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5 KURUŞ BAŞ MU HAR R 1 R l: AHMET EM 1 N y ALMAN 

YENi ÇOCUK 
ANSiKLOPEDiSi 
Bu kuponları toplayınız l O kupo 
na kartı Yeni ÇoçUk Anıiklop~ 
-diıini 7 Vı kunıta alabilirainiı. 

Suriyede Kargaşalık 
M. Benes'in 

Belgrada 

KUCUK iTiLAF TOPLANTISI 
ürzüler Şamlı 

Valiyi tasladılar 
.... 

yapacagı 

seyahat 

Uç Hariciye Nazırı Arasın 
Tam Bir Görüş Birliğin 

Varlldığı Bildiriliyor 
Suriye Vataniler~ Dür
zülerin isyanı karşısında 
post kaygusuna düştü 
Şam, 2 (Hususi) - Yeni muahede ile Suriye vahdetine giren 

Cebelidürüz, henüz meb'us intihabıoı bitirememiş, Şam Parla
mentosuna meb'us gönderememiştir. Bunun sebebi, Cebelidürüz

le Şam arasında çrkan bir ihtilaftır. 

Komşularile siyasi 
münasebetlerini 
genişletecekler 

FEN KURBANLARt iÇiN 1 

Bugün, Demir 
Devrine 
Giriyoruz 

Suriye - Fransa muahedesi, Cebeli 
dürilzü Suriye vahdetine jlha.k etmiş 
ise de bu mıntakaya bir nevı hususı 
idare ~e vadetmiştir. Halbuki, mua- ı 
hedcnın bu vadine rağmen, Şam hU , 
kOmeti, Cebelidürüze ilk iş olarak 1 
Şamlı bir vali ile birçok Şamh memur 

Musso'ini, Hitler hesabına Küçük 
Antantı dağıtmak istiyormuş 

Belgrat, 2 (Radyo - TAN) - Küçük iti

laf Kon~eransının toplantısı bugün nihayet 
buldu. Uç hariciye nazırının pek çok teyler gö· 
rü tükleri e.nlaşılıyor. Toplantı sonunda bir 
resmi tebliğ neşredilmiştir. Bunda, konfer ~ 
sın meşgul olduğu ve neticelendirdiği mesele
ler ayrı ayrı izah edilmektedir. Gelen haberlere 

lar göndermiştir. iki gün sonra Belgrada yapacağı 
Şamlı Valiyi taşa tuttular tıiyasi se.vahate büyük ehemmiyet 

Ahmet Emın YALMAN 
İ ktısadi hadiselerin hayat-

Dürzüler bundan memnun olma- verilen Çekoslovak Cümhurrcisi 
mışlar ve nihayet evvelki giln isyan M. BENES 
etmişlerdir. Vali Nesip Bekri, haya -
tını kurtarmak için Şama kaçmıştır. 

ŞarnJı memurların hepsi, taşlanarak 
la olan lakasını duy.mı· 

ya henüz alıf amadık. Alışmış 
0!aa~dık 3 Nisan gününü büyük 
bır sıyasi veya askeri zaferin 

telkin edeceği yolda bir sevinçle 

karş~lıyacaktık. Bugün Karabü'k 

demır ve çelik • nayiinin temeli 

kuruluyor. Bugün Türkiye de
mır vo çelik deVTıne giriyor. 

Hava ile audan sonra 

kova lanmıştır. 
Asiler, ali komiser vekiline gide -

rek Şamh memur istemediklerini söy 
!emişlerdir. Vatnnilcri telaş ve korku 
almıştır. DUrzUler tamamile sılahlan 

mıştır. 

Pariste bulunan Suriye Başvekili 
Cemıl Mürdüm, 'ı-t nf pıı rtı nlerkc 
zr tarafındnn t lgraftn çağırılmı ;tır. 

DUrzUlerin lebaşısı, vaktile Su -
riye isyanını idare eden en bUyilk nü 
fuz sahibi Sultan Ataş Paşadır. 

Suriye Vatanileri can 
kaygusuna düştüler 

Antakya. 2 (Hususi) - Sancakta 
h~~k mümessilleri, Türk kültür teş -
kılatının tevsiile meşg ld" 

Dilrzüleri · u ur · 
.n ısyanı dolayısile vnta -

ntler, mevkı ve Vahdetl . . k k erını oruma 
k?)k'gusugUn.a düşmüşlerdir. Bu yüzden 
bır aç ndcnberi T'' k k" 1 ri d 

1 
kta . ur oy e n e 

yapı ma olan soygunculuk tavsa 
mıyn başlamıştır 

M emleketin demir devrine gir
mesindeki manayı dü§UndU. 

nUz mU? Teneffüs ettiğimiz havadan, 
f çtlğimiz sudan sonra en bilyilk lhtf
yacnnız demirdir. Ağır madenlerin 
en ucuzu. en kuvvetlisi, dUnyadaki bü
tiln maddelerin mıimatıslık hassası 
en fazla olanı ..• Birdenbire soğutur
sanız bunu en sert bir madde haline 
koyabilirsiniz. iYavaş soğutursanız 
parmakla bUkilleoek yumuşak bir 
rnadde olur. Hassala.rmdnki bu bUyilk 
fark dolayısile kendi kendisini keser. 
kendi kendine şekil verir. Birer şekil· 
de hayatın her köşesine sokulur. 

Bugiln demirsiz bir dünya tasav- ~=:::::ıı~=_========= 
\"UT etmek iınkô.nsızdrr. Demir bulun- M a d r 

1
• t 

madtğmı farzetsek hayatın bütün 
yU~k teçhizatı ortadan kalkar, e- •t 
lek-trı1derimiz söner, trenlerimiz au- ı a yada n 
rur, telgrafln.rmuz işlemez. Dünya 

birden bire hareket.siz iptidai bir yer ş ı· k aA. ye tç ı· 
haline düşer. ' 

- göre, P ris, Londra, Roma ve Berlin matbuatı, 

İnhisarlar 

VekCileti 

ilga mı 
Ediliyor? 

Küçük İtilafın bu seferki toplantısını büyük bir 

ehemmiyetle tahlil ediyorlar. 

Belgratı, 2 (A.A.) - Çelcosl :>v:ıksa Dışişlcri Baka. 
nı \'e KUçük Antnnt daimi konseyinin bu devre başka 
11 B. Krofta Belgrad konferansının neticesi hakkın
ın • • kşam gazetecilere aşağıdaki tebliğı vermiştir: 

1 - KUçUk anlaşma de\ Jetleri kon eyi atası olan 
~ ugosla' ya Baş' ekılı 'c dış bakanı B. Stoyadinoviç 
\ Çek !ov k,> dış bakanı 'e Romanya dış bakanı 
B. Anteneako nisanın l mcı \C 2 inci gunlcri Bclgrat 
ta B. Kamil Kroftn'nrn başkanlığında toplanmışlar -

Ankara, 2 (Tan muhabirinden) - dır. 
2 - Üç Bakan gerek umumi vaziyet ve gerek kU-

Geçen JSl'ncler Ruam mikrobıle mllca11cı1:1 içın u .. -
ra.şırlatken kaybettiğimiz değerli baytar bakte.rlyo -
lo~lanmızm yüksek hatıraları dUn yine tebcil cdıldL 
Resimde nukrop kurbanı olan fen adamımızın b ze 
yadigar bıraktığı küçük Semihi mikro kop b şında 
babasını öldüren mikrobu tetkik ederken gorilyoruz. 
DUnkü ihtilale alt Wsillıtı da ikinci sayfada bula • 

Bir müdd ttcnberi dolaşan bir ayia
ya göre, GlLnrük ve lnhısarlar Veka 
!eti lağvedilecektir. Bu veklıletin i§le 

ri, Maliye Vekfiletinde ihdaa ediloock 

olan 2 umum müdilrlilk tn=atnıtı:ın 
tedvir olunacak ve bu umum nıildUr
lilkleri yine maliye vekaile!.ine tayın 
edilecek bir ikinci mU..:t(.'3CU" çevire· 

cektir. 
GiimrUk Vekaletinin ticari polltl -

kaya taalluk eden bazı işlerinin 
de İktisat Vekaletine devredileceği 
söyleniyor. 

GUmrlik ve İnhisarlar VekUcUnc 
siyasi müsteşar tayin ediimemlf ol -
mıısı, Bay Ali Rana Tarhanm ietifa 
edeceği şayiaları bu haberi kuvvet -
Jenclirccek mahiyettedir. 

Sofyada Talebe 

Grev Yaptı 

wlik anlaşmanın Uç devletini bilhassa alakadar eden 
neseleler hakkında tefcrrUatiı bir noktainazar tcati
.ıılne tevesslil etmiştir. Son aylann istihalesi Uzerlne caksmız. 

müessir olan hadiselerin tetkiki Uç 

1 nazırı beynelmilel vaziyette bir sa -
liı.h eseri mevcut olduğu hilkmüne 
mezun kılmakta ve henüz iktiham e. 
dilecek mUşkUller pıevcut olmasına 
rağmen en zor dc\Tenin geçtiği Uml. 
dine imkan vermektedir. 

Yaman Sirketi Müdiiru 
1 

B. Fethi Yaman Acı 
Bir Kaza Atlattı 

Bilhassa ekonomik saha hnkkmdn 
işlerde gözükür birer canlılığın tek -
rar başlaması kayda liıyik görülür. 
Bu hususta ileri sürülen kaydi ihtira 
zlyelcrl ihmal etmeksizin bu şerait Perşembe gecesi sabaha karşı Ankarada vukua gelen acıklı bi 
içinde istikbali daha sakin karşılamı kaza gerek Ankara ve gerek şehrimizde umumi bir teessür ve ala
ya ce\'az vardır. Daimi konsey mev . ka uyandınnıştır. Kazanın kurbanı İş Bankasının Ankara şube ı 
cut meseleleri asla gözden uzak tul eski müdürü ve şiındi Yaman şirketi direktörü Bay Fethi Ya 
mamaktııdır. Bununla beraber bu mc mandır. 

J"aza şöyle olmuştur: 

Şimdi bunun z:rddmı düşün Un: Me
deni varlığın temeli olan demiri, çeli
ği kendi yurdumuzda, kendi çalışma
mı~a. yapma.mızın hayatımızın sevi
yesıni nekadar yükseltcbiJcceğini, ne
ka.dar geniş lktısadi ve içtimai hare
ketlere yol açacağını gözönünc getir
meğe çalışm ... 

Sofya, 2 (TAN) - üniversitede 

l 
imtihan sisteminin dcğiştiril.mesi için 
hukuk fakliltesinde ilan edılen grev 

ı dört .gilndcnbcri devam ediyor. 

selelerin teşriki mesai ruhu içinde 
memnuniyet verici bir surette hnlle
dilebıleceğine tamamen kani bulun
maktadır. Bu teşriki mesai ruhu ol -
makeızın beynelmilel milnnsebctlerin 
devamlı bir şekilde halledilmesine im 
kan yoktur. 

3 - KilçUk anlaşma daimi kons -
(Arkası 10 uncuda) 

Bay Fethi gec yi Aı1ltımı Pal 
arkndnşlruile beraber scçırmı tır. 
Bakası umumi katip muavını Sa 
lsmaıl kendısıne çvınc kadar r fak 
ct.ırü§tir. Eve varılınca Bay Fethi ) 
tak odasına çekilmıştlr. B y 1 n 1 
arkadaşını bıraktıktan sonra çık 
hazırlanmıştır. Bu sıradn bir taban 
sesi duymuş, yuknn fırlamış ve ar 
kada§mı kanlar içinde bulmuı:ıtur B 
Fethinin soyunurken tabnnca.sınm v 
re dUştüğU, ateş nldığı ''e b 
kazıı neticesinde yarnlandıl;'l ani 1 

Hatıra gelecek itirazlar 

Ş unu diyebilirsiniz: "Demir ve 
çelik elbette medeni varlığın 

temeli... Fa.kat bunu bizzat yapmamız 
Jazım mı? Memlekete pekô.la demir ve 
çelik drşıırdan geliyor. Her memleket 
kendine kafi olmak gayretile çalışır
sa dilnya işbirliği ınercde kalır~. O J 
r;a.rnan hiçbir memleket malm.a .. m~.ş
terl bulamaz. Bundnn başka kUçu~ ol-
Ude sanayi kurduğumuz ve acemı ol

ç - muz için herşeyi pahalıya mal 
du~ GUınrilk duvarlarile rekabe
ediyoruz._ e mecbur kalıyoruz. Demir 
ti kes:gm_;g de bu sınıf eşya arasına k~
ve çe 'C!Pt masrafını yükseltmı
rışması maı!i-. ., 
yecek rnı ·" Jelı:etlerine 

E - haın madde mem 
hger i tidai ve tehlikeli vaziyetten 

ma sus p d ırun· izi ve 
kurt1ılmak istiyorsak, em 

d. · "'apma-
teliğimizi mutlaka ken ıınız J • • 

ğa mecburuz. Memlekette bol kömil
t"\lrnilz var, demir de var. Bunlard~n 
istifade ederek şimdiye kad.ar dem~ Asileri şiddetle takip.eden .~ühu
devrine girmemiş olmak bır zam met ordusundan bır mulrez.e 
ve fll"Sat israf1drr. on haberler üçüncü sayfada) 

' ================================================== 

Ceyb ve Teceqb~~ 
ıstılahları ıçin açılan ~ 
müsabaka neticelendi ~ 

~ J\nkara, 2 ( A.A.) Türk Dil Kurumu Genel Sekreterli - -
~ ğinden: 
- 29-3-937 de ceyb ve teceyb'in Türkçelerinin bulunmaıı hak
' kında ilan edilmiş olan müsabakanın müddeti bu akşam bit· 

~ 
miştir. }'üz.lerce cevaplar alındı. Ekseminde iıabetli nokta· 
/ar vardır. Bu çok istifadeli ve ciddi alakaya tefekkür ede -
riz. Kurumca en isabetli olduğu kabul edilen cevap aynen 

~ aşağıya clercolunmuftur. Bu yazıya ait ,ehiller Uluı gaz.cte-

i 
sinde görülecektir. Vacledilen 'hediye, eser sahiplerinin adı 
na olarak iş bankaıına yatınlmıftır. 

Till'!k Dit' Kurumu Genel Sekreteri 

- adına H. RC5it Tnnkut 

~
I (Sinüs ve Kosinüs'ün izahlarına ait talıilat 10 uncu ıay -

lamı:r.dadır.) 

"'....... .... .... 

iş Bankaıı Ankara şubeıinin eıki 
müdürü B. Fethi Yaman 

mıst.ır. 
l crhnl polise haber vcrilmi . P 

ıildürU Bay Sndrcttin bizznt g 1 
\•e varnlıyı Nilmune hrıst.nnC' in k 
dırtmıRtlr. J{urşun bazı nrknd l 
m17Jn dedıği ı;ibi sağ şaknktnn r 
rck sol 6Rkaktan çrkmış değildir. l 
lnk UZ<!rinden girmiş v vnlnız k m 
dokunmuatur. Hiçbir ihtilat e l'ri 

-----• tennem~tir. 

ELLi YARALI 
Londra, 2 (TAN) - Bu sabah Lon 

dara civarmda bir tren mUsademesı 
neticesinde bir çok yolcular çok acikl• 
surette yaralıuımış:ardrr. Bunlardan 
on kadarı ölmUştUr. Yarnlıla.nn sa~ı
sı elliyi bulmaktadır. MUsademc oka 
dar merhametsizce olmuştur ki olUler 
ve yaralılar birer et yığını halinde 
biribirlcrinc kenctlenmi. !erdi. 

Hadise Ankaradn duyulmuş. <" 
ki giln şehrimize de nksetml tir F 
14'cthl tanıdıklan nraRmdn c:-ok 
"'liş, c:ok nesc1i, lvi knln!l htr ~ 
9fıdise bUtiln tanıd k1'ln rrrl'!m 
.-fn bir teessUr uvnndırmıcıtTI" 

Bay Fethinin bUvilk knrdf' 
oazarmda bulunuyorken ('\''\' n. 
bah tesadüfen lstanbuln f?C'lml 
vnknyı hnbcr almnrtrr. Rıırnd .., 

(Arkıuu 1n "" 
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Madrit, italyadan ikayetçi 
ingiltere Fransaya 

