tamamlandı. Bu • 
~ na Jttirak edHlerden taWttl yaver olanlar, )aılunda kıymetli bedJ • 
' yeler truanaeaJılardır. Ayn ca ~ eğlenceli yeni blr mllsabaka da • 
~ ha hazırlıyoruz. u birkaç gtla lçiade yeld mtıaabakanuz :hakkında 
~ malflmat vereeeils. 
~ Z - Arkadafınm Ahmet Emin Yalman, Ttlrk bava kahramanla. 
~ n nm hayat \'e mattral~nna alt riSportaJ serisine devam fJdl)·or. Bu 
' ~ yedinci sayfada. dünyanın Dk kadın ukerl ta~7arecl 1 kıymet-~ 
~ il ~ucumuz Bayan Sabiha Gokçeala hayabnı lezzetle, merakla ve lf-~ 
~ tiharla okuyacakıumz. t 
~ 

· · · ~ ) . dır-t hllbcr vcnh\'nr. Af!ll~r Buk 
de ikı, Akkuyu koyunde de bır rafında muvAffak olduklarını ve b 
Türk, mUtcca\izler tarafından öl. va Uıamu:il,. mllhfm '"vtat 
d~lmUştUr. Baaılan köylerden dirdiklcrinl bildirlvorhır. Fakat htf 
yagma edılen mallar da H~ımda klımct tebli~lrıi bil,.rin buradA 
açıkça satılmaktadır. Te~avüze uğ· pilskUrt.Uldliklcrini anlatmaktadır • 
rayan köylUlerin acıklı ,ıklyetleri. C b l"tt 'lrt 

ır hUk. k l k b' l ~ ~ u arı a ne maha ı umet u a ı e as - lkl hükumet tayyarcfli bugün 
mıyor · te)i bombardıman etmiştir. Za 
A rapça olrumaAı mecburiyeti hakkında malumat yoktur. Gen 
Uzkiye. ı (Hus..ısi) - Reyhani • Dellano lspanva Fasında bir ko 

yede bulunan mektepteki talebe, A. (Aricası Sa. 10 Sil. 3 de 
rapça okumaya icbar edilmektedir. 

Zorla Arapça tedrbata mecbur e. 
dilen çocuklar, grev Uln etmişler -
dir. Vaziyetten haberdar olan Sşn. 
cak maarif idaresi, mektep mUdUrU -
nU tazyik etmı., ve TUrk çocuklannın 
mutlaka Arapça okumak mecburi • 
yetinde olduklannı. akel takdirde 
bilamUddet mektebin kapatılacağını 

Kumbara 
• • • 
lkramıyesı 

Kazananlar 
bildirmiştir. . 

T ·L t LJ•ı Ankara, 1 (Tan muhabirinden) azyor, en ı ba 'k 
lş Bankasının kum ra ı ramı 

~alep. 1 (Husus~~ - Reyhanlye ve bugtln banka merkezınde ikinci n 
Amık mıntakuı koylerine jandarma Veli Ulusoyun huzurile çekil 
müfrezeleri sevkolunmuqur. Bu lOOO liralık bUyUk ikramiye An 
müfrezelerin zahiren vazlf el eri, Rey da İnhisarlar BaşmUdilrU Bay 
haniye hadieesinde alakalı görü- tin 6 yuındaki oğlu Erdoğan& 
lcnleri tevkif etmektir. Hakikatte mıştır. 250 liralık ikramiye de 
ise, gaye, bu mmtakanın Türk halkı. mişte Türkina isabet etmiştir. 
nı tazyik ve tedhiştir. .. Yüzer lira kazananlar ıun11~ Bu""''"'l rd Ara k'" IUl rl h • Konyadan KA.zrm. fstanbu 

~-· e e po oy e . ay hl hmlrd Huan Rıza Be 
vanlarını otlatmak bahanesiyle Amlk ~. Ank::.dan Galip. St\oıtetan 
ovasına sevkolunma'ktadır. Arap ga. ti Ankaradan Hldavet. 9>ivarbe 
zetelerin~ göre, Nevfil ve Nuhecen d~n Nazan, tetanbuldan Mustafa 
aşiretlcrı de akm halinde bu mınta • Bevo~lundAn Kemal. 
kaya. gelmektedirler. Bu akın \'e Avrıca 20 kumbaraya 50 ~. 
sevklerin 111ebebi. kuraklık bahanem· kumbaraya da onar Ura ıkramlye 
dir . dır. 
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TÜRKİYEDE YENİLİK iÇ NAKLIY ATTA BOYOK KOLAYLIK . 

MÜCADELESİNİN Bir Yılda Ne 
Kadar Su 
Harcadık?. 

Ticaret Eşyas ı için 
Kalktı -2/4/1937·-----

TAR.ıH·ı . ,,,. ,...,,.., """"'""' """"'"" 
r ı _,,. ı """"'""" ı ı ,..... 

2- Kayıtlar Konan 
ı ...................................... : 

j
• Hans Kohnun İngilizce eserinden : 6 ümrük ve inhisarlar müsteşarı Adil Okuldaş şehrimizdeki 

tetkiklerini bitirmiş ve dün akşam Ankaraya dönmüştür. 

Türkçeye çeviren: ALI ÇET1NKA YA i 
(Bayındırlık Bakanı) J 

• .......................................... 

Belediyeye bağlı sular idaresinin 
bir yıliık çalışma ve hesap raporu dün 
Şehir meclisine verilmiştir. Bu rapo
ra göre. geçen 936 yılında şehre 

Müsteşar, dün gümrük ve liman müdürlerile birlikte limandaki 
bazı antrepoları gezmiş, bu arada dünden itibaren tatbik edilme
ğe başlanan dahili ticaret talimatnamesine ait işlerle uğraşmış-
tır . • 

1 860 senesinde mekteplerin sında açık edebiyatın tek bir nU-
tensiki hakkında ilk irade munesi yoktu. 

3235178 metre mikabı su harcanmış
tır ki bu miktar 935 dekinrlcn 47t>311 1 
metre mikabı ve Terkos şirk~ti zn • 1 

Dünden itibaren dahili ticaret eş- .------
yası gümrüklerce hiçbır kayde ve kon 
trole tabi olmadan şehirlerden şehir
lere nakledilmeğe başlanmıştır. 

~ıktı ve mektepler açıldı. 1868 de 
Galatasaray lisesi vücuda getiril
di. Bunun hedefi sivil memurları 
talim ve terbiye idi; ve fransızca
ya tedris ve irfan lisanı olarak bü
yük ehemmiyet verildi. 

İslamlıktan dönenler için olan L 
dam cezası lağvolundu ve esa.s i
tibariyle esaretin kaldırılmasına. 

karar verildi ve hukuk davaların
da mUslUman olmıyanların kabul 
edilmiyen yeminli ifadelerine ila
veten, vesikaya müstenit delil ve 
ıahadetler kabul olundu. Hattı Hu
mayunun sekizinci maddesi, bütün 
dinlerin ayin ve ibadet serbestisi.. 
ni şöylece temin ediyordu: 

"!mparatorluğumda yaşıyan her 
bir dini cemiyet ve zümreler, tam 
hürriyetle dini ibadet ve ayinleri
ni ifa edebilirler. Hiç bir kimseye 
kendi dinine göre Allahına ibadet
te mümanaat ve taciz edilemez ve 

lç bir kimse dinini ve zümresini 
tebdile icbar olunamaz.,, 

1861 de Abdülaziz tahta çıktı. O, 
idaresi zayıf ve mütereddit bir hU. 
kUmdardı. Onun suiidaresi ve is
rafı memleketi, mali felakete gö. 
tiırmekle tehdit ediyordu. Bunun· 
la beraber bu sıralarda Tilrk mü
nevverlerinin lide.rleri- arasında ye
ni bir ruh hakim olnuya başlamış
tı. Piplomasi ve askeri icaplara gö. 
re olan esas ıslB.hat, manevi ve 
fikri bir yenilik ve uyanıklığın 
ilk hareketine saik olmuştu. !n
eanlar taze ve canlı bir gençliğe 
ve müreffeh bir hayata doğru mey
letmiye başlamışlardı. Ve bütün 
cümhur arasında yeni bir vezin ve 
lllıl11p nabzı vuruyordu. 

Şu manevi ve fikri hareket, bir. 
f;Ok seneler, tamamen Rus ihtilal
CHerinln ve akliyunun ilk hare
ketleri gibi, Avrupa nüfuz ve te
eiri altında olan münevver aris
tokratların ve memurların dar mu. 
bitine mi.ınhıu;ır kalıyor idiyse de, 
•iyasi hayatı da teşvik ve tesri e
divordu. 

~Padişah tarafından kabul ve iL 

bal olunan ıslahata ilaveten de
lişiklikler artık daha geniş talep 
~ arzuya istinat ederek husule 
geliyordu. Ancak edebi sahada 
kendisini gösteren fikri istihale ile 
aiya.si istihale tek bir cereyanın iki 
eaf ahsı idiler. İkisi de bir memba
dan fışkıyordu. Ecnebi memleket
lerine bilhassa Fransaya birçok ta 
lebeler gönderiliyordu. Türkiye. 
de dahi Garp lisanları okumağa ve 
Garp edebiyatının nüfuzu kendisi
ni hisettirmeğe başlamıştı. Şu ilk 
fikri hareket ve rağbeti, mUsbet 
aıuvaff akiyet sahasına intikal et-
tiren Şinasi Efendi idi. •- • 

$ inasi Efendi Pariste bir se-
ne tahsilden sonra 1859 

ila tstanbula dönmilş Fransız şair
lerinin eserlerinden bir tercüme 
neşretmişti. Bu tercüme Garp li-

• aa.nından Türkçeye ilk halis edebi 
• bir tercüme idi. Şinasi Efendi 

1860 ta Tercümanı Ahval namında 
ilk hususi Türkçe gazeteyi tesis 
etti. Şu iki teşebbüs ve hareket 
Türk edebiyatında yeni bir devrin 
hulfılUnU işaret ediyordu. Bu U.i
he kadar edebiyat Türkçesi, Arap
~ ve Acemce kelime ve nutuk ta
birlerinden vUcude gelen pek uy • 

" c1urma bir lisan halinde idi. Halk 
; C> lisanı anlamıyordu. O, tahsil gör 

DlÜŞ smıflarm hususi bir lisanı ve 
tabiata uyınıyan nıhsuz. köhne 

ı un'i bir hitabe idi. Garp manasın
t da gilzel bir edebiyat mevcut de-

t fildi. 
1821 de Hıdıv Mehmet Ali tara

fmda.n ilk Mısır M.&tbaası olarak 
tesis edilen Bulak matbaası, ilk 
)'irmi aene8inde 243 kitap tabet

-..1ı1...ı.ıt1. Gerek bu kitaplar, gerekse 
784 ten 1828 senesine kadar olan 

G 91 ddet zarfında letanbulda ilk 
m tbaa tarafından 80 kitap ara-

A sri millicilik hissi, başka mem nıamndakinden 23 milyon metre mi- ı 
leketıerde olduğu gibi Türki- kabı fazladır. ı 

yede dahi ana iisanına yakın yeni, Bu miktardan 354646 met.re mikabı 1 
paraP:z olarak hastane, mektep ve. 

halis tabii bir edebiyat lliıanıriın kışlalara, 155327 metre mikabı 2.51 
vücude gelmesi ile birlikte yüksel- kuru.'itan belediyeye ait umumi mües-1 
miştir. Ve bu da daha ziyade Orta- seselcre 7200 metre mikıi.hı 7.5 ku -
zamana. mahsus ve klasik nutuk 

nıştan sokak ve parkların sulanma!'lı 
ve şekilden aynlmıyan' eski lisan i<:in vine belediyeye, 11087. metre mi· 
ve edebiyat nümunesinin değişme- kabı 30 paradan umumi helalara, 
si ile h~ule gelmiştir. Şinasi E- 6324010 metre mikabı abonelere ve-
fendi yeni lisanın babası oldu. llk rilmi.,tir. ı 
defa olarak o, yeni lisanı gazete ve P3G da terkos abonelerinin yı>kflnı: 
tercümelerinde kullandı. TUrk fi· Jl3!5 t.,kinden 1012 !azla.sile 21530 a 
kir hayatını uyuşukluktan uyan· çıknu!ftrr. 
dırdı. Onun tercümelerinde yalnız S;ı eat?şrndan toplanan işletme va
yeni bir lisan değil, ufukta yeni bir rirlatr 93~ tekinr.\en l no4 lira f'ar,l:ı· 
alem görünmeğe başlamıştı. ı-ile 114R2rn liradır. Cn-cen yıl içindi! 

GlB'in Osmanlı tarih edebiya- terkos fabriktuın ve atelve pqaslt ta -
tı adındaki eserinin son cildinde mir E:örmUş. Terkos gölünü Karacleni
dediği gibi, artık yeni bir §İir Uslu· 7e haı?:ayan bend yt·'lilenmiş, siizme 
bu halkın kulağına erişiyordu. Ta· havuzlnn bir misli ~enisletilmiFUr. 
biat derede, tepede, bulutta, dalga.- Sulaı: İdaresi, terko8tan ter,ih ha
da olduğu gibi tasvir ediliyordu. vu~lı.nrıa ve havuzlardan şehrt" gelen 
"Asırlarca sUren an'ane ve imti- lf'.ıyu öl~mek icin havuT.lardıın evvel 
yazların ağır zincirleri kırılıp atı- ve sonra olmak Uzere iki noktadald 
lıyor ve şair, nihayet içindekini ana horu üzerine birer SMt komılm:J· 
aksettirmekte hilr, ilhamını ara· ınna karar vennis. buna ait teknik te-

sbııta başlamlmı.,tır. 
makta hUr bir adam oluyordu.,, Bunıian b~ka ökiiJn, avıırlar nf-

Şekil ve cevher asrt ihtiyaca gö- zamnamesinln emrettiği ve.ni şekilde 
re kabul ediliyordu. hlr nroie ha:ı:ırlamlmıs. tktııııat veU-

Şina.si Efendi, gazete.sinde asri Jetinl'f! dP kabul edilmi!ltir. P..ı pro;e. 
Avrupa ile beşerin araştırıcı ruhu: ye ~öre. tstanbuldıı ilk .rlı>fa olarRk bir 
nun icatları ve keşifleri hakkında a' "'" i!!tAsvonu tesl• edilmektenir. 
birçok makalaler neşretti. Ve bu Bu istMvonun 1tlAt ve f"dev:ttr TR

yoldan §arkın o gtinkil ahval ve şe- 11111rlanmrs olrlnfrı.ıncfan vR kında istas
raiti He bir mukayese ortaya ata- yon calrAmaifa baAlıvacaktrr. 
ra.k ilk defa mukaddes an'aneleri, Fer1köv tamir atı>lv~i ven\'~ni d~-
tcnkit ruhJ ·!c nııUıkfun edıyordu. nıleC'ek bir halde ta.mir edilmie. ımvu 

' Sicıli, Bevomu ve civarının en vUkı:ı~k 

$ i::as! Eiendinin talf"besi olan servis1erinP "ıkarahil•nP.k icin Ferikn .. 
Nıtmtic Kemal şi1 r kudre- • yli~e bir 230 beygir kuvvetinde ve 

tinde üstadını geçti. Namık Kemal ııa.,•..ie 640 metre mil<ibı eu ~ıknrta
Limartinin ve Parisin roman tar- cak kuvvette bir mo~1r konulmu~tur. 
zının mifuwna tabi olar-d.I; Türk 
edebiyatı fü,Hıbuna huıki taze 
hayat vericisi olmak şöhretine hak 
kazandı. Namık Kemal 1888 de 
genç yaşında menfada öldü. Onu 
derhal A vrupada menfa hayatı ya
şayan A vrupadaki siyasi genç 
Türklerin lideri olan Ziya Paşa, 
ve 1879 da Sahra ismindeki man
zumesinde ilk defa olarak aari veı
ni ve asri fikri Türkçe gazele mah· 

Rapora İlôve 
Edilen Uç 

Mühim Nokta 
sus şiir eanati halinde meydana Elektrik 
koyan Abdülhak Hamit Bey takip 

Şirketi Top
ileri Sürülen etti. 

Altmış tarihlerine doğru ilk de
fa olarak Fransızca romanlar ve 
komediler Tilrkçeye tercüme edi
liyordu. Tam lbu sırada idi ki, Mo1-
yer ilk defa olarak 1stanbulda sah
neye konuldu. 1872 de Tevfik Bey 
tarafından yazılmı~ olan ilk oriji
nal, Türkçe dram intişar ettl Gü
zel ve sü.slU işçiliğin takdirini ifa-
de eden yeni ttı.bı makineleri fı•· 
kırmağa başladl. Ucuz basmalar 
çoğaldı. Ve bir de yeni lfıgat vü
oude g'!tirildi. Ziya P:ışa Russo'· 
nun Emil ismindeki eıserlni Türk
çeye tercüme etti ve ~r~iyeni~ 
maarif ve terbiye meselesını tenkıt 
eden bir mukaddime yazdL 

(Arkası va.r) 

lntısında 

itirazlar 
Elektrik ~irketi umumt heyetinin 

30 mart toplantısında bulunan hilkil
met komiserleri, şirket idare mecli
since hazırlanan ve umumi heyetçe 
kabul edilen faaliyet raPonına mü • 
him bir kayit koyaurmuşlardır. 

Evvelce Nafıa vekaleti tarafınd'ln 
yaptırılan teftişler neticesinde şirket 
aleyhine meydana çıkan ve şirkete bil 
dirilmiş bulunan bazı meseleler var
dır.· Bu arada bilhassa Uç mühim nok 
ta vardır ki, bunlardan biri halktan 
alman fazla paralardır. Diğeri !'Şirke
tin gUmrUkten muaf ola.rak getirttiği 
malzemeyi baska yerlerde kullanmak. 
8\lretile yantııb kacakçılıktır. ücün • 
cUsU de şebekesindeki borukluklara 

Elektrik Şirketinin Lü· ,.ıt noktaıarm raporda yaz11maması
drr. 

v p 1 Hükftmet komiserleri, bu noktaları 
zumsuz AldlCJI ar.a ar umumi heyete bildirmişler ve bunlar 

El ktrik Şirketi evvelce mUşterL ~pora geçirilme_?iği takdirde idare_ • 
" e ' nın mesul olacagını, bilanço ve kar 

lerinden lUzununu yere aldığı kofra, ve zarar hesaplar'ına d~ tesir edeceği-
branşman, saat kutUBu ve cer~yan nl söylemişlerdir. · 
açma ücretlerini almaımya dünden Bunun üzerine zabıtlar hükUmet ko 
itibaren başlamıştır • niserlerinin ileri sürdükleri noktalar 

· ilave edilerek imzalanmıştır . ..........,,..... ....................... ~ 

B. V allenberg 

Eski isveç 
Sefiri Öldü 
•ı"'·cçin eski İstanbul sefiri Bay 

Vallenhergin birkaç gün ev • 
veJ İs\'eçte öldüğünü teessürle haber 
aldrk. 

\'allenberg bir ka.ragün dostudur. 
Mütareke günlerinde biz.imle beraber 
elem çekmiştir. Türk istiklal mücade 
letılnln muvaffakıyetine candan iman 
etmiştir.. Bu kanaatini miitarekenin 
kara günlerinde ancak bir Türk va • 
tanperverinde bulunacak sevgi \'e a

l.ika ile müdafaa etm~tir. Kapitilliis 
yon ruhunu taşıyan ecnebileri adeta 
düşman bilmiş ve Tiirk milli göriiıoii
nü bunlara karşı iddetle miidafaa et 
miştir. 1sveçte Türkiyenin tanınma • 
sma devamlı bir surette hizmet et · 

Bu münasebetle müsteşar Adil O
kuldaş ve yanındaki heyet dün, mo
törle bütün limanı dolaşmışlar ve 
dahili ticaret eşyasının bundan sonra 
EminönUnde Valide hanı önünde yağ 
iskelelerine çıkarılına.sına karar ver-

Yanmıs 
' Gemilerin 

Enkazı 
mişlerdir. t · H r Ç 

Bu kararla tüccarlara nakliyat işin- !ULQ.bul limanı ıle . a ıçte ve a "" 
de en kolay bir yer seçilmi~tir. Da • :n.a.kdk~lh~ 00b.ğazınh~al ~kbıd1en batmış ve 
h 'li t• et eşy l b · k l terden §lm ı ıç ır 88. ıp erı u unmıyan ge-

ı ıcar a an u ıs e e .1 . k ak · · tk"kl ı 
'-- t scvked'l kl d" ml en çı arm ıçın te ı er yapı • serucs çe ı ece e~ ır. .. 1s 

Buna mukabil, ithalat eşyası güm- mak~dır. B~gun ~alnız tanb~l 11~ 
rüklerin Eminönü kısmındaki bUyilk manı ıle Halıçte ellıye yak~ ~eml !eşı 
antreponun önüne çıkarılacaktır. vardır. Çanakkalede de mühım mık • 

Bu kısrm eşyanın kontrolü için ll- tarda batmış enkaz bulunm~~dır. 
1 tesisat ca ili.ve edile • Bu vapurların çıkarılması ıçın Av-

zr~t~e en ayn nıpadan büyük bir vinç getirilmesi lU.. 

cett~:ıat eşvası denizden doğnıdan zumlu. görill~üştür. . 
d v rıhtımdaki kapı ile antrepo- Halıç, gemı enkazından temlzlen .. 
y~~~:dilecek ve muameleıııi yapıla- dikten so?ra tarak. dubalarlle baıtaıı 
rek muavene ve kontrolünden ısonra başa temızlenecektır. 
~erbest bırakılacaktır. 

H ayJar11Dfa antrepoları Şehir Meclisi ı 
devredildi D • • T 1 d 

Limandaki gümrüğe a.it antrepola- un Op an 1 
nn liman idaresine devrinden sonra Şehir meclisi nisan devres!nin 
Haydarpaşadaki gi.imrUk antrepolan içtimamı dün Necip Serdengeçtini 
da dünden itibaren Devlet Demlryol- başkanlığında yapmıştır. 
lan ve işletmesi mildürlüğilne devre- Sadettinden açılan Beyoğlu azalı • 
dilmiştir. Gümrük idaresi antrepola- ğma gelen Fuat Reşat azaya tanıtil .. 
rın içindeki mallan Devlet demiryol- mış, nakil vasıtaları tarifesinde yapı
larına teslim etmektedir. lacak değişikliklerle pastırma, sucuk. 

Bu antrepoların ~arta nolanlan YI· lara etiket ke"tulması, Fatihteki Çar. 
kılacak \'e asri şekilde yeniden inşa şamba pazarının yerinin değiştiril • 
edilecektir. mesi hakkındaki belediye kararlan 

Ôl ··ı ··ı t ti' ı·:ı:.: • ko t ı·· miilkive encümenine. Sular ıdaresinin cu er mu e f ıl<.nın n ro u b"l~ · bilt .. · ö d ·ı 
Ö 

. ı ıınçosu çe encumenıne g n erı • 
Hariçten ithal edilen ve lçü.ler dikten ~onra pazartesi tp,plnntlm:ıt< 

müfettişliği tarafından kontrol edıl • Uzere toplantıya nihayet verilmiştir. 
mesi lazım jrelen ithalat mallan bun· • 
dan sonra Sirkecideki eski gümrük O • •+ ıU + 
başmüdürlüitinUn karşısında bulunan nıversı e nayvana 
hsılı antreposunda kontrol edilecek • p f .. .. y f + Et+• 
tir. ro esoru e a ı 
Gümrilğe gelecek mallamll- , ____ ... v Üniversite Fen FakUltesi Hayvanat 

ı;.a ıa.<.rnı gt:ıecekler doğrudan do~ruva 
hah antrep0sundaki kısma gönderile- Profesörü İsviçreli Andre Neril. dün 
cek ve orada kontrol edildikten ımnra Alman hastanesinde, bir mUddetten
gümrükte muamelesi yapılacaktır. beri mustarip bulunduğu tifo hastalı· 

mlştir. Sefaretten tekaüt olduktan Kağıt Buhranı Kartıımda 
ğından kurtulamıyarak ölmüştür. 

Üniversite gençliği aral!!mda sevi .. 
len profesöriln ölUmU, teessilr uyan· 
dırmıştır. Cenazesi, birkaç gilne ka· 
dar memleketi olan Cenevreye gönde-

90nra da buradan aynlamamış ve Mecmualar 
hastalıktan yürümez bir hale gelince Diln, bir eaba!ı rcfıkımizde k!ğıt 
ve kadar t.st.anbulda bir ikametgah buhranma dair i>ir yctzt çıktı. Bu Y:t7

J· 
" da bütUrı gazeteler Inbi kağıt hnhra· 
muhafaza ederek yan zamawnı ikin 'lından :nüteessir 'Jlan r;1ecmua~ann 
el ,·atan blldi~I Türklyede geçlrml§ • ·rapanmak tehlike~inje olduğu bii.,iri-
tlr. ' lıy<,rdıı. 

Memleketimiz bir karagtln dostu. Yedigl\n sahibi &dat Simaviyi ~ör. 
na kal'QJ alakasız kalma.malıdır. Tür- dUk ve bu kağıt lmhr:ı.ı_mdan d<1~.ayı 

-~ neşriyawnın ne de,e.;eye kadar mu e-
kiye ile ıs,·eçi vatan bilen Türk dos- c~ır olduğunu 50,.iuk. Bıze verdiğı 
tunun hatırası, iki memleket ara.'im cevapta dedi ki: 
da denmlı bir dostluk bağı diye kal "- Bahsettiiğrıiz neşriyatı ben de 

!!izin gibı okudum \ t> hayret ettim. 
malıdu. ı ılh:ıkıka hüküm ::ıUren bi:- kağıt b•Jh 

Türkkuşu 
Yarın derslere 

Başlıyor 
İnönü kampının ikinci devre faali

yeti, önümüzdeki temmuzda balıya
caktır. Türk bava kurumu umumi mer 
kezi Bursada Türkkuşuna 4, Adana-, 
ya 5, lstanbula 3, lzmire de 2 plinör 
göndermiştir. Genç tayyarecilerimiz
den Abdurrahman, Ekrem, Rüstem, 
Bursada, Fikri, Mehmet, Cemal Ma
nada, Alaaddin, Cemaleddin, Selçuk 
lstanbulda, Hüseyin ile Hikmet te İz

ram vardır; fakat b.ı ka~rt buhranını 
>iz daima ziyadeleşmekte olan sa~ı
mızla 1( - i etmiş buJ..unuyoru~ . ., 

Y eniköy Nahiye 
Müdürü Rüıvet 

Ahrken Y akalanmıı 
Yeniköy nahiyesi mildilril Alla.Udin 

oir rüşvet almak suçu ile sorgu altına 
alınmıştır. İddiQya göre, Alaaddin 25 
lira rüşvet alırken yakalanmış, Vali 
B. Üstündağ, hadiseye bizzat el koy
muş ve suçlu, işinden alınarak adliye
ye verilmiştir. İkinci istintak hakimi 
B. Mahir suçluyu isticvap etmektedir. 
Alaaddin hakkında bugtin belki de 
tevkif karan verilecektir. 

Yoldan Çıkan Tramvay 

V..atınan NecatinJn idaresinde.ki StJ 
numaralı Kadıköy tramvay arabut, 
diln Altıyol ağzında yoldan çıkmı§tır. 
Bu yüzden eeyrü.sefer 40 dakika ka • 
dar durmuştur. 

