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BaSvekilimiz ı İ zmi rliler Burada ve . 
' 

"Eğer Cümhuriyet Reiimi Olmasay~ı 
Kavuşmazdı'' 

1 Ankarada Yen ildiler 

Bu Memleket Endüstriye 
~"' ""'"""'"""' ....... """'"' ....... -
, Başveki!den ' 
- a· ~ - ır Nutuk Daha -. ' . -t Dinliyeceğiz ~ 

Bir Yanlıs 
ı 

Haberin 
Akisleri 

- Çankın, 3 (Tan muhabi- -
~ rlnden) - Merasimde bulu- ' 
~ ~ h~yetleıri ta.5ıyan trenler, ~ 

Dil meaeleıinde Dahiliye Milli kilmc maçlarına dün de İstanbul ve Ankarada devam edildi.Dtln 
Vekaletinin tamimi fudur: "Bu İş belediyelerin aali· buradaki maçlarda Fenerbahçe İzmirli Üçok ta.knnmı 0-1 yendi. Anka· oğle üzeri Karabüll-ten hare-

ket ettiler. İsmet İnönü \'eve
kUJer, yamı sabah Kayseriye -
Jtidecekler ve kombinayı geze· -
ceklerdir, müteakiben Konya -
Ereğli11ine harek,.t edilecektir. ; 

hiyeti haricindedir.,, rada da lzmirin Doğan spor gençleri,Ankaranm Gençler Birliğine karşı 
6-0 mağliip oldular. Bütün tafsilat bugün spor sayfamızdadır. Resim 

Dün gelen Ta)'DlİS gazetesinde dünkt Fenerbahçe - Üçok maçmı gösteriyor. 
Türklyede dil meselesine dair bir fak ========== =============== 

~ Bao\•eklllmlz, İplik fabrika.cıı • -
nı · açma merulmlnl bizzat -
Yapacak n çok mühim bir -

tuk söyliyecektlr. -

............... "'" "'"""' -

lımet lnönü hayırlı nutuklarından birini irat ederken 

mwır---,...-.~---..a..a.-~-~~ 

Karabük Fabrikalarma 
Günde 236 Vagon 
Ma en T asmacak 

Tarih 
J\hmet Emin YALMAN 

1 

Karabük, 3 (Suret i mahıuaada gönderdiğimiz arkadafmııs• 
dan ) - Karabükte kurulacak olan büyük demir ve çelik fahri· 
k~larınm temel a tma meraıimi, bu gün saat on birde Batvekili· 

mız lamel lnönünün uğurlu elile baıladı . 

Heyetler Karabüktr 
Ankaradan hareket eden birinci tren, buraya tanı saat do· 

k~~d~. gelmiş, Başvekilimizle Hariciye Vekili Doktor B. Tevfik 
Ruştu ~~as, İktısat V ekili B. Celal Bayar, Gümrük ve İnhisar· 
lar Vekılı B . Ali Rana Tarhan, Kamutay heyeti, İngiliz Sefiri 

(Arkası Sa. ıo Sil. 3 de) 
---. ... _ .. :,. .......... ,,, ... , ıı ttıntttıt 11 tn • ... ...-.. ..... 

Baıvekilin Yeni Müidesi: 

B u hafta bütün gözler Bel· 
ırada dikili kaldı. ltal· 

Yan Hariciye N azırmın Belgradı 
tiyareti ta.kım takım tefsirlere 
Yol açmı9tı. Küçük ltilif devlet· 
lerinin Belgraddaki toplant11ı
nm hiııl edeceği intıbalar, bu 
Yüzden derin bir alika ile bekle
niyordu. T efıirlerden hangiıinin 
doğru olduğu, toplantının ver 
diği neticelerle ölçülecekt i. 

lSelgrat toplantısı şu hakikati or-
taya koydu: Yugoslayanm esas siya- 11 M e 1 k +· H t f 

ra var. 
Taymhl dlyor ki: "Bir müddetten 

beri Türklyede, Tilrk \'atand~lan
nm Ttirkç,eden başka bir dil konuş
mumı menetmek yolunda bir cere
) an \ardır. lstanbulda htı cereyan 
~ ~f"ll t.scl edilmemiş ol
malda beraber ı"eKlrCl&I. ,,., Huna 
pbl Rumca kon111ur muhaelr nilfu
•u bulu11a11 şehirlerde belf!Cllyeler a
leneh TttrkÇf!Clen başka dil konuşan 
nüfmtan 5 Tii.rkllrası ceza alıyor-
lar.,, 
Taymi8 bu satırlardan sonra şöyle 

devam ediyor: 
''Şimdi İstanbul gazeteleri İstanbul

( Arkası Sa. 10 SU. 6 da) 

Lort Loidin 
Ziyaretinde 

Siyasi Bir 
Sebep Yok 

Betinde deği§iklik yoktur. Yugoslav- m e e 1 n e r ara 1 
Ya. diğer KUçük Anlaşma ve Bal. • 1 ka~ h~kumetleri gibi Milletler Cemi- 1 r_.. •1 n c ra at .ve 1s1 ah at Bir arkadaıı:ıımız lngiliz Lortlar 
Yeti fıkrine ve sulh gayesine candan ~ kamarası azasından Lord Loidin 
•adıkt.ır. BUtün emeli, rahat rahat yakında memleketimizi ziyaretinde 
Yakına devam, serbestçe inki· p v d 11 siyul bir mana bulunduğundan ve 
~df etmekten, yabancı emellere alet r 0 9 r a m 1 m 1 Z a r 1 r bu ziyaretin Akdeniz meselelerile a. ıye kull tt' lakası oldugwundan bahsetmi•tir. 
Bö le . anılmarnaktan ibare ır. 'i Y bır emel karşısmda Yugoslav- KarabUI<. 3 (A.A.) - Başbakan birer kıymet aayılabillr. loin haki~ati •0 

merkezdedir: ~':11 Yb~nmb bUtün mU\tefikleıile yekpare 1smet tnönilniln, KarabUk fabrikala- Yillulek fınnlar çelik fannla- Loit, ecnebı memleketlerdeki lngılız ır lok te k el tılmas .. k k f hadd• _ ... 0 e, 20 bin mekteplerinin umumt idaresi heyeti 
kU .. Uk t ~ il ettiğine ve Balkan v~ rının teın a 1 munasebetile söy n, o ırmı~ ıı::u.ca • 'd' B . . d 