Bir Nota Verdi 
GONO~ YENi 

ZENGiNLERi, YEt-!1 

BAHTIY ARLARI 

HükU.met orduları 
asilerin merkezi olan 
Burgos önlerinde .. 

~~~ra, 2 <!AN.) - ı°spanya hükfuneti, dün İngiltere ve Fran
sa .. ~ ietlcnne bır nota göndenniştir. Bu notada deniyor ki: 
.. h talyan ordusunun ispanyada müdahalede bulunduğuna 
şup e kalmamıştır. İtalyanın l:lı hareketi dahili harbin devamına 
sebep o~makta ve Milletler Cemiyeti mukavelenamesinin 1 O uncu 
maddesı ahkamını bozmaktadır.,, 

Montrö 
Konferansı 
Toplanıyor 

Mısır Tarafından 

Teklif 
Bir 

Hazırlandı 
Montrö, 2 (A.A) - Kapitlilisyon

Iar konferansı, Mısırda kapitülasyon 
lar rejiminden istifade etmekte olan 
d.evletler mümessillerini bu aynı 12 
ıınde burada bir araya getirecektir. 
Bu devletler, şunlardır: 

J.pgilterc, Fransa, Belçika, Dani
marka, Yunanistan, ltalya, Felemenk 
~orv:ç, Portekiz, İspanya, lsveç v~ 
Ş~mali Amerika. Harp yüzünden ka
pıtUlasyon imtiyazlarını kaybetmiş <>
lan Avusturya, Almanya ve So\'yet 
Itusya, bu hale rağmen Kahire hükO
ın~ti tarafından Montröye davet edil 
mış oldu1r!arı gibi İsviçre, Lehistan 
ve ?;koslovakya da çağnlmıştrr. 
Dıger devletler, müşahitler gönde· 

receklerdir. 

Mısrr hUkfunetlnin kayıitillasyon -
tar yerin~ aşağıdaki tedbirleri teklif 
eyliyeceği zannolunma)tad . 

Ecnebilere ticaret serbest7s·i ile din 
ve tedrisat serbestist ilah ... temin e
de~ muahedeler akdi, ecnebilere ınU
essır ?1: himaye temin edecc-k sıuret
te poiısın tensiki, mali kapitülıisyon
Jann ilgası, vergi meselelerinde zu. 
bur edecek hertmıu ihtilafları halle 
memur idari bir mahkeme ihdası. 
muhtelit mahkemelerin faaliyetleri -
ne devam edecekleri bir intikal dev • 
t'esi ka'bulU. 

Sofya Panayırında 

Hazırhklar 

Nota §!U mealde devam ediyor: 
"İtalyan ordu.su cüzü tanıları ken

dilerine ha.Jdki bir işgal ordusu gibi 
tahsis edilmiş olan mıntakalarda as
keri hareketler yapıyorlar. ltalya, 1s 
panya toprağında kendi askeri cüzU 
lamlan için amme servisleri tesis et
nıiştir. İtalyanın mU.mta.z kumandan
ları, İspanyadaki İtalyan kuvvetleri
nin faaliyetine kumanda suretiyle iş
tirak etmektedirler. Bu vaziyet, İs -
Panyarun ltaJya tarafından adeta is· 
tili.sma muadildir." 

Nota Pariste btiyUk bir tesir yap
mıştır. Bir Fransız gazetesi. bu nota
yı 1spanya meı::elelerini Milletler ee. 
nıiyeti konseyine sevketmek için Pa· 
ris ve Londraya bu itibarla yapılın~ 
bir tesir mahiyetinde telakki ediyor. 
İspanyol not.asma ehemmiyet veril
memektedir. 

Harp vaziyeti 

I..ondra, 2 (TAN) - Billao"'a kar 
§1 biler tarafmdan hava taa;ruzları 
devam etmektedir. Hükiımet kı.ıwet 
!eri buradan Burgosa karşı cephe al
makt~drrlar. Burası ile Burgos arası 
70 mıl mesafededir. 

Cenupt~ hilkfı.met kuvvetleri yeni 
muvaffakıyet kazanmrşlardrr. 

Asiler, Bask cephesinde ilerledik
terini bildiriyorlar. Hükömet tebliğ
leri her şeye rağmen asi taarruı.lan
nm püskürtüldüğünü bildiriyor. Bir 
komisyon asilerin bombardıman etti 
tiği Durang şehrini İngiliz konsolosu 
ile birlikte ziyaret etmiştir. Konsolos 
bombardımanın tahribatmı görmilş 
ve bunların _umumi harpteki kadar 
müthiş oldugunu söylemiştir. 

A viladan alınan haberlere göre, a
siler taarruza geçmişlerdir. Tayyare 

ler, taarruza geçmişlerdir. Tayyare -
noktalarını ?°mbardıman etmiştir. 
Villalbada. bır zırhlı tren tahrip edil
miştir. 

Bir kararname ile 1930 ıımıfınm 
bütün ihtiyat efradı silah altına çıa.
ğmlmıştır. 

1 
t Bnnlm~r knmhnr:-ı mHkİ\ 

fntının kt>~lılesi hnkkrndn 
diln "TAN" -da taf ilat ,.,,,._ 
mi«t'l•. Buı:iin de bıırnila ke 
siden:n na~ıl ynpılıhğınr ,.e 
1000 limlrk mükftfah kaıa

nnn kiiçük Erdoğnm görü
\'Onız. 

Basarabya 
Romanya 

ve Sovyet 
Varşova, 2 (A.A.) - Pat ajansı. 

Sovyet Rusyanın Bükreş hükömeti -
ne Romanyanın Besarabya Uzerinde
ki b8..kimiyetini tanımıya mütemayil 
olduğunu bildirdiğine dair çıkan ha
berleri tekzip etmektedir. Pat ajan· 
sının Bükre.ş muhabiri, Romanya ha 
riciye nezaretinden aldığı malömata 
istinaden mezkur haberin hakikate 
katiyyen uygun olmadığını bildir -

mektedir. 

Amerikalı Kadcn 

Buraya 
Geliyor 

Bir 
Hukukçu 

Sofya, 2 (TAN) - Maruf Ameri
kalı hukukçulardan Misis Hamster 
Türk adliyesi hakkında lımt tetkikat 
ta bulunmak için birkaç gUn sonn 
l)uradan Türkiyeye gidecektir 

Kar abuk Fabrikalarımızın 
Temelleri . _Bugµn_ Atılıyor 

Ankara 2 (Tan muhabırınden) - Karabuk fabrikalarını kuracak 
olan 1ngil

1

iz şirketi idare me~l.isi reisi ~rasserd, şirketin Londra mü -
dUril Miles, Türkiye mümcssılı Makenzı. Amerika müdürü Jves, bu sa
bah buraya geldiler, istasyonda lktisat Vekaleti ve Sümerbank erkiı.nı 
tarafından karşılandılar. lktisat Vekili B. Celal Bayar misafir sanayi. 

ciler şerefine Anadolu klübünde bir öğle yemeği verdi. Yemekten son. 
ra Brasserd ve lvas birer nutuk .söylediler. 
Karabük mernsinıinde bulunacaklar için gece saat 21 ve 22.30 da ol

mak üzere iki tren hareket etti. lktisat Vekaleti ve Sümerbank erkli· 
nile, mebuslar ve gazeteciler birinci trenle, Başvekil ismet Ini:inü, Ha

riciye lktısat ve gümrükler vekili, Milli Bankalar müdürleri, lngiliz se 
' • d firi ve Brasserd şirketi erkanı a ikinci trenle gittiler. 

Brin~i tren KarabUke saat 9 da, ikinci tren 10 da varacak, meras!m 
11 de yapılacaktır. Pazar günü de Ereğli mensucat fabrikasının töre
ni yapılacaktır. 

ingiliı 
İtalyan 

Barısması 
' Londra, 2 (A.A.) - Moming Post 

gazetesi, İngiliz - İtalyan münaseba 
tının iyileşmesini ve iki memleketin 
arasını bozan kötü kalem mücadele 
sinde bir mütareke yapılmasını ter -
viç ederek diyor ki: 

"Her iki taraftan da biraz daha 
dikkat ve itina gösterirlerse, geçen 
Kanunusanide yapılan anlaşma zih
niyetinin bu münasebata hakim ol -
maması için ortada hiçbir sebep yok 
tur.,, 

iki Talimatname 
Ankara, 2 (TAN) - Maliye vooa 

l leti, varidat ve tahsil kontrol memur 
lannın vazife ve salahiyetleri ve tefi tiş usullerini gösteren iki talime lna-

1 me hazırlamıştır. 
i --~~~ 

Tapu T ahrirleri 

Ankara, 2 (TAN) - Tapu ve ka
dastro umum mUdürlilğU onUmU1.de· 
ki aydan itibaren tapu tahririne ye

l niden bnşhyacnktır. 

1 

İ Bir Çiftçi Yeni 

1 Bir Döven 
i 

Yaptı 

1 

Makinesi 
Ankara. 2 (TAN) - l\:aramanda 

1 çift~ilik ve ticaretle meşgul bir va · 
tandaşımız, çok pratik bir döven mn 
kinesi icnt etmiştir. 30 sene garanti 
eclilcı. bu makine, randman itibarile 
şimdiki çakıllı dövenlerin kat knt fev 
kindedir. Bu makine 27 liraya çık -
maktadır. Muhteri Bay Sami. ihtiraı· 
nı bir bankaya satmak niyetindedir. 

Maliye 

Siyasi 

ve Hariciye 

Müsteşarları 
ıAnkarn, 2 (TAN) - Maliye Ve
kaleti siyasi müsteşarlığına Bay Faik 
Baysalın. hariciye sivnsi mUste arlıı?'t 
na da M'C'ncmencioğlunun tayinleri 
yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

Mussoliniyi 

Öldürmek 

isteyen General 
Roma, 2 (A.A) - 1925 sencsındC' 

B. Mussoliniye karşı bir suıkast ter
tip etmiş olan General Capello, Ro
ma.da bir kliniğe nakledilmiştir. O
rada kendisine ameliyat yapılacak

tır. 

Hatırlardadır ki, komplo meydana 
çıkarılmış ve diğer mahkumlar, o sı· 

ralarda siyasi cUrümler için idam ce. 
zası mevcut olmadığından 30 senC' 
hapse mahköm edilmişlerdi. 

Sofya, 2 (A.A.) _ Her sene Fili
bede Kralın himayesinde kurulan bey 
nelmilel sergi bu sene 3 ili 16 mayıs 
ta kurulacaktır. 

Her sene daha bUyUk bir ehemmi 
yet alan bu fuar, Balkan milletleri 
ıı.rMilldaki bağların sıkıla.şmasın~a. 
olduğu kadar bunlann biribirlennı 
tanımaları hususunda da mUhiın bir 
amil olmaktadır. 

1VJ.illetler Cemiyetinin Otoritesi 

\ 

Amerika 
Grevi 
Londra, 2 (TAı'T) - Amerikada 

400 bin kişiyi alakadar eden grev me 
selesi bu akşam hallolunmuştur. Mi 
şiganda 120,000 amele henüz ~v 
halindedirler. Bu gece bu meselenın 
halli beklenmektedir. 

Yugoslavya ile Bul· 

F mn anın eski Rll§\'cklli J\I. 
FJanden, Londrnnın Dt>yli 

Telgraf ga.r.etasine ) 8.7.dığı lıir ma
kalede 1937 ilklınhar1111n sulh ba
han olarak hulfıl etrneslntt şiikret
tikt:en sonra devletlerin silahlanma 
,·nnşnıdan bah etmekte \'e bilhassa 
~illetlerin muahetlf'lnte vuku hu· 
lan tnahhiitlerinl ihlal .-tnı,.ktr. ol
duklanna işaret ederek Çnnaklrnle 

Jac;ma~rndan başka hı•r mıınhede 
an - • l ti 
d ~·.,tınneslnln l\lıl e~er CJrmiyt' 
egı. -

haricinde ynpıldığmı orlemcktn ve 
muahooelerfn br;metmilt>l hakmulan 
dP.ğerlnin dUşttiğUnU, b.unn~. ~.ıı Mil· 
Jetler Cemly~tt ot.orft~ınl du~urdU
ğünU anlatmaktadır. 

Arasında M 
Fliınden vaıiyPtl tnm bir 

CJaristan • Frnn ız ı:iizU ile ff'tkik ccle-
k mnahooelerin tt'k taraflı lhlfıll 

Sotya, 2 (TAN) - Yugoslavya ile :erine kollektif "mnl)·f't, '111it~k:ı
~---...=.-.-.ıııı.ı:·ı-....__lJW:lı.a.a......!b~ir~k~oo~p!:..:e::.ra~t:.:..:if:....L...;ı.,n:-.-IJmı.....clbLI tn.hlrlt.ıin DP de • 

...................................................................... 1 

l ...... ::..:~~.: .. ~.~~·R···~!~~~~.~~ ...... I 
ğerl kalncuğmı soru) or \'C !\llllctler cak mı? Her mtifrca\ iz, nılıtı•kabil 
Cemiyeti misakının hr..r şeyden ev. mnnl~·eti hi!,'e a)nrnk i tcdiğini ya.-
mi miilecınize·lm~ı miıtckabil yar pacnk mı? 
dıını istediğini anlatı) or. }'lfındcne göre, bu unllere sarih 

1\1. I•'landene giire, hu ,·aziyetln cc\'n(l , erilın~liliçe mescit> ha llohın-
a. ... ıJ sebebi de\'letlerin tereddüdü- ınaz ve Auupada emniyet istikrar 
dür. Dc,·lctler lmtereddiirlli billıe.s- bulmaz. 
a Habeş harbi n smda göster • 
miş \'e teeaviiz kurbanına minevl 
yardımla Hrtifn cc:forek elinden ge
lenin bunda.o lbnret o!du~u, fa • 
kat maddi hiçbir müdahelede tm -
lunmnğn kudreti huhınmadığmı an 
!atarak kollf'ktif emniyet iizrrinde
ki teredıfüdiinii ifade etmi~tir. 

1\1. 1•1imden, bunlan aıılattıldan 
onm onı~·or: 

A,Skeri ınüda.Jı.aJe ort.aılıuı ı.aııw.. 

•• stll<rarzıslrk de\'rlnl uzat
mak Is patirdı çrknrmnk ls-

tfyenlerl teş\•lk eder ve harp tehJl
keslnJ besler. 

ıu. Flanden~ göre, hu t,I u \'eya 
bu de,·lete yiiklemek mesr.lesi mev

zuulıah değildir. Çünkii dn' letler 
kendi mn unlyetleri me\'7tıhnh ol
mndıkça fnnliyf'te geıçemezler, me
firlıııı ctn.h.9. !lİİ.\ ül.i.tür. 

.1\1. I•"li\mlene göre, mesele bUtlln 
J\lilletler Cemiyetinin birden IMli
yet-e geçmesi m eJ ldir. 

Fliınden diyor ki: "Kollektif l'!fn· 
nl) P.t 'e mlit ekabil ~ardını pliını -
nın lınznlnnmnmn ın

dnn JR )11 g~tiktcn onra Cenev 
reye i~tirak eden de' IPtlerin ,.a.
zlfelerinhı \'C haklannm bu derer.e 
milphern kalması bir fft<'ıadır. Ru 
varl~ et iirntle telafi edilmezse 1\111-
letJer Ct>,nılyf'ti \"e beynelmilel ada
let, ideal, emperyalizmin muzaffer 
darbeleri lmrşı mda nınhvolur.,, 

EmperynUz:mln muzaffer darbe • 
teri •.• 

1\1. Flnndf'n bunlan !§Öylel"ken 
Fran ız empf'ryalizmlnln hu idealle
ri ne kn<lar Pzcll~lnl dii-.linı'Hi w'i 
aC'.nba? Yoksa o dn, ynlnn: hruskn
lnnnın ~örlindf."ki mPrtf'ı!I '1;örüı) 

kf'ndl ı:öz\inclf'ki ~opii ~örmiyen • 
lf'rden mi? 

- -

fi.EK 
Terazinin D·ı·ı 1 ı. 

Re~ini Yermelde hasislik gö teron 
adamlara pek kızarım. 

Hele bunların ll;lnde tera:il dili gibi 
ağır basan kefe tarafına ) ntnnlnra 
on derece i~crlerim. Ji'akat bu içer

lememe rağmen lıunla.nn adedi nrtnr, 
eksilmez. 

Son günlerde bizim "Tan,, halkın 
dünya hiıdiseleri hakkındaki fikirleri
ni anlamak için bir eri anket yaph. 
Mtwızu, ı panyıulakl dahili harı)te kl
rnln klU'.anmru:;ı i tenildiği idi. 

Bu suıılc cernp n·renlertlen kimisi 
bir tarafın kimisi öbiir tarafın kaum
ma mı istiyor \·e bu arzusunu ken -
elince doğru huldııfu birtnlinn ehep· 
lere 1 tinnt ettiriyor. I..itkin hu arada 
bazılan ,·ar ki, - ııflanııa gih enlp 
öylüyorum - hiçbir ey ö~ Je

mcmek için konuşulorlar. Hunlar: 
·rnn~,rlısr hans:ioııl 1 ~ o kazansın,, 

eliyor. Bu fikir be) an etmek değil, 

dua etmektir. 
Uuada bile insan ni~ azını açık~ 

o~ lerneli. 
Size im ıniinasehetl bir gilzel bck

tusi htkayesi unklede~;m: 
Uir bek ta i den işi I~.' İİJ'ISultanda 

ha<'et pencere inin iinündc•n geçerken 
ıiri<;fnin iki elini açıp: 
"- Arıınn Ynrabbi! Sen bana ro

l l"ği Ilı nn eyle!,, 
Ui~ e dun ettiğini görür. }'anına 

olrnlur ,.e orar: 
- Affeılersinlı ama ne rel llği 1 -

tiyorsunuı? 

Duacı hu miidnhıılcyc kızar \ e sert 
ert: 

- nnn ne he ndaın ! .Allnhln be -
nim arnmdnkl i e en ne knnsırsın !' 
;\znsı olduğuın mnhkrme rd llğini is
ti~ ·ornm, nr olnt·ıtk? diye CC\ np verin· 
ce, Ul1•tac;i: 

- llicldetlenme erenler! Eğer ne 
rC'isliği ist.ecPğini ö~ knın.scn uc111.a. 
ela\ nnıı.ma;r, tnlılmha reisi ynpnr: om 
rii~ olclukı,·n lrnşmnhian nnn.n nğlnr, 
itemiş. 

Jli)yJp, ha.\ ırhcıı olsun. <lh enlC'rin 
ıııeclislPrcle 

0

lmhınnn bir di~r.r. ne\'i de 
''nr<tır ki, bıııılnra mütalealan soru
lıınen: 

- 8P.m1e!llz .el• Priyctin buluncluğo 
nrnftıınm! ilrrlrr. 

Aeaha bunlar hn.sl liklerinden mJ 
fikirlerini Ö'''"m"'7lcr, ,·oksa bir fi. 
'drlerl olmaclığındnn mı? 

R ~CI C'( 

Denizyollarının 

Yeni Vapurları 
Dcn·zyollan idaresi tnrafmdnn son 

olarak Almanyaya ısmarlanacak be. 
şer bin tonluk üç vapur için Krup fnb
rikalarile muhaberclcrc devam cdıl • 
'l!ektedir. 

Krup fabrikası, hazırladığı proje
leri Denizvollan idaresine göndermıı,, 
fakat ida~ bu projelerde bazı deği
şikliklC'r yaparak iade etmiştir. Bu 
ay sonuna kadar tam bir anlaşma) a 
varılacağı limit edilmektedir. Ondan 
sonra fabrikadan gelecek salahiyet 
murahhasla 1ktısat vekfıletl arasın 
kat'i mukavele Ankarada imza] 
cnktır. 

Yugoslavya Sefare 

Başkatibi 
Dört scnedenberi Yugoq1avya 

Ankara sefareti başkatibi ~ılunan 
Marinkoviç, Belgratta. Hariciye 
zaretinde bir vazifeye tayın edilm 
tir. 

Bay Marinkoviç, memleketimiz 
birçok dostlar kazanmıştır. Çok se 
diği bu muhitten teessürle ayı ılm 
tır. Kendisine yeni vazifesinde nnı\ 
faictyet dileriz. 

Server Hilmi 
için ihtifal 

Doktor Profesör Server Hilmin 
yedinci ölilm yılı mUnast!betile d 
Merkezcfcndidekl merhumun kahrı 
de bir ihtifal yapılmıştır. lhtıfa d 
Diş Tababeti mektebi profesörle 
ve talebeleri ile Eczacı mektebi P 
fesörleri, diş tabipleri ve eczacıla 
:lan mürekkep bUyUk bir kalabal 
oulunmuştur. Üniversite ağız ce 
-ahisi profesörü doktor Ziya Cem 
profesör ve doktor J{azrm Esat. d 
rent Suat tsmail Gürkan ve Erz 
r.emiycti namma eski başasıst 
Hulki ve diş tababeti son sınıf t 
hesinden Mmıtnfa. merhum hak ı 
da kıymetli flii.zler so\•Jcmi~Jerdır 
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~ahkemelerde 

Adliye 
da Bir 

Koridorun
Tokatlama 

Dün Adliyede İkinci Hukuk mahkemesi önünde garip bir ha
dise olmuş, genç bir kadın ihtiyar bir adamla birlikte bir erkeği 
tokatlıyarak dövmüşlerdir. 

İş zamanı, Adliye koridorlarında f. ( 
iki kişinin bir olup diğer birini tokat
lıyarak yüzüne tükünneleri, etrafla
rına kesif bir meraklı kütlesinin top
lanmasına sebep ol.muştur. 

Sahte Çekle 
Dolandırıcıhk 

Müdahale ÜT.erine yakalanarak meş 
hut suçlar müddei umumlliğinin kar
şısına çıkarılan Olga isimli bu genç 
kadın şunlan söylemiştir: 

"- Davacı olan şu adam, benim 
kocamdı. Kendisine bankada.ki pa -
ramdan 2300 lira verdim. Beni bırak
tıktan sonra paramı istedim. Bugün 
mahkemede para alınadnn diye yalan 