P amuk Jateniyor 
Bükreşte bulunan biı ticaret mnee

l'esesi memleketimizrlPn pamuk al .. 
mak için pamuk flyatlariyle ihracat 
şekil ve şeraitıı.~ 'l ır.aret od:ısmdan 
sonnU§tur. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

• tfalye arazozlan yangmlDUI 
1 başka l§lerde kullanılmıya • 

caktu. Belediye reisllğiııden da.lrele • 
re tamim edilmiştir. 

• 
M aarlf mutettişlerl dlln mUdllr 

Tel11ğln ba.~kanlığında bir 
t-Oplantı yapmışlardır. 

mir Türkkuşlannda muallim olarak ============================~ 

ça~~~~:.~!~k!;~~~a- ITAkVii!\ll~HAVA] 
Yurttaş Biıküvi Sarfiyatı Azalm19 ! aliyet devresinin başlaması münase

!frtanbul biskUvi fabrikalarının fa- betile yarm 15 te Üniversitenin ar • 
1

2 Nisan ·937 
CUMA 

Buaünkü Hava: DE~IŞIK 
J\clam uncle, benim bi • tliyetleri tedrıcen azalnıağa baş~rımış- kasındaki sahada büyük mera.sim ya

t1r. Bunun se~bi halkımızın evlerin- pılacaktır. Merasime, bandonun çala
riktirecefim bef on kuruf'" !e r,asta y3pmaları ve fa:rla miktarda cağı İstiklal marşile başlanacak, bu
fan ne çıkar eleme. 

1 na;t.ıl aarfetmi'ğe başlanmı3 olması- nı! Türkkuşu direktörü Nurinin nut
Damla damla göl olur. dır. lstanlJulda evvelce t•1r milyon kı- lru takip ed~cektir. 

Uluıal ekonomi Joya :,:ı:rın ~ıFkÜ\'İ yanııH'.ııPn bıı m'k- Üniversite meyda?ındaki .. amel! 
v• tar yarım m;'yona düşm'· 1tür. Sert derslerde tal~beye .muva~~ne o~reti-

arthrma kurumu bu~Jnylardan yapılan biski.ivilcrtmiz lecek ve tedrısat bır ay surecektır. BI 
- - - - - - __ - - - - - - - kat .te itibart]E' komşu 1i.kCımetlerin lahare derslere Ramide devam oluna-
•-nsuMUUSMb~unuw d k ··k k ktı bisk:.ivılerır en ~o yu .;:. tır. ca r. 

Bug{in hava, çok bulutlu n tahmin edil. 
diline göre yağışlı geçecektir. Karadeniz. 
sahil mıntıkasında. Efe sahillerinde fırtma 
olacaktır. Rüıı:glrlar ıimal istikametinden 
kuvvetli esecektir. 

DüNK'O HAVA 
Dün barometre 761 nıllimetre, Jtararet 

en çok ı 2. en aı: S derece olarak ka~dedil- ı 
mİ$tİr. Rıizı. ·r poyrazdan saatte 30 kılomet 
re silratle esmiıtir. 

4 tlncü ay Gün: 30 Kasını: 146 
1355 Hicri 1353 Rumi 

Muharrem 20 Mart 20 

Günet: 5,44 - Öğle: 12,17 
1kindi: 15,52 - Ak§am: 19,34 
YatlJI: 20.06 - 1mslk : S.50 .. 
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Kokmasın 

Mısırda Kapitü isyon Erkek 

Gibi 
Hindistanda Kanunu 

Esasi Aleyhinde 
Grevler Basladı· 

Çabuk 

Diye! 
Efendim! Malfun yn! Et denlJen ~ey 

k~ın üç dôrt gün dayanır amma ya
zın ikinci gün ağırla.şnuya başlar. 

Bundan da bizim k nplar ziyan e • 
der. 

. 

Rejimine Karşı Kadınlar 

Arasında 

• ' Londra, 1 (TAN) - Hindistanm yeni anayasası, bugün mer'-
Bunu gören 8alhnne etlerin Jmkma. 

nuısı için A \"rupada kullanılan bir U· 

MÜTTEHİT 
CEPHE 

r Kahire, 1 (A. A.) - Başvekil, Nahas Paşa, 
Parlamentoda, Mısırın, 16 asırdanberi kapitü
lasyonlar rejiminin kaldırılması için müttehit 
bir cephe teşkil etmesi hakkında talepte bu-

lunmuştur. 

Gerek ayan, gerek mebusan meclisinde söz 
söyliyen bütün hatipler, müttefikan Nahas Pa
şanın bu talebine hararetle müzaherette bu

lunmuşlardır. _ 

ltalya Montröde 

· Roma., ı (A.A.) - Muur kapitUlisyonlannm ilga 
ga.sı ile allıkadar olarak Montröde yakınd_:ı_ toplana 
cak konferansa Italya.nm da iştirak ed~c.egı .haberi 
etrafında iyi haber alan ltalyan mahafılı şu ızahntı 
vermektedir: . 

Jtalya, Montrö konferansına iştirak edecektir. 
çunkU Jtalyanm :(ikri, bu konferansın milletler ce 
:ıniyeti ile hiçbir alakası olmadığı merkezindedir. Mil 
!etler cemiyetine gelince, bu müessese, Ha:beşlstan 
:meselesinde vakıaların çizdiği, sallaya girmedikçe, 
jta]ya., Cenevre toplnntıların.n iştirak 

1 
etıniyecektir. Diğer taraftan İtalya, 
}.{ısırın haklı taleplerine müzahere\ 
etmiye amadedir Yalnız, Mısırda ya
p.makta olan büyük mıkya.staki 1-
talyan tebaasının menafiinin muha
faza edileceği hakkında 18.znngelen 
teminatın verilmesi şarttır. 

lngiliz Bütçesi 
5 Milyon 
Açık Verdi 

· Londra. 1 CA.A.) - Mali sene, dUn 
5,597,191 İngiliz lirası açıkla nihaye
te ermiştir. 

Masarif umumi yekunu, borçların 
aınortismn.nma tahsis edilen 13 mil
yon 127 bin İngiliz lirası da dahil ol
mak Uzere, 902,193,385 lngiliz lira-
sıdır. 
umum varidat yekfınu ise 896 596 194 
:tnğiliz lirasıdır. Müdafaa fşlerlne 
bUtçe tahminlerinden 7,821,000 lngili~ 
lirası fazla olarak, 186 012 000 lngi-
liz lirası sarfedilmiştir. ' ' 
ı..-ı-. 

.. 300 Kışi 
Olüm Yolunda 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

B lrkaç gün önce Yugos
lin'.)·ada Zağrept.e fa· 

. lstllk ale) hinde nümayişler 
yapılmı fır. 

• 
1 nglllz kralının taç giy 

me günü ~ apılncak o
lan deniz g~lt resmine İtalya 
donnnması l tirak ctmiyeOOk· 
u~. 

• F rnmmda ıkırk saatlik iş 
hafta. ı tat hik edilin • 

co m<"rnurll\I' haftada bes gihı 
çalışacnklardır. 

• A 1m_~n. - I"ran ız ticaret 
~orü melerine gele • 

ook hnft.a de\'nnı edilecel..iir. 

Orman Nizamnamesi 

Hazırlandı 
:Ankara, <TAN) - Orman Umum 

MUdürlUğU, yeni orman kanununun 
tatbik şeklini gösterir nizamnameyi 
hazırlamış ve Devlet Şürasına ver
miştir. 

iyete girmiştir. Anayasanın ilk neticesi olarak, Aden Hindı'stan
Kadm, dünyanm her 

tarafında. it hayatın- dan ayrılmış ve imparatorluk içinde müstakil bir müstemleke ha-
da baı rolleri aımıı, Iini almıştır. 
bu yolda hayli meu- "' ni k Ö n~ d 
f l 

...ı; u . b 
1 

.1. e an una g re, s;x:;rmanyanın a 
e er 1 wr mu$ u u - . d' 

nuyor. Kadmm İ$ ha. Hın ıstandan ayrılışı, umumi bir ta- A • k 
yatında nasırlanma - ı tille tesit edilmiştir. m er 1 a 
aı. onu erkekleetir - PROTESTOLAR 
mi,tir. Su resimlere Londr ı (TAN) v~ık"·ted 
dikkat ediniz: Sov- a, - n<1 u en G 1 • 
yet Ruıyada le haya. bildirildiğine göre, yeni Hint Kanunu re V e rı 
tmda rol ~la!'. ka. - Esa.Sisi aleyhinde bir protesto grevi 
dmlardan ikı tıpı co- ı . r~:voruz. Uııtte bir ve bliytik bir nümayiş yapılmıştır. Bu Nevyork ı (A. A.) _ Bir taraf-
pılot kadın .var. Ya - gu'"n, Hindistanın dini matem gu""nU- tan M" · ' •ali ı B M nmda da hır erkek .. y • • .. ışıgan ~ S • urply, Lau-
pilpt bulunuyor. ikisi dur. ~e~ı Kanunu Esa.siye gore eyalet sing'de Chrysler kumpanyası mümes-
arasındı hiç fark kal- muhtanyeti bugiln teessüs etmiştir. silleri ve amele sendikası mümessil-
mamıstır. Altta da. er 1 Bo bavd b'ld" 'ld' •. .. kek gibi ç_ıılı,a~ bir m . " . . 1 ın ı.gıne goro, ma- teri ile yaptığı gorüşmelerle 24 bin 
kadm fabrıka dırek - tenı gilnil mUnasebetıle yapılan teza- amelenin grevi meselesini halle r!ılı-
torıı gorüluyor. hli t esn d 11 k k . ~ . ra . asın a yo ~rı . apama ~- şırken, dığer taraftan general Mo-

~ıle 6 kışi tevkif e~ıl~ştı_r. Delhıde tors fabrikıunnm flint, pontiac, Mi

Dünya kadınlığı tah 
ııil hayatında da cok 
hızlı yol almaktadır. 
Bucun Inııiltcrede ü
niversiteli kadınların 
adedi, bütiın nüfusa 
nisbetle yüzde 25,7, 
Italyada yüzde 14, Al 
manyada ytizde 13. 
Sovyet Rusyada yüz
de 38 dir. Yalnız Sov 
yet Rusyada 82 bin 
kadm muhendiı ve 
teknik unsaru isbasm 
da erkek ~bi çalı~ı -
yor •• 

İngiltere 
İtalya 

Arasında 

'?kala~anlar 25 kişıdır. Bı; çok ma-\ şigan ve Clevland'daki dört• imalat-
ı gau. ticarethane ve fabrıknlar ka- hanesinde 18 bin 400 ameleyi allı.ka-
panmıştı:. Nümayiş sıralarında iş dar eden yeni grevler ilan edilmiştir. 
mahallesınden g~en kafileler, bazı 
Avrupalıların ma{fa1.aları ön\inde du
rarak "Kanunu Esastvi boykot edi
niz,, diye bağırmışlardır. 

Adliye Vekaleti 
Memurları 

Yeni Teşkilat Layihasına 

Göre Maaşlar Artacak 

Japonyada Seçim 

Faaliyeti Başladı 
Londra, 1 \'l':\N) - Japonyada 

umumi se(ım 30 nisanda yapılacak • 
tır. Blitiln fırkalar faaliyete geçmiş. 
tir. Başvekil general Hayaşi yeni 
bir fırkn ile intihabata iştirak edece. 
ğini bildirmiştir • -----

AnkR.ra, 1 <Tan muhabirinden) - Defterdarlar Araınnd 
Adliye vekaletinin merkez teşkilat ve Ankara, ı (TA.l~) _Açık b•\'unan 
vazifelerine ait kanun layihası Baş- Çorum defterdarlığına Fatih m.ıl!ye 
v0ekiı.lete gönderilmiş~_ır. Ya~ında M~r- şubesi tahakkuk şefi Salih, Maraş def 
hse sunulacak ve mustacelıyet kam- terdarlığına Manisa varidat k ırtrol 
rile m~za~e~ edilece~~ir. . memuru Adil ve Zonguldak deftn.1ar-

. Yenı layı~ada bugunkU teşkıl~t:1'1 lığına da Tunceli vilayeti deftP.rJarı 
bıl,hassa hapısaneler kısmında tadılat Nafiz tayin edilmişlerdir 
yapılmaktadır. Şimdiki hapisaneler • 
müdarlüiiil umum nıüdUrlilk halin~ gt
tiril.:nekt P ve mem'ır ve n; ııfettiıJ sa· 
Yf'l artrr lınaktad:!". 

:Merkez teşkilatmde. ~alı§tın mem•.L" . 

Başvekilimizin 

ya Uğrıycağı 

Sof ya· 

Haberi 
1:-.rin m&aşı en nz 20 1 lrn 'lla .. al:tır. S • I K 
Yalnt1 bırkaç tana 17,50 liralık ki • eVnl~ e arşdandı 
tit>hk ı;:ırdrr. Başmümc)'yizlerin mA· . aşı ita 35 Jiradar.ı lO lirnya ı.;ıkartl - 8?~ya, 1 <Hu~u~i) - Tilrkiye Baş-

ulün bi7.de de tatbildnl fa~dalı bul
muş \ 'e h men huna alt tesebbiL'if! gi
rişip icap eden lla~lan falan getirt -
mi. 

Etleri kokmaktan rnuhafa1..a eden 
bu u ul, hnynn kesilip te deri l 3ii0 

zülüriu~n hlr neli lli.ç ırmgru ından 
ibaret imi . Ilu mnga. yapıldıktan 
sonra. etin bir ay dul'tla hile kokması 
na imkan yc>kmıı . O kadar ld, et rü· 
rüy:üp dökUlüyor, fa.kat kokmuJOr 
mu,, 

Bu Ufım b8%llan etleri kokmaktan 
konıyan ilaç diyorla.r, baıılan etlere 
tazeliğini muhafaza ettiren ilaç adını 
,·eri~ orlar. Siz hangi ine inanırsanız 
inanınız muhakkak u iri; eskiden 
Uç glinlilk et yemlye imkan 3 ok lken 
- eğer bu ö~ lenen ,.ey hakikat i e • 
şimdi on bes günfük bir eti yiyebUe • 
ce Hz. Bu da bir terakl.;dir. l...ondra 
da Yeni 7,elilndatlan 'e)'& Brezilya • 
dan gelmi üç aylık etler \nrdır. Bi· 
ı.imld on beş sıinliik olursa ne gam!I 

}~t ne kadar lıa~ atlanın o kadar <'&. 

buk hazmedllcliğinc giirP. ben bundan 
şikayetçi değilim. Kasaplar da oek • 
m~ı olmazlar. A~ılara gelince; onla· 
nn anıyıp t.ıı bu1amııdıklan şey. O 
halde bfü le herk i memnun eden bir 
u ulün b

0

ulunu u çok \'inllec k Myt 
l'alnrz bt'.nim mernknn u: 
Acaba hu ınnı:;ıı ynlnrz kasaplık 

etlerin tnzeli'inl mi ıaf ıım edi • 
yor!! 

Pikirlerin, hııvrutl lerln, ;projelerin, 
romanlann, hlka~ eterin, nüktelerin, 
cilvelerin \'e nlhnyet lnsanlarm da ta 
uli~inl nmhafaıa) a yaramaz mı!' 

Bir kere den eler hiç fena olmaz • 
l\funffaln) et hR..~ıl olursa ortada ne 
bn~ at fikir, ne bayat ha\ıtdls, ne de 
yn lı insan kalır. 

8. FELEK 

Beş Yo cu 
Yaralandı 

Londra, 1 (A. A.) - Bugünkü ga
zeteler, Kont Ciano ile İngiltere bU
yUk elçisi arasında Romada yapılan 
görüşmelerden memnuniyetlerini iz
har etme7.tedir. Gazetelerin Romn 
munab1t 1 rinin telgrafları, müttehi
den, bu görlişmenln çok dostane bir 
hava içinde cereyan ctUgini bildir
mektedir. 

maktadır. Müdiir mual'itı~eri 55 l>:ı _ v~kıh İsmet İ~onunUn Belgrat dönil-
. 

70 1
. , ' ' §Ü, Sofyaya ugrayacağı haberleri, bU-nıuavınler ıra al ıca.<ı&.rdır. Eld~- yük bir memnuniyet u d t Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -

k
. t k'l"t kanunu b h yan ırmış ır. 1 f Itt il tl ~. ~~ ·ı a u uı:rusta bkrok Tahsilini İstanbul Üniversitesinde ik- Aktaş mahal esinde as n an s ra e 

Tapu 

Bu Ay 

Geç 

Memurları 

Maaşlarını 

Alacaklar 
Ankara, l (Tan muhabirinden) -

Tapu ve Kadastro Umum MildürlUğU 
memurları ayın onuna kadnr maaş a
lamıyacaklardır. Sebebi, memurlarm 
mesken bedeli tahsisatının yeni teşki
lR t için sarfodilmiş olmasıdır. Diğer 
cihetlerden münakale yapılmak üze
ee bir proje hazırlanmış ve Dh·ıını 
muhasebata gönderilmiştir. 

~ç;:t'd< ı c ~:~p ~lmP.ktadır. ·re.r!l m~J etmiş olan bir Bulgar genel, yaz- geçen bir otomobil, virajı dönerken 
. uunden §1 a,-ttı •• lrunıyan bır dıgı bir makalede, bugUnkü Türkiye- yolun sağındaki uçuruma yuvarlan • 
~~ <'~rı?ktar başmuaviLler, ayni teş- nin sultanlar devrinden büsbütün mış ve parçalanmıştır. Şoför ve içı~ 
kilat ıçın başka k~1 clara geçmeğe farklı olduğunu tebarUz ettirerek Ka- deki beş yolcu muhtelif yerlerinde 
tnecb:ır kalı~orlar ve bu yüzden ·!at mal Atatürk t'<'jiminin cehalete karşı yaralanmış ve hastaneye kaldırılmlt
relerde hakikaten başlıbaşına birer harp ilan ettiğini, Türk kadınının ge- lardır. 
~ym~t < Jan elemanla•: mk sık yer de- niş mikyasta ileri yürildüğilnü ve Tür ----K-

0 
.. -p-r-u·-·ı-u·· 

gı§1hıyorl:ırdı. kiyede gençliğin büyük bir himaye Fuat 
Bu ka lro bUtUn rU:!w·cilerimizi sc· gördüğünü söylcmektcc1 1~. 

vindirecck mUkammeİiyettedir. Bt1 Kaza Atlat+. 
'J"neki ndli~e bütç~-,iniıı l90 bin lira- lki Tayin A k 1 cT•"'') - Kanı mebu 
ya yakJn bır kısmı b kad n ara, ~' 
bikine hnsrcdi . · . l' ronun _tat- Ankara, l (TAN) - Muğla kUltUr Profesör B. Fuat KöprUlU iki gUn 
g••nı' ·ni,kya.sta ~t.rd~nU·n~ekı yıl direktör!UğUne Çanakkale ilk tedri- vel ufak bir kaza atlatmıştır. Hldi 
v ifl ır 3 ıyc teşkılalı ve sat müfettişlerinden Davut tavin edil- nin sebebi bir taraftan diğer taraftt 

eza x.anunu ha •ı"'lr.• acaf;ı ve vılıi · f "' ~·et adliye kad ... ' ' 0 - mı§ ır. geçerken bir otomobil çarpmıı ve ~ 
;·etli tadi''er )'.rol~m dğıı. d~ ~hemmi - Alntalyn vilayeti Nafıa mtidUrü Hıf- disini yere düşürmüştür. B. Fua 
dır. ·• ap ac:ı 1 soy enmek~e- ~· çel Nafıa mUdUrlUğüne naklen ta- beli incinmiş, fakat bugün iyil 

yın olunmu§tur. tir. 
Muhaaebelerde Birle9tirme 

.1-'?~~ra, 1 (~.A.) - Hongkong'dan 
bıldirıhyor: lçınde 300 Çinli bulunan 
lngiliz vapuru Kongking tehlikededir. 
Bir Çin vapuru_ yolcuları almakla meş 
guldür. 

Lindberg Atinada 
]apo~yanzn Deniz Siyaseti 

Ankara, ı (TAN) - Belediyeler 
hususi idareler muhuebe uaull 
birleştirilmesine çalışılmaktadır. 

Halk Partisinde 
idare Heyeti 
Azahkları 

Atına, 1 (Husu.si) - Dün akşanı 
kansı ile birlikte tayyaresile Rodos
tan buraya gelen maruf tayyareci 
Lindberg askeri ve sivil tayyarecileri 
ile At.ı. • h .. va klübU u.:ı 11fında:: ı.ar 
§ılaııın.ı,t·r. 

Filistin de 
Polisi 

Bir Yahudi 

Mevkuf 
Kudüs. ı (TAN) - Arap maJıalle

lerinden birine ateş açan bir Yahudi 
polisi tevkif edılmiştir. Arap komitesi 
b!r beyanname neşrederek Filistine 
ait meselelerin yakında hallolunaca
ğını bildinniştir. 

Üniversite Rektörü lzmirde 

Konferanslar Veriyor 
ta İzınir, ı (Tan muhabirinden) - ts-
~bul üniversitesi rektörü Bay Ce

Jll 11 nuscı, bugiln ticaret mahkemesi 
~onunda, vali ile hfıkim ve avukat
h~k~aıır bulunduı?u halde devletler 
ın· .ku tnevzulu bir konferans ver
f ~~r. nektör şerefine bir çay ~iya
evfndertıp olunmuştur. Yarın da halk 
ikinci\!l<>ğa~lar anlaşma.sı mevzulu 

ır konferans verecektir. 

J ııponyıı deniz toplnnnm 14 
pu~ indirilnıesı için \'uku 

bulan teklifi kabul etmemi bulu
nuyor. J>eniz dc,·letlerl, bu knra • 
n, biiylik bir ehemml~·etıe karşı
Jamı lardır. Jlenlz de\"lt>tlerl ara • 
ındaki Vnşiııgion muahedesi ke • 

miyet bakrnırndnn deniz t.eslihatı
nı tahdit etmi., tonaj miktarını in 
dinnl \"e deniz de\'letleri nrn ın • 
tlaki rtlknhcti 14 • eııe dunlumm<>-" 
tu. 1!)86 dıı nıunhede bozuldu. 1..<m 
dm nıunhf'Mcol, kemiyet tnhdidntr 
yerine kc~ flyet talıdidntmı esas 
tuttu. Harp zırlıhlnnnın 85 bin 

tondan \'C toplannın 14 pu tnn faz 
la olmama ıru knbul etti. Amerika, 
Frnn a ve İngiltere bu muahede
~i imzaladılar. ltalya<la muahede -
yl lmı..alamıya hazırlannın.ldl\ idi. 

Fakat Londm muahedesinin ynp • 
tığl tnhdidnt, ancak en oolli bn.5lı 
deniz de\•letlerinin kabuliine bnf -
h icli. Jnpoııyn bu en belli hru)ı 
de,·Jetlerdcn hiri oldu~u için drniz 
toplannnı 14 pus ohun mı knbul et 
memekle muahedenin bir ",5mmı 
Ugn.} a ebcbiyet \'ennl oluyor. 

.................................. i ..·························: 
: ...... ~~~~~ ••• ~~.E~ ·R··'·ZA····· DOGRUL İ 
: o ----··················: 

Ru yilzden, toplar 16 pusa yük el- lıln.r i~n bu kaydı tanıınıyacak • 
tilccek, harp zırhlılan da 85 IJin tır. 
tonu aı n«.ak ,.e dml;. tMlihatın • H' J' d ınuıstan a umumi matem: 
da .} nrrş alnbildiı'.;.fne Uerliyccek • --------------
t
. o iın, Jlindist.anda 'eni Kn • 
ır. •' 
I>eıılr. tesllhatıncla .} anşa glri • ııunu l~snsinin t~ıthik Naha-

mrk, pek bii.} iik külfetlere dayan- ma glmıesiııiıı m giiııü idi. ilin • 
mıyn nik olur. neı"; de t llhnhn distan milli~ et~ileri lıu kanundan 
en külfetli t, deniz in .natldır. l'n • lıo nut ohnndıklan ,. bu knnuııu 

Ilga edip daha mu ait , e Hindi -
n neticesinde her de:\·let olduğu tıınm milli huku'kunu temin bal t• 
yerde kalacak, ~ alnız büyük kül- mırıdan daha el\"erf il bir kanuna 
fetler yüziinden hırpalnnnu \"e e- h' sa ıp olmayı 1 tediklerlnden, umu-
zllmi~ olncn.ktır. 

Japonyn.nın 14 pu Juk toplnn mi matem ilan etmi..)erdir. Gelen 
haberlere göre mllli mnteme her 

geçmemek için l'Ukubulan t.eklifi 
kabul etmem~I üzerine her dev • yerde n.ygı göstcrilmi , mektep -
Jetten ev\"cl Amerika geloc.ek yaz lerde imtihan ''eren tnlebe dalıl 
rne\ iminde inşaya bn.5h~ acnğr fki mateme i tirak etml lerdir . 

Kanunu F~a.sinln tntblkah, mn-
zırhh~, 16 pusluk toplarla teçhlze dl tnnı bir çılmın7.a saptınnı hu-
knrnr \ermi-.t;r. :Fakat İngiltere hınuyor. Milli.\et~iler, e.ksrriyet ka 
bu sene 1.nrfındn in,a edeceği beş mnclıklnrı yf"l'lercle ı b ma· ~eç _. 
hnrp nrhh mın toplannr 14 pu luk rnedlkleri için, eknlli~ete istinat 
yap:wak, dnhıı sonm yn.pacnfl zırh ed n lıUkfınıctler itimat kazananu-

yacnklnr, dü ccekle:r \'e yerlerine 
gelen hllkumetler de ayol ı.\k.Jbete 
uğriyncaklardır. 

Arnda milli kongre kararını ta
dil edip hilkiinıet ha§ına geçip geç 
miyoceği belli değilılir. Ji'akat mll
liyet~ilP.r tnrnfmdnn tutulan yo
hın yeni Kanunu E nsi~i ),~muı 
ihtimali de henüz !,'Ok 1.ıı~ ıftır. l..on 
drn ga.7.etelf"J'lnclen bir kı nıının 
nnlntı ınn göro bu mzi.}et, belki de 
kongredeki mtifrltlerle mut.edllle • 
rlo ıı~·nlnınlanıın nik olacak ,.e 
mutediller l hru mn ~eçerek ~lif
ritlerin keneli yollannda !:alı ma • 
larınn nik olacaktır. 

Şinulilik Uint mUli kongr inde 
böyle bir synlmn.nın vuku bulaca
ğını gö teren bir emare yoktur. 
Hat1A mutedlll re d tek olan Gan 
dl bile, hundan böyle İn~ltere lle 
Hindi tan n:rasındald ihtilatın kı
lı~ln hallolunnca~nı söylediğine 
gorP. hu nynlnuıy:ı beklemek yer • 

iz olur • 
'Fakat Hindi tafüla huhnın de • 

,·am edi~ or \'C mühim hadi elerln 
vukuu bekleniyor 

Ankara, ı <Tan muhablrindenf -f» 

C. H. Partisinde umumi idare he 
Azuı iken siyuf mfuıteşarlıklara 
yin edilen mebusların yerine yenil 
nin tayini, Genbaşkurca karar al 
alınmak ür.eredir. Tahmin edildi 
göre, Salah Ya?'.fldan inhilll 
adliye işleri bürosu şefliğine Tra 
mebusu Refet Karadeniz, Matbuat 
rosu şefliğine Tokat mebusu 
İzzet Toray, ziraat işleri bürosu 
liğine Manisa mebusu Yqar tr 
kUltUr işleri bUroeu şefliğine de 
san Ali Yücel getirileceklerdir. 