Oı-~ tilaf Anlsacrmalarınm temelı )ediği nutuk aşağıki satırlardadır: kUovat kudretinde bir elektrik ~ıslı •:l·~ u ksıtfatlla .m_emlek~ektımızt ef. 
'&&11 ruha d ~ 'IJ' bükte de . ••ntrall, bü ..ın. bir -•o··ıwe ve ngı. ız me ep.en.nı tet. ı ve . e -

an r · .. ı:.u addel f b-"·••ı b .. ...u .. tiş içın memleketımıze gelıyor, Zıya. 
lavy 

ıa ık bulundugu" na Yugos- "- .nara • mır ve çelik fab- .,,.. yua .., ,, 
bir aa. ~ müttefiklerinden hiçbiri, rikalarının teme ını atmak için top· uuı m e~-1~.::::,:.. ... =tı.... retinde hiç bir siyasi mana ve mak-

n Ye için bile tereddilt edemez. lanDUŞ bulunuyoruz. Bu hadisenin bil- meydana getıruu-• __ _, • Bat yoktur 
• Sto"ad" • • • 

1
• tiln memleket için olan büyük ehem· n lnu11 olanlar bunlardır. Bu mU- Lo d Lo.. rd k d " ınovırın •ıy-•e ı t tmek nld•n ku 11 ıt, Lo lar amarasın a 

denizd ı · · 9"'" - b•- nüfuzlu bir mevki sahibi olmakla Ak ~ - m·ıyeti'ne i .. are e.. isterim. Ata- ~lere dayanarak ye "' 
e talya ile Habe§ ışın· t" k bu bUyu"k muessesenı'n temel at- 1---1

• f brikaJ•• ayrıca u-ııcır den gerik 
1 

. sisli ur b' . ru _,_ a .... · m.Ufrit muhafazakar bir siyaset takip 
Yaziy t' a an gergın ve merasimine ızı memur etti. Şim- mevzu olacaktır. etmektedir. Politika bakımından gö. 

kad 
el ın tasfiye edilmesi bütUn ahi- dmı.aeserın· ehernmiyetini gösterec-1

• bı·r LL!/ ar ar i in ~ En ~on tera1111ı er rüşleri, Baldvin kabinesinin siyasetin. 
lfer 

8
. . ç arzu edilecek birşeydir. iki rakamı size ve memlekete a.rzet- Kunılaca.k fabrikalar fennin en den çok başkadır. 

rur v~s~~a:ıiyet suitefehhilm doğu- ınek isterim. son terakkilerini ve en son icatlannı 
brır. e eri biribirinden uzaklaş- Y eJi l abrilca ihtiva edecek. en kuvvetli mUeuese. 

•'J{ara.bilk l)eınir ve Çelik fabrika- lerdir. Bu fabrikada günde bine yakm 
dı dikkatinizi celbetıniştir. De- amele çalışacaktır. Amelenin niBbet. 

ıarı .. a . f brikalan yedi bilyu"k le azlıgı" kurulacak olan fabrikanın ne 
· ve çehk a 

Bağdatta 
Arap Birliği 
Müzakereleri 

Demir9ömlekliler 
Hatay Aleyhinde 
Y ay9ara Peşinde ! 
Ankara, 3 (TAN Muhabirinden) - Dost ve komşu Irak htl

kfımcti Türkiye ile Suriye arasındaki pürüzlü meselelerin biran 
evvel halledilmesini ve en kısa bir zamanda iki tarafın da menfaat• 
lerini korur bir anlaşmaya varılmasını temin için elinden gelen 

bütün gayretleri sarf etmektedir. 
Biriraç gün evvel Suriyeden geçer

ken gazetecilere Sancak davasının en 
iyi şekilde halli için !rakın çok çalış.
tığını söyliyen dostumuz eski Irak 
Başvekili Bay Cemil Medfeinin dötıll• 
şünde de bazı izahat vereceği ve lra· 

Süvarilerimiz 
Avrupa yolunda l 

l km resmi teşebbüslerinden alman ne
l ticeleri zikred.?ceği zannedilmektedir. 
j lrakm Ankara elçisi Bay Naci ŞeY. 
1 ket, mesele hakkında şunları söyledi. 

"-Bay Cemil Medfeinin söyledik1e 
rini aynen tekrar ederim. Suriye Y 

Tlh•iye bizim dostumuz ve kardeıP• 
mizdirler. lraklıların samimf arzula.11 
iki tarafın birib!rile candan anlaşma
larıdrr .. , 
Şam, (Hususi) - Demir gömle~ 

lilerin geçenlerdt Antakya ve lsıken-r 
derunun yeni vaziyetleri aleyhine ya 
mak istedikleri mitin~. resmi makan\ 
lann emrile tehtr edilmişti. Fakat 

l ıman yeni haberlere göre. demir g8 
l 'eklilere mensup 'JUtUn kıtalar, ın 
~ karrer olan bu muazzam mitin~ ya 
I mM< Uzere, tekrar t.-şebbUse g 

l lerdir. 

1 Fethi Yamanı 
Kaybettik 

Teğmen B. Saim, atını maniadan 
aşmrken... (Binicilerimizin l'lUnkü 
muvaffakıyetli tecıiibelerine ait taf
silat altıncı sayfa.dadır.) 

Ankara, 3 (A.A) - Evvelki 
bir kaza neticesinde başından vu 
muş olan Yaman Şirketi müessisi 
Fethi Yaman bu akşam Ankara 
mune hastaneslnde ölmüştür. 

mır 'k dan mürekkeptir. Bunlardan kadar modem ve mekanize edilmiş ol-
fabrı .a. h r memlekette başlı başına duğunu göstermiye kafidir. 
ub:er:..,:bı::n~.e ,..._.. .... ---~-- Bugün bu mt.resseselere 22 milyon Bağdat, (TAN) - Suriye hükn - -------------= Fethi Yaman lş Bankasınm 1ru 

tuşunda bu milli müesseseye in 
etmiş zeki, kibar ve çok dilrUst 
gençti. Bankadan aynldtktan 
Yaman Şirketini kurmuş ve 
hayatında da faal . mUteşebbis 
metli bir unsur olarak tanmm 
1926 danberi Ankara Şe'hir M 
azalığına ve 1930 danberi den 
Odası ikincl reislijine seçilen 
Yamanın bu hazin ölllmll her 
d~ :n btr tAessUr uyandrnnır,lrr. 

02 
liradan fazla para sarf edeceğiz. Fa~-

Tr a ky a rikalarm her gUn kullanacağıma • 
ıienleri iki yüz otuz altı vagon taşı. 