söyledi, yemin edince de dayanama
dım.,, 

Kızın babası olan ihtiyar Yorgt de 
ayni şeyleri tekrarlarken bayılmış, 

her iki suçlu da mahkemeye verilmiş
lerdir. Karar bugün tebliğ edilecl'lk-
tir 

Yeniköy 
Nahiye 

Müdürü 

Tahkikat Gayrimevkuf 

Olarak Devam Edecek 

Bundan birkaç gUn evvel, iki ecne
bi, çarşıdaki antikacılardan birini do
landrrmrş, sahte bir çek ve üzerinde 
asa1et nişanı ile L. S. H. remi.zleri bu
lunan bir kartviziti vererek 500 İngi
liz lirası değerindeki mücevherini a
larak savuşmuşla.rdı:r. 

Sahte Ç~ banka tarafından musa
dere edilmiş ve iki ecnebinin hüviyeti 
de tesbit olunmuştur. Dolandmctlarm 
Triyesteye müteveccihen limanımız -
dan ayrıldıkları anl~tlmış.tır. Takibat 
devam etmektedir. 

BiR HASTA' 
MÜŞAHEDE 

ALTINDA 
Jandarma, dün müddei umurniliğe 

Muğladan Cevriye adlı genç bir ka
dm getirmiştir. Muğla müddei umu
miliği Cevriyeyi Ttbbı Adli müe-ssese
si müşahedehanesine göndemiştir. 
Cevriye, bir gtin kocasına ~ızmrş ve 
onu öldürmek için yemişine zehir 
koymuştur. 

Polis. Beraet Etti 

Kadını 
gene ısırdı 
K umkapıda Esir Kemal 

Cami sokağında 18 
numaralı evde oturan macun
cu lUehmedln refi}<ası Hatice
Ji 2,'.) yerinden ısırarak yaralı
yan kunduracı Mu~tafa, o va
kittenberi yakala.namamrştı:r. 

Hatice, dün akşam üzeri 
çeşmeden Ru alırken Musta -
fa, birdenbire yanma sokula -
rak )ine ra.oJtgele yerlerini ı
SU'Inıya 1ıa.,ıamış ve sağ eli
nin küçük parmağım da diş
lerile koparmıştır. Mu~tafa, 

)ine kaçmıya mu\•aff ak ol -
muştur. Hatice, Haseki has
tanesine kaldınlnuş ve par
mağına ameliyat yapılmıştır. 

Müddei umumilik te tahkika
ta el koymuş, tabibi adil En
,·er, Haticeyi muayene etmiş
tir. 

lfu~tafa. ayni zamanda Ba
ticentn 150 liracımı da. dolan -
drrmtştır. ı~nnrken de son t.ek 
lifi şn olmuştur: 

- Sen ko<"'Uıdan ayni. Be
'"1t ber evlenelfm. 

Rakı ve 
Baklava 

Polis dün, meşhut suçlar müddei
umumiliğine Abdi isminde bir sarhoş
luk suçlusu getirdi. Ahdinin ytizilnde, 
gözünde yara, bere eserleri vardı. İd
dia ı.ıu idi: Abdi, evvelki gUn sa.at 22 
de Kovacrlar caddesinde nara. a.tmış, 
biraz sonra yere düşerek burnu, alnı 
patlamıştır. Sarhoşlukla rezalet çı -
karmak suçundan Sultanahmet sulh 
üçüncü ceza hakiminin önUne çıka.tı
lan Abdi, kendisini -şö~le müdafaa et
ti: 

~ ~ 

Haftanın, mevsimin, senenin dejil! •.• Sinemala.rnnızm değil! ... DUnya sinemacılığının 40 senede yaptığı en gü- ı 
.zel .. En nefb ve fah!Lile 

ROMEO v~ JUL YET 
SHAKESPEAR'm şaheseri - Sevenlerin, sevilenlerin, aşkı tanıyanların filmi, Baş rollerde: 

NORMA SHEARER - LESL!E HOWARD - JOHN BARRYMORE 
İzdihama mani olmak, halkımızın bu misilsiz filmi rahatça görebilmesini tem.in etmek için !stanbul'un en 

büyük 2 sinemasında 

iPEK ve MELEK Sinemalarında birden gösteriliyor. 
Bugün seanslar saat 1,45 - 4,15 - 6,30. etivare saat 9 da "------··--· Metro Goldwyn - Mayer sUper filmi 

ı-- BEYAZ MELEK 
(FLORENCE NICHTINCALE) 

KAY FRANCiS 

1 

--" ı 
1 

Türkl.erle İngiliz ve Fransızların müttefik olarak harp ettikleri meş
hur KIR?M muharebesi ... !stanbul'da Usküdar'daki İngiliz mezarlığın 
bulunduğu yerde Ingiliz hastahanesinde hastabakıcı BEY AZ MELEK' 

in hakiki hay.atı. SAKARYA 
\ • Pamrtesı akşamı Sinemasında -,. .................................. . 
SOMER Sinemasının 

Bu hafta kemali muvaffakıyetle gösterdiği mevsimin en fazla musikili 

HER YERDE ŞEN 
filrni, cidden bir ziyafeti mu&kiyedir. Baş rolde buluna.n caz kralı 
liARRY ROY ve meşhur orkestrası ile dilber yıldız PRENSES PEARL 
takdir alkışları kazanmaktadır. Bu filmde: Caz ... Asri danslar •.. Nefis 
musiki... Mükemmel baletler... Şayanı hayret temaşalar.. Meşhur 

~ "Voyage autour du monde,, şarkısı vardır. il 

,~,..•••••••• Bugün matinelerden itibaren •••••••'Ilı 

Milli SiNEMADA 
Güzel sesli Macar yıldızı MARTHA ECCERTH'in bu sene gösterilen 

en güzel filmi 

BÜLBÜLLER ÖTERKEN 
Ba.ştanbaşa bir aşk, ~Ur ve ihtişam filmi 

................... , 
Radyo 

Bugünkü program 
lstanbal: 

18,30 Plakla danı musikisi 19 Mandolin 
orkeatrası. 19,30 Çocuk Esirgeme kurumu 
namına konferans doktor Kutsi Halkacı 20 
Fasıl saz heyeti. 20,30 Omer Rıza tarafın • 
dan Arapça söylev. 20,45 Fasıl saz heyeti 
saat ayarı. 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve 
boru haberleri ve ertesi günün programı. 
22,30 Pllkla sololar, opera ve operet par • 
çalan 23 Son. 
Öğle Neşriyatı • 

12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 Havac!ia 
13,00 Muhtelif plak neşriyatı, 14 Son • 

• 
Günün program özü 

Senfonik Konserler: 
22 Varşova Radyo senfonik orkestrası. 

23,30 Liikııemburı senfoni. 
Hafif Konserler: 

13,10 Bilkreş: PJaklarla gilndüz konseri. 
18 Bükreş Brahms'ın plaklarından (40 ncı 
ölüm ytlı münasebetile) 19,05 Kolonya, 
Hamburı, Münib, Eğlenceli hafta sonu 
neşriyatı l!il,10 Bükreş: askeri musiki. l!il.50 
Frankfurd: Bando muzika 19,50 Budapeşte 
Salon orkestrası 20.30 Varşova Leh musi
kisi. 21.10 Münib Operet ve sesli filmler _ 
den parçalar. 21.10 Liypzig: Karışık neşri. 
yat. 22.20 Budapcşte Salon orkestrası. 22.35 
Post Parizyen Italyan eserlerinden (Doni. 
zetti) 22.40 Milino Operet musikisi. 23 Mi. 
lano Orkestra ile hafif parçalar. 23.05 Bu
dapeşte Orkestra. 23.30 Münib Gece musi
kisi. 

Operalar. Operetler: 
21.10 Bresla•: "Acnchen Ton Than.ıı,, 

isimli opera. 22 Roma: "Uç kralm aşkı,. 
isimli opera. 22.30 Paris P. T. T. Verilecek: 
opera piyesini nakil. 

Aynca: ş Ey TA N LA R D Ü ş M AN 1 Resitaller: 
... KEN MAYNER tarafından büyük ve heyecan sergu"zeşt filmi l ı 17,30 Varşova Piyano ~esitali 18 ,Buda • 
,. • peşte Şarkılar. 20,15 Berlın Brahms m so • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= =tlMmd~.~~ov~~Viy~omdn~~ 

li ao,35 Bükreş Romen şarkıları. 20,40 Mü 
nih Brahms'ın şarkılarmd:ın. 21.10 Varşo. 
va Akordeon takımı. 23.SO Doyçl:ı.nn.zeJ>der 
Küçülı: Solist konseri. 

Doktor Muzaffer Şevk! 

Bir rüşvet cürmü meşhudu 

üzerine hakkında takibata baş
lanan Yeniköy nahiye müdürü 
Alaeddin, dün, serbest bırakıl
mıştrr. İkinci istintak hakimi 

tahkikatın gayrimevkuf ola,rak 
devamına karar vermiştir. Ha
dise şudur: 

Yeniköyde bir bina yaptırmakta 
olan Bay L\ltfinin inşaatında bazı 
yolsuzluklar görüldüğü için nahiye 
müdürü inşaatı durdumuya karar 
vermiştir. 

Emniyet müdürlüğü depo dairesi -
nin üstünde tabancası ate& alarak a
şağı katta bulunan sU'vari polislerden 
Şükrünün ölümüne sebep olmaktan 
suçlu Ankara mürettebatından polis 
Kemalin, .muhakemesi, asliye dördün
cü ceza mahkemesinde dün neticelen
miştir. 

Mahkeme, h!disede bir ihmal ve 
kusur görmemiş ve polis Kemalin be
raetine karar vermiştir. Karar tefhim 
edilince, beraet eden polis. <;ok sevin
miş, heyeti hakimeye uzun uzun te
şekkür ederken serbest bırakılmıştır. 

Kuyudan 
Çıkan Ceset 

Dahiliye mütehassuılarımızdan Dok 
tor Muzaffer Şevkinin bir haftadan

beri rahatsız yattığını teessürle ha
ber aldık. Her ne kadar kendisinin 
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- Ben dün gece yorgunluğumu 

gidermek için bir ş~ rakı içtim. E
ve giderken de çocuklara baklava al-

1

'

1 

mıştım. Baklavaya imrendim. Rakmm 
verdiği iştah ile baklavayı yedim. Ra
kının üstüne baklava ,kafama vurdu. 
Beni çok sarhoş yaptı. 

Dört gün evvel Topitapı dışında ölü bir kalp rahatsızlığı geçirdiği habe 
olarak ~ulunan Niko famindeki ba.h- ri şayi olmuş ise de son yapılan 
çıvan hakkında, morg, raporunu ver- konsültasyon neticesinde bunun va
miştir. Bu rapora göre, ceset üzerin- rit olmadığı ve gıda! bir tesemnıüm 
de hiçbir cebir ve tazyik eseri görül- neticesi hastalandığı anlaşılmıştır. 
memiş, boğularak öldüğü anlaşılmış- Hastalığının geçmek üzere olduğu
tır. Müddei umumilik tahkikata de - mı öğrendik. Doktora acil şifa di • 

NÖBETÇi 
'-;:: 

ECZANELER 

Bu gece nöbetçi olan eczanele. ıun!ardır: 
latanbul ciheti: Eminöııii: Hüseyin Hüs

nü, Alemdar : Ali Rıza, Bayezit: Cemil, Şeh 
remini: Hamdi, Karagümrük: Fuat, Samat 
ya: Erofilos, Şehzadebaşı: Universite, Akaa 
ray: Saran, Fener: Hüsamettin, Eyüpta E. 
yüp eczaneleri. 

Lutfinin katibi, nahiye mtidUrilnu 
görmüş ve inşaata müsaade etmesini 
istemiştir. Ayni zamanda da Emniyet 
müdürlüğüne müracaat ederek nahiye 
müdilrünün kendisinden 25 lira riiş
vet istediğini söylemiş ve paraların 
numaraları tesbit edilmiştir. Bundan 
eonra, Lütfinin katibi nahiye mUdü
rUne gitmiş, onu binaya götünnüş -
tür. Nahiye müdürU, binayı gördük-

ten sonra katip onu husust otomobil
de sağma alınış ve nahi~ müdürlüğü 
binasına getirmic;ıtir. Bu sırada orada 
bekliyen memurlar nahiye müdürü
nün cebini aramışlar ve paltosunun 
sol cebinde numaraları tesbit edilen 
25 lirayı b~muşlardır. 

Hakim, sucunu sabit gördtiğil için 
Abdiyi bir gün hapse mahkum Ptti. 
100 kuruş ta mahkeme masrafı v~re
ce ktir. 

B. Andre Nerilin Cenazesi 
Vefatını haber verdiğimiz Üniversi

te hayvanat prof esörii tsvir,reU B. 
Andre Nerilin cenaresi bugün saat 
11,45 te İngiliz sefaret konağının ar
kasmdaki Alman kilisesinden kaldın
la.cakt.Ir. 

Bay Alaaddin, bu paranın cebine 
haberi olmadan katip tarafmdan kon
duğunu söylemiştir. Tahkikat derin
leştirilmektedir. 

besleyemedim ben onu .. Niye verdim pavrikalara .. Ni 
ye yıprattnn ömrümün bir tek gülünü .... İşe başladı
ğı zaman on iki yaşında yoktu... On iki yaşında ço • 
cuk dayanır mı? .. Gün oluyor biz kadana kadar ka • 
l'Ilar dayanamıyoruz .. Gözlerime perde mi indi .. Nasıl 
göremedim ağzından kan gelinciye kadar onun yıp. 
randığmı .. Nasıl göremedim... -

Midesini yumrukluyor: " 
'f - Zift yeseydin karı, onun ekmeğini yiyeceğine 
geberseydin de.. O y~asaydı. Amanın dostlar nasıl 
kıyıp ta gömeceğim ben onu kara topraklara. 
. - Fatma teyze!! 
· Kadm şuursuz gözlerle, Nazlıya. bakıyor .. ve onu 
tanıyınca: 

- Gördün mü Nazlı başıma gelenleri. 
' Diye bir çığlık atıyor. Ve her yeni gelene anlattığı. 
ğr gibi ona da derdini yanıyor: , 

- Ağzından kan boşandıktan sonnı. onu bir yerlere 
yatıramadık. Hangi hastaneye gittikse, yer yok, yer 
yok, yer yok dediler. Nihayet bir hastaneye ald.ıklan 
zaman: ''Bunun çocuğunu almalıydı.,, dediler. Meğer 
bu çocuk evindeki hastalığı arttırmış. Biz cahiller ne 
bilelim bunu: "O halde alınız çocuğu, bana kızım la
zım,, dedim. "Artık geç kalmış, yedi ayı geçmiş. 

Şimden sonra çocuk almmaz,,dediler.Sonra da üç gün 
hastanede tutmadan çıkardılar .. "Bu kadın hamile • 
dir, doğum evine götürünüz,, Doğum evine gittik: 
"Daha vakti var, alamayız ince hastalıktır, başka yer 
de yatması lazım, doğuruncıya kadar,, diye b~tan 

aavdılar .. Almadılar kızımı hastanelere, göz göre, 
göre öldürdüler, o.nu.. Göz göre, göre öldürdüler, 
diyorum. Beni dinlemediler, sözlerimi dinlemediler .• 
"'Ben .hekim, ebe değilim a.m.ma.! Yedi çocuk doğur. 
dum, bilirim, kI:zla.rmı ağırlaştı.,, diye daha geçen gün 
gittim doğum evine: ''Yatak yok şimdi hem onun da.. 
ha. bir haftası var ağrısı tutar tutmaz gelııin,, dive 
cevap aldım .• 

Dizleri üstünde doğruluyor. Gözleri tam bir şuur -
wzluk ifade eden korkunç bakışlarla dolu: 

- Ben onun babasını Ça.nakkalede toza savur. 
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dum.. Onun babası Çanakaklenin tozuna topraeama., 
havasına ka.rı:.ştı. Yok olup gitti. Ben yedi tanesini 
tek b~ıma yetiştirmeğe çabaladun. Altisi gitmişti e. 
linıden bir bu idi bana kalan! .. Ahır ömrümün ümidi, 
desteği o idi. Babalan Çanakkalede şehit oldu da, u. 
tanmadan lbana:''Kızma hastanede yatak yok,,dediler 

Sonra kollarını Nazlıya uza.tarak: 
- Gel, ~el Nazlı .. Bak neler ~eldi başnna diye in. 

liyor .. 

• 
Şimdi birdenbire ayağa kalktı. Odada.ki kadınlar: 

"Acaba ne yapmak istiyor,, diyen bakışlarla. biribir -
lerine bakıyorlar. O kenarda.ki eski bir sandığa doğru 
koşuyor ve birden sandığın kapağını açarak sandığın 
içini kan.ştırmağa başlıyor • 

Bu sandığın içinden paçavralar, konserve kıutulan, 
çöpler filan ç:ıKarıyor, nihayet tenekeden bir s~ara 
paketi buluyor. 

Onu kapıyor ve bu paketi açarak içinden bir lticim 
alıyor. 

Kısa bir sicim ... 
Bu sicimi iki eliyle tutup açarak odanm ortasına 

doğru ilerliyor: 
_.... Babası son izinli gelişinde onu doğurdum. Onu 

iki günlük buldu. Yedi günlük bıraktı. Cepheye gider. 
ken bu kmapı aldı. Onun boyunu bununla ölçtü: "S&k 
la. bunu Fatma, döndüğüm zaman yine onu ölçeyim 
bakalmı ne kadar büyüyecek,, dedi. O bir daha dön. 
medi .. Onu ben tek başnna. büyüttüm. Yalnız ben, ge. 
tiniz, hepiniz, geliniz kadmlar görünüz.. Civan kızmıı, 
ben ne boylara getirmişim • 

Ve bir cinnet buhranına tutulmuşa. benziyen acıklı 

vam etmektedir. leriz. 

~ - - - - -- --

Beyoğlu ciheti: Dellasuda, Kinyolu, Tak 
sim; Limonciyan, Galata: Hüseyin Hüsnü, 
Şişli: Nargileciyan, Hasköy: Nisiın Aseo, 
Kasımpaşa: .Müeyyet eczaneleri. K metr K.. k dava açmış ve 150 lira kıym~ti~dekj 

ıy 1 ope köpeğini öldürdüğünü iddia etmiı'.ti. Beşiktaş ciheti: Süleyman Recep, Orta. 
kövde Ortaköy, Arnavutköyde Miltiyadi, 
Bebekte Merkez eczaneleri. Hazısızmhktan Ölmüc! . Morg, köp~ğin fazla yemekten' sui 

~ nazma uğrıyarak öldüğü hakkında.ki SarryeT ciheti: Nuri. Tarabya, Yenikö7, 
Boyacıköy, Rumelihisarı eczaneleri. Eytipte Gümüşsuyunda oturan Sa- raporunu dün müdei umumfüğa ver

lih müddeiumumiliğe müracaat eı:le- ıniştir. Şimdi de Hakkı. Salih aleyhine 
rek komşusu terzi Ha«kı aleyhiı.ıe bir bir iftira davası açmıştır. 

Usküdar - Kadıköy ciheti: Usküdar: O. 
rner Kenan, Kadıköy: Eski iskele cadde • 
sinde büyük, yeldeiirmeninde Uçler ec:ıa
neleri. 

Yazan: SUAT DEKVI~ 
kadm, deli gibi cenazenin bulunduğu karyolaya koşu. 
yor. 

Elindeki sicimle beyaz çarşafm üstünden, genç ölü. 
nfuı boyıunu ölçmek ister gibi bir hareket yaparken 
birdenbire kökünden kesilmiş bir ağaç gibi dümdüz 
olarak yere yuvarlanıyor. 

• 
Kubbeli, kuytu, lizol, nefes ve tütün kokan medrese 

oda.smı kadm hıQkırıklan dolduruyor. 
Sinirlerine hakim olan bazıları bayılan kadını yer. 

den ka.lclırnıak için yanma koşuyorlar: 
- Aman kadını burada bırakmayınız .. 
Köşede uyurruya çabalıya.n kadın da yerinden 

doğruldu . 
- Bitişik odaya götürelim onu.. Cenazeyi birisi 

bekler. Kadın ölecek. 

- Ama.nm onun feryadına dayanamıyorum. alınız 
içeri ... 

• Vücudu k~atı olmuş ihtiyar kadını kucaklarına 
aldılar ..... 

Siyah baş örtülü kısa boylu bir kadın gaz sandığı. 
nm üstündeki el 18.mba.smı aldı. Kapıdan taşlığa en 
önce çıkan o ..... 

A vlıu aydınlandı. 
İki kız çocuğu birlbirlerine sokulmuşlar: 
- Öldü mü o da. acaba . 
Diye fısıldaşıyorlar. 
Avlunun dört bir tarafını bir daire halinde çeviren 

mermer sütunların arasından bazısı karanlığa kan_ 
şan, bazısı petrol 18.mbasmın ışığı çevresinde ka • 
lan bir kadın kafilesi, bayılan anayı bir başka odaya 

taşıyorlar. 

• 
Duvarlara, mermerlerin üstüne aksedip kıvrılan, 

oynaşan bir gölge kalabalığı var .. 
Eski medresrıin taşlarında sürünen, duvarlarını 

sıyıran acayip ŞP,killer alan, büyüyüp küçülen bir göl 
ge kalabalığı... • 

• 
- Cenazeyi kim bekliyecek 
Fatma kadının ıkomşulan içinde bu işi yapmağa 

istekli olan yok galiba! 