Methur Bir Operet 
Artiıti öldü 

Roma, 1 (A.A.) - Banelon 
n. ve balet direktörU Bayan Pa 
Pamicamin 87 y&fmda bugiln B 
haber veriliyor. 
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lsltktan Doğan Karışık 
Hikayesi Bir Aşk 

Genç çocuk f afi an 
yapraklarını niçin 

kooarmış? 
Sultanahm.et üçüncü ceza mahkemesi, bir 

ıslık yüzünden doğan çok karışık bir aşk ma
cerasının tahkikine başlamıştrr. Hadisenin üç 
davacı ve üç te suçlusu vardır. Davacılar Ça
pada Kızılelma caddesinde oturan yetmiş ya
şmdaibrahimle kızlan Müsenna ve Firdevstir. 
Suçlular da ayni mahallede beş numarada otu
ran Alişanla Behice ve erkek kardeşi Haydar
dır. 

Davacı Firdevsle Haydar on altışar yaşla!inda. 
!ır. 

Şüvheli 

Görülen Bır Ötüm 
MüddeiunıwniUk, dün öğle.den sonra Gureba has 

arıesJnde g_eçen ~Upheli bir ölüm tahkikatına el koy
nu.~ ve tabıbl adil Em er Karanı hi.dise yerine gön . 
!ermiştir. 

Ölen Şefik bıminde Anadoludan gelmlıt bir hasta 
lır. Şefiğin yüzünde kanser olduğu için hastaya ra<J. 
mm tatbik ~dilmesi kararlaşmış ,.e yüzünün Uç nok . 
~a ?11orfın yapılmıştır. Fakat, morfin ameliyM 
uter bıtmez hemen Şefik yere düşmüş ve derhal öl· 

• ııii.5tür. Tabibi adil cesedJ ,.e tatbik edilen morfinJ m1ı 
ıyene etmJ, \'e cesetle beraber morfin kutusunun de 
tdli ~ıp. işleri müdürlüğüne gönderilmesine lüzum g~ 
enruştır. Ceset, derhal morga nakledilmiştir. Verilt-· 
·ek rapora göre tahkikata devam edilecektir. 

TAN 

1 Yeni Evlenenler ı 
2 - 4 - 937 

Radyo 
Bugünkü program 

llltanbuJ: 

-

Oile neıriyatı: 12,30 Plll::la Türk musi• 
kisi. ı2,SO Havadis. 13 Muhtelif pl.ik neıri 
yatı. ı4 Son. 

Akıaın neıriyatr: ı8,30 Plikla dans mu• 
/ sikisi. 19,30 Spor müsahebeleri, Eşref Se• 

file. 20 Türk muıiki heyeti. 20.30 Omer Rr 
u tarafından arapça söylev 20.4S Bedia Rı 
u ve arlradaılarr tarafından Türk musikisi 
ve halle şarkıları saat ayarı. 21.15 Orkestra 
22.ıS Ajanı ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı 22.30 Plakla sololar, op.ra 
ve operet parçaları 23 Son. 

• 
Günün program özü 

Raftf Kon.-.erler: 
Harir konserler: 13,10 Blikreş Plak ile ha 

fif musiki. 16,ıs Varıova: Rochon orkes• 
t~a~ı. ıs Biikrek Radyo orkestrası (Eğlendi 
rıcı parçalar) ıS.30 Budapeşte: Çigan mu· 
ıikisi. 19.35 Budapeşte Bir sesli filmin bazı 
sahneleri. 20 Budapeştc Salon orkestrası ve 
konuşmalar. 20 Breslav: Bando muzika. 
20,4S Varşova, Operalardan parçalar 21 
Var,ova: Bahriye bandosu. 21 .10 Bertin Eğ 
lenceli musiki. 21.40 Viyana: Yeni Avustur 
ya musikisi. 21.50 Budapeşte: Opera orkes 
trası. 22.30 Lil. Orkestra konseri. 23 Stok
holm Hafif orkestra 23.40 Budapeete: Eski 
Çiıan heyetinin konseri. 23,30 Berlin Al • 

1 
man halk sarkılan (yeni eserlerden) 23.45 
Kolonya: Brahms'm eserlerinden. 23.45 Var 
ıova: Salon musikisi • 
OPf'ralar, Operetler: 

Davacılardan Müscmna fJikAyetini r----------------:--------------
l<>yle anlatmıştır: 

Operalar, Operetler: 20,30 Bükree Opera 
nakli. 21.4S Ziirih "Der Kuss., isimli ope
ret. 22 Varşova Operet nakli. 22.10 Köniıs 
berı: "ziya., isimli radyo opereti. 
Oda Musikisi: 

"- Bu sabah evde oturuyorduk. 
Haydar elinde kova ile çeşmeye geldi 
ve bizim evin önünde durarak parmıılt 
ıslığı ile üç defa (Firdew) dive öt
türdü. Ben ve babam bunu işittlk. 

Hasköydeki 

Kanlı kavga 

Oda musikisi: 18.15 Vareova Piyano ke • 
man düosu (Sonatlar). 22 Roma: Oda mıı 
sikiıi. 22.30 Liyon oda musikisi eserlerin. 
den. 23.40 Droitviç Oda musikisi. 
~ftaller: 

Hemen aşağıya indim. Haydn.ra 
l>ir komşu kızına karşı yaptığt bu 

Paralar 
Çakılla 

Değişmiş! • hareketin doğru olmadığını söyle _ 
dim. Bu sırada Haydarın ablası Behi 
ce ve nişan1ısı Alişan da geldiler. Ba 

Osman oğlu Hasan isminde elli 
yaşlarında bir adam dün hastaneye 
gidiyormuş. Cebindeki torbasında iki 

Haydar, geçenlerde de bizim duvar kağıt lira ile 3 liralık ta bozuk para 

Dün ağır ceza mahkemesinde çok 
karışık bir ölüm davasına başlandı . 
Suçlu yerinde mevkuf olarak Recep. 
le Halit isminde iki delikanlı vardı. T a.kshnde oturan Ba)•an Anjel ile B. Zare'nfn evlenme akitleri Be-

w , 

~·oglu evlenme memurluğunda yapılmıştır. Kendilerini tebrik ederiz 

Resitaller: 17 Breslav Küçilk solist kon
ıeri. ıs.ıs Roma Piyano - Şarkı resitali 
18.20 Breslav Piyano konseri (Baı:h, Liszt) 
20 Paris P. T. T. Şarkılar 20.20 Varşova: 
Muhtelif milletlerin ,arktlarından 20.50 Zil 
rih, Piyano Resitali. 22.30 Llvpzig Güzel 
ıesliler tarafmdan ıarkrlar. 23.05 Budapes 
te Piyano earkL 

• na hakaret ettiler . Davacı yerinde de Cemil bulunuyor- ============================= 

duUç ay evvel davacı Cemil ile suç - ,.. Y 1 LD İZ • NÖBETÇi 
Doktor Osman Bozkurt lyiletti 

Clan içeriye atlamış. Şahitler vardrr, .. varmı.ş. Yolda yanına birisi sokul • 
Hakim, dosyanın içinde çıkardığı muş ve Hasanın üstünü aramıştır. 

fJç mektupla iki resmi Haydara gös. Bu adam ararken Hasanın para tor. 

lular yanlarında Ali onbl4Jı bulundu. SİNEMASINDA 
Adana memleket hastanesi dahili • 

ye mütehassısı doktor Osman Boz -
kurta Cerrahpaşa hasta.nesinde a • 
meliyat yapılmıştır. Doktor tama _ 
mile iyileştiği için bir kaç güne ka -
dar Adanaya dönecektir • 

ECZANELER 
ğu halde Hasköyde Şıksalam soka - Bu hafta sarı•ın Macar 
ğmda bir evde oturuyorlarmış. Ara. rldızı MARTHA EGGERTH tererek : basını almış ve yerine çakıltaşlannı 

B 1 kimin ., d" koymuştur. - un ar . ıye sormuştur. 

H d Hasan hastaneye gitmiş, koğuşa 
larında bir kavga çıkmış. Cemil ile İn bu sene gösterilen ve en 

çok beğenilen yeni filmi Ali onbaşı yaralanmışlar. Hastaneye 

Bu ıece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminonü: Salih Necati, Bayezit: Asador, 

Alemdar: Eıref Neşet. Şehremini: Nazrm, 
Karaıümrük: Kemal, Samatya: Rıdvan, $eh 
zadebaıı: Asaf, Aksaray: Şeref. Fener: Mil 
tiyadi, Eyüpta defterdar eczaneleri 

ay ar: 

İk .. beni Fird yatarken hasta bakıcılar onu soy _ 
- ısı m, evse yazdım. · 

13. · · i d Fird b muşlar ve koynunda bır çıkın çakıl 
ınsm e evs ana yazdı. Ceva. b 1 tardır 

kaldırılan yaralılardan Ali onbaşı öl. Parisli Şantöz 
müş. Cemil kurtulmuş. 

Musiki San'atkarları Toplanıyor 
Musiki San'atkarlar birliği kon. 

Beyoflu ciheti: Galat11aray. Mankoviç. 
Taksim: Kürkçiyan. Zafiropuloı, Ertugrol, 
Galata: Yeniyol, Mustafa Nail, Şişli: Asını. 
Halıcıoğlu Barbut, Kasımııata Vasıf ecza. 
neleri. 

bmı vermiştir. umuş · w 

D Mils Hasan, hrrsızhgm ancak burada 
. ~vacı emına da şunlan söyle. farkına varmış ve hastaneye gelen 

İşte ağır ceza mahkeme8i, dün bu 
f acianm muhasebesine başladı. 

mıştir: Şefik isminde birisinin pantalonu • 
- Bay haklm, Haydar bu mektup. 

lan kendi fotograflariyle beraber bi-

Hatice ve Mel8.hat isminde iki ka
dınla Stileyman şahit olarak dinlen • 
diler. Silleyman şunları söyledi: 

aim kaprdan Firdevse atıyormuş. Fir 

:devs te ona cevap yazmış. Haydarm 

mektubunun birisi manzum bir aşk 

!hikayesiydi. 

Bundan sonra şahitler dinlenmiş • 

tir. Onlar gece mehtabında Hayda -

nn Firdevslerin bahçesinden içeriye 

nun kendisini arayan adamm pan _ 

talonuna benzediğini söylemiştir. 

Polis, Şefikle Hasanı cürmümeş

hut mliddeiumumiliğine getirmiştir. 
Şefik, kötürüm olduğunu ve hasta. 
neye akrabasının koltuk yardımlarile 
geldiğini söylemiştir. Müddeiumumi, 
Şefik hakkında ademi takip karan 
vermiştir. 

"- Hadise sabahı Recebin kansı 
Melahat kocasına: "Ne yaptın, iki o. 
cağı birden söndürdün.,, demiş. O da: 
"- Su.s, ben vurdum, Hatice duy

masın. demiş. Ben bir gün sonra bu 
hadiseyi işittim. Hatta Recebin ka • 
nsı bana geldi. Ve şunları söyledi: 

atladığım söylemişlerdir. -==========================-
"- Recep eve geldi. Kanlı bıçağı. 

nı benim entıa:rimle temizledi. Sonra 
da bodrumda tahta araaına sakladı.,, 

Ben karakola gittim. H\ diseyi ha
ber verdim. Sonra araştırma yapıl. 

Haydarın buna verdiği cevap şu 
landan dal kopardım. 

•lmuştur: 
Halbuki polis tahkikatı. orada bir 

evliya olmadığını te.sbit etmiştlr. 
- Ben bahçe duvarından atladım. 

Orada :bir evliya yatar, sınıfta kal _ 
mamak için evliyanın Ustündeki te.f. 

İki taraf m da dinlenecek şahitleri 
olduğu için muhakeme beş nisana bı 
rakdmıştır . 

dı.,, 

Duruşma, şahitlerin çağınlmuı 
için talik edildi . 

Karanlıkta oturan insanlar galiba Nazlıya bu 
ölüm hakkında tafsilat veriyorlar .. 
Karanlık odanın kapısında oturan kadın: 
- Aman ne kandı o? .. 
Diyor. 
Bütün tafsilatı işitmiş olan Nazlı yalnız bu sözü 

duyuyor: 
Ne kandı o!! ..• 
Karanlıkta konuşan kadın devam ediyor: 
- Biçarenin yüzüne baktığım va.kit; artık bu kız. 

da bir damla kan yoktur, diye düşünürdüm. Alla.hım 
ne kandı o! ... 

Nazlı asıl manasını anlaDtadığı, bu sözü içinden 
tekrarlıyor: 

"Ne kandı o! ... ,, -Evet, atölyede son çalıştığı gUndU. Kimbllirdi onun 
bir daha o tezgiı.hm başına dönmiyeceğini ... 
Öğle yaklaşıyordu. Nazlı bezgindi .. Motör uğuldu· 

yor, tezgiı.h yeknasak temposiyle, çat, çat, çat, çat 
işliyordu. 

Birden birisi acı, acı bağırmıştı. Bağıran, acı, acı 
bağıran Faziletti. Nazlı ona başını çevirince ... İki eli
le ağzını tuttuğunu görmilştil. İki eliyle aÇ'zını tutan 
kızın parmaklan arasından kan boşanıyordu. 

Allahtan o gün fabrikaya doktorun geldiği .eiindU. 
Yoksa kız o gün ölecekti. 

Aman ne kandı o! ... 
Fazileti doktorun odasına götürenlerin en önUnde 

gitmişti.: 
"Doktor, Fazilet ölUyor,, diye bağırmıştı. Ne azar

Jamışlardı onu ... 
O gün Faziletin gebeliği de meydana çıkmışt:L 

• • • 
Karanlıkta oturan kadın hep konuşuyor~ 
- Polis kara.koluna Hüseyin gelip te oradan tele. 

fon ettirerek imdat otomobilini getirinciye kadar iş, 
lften geçti. Zaten fakirin ne canı kalmıştı ki... 

Kapısı açık ve rşıklı cenaze odasından Fatma kadı
nın feryadı geliyor: 

- Aman civan kımn. gelin kmm loho~a kızım. 
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şehit kızım benim ... 

Nazlı iki eliyle yUzUnU örtUyor. Evvela sessiz ses
siz, _:wnra sesini perde, perde yükselterek ağlıyor ... 
Bır başka kadın sesi, belki de kendi annesinin se

si, şimdi konuşuyor: 

- Belediye ebesi de kanı görUnce pek şaşırdı. Be. 
ti benzi kül oldu: "Neden hastaneye yatırmadınız?,, 
diye hepimize çıkıştı. 

- Daha anacığı bir hafta evvel hastaneye götUr
dU. "Yer yok, sancısı tutar tutmaz getiriniz,, demiş. 
ler. 

- Ya masumcağız ne olacak? .. 

- Zaten sıska bir şey, kabil değil yaşamaz o mu-
hakkak ... Birkaç gün içinde ölecektir ... 

Sıdıka eliyle göğsUne vurarak: 
- Cenabu mevlaya imanet diyor, büyük sözUme 

töbe emme benim gösümün sütü evvelallah hem be
nim tosuna hem mahsuma yeter; ikilsü de asla gibi 
bu olur inşallah. Bizim odada uyuyor bile. 

Nazlı hep hı~ırıyor. Annesi onun omuzuna doku
nuyor: 

- Sil gözlerini de kalk Fatma teyzenln yanma 
git, elini öp. .. 

Nazlı yava,, yavaş yerinden doğruluyor. Çıplak a
yaklarile serin taşlara basarak. cenaze odasın& doğ. 
ru giderken, bilyük bir hayretle içindeki ürperişin ve 
korkunun büytiklüğünU görüyor. 

•Çocukluk arkadaşı Faziletin bütün varlığı fU çizgili 
örtil altına girince nasıl kendisile olan bütün münase 
betini kaybediyordu. 

Hayatm ölüme karşı ne muazzam bir yabancılığı 
var! ... 

Nasıl yaşayan vUr.ut, ölenle olan bUtlln 'llliıtaııehe-

filmile muvaffakıyetler 
kazanıyor. 

• gresi bugün Beyoğlundaki merkezin 
.---·~ .... de toplanacaktır. Seçim yapılacaktır . 

Be,iktat ciheti: Ali Rıza, Ortaköyde Or. 
taköy, Arnavutköyde Miltiyadi, Bebekte 
merkez eczaneleri Onyon Franıezde Konferans 

Bay Psalti, 5 Nisan pazartesi günü 

Ünyon Fransezde tarihten evvelki 

Türkler hakkında ilmi bir konferans 

Bu ayın beşinde sebze bahçıvanları 
cemiyeti kongresi toplanacak, aym 
dokuzunda marangozlar toplanarak 
seçim yapacaklardır. 

Büyükderc ciheti: Oıman, arabya. Yeni. 
köy. Boyacıköy, Rumelihiaan eczaneleri. 

Usküdar - Kadıköy ciheti : Usküdar: 
Merkez, Kadıköy: Muvakkithane caddesin Ekmekçiler birliği umumi hevetl. 

Nisanın a]hy..o .. nl ... 11\.lUCl ueıa olarak 
..ı- "' .. ~ ...... ~ .... ~c:~ınır;uıt;; uo.ıuwu ••••••• 

eezaneleri 

verecektir . toplanacaktır . 
Diğer semtlerde: Büyükadada Halk, Ba. 

kırköyde lstepan eczaneleri 

BU AKŞAM TÜ RK'te senenin en nıua.zzam fran11zca filmi 

ŞEHiRLER ALEV iÇiNDE ~~~~r:e~R~A~~~~= 
Artistler: GEORG RIGAUD-G ABRIEL GABRlO-JOSELIN GAEL-SUZI Vemon ve Maxudian 
Avrupanm en büyük filim şirketi ol an UFA tarafından yüz binlerce lira sarfile yaprlan bu muazzam film 
Meatopolis'den yUz defa heyecanlıd ır. Bütün bir şehrin cehennemi alev! er içinde yıkılışı, binlerce halkın fe -
IS.keti, yüzlerce petrol kuyulannm infilakı, tasavvurun fevkinde heyecanlı deh§et aşk ve ihtiras sahneleri 

' ~ Itumen, Macar, Zigan dans ve §aril:tları ~ -

Yazan: SUAT DEKvı:;; 
tini bir anda kesiyor. 

Ölüm yalnız vücutlar için mi? • Ölli fikirler yok 
mudur?. 

Olen fikirlere bağlananların, yaşayan fikre uzak o. 

!anların işte bu~un için mezar içlerinde dolaşan ve 
yalnız ölülerle beraber bu~unmaktan zevk alan neb _ 
başlardan, marazi ve mütereddi nebbaşlardan bir far
kı yok ...•• 

Medrese odasının kapısı dar ve basık. Tavanı da 
pea yüksek değil ... duvarları rutubetten pamuklan -
nuş, hem de petrol kokusuyla kan§ık, fena tütün ve 
pis nefes kokan havası göğse darlıi< veriyor. 

Duvarda bir çiviye karnı mavi camdan fitili, ikide 
birde haf;f çe tüten bir petrol lambası... ve kenarda 
gaz sandığının üstünde biraz daha büyüceği olan bir 
ikinci lamba yanıyor. • 

Bir de duvarın dibindeid yUn düşekte yatan ellilik 
bir kadın .. 

Bu kadın arkasını herkese dönmilş gözlerini snn
Bıkı örtmüş ya uyuyor, yahut uyumağa gayret edi
yor. 

Bu kadın Fatma kadın ve kızı ile beraber ayni med
rese odasını işgal eden bir sabun işçisi... Bu son giliı
lerde fabrika bir sipariş mi aldı nedir •. gece işleri baş 
ladI. 

Şimdi arkuım herkef!le dönUp uyuyan kadın gece 
işinde çaln,ıyor. Bu gece tam on ikide azat oldular. 
Akşam altıda işe girmişti. Şimdi sabah altıda yeni -
den işbaşı yapacak .• 

Tam Faziletin ölümü üstüne geldi bu gece ... Kızca
ğıza çok acrdı koca!!ı ~ bulmak için lzmite gitmişti. 
Ya duyarea kimbilir ne olacak! ... 

İşçi kanm FaziletP- çok yandı. Fatma kadına da 

pek acıdı amma daha fazla elden ne gelir ... O da can 
taşıyor ... Gündüz on iki aza.dmda eve geldiği vakit 
esasen uyuyamamıştı ..• 

Fazilet sancılar içindeydi. Bir komşu odasına gide-
rEit ancak iki saat kadar uyuyabildi. 

İnsanlık bu! ..• 
Vücut bu! .. 
Kuvvetin sonuna geldi mi "dama,, diyor. Elllllk lf. 

çinin, odadaki bütün felakete rağmen gözleri kapanı.. 
yor ... 

üç saat sonra tekrar kalkması lazım. Haydi yarın 
gitmesin!.. Yalnız bir gündeliğini değil işini bile kay

beder. Fabrika kapuları işsizlerle dolu ... 
İşte bunun için yüzünü duvara döndü, bunun için 

uyumağa gayret ediyor .. 
Odada oturan basma elbiseli kadınların hiçbirinde 

renk kalmamış .. Hepsi sanki müşterek bir felakete 

uğramış insanlann dehşeti içinde biribirlerine sokul
muşlar. Ve hepsi yüzde sekseni merhamet fakat mu· 

hakkak ki yüzde yirmisi tecessüs olan bir hisle kac
şılannda oturan ak saçlı kadına bakıyor. 
Meşin derili, e.svabınm önü kanlı §'U ihtiyar kadı .. 

na .• 

Dizleri üstünde namaz kılar gibi oturmuş ve bir sa• 
at rakkası gibi sağa sola sallanın duran kadına ba.· 
kıyorlar . 

İhtiyar kadın ağlıyor: 

-Aman yanıyorum .. Yanıyorum a dostlar.. Ye
di tane giilUmden bir bu kalmıştı elimde... Amanm 
dostlar ben niye yaşıyorum artık. 

İhtiyar kadın parçalar gibi entarisinin önünli açı· 

yor ve ellerini göğsüne eokarak basmanın içinde iki 
tane içi bo§allll1' bumburuşuk deri torba çıkarıyor ve 
iki eliyle bunları uğuştura uğuştura: 

- Beş yaşına kadar ben emzirdim onu diye inli • 
yor ... Koşar, koşardı da gelir kara ku1JU gibi kIVII'• 
krvır bS,fmı bunların arasIL.a eokar •. emerdi bunları! .. 
"Öt~ler öldü b11 kalsın" diye tir, tir titrerdim .. Ah 

( A rka91 var) 
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TAN 
Gündelik Gazete Mektep Ve Cemiyet 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 

T AN'ın hedefi: Haberde, fi· 
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazeteai olnuya çalışmaktır. 

•ı lkmektepler müfredat 
programının 22nci sayfa· 

smda okuldan ve öğretmenden 
bir çok iyi, doğru ve güzel 

şeY.ler istiyor. Bu istedikleri

nin en belli başlılarını buraya 

diziyorum: 

MEKTEPLERiMiZ HAKiKi 
CEMiYET GRUPLARINA 

1 GUNUN MESELELERII 

Silôhlanmanın ilk 

1 - Okulda canlı bir cemi

yet hayatı yaşamalıdır. 2 -
Onları (çocukları) yetiştirir

• AYRILMALIDIR! 
Neticesi 

ken topluluk ha 
yatının icapla-

Bütün dünyanın silahlanma yanşı nna göre bir e
yapmakta olması, ilk tesiri~I d~~~·a ğitim sistemi ta 
matbuatı üzerinde gösterdı: Kagıt kip olunma _ 

buhranı başladı. d 11 hdır. 3 - On -
Kağıt yapmak itin sellUloz .. en en lan 

maddeye ihtiyaç \'ardır. S6llüloz ise ( ç~ukla-
harp sanayllnln en bU)ilk ham mad- r~) mu.ş~erek 
dMidlr. De\"letler silihlanmayı ar • hır gaye ıçın el
tınnca dünyada me,·cut sellülo~ bu sa . birliği ile çalış
nayle akmıya, ,.e kiğıt fabrikalan mıya alıştır • 
sellüloz bul4Jllaml)'a başladı. Bu .. ~ • malıdır. 
heple kiğrt istihsali azaldı \'e bu~~ 
dünyada bir kiğıt buhranı baş gos· 
terdi • 
KAğıt fabrtkalan fiyattan artırdı-

la.r ,.6 birçok ıdparlşlerl kabul etmez 
oldular. Netice: ı•':ramıa, l'unanistan 
n saire gibi ki.ğıdı dışardan getir • 
ten memleketlenle gazet~ler fi) atla -
nnı a.rtınnıya mecbur oldular. 

,Bizde de bir aydanberf ba.,Iıyan 
kağıt buhranı bu sellüloz kıtlıhğın 

tJcesidlr. Dlln)& kiğıt fabrikala.n 
~yeye gönderdikleri ki.ğıtla.nn 
fJ ·atıannı tam bir misU artırmışlar • 
~ Bu yüzden Türle gazeteleri \'e 
~ Jdtapçılan sıkıntıya dü~müşler
di zaten kitap ba..'lmakta tereddüt 
eI;n kitapçılar şimdi artık bütün bil· 
tfuı kitap neşrinden \-azgeçmişler -

dlr. 
}lükfimet son zamanlar<la gazete. 

Jete mahsus kiğıtlann giimrüğünü 
1ndfnnişti. Dili.,, J. kiğıt piyasasında 
Jd buhran yüzUnden ıkıntıya düşen 

buhran yüzünden ıkınbya diişen 
Türk neşriyat alemini bu sıkıntıdan 
kurtarmak lçln her ttırıu klğıt ilze • 
rfa4en bütün giMrtrük ttslmlerinln 
kaldınlma8ı, memleketin irfa:ıı ,.e fi-
kir seli.meti ni.mına şayanı temenni-
dir. -
Belgrat Konferansı· 
nın Manası 
l'ugosla\1·anın Bulgaıı1'canıa an -

1aşması, 

RoflULDYada, dahili siyB&-ttn Al -
wnan tesiri altında bocala.ıtw\ı 

Nihayet 1·ugo la\"yanın İ~:ra ile 
bir anlaşma hnı.aıa.ması • 

' Alman ,.e hatyanıann Balkan ,.e 
Küçük Antanh boon..n.ı. içi tık -..._ ·n yap • 
lan propagandanın müessir olmıya 
başladığı zannını ,·ermı5tt. 

Almanlar her \"esile Ue şunu lşae 
ediyorlardı: 

Bu düşünce ve 
isteklere kimin i
tiraz etmek hak
kı ve imkanı 

vardır? Bunların 

hepsi do~rudur. 
.Ancak bütün bu 
mücerret ve mut-
lak hükümler bana neyi hatırlatı
yor biliyor musunuz? Rönesans
tan; hatta eski Yunanlılardan be 
ri insanlara verilen pedagoji ö
ğütlerini: terbiye. devlete haz~rl~
mahdır: Terbiye insanın tabıatme 

1 w 

uygun olmalıdır; terb ye çocugun 
Şahsiyetini tenmiye etmelidir .. gibi. 

B UtUn bu nasihatleri yapan 
adamların ağzına bakarsak 

pedagojinin bütün sırları ta eski za 
manlardanberi "mekşuf .. olduğunu 
kabul etmek lazımgelir. Halbuki ne 
gezer! Bakınız terbiyeyi bir "te

vellüt, bir nebati gelişme .. hayali· 
ne bağhyan me3hur Pestalozzi tat
bikatta ne yapıyor! Dünyanın en 
entellektüalist mektep sistemini 
vücude getiriyor! İnsanı yaratıcı
lık sıfatile Allaha temsil eden Froe-
ı..~1 -' .. övlc! Felsefesi Bergsoncu o
lan Montessorf de çocuKı ...... 6eelo-

rini bağlayıp deliklere tıkıp yer
leştiriyor!. Daha sayayım mı? Ni
çin böyledir? Evet niç:n böyledir? 
Şüphesiz §Unun için ki, bu büyük 
adamlar sezdikleri şeyleri ellerile, 
işlerile anlatacak kadar ilmf bir 
vuzuh ile sezemediler. Bilgileri bir 
artist bilgisi gibi duygu esi mahiye
tinde kaldı, fakat bir teknis.iyenin 
kalemine, çekicine inecek kadar sert 
leşmedi. 