• • vacaktır. Bu, her giln on trenin bu· 

V 1 n ıyo r raya gelmesi ::!emektir. e Aiır endüstri, makine endü trin 

3 
(A.A) _ 1:'~ky~ çift- Arkadaşlar, 

ı:ılıkla bei<Iedıği yagnn~r- Endüstri hayatma hevesle girdik · 

berl
. de\•aın etmektedır. ten sonra asıl endUetrinin a.na kıs • 

(Arkası Sa lO SU 1 de) 
r. içindedir· 

metl veliahtı buraya geldi, pek bil -
yilk ve parlak meruimle karşılandı. 
Bu mUnasebetle Bağdat gazeteleri 
(Arap birliğinin tahakkukuna doğ • 
ru) ve CBUyük Arap anlaşmasının 

ilk müjdeleri) başlıklan altında ha
raretli makaleler neşrediyorlar. Ve
lia.htin dönUşUnden 80llr& Yemen t. 
mamı Yahyanın bUyUk oğlu da bura
\"& «el erektir. 

Elçimiz 
Bulgar BaıvekiDni 

Ziyaret Etti 
Sofya. 3. (TAN) - Başvekil Kö. 

seivanof'ı, evelki gUn Türkiye, ltalya. 
Bel~ka ve Arnavutluk elçileri ziyaret 
etmişlerdir. . 
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Türkiyede Yenilik 
Mücadelesinin 
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1 Türkçeye çeviren: ALI ÇETIN~A y A . i 
f (Bayındırlık Bakanı) i 
1 - ..:. 1 Planörle atlama tecrübeleri yapılıyor 

- - , 
Dünkil mermimcle bulunan genç Türkku,u üyeleri 

Padişah ile onun hükfuneti, ıslahatı 
milletin iradesi aleyhine istimal et
mek istiyorlardı. Kendisinin kuv • 
vetlendiğini hisseden istibdadın 

tazyiki altında vaziyet yava§ yava§ 
değişti. Ahrarane fikirler daha ge
niş muhitlerde kök salıyor ve ha· 
reketler, ıslahat yapmak gayreti 
ile seleflerinin uğradığı tehlikeler
den dolayı atea püskürmekte olan 
AbdUlhamidln aleyhine dönUyordu. 

L... A ~Wha.mit, milliyetçi hlsle-
nn uyanması ve halk idare

si hareketinin bir habercisi ve hU • 
kilmdarlığm mutlak ııalAhJyetlne te
cavüz ve faz.la olarak, D'klarm h~ 
litaııı olan Osmanlı İmparatorluğu
nun mevcudiyetine bir tehdit gibi 
tellkki ediyordu. AbdWhamit, lsıtı.. 
miyeti, İmparatorluğun Avrupa dev 
Jetleri nezdinde olduğu gibi, Şark 
hudutıarmm ötesinde de eeret ve 
itibannı artrrmağa muktedir bir
legtirlci bir kuvvet sayıyordu. Bu
nun fçln PaniallmJzmin en kuvvetlf 
mildafii o1mUftu. Sözde bu suretle 
E. i hayatta Ortazamana mahsus 
o J rüçhanı, asrl fikrin bütün hU -
cumlarma mukavemet edebilmek i
çin takviye edilmiş oluyordu. Mü. 
masili şartlar altında, Çar Birinci 
Nikola ve Meterlihin memleketleri-

ne soktukları zu!Um ve istibdat idare 
11i, Türkiyeyi daha ağır bir halde taz. 
~k ediyordu. Hayat, azgın hafiyelik 
11isteml ve sıkı sansürle mtiterafik 
Jstibdadm polis idaresinn en fena 
misalleri ile taha.mmUl edilmez bir 
hale gelmioti. Buna memlei<etln 
her köşesinde ~lryan suilstlmal ve 
suiidare de inzimam ediyordu. 

H erşeyf te!errUatma kadar 
kendisi kontrol etmek isti • 

yen mahir ve hileklr hükümdarın 
yorulmak bilmiyen faaliyeti bu fe
nalıkları menetmye muktedir de. 
ğildi. Kendi kendini korku içinde 
hissediyordu. Hayat ve saltanat en
dişesi ile yakınında hiçbir ehliyet 
ve liyakate müsamaha etmiyordu. 
Mitat Paşayı menfumdan geri ça.
fınp Suriyeye vali tayin etti ise de, 
biraz ııonra Abdfilhizin katili ola
rak itham eyledi. ı.rıtat P~a, İn • 
gilter~nin müdahalesi ile idam ce • 
zasmdllll kurtuldu ise de Arabista- . 
na Taüe nefyolundu. Ve orada 1884 
te boğduruldu. 

Tıirkiye, Avrupa nüfuzundan ta
mamen tecrit edilmie ve hudutlar 
kitaplara, fikirlere kapanmıştı. Eh
liyet ve vatanperverlik bir vasrf ve 
bir fazilet olmayıp onu izhar ed~n
Jerin aleyhinde daha vahim bir şUp
he ve tehlike zemini olmuştu • 

B u ahval ve şerait altmda. o
lan Türkiyenin hatta ordu-

' wnda bile pek ziyade tefessüh baş
J~ı. Abdülhamidin istibdadı, ha
rice ııeyahate ııed çekmekle bera -
ber, firara. muvaffak olan hilrrivet 
ta.raftan vatanperver Türkler, Rus• 
lhtililcileri gibi hariçte prop~an
dalarma devam eylediier. 

Ten.lddperverler adı verilmiş o
tan birtakım genç TUrkler, 1891 de 

Cenevrede bir konf er anı ak detti -· 
Jer. Bu kon! erans daha sonra mer
kez.terini Parlı ve Londraya naklet
miş olan İttihat ve Terakki Cemiye
tinin nUveei oldu. Hariçteki Rus ih
tilllcileıi Ue Türk ihWi.lcileri ara
sında ıııkı bir benzeyiŞı vardı. Padi
eahm hafiyeleri inkılapçtlarm !ı -
ralarma kadar ııokuluyor ve rü.ş -
vet rol oynuyordu. Türk inkıllp-
9la.n ile Oama.nlt lmpara.torkığunun 
diğer ırklarına menıup olanlar ara.-
ılllldaki husumet baa&aten terakki· 
ye aed çekiyor ve milliyetçilik fikir
lerini tahrik ediyordu. 