Onların hepsi Fatma iı:admm bulunduğu odaya 

gittiler. 
Oda tamamiyle bomboştu şimdi.. Yalmz Nazlının 

anası bu işi yapacağa benziyor. O baygın anayı takip 
~m~ . . 

Cenaze odasının içinde ağır, ağır yürUyerek du • 
vardaki lambanın yanma gitti • 

Boyu uzun .iuğu için, zahmetsizce onu çividen 
çıkardı. 

Getirdi. Karyolanın b~ ucundaki masanın üstüne 
koydu: 

- Kardeş ben de Sıdıkanm odasına gideyim. 1n • 
!anlık bu! Ne de olsa kalbimiz ~tan değil. Burada 
beni uyku tutmıyacak .. 

Köşedeki yatakta uyuyan kadın şimdi kalktı. A • 
yakta gözleri uykusuzluktan şiş, şiş: 

- Kardeş ayıplama dermanım yok, diyor, tam bir 
aydır bu geee işi •.. Artık bebek değiliz elli yaşında • 
yu: .... 

Nazlmm annesi cevap vermiyor. Yalnız "hakkın 

\"ar,, demek ister giıbi ba.şmı sallıyor. Ve o kadın öt.~ 
kiler gibi karanlığın içine dalıp kayboluyor. 

Nazlmm annesi. cenazenin üstündeki örtUyü dil • 
zelttikten sonra taşlığa açılan kapıya doğru gidiyor. 

- Nazlı .. Nazlı! .. 
Ka.ranlığm içinden bir ses sıyrılıyor: 
- Ne var anne! .• 
- Fatma teyzen nuıl !.. (Arkıuıır var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRIRt 
Ahmet Emin YALMAN 

TAN' hed . . k" d h efı: Haberde, fı· 
~.r te, er §eyde temiz, dü· 

ruı ' •·-· .. l k k .. ... u11mı o ma arım 
gazet · 1--- , eıı Oauuya çalıtmaktır. 

GUNUN ~ESELELERll 
Tifodan Ölen 
Profesör 

fstaabuı tint 
tesı 11 verstt.eeı Fen Faldll-
Andre :~t Profesörü lsvlç:rell 
lığı ,ı._ e ' evveld gUn tuo hasta-

n--a öbntl§tttr. 
Gazeteler b 

bir vak' gİ u haberi, ehfllllrnlyetsll 
F&1u.tb bj kaydedip geçtiler. 

profesörün f.anbuı gibi bir tehlrde bir 
yet ed / Yani ııhht kaidelere rfa. 
ınoı Uf~ Y&§amaamı bllen bl,r ada.
de d odan Ölıneel büyük ve Uzerln-
~k bir hAdlsecllr. 

has~~ent tehirlerin hlçblrlnde tifo 
'411jı kabnamıştır. 

bU llaıbuld İstanbulda birçok aileler 
lyoruz ki, kaynatmadan su lçeml

Yorlar. l"eşU salatayı evlerine aok -
nıuyorlar. 

İstanbuldan tlf oyu 8Ulp, sUpUnnelc 
:U kadar gUç bir lş midir! Belecllye 
lr tifo mikrobu Ue mUcadtJe etmeık

teıı iclz midlrf 

• 
Çalııan Bir Cemiyet 

Ankara Hukuk nmlnl Yayına Ku
l'tınıu, dUn bbe senelik faaliyet rapo
l'\ıııu gönde.rdl. Bu raponı tetkik et
tik ve bu Kurwnun faaJlyetinl diğer 
~ için nümune olacak dere
cede faydalı bulduk. 

)(eın.te'ketin en ziyade muhtaç ol • 
dutu &ey, fikir aahasmda geniş bir 
1'-llyettir. Hukuk 1hnbıl Yayına Ku
l"turı11, bu bakımdan, hayırb bir ~k 
isler yapnı11tır. Muntazam konfe-
1'8.nslar tertip etmlf, broşürler neş • 
retnıtş, bir kUttlphane vUcude getir· 
nılş, fakat hepsinden tnHhlmml Tlirk 
hukukuna alt bir kamm tertibine 
başlanıştır. 

Büttln fikir kunımla.n, bUttln U.nl
versite f a'.külteleri bu yolda l1irllse
ler, memleketteki fikir hayatında mü
him bir inkişaf görüleceğine §Üphe e
dilmemelidir. 

• 
25 Milyar Lira 

Bu para, bu :tene Avnıpanm 81lah· 

lanrna için sarfedec.eğt servetin yekO

nudur. 1·ant: Avnıpa yeınl bir harbe 
hazırlanmak için memleketlerin re
fah ve llmranma sarf edilecek parayı, 

Dıtthlmmat fabrika:Snna döktiyor. 
Bu para, 1986 yılı iç.inde slWılaııma 
~ sarf edllen paradan f azladll'. 1918 

te Cihan Harbi arif esinde bUttln dlin

rannı ıllih lı;ln sarfettlğl paranın Uç 
lnlslldlr. 

Dünya tarihinde ln8anlann harp 
atı&hı l!;ln bu kadar para sa.rfettlkle

l't \'iki deflldlr. 
Şunu da lllve edelim ki, fen, Oıtlra. 

bısaa zek.Mı 1937 de en büyiik ku\'Ve
t.lnı bu sa.haya hasretmiştir. 

Bir de bunun ak.sini düşünün, in· 

9&nlık bUtUn bu serveti, bUttln bu e
llerjt ve dehayı yaratıe1 1.§lerde. fi
kir ve imar sahasına dökseydi, bOIU· 

~~ harikalar ~ durdur&-

ı· • 
ır Küçük Nasihat 
Baır ln8anlar kmdl gözlerindeki 

lnArt.eA"t görmezler, başkalannm gö • 
~ndekl ~öple mf)fgul olurlar. 

Dtln bir ak,am gazetftll, bizim halk 
•rasmda yaptığnnp, ankete ~atıyor -
do. Bu arkadaşa su kUc;ük nasihati 
yapmakla lkt1fa ederiz. Başnıuharrl
rlnlzln cliinkU nüshant7.da çıkan vazı
smı okuyunuz, ve b11skalarile m~gu' 
olabilmek l~tn e\"'\·eıa kendi gözttnUz
deki merteği çıkanıuz. 

Bigada Zenginler Odun Alıyor 

Biga, (TAN) - Burada vaktl hali 
tnUsait o1anlar, kıf yaklaşıyormuş 
gibi ha.nl ha.nl odun almakt-e.dır 

ve keetlrip evlerinde bir köşeye istif 
ettirmektedir. Bu hal, gelecek sene 
orrna.nlann sıkı bir inzibat altma alı-
lıaca.ğı rivayet edilmekte olmasından 

J AN===....;====================== 

Amerikada KafG 1 

Sporu Yapan Bir: 
Türk Takımı 

'"h diıleriaıizden Galip Kardam vaktile Ame-
Genç mu en d 1 ·ı b b k f · · 

h 'ld iken ark• at an e era er a a ıporu 19ın· 
rikada ta ıı e b" k .. k 1 . . • . 1 lınut ırço muna ata ara gırı9mı9tır. 

de ~okKmed9gu .~ e ka~tı yedi ıalebe ile biten bu miına• 
Galıp ar am uç .. 

al h kkı daki batıralannı fU ıutunlarda anlatıyor. 
kat ar a n 

' rUbe kında arkad&§ımla ~raber eeas~ 

K afa aponında fillt ~ r:_ ecütle? yRptık ve hazırlandık 
ler geçirmif, Amerika Me\'ZUJar ıuntardı: 

kmılariyle bUtUn bir mevsim ~- 1 - \Bolşevizm) cihan ıulhli 
PIJnllf ve ilçe kareı yedi ile ~P itin Faşimıden bUyUk tehlike 
gelmiş bir vata.od&§ sıf atiyle ds ze midir 'l (Uız faclzmln daha bU 

• ihti aÇ uy. ~ • bu satırlan yazmaga Y yUk tehlıke olduğunu lsbat et. 

dum • ek tıerinde nıeğl üzerimize aldık .• ) 
AnglosakıKm meml e 2 - Ame-'"A So"'·~ hllkft . ulil bunun • .uu., ... ~ • 

deba.ting den.ilen us ve etiJnize metini tanımalı mıdır! (Biz 
pratik eekfilerini nıemlek a mU~bet tarafı müdafaa ede -
ıokınağa çalışıyorsunuz. Bu roevzu cektik) 

Bunla.- • 
dair yazılar yazıyorsunuz. ettim. 8 - Türkiye Milletler cenıJ-
n zevk ve allka ile takip r·'rnize yetine girmeli midir'? (Biz o 
Bu sa.hada çalışmakla .genç ıgı zaman gfrm~m~k fikrıni mü • 
çok bilyük bir hizmette bulunuyor. dafa ediyorduk.) 

T ...c:n "t'-# etmek li • sunuz. ee8ou e ı ınu. • tJ (The 4 - Amerika l~tilzliğe kar,ı 
zı:mdır ki münakaşa san a B bir slworta kurulmalı mı! (Bb 
art of argument) bizde yoktur. u müsoot tara.fan müdaf a.a.sını al. 
yokluğu her gün gar.ete sütunların mıştık ) 
da, hatt.A edebi sahalarda cereyan 5 _· tdam ce7.ası dUn\'adan 
ed Un _ ...1 örUyonız ve • 

en m akaşalıuua g kaldınlmalı mı! (Biz kaldınhna 
mütees~ir oluyoruz . . maaıru müdafaa edecektik.) 

Açtıgıruz çığrrda benım başrm -
dan bir takım tecrübeler gec;ti. Bu 
tecrübeleri anlatacak olursam, uzak 
bir lleme ait gibi görUnen bir usul 
hakkında daha ya.km bir alaka 
hasıl olabileceğini dilşUııdüm. lşte 
bunun için kaleme sarıldım. 

E well kendimi kısaca tanı • / 

tayım: Devlet Şü.rası lza. 
smdan Doktor Kilisli Rifat Karda. 
mm oğluyum. 1909 da İstanbul • 
da dofdum. İlk tahsilimi bir Tllrk 
mektebinde ikmal ettikten sonra. 
Alınan ve 1nglliz mekteplerine de. 
vam ettiın. 

1923 te Robert Kolleje girdim. 
1928 de Kollej fen kısmından, 
1930 da sivil mUhendislik Kısmın
dan diploma aldım. Amerikada 
Hlinois Üniversitealııde iıışaat mll
bendisliğinde ihtisas yaptım. A. 
merikad& tahsilimi orada 
kazandığım para tenıln ettim. 1931 
senesinde Univrsiteden Master de. 
recesiyle çıktım. 1932 de memle • 
kete döndllm. Ma.nisada, Moris 
Şinasi hastanesinin ~aatmda çalı§ 
tım-

1933 de Ankaraya giderek ev • 
lendim· Evvela Ankara nafıasmda 
vazife aldun. 1934 te Nafıa Ve • 
ksleti nıerkez fen heyetine geçtim. 
Ş!mdı yapı ~!.eri u~um müdürlü. 
g~inde baf nı~endıs olarak biz • 
ınet etrnekteyıın. 1936 da babam 
L'Oktor J{ilisli Rif a.t öldü. 

1931 Ukbaharmda TUrlt-Ame
rika dostluk cemiyeti kA.tibi 

Jennlngden bir mektup aldım. Ay. 
i senenin ilkbaharında mektebi 

~kmal etikten sonra diğer bir Türk 

81.kada.Şl& beraber bir kafa sporu 
takmU sıf atiyle Amer.ikayı dolaş. 
nıam teklif edlliyord'll. 

J enningin bundan maksadı, TUr. 
kiyeyi en mUsait bir tekilde Ame. 
rikan gençliğine. tan~maktı. 

Karşılarına bır Türk takmmm 
kafa sporunda . ~~~:.z sıfatiyle 

kendilerını auuı.adar eden 
çııun:1ı, r hakkJ.Dd& kendi dillerile 
mes e eası her h8.lde alaka uyan. 
çarpışmktı sonradan anladığıma. 
dıraca · . _ :m tal be b ' .. (A.ınerıkan ıııuu e ır. 
gore, bir kaç ecnebi takan 
l·-·) her sene 
ıgı rafını verir ve bu takı. 

seçerek "!::.da bir kafa ıporu mil. 
mı Amerl ıkarırını,. lete bıı 
saba.kasma ~ talebe birliğinin mi. 
1931 senesın t ınUsabakaya atıla. 
safiri ııfa~~a.rdan biri ola • 
cuk e<,-nebı 

caktık • 
1 

teklifi memnunL. 
Ba.na yapıt~ ve arkada.Ş ola • 

yctıc kabul e kta ticaret tah 
rn'k o sırada Ne\'Y~~& Zekiyi seç

·1 etınekte ola.n 
81 t 
tim. ... 

kta talebe birligınin 

N evyor i """''" mU. 
bir komitefli b zıe ~ 

erdi Bunlar hak-
akaşa mevzuu v . 

M evzula.r tekerrür ettikten 
sonra Amerikanın hangi 

kısmına gideceğimiz hakkında di. 
ğer davetli ecnebi takımlariyle 

kur'a çektik. Bize Amerikanın 

garp taraflarındaki üniversiteler 
düştü. 

22 ll.kteşrin 1931 de seyahat 
prob. a.mımızı elimize verdiler. Bis 
de yola koyulduk. 

24 yere gittik. 24 kafa sporu 
çarpışması yaptık. Bunlard&n U 
müsabaka kararsız: geçti. Yani bir 
çokları münakaşayı dinlediler 
Fakat bir hakem heyeti yoktu ve 
kimin kazandığı hakkında karar 
verilmedi. 
Yalnız on yerde karar verildi. 

Karar usulil başka başka idi. Ba.. 
zan bütün dinleyicilerden rey top
lanıyordu. Bazan 1, ba.zan ~· b~ 
zan da üç kişiden mürekep bır ha. 
kem heyeti son karan veriyordu. 

Kararla biten on münaka.Şadan 
yedisinde galibiyet kararı aldık: 
Uç mUnaka.şayı kaybettik. Evveliu 
sene ayni mıntakada dolaşan Oka. 
f ord üniversitesi tak mu karar a. 
dedi itibariyle mağhlp sayılmıştı. 
B · · bizim galebemiz iftihar unun ıçın il' 
edilecek bir netice addedileb ır • 

dL 

M 
uayyen bir kararla Df'. 

ticelenen oı~ 
ıuntardır: 
ı - Nebraakada Crte kolle-

Jl.. Mevzu Rusyanm ~rika
ca tanmm&8ı, karar a1eybimil-

d~ oma-
2 -· Ylntı Nebrukada 

bQ kollejl, idman cezası kaJkm& 
ıı Dll münak•ıasmda urar le. 
mlzde. 1 S- Vaşlngtonda Walll ko • 
Jejl,, Rusyanın AmerikatJa ta • 
nmmuı m\lnakaşasmda prar 
aleyhimlzdtı. 

4 - Arızonada Ttı900n tinL 
venlteslnde Rusyanın taDJDDl&o
muı müna.kaş88ında katar a. 
leyhbnlzde • ~ 

• 5 _ Yeni Meksfkada büku. 
met llafvenltesinde, RU9Yanm 
tanmrnuı mUna.kaşaSIDda ka • 
rar lehiınlzde. 

6 _ Koloradoda bükO.met 
Universitesinde, Rusyannı ta • 
nınması münakaşasında karar 
lehhnlzde. 

7 - Oklohamada im kolle -
Jlnd.,, Amerikan lazlarlyle lt-
8ı1Uğe karşı sigorta mttnaka. 
p.11mda karar tehhnizde. 

8 - Tek!IMta • DallM Unl. 
ve"~ltninde usyanm tanınma. 
81 münakaşasında karar lehi. 
ırb.de. 

9 _ TeksMta Dustlnde, 

Türkiye MUetler Cemlyet~e 
girmemeli mlinakapımda ka -
rar lebimlzde ••. 

Bir Kafa SpQru Ati eti 
----

1 
Her tarafta eon 

derecede iyi ka.· 
bul edildik. MU -
nakaşalardan soıı-

Beynelmilel Kadınlar 

Günü 
ra ziyaretler. çay- 1937 sf"nesi martında hiitiin dünv:ı. 
lar tertip edi~tti, ı kadınlan, beynelmilel kadınlar gw;U. 
Her tarafta TUr· nü tes'it ettiler. Bu seneki kadınlar 
kiye, TUrkl~k. A- gününün en büyUk manası, esaret 
tatUrk ve CUmhu· zincirlerini kopannaık için mUca.de • 
riyet rejimi hak· leye girişen dUnya kadınalrının, s;.lh, 
kında konferans • demokrasi kUltUr ve tıerakkinln mU.. 

• 1 

lar verdık, uzun dafll me\idlne g~mlş olmalandrr. 
uıadıya ı?Örlisme· RUtUn nUmaylşlerde kadınların hak. 
ler vapttk. Her lari~·le benıher, dl\nya sulhU, demok. 
,..;ttitimlz verde rasl, kuvvetle müdafaa edildi. .• 
Tilrk bavraklan • 
ha7.lr1anmtsb. Kadınlarm dünya mikyasında fr.n, 

Bunlardan bir ilim, san'at, siyaset sahasında gös -
kısmını hatıra di- terdJklert muvaffakıyetler, artık ka.. 
ye bize verdiler. dınla er'keık kabiliyetinin miism1 ol • 
MUnakaşada ta- madığını iddia edenleri yalancı çı • 

karmıştır. Çünkü güneşi elle kapa. 
kip ettiğimiz u- mak, insan kudretinin elinde değil • 
sule gelince bizim, dlr. Bu sahada en tıUytik terakki)i 
takımda ikı kışi gösteren de So\'yet kadınlandır. 
olduğu için karşı- Sovyet kadrnlannın ihtilalden onra 
mıza da Wu kUJı- gösterdiklerl terakki, hayretle müta. 
lik bir ta.kını ge- leaya değer .• 
çiyordu. 

Müsbet. tarafı 
müdafaa eden ta· 
raf evvela söze 

• 
lngllterede Unl\'ersltedeld kadın 

Hatıralarını anlatan Galip Kartlam başlıyordu. Meııfl 

miktan yüzde 25, 7, haıyada yüzde 
14, Alamnyada yüıde 18 iken Sov. 
yet Rusyada yüzde 88 dlr 82.000 ka
dm mühendis, teknisiyen iş ba..,mda. 
dır. Kadın doktorların nıllitan gün. 
den güne artmaktadır. iptidai mek • 
tep mualllmlerlnln yüzde 90 ı ka
dındır. • 

10 - Teksuta, Huston hu· 
kuk fakWteslle Amerikada it
sallğe ka,.,ı sigorta mlinaıka. 

psmda karar lehlmlzde ••• 

B u kafa sporu mUnakaşalan 
vesilesiyle Amerikayı gez. 

dik. yakından tanıdık. Bundan 
başka kendimizi Amcrikaya tanıt. 
tık. Bu son nokta daha mühimdir·. 
çunktl Amerika bizi pek az tanır. 
Her gittiğimir. yerdeki Amerikan 
gazeteleri hizden uzun uzadıya 
bahsetiler. 'l'ürklerl hiç böyle ta. 

811vvur etmediklerini lngilizceyi 
hakim surette kcnuştuğumuzu, 
Amerikalı m'!Jha.sımlara mUnaka. 
ıa usulü bakımından UstUnlllk gös 
terdiğimizi yaı.dılar. 

tarf cevap veriyordu. Sonra her 
iki tarafın diğer hatipleri birer d~ 
fa söz söylüyorlardı. Her iddia ve 
cevaba programa göre onar veya 
on beşer dakika zaman işgal edi· 

yordu. 
Sonra rebuttal denilen cevaba, 

cevap faslı başlıyordu. Bu kısım . 
da evvela menfi iddiada bulunan 
taraf söz söylUyor. müsbet taraf 
buna mukabele ediyordu. Son fa. 
sılda yalnız birer kişi, programa 
göre beşer veya onar dakika ko • 
nmıuyordu. 
Verdiğim bu maJ{\matm işe ya • 

ramasmı temenni ederim. ÇUnkU 
giriştiğiniz bu teşebbüs. evvelce 
de söylediğim gibi, gençlik için çok 
hayırlı bir iştir. 

Bu sene Lenlngratta t-Oplanan ka. 
dın mütefenninler kongresi, kudm • 
lann ente.lleldüel ıahada i~gal ettik. 
leri mevklln büyüklüğünü göstt>.rdi. 
Konferansa, riyaset edt•n Leningrat 
Trp Enstitüsü Direktörü Profesör Go
lant bütün diin~·aca tanınmış bir 
psycharist'tir, 70 tane eseri \ardır. 
\'e dünyanın ilk psychlatroy profesö
rüdür. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

Bundan ba.5ka ilmi tnharrilerde ou.. 
lunan \'e 172 fenni kitap yazan, W 
kitap y87.an, \'e şöhrt>tlerlni, dün~ a.. 
ya tanıtan kadınlar, bu konferansta 
kadının kabiliyetini dUn,·nya kabul 
ettirmişlerdir. Bundan hn• lm, san"at 
fikir saJıasında yilkse :en. erk('lde ay. 
ni safta ,ayni şekilde mlie-nclele f'den, 
ayni haklara sahip hir kadınlar iüe. 
mJ meydana ~Almls, asırlarca ha\ al 
olan kadın, erkek müsarntı lıir haki
kat olmu~tur. 

iki Misli Fiyatla Defter. 
Kalem S atllamaz • 

Beşiktaşta okuyucularımızdan Fr 
mekli Subay B. Emin Dalkılıça: 
"- Talebenin kendisine 18.zım o . 

lan şeylerin en iyisini aldanmadan 
tedarik etrneııi için kurulan bir satı• 
kooperatUinde, mektep malıemesi, 
iki misli fiyatla değil. dı,ardakinden 
daha ucuza verilir. Sonra, bu gibi 
malzemenin muhakkak kooperatif · 
ten tedarik edileceği hakkında bir 
mecburiyet konulmaması da icap e · 
der. 

Talimatname, çocuk velisine ye. 
dek olabilecek hiçbir kUlfete yer ver 
miyor. Binaenaleyh, çocuğunuzun 
mektebe atfen istediği parayı verip 
vermemekte tamamen serbestsiniz. 