............................... 

İ YAZAN: i 
J ism~.,,~akkı 
$ Mülga DarillfünUn terbiye 

$ proft!IÖril S : ......................... .. 
Romanya Küı;Uk Antantt.an ayn -

bacaktır. 

Bu. garipçe görülecek iddiamı te
yit edecek olan şey geçen zaman
lar pedagoji tekniğinden bugünkü 
mektepte pek az Şeyin aynen yaşa-
dığını görmemizdir. İşte programı anlayışı ile bugünkU infirat~• m~~-
yapanlarda da bu gayeler pek mUp- tep,, anlayışı arasında hiçbır mu-

nasebct yoktur. Eğer bugUnkU o
kulu programın temiz duygusuna 

uygun bir hale getirmek lazımge

lirse bu. okul denilen bu çocuk ev

lerinin içinde sürünen bir çok isko

lastik an'aneleri yıkmnk. yerlerine 

nıocıern Türk sosyetesini, gerçek 

ihtiyaçlanna uygun modem eği
tim tekniğini koymak gerektir. 

S özUn kısası yetiştirmek is
tediğimiz bir millet, sosye-

te adamıdır. Bu adam ötedenbcri 
akademik pcdagoklann sandığı gi
bi "sosyal fıkirler, sosyal duygu
lar ve sosyal itiyatlar ile teçhiz e
dilmiş adam,, demek değildir. Şe
niyette bu parça parça tedris ve 
telkinlerden vücude gelmiş yamaıı 
bohçalara rastgelemiyonız. Şeni -
yette görebildiklerimiz şudur: As
ker, marangoz, çiftç" ressam, ak
tör. hekim. çilingir. bekar adam, ev
li adam ... İşte bunlar, ynlmz bun
lar. Onun için sosyal. içtimai. mil
li, hasbi fedakar.. adamı yetiştir

mek demek. bunları yeti tirmek de
mektir, başka bir şey değildir. 

•• ık ol<ul bence "sosyal ada-
mın ilk şeklini verc>n fab-

rika., d('mektir. İlkokuln girjp, çı

kan. mesela bir köylil çocuğu bü
yük <'aptn dl"filse bile, ufak çapta 
bir asker, ciftçi, aile başı, makinist 
olup çıkmalırlır. Çocumın millet a
d<ımı olmaq1 dC'mek bu demPktir. 

Haydi bu fıkri de yumsak buldu
nu:ı:: baknltm bu MnUT!C'UVU kabul 
edecek misiniz? BiltUn bu sosyal 
insanları yetistircn hakiki Einııteın 
iş s'.ln'at. vnzjfe ve faaliyet muhit-

' leı idir. Bu kanar deıfü: acemi in
sanın bu hnkiki muhitler içitıde 

yııntıklnrı hıı kiki vnzifc>lerdir. Bu 

kadqr da dr 'ril: bu hakiki isçilerin. 
hakiki fnalivr•tler neticesinde elde 
ettiklc"'İ hakikf mahc:ullrrin verdiği 
hakiki sosyal aksiilamellerdir. 

B en divnrum ki: Ec?er okulda 
hakiki bir sosyete hayatı 

almaz, çocuklar bu hakiki sosye
tenin hakiki haya tına bilfıil işti

rak etmezlerse, onların millet. mem 
lcket, meslek, yurt adamı olmnla
n da miimkUn olnmaz. Öyleyse mek 
tebin programını değil, asıl haya
tını baştan aşnğı değiştirmek ge
rektir. BIA evler. Tilrkiye için top
lu veya dağınık tedrisatı hazmet -
miş veya etmemiş bUlbUlleri değil, 
Türk kadını için erkek, Tilrk erke
ği için kadın, Türk ordusu için aa
ker, Türk endüstrisi iç·n işçi, 'l'ürk 
toprakları için çiftçi, Türk sahne
si için aktör yetiştirmelidir. Bunun 
için de okul hayatı sınıflara, saat
lere. derslere, imtihanlara değil, ha
kiki sosyete gruplnrına aynlmah-
dır. • 

hem şuurlar halinde belirmiş, o- -----·------------------------------------

l'ugosla\"ya lktJsaden \"e sh·ueten 
Alman ,.e İtalyan nüfuzu alt;ndadır. 
Kllçtlk itlliftan eser kalmanuştır. 

Bu onlann hUlyas1 idi, ,.e yaptık • 
lan propagandalarla bu hülnlannm 
tahaldmk etmek Uıere olduğu zeha -
hını uyandırmışlardı. 

Dost Tutabilir misiniz? 
kulu ve terbiyeyi bu gayelere götü- r-
recek teknik ise anlaşılamamış, bu- ç o k 
lunamamıştır. / 

Fakat işte A tln~a Balkan del·let
lerl konf eramı, Balkan birliğinin es • 
kWnden daha kun·etU olduğunu is -
bat etti. 
Şimdi de Belgratta KüçUk ttili.f 

de,·letle.rl murahhaslannın toplan -
ması, küçük itilafm sarsıldığı hak -
kmdakl şaylalann manasızhğını mey 
dana çrkardı. 

Bu suretle de Alman w~ lt.aJ~·an 
politikuılannın Balkanlarda \"e Ce • 
nubu şarki A\Tupada hmmle getir • 
mele istedikleri panik tahakkuk ~ • 
medl. 

DUn,·anm mil~tt-rek suUıU niınrna 
bu haiırıı hadisedir. 

• 
Karabük ve Ereğli 

Dtln tkttsat Vekfll meclis kürsüsün 
de :Ereg.u şirketinin 90tın ahndığını 
~ÜJdeJedJ. Bugün de ~\'ekil Kara

UJrte ~ilk fabrikamızın açılma me
:ıhnını yapıyor. Türki~·e?in iktis~i 
la adakı lnkfşafmın en bU~-Uk \'esiıka 

rr, biribhinl \'el,·eden bu ~ılma me 
l'ashnf ·' 
1 • bu yeni kuruluşlar, \"e bu yenJ 
&allyetlel'dı De r. 
~ '"1et Yer yfl.r ecnebi &lrketlerl ta11 

' ~1'. Mfllnlf!k~ dört kösesi11 

-

Ç oçuğun sosyal bir adam ol- Dostlamnızm çokluğu on-
masını istiyoruz. Bunu, her Jara karşı takındığunız tavra, 

kes hıtiyor. ve her kes aşağı, yu· aldığımız vaziyete bağlıdır. 
karı ayni şiddetle duyuyor. Fakat, Başkalarının teveccüh ve sev-
meçhul olan bir nokta var: "Çocu- . . . k b"lmek bir hüner-d gısını azana ı 
ğu sosyal a am yapacak teknik,,. d' B h"" · d rcceye ka-

'k dir" 1 t b b" .. ır. u unen ne e 
Bu teknı ne · ş e unu ır tur bld" w. • • dereceye 

k t ,. b' . dar ıgımızı, ve ne 
ıu vazıh ve a ı ır şekılde kavn- w b"l' tı" 

Ben bu m kadar dost tutmaga ka ı ıye -
yamıyoruz. uammanın k · 
sırrını size vereceğim. lstiye.nler miz bulunduğunu anl~ma .~-
alay istiyenler de hıtifade ederler. çin ruhiyatçıların tertıp ettı • 
öne~ şunu haber vereyim ki: pro- leri aşağıdaki suallere cevap 
gramın dediği ''topluluk hayatının venneğe çalışmak faydasız <le
icaplanna göre bır eğitim sistemi,, ğildir. 
bugünkü okul teşkilatının ta.mami
Je zıddı olacaktır. Çünkü bugünkü 
okul progra.mının bütün istekleri
ne rağmen. lmtihancı, sınıfçı, pro
gramcı. kitapçı, takrirci, telkinci 
olduffeundan fertçi. zihinci, fikirci 
ve ezberci kalmıya mahkiimdur. 
Pro,ımımm ihUvacmı pek milohem 
surette duvdıığu "ic;tlmnt mektep,. 

Sualler şunlardır: 
ı - FJkrlnbl açıkça \"e Mkın -

maksmn söyler nılAlnlz ! 
2 - Kendlnbl m l)i dostlan • 

mzdan üçüne üstün görür 

mllsUnllzf 
S - Yemekte yalnız blınaıkta.n 

hoşlanır mısımz ! 

de yeni ve büyii'k ml:.esseseler kuru • 
4 - Konuşmanızın dahııa en • 

teret1&11 olmasında ısrar 

eder misiniz! yor. 
Türkh·e kuruluş slyuetinde mu • 

\'affakı):f'tle ve sUratl11 ilerliyor. 
Bizim için en eok &e'inlltt.111< hi.dl-

"e h"dnr 

5 - Hayallerinizden \'e sbkato 
hayallerinizden bah~er 

mlshıbf 

6 - Sık sık borç para alır nu
sınız? 

7 - sah !yetiniz \'ar nudır! 

8 - FikJrlerinizde kat'i misi • 
nlz!' 

9 - Do tlannımı ziyaretinden 
hoşlanır mısınız? 

10 - Samimiyetinizle Ö\"tiniir 
mlisiinüz! ... 

lJ - Rande\'U urcUkleıinlzi ook 

letlr misiniz! 

man ümit lzllğe dü~r mi
siniz! 

20 - Siz sıkıntıda iken arlal -

daşlannızın muvaffakıyetJ 

sizi mes•ut eder mi! 
Bu suallere yalnız "evet., veya "ha

yır .. diye cevap VP.rinlz ve bu cevap
lan aşağıdaki liste ile mukayese edi
niz. Cevaplarınız bu listeye ne kadar 
uygun çıkarsa dost kazanma ihtimal 

ve kabiliyetiniz o kadar fazladır. 

Faraza 20 sualin 15 suali aşağıdaki 12 - Ba<tkalannın ÇO<'uklannı 
listeye uyuyorsa, o vakit kendinizi hakikaten sever misiniz! 
dost tutan insanlar arasında sayabi

lS - Şaklabanlrk etm~kten ze\•k 
lirsiniz 

alır mıınnız! 

14 - Kalabalıktan ho~lanır mı· 

sıruz! 

15 - Kinci misiniz! 
16 - Müthiş, harika, fe,·kaJA • 

de gibi tabirler kullanır 

mısınız! 

17 - Flklrlerlnlze iştirak etml
yenlerl budala \'e miııasıı 

bulur muAunuz! '8 - Vaitlerlnlzi unutur musu -
nuz! 

19 - t .. ıertnlz ff'!lla gittiği u . 

Cevapların liıteıi 

1 - Hayır 11 - Hayır 

2 - Ha~,r 12 - E\·et 
S - Hayır l S - Hayır 

4 - Evet t4 -! Hayır 

5 - E\·et l 5 - Hayır 
6 - Hayır 16 - Ha)ır 

7 - Hayır 17 - Hayır 

8 - Hayır 18 - Hayır 
9 - }~Yet 19 - Hayır 

1 O - Ha~Tr 20 - Ent 

Temiz Su 
ve Parasız Su 

lzmitlilerin lki şikayeti 'arını, .. Su 
\'e t.oz ••• lzlmtte toz, l'&pur bacaların 
dan çıkan lyah, kalın duman gibi, 
sokaklardan kalkar, bulut halinde. 
duman ş~kUnde e\·lerln içlerine, in -
sanların boğazlanna, gözlerine dol&r· 
mııı .. 

İzmltte temiz su, radyum kadar 
kıymetli imiş, •• Beledi) e bu kıymetli 
madeni o kadar pahalıya satamıı ki, 
halk en kötü sulan lçem1iş, bu ~"Üz -
den bmltte tifo hastalığı, her ) az h
mlte hava tebdiline gelen bir misa
firmt,. 

• 
Acaba toz, \'apur baca..<ıındnn çıkan 

duman gibi, yalnız tzınitlllerin boğa· 
una mı musallattır? .. Acaba temiz su 
yalnız lzmitte mi radyum kadar kty 
metlldlr~ .•. Su \'e toz, bütün memle
ketlerin hastalığı, bütün Türld) enin 
mücadele) e hazırlandığı bir derttir. 
D ·ıet zirai rt'fomıu ~aparken su me
sel ini, ön afa koymuştur ... Amma, 
beledi) eler hiiliı u meselesinin ehem· 
miyetini ka\ ranuo; değillerdir ... Su • 
nun belediye l~in l)i bir \'aridat mem
baı olması, su~ un hir ticaret emicA· 
sı halin~ gelmt•si, belediyenin heniiz 
daha 'azlf i'sinl miidrik olmadığına 
delildir. 

• Belediyeler, umumi menfaatlere ha 
dım mliesseseteri eline alarak, hall..a 
bunlan ucuza mal etmek, hele u gibi 
beldenin en mübrem ihtiyacını halka 
beda\"a , ·ermok mecburiyetln,lcdirlf'r. 
Su, bir ticaret emtea ı glhi münferit 
tüccann eline \'erilemez.. u, hava gl 
bl inhisar altına alınamaz. u, hol u, 
temiz su, parasız su, ~ :ılnız tzmJtin 
değil, blitün Türkl3 enin hasret çekti
ği şeydir •. Köylerde su yiiziinden Çt• 

kan cinayetler. susuzluktan mahsul 
azlıt:,'1, suyun şehre \'e kiiyc getirdiği 
hastalr'klar, usuzluğun yakasına ya.
pısan pislik, hep bf'Jediyelerin su me
selesindeki ihmallerinden doğmuş -
tur ..• J~timai sefalet gibi, kö) lerl \"e 
şehirleri 'ka\'Uran su sefaleti gözöntln 
de dururken, bele<ll) elerin hunu ken• 
dilerine hlr \'arldat membaı yapması, 
insana fııkara ı,;ana~mdan para çalan 
hırsızı hatırlatı) or. 

Al> iZ l' AZICI 

Okuyucu 
MektupDaro 

K .. '"k Çamlıca ıuyu uçu 'l .. de 
Çamlıcada oturan karı crımız n 

Bay Hikmet yazıyor: 
''- Geçen gün, biraz hava almak, 

temiz bir su içmek için Küçükçam • 
lıca suyuna gitmiştim. Etrafı tarihi 
asarın enkazile çevrıli ve Avcı Meh.. 
met tarafından yaptırılmış olan Kil. 
çükçamlıca su)'U çeşmesıni buldum. 
Bulanık bir su akıyordu. Dllşündum: 
Ne olur. diğer bazı memba suların~ 
olduğu gibi, bu su için de en çok bır 
iki bin lira sarfcdilsc de temiz bir su 
içsek, dedim. 

Geceleri boşuna akan Çamlıca ıu• 
yunun geniş ve sıhhi bir havuzda bl• 
riktirilerck tevzii, bUtiln dUnyanm 
en kıymetlisi olarak teliıKki ettiğim 
bu suyu hepimize sindire sındire iç 
recektir. 

• • • 
Devlet reiılerin"n fotoğrafileri 
"TAN,, çocuk klUbU izalanndall 

Burdur P. T. T. mUfettişi oğlu B&1 
Halit Kipere: 

"-Avrupa \"e Amerika devletleri 
nm satıh mesahalan ile niifuslal'IDl 
gösteren rakamları coğrafya kitapla 
rında bulmak kabildir. Ancak, bu deY 
!etlerin reislerine ait resimleri teda
rik etmek mUşkUJdUr. 

Devlet reislerinin fotoğrafile 
bir araya toplıyan eser yoktur. Ma • 
amafih, "TAN,, tn çocuk ansik o 
dislnde aradığınız albUmü bulac 
nız. 

••• 
Aluarayla Şehremini arumda 

ev intaatı 
Ayvalıkta H. A. Yazıyor: 
"- 1stanbulda Akıarayla Şehre 

mini arasındaki eski yangın yeri 
de ev inşasına mUsaade ediJlp ed 
eliğini öğrenmek istiyorum ... 

Hazırlanmakta olan yeni şehir p 
nına ıöre, bu saha Oıerinde bazı 
sımlarda ev lnşa1tna mUsallde .. 
mektedir. 



=6 

( 
, ............... . 
ıl . ,_ ı t znur ta .. anının kuv- t 
t . • 
• vetlı oyuncularından: 

ı Uçiınu buraya ı 

ı ııraladık / 

i ..... --........ 1 

) 
J A N 

·-·-----· • • 
t solda Sait Ortada A-ı 
ldıl Sacda Namık ba-i 

•kalım bu üç arkada~! 

!
nasıl oyniyacaklar? i __ ....... ___ . 

1 

2 • 4 • 937 

il -ı 

lzmir Futbolcuları Dün 
Sabah Şehrimize Geldiler 
Arsenal 
Müşkül 

Vaziyetle 

lzmir • lstanbul Spor Re· 
kabetini Tekrar Y asata· 

ANAHTARLAR 
' 

caklarmı Söylüyorlar 
At'8Cnal takrmınm fevkalade bir ~- Beşiktaşı mağlup ederek bütün spor efkan umumiS'esini tekrar 

kilde tatbik etmekte olduğu W oyun üzerine celbeden İzmirin Üçok takımı dün sabah Bandırma tari· 
aisteminin en esaslı eleman colan mer 
ku muhacim Drake geçen günku kile şehrimize gelmiş, kendilerine tahsis olunan otelde müsafir 
Stocke takımile yaptığı maçta dizin- edilmiştir. Kafile 16 futbolcu ve 2 idareci olmak üzere 18 kişiden 
den sakatlanmı~tır. W sisteminin en mürekkeptir. Kendilerine eski milli kalecilerden Fehmi ve Altın
iyi merkez muhacimi olan Drakenin ordudan B. Mehmet riyaset etmektedir. 
aa.katlığı dizindendir. Yarası da epey İzmirlilerin 16 futbolcü ile seyaha
ce ağır olduğundan hastaneye kaldı- te çıkmalan şehriimzdeki karşılaşma- • 
nlmak ltizumu hasıl olmuştur • ıara azami ehemmiyet verdiklerini ve 

Arsenal takımı, lı.gl!tere şanıpiyo· eksik bir takımla seyahate çıkan Be· 
!Ut:-'• .A;t ancak b~ ;·ı.1an farkh. önde şiktaşın akıbetine düşmek istemed k
gitmektedir. Bun1.ı;ı :1onra yapac..ağı lerini göstermektedir. 
tehlikeli oyunlarda merkez muhacı- "TAN. namına kendilerini otelde 
nanden nıahrum "!.ırak çıka• ağına görerek Fenerbahçe ve Bc~iktaşın ya
nazaran \3ziyeti n·iış1>.Uldür. ArsPna: pacaklan maçlar hakkında ne dl.işiln· 
Jdan.-ı !ierı bu yüz·J •ı tu~laruı akta- dükler~ni sordum. Aldığım ce.,.·apları 
dır!:-r. 1;uıaya sıralıyorum: 

Hakemin 
Ceza Verdiği 

Oyuncuyu 

Federasyon da 

Cezalandırdı 

İd:ıreci Altmordulu Mehmet şöyl~ 
diyor: 

- hmlrde Beşiktaşın Üçoka kan, 
olan oyununu geçen seneye nazaran 
daha enerjik buldum. Yalnız muha -
tiılar. Gec:en sene Beşiktaş lzmire da· 
~lınleri kale önUnde müessir olama • 
ha k~wetli gelmesine rağmen oyun
cİ.ılaı ının formuuda olmaması yüzlin
dcn h·i tesir bıraknıamışlardı. 

GP~er hafta lzmirde karsılaştığı -
mız Beşiktaş kadrosuna Hakkı ve Şe
ref iltihak ederse daha milessir bir ta-

Milli küme maçlarına ait mukarre- kı mhaline gelece~ini Umit ediyonım. 
rat mucibince lzmirde yapılan Doğan Bize gelince: yeni teşekkül ettık. 
8J>Or - Beşik~ maçında hakem ta- Ba%ı oyuncular henüz yanındllkt :ı.r • 
n.fmdan oyundan çıkarılan Beşiktaş kadıtşl~rlıı. tamamile anlaşamadı. Ay
klübl.i futbolcülerinden Enverin ilk ni zamanda daha fonnun:t giremivt·n 
mUteakıp maç olan 4, 4, 1937 tarihin- bir ı'u ,.ıemanumz var. nu eks!kleri
deki Cc:ok - Beşiktaş maçında oyııa- mi?.e rai{men t~tanbullulara iyi hir 
yamıyacağı Futbol federasyonu tara- ovun J:Ö!"terP<'dimizi Umlt <'divonım. 
tından bildirilmiştir. Alakadar k!üp- M<ıamafih hirk'AC: ovun sonra bu ha-

Yarın Fener mühacim'erini dur· 
durtmıya çalııacak olan Jzrnirin 

mefhur zehir Ali•i 
lere tebliğ olunur. talar telafi edileceğinden İstanbul ve 1 

Ankanı t.akımlRrile "ekinmedrn boy lngiltere • Finl6ndiya 
lzmir • lstanbul Maçla- Öll'iit:Pbilerr.ı?imiz muhakkaktır. 

lar ve Hakemleri 

Müsabakası Diğ'e" idarel'i ,.e e«1ki millt takım 

nnın y apllacağı Saha· kale<'isi Altaylı B. Fehmi de şunlan 
söylüvor: Finlandiya federaı:;yunu lntHzlerin 

- Biz daha fazla Fenerhahçe ma- ırırtlarmı kabul ederek 20 mayısta 
rma ehemmivet vermekteyiz. CitnkU L~giliz milli takımı u~ boy öl<,-üşmeğe 

T. S. K İstanbul bölgesi futbol a- Bcsikta"la yantıı?ımız temaslarda bil- . . . 
Janlığından: tUn sıi7.lerP. raimen daima ivi netice- kar:ır v~rmışlerdır. Bu maça Fıı~an-

1 - tzmirin Üçok k:übU birinci mn- ler ıı.Jdık. Taknnımt?.d:ı henfiı tam bir diya $p<•rcuları bUytik bir ehemm:yet 

B u söylenmiye değmiyccek 
kadar ufacık bir hikayedir. 

Fakat haddi zatmda ehemiyetsız 
görünen ufal< şeylerden ne büyük 
facıalar doğabileceğini göstermesi 
itibariyle yazıyorum. 

Vak'a hakikidir. Donald Anson 
bu dakikada tımarhanededir. Ka
rısı çoktanberi ölmüştür. Cinayeti 
işleyen yankesici hırsız da daracı
na çekilmiştir. "Bunlarn neden böy 
le oldular?" Cevap: "Ansonun cep
leri dolayisiyle." 

Bir erkek elbisesinde kaç cep ol- • 
':iu~nu piç düşündünüz mü? Bir 
..:adının yalnız bir el çantası vaıutr. 
Oudak boyası, pudra kutusu, para
!ı, mendili, mektuplan, cıgaraları 
kibriti hep onun içindedir. Bir er
~ek üzerinde taşıdığı eşya ve a
">lur cubun.ı bundan pek te çok olma 
makla beraber, elbisesinde hiç ol· 
mazsa on yedi cebi vg..Orr. r..ıı.v

da be§ tane. celtette beş daha, dört 
yelekte ve Uç te pantalonda, gizli 
cepler, ve daha başka türlü ufak 
tefekler, bu hesapta yc*tur. 

A nsonun da on yedi cebi var
dı. Ve karısı da bu cepler 

'3ebcbinden öldü. Anson ceplerini 
abur cuburla doldurduğunu san -
mayınız. Cebinde ne romatizmaya 
yaklruıtırmamak için patates, ne 
de nazar değmemesi için nazarlık, 
Bazı insanlar vardır. Huyundan mı 
dır suyundan mıdır. Ceplerine bir 
asma kalem ve m~anik kalemi ko 
leksiyonu tıkarlar, Anson bunlar
dan da değildi. 

Derli toplu bir adamdı. i<ibrit
leri, kitap şeklindeydi, ve şümendi
fer abone defterile birlikte ceketi
nin iç cebinde ikamet ederdi. Bir 
mendil, bir de cıgara tabakası. İş
te bütün ceplerinin sckenesi idi. 
Mister Ansonla kansı Misis Anaon 
oöylece bir akşam biriç o~'Ilamıya 
gittiler. 

A nsonlann dört başı tama • 
men mamur olmakla bere

ber yine !ı.alleri vakitleri yerindey- · 
di. S'tirU süril inşa edilen, üst katı 
beş yatak odalı, alt katı salolllu cmı 3 4, 1937 cumarte1d gUnU Tıtk - anhışrrııı. mf'!Vl'Ut Mı?ildir. :Bununla he-\atfetmPktedirler. 

8im stadında Fenerbahçe klübU ile sa. 1-aber 1rnılrlilerin ıııerefin"' vakıı::n,.,,k ------------------------
at 16 da yapacaktır bir cıvun ('tkl\Tıl('l\ı'?nntZJ VP. pq\(i fq. 

2 - Ayni klUp ikinci maçım 4, 4, tAnhııl - İ:mıir hevecanmı uvandmı-
937 pazar gUnU Beşiktaş klübU ile CAlt bir varlık götıtereceğ mizi Umit 
aat 16 da Şeref stadında yapa:ak - edivnn.ım .. , 
tır. Takı mkaptAnlı~nıı ,.a"An "t'lilli l'l-

3 - Üçok - Fıenerbahçe maçını vunruı;ı,.tlftn Altrnordulu S1fd(' gelin
~'\··ı Tezcan idare edecektir. Bu rna- ce: bu ca divor ki: 
~ yan hakemleri Feridun Kılıç ile :M Bi:· hnrava ivi bir vnrhk nldu~u-
$8.nıim Taludur. mııZ't rı'l .. tf>rmeö-e ~eldık. Y<!nmek ve 

f - Uçok - Beşikta~ maçını Nihat yenilmek ikinci derere kalır. T~k1m1-
~k idare edecektir. Bu maçm da mız eski ta ktmlanmızn nazaran da

Lig 

Burhan Aatak ve ha kı.ıvvetr bir vaıı:ivete gelmiştir. Yal 

Maçı 

nız anlasmıt ir.in biraz zaman ge~mesi 
19.zımfür •övle limit ediVtlrum l:i t z • 
m;r. tııJtanl:ıullR olan eski hevecanlı 
günlerini VR.satacak bir seviyeye tck-

4, 4, 937 pazar günU yapılacak lig rar Hla:wnştır. 
maçı. tv; bır oyunumuz t1.tu·s11 b:mirE 

Taksim et.adı: ~'l'·h.y~Ue dönece~~miz tabltdir . Vt 
Kuımpaşa - Gala.ta Gençler, saat b:.ınun ı~ın çalıpcagız .... 

Hakem Halit Ca.hp EzP. Şo11 TEZCAN lzmirli lutbolcü ler bir arada 

··-···-_.. ............................ _ .... 
Yazan: 

R. C. Cole 
Ç eviren : 

Cevat 
1 
Kabaağaç~ı 

... -·-································--·-
basma kalıp evlerin birinde oturu
yorlardı. Çocukları yoktu. Hiı.ınet
çi kızı 'gilndeliK" takımdan, yani 
sabah gelir akşam gider soyundan 
dı. Eve bitişik gümmettednrik bir ga 
raja kendi otomobillerini çekerler
di. Veıııasıl mesuttular. 