B u hal bi1ha11Sa 1902 de Pa
riete akdolunan bir kongre

de tebarüz etmi1Jti. Bir sene sonra 
pnç Türklerle Ermeni komitesi a
rasında Paz:iste muvaffakıyetli bir 

anlaşma vücude geldi. Rum, Sırp, 
Bulgarlarla anlaşmak daha çetin i
di. Onların gayeleri Türk lmparar 
ayrılmaktı. Bununla beraber Ma • · 
kedonya komitesinin bir kısmı Ue 
birlikte çalışmağa muvaffakıyet ha 
sıl oldu. 1907 de Türk, Ermeni, Bul
gar, 'Yahudi, Arap, Ar~avut mil • 
messilleri Pariste bir kongre ak
dettilcr. lmparatorluğun müttehit 
kalması, bUtUn D'k ve dinlerin mU
sa vi haklara ma1Jk olması ve hU -
klımetin halk 1daresi meclisine Uı-

Edirnedeki Zirai 
·Hapisanede de iyi 

Neticeler Ahndı 
tinat edebilmesi için padişahın hal'. H · 1 U d · edilmesi lüzumunda ittüak ettiler. apısane er mum Mü ürü B. Bedrij dün Edirneden dön-
Bununla beraber TUrkiyedeki ihti- m~ştür. Bay Bedri, İstanbul, Edirne ve İmralı adaları hapisane-
lal merkezinin hareket ve faaliye- lennden Zonguldağa gönderilecek mahkumların işi ile meşgul 
tinde de terakki vardı. Maıkedonya olmuştur. 
garnizonları, zabitleri, hareketleri Edime hapisanesindeki ziraat işlerinden çok iyi neticeler alın-
sevk ve idare ediyorlardı. · mrştrr. Geçen sene ekilen süpürgeler hazırlanmıştır. 

7 ürkkuşunda dün 
Derslere başlandı 

I
• stanbuldakl Türkku.,u, 

dünden itibaren Beyazıt. 
ta VnlvenlU,nln arkasındaki u
h&da ameli derslere baflaıruıtır. 
Bu münasebetle yapılan mera
ılmde İstanbul Ha.va Kurumu 
mUdUrU erklru, kalabalık bir 
halk kiltlesl bulunmu,tur. 

Enelii, bando İstiklal mar
ı;ıını çalmı ttr, Bundan eonra, 
Türkkuşu reisi B. Nurt birkaç 
söz ıöylemlş, TUrkkutwıun Udn 
el ders senesine girdiğini, bir ıe-

nelik çah~rr.alardan ~ok fyi ne· 
tiooler almdığını 'anıatnu11tır. 

Ttirkkuşu mualllmlerl tarafın. 
dan yapılan su;ra),!t tecrilbelerl 
halk tarafından bü 'tik bir all 
ka Ue takip edilmiş \'e gen~ 
le.r ~k alkı!Jlanmı tır. 

MuaJUmler. talebeye ame'i 
milnzene dersleri ıö termltleı 
ve bandonun ~aldığı Cürnlıuriyet 
ma~ı ile merasime nihayet ve. 

rilmlftir. 

O 
-, Bu sene daha ziyade pancar ve eo. 

nlar A yusturya • Rmı kon- G • K • • • • • • Ya faııulyuı ekilecektir. Buradaki feransınm vilcude getirdiği azı oprusu hkfl ====================== 
Makedonya ecnebi kontro!UnUn teh ma mlenn ıayrsı biraz daha artı. B 

• rılacaktır.Zonguldağa gönderilen(50J U YI ı 544 ç 
likesini ve seri bir hareketin lijzu- 1 t y. rnahkılm da oradaki tesisatı bitirmek av u c 
munu idrak etmişlerdi. 1907 sene· n C a a 1 1 ne üzeredirler. Buraya yakında Kara. 3' 
sinin Rus ·- İngiliz ihtillıfı, şimdi- ~ deniz ıahiİ haplııanelerinden, latan • E v •+ y +• k 
ye kadar İslam dcvletletinin istik- G . • k. bul hapishanesinden cezalarının bir CJ 1 men e 1 c ece 
lalini idame etmia olan rekabete ar- • -..: e c 1 1 yor kısmını iyi geçirmiş, aihhatları ve s 
tık nihayet verilll)lş olduğunu g()8. ahllklan dUzgUn (200) kadar mah- ~barif Y e~aleti, memleketin muhtelif yerlerinde yeniden aça• 

cagı çavu§ eğıtmen kurslarına ait hazırlıklarını bitirmek üzeredir. teriyordu. Bunun için zaman dardı. Gazi köprUsUnUn yapılmasın& bir klım gönderilecektir. 
İyi bakılmıyan ve iyi fqe e~mi - UrlU başlanamamnktadır. Evvelce Kömür 9irketlnin de devamlı amc 
yen ve mevcut rejimE' az taraftar >n beş metro üzerinden kakılan tec- leye ihtiyacı bulunduğu için Adliye 
olan orduyu kazanmak kola··dı. ha- ·übe kazıklarından iyi netice alınma.. Veklletine müracaat ederek çalıttı. 
reket nefsi Sellnikten ldare ve ten- . \ığı için bu 18 metroya çıkarılmış. rılacak mahkumlu işçidir. Kömür 
11ik olunuyor ve Franmasonlarla t- fakat 18 metro derinlikteki ayağın da madenlerindeki amelenin çoğu civar 
talyanın Resoimento zamanındaki yapılacak köprü için esaslı bir isti. köylerden gelen rcçberler oldukları 
gizli cemiyeLerin misali takip· edi- nat vazifesi göremiyeceği anla- için ziraat mevsimlerinde işi bırak. 
terek, sırlar en şiddetli bir eu'reUe §Ilmıştıt. Fuat, kazıkların.daha ziya.. maktadırlar. Yeni ceza kanununun 
muhafaza ediliyor.du.. Kaydeailen le uzun yapılması ~em masraf mese. ger.en sene değiştirilen onaltıncı mad 
her aza, ancak yakm arkadaşlar . e:.i, ı onı do p.-ojçut.u ~bd"'n'" ... 1A1\ca. n<>•

1
"