Alakadarlarla temas ederek çocukla
" sıkıştırmanın doğru olmıyacağını 
hatırlatmanız faydalıdır • ., 

• • • 
Radyo aboneman ücreti 

Beyazıt Aksaray caddesinde B. N 
B. rümuzile yazıhyor: 

"- Küçük bir radyo almıştım. 
Kulakla dinliyordum. Eski radyo şir 
ketine aboneman değildim. Radyo -
lardan senelik bir Ucret alındığını bi· 
liyorum. Kulaklıkla dinlenen bu kil 
çUk cinsler de bu Ucrete tabi midir?., 

Neşriyatı kulaklıkla yahut hopar· 
lör ile dinleyiniz, radyonuz kUçUk ve 
ya büyük olsun, senelik radyo abone 
man ücretine t!bidir. Bu ücret, 10 lı 
radır. Elinizde radyo idaresinin abo
neman klğıda bulunması zaruridir. 
Müracaat ediniz. 

• • • 
Mısıra Gitmek için ..• 

H. S. H. Sevim imzasile mektup 
gönderen okuyucumuza: 

"- Mısır Kralı Farult, halen Ce • 
nevrededir. Mısıra deniz yoluyla 4, 
kara yoluyla 3 gi.inde gidilir. Adi 
mektup Ucretl 12.:S kuruştur. Bilet 
ücreti deniz yoluvla valnız gitme için 
birinci mevki 120, ikinci mevki 80 
liradır .. , 

Pesimist buna inanmaı. Kadınta. 
nn erkeklerle ayni mevkii işgal et
tikleri iddia.. .. ını bir propagancla ola • 
rak telakki eder. llaki'kata dayan • 
mı)·an propaganda, lskambiJ kağ t
lanndan yapılan saraylar gibi yı1o• 
br. Fakat kadmlann, beynelmilel 
ıtiinde tes'it ettikleri mm•affakıyet. 
tes'it edenler için bir propaganda 
iettll, bir ha~·at ,.e hakikattir .• 
~n, kabiliyetinl, hnkkını cemi

yete kabul ettirmek için aınrlarca 
uğ-r&o;tt, şimdi kahul edilen kabllL 
Vf'!tini propa~nda PM>imiziminıien 
knrtarmak l!;ln milr11iMe etmelldlr. 

ADSIZ YAZICI 

Kızılcahamamlarda hıfzıssıhhaya 
riayet edilecek 

Kızılcahamam (TAN> - Çok eekl 
asırlarda ya.pılm1a acayip şekilde in
şa edilmiıs olmaları yüzUnden içine 

girenlere korku veren Kızılca Ha-
mamlarının dahili vaziyeti hastala • 

' Konya Kız ~an'at Oku!u 1 
nn mikroplannı etrafa saçıp diğerle 

rlne geçmesine pek mUsait olduğu gl 
bl mülevves sulan da kasabamwn or 

taamdan a.kıp gitmektedir. 

Konya Kız Sana't Okuluna büyük 
bir raibet vardır. Muhtelif ~ube • 

lere devam eden talebeler iyi 
neticeler almışlardır. Yukarıki re-

~~ 

sim, talebeyi biçki ve dikiş dersin • 
dt muallimleriyle bir arada ıösteri 
yor 

Sıhhiye vekAletl, bu sene havalar 

ısınmadan hıfzıssıhha kavaidine ve 
talimatnamesıne muvafık bir hale if· 
rağmı ve yahut kapatılmasını emre~ 
miştir. 

Gemlik Limanının Bir Y ılldC 
ihracatı 

Gemlik, (TAN) - Gemlik Uman 
dairesi gönderilen tahsisatla yeni
l~ ve mUkemmeJ bir hale ko 
nulmuştur. Ancak Uman reisinın Yf! 
dımcısız, tatilsiz, hatta hademesiz C:A 
hştığı görülmektedir. 

936 yılında Gemlik limanına mec
mu tonu 187857 ye varan Türk vapu 
ru gelmiştir. 

936 senesinde zeytin mahsulU pek 
az olduğu halde limanımızdan yapı
lan ihracat 2 milyonu tecavüz etmit 

Ur. 



( SPOR 

lzmirdeki Spor 
Birleştirildikten 

Klüpleri 
Sonra •• 

Acaba bunların 
hastalıklan 

ne olsa gerek? 
( YAZAN: BORHAN FELEK ) 

931 seneli AğuJtoe ortalarında umumi mer· 
kezin verdiği bir kararla bmirde bir ıpor bidi· 
sesini tetkika gitmi' ve o münuebetle oradaki 
yedi aeldz ld6bii de teftitten geçirmiftim. 

o sunan bilb•-a batta Altay, Karpyaka, Altı· 
nordll olmak tlBere &mir klUplerini psditlm zaman 
gördüğQDl hayatiY'!t, benim gibi llltan.bulün .. eUi 
ve kuvvetli kliplerini doğduğu and•nberl tanıılaıı 
bir adamı mtıtehaeeia edecek l&kilde idi. 

OUDun lÇbıd1r 1d 1"ı teftte bakkmda tımuml mer 
kme JUbipn raporda lluıta olarak: 

lZ1blrde f&y&m hayret derecede kuvvetli ve haya
tiyet llalıibi bir kliJ.pçlllWı var.,. Diye yazmqtmı. 

Aradan geçen altı lene za.rfmda 1zm1re gitnıedi
ttm için ora aponınun ve kltıplerinin ne halde olduk
ıanm yaJmıclan bilmiyordum. Son deh Izmirdeki 
Jdflplerin aatıan yUdnden lkiter, tlçer birleftire
relı: birer kltlp haline getirilmesini lşitincıe, altı sene 
evvelki kuvvetli. faal, diri kHlplerin neden bugUnkU 
fakrllldeme uğradıfnu anltyanıadım ve bu son bir 

• 1fılttrme hWUJeBinin bütUn afhalarım teW.k etti· j llm halele bu m6Dfi lmiJi k8ffectemedim. 

\ 

Acaba bmirde aporcu neden bez. 
di? Klilpler neden ba ve memba ytl· 
zUnden fakirleşti? Gençlerin •por 
kltlplerine kartı olan a.li.kalarl ne- • 
den ebildi? Ve nihayet altı .ene ev
velld bu kuvvetli bünye neden btblin 
hutalantb da mevcudiyetilü kaybet· 
tl ! Bunlan bitaraf ve dert4 gören 

,_.........,. ~~"'°" 'Ntı•-~···· .. ---...~· bir Al:e tetti)l edlp"~ıt.nb.· --tittit t&rk ... laftı ......... 
zır& blillfn ~en IUW'elll 
klipleri ~ - luttltm,. 
rm ~ \feja &ati.;;;. ldll-
• cJll9i' inmtallaJU"& alra)'9t ~ 
Ultfiııadt w.rdır. 

Et.- İmıirdeld inhitat ve zayıf • 
1anina iıabePJerl ketfediline diğer 

----------- mmtab.larda bu lrazm batgösterme 
• ••••••••••••••••••••••• ldDf maial 'blrakrlmaz ve bttyWr e-

Allol meldede kunılmue ve tuvvetleımüt 
olan Jdlpleıimbdn yıprayıp mkalat-

ALL O! :::-~ -1ltin ._ lhtl _ 

Bence bu mevzu Tllrk spo1' teısldll 
tımD ebepatY9tJe ve iBtical De be
rinde .... bit ı.ttr. 

hmlrı.tbollab ....... 
Yetild .... ,....... .,... ......,..,......,.,..... 
Jd anıclar lıl:r ... tllldl ..... ...... •mnt1e• .......... .................... .... ,...... .. , ....... 
1.ut. ..... ve imik awutaJ
lua ~ •- .... 
lllıMIJeltli•ne.....,,... 
~ ıa.a,,,..,,.._..m. 

Talll 1111 ....... ı....r 07'!11-
....._ ............ w. ..................... 

l ........ "" • ., ..... .._. ..... aı ......... ............... ~ ... _.. .................. 

la Pahalı 
Takım 

rt"l3n4fn. -~ ıneraldıt:ın lN 
r..me IJ'IJ8oal O)'UnÇl.•Jarmı be!Mtmohal 
ken Ji aahlııl&?'IJld& •-vretmep k-.rar 
vermıtlerdir. Uzun. ~ın ife. 
vam ~ muha.bertittden iO.ı,.ı nı
h&yet Aneni.11 Fbıllndlyaya ielilie. 
~ ruı fCleJl l'ln\tı.'ldıyalılaı 3Uy1·c 
pa•a feda~ b.t~rınmaja ır.~ 
•ur 1'al1D:"tlardlr. FlnJı.ndlya !'ecteru
yoaundall '811&8 lldlerlffe nuan a _. 
ntıaıiir.1• ıc ,.. , ıt'al&diyaya rıecek 
olan AnenaJ taıar.mıa verllecea ııaıa 
tl1'ldi'9 kadar hiçD:l' futbol tl.lnmnu. 
........... Adeti ltr..- teffkll 
edlll tlcrete ratmen Auıenalln l'\tt•.an
diy& ~ aaıvJı gıkıhııppca,. 
pu iften aahn.a1ar temin etlrıelıte. 
dfrler. 

...... ldınellllfici 

irinci OWu 

.. 
H l KAYE 

DEN iZE &IDENLER .. 
S aat sabahm ikisiydi. KulU. 

benin kapısına vuruldu: 
- Antonio! Antonio! 
Antonio yatağından sıçradı. Ses 

lenen arkadaşıydı. Balığa çıkmak 
zamanı gelmifti. Antonio bu gece 
az uyumuttu. Saat on bire kadar 
yatakta, kansı Rufinayla vaziyet
leri ,hakkında konuşmµştu. İşler 
fena gidiyordu. Halbuki ge~n yu 
ton balıklan sürü halinde akın et. 
~erdi Bütün köyün ba'ıkçılan 
8U gibi para wamnışlardı. İşte 
geçen yıl kaza.ndıfı paralardan bir 
Jnlbını arttıran Antonio btlYiJ.cek 
blr sandal almıştı. 

Ge_nç adam giyindikten IODr&, 

..... ~k bir iıllaD k..-r 
ya.ı:Dnı ~ .. clNwı 
,. ..... tt .... ~-

Kapıdaıı çıkarlarken ana: 
~ ~.,'bakabılll dedi • .İıll&l· 

.la1J buglbı uğurlu gelir •• Dün bak. 
kal borç veıınedL. Ah, ne kötil a
maıılara dilftil~. 

- Ozillme kadmmı! diye koca
m cıevap verdi; Deniz belli olmaz. 
Dün başrbot bir ton görmilfler ar
kadaşlar .• Uç yilz kilo kadar var-
11111 •• DilŞU.n bir defa bugUn onu 
yakalarsak .. 

:Antonionun aklı hep bu ton ba
Jij.ındaydı. KUçtlk b8yWt bir neş'e 
içi!lde ytyeeek aepetini omuzla
mJP. A]a'Uıla.rmm oyun oynadı· 
lı bu çafda o, elmıefbil bam· 
tordu. . 

Baba oiu1 ku111belerinden çktt -
lar. Sahili takf1> edei'elr l•keleye 
geldiler. A.rltad&1lan onları san • 
dalda bekllyord11. 

lıpan1ol Hiklyeti: 

YAZAN: 

Bluco - lbonez 

ÇEViREN: 

Faik 

- Karım Ruflnaya ne cU,... 
tim timdi! diye SnJedi. 

Plij orkeatruı bir vaı. ~ 
du. Huıma ağaç1a.niQn altında 
ipekli tuvaletlerle, hasır eaplaıı1U 
ve yazlık elbiseler gezhıiyordu. 
ÇoCuklar pembe, beyaz giymifler 
balonlarile ve~11t ele1e tutup. 
rak oynuyorlardı.. 

Balıkçılar lahile yı~ 
herhalde.. Hepeinbı g&leri yakJ•pn _... 

la taJulmJftt. Fakat ~. 'btr 
Hayvan, muanam bir nrette ka)'lillil tımrhıde oturan w iilek-

yüzüyor, dalıyor, bazaı ıandaJm liği rllzg&rl& ıilen um w iri bir 
•tına. bazan da soluna geçiyordu. kadından bqlra ·m- fiti lörD6 

Antonio heyecandan kıpknmm • yordu. ı 
kesildi. Ve hemen ucunda yumruk Su.dal yaD8ltl, herkes avı iti-

~' ~ )Nh~~~melt~l-~--==~j ~~--,.~~; .. 
killvvetle sarsıldı. Sandal sanki a.- Rufina. kalabalığı 
yaklarmm 'lltmdan kayar gibi ol- dostlarının 
du. Fakat biraz sonra ldlçük yel-
kenli eski vaziyetini aldı.. na • 

iki arkad&1 kalm ipi çektiler. - Hani kllçlik nerede? 
Olta kmlımftt. Antonlo bu llefer Betbaht baba~-~ ~ 
da.ha büyük bir olta taktı. ipi aar- Jaa bqtnı liall.m.iıa . sıuı..· ettL 
kıttı.. Diiei elinde de uzun ve ke&- Adeta çökmUJtil. 
kin bir geJıgel vardı.. - Söyleatme Antoıılco ~ 

Ton ba11'ı yine oltap ya~~ aös1erl .,...aı. .. 
Bu Jefer ll&l1da1 glqmç '\te ~ kaldırar&k k01'kuöç bir .... 
kelj bir BUl"ette ..-Idı.. ~..... le inledi: 
Jık *8.lrıbnıftl. Olta)'J çekiYOf ft - Aman ,.rabbl.. Demek 8kll 
tandah ~ ııe... AntQniCQDl d8mM clea\PW 

Bu Vazl~ .iki adanq, tel&tfaıı• ~ 
dn'dı. AntODlo ipi daha ,gak •• Oöz1erliıhı Jql tllmnl~ J.nt.o. 
teltJ. JCajrk tekrar eski h&llnl nlo y&V&ff& mmldandl: 
aldı. Bu mada da balık k6pl11Jer - Evet, )Radnntn • 4eA ~--
B&Ç&fÜ auyun ~ çıktL O .,.... Jdbtm bet.batit iDRDl!hM. Ktl4ıR 
kit Aııtonıo sivri ve keekki kanca· mdU. ~ 81_,. .-. ~ 
'11 h&yYamn mtma bi.tırmıJa bat- gUn benim dıe öJecelim ~· .. 

• ladı. Sular ~· Neden IOll· rada cta1pla'9 içinde mdfL lla-

8 e.tıkcr yelktnUlerl, filo ha• ra .fti bitlrdfline kanaat getiren dem ti dmilide yafl)'Ol'U; -.iif 
Jfnde branlıfa dalıyor • bahkp rahat bir nefeil aıtabildl.. onun oJacdız. Ona dönecllfL.. Ke 

lardL Serenlerin lftı1llttıtlll, halat ,apNJı ll&dmım T 
ıaaka.raıarmm gıontw pcenln 
~etini~ .• 

Antonlo ~. nefııet n 
kinle tWu bir nau.r frlattı. Şilphe
sts blll Wtrıar OYftUYorlardI .. Ah! 
Onlar: hava.tlanm kuuımak icin 
ISndlrleriMe btı' nee bile böyle er
ken kAlkmJıt. delillerdi.. 

- Hev. Antonlo, ~ 
~ ilerlediler .. 

ArJradael: 
- Antonlo, rbgl.r c1efitiyor, 

'dedi. 
.._ GlSrlyoram.. 
- Deais gok kabaracak gibi. 
- Biliyorum ..... ileriye •• 
Sandal mtltemacliyea ilerliyor • 

du. 
Ortalık 1aftf Jant ~ 

-.ıar11 Antonlo cUlmendeydi. Ar-

B aba blrdenbiN ~ lı&• 
tırıadJ, bollık ve e~ 

bir _. «mnqtu. ımçttt gttverı-

t.ede JQJttu. Belki anman. ~ 
ti. .btoalo dizlere kadar .,. 
batarak ıudbe.ra indi. Fa.kat m&• 

da su Varlllnden b&fk& bir teY 
görme4l. r>e1l gibi )'Ü&rl çıka
rak haykn;b! 

- Oğlum.. Antolltcoeulum, ner 
dMtnT 
Arkadqı )'lzt1ntı htitlnle bu-

ruttuntu. Ba mada wıüta 1ııılr 
ka.nJtı ı&1Udtt. _ ..... _, 

avw •• 
Baba hemen 1AJy& atladı. Arka· 

dalı yelkenleri ~· 
Genç idam epey ,umu. Karaltı· 

.. Ilı (TAN> - Pu1r if1n11 M4a11, direjln y&nmda danl)'PI', 
•dıtı'.Q ~ Lıfft Balıkni'r til- ~ollbe bat tarafta otmmut de-

~ ııize bala~ 

. nm yanma ~l.fDle& bunwı bir 
taht& pafça8ı oldutunu gördil. tJ • 
aklara bUtı. Şatkm l8fkın tek· 
rar ~~ baf)adı. Her 19rde 
llUdan blitk& h1r 16Y yoktAI. Wftlll4 ~ 1dmaDyurdiı ile Jlazıdal, Wı ~ alµn_da 

kayboluyor ve klh birdenbire ıuç
~ Saat ona doğru ahll ga
r&nmez olmUltu. 

- A.D.tonlo, Oran'a mı gidf;yo. 
rmıf Nl19 böyle mt1temadlyen açı-

~vemUll bnU ta oturup 
bit lokma bir te11iyellıL 

•ı td balJkçr suya ekmek attı· 
la. Bir balık ~. 

ıta. b8Jft bir tondu. Bahtc;darm 
atfr4tlklert ser-1 ton bu olacaktı 

Balığı aldtlnnutıerdl. l'akat n1 .. 
ye yarar. Bu aervet, flıiıd1 baba
DID gözünde deift41. Uflınöz ba
ht biricik WVllll otıunun hayatı· 
na mal olmuetu. Allah ona _._. 
ltni venailtl .... eJlndell de • 
m)metli •netiDl ... 

S &hile yaldqmıtJardı. U. 
Y8ll beyu .evleri -

gtbıetin JIJ)darlle yaldJzltmyordU. 
Pl&jda)Ji ~ ADtollloyu • 
derli dalPdılnıdan uyaııdııdl. 
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!i~RTı!lL - - KU~~;!~MLARIM 
i 1 ı • YU \l ~ P 1 N DA HATIR A[;X?R,I~ 

Mütarel{e yılının 
Günlerinde ... Acı 

K orgeneral Emin hatıralarına 
devam etti: 

Kahraman hava ıübaylarımızdan bir kaçı bir uçağın kanadında 

ESKi YILLARIM DELiŞMEN 

MUrettep birinci fırka kuman
danlığına geçtikten • on r a 
da bu faaliyetimize bir mliddet de
vam ettik. Gizlice tedarik ettiği
miz takalarla, .İ.8tanbuldan lnebo
luya böyle bir çok ıilA.h ve cepha
ne, kaçırmıya muvaffak olduk. lş
ga.l kuvvetleri kumandanlığı, ni· 
ha.yet işi anladı ve bu faaliyetimi
ze mlni olmak için, mürettep fırka
yı lağvettirdi. Karadeniz Boğa.zı 
mUstahkem mevkii kumandanlığın· 
da bulunduğum günlerde idi. lstin
yede bulunan bir Fransız torpido
ıunun efradı, BoyacıköyUnde rast 
Ja.dıkları Türk kadınlarına sarkın· 
tılık ediyorlardı. Bunlardan şika • 
yetler, gitgide çoğa:ldr. Öyle ki, bir 
gUn. hepsini yakalatıp. gemilerine 
teslim edilmek lizere, İstinye poliıı 
merkezine göndermiye mecbur ol
dum. Fransız torpidosu süvarisi, 
ne!erlerlnin, tarafrmı1..dan verilen 
bir emirle tutularak, karakolda ne
:r;aret altına almdıklannı haber a.
lır tılma.z, büyük bir hiddete ka • 

TA YY ARECISI 
MAZiYE KARIŞTI 

Madenci ile tayyareci 

H er bir çarkı biribirine bağlı 
olan, saniyesi saniyesine 

lşliyen bu kocaman makine için tay
yarecinin rolU ne oluyor? 

YENi KAiDE: 
SAAT ON - YATAGA KONi 

F;=~;;;;~;:ı~,;;~~;;~ 
'""'""'"""""'".I" "'· l' I ,_,.._,.,,, .iT' """"""" B üyük hava merkezimizi eskiden tanıyorum. Fakat iki, 

k . ...üç senedir buraya yolum düşmemişti. Bu defa burada baş-
~ hır alem ve yeni bir inkişaf halinde bir tayyareci tipi buldum. 

~ır defa kocaman meydanda büyük değişiklikler var. Yeni yeni 
bınalar ktirulmuş, ortalık bir mamure halini almış. Yeni modern 
hangarlar, erlere mahsus yeni kışla paviyonlan, eskiden oluklu 
saçtan kulübelere sığınan Hava Mektebi için yeni muazzam 

binalar ... 
Yeni kışla 

Kı§lalan dola· 

~oruz. Es'kiden 
kışla havası diye 

busu&, ağır bir 
ha va vardı. Bura,. 
da. bol, temiz ha· 
vah, ışıklı, mun
tazam kovuşlar 

buluyoııız. Demir 
karyolalar, vapur 
kırda <Muğu gibi 
lki katlı yapıl

mış, ortalık terte
miz.. Bu temiz 
ya.takların içinde 
yatanlar için sık 

sık yıkanma6 
mecburiyeti var. 
:Vazife yolu ile tew 
mizlik itiyatları 
kuruluyor. Ders 
Ye;!erl mUkem-
ıncl ... Ere, kışla HaV erlerimiz piyade tali minJe 
l!\ektebinin Uç a bakım ırızım ... Hangarlarda sıkı ve 

kontrollü bir çalışma var .. Makinist
ler uçuştan inen tayyareler üzerin
de uğraşıyor1;&r.Her tayyarenin me
sul makinisti var. Makinistin tay-

~da öğrettiklerini eski mektep 
~ Benede öğretemezdi 

bu utfa.kta her şey yerli yerinde, 
rt{ası kUçUk. temiz bir yiyecek fab 
d asnıa benziyor. Erlerin yemeğin· 

en nUnıune getiriyorlar: Etli bul

CUr PilA.vı ve üzUm hoşafı ... Bir ki· 
JÜik kUçUk somun halinde, pek lez.. 
Zetli ekmeğe katık ederek kaşıklı· 
ronız. Cidden nerıs ... 

yareciHkte ~azif~.si. büyüktür. Ma
kinist hiç goze gorUnmeden tayya... 
renin mükadderatında mühim bir 
rol 0ynıyan bir unsurdur. Tayyare
nin emniyeti için ona güvenilir. En 
kilçilk dalgınlığı ve ihmali kıymet
li malzemeye, ondan çok kıymetli 
insan hayatına mal olabilir. 

Yanımda arkadaşa bunu soruyo
rum ve diyorum ki: 

- Tayyareci deyince herkesin 