Evin kapılarına gelelim. Bunlar 
üçtü, likin bir tanesini tarh edebi
liriz.. Cünkii :ı.~111 ı.-n ... muııaz ve içer 
den kapatılınca kendiliğinden kilit
lenen, ve kilitlenince de ancak a
nahtrla açılan "silindir" tertibatlı 
sağlam şeylerdi 

Misis Anson arka kapının anah
tarını torbasmda, ön kapınınkini 

ise Mi.ster Anson on yedi cebinin 
birinde ta.Şırdı. Ön kapının bir de 
yedek anahtarı vardı. Bir gün aksi 
şeytan kendilerine bir külah eder 
de, kendi anahtarlan evin içindey
ken, kendileri kilitli kapıların dışa
nsmda kalırlar diye, bu yedek a -
nahtan. evin dışında, bir ta
şın altına gizlerlerdi. !::ıte hırsız bu 
anahtarı bulmuştu. 

A nson anahtarlarını bir 
sembere, bir zi.ncire takmaz 

dı. "Anahtar salkrmı cebin bezini 
yer" derdi. Onun için anahtarları 
rast.gele cebine atar. Onları avuç 
dolusuyla çıkanr. Kapısınmkini 
bodrumununkini, yoksa otomobilin 
kini mi,ayıklar, seçer, bulur, açar
dı. Evin ön kapı anahtarı, ötekile
rin en uzunu ve azmanı olduğu i -

çin, onu karanlıkta ve ışıkta, avuç
ta veya cepte el yordamiyle bulur

du. 
Size demincek söylediğim gibi 

Ansonlar o eJ<şam brice gittiler. 
Gece ortasından sonra eve döndü
ler. Mister Anson otomobili evin ö
nünde durdurdu. Evin kapısını aç
tı. Elektrik ışığını yaktı. Ve otomo 
bile dönerek, karısına, "Eve girin
ce, benim için arka kapıyı aç, ben 
otomobili garaja kor, ve gelirim." 
Dedi. Karısı içeriye girer girme.z 
Ansvn güzel kansının arJından ka
pıyı kapadı. Öyleya, karısı arka ka 
pıyı açacak değil mi idi ya. Ve ar
dından kapıyı kapadığı karısını, ar 
tık dünyada diri olarak göremedi. 

A n-:; >rı o~'mcıloıle doğnı yı:-·iir
kcm karısııım çığhğı:•ı duy

du. Sesi içeriden "Anson yaraım ! .. 
diye acı acı c;ınıc.dı. Sonra boğuk 
homurtular. 

Biribirile bo2-azfasmaların v~:o-

tıklan patırdılar, ve silkut. All.90n 
kısa bir saniye kesri esnasında, 
dw·durduğu yerde dona kaldı. Son
ra birden infılak edermiş gibi oldu. 
Yıldırın gibi arka kapıya koştu -
Kapalı!! Karısı art kapıyı açmıya 
vakit bulamamıştı. Anson kapıya 
beyhude birkaç tekme attı. Döndü, 
ön kapıya saldırdı. O da kapalı! 
Kendi kapatmıştı ya!. Ellerini 
telaşlı, telaşlı cebine daldırdı. Bir 
kaç anahtar çıktı. En uzununu ka
pıya tıkayım derken, pek kıymetli 
ve pek kısa bir vaktın on 
saniyesini bosuna iııraf ettL 
Çünkü eline geçen anahtar kapının 
anahtarı değildi. 

Akli başından gider gibi oldu. 
Bir küfilr savurdu. Ağzı kopUre kt 
püre, bütün ceplerini yırtarcasına. 
urılrln.ri• l"'t-1-L-cau tfU'• _, 'lı..U-4 1 -..-

Varsa hepsini yere saçtı savurdu. 
Anahtar yoktu. Birdenbire kil • 
pandı. Mırıldana, titriye, avucile 
yeri yokladı. Karanlıktı. Yine yok 
ladr. Yok! Yok! Vesselam. 

K endine çıldırma~ kaybedecek 
vakit yok, telaşsız olıtrak an 

bul! Koş! "yetiş!,, diyordu. Am
ma acele etmemek elden gelmiyor 
du. Saniyeler durmamacasına ko
şup uçuyorlardı. Birden ayak üstü 
ne dildldi. Yedek anahtarın gizli ol 
duğu taşa koştu. Yedek anahtar o
rada değildi. Metotlu bir telaşla 
yerleri yeni baştan karış kant yok 
lamıya koyuldu. Eline a.'bone def· 
teri geçti. Anahtarın defter yaprak 
lan arasına kayması ihtimalini dU 
şlinerek, onları yırttı, fırlattı. Yır· 
tıcı parmak ve tırnaklarla yine ce~ 
lerini araştırdı. Üst başını param 
parça yırttı dağıttı. tçerden ölen 
bir hayvan iniltisini duydu. Gözle 
ri faltaşı gibi açıldı. Saçları dim· 
dik durdu. Müthiş bir çığlık saldı. 

B u sefer pencereye saldırdı. 
Yumruğile camları kırdı. 

Kanrevan içinde kaldı. Pencere ak 
samı Çeliktendi. Aralıklarıından 

baş bile içeri geçmiyordu. Sende • 
lcdi otomobile koştu. Işıklan yak 

tı, yine yerlerde sUründU araştır

dı. Orada atılı duran paraları bi " 
rer birer elliyor, parmakları ara • 
sında çevirirken hüngür hUngilt 
ağlıyordu. Bu esnada hırsız ark• 
kapidan sıvışmıştı. 

BütUn iacia beş dakika sUrme • 

miştL 

Facianın asıl sebebi Ansonun oo 
yedi cebi idi. ön kapı anahtarı oo 
ların birinde durup duruyordu. :&r 
tesi günü anahtar, evin önünde 
yerde bulundu. Belki ilk eline ge • 
çen anahtar kapının anahtarı tdl 
de onu telilşla deliğine sığdıraın•" 
mıştı. Belki elini cebine sokup çı 
kartrrken, anahtarı yere dilşUrntUf 
tU. Her ne hal i8e, kansı öldU. geo 
disini de tf marhaneye götUrdiilef'• 
Hı.nnzı cia hulun astılar. 

c 
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DONY ANIN iLK KADIN 
ASKERi TA YY ARECISI 
DiYOR Ki •• 

"Çalışmak 
• 
nım 

lstiyen tier 
Yaptığımı 

Türk Kızı 

Yapabilir ... 