6 
l?'ÖrP. hsu:T Wtoh'l.f1mlarm rta 

dan iki veya UçünU biliyordu.. Bu- lardır. Bu yüzden ipşı,.atı üzerine a. meşp.ıU:n tabliye edilmeleri 18.zımgel-
nunla !adakatsizlik gösterenlerin an grup, belediye ile temasa lilzum mektedır. 
hıyanet sabalan tahdit edUmiş olu- gördüğü gibi belediye de proje bakı. Mahkum.iyetlerirltn nev'in~ göre 

mından B. Pijoya mUracaata mecbur >azr mahkumaln muayyen mud.detle. 
yordu. İhtilal hareketi, seıanikten kalmıştır. - rini bitirdikten sonra serbest bırakı. 
itibaren Makedonyanm diğer şehir- Almanyada bulunan belediye köp- lacaklardır. İmralide ve Edime ha· 
terine ve padişahın sidcietli muka- rijler mUhendiıııi Galip bu işi de hal. pisha~esindek_i bu_ gibi m~hkfım_lar 
bil tedbiri. genç TUrklerin hazır - odecek, köprünün inşaatına başlamak da mu~detlerı gelınce tahlıye edıle. 

tıklan henuz kemale gelmediği hal. ıçln ancak bundan sonra kat'l bir ceklerdır. 
de harekete geçmelerini mucip oldu. karar verilebilecektir. ---------
4 Temmuz,1908 de genç bir zabit o- -- Ölen Profesörün 
lan Niyazi &v iki yüz klıtilik u«e- Is Kanunu 
ri bir kuvveti Resneden Makedonya Cenaze Merasimi 
dağlarına kaldırdı ve oradan halka H 1 v 
beyannameler neşretti ve gönüllü azır ICJI lkl gUn evvel Alman hastanesinde 
çeteler teşkiline b~ladı. • tı kanununun tatbiki ba.zırlıklan ölen Fen Fakültesi hayvanat profe-

sörü Aleksandr Navılin dini nıera. 
· , lerlemi§tir. İstanbul mınta.kasının 

B 
eyanna.meleril?' anahtan, hUr. beya 

1 
. simi dün yapılmıştır. 

rlyet ve Kanunu E!aııt idi.' nname erı tama.men toplanmış. Profesörün cenazesi Atman haata.. 
İ8yan ruhu yayıldıkça yayıldı. A· ır. ~ müfettişleri beya.nna.me ver. nesinden kaldırılmış, Aynalı Çeşme
sileıin ıil!htan tecridi için sarayın memış olan müessese olup olmadığı- deki Alman kilisesinde dini ayin ya. 
emri Ue ~önderilen kuvvetler ateııı nı tetkike başhyacaklardır. pıldıktan sonra cenaze tekrar Alman 
etmcktep imtina ettiler ve general- Kanunen teşkili tekarrUr etmit 0 • hastanesine götUrUlmiletUr. Cenaze 

• !eri vuruldu.. lan işçi hayat sigortasının devlet hi. merasimine üniversite idarecilerile 
13 Temmuzda Enver Bey dahi da- mayesi altında büsbütiln yeni bir sis- prof~s?rler, ~en fakültesi t~lebeleri, 

ğtı rıktı ve aynı' gU d o lt tt tem dah· ı· d 1 . kendısınln §R st dostları iştırak et. 
" n ~ ııman · 1 ın e yapı ması içın Anka. miştir. Cenaze, profesöıi.in memleke-

tihat ve Terakki komiteti resmen rada bazı esaıılar hazırlanmııtır. Bu ti olan t.viçreye nakledilecektir. 
hareketin ö~ma geçti ve 1876 Ka- sigortanın şekline nuaran, be§ kol 
nunu Esur,:ı. bUtiln MıU<edonyada üzerinden faaliyete geçilecek ve her 
memleketin Kanunu E8aııl8t olduğı,ı 
il!ri olundu. Saray, dehıetle ııanıl- kol işçiyi koruyarak ailesinin i.stik. 

Tramvay Kazalarına 

Kartı Tedbirler mıştı. Makedonyadıı.ki tU isyanı bu halini temin edecek esaslan · ihtiva 
tırnnak Uzere Anadolu ukerinln edecektir. Bu sayede işçinin doğacak 
gönderilmesini istfyen Padi,ahm çoc,uklan için yardım, kaza halinde Dün bir gazete, tramvay kazaları 
son teoebbUsU de tesirsiz kaldı, 

23 
muavenet ve tedavisi, haatalık zama için yeni tedbirler alınacağını, tram-
runda muayene ve sıhhi tedbirlerle vaya binecek en eon yolcunun tram. 

vUkelA.da Padt,aha., Kanunu Eea- iyileştirilmesi, ihtiyarlık zamanında vayın ~rka ~~pısını kapamaya mec. Temmuz ıııabahı akdedilen meclisi 
ihtiyacına kafi bir vaziyete sahip ol- bur edıleceğinı. ya?.mıştı~. Bu husu_s-

slnfn b~şolunmuı zarureti tavıi- ması \'e ölümden ııonra da iş<;i aile. ta henuz beledıyeye milracaat edıl. 
y~ ve kabul edildi. sinin sefalete dUşmekten kurtarılma. memiı;tir. Mamafi belediye mesele

aı gibi hem l<;timat. hem de iktisadi nin bu şekilde tatbik kabiliyeti ol. 
ba~ımlardan işçilerin menfaatleri madığı kanaatindedir. 
komnacaktır. Eğer tram\'ay arabalanndaki ka. 

pıların acele olarak otomatik hale 

Geçen sene, Eskişehlrde Çifteler 
çiftliğinde açılan ve Eskişehir, An -
kara mmtakasmın yalnız yaz ve son
bahar toprak va:tiyetini tetkik eden 
84 çavuş eğitmen, birkaç güne ka
dar yine ayni yerde toplanacaklardır. 

Çöoler gelecek 
ay denize 

Bu yaz devresinde, 400 den fazla 
c:ayuş. y~ni açılacak kurslarda yeti4- Jo· ·ku··ıu··yor tı ... , .. ,.6".... u~ 

.. Çifteler çiftliğinin Mahmudiye kö- Belediye, çöpleriıs denize daldll. 
yunde açılacak olan bu kurstan baş- mesi jçin hazırlıklarını bttirmek üze. 
ka. ayni yerde yenJ bir kurs daha ku- redir. Çöplerin denize dökUlmesi i§l. 
rulacaktır. İkinci Mahmudiye kursu-
na 100 köylü çavuş alınacak, tahsil 
ve yetiştirme tşlni fgtanbul ilk ted
risat mUf ettlşlerin4en SUleyman E
dip Balkır idare edecektir. 

ne ancak mayısta b~lanabilecektlr. 

Mahallelerden toplanan çöpler, is. 
kelclere yine belediye vasıtasile taşı· 
nacağından yeniden kamyon alına. 
caktır. 