batırma delişmen bir insan gelir. 
Havalarda. uçmak cesaretine l:a.rşı
lık olarak yeryUzUnde delilikler 
yapmak batkın elde ettiğini zan
neden bir insan ... 

Benim bir madenci arkadqnn 
var. Delişmen bir adamdır. İtiraza 
maruz kalınca der ki: "İki smtf in
nnı yeryüzünün kaidelerile sık sıkı 
ya mukayyet tutmamak lazımdır: 
Yer altmda çalışan madenci ve yer 
Ustilnde uçan tayyareci... Delişmen 
olmak bizim hakknnrzdır.,, 

Tayyareci hakkındaki umumi fi
kir, çok içen, macera arayan, inti
zamsız bir hayat geçirmeyi zevk 
bilen bir adam o1duğudur. Bunun f
çin macera heyecanı anı.yan çocuk
larda tayyareci olmak heve!'ti var
drr. Bu umumt kanaat doğru mu? 

Maceracı fÖvelye 

Tayyarecilik yeni bir meslek.. 
tir. Dün ölüm tehlll<esile do

lu bir meslekti. llk devirlerde tay
yareci, hiç şüphesiz havalar~a ~a
cera arayan bir şövalye vaz~?·etm
de idi. Harpte tayyaresine duşman 
tayyaresi avına çıkan ve "'!: ~a~
rıncı düşman tayyaresini duşur?u
ğü ilan edilen tayyarecı, atına bıne
rek düşman şövalyelerle kavgaya 
koşan bir şövalyeden fa.rksI~· Ha
va tabiyesine de bu vurucu şovalye 
fikri hii.kimdi. 

Tayyarecilik te, buna dayanan ta· 
biye fikirleri de çok değişti. Ma.

1
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:r.eme tekemmül etti. Malzernenın 
fenalığından, motörün iyi işl~~e
mesinden ileri gelen kaza ve olilm 
ihtimalleri çok u.aldı. Yerde ya· 
pılan hava tarassudu ve diğer te· 
sisattan gBrUlen yardrmlar da bıt.Ş· 
ka nevi kaza ihtimallerini aulttı. 

Buna mukabil tayyarelerin silra
ti gittikçe arttı. Tayyareci gittikçe 
fazla kendi dimağına ve bUnyesine 
güvenmek mecburiyetindedir. .~u
gUnkü tayyare ırliratleri ':~ dıger 
şartlar karşısında hava duellosu· 
nun manası kalmamıştır. Düşman
la çarpışacak bir tayyare kuvveti 
en az Uç tayyareden mürekkep ol-

malıdır. Bunlar beraberce çalışına
ğa alışmış bulunma.lıdır. 

Bugünkü sUratler karşr.ımda ma... 

kincli tüfeğin isabet mesafesi kafi 
gelmiyor. Az, çok tesir elde .etmek 
için bir ç~ tüfeklerin aynı anda 
hedef sahasına mermi yağdırması 
llıztmdır. Daha uzak mesafeye ateş 
edebilen tayyare topları da hava 
silahlan arasında ı.a.ma.roile yerleş· 

Tayyerlcllik ince bir ihbsas mes
leği olduğu için burada erlere an -
cak bir yardımcı işçi rolU düşüyor. 
Fakat tayyareleri çok seviyorlar. 
Tiplere merak ediyorlar. Bir çok 
eeyler öğreniyorlar. Ne çare ki bu 
heves tayyarecilik mesleğinde Uer
lemeğe kafi gelmiyor. 

Tayyare alaylarında çalışan er _ 
1er, ancak onbaşılığa kadar ilerliye

Yeniden uçacak tayyareler dışa· 
:rıya çıkarılıyor. Seyyar kamyonlar 

tulumba ile ani s~rett: dep~lan dol 
dunıyor. Eski gunlerın iptıdat ça-

l ma şekilleri tama.mile ortadan 
k1!ıkınış. v arlllerden etrafa akıta a
kıta 1 tulumba.sile depo doldurma
.. ale .amak usulleri maziye kaı:ış.
ga ç ....,.. .. 

miştir. 

Bir pilotun ıermaye kıymeti 

B 
u yeni prtıar ve vazl· 

f eler karşısmda bugti· 
niin tayyareclsl ağır manevi 
mesuliyttler karşr!4ındadır. Bir 
harp ınn·aresl slliıhlarile be
raber kırk bin liradan fulara 

blliyorlar. 

'Hangar alemi 

H angarlan dolaşıyoruz. Her 
şey bir fa.brik& intizamile iş.

' llyor. Tayyare ~çin çok itina, çok 

Dl~~cak tayYart.>ler bir mUddet 
yerde işletiliyor. Bu say~e hem 

tö istenilen dereceye kadar 1sr
mo r Hem de son bir kontrolden 
n1yor. 
geçmiş oluyor. 

(Arkası 10 uncuda) 

pılmıştı. 
Vay .. Ne demek olsundu. Kara-

8ma. denizine ve ha va.sına hakiın 
olduklan bir memlekette Framnz
bahriyelilerini, Tlirk karakoluna. 
göndermek, ne demekti? 

F ramırz torpidosu, sUvarisl, 
aklından ihtimal ki bunlan 
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geçirerek, dehşetli coşmuf olacak· 
tı ki, maiyetine aldığı bir takım 
!bahriye neferleri.le karargahıma 
b&Sktn yapmayı tecrlibe etti. Fran 
sız bahriyelilerin hepsi de silngü 
takmışlardı. Süvari, en önde ilerli· 
yordu. Karargahtaki odamın kapı-
1!11 a:rısızm açıldığını ve Fransız sü
varlslnin elinde tabanca olduğu 
halde içeri girdiğini gördüm. Bu
.nun, bir dost ziyareti olmadığını 
tarkeden karargahtaki kahraman 
ubit ve neferlerim, derhal silahla
rma sarıldılar. Fransız süvarisinin 
ne yapacağını gözetıiyerek tetikte 
bekliyorlardı. 

Süvari. bizim bu kadar tedbirli 
ve hele bu kadar soğukkanlı davra 
nacağımızı pek te ummamıştı. GU 
tilltUye papuç bırakan takımdan 

olmadığımızı bu hareketlerimizle 
Fransız süvarisine anlat~ olu
yorduk. 

Tabanca ile yanıma giren ııüva· 
rl, her tarafrnm sanlması üzerine, 
hemen tavrını değiştirdi ve taban· 
cMmı cebine koyarak, bizimle ha,· 
ka tilrlU konuşmıya b~ladı. Tara· 
fımızdan yapılan muamelenin hak 
111z olmadığını, kendisine lBpat et
tik. Bizi ısellı.mlıyarak, gemisine 
döndU. 

A rlık anlıyordum: !stanbuldan 
ayrılmak zamanı gelmişti. 

Kış mevsimi içinde ha vanm çok 
ısoğuk olduğu bir gündü. Polis mU
dUriyetinden, ticaret yapmak mak 
sadile seyahat edenlere mahsus bir 
veeika alarak, Fransız bandıralı 
bir vapurla tneboluya hareket et
tim. Oradan da doğruca Ankaraya 
geçtim. Tam pu sırada Sakarya 
ınrtlarmdaki sava., lehimize neti· 
celenmiş, milli ordumuz, büyilk bir 
zafer kazanmıştı. Haftalarca su
ren kanlı taarruzlarının kat'i bir. 
mağlUblyetle neticelenmesi üzeri· 
ne, düşman Eskişehir ve Afyon 
hattına c;ekildi. Bundan sonraki 
günler içinde ordumuz, hummalı 
bir hazırlık devresine girmişti. 

A tatürk; cepheden cepheye ko 
farak, her eksiği gören göz

leriyle, yarının büyük imha muha
rebesine, genç milli orduyu yetiş· 
tlrmekle meşguldü. Düşman mut
laka, Akdenize dökülecekti. Hazır
lıklar, sona erince, Başkumandan, 
taarruza k&rar verdi ve bu taarnı
zu, benim erkA.nı harbiye reisiliği· 

Fransız 

Bahriyelisi 
Yola Geldi 
••••••••••••••••••••••••• 

hap edllen cephem il:r.:erlnde, yb.. 
lerce top, );lep birden, kızıl atef sa. 
vuran ağızlariyle düşman hatla.n
nı misli görülmemiş bir gUlle ka.
ııı:rgasma tuttular. Yunan ordusu; 
bu kesif ateş karşısında müthiş bir 
ııarsmtıya. uğradı. Topla.rmuz, fa.. 
sılasız ateş ediyor, dilşman MflL 
rmda korkunç boşluklar hisıl olu
yordu. · 

YAZAN: i 
Selahaddin Güngör l 
........................ ı 

K oca tepenin bu ta.rlht dald· 
kalarda, nasıl heybetli bir 

manzara arzettiğinl ~mdi Bize 11-
yikiyle anlatamıyacağmı. Yalnız şu 

kadar söyliyeyim 
ki, Tllrk kurlu .. 
luş ordusunun 
Baş kuman .. 
danı Gazi Musta
fa Kemal, t.aar
ııız mahallinde 
idiler. 

Başlarında ku• 
zu derisinden bil· 
yiik bir kalpak. 
sırtlarında toprak 
rengi bir asker 
elbisesi vardı. Bu 
büyilk askeri, si-
10..h arkadaşları 
olan Mehmetçik· 
lerden ayıran ya.
kasındaki "MU· 
f?ir,, i§&retinden 
başka bir hususi .. 
yet yoktur. 

Son derecede 
heyecan içinde 
bulunduğu .. 
muz için, o SII'&• 

da kendilerini pek 
yakından tetkike 
muvaffak olama• 
dnn. Yalnız ha,. 
tırlıyorum ki, Fev 
~ve lsmet Paşa.

Korgeneral Emin dördüncü kolordu kumanda· lar _ Mareşal 
nı iken ( aolda) Fevzi Çakmak, 

nl yaptığım tılrlncl orduya 
buyurdular. 

tevdi tsınet İn6nU - yanlarında bulu· 
nuyorlardı. Karargahın bUyUk 
rütbeli bütUn zabitleri de orada 

Ordu, en yUksek makamdan al
dığı direktiflerle bu taarruzun 
planını en ufak te!errUatma ka
dar teebit ve Başkumandanın ta&
vibine arzettl. Hazırlanan planı 
kısaca anlatayım: Ec;kişehir, Af
yon ve Sandıklı hattında bulunan 
Yunan ordusu, cepheden işgal edi
lerek sağ cenahtan çevrilecek ve 
tzmirle muvasale hattı kesilerek 
düşman, Kütahya ve Bursa tara! -
larma atılacaktı. 

Bu plan, !On derece tehlikeli, 
fakat muvaffakıyet halinde Yunan 
orduıııunun mahvini intaç edecek 
derecede mUessirdi. 

H atınmda kaldığına göre, ta. 
arruz ba.şijlmadan bir hat. 

ta evvel milll ordumuz, toplanma. 
hareketleri yapml)"a başlamıştı. 
Bu hareketler, o kadar gizli tutu
luyordu ki, Yunanlılar, kat'iyyen 
farkına varamadılar. Krtalarımız, 
yalnız geceleri yürür, gündüzleri 
köylerde, çalı diplerinde, içtima 

1
hatlannda ormancıklar ve funda
lıklar arkasında, saklanıyorlardı. 
Bu suretle hazırlığımızı, düşmana 
hiç hissettirmeden ikmal ettik. Bil· 
yUk taarruz 26 Ağustos sabahı, fe. 
clr vakti b~lryacaktı. Bütün or. 
du, Yüce Başkumandanının vere
ceği işareti bekliyordu. O gece, ka· 
rargi.hta hiç kimse uyumadı. Meh· 
metçiklerimizin maneviyatları o 
kadar mükemmeldi ki, mUmkiln 
olsa, taarruz emrini öeklemeden i. 
lert atılacaklardı. 

T arihl dakika, yaklaştıkça, 

heyecan artıyordu. BUtUn 
bir milletin kurtuluş müjdesi, sa
bahın alaca karanlığı içinde gi.irli
yecek topların ecsinde gizliydi. Sa
at tam beş ... Ufuk, henüz siyah bir 
perde ile örtUlU ... Tanyerinde, beL 
11 belirsiz bir kızartı başlarken, or
dumuzun yarma hareketi için inti-

idiler. 

A ta.Uirli - o gUnkü adıyla 
Müşir Mustafa Kemal -

topçumuzun isabetli teksif ateşin. 
den memnun kaldılar. Ta.rassutla
rmdan aldıkları netice, kendilerin· 
de iyi bir intiba bıraktığı belliY· 

dl. 
Arada bir, yanındakilere, tali. 

dirJerini, izhardan kendilerini ala. 
mıyorlardı. Nitekim, biraz sonra. 
ordunun topçu mUfett.ı.şl ile yarw 
ma hareketini yapan dördUncU ko
lordu topçu kumandanmm rütb9-
lerlni birer derece terfi ettiler. 1 

Bllyük taarruz, o gUn akşama. 

gecesi aa.taha ve ertesi gUnü ildD 
eli vaktine kadar bUtUn cephe ilze. 

rinde devam etti. Asıl ka.rargAh, 
Koca.tepenin biraz gerisindeki hat
tı içtimada kurula.n ça.dırlard& idl. 
Tarruz devam ettiği mUddetçe, 

başta Atatilik olmak tızere, lıio 
kimse karnrglba. gitmedL 

B aşkumandan, harekltı, adım. adım takip ediyor, icap e
den emirleri veriyor, orduların 
sevk ve idaresinde dahiyane blr 

kudret gösteriyorlardı. 
Taarruzun ikinci gtınU, akşam& 

doğru, Yunanlılar, her tarafta çe. 

kilmiye ba.şladıla.r. 
Koca.tepeden, gördilğUmtlz 80ı1 

vaziyet şuydu: Afyonkarahisar .. 
levler içinde yanıyordu. Kıtalar!• 
mız, bozgun halinde çekilen dU,.. 
manın p'eşini bırakmıya.rak, ter. 

kettiklerl mevzilere giriyor ve dlll'" 
madan ilerliyorlardı. 26 Ağustos
tan 30 Ağustosa kadar geçen zaman 
dllşmanı takip ile geçti. 

(Arkası: var) 
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No.a 

Müthiş Gürültü 
Emevileri 

Uyandırmıştı 
B a~ (Malik Etter) ln (1) aimıya ham mlBlllm! .. 
. bütün kahramanlığına ı. Diye bağırmlf ve 0 anda her ta-
~ etmit olan lbrahim, bu tek - raf: 
:. k&llJ&mda, kOC'kunç bir kalık&- - Hazırız. 

atnu,u: Feryallarile 1&nılm!JU· .. Muh • 
;-- Hey, budala! .. Malik E,terln tar, daha heyecanlı bazı .aaıer söy 

:!.,. unun kimseye tealim olm1..,_.... ledikten aonra; 
5'111 bilmi ,, - h dl yor muaun ? •• Hücum e • - Ewell, xurWemareye t1 -
~rum. Sıkı dur. cum edelim. lbni zübeyrin Valisi 

lae ye.~ .. Ellndeld har- Abcluııa.ıı ile adamlarını tehrimiz· 
(2) ile Ayum üzerine atılmlfU. den ptıakürtellm. Sonra, Jierbell 

lCa.ranlıkt&. boğaz boğaza bir latillerile heeap görelim, demı,tı .• 
lllllcadele bqlaDUftı. 1brahtm, bir Bu flklr de kabul edilmifti, yalnız, 
::,:ucumdan IODr&, kuvvetli bir lbrahlm bir ,ey teklif etm.lf: 

TAN 9 

Yazan: Ziya Şalıit-

1 EKONOMi 1 
lktısadi 

KOnferans 
Böcekçiligimiz için 
Teşkilat Kurulacak 

Heyetle leralter 
Kimler Gelyor 

ipek aanayü ile böcekçiliğimizin inkitaf ı için lktıaat V ekiletin• 
ce dü,ünülen ipeık kondiıyonman bürosu teşkilatı hakkında Tica
ret Odamızca İtalya ve Franaadan bu gibi müesseselere ait tqki· 

~~ yedisinde tehrimiz.. lit ve idare korporasyon mamnameleri ıetirilerek tetkiklere 
de Be,,~eı Tlcart oda1an heyeti· bqlanml§tır. 

Din mUmeuilleri pleceklerdir. Heyet Teebit edilecek eeulara göre mem-r-------------
ıayyare ile plecek ve ,elırimiJ'.de bir leketimizde de tiçaret odalarına bağlı 1 
sUn blarak tekrar tayyare ile döne- olarak bu yolda tetkilt kurularak ı. 
cektir. Amerika ve Avnıpa ticaret 1.- pek 18tihaalltmm artırılması, kalite
Jemlnln tanmnııt müt.ehauıa simala- lerin ıslahı, böcekçiliğin teklmWU, 
nndaD olan heyet azası tarthndan dutçuluğun daha faydalı ,eklllerde 
ı.tanbulda müh. iıktJaadt bir koni renifletilmesi gibi ipek randımanımıa 

. ım e- ait.ıracak ve ipekçUiğimizi bütün dün-
rau verilecektir. yaya tanıtabilecek bir miletııese ku-

Beynelmilel ticaret heyetinin Ttlrki nılmut olacaktır. 

Feyizli 
Yağmurlar 

Başladı 
,.ede birlik. mUmeuili bukınmaktldır. Sanayi 6irlifintlelıi toplanh Havalarm yağıflı bir vaziyete gtr. 
Heyetin reisi dünyaca maruf banka- Sana)'i birllif idare lieyeti, dün top- mJye bqlamuı piyuada d& memna-
cdaıda niktmat mütehuaısı Bollan· l&IUDJ§br. Birlikte bugllne kadar top- niyetle kartılaıımıttır. 
dalı Blleingemdir. lngilis gruMınun lanan çorap, trikotaj ,fanile, çikola- Yağmurun birkaç gün devamı ha
müteht•Jlll Ridberg ile kltibi umu- ta. konserve, bisküvi fabrikatörleri linde yilzlık ve klfl* mahsulltm be
ni Franaız llimlerlnden maliyeci muamele vergileri hakkında malfl- reketll oJacaiı şimdiden. tahmin olun
Vuaördiir. Heyet, Tlirk tUccarlarile .nat vermiller ve tlrtıu.t veklletince ~aktadır. HattA bazı ~ilccarlar tim· 
ıemuJarda bul almacak tedbirler hakimıda görilf • diden mayısta idrak edılecek kuş ye-
. t odaları ıı~::f· ti be= milşlerdir. Bu fabrikatörlerin ekseri- mi, buda, ket.entohumu, dan, hqhq 
~(kmat verecektir ye iri gthnrilk reeimlerinin kendi aıı'- gibi yazlık hububatm alivre 1&t.Jtlan 

Bu Bertind • atlerini himaye edici bir eekilde oldu- için röiiltmelere bl.fl&JJWJlardır. 
tene e açılacak olan kon ğunu ve serbest ithallt rejimi kabul 

viren kuvvetin bllyilklüğUnil ~rllr grenln ıııznameai için hazırlanan e- edildiği takdirde kendilerinin zarar 
görmez, vuiy~ vahametini hiaet uslar& TUrkiyeden ahnacak mal1lmat görmiyeceklerini söylemişlerdir. Yal
miş, bu dar Ç611lber içinde ölümü ile daha bazı maddeler Ulveei için tUc ,ıız fanile ve trikotajcılar bu mUtale-
beklemekten.se; daha geni§ bir .._ car1anmızla da göri1fillecektir. aya kıamen iştirak etmiılerdir. 

BORSA 
PARALAR 

ha.da serbest bir meydan muhare. Haber aldıfmuza göre, tktmat ve-
besiııe girifmiye karar veroı1'ti. ince lıepelı ·1aracatı Weti 1&nayi erbabmm mütıı1,.Rlarile 

Bu karar üzerine Muhtar., der. 
1 birliğin raporlarmm acele gönderil • 

hal kuvvetlnl toplam11; muhasara Nu.anm on betinde ihracat için 4- mesini bildirmiştir. 
hattını bir noktadan ya.rJDll, 19h _ 5 bin çuval kadar Miklet adı verilen 
rin haricine fırl&mlftı. İbrahim ile ince kepeklerden yüklenecektir. Yet
HUrUn oğlu Abdullah& da, derhal 1nit iki kiloluk çuvalları 210 kurut
kendisine iltihak etmeelri için ha • tan verilen bu ciD8 kepeklerin çuvalı 
ber yollalllllb 

1 
217 kurUI& kadar muamele olmakta-

(Arkuı var) dn'. 

Aıoa satışı 
çok istekli 

Sterlin 
Dolar 
Franam Fr. 
Liret = fransı 
lnicr• Fr. 
L"a 
Siline 
Florın 
ÇekoıloY&lı kro. 
Marlı 

615,-
123,-
112.-
120.-
ao.-
11.

'65-
20.-
21.-
63.-
70-
ıs-

:n.-
23-
ıs
a-
75.
n-
12.50 ~ duıbeatle Ayaaı yere yuvar- - Ya, Muhtar! .. Sen burada 

,_.__ Kumandanlarmm ya • kal. Umumi vaziyeti idare et. Htl· L o k M A N ........ ~w.·-:····r-:···-.····~-=~':t:-···········"'····· ~=göreıı ukerter, der • ~~:it~~:U,:~ıs~~=~=:~;:;:~~fü;;:; ~ kftmet konağma ben bUcum edece- ~~. . ........ ·:§.::<:·~~;~-=-.············ 