Be· 

,~~~~~~-----~-~,-~~~'''~t 

~~~~~~:-~·-~:~~~~~~~~ 
U çu' meydanın.~ayız. Sıra ile birkaç tayyare uçuşa hazır

lanmış. Motorler sabırsızca homurdanıyor. Etrafta .~~~ 
kinistler son hazırlıklarla uğraşıyorlar. Uçuş elbiseli, paraşutlu 
pilotlar yerlerine yerleşiyor. 

Komutan sordu: 

_ Kadın askeri tayyarecimiz Bayan Sabiha Gökçe ile konuş
k ister misiniz? 

~ k . 
ısumez olur muyum? İsmi, resmi, dünyanın ilk kadın as en 

tayyarecisi, diye dünya gazetelerinde dolaşan cüretli, çelik azimli 
Türk kızı ile elbette konuşacağun. Hava röportajı programım
da bunun belli başlı yeri var. 

Tarsareterden b.ir~ne . doğru yü
rUyoruz. Herkes gıbı gıyinmiş bir 

ilot uçmak için son hazırlıklarını 
.P apıyor. Kumandan soruyor: 
'Y _ Bugünkü \'azi!eler ne? 

Gayet tabii bir sesle askerce ce
vap veriyor: 

_ Uçuş vazifemi yaptım komu
ıannn. Şimdi telsiz tatbikatına çı
kacağım. 

- Tatbikat için ne vazife ver
cfüer ! 

çin tayyarecilikte muvaffak olmak 
gtiç bir şey değil mi? 

- Niçin hep kadın diye bir fark 
arıyorsun uz? Çalışmağı göze a
lan her Türk kızı tayyarccihkle 
benim kadar m\lvaffak olabilir. 

- Ya harp olursa? 
- Gönüllü olarak ben de gide • 

ceğim tabii.. Bir 1erde bir hlldise 
olunca ilk gidici benim . 
- Harpte öldürmek var. yakmak, 

yıkmak var. Bunları y1tparkt-n içi

nize, kadınca bir rikkat hissi gel • 
miycrck mi? 

- Hayır, yalnız bir Türk sıfati
le vazifemi yapmak hissi gelec~l~ .. 
Benim yurduma el uzatmağa cii~·et 
edeceklere bir insan ve acınacak bir 
mahluk gözü ile bakamam. Asker 
ve tayyareci sıfatile vazifem onl:ı
n azami zarara maruz bırakmak
tır. 

Bu konuı;mnda Bayan Sahih..ır.ın 
öğretmeni de ha::m bulunuyordu · 

- Dünvada durmaz, harbe gi -
der. dedi. fc;in:iPn geliyor. Buna kar
§1 durulur mu? 

Kadın tayyare
cimlze sordum: 

- İnsan tayyıı

TP<'i olunca morla, 
elbise, süs gibi ka
ian .ıevkle .. ·ni ll· 

nutuyor mu? Ev 
işlerine merakınız 

var mı? 

- Moda filA.n 
gibi alakalar boş 

vakti doldurmak 
içindir. İnsan tay
yarecilik gibi bir 
mesleğe bağlanın

ca bôyle alakala
n kalmıyor. Ben 
~alışan bir insan 
sıfatile eı kek kı
yafetini tercih edi-

Müspet. teknik tabirlerle i7..ahat 
veriyor. Halinde hic;bir sıkılganlık, 
hiçbir yapmacık yok. Bir tecessiis 
nıevzuu oldujfonu farketmivor ve 
dilşUnmUyor. Etraftaki bütün f'r
Jceklerden Ustun ... Biz ona avn bir 
<'inse men!!up bir insan gözü ile l:lıı.
Jnvonız. Buradıı. bulunuf'!unu tabif 
gör:mUyoruz. O kendisini burada 
çalış:ın. ve hava harbine hazırlıt -
tııın Türk gen<'lerino"n biri ıtdr1P.
divor ve va.zire birliğinden b~ka 
bir şey duymuyor, 

Baa Sabiha Gökçen yonun. Ancak ye-
ni tarzda bir UÇU!5 elbisesi, ~lbise 
filin diye dikkatimi celbediyor. Ya
şadığım yerin temiz olmasını iste. 
rim. Bu hususta titizim .. Faka~ ev 
işlerine merakını yok, dıkif fıli.n 

1 . . b' 
vnsız rr ucu• 

R adyo tatbikatmdan sonra a-
r • • •• lay merkezine geleceğine 
C!aır soz alıyoruz. Yolumuza devam 
~iyoruz: 

Komutan anlatıyor: 
- Büyük bir azmi var... Çalış.. 

maktan yılmıyor, yorulmuyor. Sa
atlerce uçuştan sonra da hiçbir za
man kendisini yorgun görmedik· 
Bura.da (Duma) isminde bir Fran
aız öğretmen var. Diyor ki: "Bu ba
yanın ismi az zamanda milletler a
rası tayyareciliğinde duyulacak. Ak 
rcıibasi uçuşlarında, şimdiden dünya 
birincisi olduğunu iddia edebili· 
rim.,, Geçenlerde izinsiz uzun bir 
uçuş yaptı. Çok merak geçirdik. 
Konu§urken bu hadiseyi sorunuz. 

Biraz sonra alay merkezinde Ba· 
~an Gökçe ile ka.r§ılqıyoruz. tık 
aual olarak soruyorum: 

- Şu izinsiz uçuşu bize anlatsa
nız?. 

- O ba.hsl geçsek? 
- Olmaz. Ne olduğunu bilmeden 

ben merak ediyorum. Bütün okuyu
cular da ilk kadın tayyarecfmizin 
izinsiz UÇUfU ne olduğunu merak 
ederler. 

- Mektep kıammı bitirince tay
yaremi elimden aldılar. On gün k&· 
dar uçmadım. Yerimde duramıyor· 
dum. YUrümekten mahrum edilmiı 
gibi bir gayri tabiilik duyuyordum. 

Her gUn müracaat ediyordum. 
Vermiyorlardı. 'Tayyare yok,. di
YOrlardı. Bir gUn yalvardım: "Yal
~ız on dakika olsun, meydan üze
rinde uçayım.,, 
Acıyıp bana bir tayyare verdiler. 

On gün uçmamanm hasreti kalbi~
()e toplanmıştı. Havalara yUksehn
ee bu hasretin acısını çıkarmak, 
ıimşek gibi aklıma geldi. ~in 
JnUş'irine baktım. Depo, henüz dol 
durulmuştu. 
Doğruca ~karaya uçtum. Saba-

hrn sekb:inde Ankara hava meyda
nrnda idim. Saat on bire kadar An
karada arkad~lanmı ziyaret et -
tlrn. 

Havalarda yolu ,a,ırınca 

O n birde yeniden tayYa~nıe 
atladım. Biraz yükseldıkten 

sonra baktım ki, hava bozuluyor. 
Tayyarede pusulam yok. Yanıma 
harita almamışım. Biraz sonra bu
lutlar grasına düştüm. Yolumu ta· 
ma.mile şaşırdım. Tuzlugöle doğru 
yol almışım. İki yerde inilecek yer 

ördüm, indim, yolu sordum. S~n.~ 
~nzinim bitti. Hava da bilsbUtun 
bozdu. o gece Aziziyede kaldım. 
ErteSi sabah benzin getirdiler. Çok 
merak geçirdiklerini, beni her. ta : 
rafta aradıklannı anladı~. . Şınıdı 
sıkılmak sırası bana gelmıştı. bin· 
siz bir il!J yapmıştım. Askerce ceza-
ya layıktım· 

Uçuıt merkezine gelince sordular: 
_ Bu izinsiz harekete ne sebep .. ., 

öl!!tereceksınız . 
g _ On giln uçmamıştım. İrademde 
k vvetli bir uçuş hureti duydum. 
T~yyareciliği çok sevmekten ba.şka 

.. tereceğim mazeret vok. 
gonk defa için beni affettiler. Ça-
ırşma.nıa devam ettim. 

ya harp olıır.a; 

B 
ayan Sabiha Gökçeye sor

dum: 
_ Tayyareciliğe nasıl merak 

bağladınız? 
Evvel! planörle uçtum. Çok 

h - duydum. MotörlU kısma geç
evesBir ııenedenberl mektep•e.ki 

tkım. 1 n ta.kip ettim Şimdi daha zi-
ut'B a ri tak' d' _, kerl dersle ıp e ıyorum. yaue as 1 k . 

Tayyareci sıfatile ça ışına ta ııevınç 
1i bir heyecan duyuyorum. Bu he-

hiç ,eönmüyor. azalmıyor. Uç
yt e~n gu"nler ferahlı, neşeliyim. 
n,. .. m kl .. 

D" motöıilmil açtı an ıçın uça-
m~~ım. Gayri tabii bir gün ~ir • 
dim. 

_ Akrobasi uçu§lan yapıyor mu-

1Unuz ? 
_ Akrobaıı.ıi uçuşlarının hPJ')flini 

y1tpıyorum. Yalnız band yapmadım. 
Onu da yapar.ağrın. 

_ Sizin çok azminiz, hevesiniz 
var. Fakat umumiyetle bir kadm 1-

bilmem. 
_ Asker sıfatile atıcılık talimi 

de yapıyor musunuz? 
- Atıcılığı çok seviyorum, ça -

Jışmıam muvaffak olacağını. Çalıf
ma~a azmim var. 

Komutan Bstyan Sab!hanm i~i 
bir attr.ı olduğunu. 11. 12 hedefe 
vurduğunu teyit etti. 

Kaclm ve a•kerlilı 

B ayan Gökçeden §unu l!!Or· 

dum: 
- Kadın uker olabilir mi? 
_ Askerlik kadınlar için ~k 

tabil bir ~ydir. Erkeklerle ber 
eeyde mUuvı olduktan sonra neden 
yalnız yurdu korumak hakkından 
mahrum edilsinler? Kadınlar asker
liğe ait her vazifeyi başarabilirle:. 
Mesele yetiştirmek meselesinden ı
barettir. Erkekler, kızlar ayn u
sulde terbive görUyorlar. Sonra ka
dmlann zlfı hakkında eski btr er
kek propaga.nduı var, herkesi ayni 
ufJlllde yetiştirin, ayni fınıatı verln. 
Kıı.dınm knrbk olm1tdıpn1. erkek
lerin vRnttıh hPr tilrlU ukerlik va
,;ifelf'rlni bdmlımn da vapacakla
rmı görecek,.lnlz. Arkııdaıslıtmndan 
billvnnım: Blitun TUrk 1mlart u
kerli.;ı i~t!vnr, tııvvuf"rf nlıı~frm 
emelill" bU:vüyen kHrfkilk Ttlrk mll!k 
tep kızlan zannettiğinizden çoktur. 

c''"'' örnek 

B u zeki, azimli TUrk kızma 
baktım. Yeni bir yolun ilk 

yolcusu olmak fevkalldeliğini neka
dar zahmetsizce, nekadar tabii bir 
surette taşıyor .. Yükaek bir tahsili 
olmadığı halde zeki.sile en keeif zi
hin itiyatıannı yarıyor. Kadınla 
erkek arumda binlerce eene .Oren 
iş bölilmUnUn husule getirdiği ne
tfoeleri. görenekleri hiçe nyıyo!', 
kendi muvaffakıyetinde hiçbir fev-

Merhum Mare1al Ahmet izzet Harbiumumf.cle Alman cephe•inde 

Mareşal izzetin 

DÜN BÜYÜK ASKERİ 
TÖRENLE KALDIRILDI 
ölümünü iç acısiyle haber verdi

ğimiz eski sadrazamlardan, Mare
fal lzzet (Paşa) nın cenazesi, dUn 
saat on bir buçukta Modada. Sakız 
ağacındaki evınderı, kaldırılarak, 
Karacaahmetteki şehitler mezarlı
ğına gömUldü. 

Cenaze için bü~iik askeri mera _ 
ı!im hazırlanmıştı. Selimiye fırka -
sında.n gönderilen bir tabur asker, 
tüfeklerini baş aşağı tuttukları 

halde, cenaze merasimine iştirak et 
mek üzere gelmişler, aynca bir po. 
lis müfrezesi de cenaze töreninde 
yer almıştı. 

Merhumun, büyük ibir Türk bay. 
rağına sanlı olan tabutu, eller üze 
rinde taşınarak, bir top arabası ü. 
zerine konuldu. 
,Harp Akademisi ,muhtelit şirket. 
ler ve teşekküller tarafından bir 
çok çelenk göftdel'ilmişti. Cenaze a
layı, tam saat on bir buçukta şu 

tertip üzerine yola çıktı: 
En başta Selimiye askeri bando_ 

l!!U, matem havası çalarak ilerliyor, 
merhuma son bir hürmet hatırası 
olarak gönderilen çelenkler bando_ 
yu takip ediyor ve ondan sonra ce
naze arabası geliyordu. 

Kıymetli ukere, !!On teşyi vazi -
fesini yapmak için gelen dostlan ve 
akrabası. kısmen yaya. kısmen oto
mobillerle cenazeyi takip etmekte 
idiler. 
M~l İzzetin cenazesinde. ts

tan bul valisi namına muavini HU. 
dai Karataban, Orgeneral Cevat, 
Genel Kurmay İkinci Reisi General 
Asım. Harp Akademisi komutanı 
General Ali Fuat. Selimiye Tilmen 
komutanı General Osman Tufan, 
Beyo~lu kavmakamı Daniş. Kadı -
köy kJ.ymakamı İhsan, eski ;rene -
rallerden Ziya, Kizrm Kara Bekir, 
Cafer Tayyar. Rüştil, Sabri. RUştU, 
Sami Sabit, HUseyin Hiisnü Emir 
ve da.ha bir çok zevat bulunmuş\er-
dır. ' 

Cenaze alayı. bu suretle yola çı_ 
karark, Kadıköyünde Omıan ağa. 
camiine kadar gelmiş ve burada 
merhumun namazı kumdıktan son 
ra, cenazesi Karacaahmetteki Şe
hitler kabristanına götürülmüş, kil 
çUk kardeşi rahmetli general Esa. • 
dm yanında hazırlanan yerde Alla
hm rahetine tevdi cdilm"tir. 

Merhuma ait hatıralar 
Dün bir muharririmiz, eski mU. 

,,Urün Modada Sa.kızağacmdaki e-

kalldelik bulmuyor. Çalışan ve ia
tiyen her Türk kızının ayni netice
ye varacağına emniyet gC>!teriyor. 

Bayan Sabiha Gökçe, müsavi fır
l!!at verilince bir Türk kızının nale
re muvaffak olacağına canlı bir ör
nektir. Kadınlığımız için yeni ufuk
lar açacak, TUrk kadının varlığını 
yakın bir zamanda milletler arası 
havachkta da duyuracaktır. Bayan 
Sabiha.nm buna muvaffak olacağı -
na en bUyUk delil. vardığı neticP.~i 
hiçbir zaman mUbaligah bir gözle 
görmemesi, muvaffak olmak için 
çok esuh hazırlanmak, çalışmak '\'~ 
acele etmemek lazım geldiğini bil
mYi ve çalıfmak husmıunda da bU
yUk bir azmi ve sabn olmasıdır. 

Mareıal Ahmet izzet, Kalka 
cephe•inde ikinci ordu kuman -

chını iken 

vine giderek merhuma ait son ha. 
tıraları tesbit etmek istemiştir . 

Muharririmiz, intibalarını şöyle 
anlatıyor :, 

Pancurlan sımsıkı kapalı bir 
ev ... Gözleri nemli bir küçUk kız, 
bize kapıyı açıyor, içeri giriyoruz. 
lçiçe tenha salonlardan geçiyoruz. 

"- Kızım.. Evde kimse yok 
mu?." 

Cevap vermiyor, o kadar mil • 
teesair ki, cevap veremiyor. Ne
den sonra : 
"- Kim olsun istiyonmnuz. di

yor, (paşa) nın iki oğlu vardı. i
kisi de Avrupada .. Yalnız yukarı. 
da refikası var! Durma.dan ağlı • 
yor.,, . 

iki ay evveline katlar 
Merhumun eti Bayan Nel!!ime, 

bizi kabul edecek halde olmadığı 
için, yakrn akrabMının cenaze -
den dönmesini bekliyoruz, ve ken
dileriyle bu matemli hava içinde 
mUmkUn ola.bildiği kadar merhu_ 
ma dair kısa konuşmalar yapıyo_ 
ruz. 

Anlattıklarına göre, bundan iki 
ay evveline kadar merhumun vU 
cutça hiç bir arızası yoktu. İki 
aydanberi, şeker hastalığına ya • 
kalanmıştı. Bünyesi gayet l!!ağ • 
lam iken bu hastalık, onu kısa bir 
zamanda yere sermişti. Kendisi iç 
ki ve cigara kullanmazdı. Hayatı 
son derece mazbuttu. Aile yuvası
na diisklin bir baba olduğu için 
çocuklarının sıhhati lle pek all _ 
kadRrdı. 

Berlinde tahsilde bulıman kU. 

Cenazesi 
çUk oğlu Haydarm son giinlerd• 
sıhhati bozulmuştu. Mareşal la. 

zet, buna pek Uzillmüş, bu ·UzUnttl 
hastalığının ilerlemesine sebep oL 
muştu . , , 

Refikası ile (35) sene ewel 
Şamda evlenmişlerdi. Çok mUkıt?m 
mel bir hayat arkadaşı olan ren. 
kası bayan, Şamda ordu erklnt • 
harp reisliği yapan Raü Pqanm 
kızıdır. 

Mareşal İzzet, Almancayı gayet 
iyi bilirdi. Fakat Fransızcası Al 
mancasmdan kuvvetliydi. 

Son •enelerincle 
Son yıllarda, artık siyasetle uf. 

rnşmıyor, pek sevdiği bir kaç es 
ki dostundan başka kimsenin z1 • 
y&retini kabul etimyordu. İhtivıır 
~filşür. evvelki gece, saat ikive 
doğru göğsünde bir darlık hiHe • 
derck uyanmıştı. Bu uyanlfl sid • 
dctll bir kıriz takip edince. hemen 
doktor çağnlmış. sabaha karş1 da 
iki doktor daha getirtilmittir. 

Doktor Mehmet Ali, Necmeddtn 
Rifat, Akil Muhtar, hastayı mua • 
vene ederek mutll\k bir istirahate 
·ıu:r:um göstermişlerdir . 

Bununla bcrabet, İzzet. gUndtl; 
zU, nisbeten rahat geçirmiş, etra. 
fmdakilerle, tatlı tatlı konuşmuf

tur • 
'Be" artık kurtulamıyacağım, 

Etrafındakilere ölümden hl~ 
bahsetmemekle beraber, bir kac; 
J?iln evvel. tanıdıklarından bir es. 
ki gerıP.rale: 

- Ben artık kurtulamıyaca~m ! 
Bunu bilivorum. Fakat evdekileri 
meraklandırmamak içinsöylemUyo 
rum. Demişti. 

Saat altıya doğru, sıksık nefel 
almağa başlam1ış ve hiç bir kelime 
söyleyemeden, bir vasiyet edeme • 
den, oturduğu yerde. ıstırapııız bir 
şekilde hayata gözlerini kapam19 • 
tır. 

Son dakikalarına kadar neış'esl. 
n! muhafaza etmektevdi. Kendiıd 
eöz eMt bir adamdı. SUr'ati in-
tikali vardı. 

Haftada bir gUn bazı eski arka
daşlarmı, evine toplar ,onlarla bL 
rlç oynardı. Briç oyununda bUytl 
mahareti vardı. İki evli kızı dolr. 
tor Arif Pqanm gelinlerldlr. Kıs. 
larmdan biri, burada, diğeri AVT"U"-
padadrr. MUşilr İzzet, yaya ,U. 
rUmiye de pek meraklıydı. Baıı 
&kfamlar, evden çıkar, yanm .at 
bir saat yaya olarak dola§ır eve 
dönerdi. 

Akrabasından bfr zat 1896 
Yuna.n harbinde merhumun oyna. 
dığı rol Ubana şöyle anlattı: 

- İzzet. henilz genç bir erklnr 
harp zabiti iken, onu, YunanistaJl.l 
da harekat vapan Tisalya ordu8114 
pa gönderdiler. Ve erki.nıharbl19 
harckftt şu~slnde vazife verdilet. 
Dömeke taarruzuna takaddüm 
den günlerde, bu genç erklnrh 
zabitinin hazırladı.ğı pllnlar, 
kumandan Etem Paşaya arzedll 
mişti. 

Etem Paşa, bazı mUı,kUlltı n 
sürerek planın tatbikinde ~ 
tereddüt göstermltse de, sonradla 
kabul etm" ve harp ta bu 1& 

kazanılmıf$lır. 

MiişUr tuet. o tarihlerde heD 
binhası rUtbesinde idi. 

Ciddi ve bUyUk bir asker, n 
lu bir vatanpen•er kaybf-den m 
Jeket mize ve mf'!rhumun ailesi 
radına başsağlığı dileriz. 
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IAntepte Madalya Kazananlar! 

Akbaş 

Kahramanı 
Tam;rine 

Çalışılan 

Kelkit 
Köprüsü 

1 Bursa -Yalova Şosesi 
Izni~ten Geçecek 

nin unutulmaz simalarından Akbaş 
kahramanı Hamdinin hatırası, şaha 
detinin 16 mcı yıldönümil münase -
betiyle Halk.evinde anılmıştır. 

Geceleyin yapılan içtimada, Ruhi 
?\ad Sağdıç ve Osman tarafından ve 
rilen brrer konferansla büyük ölü -
nün hayatı, Edremit kay~akamlığı, 
milli mücadeledeki hizmetleri ve na 
aıl şehit olduğu anlatilmış, Fethiye 
Orba ile Mustafa Seyit te birer şıir 
söylemişlerdir. Bundan sonra tr.msil 
kolu iı.zası, Hamdinin şehadetiyle a
lakadar olan "Gavur 1mam" piyesini 
temsil etmişlerdir. 

Arapkirde Yeni İkizler 
Arapkir, (TAN) - Berenge ma

hallesinden Ali ustanın eşi .iki erkek 
çocuk birden doğurmuştur. Çocukla
rın da, annelerinin de sıhhatleri iyi· ı 
dir: 

KELKiT KÖPRUSO 
YiNE BOZULDU 

N iksar, (TAN) - Kasabamızı vilayet merkezine bağlıyan 
yol üzerindeki Kelkit ırmağı köprüsü her sene mutlaka 

bir tarafından bozularak yapılmağa muhtaç vaziyette düşmekte
dir. 

r 
-~~-__.__-1 Yapılırken ve tamiri bitinciye 

·· -ı l kadar da yolcular k"'ôprüden ge-
çemedikleri için kırk kilometre
den fazla bir mesafeyi dolaşmak 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Üzeri tamamen ahşap, ayakları 
kısmen kagir ve kısmen ahşap olan 
644 metre uzunluğundaki bü köprü 
yine bozulmuştur ve tamir edilmekte 
dir. . 

• 1 

Bursa Valisinin 
Beyanatı 

I
• znik, (TAN)·- Bursa valisi Şefik Soy· 

er yanında jandanna kumandam ve 
ziraat müdürü olduğu halde buraya gelmiş, 
ilçemizin en mühim mahsulatbdan olan sebze
cilik hakkında tetkikatta bulunmu~tır. Vali, 
eski hükumet konağı arkasındaki sebze tarla
sına giderek sebze yetiştinneğe mahsus came
kanları görmüş, en iyi sebze yetiştiren Hüse- . 
yin Uzundan Iazırngelen izahatı almıştır. 
Şerefine belediye salonunda bir öğle ziyafeti ve

rilmiştir. 

Ziyafetten sonra görüştüğüm Bay Şefik Soyer 1z
niğin bayındırlık ve ekonomi bakımından yükselme 
si hakkında. bana şu beyanatta bulundu: 

"- Kyıda bakımsız kalmış olan tzniğin istasyo
nu olan Mekeceye giden şose tamir edilecektir. 

-:-1 Pamuk ekimine müsait olan İznik 
•-------------ı 1 ve civarı halkına, kendilerini bu işe 

Kurakıık 1 
alıştırmak için, bir başlangıç olarak 
6 ton bedava pamuk tohumu dağıta
cağız. Bunların ekimi esnasında pa

Endişesi var I muk memurlarr da hazır bulunacak. 

N iksar (TAN)- Tü
tün piyasaıı tama -

Tten açılmı~, birçok .alıcı 
firmaların mümeııilleri 
1elmiştir. 

lardır. Yetişecek olan pamuklar satış 
için Eskişehire gönderilecektir. 

tzniğe seyyah celbini kolaylaştıra
cak tedbirlerden biri olarak, İznik 
gölünde işlemeğe başlıyan bir motör 
satın aldık, bir motör daha alınacak
tır. 

l'tf ahsulün nelaıetine rağ
men fiyatlar çiftçinin yü · 
zünii güldürecek kadar iyi 
:leğildir. Tütünün kilosu 
25 kuruştan iki liraya ka
-lar ıatılmaktadır . . 

Anka.raya son gidişimde, Bursa -
Yalova şosesinin lznik ·gölünü dolaş 
mak ve lzniğe uğramak şartiyle as-

falt olarak yapılması için icap eden 
makamlarla temasta bulundum. Yo 
lun böylece yapılmasını temin ettim,. 

Seferberlikten Kalma Gülleler 
· Lüleburgaz - Sinan köprüsü civa 
rında kum çıkarmakta olan amele, 
seferberlik zamanından kalma.~ı 
muhtemel bulunan bir takım top 

G azkantep (TAN) - Ankara k
0

üçük sanatler ve elişleri sergisine iş
tirak edip madalya kazananların mükafatları buraya gönderli .. 

miş ve Ticaret odasında llbayın reisliğinde teşekkül eden bir heyet tara • 
fından sahiplerine dağıtılmıştır. Cöııderdiğim resim, madalya kazananla 
rı ilbay ve davetlilerle bir arada gösteriyor. 

GRPiN 
Mevsim hastahklanna karsı en kuvvetli silah! 

ilk baharın 
güzel görünen 

havalarına sakın 

aldanmayınız 

Soğuk alğınbğı ... Aksırık ... O,üt 
me ve arkasından nezle, grip ha 
zırdır, hatta muhafaza edilmez
se daha batka iht!latlardan da 
korkulabilir. Fakat bir ka,e 
G R l P l N sizi bütün tehlike • 

lerden masun tutar. 

Bütün ağrı, sızı ve ıstıraplara karşı 

Gripini tercih ediniz 
Haylı zamanclanberi mın 

takamıza yağmur yağma
mış, vaktinde ekilen hubu 
r,at bu yüz.elen henüz filiz 
lenmemiştir. Çiftçi, kurak 
1ığtn devam etmesi ihti -
malinden dolayı enJi,ede 
dir. mermileri bulmuşlar ve bunları jan- *••••İll•••••••••••••••••••••• 

darmaya teslim· etmişlerdir. 

Halk, ıslahı takarrür eden sular ve 
ovalar arasına Kelkit ırmağı ile Nik. 
sar ovasının da ithal edildiği için se
vinmekte ve bu sevinçle fuzuli olan 
kırk kilometreden fazla mesafeyi do 

:~ak mecburiyetine k•ti••m•kt•- ·Adapazarı n 0 
POKER 
Tıraş bıçağı yerine batka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

Payasın m~fhur zindan bürcü 

Payasta 
Limon 

Yetişecek 
Ada.na, (TAN) - Ankara YUksek 

Ziraat Enstitüsü meyvacılık profe . 
sörü doktor Gleisberg ve muavini 
doktor Nail, bu havalideki tetkikle
rini bitirerek Antalyaya gitmişlerdir. 

Mütehassıslar, Payas mıntakasını 
bütün Türkye ihtiyacını tatmın ede· 
eıek miktarda limon yetiştirmeğe mü
nit bulmuşlardır. 

Ayni zamanda Amerika.da yetişen 
Vaşington cinsi portakalların memle 
ketimizde pek güzel yetişebileceği ne 
ticesine varılmıştır. 

Malatya 
Kayısısı 

Mil.Cista 

Çanakkale 
Günü 

Milas (TAN) -18 Mart Çanakka
le zaferimizin · yıldönümü geceleyin 
halkevinde tes'it edilmiştir. 

Gençlerih hıncahınç . doldurduğu 
salonda merasime İstiklal Marşiyle 

başlanılmış, Çanakale haııbinde bu
lunanlar harp hatıralarını anlatmış

lar, Çanakkale hakkında şiirler okun 
muş ve söylevler verilmiştir. Bundan 
sonra, dil - tarih - edebiyat kolu 
tarafından sureti mahsusada hazırla 
nan rozetler, alkışlar arasında Ça
nakkale gazilerinin yakalarına takı!
mrştır. 

Askeri bando mUntahap marşlar 

çalmış, milli oyunlar oynanmış, halk 
Anafartalar kahramanı Atatürke bu 
vesile ile de şükranlarını bir kere da
ha göstermiştir. 

Avda Facia 
Torbalı - Bir sürek avı esnasında, 

Karakuyu köyünden Zeybek oğlu 

Mehmet ayni köyden Osman oğlu 

Ahmedi kazaen öldürmüştür. 

Arapkirde Bahar 
Malatya, (TAN) - Profesör dok-

tor Gasner, Halkevinde Almanca bir Arapkir· (TAN} - Kışın şiddetiıı-
deiı şehir kıyılarına kadar sokulmuş onferans vermiş, kayısı ağaçlarının 

io~dan korunması için yapılacak 

Jeyleri ve ilk tetkikatın neticelerini 
ı.nlatmış, bundan sonra suallere ce-
ap vermiştir. Kayısrcrhkla uğraşan
arın geçen seneki don hakkında ver 
tikleri malumata karşı izahlarda bu
unan profe~ör, kayısıcıların müca. -
lele teşkilltile daimi ve sıkı bir te
nasta. bulunmalarını temenni etmiş· 
'1r 

olan vahşi hayvanlar artık görünmez 
olmuş, bahar gelmiştir. Hararet de
rec~si 2 ile 12 arasında değişmekte
dir. 

Bir ka<; gün evvel şidde.tle esen 
lodos ye bunu takip eden sağanaklı 

yağmurlar, 1,5 metreden fazla olan 
etraftaki karı tamamen eritmiştir. 

Şimdi çiftler sürülmekte. boı=ıtanlar 

ekilmektedir. 

Muntazam Telefon ISRARLA 
Tesisatı LCizım !· p k 

Adapazarı, (TAN) -Vilôyct merkezinden gelen c. H. Partisi o er Play 
iJyön kurul azasından doktor Ali Rızanın iştirakile Halkevi spor ~ ••t•rr•~ııııİl•b•ıçiıa•k•l•a•r•ın•ı•is•t•e•y•in•i•z•. • 
kolu azası toplanmışlar, yeni komite azasını seçmişlerdir. 
Komite, ortamektep 'beden ter~i • 

yesi muallimlerinden Hatice İzli, Ada 
spordan İhsan Edgü, Hasan Erınan, 
Ratip ve H. Saimden ibaret olarak 
teşekkül etmiştir. 

Emniyet bankaıında içtima 
Adapazarı Emniyet Bankası sene-

lik heyeti umumiye içtmaı aktolun • 
muş, bilanço kabul edilmiş, müddet
leri biten idare meclisi azaları yeri
ne Cafer Diyarbekirli ve Yusuf Zeke 
riyaoğlu seçilmiştir. 

936 yılında elde edilen 36789 lira 
53 kuruş safi kardan ihtiyat akçesi 
ve saire ayrıldıktan sonra yüzde do
kuz kar tevzii kararlaştırılmıştır. 

r 

.. 

Adapa.zarınm İstanbul ve diğer şe
hirlerle olan telefon irtibatı, yalnız 
postahanede bulunan telefoııla ve 
pek gayri muntazam olarak tem.in e-
dilebilmektedir • Adapazarı hükumet cadde•i 

Posta vetelgraf idaresi evvelce. yap -1 --

trrdığı t.e~kikat sonunda he~ Adapa- Devrekte 
zannın ıçınde ve hem de harıçle mun 
tazam muhaveratı temin edecek su· p hl• 
rette telefon tesisatı vüeude getiril - e ıvan 
mesi IUzumuna kani olniuş bulundu. G • • 1 • 
ğu halde elan bu vaziyetindevamı şi· ureş erı 
kayeti ve ayni zamanda ticari za • 
rarlan mucip olmaktadır. 

Madalya ve mükafat 

Devrek, 28 (TAN) - Devrek Kı-
zılay cemiyeti, 2 Mayıs günü başla -
mak üzere at koşusu ve pehlivan gü
reşleri tertip etmiştir. 

Tay, halk ve tahammül koşulan 

adıyla üç koşu yapılacaktır. Pehli -
van güreşleri de ayak, orta, başaltı, 
baş olarak dört kısımdır. Baş kısmın . 

-,, 
ÇiLLER 

, 
Ve Lekeler 
KANZUK 

Balsamin Eksiri 
ile taınaınen zail olur. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cil
di yumutatır, mat ve cazip 

bir ten temin eder. 
lngiliz KANZUK Eczanesi 

Beyoğlu - İstanbul 

Ankara Küçük San'atlar sergisine 
iştirak edenlerden Beyazgül Terziha 
nesi sahibi Bayan Şahika Uz ile se -
ramikçi Rahminin kazandıklan ma. 
ı!.alya ve diplomalarla ylizer lira mü
kafatlan gelmiş ve kaymakam namı 
na oda reisi Numan Yönetim tara -
fmdan kendiler1nP verilmiştir.· 

da güreşenlerin baş güreşcilernen nl '••••••••••-, 
trıası k:ırıı rlastrrılmıştır. 

'I .. AN 
ABONE BEDELİ 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr1- 1 Sene 2800 Kr1-
7SO • 5 Ay 1500 • 
400 .. s '\y 800 • 
150 ,. 1 Ay 300 • 

Milletlerara11 Posta [ttihad~ 
dahil olmıya.n memleketler lı;iu 
SO • 15 _ O • 3,5 tiradxr. 

_.. _ ..... u ..____.. 
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HORAS.~iM 1 
lC:IKONOMö 

1 
No.7 yazan: Ziya Sakir 

• ilk ıs yan 
nasıl ve niçin 
patlak verdi? 

• bni Ziyat, başına toplayabildiği 
1 bir kuvvetle, bu asilerin önüne 

atılmıştı. Ve atılırken de, o havali 
de sakin olan ve Haricilere mensup 
olmakla itham olunan dokuz yüz 
kişinin kafasını kesmeyi unutma -

roıştı. 
.r aJcat, Haricilerle vulrua gelen 

ilk müsademede bütün kuvveti in
ıtizaına uğradığı için, Şama kadar 
){açmak mecburiyeti karşısında 

kalJilıştı. 
!bni Ziyadın bu mağliıbiyeti ü -

z;erine, Kllf enin vaziyeti garip bir 
~ekil almıştı. Bir taraftan, Şamda
ki Emevi halife hllkflmoti Kfıfo il
.zerinde hak iddia ederken; diğer 