DlCER KURSLAR 

Y
. E k" h' b -

1 
H .d. Evvelki akvam çöp meselesi yUz11n• 

ıne s ışe ıre ag ı amı ıye . • . 
ko"yu·· d .. .. .. b" k d h t · den ufak bır hadıae olmuştur. !starı. n e uçuncu ır un a a esıs 
edilecektir. Bu kurslara da 100 ça- bul yakuınm çöpleri Davutpaşa kış· 
vuş alınacak ve okutulacak, teknik lası civarında bir yere dökülmekte 
şefliğini Eekişehir ilk tedrisat milfet- dir. Belediye kamyonları akşam gec; 
tişlerinden Remzi yapacaktır. vakit buraya giderlerken sabahtan 

Birisi Hamidiye, diğer ikisi Mah- itibaren yağan yağmurların tesirile 
mudiye köylerinde olmak üzere Es- yolda saplanıp kıılnu§lardır. Kamyon. 
kişehirln bu üç kursunda yeniden 200 lar kendi kendilerini kurtarmak için 
köy eğitmeni yetiatirilecek. gecen se- çok çalışmışlar, neticede vaaıta iate. 
ne kursu bıtiren 84 e~itmen de tah- mek mecburiyetinde kalmışlardır .• 
sil ve tecrübelerini tamamlıyacak • Beledi~eyi maddi zarara sokacak e-
lardrr. sruıh bır ha.sar olmamıştır. 

Bunlardan başka Edimede Kara
ağa<;ta kurulacak kursta 100 ~avus 
yetiştirilecek ve kurs f!!efi. !zmir ilk 
tedrisat müfetti§lerinden Ferit Uğuz 

olacaktır. 

Samsun ilk tedri11at müfettişlerin
den Ali Erdoğan Kar8t& bir kurs ku
racak ve Kars merkezile mülhakatm· 
dan gelecek 60 çavuf Uzerlnde çallf& 
caktır. 

Erzincanda tesfıi mukarrer kurs
ta da 100 köylü çavu• okutulacaktır. 
Bu kursun teli Urfa ilk tedrilat mU
fettl§i Nejat olacakta'. 

KURSLARDA MUALLİM 
HEYETLERİ 

Her kursun b~mda bulunacak 
şeflerden başka aynca muallim ola
rak bir çok müfettiş te istihdam edi
lecektir. Bütün kurslarda çalıştırıla-

BIRK~Ç 
SATIRLA 

S enerl mayin, diin de bulunnı
manııı,tır. Hopa.dun Deniz Ti· 

caret mtidilrlüğU.ne gelen bir telgraf. 
ta o civardaki ara~tlmıahınn menfi 
netice verdiği bildirilmiştir 

• 
T Urk kadm ht'kimlt'rl kuıınml a. 

ym ~klztnde onwı<'u yaldö
nttmllntt kutlıy&<'aktu. 

cak ilk tedrisat mUtettielerinin sayısı 
24 tilr ve bu 24 mUfettiı, her kunta 
grup btı..!tı olacaklar, eğitmen nam~t· 
lerlne köyUn tahsil teknl~ini ~i'h-ete

ceklerdir. 

1 908 Temmuz 24 tarihi. TUr. 
klyede ihtilllin muzaffer 

olması ve Kanunu F.8uinln bir 
daha tatbike konmasile me9hur -
dur. Halk, muzafferiyetln şevk 
\'e gurur dalgalan ile coş -
muş. vukua gelen 1nkıll -
bın bUtUn mrıııasını anlayama. . • 
malda beraber, heyecan ile çıl.gm 
hale gelmişti. Uzlln tazyik altmda 
kalmış olan hUriiyet neşesi, his ve 
fikirlerin serbe8tçe ifadesi imkanı, 
sarhoş edici bir tesir yapmıştı. B

0

U
tün din ve ırklar arumda kardeş 
lik başlamıştı. Manzaralar. ihtilal 
zamanlarının kehdine mahsus me -
serretlerine benziyordu. '\lüsliiman 
hocalarla hırlstiyan pap11zlar biribi-

Taraçadan Düterek Öldü sokulmuına imkan görülmezse bele-
Taksimde Nane 8okağında 17 nu- diyenin tirkcte bazı yeni teklifler ~~~~ UM~i~ek~i~ Tram.===========================~ 

maralı apartımanın en üst katında l:t~kVı. • oturan kahveci Rüırtemfn metresi vayaaki ~al~balığın önüne geçmek I~ ıfr'L.19--==e..01 HM ~ı 

rile kııcsklaıuvorlardı. 
· (Arka1'f var) 

d H' ta d geçmek içın ıstaıyonlara gelen bal. (\J"" 
ma am ıra, raça a çama - km numara eırasile arabalara bindi· 
şır a~mlakktabeiken: bir a5ralık mu.~ka. rilmesi fikri bugün için tatbiki im. 
.zenesın ay trnış ve 1 metro yu • kinıız tedbirler arasındad r 
· :ıeklikten dUşerek ölmüştür. ı · 

Bir Çocuk Çiğnendi 
Diln akşam Horhorda feci bir oto. 

mobil kazası olmu~tur. 2029 numR· 
ralı taksi otomobili, 11 yaşında bir 
kız çocuğun& çarpmıştır. Çocuk ağır 
surette yaralanmıştır. Şoför ya.kalan 
nuıştır. 

Emniyet Müdürlüğü Kadroıu 
ÖnUmUzdekl hazirandan itibaren 

Iııtanbul Emniyet mUdtirlUğU resmi 
ve sivil polis kadrosunu genişletecek, 
kaçakçılık bUrosu da takviye edile
cektir. Yeniden alınacak olan polis
ler, orta.mektep mezunu istekliler 
11rP•ınt1aJ" ~çHer.ekti" 

Bugünkü hava: BULUTLU 

Bugün hava, bulutlu olacak ve mütehav 
vil ıec;ecektir. Rüıılrm po1raıdan mute
dil bir ıüratle esmesi muhtemeldir. Akde. 
niz sahil msntakası kapalıdır. Karadenizde
ki fırtına kısmen ıükünet bulacaktır. 

Dünkü hava 
Dün barometro 761,S milimetn. hararet 

sn cok 13. en a: 4 •antiırat olarak teıblt e
dilmi,tir. Rüzclr poyrazdan hafif bir ıilrat 
le eıımhıtir. Havı. ııuretl umumiyedı kapab 
vl! bulutl•ı aecmiırir. 