~~~~ .... ~~.·.~.ll-~~.U'~*Yo~ırclr.!ii•,_-.,ilQ.~·!•~8'9·t:IJj .. iim.;iİİMcll~ye~,~'lr=n-~ui;da~n;m~k~eind~i~•l;ne~ ·!·:·.·:·:·:-:~ •• ·:·:·:·:·:·.·:·:·:-: .... -:·:·:·:·:·:·:·:·:'!·:·:·:·:·:·. 

Dün tehrlmize yalnız on altı vagon 
buğday ile yedi vagon çavdar gelmif
tir. Buğdaylar aatıımıe, fakat çavdar 
B&tılamamıştır. 

Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
fnec: lnlrona 
Altnl 
Banknot 

20-
21.-
ıı.-

41.
~0-

104.1.-
247-

24.
u-
5Z.
!2.-

~ ·~·············· ........ ,.p·~·· ..... ·.···:··-: ... ··:· 
' ···=·=~~~~-!:-~*:_-::-:;:;·-~=-=···.. .. . 

ı tereddtlt etmeden kuma odayı ..._ :•:(·:-:x:-:-:·:·:-:-:·::::···.-4~:· e;:~~8 · 

~~~';. °:uh"::ı': -- -..ı.. - O'Gl11JT'L ER • 
1 

Yemell? 

•.. 
~ 

~:;reımiıJ .. Hidiaeyi nakıeımı,- i '::8u!aı:!~~~~ ;,:; Gebelikte Ne 
- Ya, Muhtar! .• Firar eden a • intikam pvvetlert de, muhtelif 

damlar, timdi gidip vak'ayı Emir kollara aynlmıftı. Bu kollardan bi-
Abdullaha anlatacaklardır. Hiç riıüa: b9fmda da; Kerbell aaJıra -
fÜpheaiz ki vali, bizim aleyhimize mnda bhramanca ,ehit olan 
harekete geçecektir ... Şimdi biz, (Hllr) Un oflu (Abdullah) vardı. 
onlardan daha çabuk davranmalı.. Gtıı1lltlldeu, Pl'ek KurWe~ 
._ arbk, Pertembe günUnU bekle - redekiler, ve Prek fehlrdeki Eme-
llleden ortaya atılmalıyız, demişti. viler uyanllllflardı. Derhal m11cla-

)luhta.r, bu fikri ki.bul etmı,t1. fa& tertibatı almı,ıarcü.. Şimdi, 
Orada bulunan adamlarma, dertıa1 KOfe 90kaldlnnda, m8falelerin ki· 
fU emrı vermı.,ti: zıl yı1anl&r Phl fl'h1•naa alevleri 

- Haydi! .. Kud'ame .• Salt.. Ru- kaJ1l81llda. x!.11.,. ve huıçerler 
taa.. SiWııanmD .. Atıannıza atla- ~ kwıç boinf"'alar 
1JDD.. Kerbell flhitlerinin kamDI batl&IDlfU. 
~ iltiyenlari, buraya topla)'!· he~~ıttr ~ = 
G eeenm wkunetı ıçıncıe, b"lr

denbire korkunç bir velve
le bBfl&nllftı. Her tarafta heye
C&ııh eeeler a.kaetmiftl. Köte bat
larinda: 

1 - F.\v, ehlibeyti aevenler .• Onl&
nn Kerbell ı;ö!?erine dJkil1f'.n ma:'::1 kaıılanru dava edecekler .. V• 
il lelmittir ... İntikam .. hıUkım.. 
eı,atıan~ 

:il~~ İbrahim ele kllaM 
• U..-~ kendi adamlanıDI iç

at ..!-_~et et'llietl • .Andarı Dir sa 
ntııide~• lıtuhtann evinin ö • 
l'ekk ' 'btnserce intikamcıdan mi1· 

}ı{ ep bir halk k1ltleei birlkmiftl. 
fal Uhtar, her tarafa bllytlk me • 
ıo:er Y&ktrmlfb. Bu mqalelerin 
l1b alevleri. 1Waıeltrken o da si-

1Mm1f .. Atma binerek ortaya 
çıkm" • &,ah bir bayrak açmıttr: 

-;- Ey, nia! .. Ey, eblibeyt fedai· 
Jeri .•• Kerball ~Öllerind 
bit edilen muumı <B~8; ': 
kemikleri, fU anda maannda ti • 
riltiril titriyor .• ''Benim, ve m. 
•um yavrulanmnı intikamım a1m 
diye feryat ~- Bu in~ 

(1) (Malik Ett-r), imamı AH) 
nln dostlarmdan ve tcumandanıa • 
nndandır. Alinin ordusunda. kah
l'am&nlıkla temayüz etmiftl. All 
~af ından valilikle Mısıra ı&Kle
rılml,tl. Fakat ıiderken yolda (SO

veh 1') te Emeviler tarafından n. 
lrlenmlttf. 

nlralar• hu.in tekbir •d•••n. ya. 
raldanD feryatları.. bUttın b\m!U', 
biriblriJıe kantIJOrdu. 

EmeVI taraftarlan, kendilerini 
çarçabUk toparl&nufl&rdr. Onlar 
da 1eD1t temt birleeent mtld&faa 
tertib&tıDI alilUllardı. Fakat, Kuh 
tarm tnUDJD kunetJeriyı. bqıa 
~ __.anlamaı. 
derhal vali Abdullalıa. haber yol -

ıam111ar: 
- ıı~ bir htlcana ._,.. 
ket~ym. ~Mile.. 
rl tepellyelkD. diye haber JOH•m .. 
JardL • 

Şehrin Jll'ahı.llf nolr;taıı~ bu 

fki kuvvet birlflllDİltl. Vali Ab • 

dullah ba mtJtterek kuvveti Jro1. 
1ara ~yıtıoJlt ballanna birer ıau • 

.-A•ft tayUl etmJt, ibtilllcflerin 
mauu- göndernlletL 
~ fhtilllcilerin • tuv. 
vetll hUcUID koUanm idare eden, 
(MaDk F4ter1D otıu lbraıum) le 
(Hi1rDD otıu Abdullah> m Jrarp. 

atııın..ıar, bUtiin IObk bat 
ıarma . ~1-..df. Bı.at ftl1 
J.arllll tu~ eWt1 mBf • 
Abclull&hJD (Jıluhtar) m JraıVa&hl 
l'fJ9ller ~ mulltar tle et • 

::n-~ - bir çembede ku. 

ptn,.ıtlardl • 
etrafındakileri İıay. 

M uhtar, takdirfere prke. 
ret 'f9 urarglhı-

den bir ~~.ortalık 
m mUdafa& etnılftl. .-.... oe. ba91&)'1P ta, csw---

.. ,... pbe owata uhp'& 
ea, kaynuec1M baflayank. etn .. 
fmdaldler: 

-Ye imim ye, Od eaa .,.,.yor. 

.. ı .. 
Diye sorla )°llC1b'ml1e .......... 

Vllld&, gebe ba.yaa lld elli bellel' 
ama, O lld canc'M biri .... pek 

minimini; -- llatln - ....... • ••-*- bir w falla 1eme. 
8baehloltlsma1oktw. 

8ollr8- da tabiat ~ MJlk 
•• .,., • ._....,...._... .. oolr 
dalla alglldır. Kacloa .......... 
--~......,....08-
eaiaa ....... tuamd ,.,.. 
OeM ....... Ttleada,~ 
&leeld .......... daha ,. ....... . 
......,. ............ tom-
.. - olar, dlfe bir..,.,...._ ... 

Onaieln ...... ,...., .. -
......,.r. dip Qd kat 1e•ele _. ................. -- .. 
lalli~ •atmak.,..... ..... 
ltppmalrolar. 

OeWlrte ..,.... -- mide .. .._ ..................... 
ilk W ' ı flr' nlr • _. ted. 
1'I ftldlr. l'llılmt .. ntırt •a•..,.., ......... .. ......... 
,.... ~ pı il •• .. t.L 
rl olduP ......... 1rr1ıır. l'ula 

J rstece...-w.walbafe&claıo 
n11r, ............. vn. .................. 
- ,.emmi• daha ..... tirlll 
.............. ftl'dlr. illi' .... doP. 
- tomk,.... ...,..., ........ 
....... ....... ,--..-er.-
• ,..... plMılllde ft ....... ...... .......,.,.. .......... ,... .. 
dede~ ......., , ...... ......................... .. ,..,...,......,.. .... 
arı+ ftl'lr, ......... ...,. 
--~slgolu • 

ilanlara ...,... ftrmmek ... 
pbelMiJ ıenella ....,_ pelE 
• artta n'+r. .......,.. it -
WapWlk_ .... ,...,.... 

artar ...... ugnelr. - 7emek 

IJ'I lılr ff11 olmu. Batka bir mah. 
.... o ..... Wle, yabam ............ 
gllzel ..,.... boaapdan, iştahı 
blru __. bir döttbace olma • 
mahclır. 

Fula 1mill yemeklerden ~. 
l'Ulllll8k pek mtllılmdlr. Çtblldl 
leWllr ..ı- uetA>llha et.ımler 
y......,a istida& verir. Bu ela ha. 
ftleye JOI ~. Budu dola), 
pek yallr etlerdea, lebaıleN oH 
N ımtmütaa konuuntık 1y1 o. 
lar. 

BBan ablne olanlr. teker w 
..... ,..,.. maddelerla w ,.. 
tar. Qel)ellktıe ........... maddele. 

.... .uflyatı ...... ...... il • 
kerli ...welerbt W'flyaallda de. 
itlftdllr obnu. Baadu batka ıe.. 

lrwl -44eler bir clereceye im • 
dar baftlealn hlntl alrrlar ...... 
.... dolayı. pbellde fRerlll. ... 
brB ~ 111119 ,emeldel'la. 
patatella ....,. olma. 

GeWlkte • na-la IQler,-. ... ............ ....... ..... ._ • ......_ oa• aeoerter• 
'ft .... 118)1buıhe ,.... .... . ... ..... _ ............. . .... ~eltte--
~ ......... ...... ~ . ..,. 
...... olaa Jdnıedr. •• cebe. 
utta 8'NI aylanada, hem ~ 
.......................... hem 
ele ....... badi ....... leln ldng 
.................. Belarda .. 
,.....,.. Hllam yoktur. - Ye llltlll 
,..........., ......... fmddı, .. 
.. lmnl ...... tup, ..... kar. 
Mhahv •_...,,.-....eller. 
ler. 

Çoeala ldNetea ...... §8llle 
•tl)w ....... .... - ! llıiıla 
ür. •=.a • telll ._,... tuıtJa ... ..........,,....... .......... .... .... ,. ....... 

Tml1I Jf • ekler .,... ..... 
bir ........... Gebe .. ,.. tm 
plMıllkte. llleeld hallllde oldalu-
clu ... ..,.. ~ pkanıo. 
Kwnda ...... da Mbnk lltlha. 
bma, alNbnht buWrlma yol a • 

YHIDUMk .ebtra Polatlı buğdayları 
7,J.f w S-. p~ T - 7,(ft ,& 
.unıp adar atıiıru,tır. Dijer1eri 
~'Vdar ııi8betine göre, 8,18 - 8,2• 
mruttan muamele görmütlerdir. U· 
numiyetle buğday vasiyeti gev19k 
~ittir. Çavdarlar da pvwektir. 
""lyalları 5,10 - 5,05 kurut araam
Jadır. Arpaıarm 18t.ekll ahcw var
ur. •.30 kuruttan muamele olm111-
.:ur. Sert buğdaylar 6.25 - 7 kurut 
uumdadır. Mıaır talepleri gevp
niftlr. Trakya mallan b8' ve Ada
puarı ma11an t.35 kuruea dUpıllt
tf1r. 

1'o7flll derüi 

Londra 
Nn)'Ork 
Pari• 
Millno 
Brtibel 
Atin& 
Cenevre 
Sof ya 
Amst•cl. 
Praı 
Viyana 
Madrit 
Berlın 
Vartova 
Baclapctte 
Bükret 
Belsra• 
Yokobama 
MoıkoY& 
Stolrholm 

0 EKLER 

611,-
0,7917 

17 2175 
ts,045 

4 7060 
18.5925 

3.4745 
64 4012 

1.4456 
226940 

4.2410 
11,4644 
19694 
4,1750 
40050 

10809 
S4 6275 

2.7740 
24.70 
S.1313 

1044-> 
241.-

eli.-.\ 
07906 

17,27 
150942 

4 71'1t 
11.19 

S,4155 
64,61 
ı.45 

22 7670 
4.2518 

ll,5161 
l 9751 
4,1111 
4.0175 

101.4415 
34.74 

2.7UO 
24.61 

3,1415 
Avnıpaya .tparil olarak, dU.n mll

him miktarda koyun deriai yllklen • 
mektedir. Bu deriler evvelce yapılnut 
m1*aveleler llJJrAmma göre ihraç o
lunmaktadır. 

Diinlıii ,,,,.,,,,. •• ., 
DUn bonada biraz ıeVteldik 

Dün1a Siprtacılan T oplantıaı göatermifür. BununJa beraber 
937 Parla eergiai mtinıeebeWe lar çoktu. Paristen 218 frank 

toplanaeat olan dünya ligortacdan Tl1rk borcu boraamnda 21,10 
toplantmma Tlirk algortacılan da açilmqs ve akf&JD 20,80 lirada 
c;atrnlm~. HenUs cevap verilme. IDlfllr. Anadolu mllmeuiHerl 
mittir. B. Refi Bayar Pariaten dön- tahviller 40, hlMeler 23, 75, 
dUlrten 80llJ'& beynelmilel konıre m. Bankası 93,2:5, Sıvu, Erzurum 
mlteeine cevap verilecektir. Ergani hiueleri de 100,50 

muamele görmt1fti1r. Aslan 

1 LiMAN HAREKETLERi , ... su
111111

1 
... 
4111111'7011111111lra._....ctır_....... __.._....._...._..--.ı ... 

..... --......- pieoek .. ZAH i RE 
paılv• 

.-11 • ÇeaMale ........._ • BORSAS 
de ...... .......,.., 11 &e...., 
t..IN.. ...................................... .. 

Bag1bl Un -- plecelı ~ 1 t 811 
s: Pl&?L&& 

Sut 10 da .bafarta Bartmc1u C I R t A.-"9 't'ı 
a eıa da 8uM1et -.-.a..-.a .. - 1 a ~• ~ Batcla7 1'IJINIÜ 6.24 ..,_, ----. ..,._ Batcla1 sert 6,30 
Tayyv lladaa)adu. Arpa 4,27.50 

Çavdar 5,6 

pr. Ona .. .... ,........ 
......... bele ......... etler • 
.., ... ~ ReUktan 
wlDe~llona..-L 
lllDdlr. 

Oebellktm lnat1lld1*taa .,..,., 
ooealm ız<rdlll ftldt 11Jeoe11 
,... ..... ,... ....... olamklar: 
....... • .at, ............. eovlil, kan.... ...., tmp,,. .. ..... 

llerllalaeplJelMe41e,elDlllr. 
11ate ful& yemelrı. ~ 
l&znnchr. Ful& ~ kalp 

tllmaahlm lntlae penK eonn 
~ otar. Onan lobadlr ki, lllı tik 
dotmmak ......... lebep olar, 

Marr be7u 4,37,50 
lllSll' l&fl 5 
Af1oa ince 570 
Tiftik deri 100 
Tiftik deriH 115 
Yiin J&llÜ 70 
PeJftfr beyu 15 35 
P.,.U beer $5,-

0 l LEii 

Ol DEN 
Yapü 

DIŞ l'l.&~LA 
=LITerpal ..... = .,,. ........ 
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Bankasının Toplanhsı f 1 Ceyb ve T eceyb istilahları içi 
===== 10 

Eski Yıların Delımen ı 
Tayyareclsl Maziye Adapaza~ı 

açllan müsabaka neticelend· Kanıfl 
<Batı 7 mclde) 

mal olaJor. Yetltmll bir hup 
pDotumı kendi ID)met.I mem
leketi lçba ld taJ'1'&1"819 ..... 1 

dD .. ,..., •• Tanueel ..... 
leketbıe faydalı olabllmet .. • 
lnm1arm her Odalnl ada lıir BU· 

rett.e llıormmfa mecbvdar. Va
fana alt kat'I bir meefHaııQ'et 
karplmda eaamı feda etmep 
müheyya balamnuı ae kadar 
.,,,,,.., böyle bir bt'I l&l'llNt 
ebnlUlık~ hayatı ve mhhatl tt
serlne tltr&Değe o kadar mec
burdur. 

Tllıtı ta.a Jmrmma genel aekre~rll- her hangi bir kavlaln veterlle bera.- ri" manaemda olan ,,hordi" JWı 
jbıe "ceyb" ve ''teeeyb" in tllrkçele ber olan fe'klinden baeka bir eey de- cUmesidir. Hintliler yan veteri 
ri "abıila" ve .. 'koslnlls" tttr. fildir, bunun içindirki, bir kaVBin ve- n dikkate almak terakkisini 

"Sinüs" teri ile onun iki ucuna ulqan mmf miflerclir." 
Kısaca izahı şu: Sinmek, Y&lmt kuturlardan meydana gelen bir mtı- Koainfla 

lehçesinde sadece sin aözft, ç&mek, selleete veter olan dıl'a aintls den - "Koelnb., mtlrekkep terlmln 
çekilmek demektir. "Pekarski" bu • miftir. lıletamatikte kcılaylık olmak yaprlmJfbr. Sillüs'tt biliyoruz. 
gUn Anadoluda elastlldf maııumda için sonralan tam veter yerine yan "Ko,, ya pllnce; bu söz tilrk 
kWlanılmakta olan "dneç" ve bu • veter alm!DJI; onun da adı ırin1la ola- m11tenulp, ahenktar 
nun diğer teWfuzlan okıp ayni mi.- rak ka.bmfbr. Elbitre yakam, l&dır "Radolt, kitap,, televllt leh 
nayı taşıyan "ebıit • lllnU, _ linU." ve kalp manalarma olan ceyb "ahte- "Koelnlla,, adı verilen dıh tıe 
sözleri "sinmek eözUniln bir tttvrevi- r1I ve kamusu arabif' ttırkçe lhıU. da aıumda değişmiyen bir m 
dir. Sinik, alnsl ve iplik manuma o- .asUntın anlattıjr manayı bpeaya. llebet w ahenk vardır. Filhakika 
lan singlr ''peka.nıld" elutikiğ olan mu. Elblee yüuı, bir daire veya ,erde ıdnb dUz bulundukça., kı08l 

Bu p.rtlar hrfmmda ariık delit
men tayyareci maziye karıtmıttır. 
Bir tayyarecinin elinde, muayyen 
bir •all* 11erm&yeal vardır. Bu ler• 
maye kendlBinin de detıJdir, mesle
pı icaplarma göre memleketin ken
disine btr ~. 

sinir hep ayni orljhıln ttlrevlerldlr. bir kavla hatırlatabilir; fakat llbıU. alla yoktur. Ok, kirişin ortasına 
Adapazarı Tttrk Ti~ Bankaaım aeneUk toplantım evvelki gi1n 

1 

Sinmek 16zUnGn etfmotojik '8klinde kavla delft, onun veterldfr. Sadır ve thilerek prt,e celdldikçe, k k 
Ankarada banka merkezinde yapılmıftl. Resimde, toplantıda bulunanla- başında buluna vokali, yerine ko • blp, ıatnmek llÖslbdbı bir ttırevt olan :--~ya baflar. y~ 
nn bazılarım görtıyoruz. nuru, b1lme "llnmek • eenemek" llbıenin ancalr tercümem olablHr. Sl- slJetteld ~ilk ~ d 

=======================================-== ~ ahr. Bunun manuı da: "elu- ae, her nef• alıp verlfte, vücudun gekllebll~ ~.. ::ıdır. o 

Ku• • çu• • k • • ı A f ı • tikig olınat"tır. Emek te elutild~ eaneyen 1aBmJdır. Kalp dahi dalma geldldikoe koelııU.. bllytlr ve ya, 

iti a top antlsl demektir. Sinmek t1e maemek, orijin fiieD ve bUzUlea yUıl esneyen bir U• lrıenarlan blriblrlne yaklaştıkça .,ı 
• de ay1l116xttr. zuvdur. Bunu. yaka demek olan ceyb nilaün ilk izi olan hat ktlçtlltlr. 

Tayyaıeelnln 'VUatt 111e11Wı 
hayat& ybml ... oldalama far. 
.wtm. Ba ....... o laM1ar 
dlaçllk ve ...., .. lllt.er Jd., _.. 
-.ye mlru yedlce ymlne t&y
J'U'eelllk bayatı Oll emeye, bet 
Nneye 4illeblllr. 

<Batı 1 incide) _______ ......_______ Yay, Tllrklerln en ..ıd nvq liWu le ilfdlendlrmemek doğru olur. dan, sinttale kosinüs arasmdaki m 
yf, koneeyln 1ntlldan evvelki toplan • BAŞKAKALEDEN DEVAM olduğu dtbıyaca bellidir. Tllrkler vay DOnya etfmologlan sinüs sözllniln nuebet ve ahenk kolayca anJ.aeılJI'• 
tııarmda g1lnWi muhtelif beynelml • 1a.nnm kirlt ipine "lhıtlt'' yahut "ıf bpbca Ilttnceve lrea ederler. Sanıl- "KosinUaün "ko" uftsuru "dlcitl • 
ıeı meseıeıerl hakk..ıdıa verdiği ka _ Bu .. D . r nUs" demtflerdfr. Qllnktl o eıaattkt* mtı gibi olmadığmı biz defil, "dlc- onnaire ethimologjque de ıa d 
rarlan mutlak ıurette muhafaza et- g Un I em 1 dlr, oku atmak için ortaemdan çeki tiomı&ire etlmologlque de la langue latine., de yoktur. İngilizce bU 

...ı terek çukurla$1nbr. I' Jrln c. ı. e. '- latfne" söyleehı: Webeter ltiga.ti "ko" yu izah 

Bir tayyareci vakit vakit muaye. 
neler ~- Meslet lçlıı icap eden 
lruvvet ve zlndeffjf mua,,_ bir &1-
~tın qatnmıa dilftlnce derhal 

me,,& kararll.fbrım9tn'. Gerek Uç dev D • ve bunun katagorlısl ile deği§ttff .Stnus. ayni ile "mukaar veya ya ona ainu.tln k~plemanı mA.ııLBSJll ... 
let dıf sfyuetinfn umumi prensiple evrıne 'l'Urk dllcilerlnce bellidir. nm daire eeldinde kat veya bi»c - gelen "coınıp!ementis linus,, den,. 
ri ve gerek bu devletlerin mtlfterek mA.ıı 
icraatı tarzlan hakkında Uç cl!f baka G • • Yaym kirili le beraber olan ~1ı:11 ltıın" demektir; ası: Bir elbise- mit olduğunu yazıyor. Halbuki yu • 

ilin meydana getirdiği yanın daire kanda möyledifimiz gibi, "ko" -
m vumdaki tam bir göriif b1?'lifi 1 rıyo r UZ miiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiilimiiiiiiiiliiiiliiiiimiilill&iil--- şeklinde kat veya bUkUlm ki lrunun "complement" kelimesinin ilk hecetl 

mevcuttur 1 . Ya m a n ş i r ke rı içinde analar c;ocukla.ıım tqırlardı. değildir. Müatakil bir TUrk aözlldtk\ 
Milletla Cemiyetine lıat'i <Batı 1 incide) Bundan şu manalar tilremıiştlr: "Sa- Eğer yakıştırma yoluna •Pı]znd 

I 

meslefl terke davet olunur. 

evh lttrrJllılı malarumiyet 

Tayyarect meelellne ook bal· 
lıdır. Mesleli terketmeğe 

mecbur olmak, yirmi aeneJjlr llel'ID&• 

)'eYl bet IMmede bitirmek iatemez. 
Bunun için muvaffakıyetli netice
lere varmak ~ çalışan hlr ıpor 
cu kendini ga.yeli namma nuıl ttır
ltı tttrltt malırumlyetıere mahrum 
~tayyareci de laymetli Hl'• 

mayeeini çok ll&llWl devam ettir -
·_. için IIhhatini korum.a.lat tf. 
l'M1ardan uzak kaJmap mecburdur. 
Ya ateşe ve maceraya kop.rek lala 
· atet böceği hayatmdan IOlll'& 
... tlarmı yaJmıalnra:r, ya.but tay

•••hnn'tll emtlldl...,., 
-.. kadar yaıamü var •. tkW M

n'ir gltzwıdill# -., ~ ~
,. IralmamJlf;It. Meslek &ffetmf. 
~- Vaktinden evvel bybettiğimiz 
Mbd8flarm hayatım tahlil ettili· 

zaman bıı ha.kiketi açık bir au
okuyoruz. Meslelbı sevki ve 

meeaııu o kadar bUyllktllr ki, bu
uinma mahnımlyetlere kat -
.P, fedak1rhklar et.mele de-

6aflılılı Kaynalı elimüde olmolı M •• d •• •• k dır" yani iltica edilen, berine eğili- mecburiyeti olsaydı, "ko" eözlm 
" - KUçtlk anlqmanm dalmt ko- Demir ucuzdur Fakat atır oldt> u uru aza nen yer, 'melce, himaye" v. •• "complemant.. dan ziyade, "kclll,fUf 

miteai, Uç devletin milletler cemiye. ju için naknyeai pahalıdır. Tekntk manalar: Bir afm dlb1ııbı kolllfU., IÖzlert ile tam all.kuım 
tine ve bu cemiyetin tesisine esas o- Demir mamuıat üzerine yüksek umu· At!aifı teşkil ettiği cep; bir yelkenin bbar- bul etmek biç te hat;- o~ 
lan prensiplere kat1 ~ağlılığmı yeni- mt masraflar, ticari kArlar da biner. tısı- bafcı bıçağmm eğri bom· J8l1 hakika, sfntta ile koemils, kaiıD sa 