taraftan da Hie z halifesi Abdul
lah lbni Zübeyir, !rakı da kendi 
idaresine ilhak etmek için teşeb -
büslere girişmiye başlamıştı. 

I• şte, bu kargaşalık arasında, 
(Muhtar) da artık işe başla. 

ınıştt • 

(Muhammet Hanife) namına ter 
tip ettiği mektuplan, Kf.ıfede bu
lunan Ehlibeyt taraftarlarına da. 
ğrttıktan sonra, bunlan KerbeHi.ya 
davet ederek (İmam Hüseyin) in 
mezarı etrafında toplanmıştı.. Bu 
toplantı, bir geceye tesadüf etmiş
ti. Sabaha kadar, Kerbela şehitle
rinin acıklı menkıbeleri zikredil· 
ıniş ... Kalblerdeki intikam ateşleri 
galeyana getirilmişti... Muhtar, 
(İmamı Hi.lııeyin) in kabri üzerine 
kapanarak~ 

- Ya, Hüseyin!. ~e, senin mü
barek toprağının üzerinde, Allaha 
karşı ahtediyorum; senin intika -
mmı alıncıya kadar, karnım doya
sıya yemek ycmiyeceğim... Kana 
kana su içmiyeceğim ... Yumuşak 
döşekte yatmıyacağım, Son nef e
eime kadar, bu uğurda çahşaca. -

ğıın. ılt' 
Diye yemin etmiş... Etrafta.kile-

re de: 
- Bu ahdime sizler de şahit olu

nuz. 
Demişti... Muhtarın bu ahdü 

peymanı, orada bulunanların kalb 
lerinl titretmişti. Ve bu heyecan 
içinde titriyenler, Muhtarın aça.ca
ğı bayrak altında can vermiye ye
min etmişlerdi 

denlere de şlddetli cezalar verece
ğim. 

Diye bir hutbe söylemişti. 
Dinli yenlerin büyük bir kısmını; 

Muhtarın ittifakına dahil olanlar 
teşkil eylemekte idi. Muhtar, bun
lardan birine işaret etmiş; 

- Cevap ver. 
Demişti. 

O zat ayağa kalkar~k: 
- Ya, Emir! .. Ömer ve 

Osmanın siretlerine hiç bir sözü
müz yok. Ancak, biz: (Ali) nin ta
kip ettiği usul dairesinde bir ida
re isteriz ..• Eğer bizi öylece idare 
edersen, ne fila ... Bunu yapamaz -
san, burada emirlik edemezsin, di
ye cevap verdi. Muhtarın diğer a -
damlan da bu cevabı tasdik etmiş 
!erdi. 

Emir Abdullah; bu tok sözlerin 
altında, hususi bir maksat olduğu
nu anlnmıştı. Fakat orada, halk 
karşısında tehlikeli bir münakaşa
ya girişmekten ictinap ederek: 

E - ' - Y nas ... Susunuz. Hatırla-
rınızı, hoş tutunuz. Ben de sizi di
lediğiniz şekilde idare edeceğim, 
demiye mecbur kalmıştı. 

F akat.. Kasruıemm-cye gelir 
gelmez, derhal tahkikat ic

rasına tbaşlamıştı. Emevi tarafta
n olan ~~felilerin, Muhtarın gizli 
bir teşkilat .yapmakla meşgul ol
duğunu Valı Abdullaha haber ver 
mişler: 

- Bu adam, Kufenln başına bir 
felaket getirecektir. Onu ~evkif et
demişlerdi ... Vali Abdullah Muhta
ırı bir desise ile hükumet ko.ıağına 
cclbedcrek tevkif etmek istemişti. 
Fakat, çok zeki bir adam olan Muh
tar, bunu hissettiği için hastalığı
nı bahane ederek Abdullahın da
vetine icabet etmemişti. Bilakis; 
ilk işarete, silahlnrile ortaya atıl
maları için, ken..fi ittifakına dJh.l 
olanlara haber göndermişti. 

Vali Abdullah, Muhtann hükO. -
met dairesine gelmemesinden büs
bütün telfı.ş ederek, kasabanın lbir 
~ok yerine, silahlı ı_nüfrezeler yer
leştirmişti. Gecelen de halkın so
kağa çıkmasını menetmişti. 

M uhtar ile arkadaşları, (Hic
retin 66 ıncı senesi Rebiıil

Ievvel ayının 14 üncü Perşembe 

U ğradığı rnağ}(ıbiyet yüzün .. ..nU) lhtiliı.l çıkararak Küfeyi zap-
den (Irak) taki nüfuzunu ~ ·ye Vali Abdullahı şehirden 

kaybeden İbni Ziyadın Şama çe - ~;;ttikten sonra, Kerbela facia-
kilmesi üzerine; Hicaz Halifesi da bulunanlarla bütün Emevi 
,(!bni Zübeyir) açık gözlülük et • :aftarlannı kıl~çtnn geçirmiye 
miş; (Abdullah lbni Muti) ismin- kanır vermişlerdı. 
de birini Küf eye vali göndermişti. Bu kararın tatbikinden iki gece 

tbni Muti, yanında bir miktar evvel; Muhtarın ittifakına dahil o-
Hicaz askerile KO.feye gelerek hal- !anlardan (İbrahim), yanma beş 
la camiye toplamış: silahlı adam alarak evinden çık-

- Ey nas! .. Ben. Abd':111.~ lbni :1ış. son kararıaı:n veril?'esi ~çi? 
Zübeyir tarafından, şehrınızı zap- Muhtarın evine gıtmek ıstem.ı~tı. 
ta ve sizi idareye memur oldu~. Fakat yolda, Vali Abdullahın sılah-
'.Aldığım talimat mucibince, sızi lı kuvvetlerinden bir müfrezeye te 
Halife Ömer ve Osmanın zam~la- sadüf etmişti. 
nnda olduğu gibi idare ede~egu~. Bu milfrezenin kumandanı (Ab-

keserek seslenmişti: 
- Durun!.. Siz kimsiniz? .. 
Bu vaziyetten canı sıkılan İbra

him, öfke ile cevap vermişti. 

- Ben .. Malik Eşlerin oğlu fb. 
rahimim .. Yanımdakiler de, adam
larımdır. 

Bu sözleri, şu muhavere takip 
etmişti: 

- Ya, İbrahim! .. Bilmiyor mu
sun ki; gece sokağa çıkmak, Emir 
tarafından menedilmiştir.. Bu 
memnuiyetc rağmen, yanında. bu 
kadar silıihh adamla sokağa çık -
maktan maksat nedir? .. Teslim ol. 
Seni, Emire götüreceğim. 

<Arkası \"ar) 

Cenupta 
Tütün 

Yetişecek 

------------------------------------------------------~ 
Çavdar Satışı 

Canianzyor 

Cenup vi~&.yeUerimizde tüU:ı zıra'\
tini ve cinslerini ıslah etmet{ üzere 
giden heyet, şehrimize dönmüştür. 

Heyet, Silvan, Petürge ve Malrtyada 
tetkikler yapmış ve tütün zıraatı ya
pan köylii\~re tohum ve avans pııra 
dağ;tmıştır Ayrıca yapılan etkik -
terde buralarda tömbeki yetif;creği de 
anJnıırMığındnn !Rzım gelrn tedbirle
rin alınması kararlaştırılmıştır. 

D iln horsaya on iki vagon buğday, yedi vagon !;a\·dar Ye be;; 
\'ngon arpa gelmi tir. Hepsi de satılmı tır. Ekstra buğcln~ 

ara çok alıcı ';ıkmıştır. Yük ek olan bu mallar ) ufkalık \'C pa ta 
·ılıkta ekstra ekstra un içiıı alın maktadır. Uünkü fİ)&tlaiı 7,14 ku -
"U~tur. nir gün en·eline nazaran dört para yük ehni. tir. 3-4 çav -
!arlı bu~ıla) lnrcln 7 ,l O kurustan atılmıştır. ıra mallan olan -:a\' -
lnr ni beti muhtelif huğda) Jar ge' ek satılmıştır. l'iyatlar a)·nıdır. 

Çanlar ib:eriııe diin !;Ok iş olnm .,tur. 4.5 yüz ton atılmı tır Sntı fi
\ Oh 5,10 il 5 on iki buçuk (l::tra<lır. Arpalar 4,25-4,80 kuruş arn m
cla mısır 5-5-5 \'(l kuşyemi 9,20 kuru ton atılmıştır. Borsa haricin· 
1e ii~lrclen onra ça\'darlnr üze rinde clii ükliik olduğundan b~ on 
''n rn' n kıulnr teklif olmu~sa ela alıcr çıkınnmıştrr. 

------------------------------------------------------

·Yağlar 

Bozuk 
Çıkmış! 

Yanda 
Yetisen 

' 
Buğday 

J)enizy<'llan kooperatifi U36 sene- Van vilayetinin yetiş~trmekte oldu-
sindf mUh;m miktarda karda bulun- ğu buğdoyıardan piyasamıza geıiri

duğu halele hissedarlarına halen te - }Pn bir niimuneye naznrar., bu bı.ğ
ınt'ttü ~ağıtamnmıştır. Bunıın sebP.bı ıfaylann kıraç yerlerde yetişt irilrr.!ş 

kooperatifin toptan aldığı mühim mik olına'-'ına rağmen ekstra ekstra yum. 
tarda yağların bozuk çıkmasıdır. Bı.ı §9.k l'o'atlı buğdaylar1 .1a <.:ins ve ka
yüzden kooperatif büyük zarara gir- litP. itibarile benzediği, hatta glnten 

1niştir. Bu yağlar satılamıyacait ka • ıtil.!arile Polatlılarda :-ıs ~hten bulun

iar tenn olduğundan imha edi'ecektir. tluğ11 ta~de Van buğday1arında 40 - 41 
glott-:ı bulunduğu görUlmOştUr. ErLU-

Y edi Vapur Balık Yüklüyor um - \'an şimendifer lJttı yapıldık

Limanımızda yedi İtalyan vapuru tan son-a kalite itibarile dUnyanın en 
balık yüklemektedir, İld gündenberi rar.<!ımruJı buğdayları uyarında bulu
devam eden poyraz sebebiyle torik ıan Van buğdnylnrmın hem ihracat, 

artınıŞ ise de fiyatları 0 nisbette düş. ıem de yerli sarfiyatı için bUtün piya-
mü'Ş, çifti 24 _ 26 kuruştan verilmiş. snl:111mııda ehemmiyetli tnr mevki tu 

t:;ıcağı kaydedilmektedir. 
tir. 

lstanbul Limanında Faaliyet 

Enstitü enterr.asylınnl dö Kom»!"sin 
~rüksel merkczınden Ticaret Odasına 
vıikı olan bir nıliı11caa~ta muhtelif ge-

Türk Borcu 
Yükselil}or 

milerin İstanbul limanına giriş ve DUn borsada Türk b~!'CU yüksel -
çıkışları hakkında istatistik malumatı lle.ıde öevam ctınlştir. Sabah gelen 
istenilmiştir. F<tr.s trlgrafı 276,5 franlc ve akşam 

BORSA 
PARALAR 

1 N1SAN PERŞEMBE 
Sterlin 613.- 6lg,-
Dolar 
Fransız Fr. 
Liret 
Belc;ıka francı 
Drahmi 
lsviçre .Fr. 
Leva 
Silinı 
Florin 
ÇekoılovaJı: lrro. 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
İsveç lmrona 
Altm 
Banknot 

123,
ııı.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
21.-
63.-
70.-
2s.-
20.-
21.
ıı.-

48.-
30.-

1042.-
247.-

ÇEKLER 

Londrı 617.75 
Ncvyork 0.7920 
Pari11 ı 7.2125 
Millno ı5.o5 
Briıksel 4.7017 
Atina 68.4662 
Cenevre 3.4760 
Sof ya 64.4275 
Amsterd. 1.4464 
Praf 22.6825 
Viyana 4.2282 
Madrit 11.46go 
Berlin U684 
Var,ova 4.1684 
Budapeıte 4.0064 
Bukreı 108.135 
Bclgrad 34.6418 
Yokohama 2.1750 
Moıkova 24.68 
Stokholn: 3.1434 

126,
ııs-
12s.-
S4.-
22.-

575.-
23.-
23.-
66.-
7S.-
28.-
22.SO 
24.-
14.-
52.
sz.-

1043.-
248-

618.-
0.7910 

ı 7.205 
15.04 
4.7012 

88.43 
3.4750 

64.4012 
1.4458 

22.6730 
4.2265 

11.4644 
1.975 

4.1660 
4.00SO 

108.09 
34.6275 

2.7740 
24.69 
3.1383 

.----------·---------=-==-======~~ 27' tralJk gelmiştir. Sııba 'ı ..,0,80 li-
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Sokakta Gezerken... Anarfolu miimessillerin·n faiz tedi- F 1 ~4i:9i7 A B 

•e zamanı yaklaştığından dolayı mü- C 1 N s t Asab Vuknn 

fstanbulds okakta gezmek 8 • 
deti gittik~e artıyor. Belki bahçe • 
li e\IP.rin ~t1ik~-e nzalnıasmd~n. Fa
kat insaıılann biribirlerini gormek 
lhtivacmın da ÜJlh iz büyük te
siri~ yar. };skiden, bu ihti) ac.ı te -
min için ça) ırlık yerlere, yahut. de 
niz kenarlarmıla piyasa 3 erleı:ıne 
gidilirdi. Şimdi öyle ) erler t~tan • 
bullularm zevki eliminl tntrnın e<~.e 
mi_yor, halk BeJoğlu <'adde6ine do
külü'\·or. 

S;ğlık bakrmmdan, ıı;okakta gez-
mek adetinin artmasına !<arşı b~r 

. • ,·armak ıs se\' denıl) e ın anın ag7..ı • _ 
te;.,h·or. llt»kimh•r, ötf'clf'.nberı, "lftg 
lık i~in rol ) iirünıe) 1, Jıeın de çok
ça ,rüriime) i ta\ siye e<lerl~~"..So • 
knkta ge7..mek te çokça yurumek 
demektir. Sonra da, bol ha,·a alı • 
n&. açık ha\'lllı yerlerde dolaşını7., 
de;lcr. Sokaklar da, hesa~a, açık 
,.e bol havalı yerler olacak. Bun • 
da şüphe yok, anca'k o bol "'0 M:~~ 
ha\'a temiz midir? Burası ç,ok du-

~Undürecek şey! 
\'iikıa düşünmiye de pek h~et 

,·ok. Her ey meydanda. Sokak gt. 
• haı hem de bi, tozlann hem mf"lll • 
mansabı olan bir yerin ha\'ası te-

miz olabilir mi'! "" 
Sokaktan geçen bu Jiadar insan 

ınr otomobiller, tram\'11) ıar, okak 
1 'taşla. ıısfnlt la örtülii ol!ôtalar da, 
~r en da'\·anı'klı maddeleri ya • 
'ıne • t' . 1 • toz haline ge ınr er, 
\'8 )ll\'R~ , k f 
tozları harnya kaltlınrJar. ' n t • 
1 tir arabalar çok lkt.n. ı:;ehirler 
e, a 1 • "Ok olmasını atlano de nez rnın :II 

terbiyesizliide sokaklara bıraktık-
lnn maddelerin toz haline geçm&
sine atfcderlerli. Şimdi atlı ~raba-

k nldığı bazı "t'hırlerde lar pe az • • 
hi~ kalmadığı tıaldf', şehırlf'~e nez 
le '.\ine çok1ur. Anla ılıyor lln, so • 
kaklarm toz hiisıl olma rııa sehep 

1 tl .. r de.lrlldl. Otomobiller :ra nız a •• ,.,. 
de, tram\·a~·lnr da., in annlr da, so 
knklarda toza ,.e nezle~ e sebep O· 

lurnrlar. 
'soknkta hasıl olan t-0zlann mik 

rop uz olamıyncağı da şüphesiz -· 
dir. BnzI şehirlerde tozlar mikrop 

uz ol un diye, hi~ olmazsa insan 
Jann okakta tükürmelerini ya -
ak ederler. 1 tanbulda da. bir he -

kim Şehremini ciyle bir niı.am çı • 
kamu tı. Bu nizam haliı kalkma -
dı anıyorum, falmt lstanhullula.r, 
her nedense, onu tathik edemiyor
lar. Bir şehir halkı niı.amı beğen
mez, kendi"i tatbik etmek istemez 
se, o nizam cihette zorla tatbik e
dilemez... Bereket ,·ersin ki, daha 
eski zamanlarda olduğu ~ihl, so • 
kaklarda, hele kc1priiden geçerken, 
daha çirkin ha ita lhtiya{,,:lan te • 
min etmek adeti artık kalktı. Bu -
na bakılınca bir gün t tanbullula
nn sokakta tükümıekten de ken
di kendilerine 'azgeçeceldeırinl, in· 
sanm ümit ecleceği geliyor. 

lstanhulun insanları hu 9lrkin 

huydan \'az ge9ince, belki hııyun 

lan t~rbiye etmek, genç bsyıınm 

kurdelelerle ii ·liyerek sokakta 
gP?.dirdl~i o tüylü güzel köpt>ği so 
kakta bacağını kaldırmaktan ya • 
hut durarak dal>a hü) ük i ini ,::tir 
mclden \'az g~innek 1.amanı da 
"'elecf'ktlr. Ha\ada uçan kuşlar da 
sokaklan t.emiz göriirlerse, belki 
onlar da okakta gezen in anlara. 
uğur ~ ollamaktan ,.az g!:'!:.ooclder
dir. 

Sokağın bir taraftan da toz rnan 
sa.hı olduğunu bilirsiniz. Dükkan
cılar, mnğazacılar her ahah te -
mizllklerlni yaptıktan onra toz
la.nnı ~okağs bırakıverirler. Bun • 
la.ra sıkı bir ni:ıam tat hlk etmek
le bt'Ud o hnyhınndan vnz ~eçirl
lelıilir. Fakat her abah, hattfı çok 
defa ö1'1eye do~ru, okak claha ka 
labahk iken, balkonundan giizel 
kollarmı u1.atarnk \'e göğ iinün Ü· 

zerinde4\l ~·m·orlnklıın allı) arak, 
halı mın tm:lannı ıı;okrufo dökP.n 

meisilJer de yilkselmiş, 44,15 liraya Bufdı.y )'Umuıak 6,22.S 6,30 

;:km:~tır. MUmessillcrin bir miktar Arpa uo 5.-Çavdar 5.- 5,12,5 
taba :rukseleceği tahmtn olunmakta- Mısır beyaz 4,35 -;-

Mıııır sarı 5,- -,-
hr. Anndolu tahvilleri d,• 4-0 lira üze- Keten tohumu g,- -,-

r!cduu muamele görnıiıştUr. Anadolu Afyon ince 4,80 -,-
Jç fındık 56,20 -.-

t.issc.••eri 23,80 liradan a!< :ı bulmuş _ Zerdeva derisi 4600 -,-

s Sanur deriıi 2600 3200 t· .. r. E12urum - ıvas hisselerinin Tilki deriıi 600 
625 nUbadel~ı devam etmekte \e e5 lira· Porsuk deri& 620 

G h LEN yı m·uha:nza etınektodir. 8rgani tah-
··illeri iı;e yüzü yUz buyuk liradır. 

Cihnhuriyet Merkez Bankası hisse
!~rı 93, Aslan çimento:m 14,80 lirad;ı 
lı'apanın,r.tır. Diin bor3ada .iınnıreUi 
alış verişler olmuştur. 

daha 7jl nde kendı inJ gö teren, 
genç ha.yanı bu fena hu3ıındJtn na-
ıl vaz geçireceksiniz? Güzele bak. 

mak avaptır ama, o güzel savap iş 
lemek istiyenlerl halı ının tozla.ri
le zehlrlern e! 

Sokakta gezeııken okağın ken -
di inden, evlerden \'e dükkiinlar • 
dan gelen bu tozlan yuttuktan on 
ra, bir de ebzool ve manav dük • 
kinlannm ön taraflarında a~ıkta 
duran şe) leri rlii ünliniiz. O seb • 
zeler, meyvnlnr snatıer~e tozlara 
maruz knlı) orlnr. ebzenin çiğ yen 
m i nadirdir. ı~akat me3·vo. yıkan 
sn ela - mutat iiz re - öyle U tün -
kürü yıkanır. Onun için meynıla • 
n iyice, dikkatli J ıkamadnn ye • 
me)i "dilile sokaktnld kalclınmı 

3·alanıa., ya benzenir. T blh Pf'k 
çirkin olmalda beraber yanlı,. de • 
ğildir. 

Sokağın tozlanndıın sonra, im
kulan, insanın lştahinı keseırler. O 
nun l~ln sokakta bl~ok gezdikten 
sonra yemek yemezseniz hiç şaş -
mnyıruz... Daha sonra güriiltiile -
ri: Otomobil güriilt\i ti, tramvay 
giirültii ii, radyo giirültü ii. Bun • 
larda insanın inirlerinl bozarlar. 
Onun için, okakta gezdikten son 
ra gece uyuyaınazsanız yine §n§I -

mavımz ... 

Bufday 
Çavdar 
Arpa 
Yulaf 
Un 
M11ır 
Keten tohuma 
Pamuk 
Yapak 

G 1 DE " 

276 ton 
105 ton 

75 ton 
ıs ton 
30 ton 
15 ton 
21 ton 

6 ton 
7 ton 

Tiftik 
Arpa 

DIŞ 
Bafday Liverpul 
Bufday Şikaco 
Buğday Vinipck 
Arpa Anverı 

FlATLAR 

Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fmdılc G. Hamburg 
Fındık L. Hamburıı: 

6 89 Kr. 
6.61 Kr. 
6,67 Kr. 
5,66 Kr. 
3,93 Kr. 
s.zı Kr. 

81,36 Kr. 
81,36 Kr. 

Yunanistan ile 

Romanya Arasında 
Atina, 1 (Hususi) - Yunanistan i: 

lP Romanya arasında yapılacak yenı 
• ret mukavelesi müzakerelerıne 

Bukreşte başlanılması tekarrür et • 
miştir. Yunan heyeti yakında Bükreşe 
hareket edecektir. 

1 LiMAN HAREKETLERi 1 
Buglin Umanunıza gelecek \'apur • 

lar: 
Sa.at 12 Kara.denizden Tan. 16,SO 

lzmitten Uğur, 6,SO Bandırmadan Ça 
nakkale, 6 Karablgadan Seyyar, 9,SO 
1\lerslndr.n ''atan • 

Bug\in limanrmızdan gidecek va • 
purlar : 

Saat 8.80 Muclanya~·a Ta). ar, 19 
Karabiga~·a ey3ar, 19 A~"\'alığa Bar 
tm. 

Ve size refah ve saadet temın e~- bas). karanlıkta lbrnhimin önünU 

llırecetlın. EınrimJ' u:ıuhalef et ~e-~ ______________________ __;__...__._...:ıı...:.......-..... ----------------------------------------.-..--..-.---------'-'----------------........ ----~~--~~~------------mı 
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ACABA MODERN BiR EFSANE Mi ? Karabük 
Fabrikas ı 
Kurulurken 

Bel grattoplantısı 
Dün başladı 

lzmit Fabrikasında 

Lüzumlu Maddeler Fıravunun Bir Kemiği 
İskoçyah Bir Ai!eyi 
Perişan Ediyordu l 

\. <Başı ı incide) 
caktır. ı <Başı 1 incide) 

Ankara, il (TAN) - İzmit kağıt 

fabrikası için lüzumlu bazı ham mad
.lelerin memlekete gümrüksüz sokul· 
masıru Vekiller Heyeti kabul etmiş
tir. Buna göre, seJlüloz, odun, şap 'le 
boyalar gibi kağıt imaline yarayan 
maddeler, 936 ve 937 .nali senelerine 
munhasır kalmak üzere gümrük mu-

Mısırlılar arasında yerleşmiş bir k ... naat vardır: Mısır Firavun
larının mezarları ve brraktrklan hususi eşyalarla meşgul olanların 
çarpılacağına inanırlar. İlmi esaslara dayanmıyan bu itikadın 
tecrübelerle doğruluğu anlaşılmaktadır. 

Demir ve çelik yapmak erkekçe bir Stoyadinoviçin hiç şüphesiz arkadaş 
iştir. Kuvvete, zekaya, sebata ihtiyaç lanna Senatoda. yaptığı beyanatı tek 
gösterir. rar ettğini yani Yugoslavyanın yal

Türkiyenin tarihi ve milli an'ane- nız başına Macaristanla müzakereye 
l eri ispat ediyor ki, Türk milletinde girmiyeceğini ve kendisini Küçük 
j .>ütün bu icap eden meziyetler vardır. Anlaşma mUttefikJerine bağlıyan ta-

Laznn gelen ham maddeler memle- ahhütlere harfi harfine riayet ede
kette vardır. Demir ve çelik yapmağa ceğini zannediyorlar. 

. afiyetinden istifade edecektir. Ancak 
bunların kıymetçe tutarı 250 bin lira
yı geçmiyecek ve umumiyetle tTillai 

, müesseseler için kabul edilen ı mit
. yon 440 bin liralık gümrük muafiye-

E vvelce Firavunun Mısırda keşfe
dilen mezarında araştırmalar yapan 
hafriyat mütehassıslarından Lord 
Karnavon, doktorların bir türlü keş. 
fedemedikleri bir hastalığa tutularak 
ölmüştü. Lord Karnavon'un felake -
tine sebep olan uğursuzluk bu sefer 
de 1skoç hanedanından, zenginliği ile 
tanınmış Lord Aleksanderin ailt:Sine 

başlamanız, en basit bir mantığın i- Küçük Anlaşmanın bir bölge kol-
cap ettirdiği bir neticedir. lektif emniyet anlaşması olarak muh 

Karabükte kurulacak demir ve çe-
f Iik sanayiinin muvaffakıyetli netice- temel inkişafı meselesinin yarın gö -

ı ler vereceğine ve Türkiye Cümhuri- rüşüleceği anlaşılmaktadır. 
yE'ti vatandaşlarının içtimai, iktısadi Küçük itilafın :z;ayıllamaıına 
hayatında yeni bir safha. aça.cağına sebep yok 
şüphem yoktur.,, Belgrat, 1 (A.A.) - Vreme ga.ze-

çöktü • 
Bu 1skoçyalı zengin Lord seyahat. 

!eri ve o seyahatlerinde rastladığı ta
rihi şeyleri toplamakla meşhurdur. 
Geçen yaz karısiyle Mıaıra giden 1s • 
koçyalı Lord, Firavunun me27clrma 
da gitmiştir. Mezarı gezerlerken 
Lordun karısı Firavunun mezarın -
dan Firavunun cesedine ait bir ke _ 

Bu sözleri söyliyen B. Brassert tesi !bugünkü başmakalesinde Küçük 

!
bütün ömrünü demir ve çelik işlerine anlaşmanın tarihi vazifesi nihayet 
hı:ı.sretmiş bir acı ... mdır. Bu mar.ldele- bulmadığını kaydettikten sonra, BeL 
r!n istihsaline taalluk eden ihtısas grat konferansı ruznamesinde an • 
meselelerinde dünyanın en tecrübeli tantı alakadar eden bütUn meseleler 
aJamlarından biri diye tanınmıştır. ezcümle Yugoslavya - İtalya ve Yu 
Dünyanın her tarafında elde ettiği goslavya - Bulgaristan anlaşmala _ 

Lord Alekıander ve kansı rnmaffakıyetin sırrı, maaşa bakmıya- lariyle Avusturya ve Macaristan mü 
rak dünyanın en mütehassıs fen adam nasebatı meseleleri mevcut ve bütün 
Jarını etrafına toplamasındadır. bu meselelerde hakim olan cihetin ınik parçasını almıştır. -------------

.Beş sene evveJ memleketimize gel- Avrupa barışının muhafazası olduğu 
1 ·11şt1r. Bu defa çok az kahyo.r. Fakat 

KEMİC1N HİDDETİ 
Kan koca İskoçyadaJd şatolarına 

avdet edince Firavunun kemiğini ka. 
dife bir yastığın üstüne koymuşlar 
ve kıymettar eşyaların durduğu ca
mekanın içinde dostlarına ve müte _ 
bassıslara teşhire başlamışlardır. !n 
~ilterenin belli başlı fen mecmuaları 
Firavunun hakiki kemiğinin İskoç _ 
yada olduğunu iftiharla. yazmışlar -
dır. 

Fakat çok geçmeden Firavunun 
kemiği lskoçyalı asil bir aileye fela _ 
ketler getirmiye başlamıştır. Bir gün 
madamın oda hizmetçisi baş hizmet.. 
çiye ;şatoda artık hizmet edemiyece
ğini söyliyerek çıkmak istemiştir. Se 
lbebini sordukları vakit, geceleri be _ 
yaz Bornuzlu bir hayaletin anlama _ 
dığı bir lisandan bir şeyler konuşa -
rak dolaştığını söylemiştir. 

MlSAF!RLER KAÇIYOR 
Evvela hizmetçi kızın sözlerine 

inanmak istememişler, kızın lüzum. 
suz evhamlara kapıldığım zannetmiş 
lerdir. 

Bir kaç gün sonra Lordla kansı 
bütün tanıdıklarını şatolarına davet 
ederek, hem Firavunun kemiğini gös 
termek, hem de büyük bir ziyafet ver 
mek istemişlerdir. Şatoya gece ya
tısına gelen misafirlerin yn ısından 
fazlası daha sabah olmadan şatodan 
firar etmişlerdir. Kaçan misafirler 
de şatonun büyilk sofalannda, ka • 
ranlık odalarında ayni beyaz bornuz 
lu hayaletin dolaştığını ve bir şey -
ler söylediğini ,görmüş ve duymuş. 
lar .. 

GARİP SESLER 

Fakat böyle şeylere inanmryan 
bazı dostlarının tavsiyelerine baka -
rak kemiği elinden çıkarmak istemi. 
yen Lord, bir sabah kalktığı zaman 
garip bir vaka' karşısında kalmıştır. 
Baş hizmetçi kıymettar ve tarihi 
kıristal1arın kilitli olduğu dolapta 
müthiş sesler işittiğini ve hiç kimse. 
nin girmediğ·i ve açmadığı dolabı aç
tığı vakit, bütiln kıristal takımların 

tuzla. buz olmuş vaziyette kırıldığını 
ibretle seyrettiğini efendisine söyle. 
miştir. 

Şatoda dolaşan hayaletin neler 
söylediği merak edilmiş, Firavunla • 
rın lisanlarından anlayan bir 8.lim 
çağırılmış ve Firavunun ne istediği -
ni tercüme etmesi rica edilmiştir. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

ölen bir 
devir 

Karabük tesisatı sırasında sık srk nu, Küçük Antantın zayıflaması için 
~dip geleceğini ve meziyetlerini tak- hiçbir sebep mevcut olmadığmı, hu. 
dır ettiği Türk milletin! daha yakın- susi meselelerden Avrupanın siyasi 
dan tanıyabileceğini Urnit etmektedir. vaziyetinin tetkikine geçil~rek cami. 

B• d M aya bu vaziyet karşısındaki umumi 
ır e otör hattını tayine imkan vereceğini bil • 

<Başı 1 incide) f b •k dirmekte ve Küçük antantm tesanü 
mit ve ihtimali şeklinde bir askeri a rı ası dünü teyit edecek, basiretin ve 
mücadele açılınca İzzet Paşa gibi Ankara, ı (Tan muhabirinden) tarihi lüzumun büyük tezahürü ola. 
bir askerin vazifesi, bu mücadele Karabük demir ve çelik fabrikalarını cak olan bu içtimaı selamlamaktadır. 
içinde asker sıfatiyle vazife aramak- tamamlayıcı sanayi faaliyetlerinden Gazete, Uç nazırın içtimama, Çe. 
tı. İzzet Paşa politika hayatına gir. >lmak üzere hükfunetimizle Brassert koslovakya cumhur başkanı doktor 
miş olması dolayısiyle bunu yapama. frm.~sı arasında memleketimizde bir Benesin Yugoslavyaya ve Prens Po. 
mıştır. Tevfik Paşanın Dahiliye Na- motor fabrikası kurulması için mü- la yapacağı resmi ziyaretin hususi bir 
zın sıfatiyle Ankaraya gittiği zaman 7akereler cereyan etmektedir. Yarın mahiyet ilave ettiğini söyledikten 
İstanbul hükumetine ait yanlış ölçü. ll :ıbah şehrimize gelecek olan Bay sonra, Yugoslav milleti tarafından 
ler tamamiyJe gözlerini bağlamıştır. Brassert ve Bay Makenzie ile alaka- birinci derecede ehemmiyeti haiz siya 
İstanbula avdetten sonra kaıbinede 11 makamlar arasında müzakerelere si bir hareket olarak telakki edilen 
vazife alması, İzzet Paşanın temiz <levıtm edilecektir. bu ziyaretin Romanyada da ayni ha 
hayatının en ağır hatasıdır Ümit edildiğine göre, konusmalar lctiruhiye içinde mütalea edilmekte 

Politika temasları İzzet p ~k kısa bir zamanda miispet bir ne- olduğunu bildirmekte ve makalPs!ni 
eskidenberi tanınan 'du Ust a::~nm tıceye vardmlacaktır. Motör fahri- küçük anlaşmanın sarsılmaz tesanü-
. . .. . . r _ ş ıye • akı:ıma cok biiviik bir ehemmivet atf .. 
tınde hıç şuphesız bır degişiklik yap- dilmektedir. Her sene muhtelif şekil~ dünün devam edeceğini ve bunun Av 
mıştır. Fakat hakikati görmiyecek Jerde harictPn almakt 1,7 - nıparun geçirdiği buhran içindeki e-
k d ih 

. _ .ıt o nugumuz m0 h . . . k d d 
a ar tıraslara ka.pıldıgını zannet. törler için Türkivenen 12 _ 15 mil- emm.ıyetını ay e erek bitirmek-

mek haksızlık olur. ~rrm lira anı~mda ~ilvi?. '"km!!ktadır. tedir. 
Merhumdan duyduğum bir sözü Büyilk demir ve çelik !abrikalarmın Hararetli neşriyat 

t~"rar etmeği vazife bilirim. :vanında :ver ala<'ak <'hın motör fahri- Belgrat l, (A.A.) - Bütün akşam 
.Jaltadan dönüşte Ankarada bir kasmm temin edecem Pn bihrHl( f~v- gazeteleri Romanya dış bakanı B. 

müddet kalmış, istiklal harbi cephe. da. bu muaz~am se"""P•)n memleket i- Antencsku ile Çekoslovakya dış ba-
lerini dola.şmış, sonra tstanbula gel- çinde kalınası olacaktır. kam B. Kroftamn Belgrada muva -
nıiştim. lzzet Paşa o sırada Hariciye salatları hakkında ilk sayfada tafsi-
Nazırı bulunuyordu. Babıalide ziya_ ispanya ası' le r'ı 18.t neşretmekte ve Yugoslav hilkf1 -
retine gittim. Anadoluda kurulan met merkezinin dost ve mütt.!fik 