1

4 üncü ay Gün: 30 Kasım: 148 
1355 Hicri 1353 Rumı 

Muharrem 22 Mart 22 
Güne9: 5,39- Öğle: 12,17 
!kindi: 1~.t>3 - Akfam: 18,36 
Yateı: 20,09 - lmeak: 3,57 



TA it 

• 
Ordusu Galib 

Ci.EK 
Rakı Sarfiyat. Artnufl 

8evbdlecek teY mi acaba! 
Baki urflyata &rtmll dentek, ayık• 

far aıe•m• demektir detti mlfl 
...... nla, blrlala dedtjl .......... Madrit 

FAKAT ASiLER 
YENi FACiALARA 
SEBEP OLDULAR 

_____ .......;;....;:.ı.ıı. __ ....;.... _____________ nm karmada da bdeht.e dunlqa g1. 

1 1 H O d d bl dana ne il&! LildJa mtlhartk şe7 

ta Ya ava r usun a bir kere mideye indi mi berkesin ,.... 
relbacle yatan ulular ayak1amr. 

Z b 8144 
IDmW blNmea -er, ldmtsi kama 

40 3 2 a ·ıt ve oeker, kimisi ~bal oeker, kimim ..,. 
atar, ldmlıll palavra atar, fakat h~ 

K k Z b V 
~ blrt dotru dtlrtlat hani ta çalar krylf 

üçü a it armış . T ~...:=.::""....:: 
Roma, 3 (A.A.) - Kral, bugün 14 üncü yıldönümü tes'it edi· ben! 

. 1 Gerçi lnhlurlara varldattır, ..rn-
len aakeri tayyare kuvvetlerinin bütün cüzütamlanna. merasım e .flltaa u1:mul iradın artmuı deanek· 
bayraklar vermi,tir. 1931 de yapılan teşkilitm yerine kaim olan tir, demektir amma ne bUeylm ki, 
yeni tayyare tetkilitı da bu vesile ile bugünden itibaren meriyete rakı ll&l'flyatmm artmuw ya nlu içe
konmuştur. nln oo'jahnuı, yahut rakı ~nler'• 

83 Ölü, 125 Yarald 
tün 17d~, 3 (TAN) - tıpanta hük1lmet kuvvetleri yatanda ıı:· 
P&nyae~ elerde faaliyete geçmek ü.ıeiec:lir. HW®net. buı\ill • 
ill1nıt lflnda bulunan tıpanyollan askeri hizmetlerini ifaya ça· 
matı tız:· Madrit müdafaa heyeti bugünkü tebliğinde ıu ınal6· 

YtUmek kamuda, f1I 9antlı!ı----------- daha ook içmeleri demek oklutmaa 
tetelddll edeaekdr: cöre haydlaaacak bir tefdlr. 

1 - Dört memleket hava mın Loınarılm a luuJar •YYat oldakça çabtlll& ... 
taJralan lnunaaduabil, e; . blllyetlerl y..-ma batlwm, n bark-

1aıek larma olan allkl yavq yavat uabr. 2 
- Bir ŞhnaU Afrika y8 s •• • Böyleee kendine saran oldata kadar 

~a;:·lmmanclaabk: 81· ÖZU lÇln ~nuyaa bir an•ar olanık eemtyeı
r venyor· 

HUk • 
... __ Anıet kuvvetıert Aıwecill isti-t-----------ı 
A&Illetinde ile ı • • • D I + \'etleri, 8.IÜ ~emektedir. TOP'U kuv· uç ev e 
\'e Mira erın Jardak, .Almadronee, 
"""- b~eno mevzilerini bombardı-

eft.ya. Sardunya. Ubya ve F~ 
deldmcleld ttaıyaa adalumda. 

ttn lll'tmda bir yttk nlmıya ......... Bir 

Mu··sabaka yerele lçıenlerln adedi aaldık~ eall
•nlann adedi, hbaaenaieyh bubi~ 

--u etınişlerdir. Madrlt ve Harama ıtt•f k Hava kuvVetleri alay, liva, fırka ve 
~erinde sUirunet Vardır. Alıiler i· 1 a 1 hava fi,lolarma aynim.. 93 gruptan 
bn~- cephede General Moekarclonun 

1 
ttıarettir. Kara ordU8Ul)da 5 alay tett· 

h:..~etk ~er cephe.in~ bir baskın. Kuvvet ·, kil eden tarulut filolarmdan mUrek-
_,,,:::~ diltmam bet kilometre gen kep olan 5 grup bulunmaktadJr. De-
--"UUfünü bildiriy , -ı- orctusunda. 4 kumandanlığa aynl-

Asuer ~r.ı.ar. Pari., 3 (TAN) - BtlttlD pzete. w. 
haatane:::metin Kordovada bir ler, Küçük Antantm BeJpt toplan.! Hiilmmet lıuovetlerinin llllf• mlktan gayri muayyen hava fi· 
ile lf1rere bardmıan ettiklerini ö- tmı tonunda netredilen teblifin tef. laflalıınndan MaJritte ıoıan bulunmaktadır. Bu kuvvetlerin 
en~ mukabele olmak Uzere ta- airil• meşgul oluyorlaf. Umumiyetle (Kari 11"1'a) lnflaı eabtt kadroeu, 4032 zabit ve 8144 ktı-
u,. - . bombardmıan etnıltlerdir. ileri .UrUJen mutalea töyledir: KU. ----------- --ı-ıtten lb~ttir Bu rakamlar ,.:_.:.-.ı.otörıtt altI ut t.a.yyareei ile ya- çllk ltillfm df.tılacail hıkkmda.kt çtlk ...,. • ' 
~bu bombardunan neticeeinde, elr lhtJmaller hop. c;rlml~· Küçült İti. 19411911.tnd• 7870 ve 12,647 ye ÇI• 

~ ÇOcuk ve kadın olmak üzere 83 llf devletle:i arumda ,eni ,bağlar KUÇOK HARiCİ bnlacakbr· 
~ ~iişmtıştUr. Hasar, çok mU ·vücuda getirilmiftir. c;ueteler, Ro. HABERLER -----

Ankara. S (AA.) - 'l'lrk 
DlU Kurama Geael Sekreter· 
qtaclell: 

LGpritma sidda 'ftl~ 
brllhlou bululardu en l8alleW 
edene ytb lira hediye edlleeek· 

tir. B1I bedin .-ı1c1- .. Bu 
...... tevdi ec11ı-.t1r. Cevap
lar ..... aiti ......... War 
verlbnll o1maım. 