den mUşahecle ve tespıt eder. Uç dev Hariçte tröstler kurulmasından do- <Başı ı incide) dalı. teklinde koy. Etimo1ljild 'yok • Yiyenin birer dılmı teşkil eden, ara 
let, bu prenaiplere ea4ık olarak, b\l • ğan rekabetsiz fiyatlar karşısında ktl..ıu. kard.....,, Ba Kadri il d _ tur Iannda tam kOJD"11uk mtın.uebet 
tihı Avrupa devletlerinin k&l"fılıklı . . d nan ._... .,. :Y e er •• ahengi bulunan dılılardır. 
Yakla.tmalarma badim olmak için btt- ~bllirb. OOnyada oeliP en zı?'8' e hal bir tayyare kiralamıtlar ve kar- Bu izahattan ant~da~eıı t.et ma- Derin eaygılarmıızı sunarız. 
tUn ti rlnl sarfa devam edecek ihtiyaç olan umantarda deınirımlzl d8flerinin yanma kOflll&ğa hamlan- na, Bintls'tln anlattığl tirit yerine o- Ankara Dil Tarih ve ~ 
ter ::eın: harp tehlikelerini berta derhal tedarik tmkAnmı bulamayız. mJllardır. Tayyare Ankara.dan gel • nun yaynu, veya veterin yerine 6nun FRkilltesi Tllrkoİoji Etlldyanl~ 
raf etmek için dalma olduğu gibi ça- Bilhwa harp umanmda çelik 18.D&- mit, fakat hava ruadı UÇUi& mtiaaa- kavaln.i almıt olduklandır. Fehime Giivm Vecihe Kılıeoli'l 
lıf&cak1a.rdır yitnden mahrum bir memleket, Ça- de etmedtği için seyahat yapılama- İngiliz ilim adamlarmm lmm4n Hfuıevln Anttlrk 

• nakkalede olduğu gıDl yurdunu çrp- ml§tır. Bunun Uz.erine iki kardefle hakikate temu ettikleri anlldıyor, ==-----~~~~~~-. 
HaliMıne .tostluklar lak göğsile müdafaaya mecbur kalır beraber Bay eFthiyi seven diğer bir fııgilbce bUytlk Webster lftptı, il. • RADYO 

5 - KtıçUk anlıafmanııı Uç devleti ve smai boşluğu vatandat canie dol- dostlan evvelki akşam.ki ekspresle nUa aözll hakkmda 111 ia1u ftriyor: 
nln ananevi liyueti beynelmilel ~ durur. · Anka.raya gitmillerdir. lngiU.C. sine; J&ttneeel "ıdntla"tllr. 
rlld meea1 fikri Uzeıiue m.11~· Memlekette ham madclelerlmtz bu· l)'ç k~ harp zamanmda Edirne Ve wür manaama pllr eli bir ellBe- llerakf tllll~~: .. 
~ M~ ~·~~!W~ l\llldullm& g&e m&U.,.a ._..,.., P valtıiğtnde bulunan Bay Halt1hı alul· ahı aellıD demek olan ara.pga "jato"ı BagUn çıkan 

ahdi vecibelerijti w te,klllt p&ktly olmamıa ldıep ~r. Çel:Jr ır. ~rceme fçhı kullamlDliflır; ftikat 1iiı R A O Y 
le temhir edtlmff o1'n balüne dost saııaylul.kurmak Jı118l11UJJfla IJI 41- ~ ~ derhal bu ka- tna.llada yaıQlıkla "jalb" diye aku- p R Q G'R A M 1 
luldandır. Kdlft'Wi .. M81....., rUst ve doğru yolu tuttuk. Pli.nl&rmr •YJ ele alm1'1ar ve ttırıtl türlil tefsir- ,,,.,.. "jiba" teklinderı almmıftır. Bu 
lJ dostluk mUnıeebetleri. ıörllt ve ta.nmm'f, mUtehaasıa bir heyete yap- lere taJlaşmlllardır. Hldtaenfn kaza- arapça kellıne "ok ini, kavsin veteri" llecm~ muhakJrak okuyu • 
menflı&t blrUil w kendlaini ~ ve tirdık. Karşmmıda mükemmel ve me- da.n ibaret oımadığmı zannedenler de manuına oıatı A1utkrl* "jlva" dan nuz.p:n: "~:1' 15 liradır 
mtıtteflk meJlileketlerle ve bilh•- Bul bir muhatap vardır. ~r mem· eksik otmamıtbr· gelir ti. bu da grekge ''bmn vete- .. ---------~ 
BaDran antantı memleketleri ve llOD le~ 9e}ı'k sanayii idlçUkten bq- Tahkiklerimize göre bu yolda zan. 4'•••-•••••••• .. •••••ill••' 
zamanlarda yeni deliller göltenlrlf lamJI, ekleme yolu ile pl&nmr.ca bft. Iara sebep yoktur. Bay Fethi, gok • 

olan l'ranlla ile blrle,ıtren ballar Uç yt1ti11ınttştlr. Btz, uzun senelerin tec- vazeneU, çahtkan bir it adamıdır. ş •ı · R K E T •ı 
devletin diler memleketlerle ve ön rllbelerlne C6re yapılımt en modem ~e aldığı taahh11t teıermt clalma 
utta olarak btlttııı komtularlyle olan teeilatı bir hamlede ıreydana getirt- dtırtıst bir .mte I01lUD& gettrmif-

elyul ve lktllad! mUnuebetlerinfn yoruz. Kısa bir acemilik devreshıden tir Demir ve çelik fiyatlarmm blrden H A y R .
1 
y E D E N ... 

genlfletllecett ve derlnleştlrilecell sonra maliyet ınuratmm harici ft. ~ y411c1etmelllne b8ttbı m1lteahhltler 
çerçeveyi tamamen tayin etmekte yatlardan q&fıya düpnemeeine ae- .gibi Bay Fethi de ilzlllmUt olmakta 
bulunmqtur. Bununla beraber kil • bep yoktur. ben.her Yaman itrketfnin -~ 4 Nian 937 Pazar ..-ıuHan iti.._ Araba yapuru aefer-
çtllt anlafmayı teesltlsUılldenberi sevk SUôlua miütab.il bu ylbxlen bioblr nevi m1lşkWlt Y<*· leri ~- •• mnaİIDe aJIDD ı..ı clelifildildw ppılmqbr. 
ve idare eden uzlqma fikri bir zl.af M eeel& bugUıı ..,_ tur. Kazada bqka bir lhtlm&U hatıra ilanlar ielcefeı.. aulmıfbr· 
allmetl olvak teılldd edilemez. ım- diye inli memlek~h .. ıtn cetJrmeık 1çiıı de &ebep tasavvur d· ._ ___________________ _ 
çtık anlatma. vulfelerlnl ve anettl :yor, fuia ·ta- temes. ~ 
il kuvveti mildrlk ve menfaat ve hak ~ara ~ bir devirde köylU yeni Ba Fethhıhl btr Atmaa 4oatuımn 
larmı teredcltttaUz müdafaaya lmade ~.:!:ı,ı:.::u: ~=: bedi~ ettitl attın kakmalı bir taball-
bul~. • '18JJl& çıkanlan mat; aallam mıcfno? cuı vardır. Bunu dalma ftstflnde ta-

1 latanbuJ Vakıflar Direkt8rlütu binlan 

811' Fraua ıazetesme ılre Dayanır mı? Kemletettn thtlyaçlan· '1m&k nıeraJandadır. Arbdaelm ken 
Yqoalavya na \le itlyatıaıına unun ttp midir? dishıi bu meraktan v~ete 9&-

SemtiDlefhuııı 
myallut 

Parla, 2 (A.A.) - Ordre gazetesi Bunu ll'lfbrm&k hnJcim llendial için IJIDlillardlr. Fakat itf)'adm kuvveti. 
cllyor kl: yoktur. bu ça~q.nıal-" httkUmaı blralrmıltn'· •·----

,,_ B. St;oyacHnariç, KilçUk An· Qeıtk u.nayll kurulunca hQJdbnet. Bay Fethi ~ ıJqaınt IOYU· BahQebpıda '-tbıct 
tant 111erfndekt l'ranlm nUfulnmu memleketin ibtiyaçla.nna eıı uyıuıı nurken tabanca yere dUferek &tet al- Vakıf han laJDa katında 
kırmayı, Yupla• w ııoma:ya~ u.pan tipini en iyi mttteııa.ısıarm& 11111 ve mermi kırk '- derece1lk bir ,, ,, " .. 

Ca.clc1e ftJ& No. aı C1ıud 
Sokalı - -

1-8 Penoenü oda 1 

12, H, 11 Odalar 
ya-. yavat ~oalovakyadan !: teablt ettirecek ve Karabl1k bU apa- r.a.tye ne kulatm arbaıdald temt- " " " .. 

-.ıırva:recılerlmlz şdttikten eonra mayı tatihdaf eden bir ıdyuete • m ileri halinde bO:,yUk bfr miktarda te .. ,,~<411'· Kam • zaranıs bir " " " ,, 
dtlşttndilm: Eülden guetecl zaheret etmektedir ve bu clhetten - eeJdlcle pçmlt ve hiçbir ıdnire temu " " 

4, e. 83 Odalar 
36 Oda 
11' Oda 

p içer, deJ.ilmen b1r adam de- pyam tenld.ttir. Bu lllyuıet, yavae yaparak QOk ucuza. mal e4ecektft. 9tmemJştir Bay l'etbl, dtııı hastane· ,, " " 
ld1 ,__ tartta- y&ftf endlte ftriel 1dr ~ -1 • Bay igbı &JDi vuıl1'Jtte bulunaca- ... _~ 'ıçhıde p.ıe okuyabUmte ,, : "1»1.:__. 

miydi! Bugb ç&upva maktadır. Imc;llk Antantı ~ im. I>mdı- iDtaat mal....tıri, 4aha de :.O~e it~. " ~lllQ kataıda 
31, 39, '° Uç o&. 
12,16 Odalar 
11, 22, 29 <>dalar lc1d dUlldbdl pzetecl1' = tiJJllUI, B. BWer için ÇLJIUl B. UClll tec1arlk edecr4'1. )luftkDt ü- \feBu ._ ___ dthıldt a--'a llalter : ." " • 

-ra atıyor, esiJGI' Ye • -. u-ı .. t ..,.. --~· ·.Y•..._... " " 
ulbk lllll'ID&,.mi idare le -.U.0•1m&1".,, l&P tnea tanmdan tok -atam ft ~ ÇUnkl e1dtl1d mali\mat 
ah l'UI olanlar, bu me11- Romanya HariclJ'e NUlll ....ıı olan ~ tara pgeoillz. ıdp~ 'l"alll llaJdlratt udamadan 

yU.kterlnl uzunca uman taln· diyor ki.. BugUn memlekette dfJDirin p..... nllri,.tt& wıunma:k tatıem.edtk. Nite-
yorl&r. DUıivac1" her tttrHl Parla, 2 (TAN) - RollWl1IL Bari- dilf bir ~k 18.halar demir devrhıbı ~ ıaaftdflll alelAcele yazan arkad&I-
" ....... ~ wkan blSvle... al~ Nazın B. A.Dtoneüıo Pati Jur • nimetlerinden ı.t:Uadeye baetayaeU, 1anmmDl yuılarmda vu:hlhe mııht&.; 

A 
• nat'm huaual muhablrln9 beyanatta bu arada b.bılerce va'ta:odal ta oalıt- bir çok no~r.fan muh~b!ı1n&m)' _ Eytlp Camlikeblr 

adolu nonım buhmmUI ve ezcUm1e fU1llan 16yle- mak Ye hayatım refah içinde kazln. Antar&. tabaneumJ ~ Çalrmüçı1ar4a 
Si a Şirketindenı mittir: mak "'*"'mı lNla.elıt... :V:.!~ ufnyan Bay l'etht era-
ıort "- lttıellk Antant, 1tuWethll ta • Demir ve geUt yapan bir memleket manm d.Jıl vulyetlnde hafif bir •· Yenlkapı 

Kart 1937 ~~== bat etmıı. ldyul bir varhktJi'. Bugtln sıtatne derhal bqka bir le\ftyi :ve p tımkU olclUfumı *9Hik. lahBf Mercan . 
':~umumi laeyetilMle mevzuu balı8ota.n keyfiyet. lttlçtlr nevf memleketler arumda •llrdmtz usaket ve meslyeti " .-teki. m:; 

hiate MDetlerinin 12 No. btantm temeJfntn tıç devlet anam- geçecek, kendi ken4im!zt!I gtıveam.e • ttmldl Jı•r::.: ~a • 
~mu mukabilinde kaaq w da mnwnl bir brp1J]d.ı )'Udmı pat- mia 11•~ artacak. _. Jıaa madde •U'1"'Dll ~ .. bu a. .bbra mu. " 
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Yukarda 1Udı mehallv 131 • Ben eet ma)'ll nDıayetlne kadar klraP. 
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Pirinç - Yulaf - Mercimek - Buğday - irmik - Patates 

M1&ır - Arpa - Bezelye - Çavdar - Türlü - Badem 
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ÖZLOUNLARI 
Yavrular eeve seve yiyor. Ve bu leziz gıdalara bayılıyorlar. Tabla -

tin saf hububatın özlerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk neş

vU niima buluyorlar. Çabuk bUyUyorlar. Hastalıksı~ ve çok uzun ömür 

1U oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismine ve markasına dikkat ediniz. 

Eczanelerde ve bakkaliyelerde lbulunur. H A S A N O E P O S U: 

lstanbul, Ankara, Bey.oğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

~ ... K .................................. , 

Akay işletme Müdürlüğünden: 
!da.remizin malı olup Halicte cami altında karada parçalanmış bir 

halde bulunan 7 No. lı mavnası açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. 
Thalesi 7, 4, 937 çarşamba günü saat 15 te Galatadaki İdare m~rke

zinde yapılacakt.ır. (1653) 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 6. cı ketide 
11/ Nisan / 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Lirahk ikramiye
lerle ( 50.000 ve 200.000) lirallk 

iki adet mükafat vardır. 

. DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 /Nisan /937 günü akt&mrna kadar bi. 

letini değittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hııkkı sakıt olur ••• 

Sipahi Ocağından: 

• 

8.4.1937 tarihine tesadüf eden cumartesi gUnU saat 15 de Harbiyede 
Sipahi Ocağı meydanında A vrupaya gidecek binicilik eki pinin atlama 
müsabakaları yapılacaktır. 

Duhuliye 20 kuruştur. (1775} 

Betonarme Köprü lntaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
20-4-1937 tarihli salı günü saat 16 da Nafia Vekaletinde şmıe ve Köp

rüler Reisliği odasında 31.000 lira keşif bedelli Kastamonu Vilayeti da
hilinde ve Kastamonu - Boyabat yolundaki Kıvnmçayı betonarme köp -
rüsü inşaat.ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri diğer evrak 155 kuruş muka
bilinde şose ve Köprüler Reisliğndeni verilecektir. 

Muvakkat teminat 2325 liradır. Ek siltıneye girebilmek için istekllle -
rin yol ve köprü inşaatını yapaıbileceklerine dair müteahhitlik vesikası 

ibraz etmeleri meşruttur. 
Teklif mektuplarının 20-4-1937 salı gUnU saat 15 şe kadar komisyon 

reisliğine verilmesi lazımdır. (782) (1841) 

Kliıelerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

. . 
verınız. 

TAN 

# YALrtlZ ' I 
BAKEA ! 

Mağazaları 

Hali hazırda 

PARDESU 

RAGLAN 

TRENÇKOT 

REVERSIBLE'in 

en müntahap çeşitlerini 
I • 

Her yerden ucuz fıyat 

ve müsait şartlarla 

TAKDİM EDEBİLİR. --Çeşitler tükenmeden evvel iste- 1 

3 - 4 - 937 

Bugünün Büyük Devletleri 
Bu ix411Ik altında (YEDJGUN) neşriyat mUessesesi çok milhim 

kitap serisi neşre başlamıştır. Sekiz kitaDtnn ibaret olan bu .erin 
ilk kitabı 

BUGÜNKÜ ALMANY 
intişar etmiştir. Profesör Faik Sabri Duran tarafından tertip edil 
bu kitap baştan başa nefis fotoğraflarla doludur. lçindeki malünıa 
hiçbir lugatte. hiçbir ansiklopedide bulmanıza imkan olmıyan bu se 
rinin kitapları behemehal kütüphanenizde bulunmalıdır. Bugünk' 
devletleri yakından tanımak için bu neşriyaltıan daha mükemmel bi 
memba mevcut değildir. Ta.'b'ındaki fevkalade nefasetine rağmen h 
kitabın fiyatı yalnız (25) kuruştur. 

Bu kitabı bütün bayilerinizden isteyiniz. lstanbulda toptan ve pera 
kende satış yeri Ankara caddesinde YEDIGUN satış mağazasıdır 

Taşradan (25) kuruşluk posta pulu gönderenlere derhal gönderili 
Adres: lstanbulda Ankara caddesinde (YEDIGUN) idarehanesidir diğinizi intihap ediniz. , I 

~ ........................................................ ~ 
Kapah Zarf Usuli le Eksiltme ilanı 

Nafıa ·Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum vilayetinde yapılacak tiçUncü 

Umumi Müfettişlik gurup inşaatının 720 000 liralık kısmrdır. 

2. - Eksiltme 12/ 4/ 1937 Pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekaleti ya 

pı işleri Umum M!idilrlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf U

sulile yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri evrak 36 lira bedel mu

kabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 32550 liralık muvakkat te

minat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış bir teahhUdde asgari 
400 000 liralık iş yapmış bulunduğuna dair müteahhitlik vesikası ibraz 

etmesi lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesı mukta_ 
zidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

iktisat Vekaleti İf Dairesi Üçüncü Bölge Amirliğinden : 
lstanbulda 5 ve daha yukan işçi, çırak veya müstahdem çalıştıran her 

türlü işyerlcrine dağıtılmış olan işyeri beyannamelerinin toplanma ve tas 
nüi işi bitmiş olduğundan şimdiye kadar işycri bcyı nnamesi almamış 

veya beyanname tevziatından sonra açılmış yukarıki tarife dahil işycrle
ri varsa en geç 7 Nisan 1937 tarihine kadar Galata Voyvoda Caddesinde 
Bozkurt hanındaki Dairemizden beyanname alıp doldunnalan ve aksi 
takdirde beyanname vcrrniyenler hakkında kanuni tak~bata geçileceği 
ehemmiyetle ilan olunur. (1815) 

-- istifadesini Arayan'ara -1 Beyoğlu, Elhamra Han altında 254 No. da Ali Rıza Canfes 

~ ~9~Q~.~is~~~~~!.~ cı,.~h~~m; ~~n~ !1:: 
'-e olarak satılacaktır. 

~---------, 
Kiralık Kat Aranıyor 

:Merkezi 1stanbulda olan mü
him bir şirket, Karaköy ve Ban 
kalar civarında bir kat ü1,erin
de 8-10 odalı toplu bir daire ara 
maktadlt'. Tekliflerin l366 nu· 
maralı posta kutusuna gönderil
rne~i. 

Tasfiye Halinde Bulunan 

lstanbul Türk Anonim 

su ŞiRKETi 
l :Mayrs 1932 tarihinden itibaren 

tediye me,•kiine konmuş olan 38 nu. 
maralı hisse senedi kuponlarının ka 
nunu mah~usu mucibince 1 Mayıs 

1937 tarihinde müruru zamana uğra- ı 
yarak bedellerinin hazineye tediye e 

dileceği hissedarlara ilan olunur. 

T ASl•'lYE HEYETİ 

A• D lHSAN ~AMİ ., 
• Bakteriyoloji Laboratuarı • 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıklan teşhisi, idrar, bal · 
gam, cerahat. kazurat ve su tah· 
lilatı, Ültra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzan. Kanda lire, şe • 
ker. Klorür, Kollesterin miktar
lannm tayini, Divanvolu No. 113 

\ Tel. 209Sl 1 

Ankara Anonim 
tstanbul üçUncü 1cra Mem.urlu~n 

1 
T Urk Sigorta Şirketinden 

dan: Mahcuz ve paraya çevrılmesıne 31 Mart 1937 tarihinde Ankarada 
karar verilen bakkaliye emvali Türkiye lş Bankasında toplanan a-
8/4/ 937 tarihine mUsadif perşembe lelAde hissedarlar umumi heyetinde 
günü eaat 10 dan 11 e kadar Gedik- şirketimiz hisse senetlerinin behe
paşada Gedikpaşa caddesinde 14/1 ri için tem~ttü olanı:k <8,7~~ sekiz 
N lu dUkkan önUnde açık arttınn:ı. kuruş yetmış beş santım tevzııne ka-

o. . w • rar verilmiş olduğundan 15 Nisan 
suretıyle satılacagmdan talıp olan- 1937 ta 'h' d 't'b ı B k . rı ın en ı ı aren ş an ası 
ların mezklır gün ve saatte mahal- Ankara Merkez Müdirlyeti ile lstan-
linde hazır bulunacak memura mti- bul şubesinde tediyata b~lanacağı 
racaat etmeleri ilan olunur. hissedarlara ilan olunur. 

• 
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DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde; 
200 ilCi 600 metre ışık veren. 

DAIMON 
Fener'eri gelmiştir. 

İyi ışık almak için yalnız 

D A i M O N P;lleri 
ile 

DAiMON Ampullarını 
Kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

marka!lma dikkat ediniz. 
' - ~ t ' . ı. ... - • . 

lstanbul Orman Direktörlüğünden } 
ı - Ziraat Ve\taleti hesabına mal zemesi Orman İdaresi tarafmdan 

rilmek üzere nümune ve şartnamesi veçhilc 43700 adet defter 181500 ade 
cetvel 14000 adet cHdin tab ve tcclidi açık eksiltme usulile münakasay 
konulmuştur. 

2 - Bunların ihale tarihinden itibaren bir ay zarfında tab ve tecJld 
ne Orman 'ldaresine teslimi şarttır. 

3 - nan 30 Mart 937 tarihinden 13 Nisan 937 tarihine kadar on be 
~ndür. Yevmü ihale 13 Nisan 937 tarihine müsadlf Salı gtinli saat 16 d 
Orman Direktörlliğünde mi.itcşekkil komisyon marifetile icra edilecektir 

4 - Bunların tab Ye tcclidi muhahim~n bedellerine göre muvakkat te
minatı 285 liradır. Talin ola.nlann S~ 7,5 teminat makbuzlarile komisyona 
müracaatları. (1758) 

İstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdiirlüğünden: 
Halde 50 No. da icrayı ticaret eden lbrahim buradaki muamelesine 

nihayet vermiş olduğundan idarcmizdeki teminatı iade edilerek ilişiği 

kesileceğinden mczkür yazıhanede alacaklı bulunan müstahsil varsa ev -
rakı miishitclerile birlikte nihayet 5-5-937 tarihine kadar idaremize mü 
raca.atları lüzumu ilan olunur. (1837) 

Sahibi: Ahmet Emin \'ALl\IAN. Umumi neşriyatı idare Pden: S. SAI~UI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 