yeni ruhtan, elde edilen umulmaz ne- bu·· f u·· n cephede memleketlerin devlet adamlarma gös 
ticelerden büyük bir hayranlıkla tercliği hararetli kabulli tebarüz et-
bahsettim . tirınektedirler . 

İzzet Paşa beni sonuna kadar din- hep r icat e' dı'yor Gazeteler B. Kroftanın Belgrat ga 
!edikten sonra dedi ki: rına muvasalat eder etmez yapacağı 

- Evet, askerlik görlişlerinin ba - keşfedildiği haberini tekzip etmiştir. beyanatı neşrediyorlar . 
na faik olduğunu defalarla gördüm idamlar Elli m ilyonluk bir kuvvet 
ve tealim ettim. Benim yapılmaz diye Lon.dra, 1 (TAN) _General Fran- Belgrat, ı (A. A.) _ Echo de Bel-
hükmettiğim bir çok şeyleri yaptılar. konun tayyare ile Oenta'ya geldiği ıı.~t gazetesinin direktörü B. Bour
Yalnız hariçle uzalşmaya. karşı gös- teyit ediyor. Tancadan bildirildiğine goin, B. Beneş'e tahsis ettiği maka
terdikleri ifratı doğru bulamıyorum. göre, Franko'ya karşı tertip edilen lı::de, milli birlikten.beri Yugoslavya-

Bir kanaat Farkı komplo dolayısile birkaç kişi ida.ın nm ilk defa. olarak 5 ve 6 nisanda Çe-
.1 zzet Pa.şa, bu noktada lstan _ olunmuştur. koslovakya cümhur başkanının resmi 

buldaki bir çoklarının ha.ta- Tayyareciler tarafından tertip e- ziyaretini kab~. e~eceğini bildirdik-
smı tekrar ediyordu. Olmuş, bitmiş dilen bu komplonun bütün İspanyol ten. sonra ?u .,,buyuk devlet adamm~!1 
meselelerde Ankaranm üstün görü • Fas'mdan ve İspanyada fesat kolları yen~ ~evletın .. urt~luş: k~ruluş ~e ~.u
şünü teslim edi~or. fakat günün me. olduğu anlaşılmıştır. Komplocular 7eltışınde .. oyn.adıg~ ~Uyuk rolU g~
selelerinde de kendisinin haksız, An- tayyare ile hareket edecekJel'i sırada teren terc~meı ~a.~ını neşretmektedır. 
karanın haklı olabileceğini aklına ge. Tetuan tayyare meydanında yakalan- Bourgoın.'. kuçuk anlaşmanın bu· 
tirmiyordu • , mışlardır. gUn bütJ n du50nyanın hesaba katmadı-

Bunula beraber benim kanaatun' ce T ·ı · · .. ·· .. ğı öğrendiği milyon insanlık bir ayyarecı erden 32 kışı oldurul- k t t k.l ett• W • • k d ttikte 
b kt d d b. h '. ·· · .. ıoo .. uvve eş ı ıgını ay e n u no a a a ır usnunıyet mese. muş, kadar şupheli adam da tev- d' ki. • 
lesi ve benlik iddiası yoktur. Sadece kif edilmiştir. sonra k ıytobr · 1 ··ru b .. . . . . .. "Fa a u an aşma., nu zunu, u-

Alim ertesi gün; kemiğinin par -
~ası alan tarafından yerine göti.irü • 
ltinciye kadar ailenin bakiyesini bı -

V rakmıyacağmı mınldandığmı anla -
tmca, Lordun karısı malından vaz 
geçmiştir. 

bır ıçtihat ve kanaat mesclesı var - Barselondan alınan haberlere gore, yUk b' k smt itiba ·ı .. safta l6 
dır. İzzet Paşa bir takım işleri u _ Tarr~dellas, kabine buhranına bir hal ~r E~uard Be:~şeb:ı~nınuş olan 
mumi bir ölçü kullanarak ,imkansız ~resı bulunduğun':'., yeni k~binenin :;e b~kanlarmm siyasi fikirlerine 
ve tehlikeli buluyordu. Halbuki An - ılk ~oı:ıantısını bugun yapacagrru söy- medyundur." Çekoslovak devlet rei
kara, lstanbuldaki dar tesirlerden lemıştır. sini karşılayacak olan tezahürat hem 
salim bir halde, vaziyeti berrak ve Ademi müdahale komituinde kardeR cümhuriyete karşı bir tazim~ 

Çekoslovakya Hariciye Nazın 
M. K.rolta 

hızlı adımlar atmaya başlayacaktır. 

Fakat bundan istifade edemez.,, 
Övr gazetesi ise, yakında Belgrat -

ta yapılacak olan Benes - Stoyadi _ 
noviç mülakatının hem Çekoslovak. 
ya, hem de Fransa için bir dönüm 
noktası olacağı kanaatindedir, Gazete 
diyor ki: 

"M. Benes Yugoslavyadan kat'i 
ve açık izahat istiyecek olursa aca -
lba Yugoslavva Fransız karşılıklı yar 
dım projC"Sini reddedecek mi? İşte bu 
cihet insanı korkutuyor. Eğer redde. 
derse Fransa Balkanlarda bUyük bir 
parti kavbetmis olacaktır • 

Balkan siyasetinin bu inkisafla.. 
n bugiin Fransa noktai nazarından 

kötü olmakla bc>ra her, haddi zatin -
de Yu~oslavya. ftal~·a ve Bulgaristan 
tarafrndan şimdive kadar imzalan • 
mrş bulunan ve bundan sonra da im
zalanacak ohın blitUn bu anlaşmalar 
acaba hu kfldar ehemmivetli midir ? 
Bu ,sorulabilir bir sualdir. Eğer Pa
ris - Londra mihveri . birkaç zaman 
en kuvvetli mihver olarak kendini 
gösterirse. Balkırnlar muhakkak su. 
rette Bf'rlin - Roma mihverini ter. 
kedecektir.,, 

T elsir mesele .. i 
Ekselsior gazetesi şu mtitaleayı i

leri sürüyor: 
"İtalya - Yu~oslavya anlıaşması 

her şeyden evvel, bir tefsir meselesi
dir. Roma ile, Belgradın resmi tef _ 
sirleri arasında bazı farklar görUl -
müşti.ir. Dr. Stoyadinoviçin bir tav • 
zihi, Yugoslavyanın ittifaklannın i. 
damesi ve bu memleketin Milletler 
Cemiyeti azası sıfatiyle taahhütleri -
ne sadakati hakkındaki bütün sui _ 
tefehhümleri izale edebilir ve etmeli. 
dir de ... 

Başka bir mütalea 
Ernuvel diyor ki: 
"Böyle bir zamanda yapılan bu iti

laf, her şeyden evvel, !talya - Yu • 
goslavya muahedesinin ,harici siya. 
setlerinin inkişaflannda tamamen 
müttefik kalmaları lazııngelen Uç kil 
çük antant devletinin tesanüdünü hiç 
bir suretle zayıflatmamış olduğuna 
bir delil değil midir? 

j' tinden artacak miktarla mütenasip o
ltıcaktır. 

1 medhiyecilik - niyetiyle, Roma -

i
l Belgrad paktının Küçük Antantı inhi 
lale götüreceğini işrap ettiler ise, bu 

, kimseler hatalarını anlıyacaktır. 

En esculr mevzu nedir? 
Jur gazetesi ise Belgrat hususi;'u 

ha.birinden aldığı şu telgrafı neşredi. 
yor : 
"Bük~ile Budapeşte)i birib.i.rln. 

den ayıran meseleler bir kere halle
dildikten sonra, muhakkak ki, 3 
mart 1936 da Küçük Anatant ekono. 
mJk konseyinin Prag toplantısında. 
B. Hodzanm küçük antant devletleri 
ile Roma anlaşmaları bloku devletle _ 
ri ara.emda inşasmı teklif ettiği "köp 
rii,. nün yapılmasına başlanacaktır. 

Zannettiğimize göre bu "köprll,. 
niln inşası ihtimalleri ve tarzı, Be1 • 
grat konuşmalarının en esaslı mevzu 
tarından •birini teşkil edecektir.,. 

A lman Kazetelerine göre 
küçük antant 

Berlin, 1 (A.A.) - Berlin matbua. 
tı Belgratta toplanmış olan küçük 
antant konseyi hakkında uzun uzadı 
ya tefsiratta bulunmaktadır. 

Berliner Tageblat diyor ki: 
Konferansın halledeceği mesele şu 

olacaktır: Küçük antant Fransanm 
elinde bir alet olarak mı kalacak, 
yoksa mUstakil bir siyaset mi takip 
edecetir?.,. 

Deutsche Allgemeine Zeitung 
şöyle yazıyor ; 

"Yugoslavya her ne bahasına o • 
lursa Balkanlarda sulhu idame et • 
mek, Balkan memleketlerini her tUr. 
lü Avrupa ihtillf mdan korumak ve 
herşeyden evvel de Yugoslavyamn 
istikl!li ve bitaraflığmı temin etmek 
emelindedir . ., 

Berliner Börsen Zeitung gazetesi 

ise Avusturyanm bu mesele ile al! • 
kadar olmak Uzere bazı emeller peşin 
de koştuğunu ve İtalyan - Yugoslav 
anlaşmasına karşılık olarak, A vus • 
turya Habsburgların tahta çıkmala. 
rma müstenit bir Viyana - Prag 
anlaşmasını temine uğraştığını yaz • 
maktadır. · 

Y unan matbuatıncla 
Atina, 1 (A.A.) - Atina ajansı bil 

diriyor : 
Küçük antant konferansını mev • 

zuu bahseden Yunan matbuatı. mer. 
kezi Avrupa devletleriyle Küçük an. 
tanta ittifaklarla bağlı bulunan diğer 
devletlerin son siyasi hadiseler dola... 
yısiyle bu toplantıya gösterdikleri 
şiddetli alakayı ehemmiyetle kaydet

mektedir . 

Katimerini, Fransız noktal naza • 
rma iştirak ederek yeni muahed~leri 
eski taahhütleri çerçevesi içinde im.. 
zalıyan Yugoslavyanın yeni dostluk. 
lar için eski do~uklannı terketmek 
fikrinde olmadığını yazıyor. 

Otelciler ve kendilerine reklam 
yapmak istiyen bazı ticaretaneler FL 
ravunun kemiğine binlerce lira tek -
lif ederek talip olmuşlarsa da kadın 
kemiği ilk getirdiği günler, kendisin. 
den hediye olarak istiyen bir dokto. 
ra verıneği daha muvafık görmüştür. 

geni~ bir gözle görebiliyor ve tam Lo. d 1 (TAN) Ad . ..d hem de Belgrat. Prag ve Biikre&'i 
ti al k · · k d. .. . n ra, - emı mu a-ne ce ma ıçın en ıne guvenı - h 1 tar k .t 1 . 1 1 d bsrtlrwın sarı:ırlmaz bir ittifakın te-
d Atat" kti w •••• Ü e e ı omı e erı \a ışına arma e- . ,, 

Y~: ~: 11 d ur n kuzagı goruş : vam etmektedirler. On gün sonra kon- yidi olacaktır. 
Binaenaleyh eğer bazı kimseler, 

Romada, fazla bir gayretkeşlikle ve 

Eleftron Vima gazetesi naha Uerl 
giderek Çekoslovak Reisicümhuru 
Benesin Belgradı koneey toplantrm • 
nm Aka.binde ziyaret etmesinin Kil • 
çük antant arasındaki bağların ge 
rılşletilmesi ve bu~nkU ı;ıartlarıı uy. 
durulma.!r zaruretine rağmen sağ • 
lamlığını isbat eylediğini yazmakta • 
drr . 

AYACI KIRILMIŞ 

Doktor efsanelere ve masallara e
emmiyet vermediğinden kemiği aL 

0 'tnış, evine götUrmilş, fakat bir hafta 
ıe geçmeden bir gün merdivenlerden 

inerken dUşmUş, ayağını kırnuş. Bu 
a vaziyet karşısında doktor da Firavu. 

8 nun kemiğinden korkmuş, eski sahi
lik'besine iade etmiştir. Şimdi Lordun 
.u1kansı kemiği, hayaletin tavsiye et -
e"'tiği gibi, kendi eliyle aldığı yere bı-
8rakmak üzere ta Mısıra kadar se -

\tr hata karar vermiştir. 

muşku ere w ayanma h~sus.undakı troı p1an1arı tamamen tatbik ecıne- F N o· , 
azmi, en dogru kararı mUnasıp olan cektir. Kontrol bürosu alakadarlar ransa e 1yor • 
~aniyede. verebllmes.i mem.leket içi~ tarafından verilen taİimatı ta.svip Paris, 1 (TAN) - Siyasi maha-
oyle neticeler vermıştlr kı bunu adi etmis'!r. I<ara ve deniz kontrol plan- filde söylendiğine göre, küçük itilaf 
ölçtilerle ancak namütenahiye karşı larmrn her tarafında ayni zamanda konferansında. antanta yeni bir veç
bir tek müsbet ihtimal diye telakki tatbikine <;alışılacaktır. Fransız _ he verilmesi kuvvetle muhtemeldir. 
etmek zaruridir. İspanyol htidut müşahitleri de 14 ni- Gazetlere, Belgrat toplantısile bir ye-

Mareşal İzzetin, hüsnüniyete da _ sanda vazifeleri başında bulunacak- ni planın ve ehemmiyetli surette 
yanan içtihat ve kanaat hatası, uzun !ardır. Eko dö Pari gazetesine g-öre, Yu_ 
v~ şerefli askerlik hayatı hakknıd~ki Öğrenildi~ne göre, Fransa., F ran- goslavya, Bulgaristan ve İtalya ile 
hürmet ve sevgiyi sarsamaz. Kendi. sız gemilerinin aranm.asma müsaade yaptığı muahedelerle Küçük ttn~fa 
sini topraklara bırakırken, askerlik edemiyece~ni ft.si makamaıtma bildir- iki mühim darbe vurmuştur. Gazete 
ve insanlık faziletleri bakımından mi~tlr. Narrrlar meclisinde M. Del- şöyle devam ediyor : 
örnek addedilecek dürüst ve temiz bo~, gönüllUlcr i~ine dair müzakere- "M. Stoyadinoviç Macaristan ile 
bir insan kaybettiğimizi hatırlayaca. lere yakinde başlanacamı, hükfıme- ile de anla.şmak teşebbüsündedir. E
ğız ve arkasından hakiki bir teessür- tin ge<:enlerde vukua e:elen deniz hl- ğer orta ve şarki Avrupada mili) 
le ağlayacağız • diselerini protesto ettiğini ıııöylemiş- devletler ayrılmıya başlarsa, Alman 

Ahmet Emin YALMAN tir. istila davası muvaffaklyet yolunda 

lstanbul C. H. P. llyönkurul Baıkanhğından: 
A) Eminönl\ Halkevi yanında yaptırılacak spor ve konferans salonu 

ve teferrüatı binası kapalı zarf ile eksiltmiye konmuştur. Keşif bedeli 
(57.914) liradır. 

B) Projesi (290) kuruş bedel mukabilinde EminönU halkevi başkan
lığından alınabilir. 

C) Eksiltme: 10 Nisan 1937 cumartesi glinil eaat 16 da Cağaloğlunda 
Parti llyönkurul merkezinde yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat ( 4.145) Ura 70 kuruştur. . 
F) isteklilerin belediye heyetinden fenni ehliyet vesikale.n almış ol· 

malan lazımdır . 
G) Teklifler 9 Nisan 1937 ctnnartest günU saat on beşe kadar Cağal• 

oğlunda Parti llyönkurul merkezinde inşaat komiıııyonuna verilecektir. 
H) Müteahhidin bu işi başarabileceğine dair Nafıa Fen heyetinden bir 

vesika ibraz etmeısi ~arttrr. (1576) 
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Kütahyada 

Bir Y an91nda 

8 Kişi Yandı 

DOYÇE BANK UNO DISKONTO - Gf.ZELŞAFT 

İstanbul Şubesi 

31 llk.kinun 1936 tarihindeki bilinço 
AKTİF 

Kütahya, <TAN)- Emet kazasına 
bağh Ömercik nahiyesinin Yağmurlıu 
köyünde, Habip oğlu İbrahimin evin 
den gece yarısı yangın çıkmiştır. 

Şiddetli bir rüzgar estiğinden yan
gın büyümüş, 18 ev ve 8 insan yanmış 
tır. 

Harikzedeler, kaymakamın delale
üle komşu evlere yerleştirilmişlerdir. 
Bunlara mahalli Kızılay teşkilatı ta 
rafından yardım edildiği gibi dahJ. e
ıaslı muavenet için de teşebbüslere 
&iriş ilmiştir. 

lzmire Pamuk Makinesi ve 
Tohumu 

İzmir- Nazilli pamukçularına tev 
zi edilmek üzere Ziraat Bank~ının 
Avrupaya sipariş etmiş olduğu 200 
pamuk ekme makinesi buraya gelmiş 
tir. 

Ziraat Vekaletinin mmtakamızda 
130 ton pamuk tohumu göndermesi
ne de intizar edilmektedir. 

Kastamonu Valisi Ta,köprüde 
Taşköprü (TAN) - Valimiz Avni 

Doğan muavini ile beraber buraya 
gelmiş ve Halkevinde bir konferans 
\'ererek alkışlanmıştır. Bundan son
ra Halkevinin muhtelif kollarına aza 
intihap olunmuştur. 

~ ...................... ! 
ı_.::~~~~~~~-~~~~~-... 

Konser ve Konferans 

KASA 

Banim ot 
Altın 

Ufaklık 
Çekler 
Ecnebi paralar 

VADELER!GELMİŞKUPÜNLAR 
DAHİLİ MUHABİR BANKALAR 
HAR1CI- MUHAB1R BANKALAR 
Üçüncü şahıslar hesabına MERKEZ 
BANKASI nezdinde alacak 

RÔPORLAR 
HAZİNE BONOLARI (tarafıınızdan 
iskonto edilmiş) 

SENEDAT CCTZDANI 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla 
kalan 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote oımıyanlar 

AVANSLAR 

Esham ve tahvilat mukabi· 
li Avanslar 
a) Borsada kote oranlar 
b) Borsada kote olmıyanlar 
Emtiya ve vesaik üzerine •· 
vanslar 
Senedat Uzerine Avanslar 
Sair mütenevvi teminat üze
rine Avanslar 

BORÇLU HESABI CARfLEh 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 
Teminatlı kredi 

KABULLERİMİZDEN DOLAYI 
BORÇLULAR 

SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 
KEFALETTEN DOLAYI BORÇLU
LAR 

Türk Lirası 

282.825.-
\ 70.75 

2.629.23 

1.261.69 

277.242.66 

21.006.90 

60.620.30 
0.50 

53.291.66 

438.379.74 
1.453.342.29 
1.449.712.19 

Şişli Halkevinden: Nisanın 2 inci 
cuma günil akşamı saat 21 de Halk
evimizde Galatasaray lisesi öğret • 
menlerinden K. Gürcan tarafından 
(Hayatınıızın çaresiz dertleri mevzu. 
lu) bir konferans verilecek ve Bayan 
E. !nal ve arkadaşları tarafından da 
Türk musikisinden seçkin parçalar 
çalınacak ,aynca, bir de piyano kon. 
aeri verilecektir. Herkes gelebilir. 

PASiF 

• Kadıköy Halkevinden: 2 Nisan 
937 cuma akşamı saat 21 de evimiz 
...ıonunda Bay laman Himi Danif. 
J11ent tarafından ~Jf>il) hakkında bir 
konferans vf'rilecektir. Herkes ~ele-

bilir. 

SERMAYE 

İHTİYATLAR 

MUHABiR BANKALAR 

MEVDUAT 
CARI HESAPLAR 
TASARRUF TEVDİATI 

Vadesiz 
Vadesine Uc; ay kalan 

• Vadesine üç aydan fazla 
Eminönü Halkevinden: kalan 
Evimiz Gösterit şubesi, Gülhane TEDlYE EMİRLER! VE ÇEKLER 

parkı içindeki Alayköşkü binasınd:ı SAlR MUHTELlF ALACAKLILAR 
2-Nisan - Cuma gün gecesi saat ""iN~AMIMIZwrruTri"Ai~~~:;;::;:;.:=:;;::::.:. 
(20,30) da yalnız halka ve 3 Nisan HISLAR ALTINDA ÜÇüNCü Ş..ı+.. 
cumartesi glinU saat (14,30) talebe. 
ye oınıak üzere (Marki ) piyeııini tem .MERKEZ BANKASI NEZotNDEKf 
eil edecek ve piyesten ALACAKLILAR 

önce de yine -KABULLERf'iii 
Evimiz temsil şubesı' u" 1 . d uv.u.Z ye erın en 
Bay M: Fevzi Özeren tarafından KEFALETTEN DOLAYI TAAHHÜ• 
(Garp tıyatro tarihine bir bakış) mevD .";"'AfiTIMO-_ız_...,.... _____ _ 
zulu bir konferans verilecektir. KAR -

-

Arzu edenler davetiyelerimizi her. 
gUn Cağaloğlunda merkez bürosun· 
dan alabilirler • 

Türk Lira.st 

496.509.58 
78.766.-

42.889.50 

Türk Lirası 

286.786.67 
11.515.38 

435.213.19 

338.779.24 

2.020.202.02 

43.796.50 

78.801.77 

298.249.56 

60.620.80 

53.291.66 

643.766.70 
203.236.21 

366.857.24 

3.341.434.22 

850.000.-
26.398.74 

9.825.483.62 

18.88,;..433.52 

TUrk Lirası 

1.100.000.-

10.010.20 

398.349.62 

3.822.305.24 

618.165.08 
20.410.56 

47.68669 

2.020.202.02 

850.000.-

9.825.483.62 
171.820.49 

18.884.433.52 

• 
Beyoğlu Halkevinden: 
3--4-937 cumartesi günU saat 20 

30 da Evimizin İstiklal caddesinde 
Nuri Ziya sokağında Parti binasın • 
daki temsil salonunda bir toplantı ya.. 
pılacaktır. 

DOYÇF; BANK UND DISKONTO - GEZELŞAFT 
İstanbul Şubesi 

1 - Çocuk bakımı hakkında kon
f era.ns (Dr. General Kadri Raşit ta • 
rafından). 

2 - Temsil (Evimizin gösterit şu. 
besi tarafmda.n), 

3 - Bu toplantrya gelmek istiye:; 
yurddaşlarm, yer bula.bilmeleri ic;in 
t.oplantıdan evvel evimize müracaat 
ederek girme · kartı almalarını rica e
deriz. 

O ıküdarda Kızılay T oplantıaı 

Üsküdar Kızılay cemiyetinden: 
Kızılay Üsküdar kazıa kongresi 4 

Nisan 937 pazar gtlnU saat 10 da Do. 
ğancılarda Halkevi salonunda•topla • 
naoağntdan üyelerimizin onur verme 
lerini dileriz • 

Y efilay Kuru.munuıı 
Müsameresi 

Yeşilköy Kurumu · bu ayın on ye . 
dinci cumartesi günü Beyoğlundo 
Fi-ansız tiyatrosunda bir menf~at 
gecesi tertip etmeğe karar vermış 
tlr 

Bu U ,_--+le cemiyetin ikinci m naseucL , . 
l'eiai doktor İbrahim Zati ögetın baş 
kanhğında bir komite seGilmiştir~. 
fl ~ eşilaym müsameresinde fbnUTe· 

k Ahnıet Nurinin (Sekizinci) adlı 
et!e'rf. Şadi ve arkadaşları tarafından 

31 11kk&nun 936 tarihindeki kir ve zarar hesabı 
BORÇ 

MASRAFLAR 
Maaşlar ve ücretler 
ldare masrafları 
Vergi ve harçlar 
Sair Masraflar 

VERİLEN FAİZ 
VERILEN KOMİSYONLAR 
MUHTELİF ZARARLAR 

AMORTİSMANLAR 
MUHTELİF KARŞILIKLAR 

KXR 
fhtiyatlar 

Türk Liram 

164.2Q3.03 
42.967.29 
11.841.13 
21.462.63 ---

ALACAK 

ALINAN FAİZ VE KOMlSYON , 

MUHTELİF KARLAR 
BANKA HiZMETLER! MUKA.Bl • 
IJNDE 
ALINAN ÜCRETLER VE KOMlS • 
YONLAR 

KAMBİYO KARI 

fŞTlRAKLERDEN KAR 
GEÇEN SENEDEN MÜDEVVER 

KAR 

Türk Lirası 

TUrk Lirası 

240.474.08 

42.000.16 

35.369.65 
1.958.36 
3.695.56 

171.820.49 
10.010.20 

505.328.50 

Türk Lirası 

268.572.20 

3.018.78 

207.23078 
26.506.74 

505.328.50 

TAN'Dn AnsDkDopedtK Neşriyatı 

YENi 

Çocuk Ansiklopedisi 
Çıkı:ı.r~rı.lar: Pr. SEl.llh 

.MurEl.t Faik SEl.brl 
.M. Z~keriy~ 

' 

1

9 uncu 
c .. 

uz 1 

1 Çıktı 1 

1 lı J 

Çocuğunuz varsa, ve çocuklarım. 
zı iyi okutmak, iyi yetiştirmek, on· 
larla ileride övünmek isterseniz, bn.. 

tara bir Çocuk Ansiklopedisi alınız. 

Bu ansiklopedi Maarif Vekaletinin 
müfredat programlarına göre tertip 
edilmiştir. Her muallim ve her tale
be için en zengin kütüphanedir. Bil· 
tün mevzular resimle izah edilmek· 
tedir. Çocuk, kafasında beliren bütün 
suallere bunda cevap bulabilir. Ye
ni Çocuk Ansiklopedisi (10) günde 
bir ( 48) sayfalık cüzler halinde çık· 
maktadır. Şimdiye kadar (9) cüz 
çıkmıştır. Bütün eser (30) cüz ola
caktır. 

Dışarıda satışı (25) kuruştur. Fa
kat T AN'm birinci sayfasında çıkan 
kuponları toplarnnız, (10) kupon 
mukabilinde beher cüzü (7,5) kuru· 
ta alabilirsiniz . 

IHTIVARLIK 

PeŞınızden Gellvor, 

ONA KAR$1 

Hazırhklı Davranınızl 



12 =========-=-===-=---.liiiiiii-...iiiiiiiio;;;;;;;;==ı===-=================== T A N 2 • 4. 937 

Acı badem yağı, yağsız kar ve yarım yağh gece 

HASAN 'KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale ederı 

Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhilerldlr. Nadk clldll kadınlann hayat ukadaşıdır. thtlyarlan gençleştirir ve gençleri gilzeU~tlrlr. İnsana ebedi bir taravet veren iP 
SAN acrbadem yağile yağsız gündüz ve yanın yağb gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştmlan \'e halkı aldatan kremlere_. 

aa1r rtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 
. H A S A N D E p O S U : İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOOLUı BF.ŞtKTAŞ. 

1J-ADIEM0 DKTDDAR 
ve BELGEVSEKLiGiftE KARSI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede araymız. (Poıta kutuau) 1255 Honnobin Galata lıtanbul .. 

..................................................., 
istanbul Gayrimübadıller Komisyonundan 
D. No: 

570 

130 

2275 

2746 

2992 

3018 
3438 
4029 

'232 

M63 

6323 

8595 

Semti vı mahallesi Sokqı Emllk No: Cinaı ve Hıs. 

Bebe)' 

Arnavutköy 

;y eoilköy Umraniye 

;y enlıköy Aya Nikola 

Beyoğlu lınseyınağa 

Uskttdar tcadiye 
Yeniköy Aya Nikola 
Zindankapı 

Kuzguncuk 

Arn&vutköy 

He1oellada 

Orta.k~y 

Beyoğlu Hlliıeylnafa 

E.Kiliee 
Y. lntirah 
Yağhane çıkmazı 

E. Fenere giden yol 
Y. İrfaniye Gazi Ev
ranos ve Saadetli ve 
Gül İbrişim 
E. Aya Nikola 
Y. Sait Halim 
Pqa caddesi 
Ziba 

E. 72 
Y.86 

E. ve Y. 18 

E. 6 

E.13 
.... 17 

No. taj 79 
E. 13 
Y.11 

E. 9 Y. :S 
E.13 Y.17 

Kerpiç hane 
Terzib8'1 
ipçiler 

E. Bağçe 
Y. Bahçe 

E. 46-48- Y. 48 
Ada: 356 
Parsel:15 

E. ve Y. 3 

E. Yenimahalle 
Y. Abdülhak Molla 
E. Kuyubqı 
Y. Uluğbey 

E. KUçUk ayazma 
iY. Ayaydın 
E. Manga.sar 
bostanı 
Y. Kqkaval 

E. 24 Y. 74 
No. taj: 30 

47 
Ada:27 

Parsel: 10 
E. ve Y. 

17 
E. 6 MU. 
mahallen 
4 No. lu 

275 metre arsanın 
1/12 hiı5. 
Ahşap hane ve bah
çenin 1/5 his. 
3103 metre araa 

68 metre arsa 

32,30 metre hane 
arsası 

104 metre arsa 
90,50 metre arsa 

16 metre arsanm 
1/ 3 his. 
143,50 metre arsa 

Ahşap hanenin 
2/ 42 his. 

46 metre arsa 

158 metre arsa 

evin ya.nın- 79,50 metre ana 
daki arsa 

Hisseye ıöre 
Muhammen K. 

20 Açrk ar
tınna 

1()() ,, 

6210 Kapalı 
zarf 

70 Açık ar
tırma 

130 
208 

60 

170 
60 

100 

150 

80 

L60 

" 
" 
" 

.. 
" 

" 
.. 
.. 

.. 
Yukarda evsafı yazılı ga.yrlmenkkuller on glln ınüddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 14-4-937 tarihine dü 

şen Çarşamba günU saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

619------------------~ 

KULAKLAR 
Güzel sesleri iflttiğl 
gibi, hazan parazitleri 
de alır. Her lfJll sizi 
oyaJunasm. 

KREM PERTEV 
Hakkında dinlediği 

niz ve duyduklarım 

zın en büyük temin& • 
tı, onun karannayan 
parlaklığı ve hi.diseler 
karşısında unutulma. 
yan adıdır. 

.. ,,, r•rl raln•• ı 

llT llllUl ... ,;il• . 
TOR•I ..,.1deRı 12 No. '" 

Mıhn"''" ılyı••t edlRlı ••J• 
13 No.lu tırllemlıl lıteylRlı, 
"yıtlorım<ıdı blyGk teulllt. 

BiR TAVSiYE 
Parana sağlam 
gelir temin et -
mek istiyorsan 

VIKING 
markalı 

SUT MAK1NASI 
alım-.atımı yap yanılmazsın. 

.JiirK _:lllJNlpa ııd. $ıı. 
ISUlllBUL. GALATfo. P'EASEM8E P'AZAAI 111 

Telgref zıFIA 1' lıtenbul Telefon 411C>e 

I • Birind ımıf operatör • 

Dr.Cf. r.:EA TAYYAt~ 
• Umumi cerrahi ve sinir, dimağ 

TAN 
Basım Evinin Baıtıiı Kitaplardan 

Kuruş Kitabın ismi Müellifi 

sa Propaganda 

7 5 Çok Seri Kazanç 
Yollan 

7 5 , Kendini Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 

7 5 Müşküllerle Mü
cadele 

50 · İdeal Büro 

50 Yeni Müşteri Bul
mak San'atı 

15 O Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı 

7 5 Beş Mürebbi 
ı 2 5 Hayat Bilgisi 

(Hayvanlar) 

5 O Kılıcımı Sürüyo
rum 

• 
Gasson - Tercümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Osman Senal 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

------·----------------Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 6. cı kqW. 
11/ Niıan / 937 dedir. 

BD Ok ikramiye 
20 .000 Liradır 

~·--------------------------------~ cerrahisi mütehassısı Pariı Tıp F akülteıi S. Aıiıtanı 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye
lerle ( 50.000 ve 200.000) lirallk 

iki adet mükltat vardır. 

-·-------~ 1 Gazetecilik Ve Matbaacıhk 
Zührevi Te cild butahklan 

·· Şirketi idare Meclisinden: 
Dr. Hayri Omer Gazetecilik ve Matbaacılık TUrk Anonim Şirketinin tasfiye için karar 
Oileden 80nra Beyoğlu Ağacamı ittihaz etmek üzere 21 Nisan 937 de ı, Hanı 2 No. lu dairede saat 16 da 
Urtısmda No. 313 Telefon :4~ heyeti umumiyeei toplanacağından ti rket hissedarları işbu içtimaa davet __________ _. olunur. 

Erkek, Kadın ameliyatları, di • 
mağ estetik - "Yüz, meme, karın 
buruşuklukları,, Nisaiye ve do-

ğum mütehassısı,, 

Muayene: Sabahları M 
8 den 10 a kadar eccanen 

DiKKAT: 
Bilet alan herkea 7 / Nisan / 9"n ıünü aktamına kadar llİ· 

(etini deiittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakla ıalat olur ••• 

öğleden sonra ücretlidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
Beyoğlu. Parmakkapı, Rumeli • .,;; 

~-Han No. 1 Telefon: 44086 _.., Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi neşriyatı idare eden: S. SALbl 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matıb&MI 

l-IAVAGAI_I BANYO ALETiNiN 
• • 

SAR.FIYATI NEDiR ? 
Yüksek Mühendis Mef tebinde i 5 L i i / 36 tarihinde RB 9 aleti ile yapılan muhtelif t~crübelerfn netice feri lUDlardır ~ 

BANYO B•nyo ·odasınınnararetl' 1 !iô~· 
SoOuk Suyun derecesi 1 7• • 

Su miktarı 

Sıcak suyun derecesi 

Gaz sarfiyab 

125 llh°' 
137• 6 

:ı m3 ZSO 

== 

' 

B•nyo. oc1asinın ·nararetl 18•, 5 

So!)uk Suyun. derecesi 1 7 o....,. 

Sıcak suyun derecesi 37° ... 

0,3f6 

DUŞ 

Bu sarfiyatı R89 ;36 ve R 25 37 modelindeki aletler içinde tekeffül ederiz.-Satış Yeri 101, istiklal Cad. 