• 
A11bn, 4 (A.A.) - Tttrk 

Dil Klll'llBla Geael Sekret.er • 
~innt ~ aralananlann 8&YJlll 125 tir. manya, Çekoelovakya ve Yugoslav. A .k da 
1ar hlll'l.p 0 1m111 ve bir çok bina· ya anlqmumm devam halinde bu· B alpr Kralı, Yoeoeıav. m e rı a Oefb .. 'l'MeJb mlllablka-
l aedelenmiştir · hındufunu kuvvetli cUmlelerle teba. Bulpr doetlak pMtt ... mlkWeti ap.cte memJtıke.. 
' !Curı Kurtubede rUz ettiriyorlar. mtlnue"betlyle bir kaç ,.... 3 o o B • ~ tlll her tarafaMlu 41 telgraf 
"-•· ube eephlllinde htıkdmet kuv· Viyana, 3 (TAN) - Küçük İtillf a alpnvermlttlr. 1 n ~ ve 185 mektapla a,tlnk edll· 
-~rı Pozobl .... o cepheeinde taar- • i 
J~a devam etmekte ve Pomb _ toplantamı tahlil eden gueteler, Uç ~ mittir. lttlnk edenler, mee • 
aıı d • G . V tek lwlıpnwd.. • .. ,....v. 8 

k co cenubundald CMjo kuabuma evet lttifakmm dağılmak ihtimal· revcı ar prof816r, 8 ıabay, s emellU 
_adar ileri Waı~. Bu !erinin bot oldujımu, ittifakm bir l[llllıv, u ~ 11 me • ~ 
~·~·~~ ~~~~~~~~~~~-f~~~~~~~~~~t~~~ıocx~~ ~B~·~·w~ 
llna J'l.lmen iıttHmetçUer lıerfiaiıi4e • Çltfj'a ~~ 1 ....,._er; t aa. 
devam etmekte ve 80n gilnlerde yedt Jl il Ço M _...,.,. ojla baab" ımı ,aptıldarl 2' ••tlrk PfY, -- llanlr, I pıııteel, 18 w., ı 
ldıometre ilerlemiş bulunmaktadır cuk bö1'lk bir.....,... 1• deaJerln Ablplerll• 'J&Pdaa b!r ltiW tleeu, 1 •11atkir, 8 eenaf w 
lltıtimıet tayyareleri Ponurroya d· y ..... __.__ f'lllllA lif;lnk edeor*tlr. neticeainde nlha~ bulmQftur. Bu 8'dcllr. 48 lrtıd de J&ln1S adrN 
~a elli kamyondan mürekkep bir unlllll Gördü • ltlllt muClbliace amele yevmiyeleri ~ meelellal IJildlnlemlt-

verıd vereeek olanlarm uvmr artar. 
Ben açyk BiyHveybn. Rakı urtlva· 

tı ve bu vözclell kasam'• para arkaıo 
dar .. ..;.... n kadAr wevlnlrlm. Alf
slndtıa daneAlnn hlMl tlylemlye bl
mem HbmD var mıf 

11. FElEK 

Habeıten 

Çıkarılan 

Hintliler 
Roma, 3 (A.A.) - Adieababzlall 

bildirildiğine göre Hintli Mehmet Alt 
ticarethaneei mu.tabdeminindm ilk 
grup. eehrt terltetmiftlr. 

İtalyan makaaıt:a, muharebe _.. 
smda Habeşlere •ilih- vermek ve harp 
ıen 80lll'& c1a a<Ms acut*jl·, ... -
malda ltllam ..ttıiii '* 
memleket haricine çıkanlmıama 
lllD evvel karar vermı,ttr. Bu 
tngiltere ve Hindiltan tarilmdaD 
testo ediJmlttlr. 

"1 kolunu bombardıman etmlşlerdir: Ankara, 3 ·(A. A. A merlb Cttmlnd' Reill artmakta ve lt prtJan l81lh edilmek· tir. 
~eraı neııano radyoda aöyıecllti geme kuruntu tatJIDd.:OCUk emr. beyaelmllel 111r •••• tedlr. Türkiye • Romaaya 

nutukta., hiicfımetin bu taraflar- bet dnde 3115 OOoufa ton ~n rau tertip edeeeil JUl•dald 8lmdl otamobU eııdtlatNinde ·---ı 
: kazandığı muvaffakıyetler hakkin mittir. Bunlardan 228 .::= em; ,.y1a1an t.ekdp e~· 120,000 emele. muhtelif endtlatriler. Fransccla 1 slzlk Ticaret Görü,., .... 

"bıantlmıyacalr yalanlar .• demiftir. ve tnne PMI lberlrestn poll~ • de amele 
, Balk Cephesinde rinde bakılmıt ve tedavi edilmtftir. • Dlllb amele pardlla • iTO.Ot» grev yapmütadır, Parla. 3 <~ A.) -27 mart tart.. BWcret. 3 <TAN) - Bildiril 

en__. cepb--'-de htı1-A-et ~·-- - 1 den ldfa edeollf lllY· •n•J!lty 
3 

(A. A.) - Amert. hinde ipl"trbı miktarı 388 920 oJa. göre Tllrk - Romen ticaret 
y&lll&l 'ANll AIUU ua.," - Dük - l'l:adald unele ihtilifmm son inkip.. - ı.. - -an-ı..H.. ' ' • 

~eı: ~pana iaim!i asi kruvuörünU di Yiftcbor lenen putlnla eül nW LaM fı, Fotd fal*l1rali.nnda .. kollan ka. ı-aa * 111
" __...........Bu miktar, re- munn mtllakere etmek Ur.ere maı1• 

VVlllD&l&mıf}ar, kruvazör yaralammt bari llltlerle bir mlllD& ,-.. vuıturma" rrevine hıltl'"mıu tek. oen haftaki mfktU'dan 4.981 \re P· veklleti mnatetan Bay Faik Kml'mııl 
!:_~. Aragon cepheaiiıde htı· Evlenmlyecek Dll'1 ,..adır. l1nde tecelli ebnittir. çen tene bu zaman teebtt edilen adil- tunun riyueti altmda bir Tllrt 
... \Ullet tayYarelerl, benzin ve harp * tard&n da 78,207 ebiktir. yalm14'1 8llkretl pleoektir. 
==~~- vagonlarmm durdutu bir Pari8. 3 (TAN) - Blıbk tn,wz M.... kaplttllla,.ı.n 1 Şeker Konferansı JL-!-~- ,.. ____ ,. 
-.._yon olan Katalonya11 bombardı· tnJmm Kadım SlmPlonJa 

1 
• •Olltrlde .,._.._ llllllTIIHA ~ 

lblla et:mittlr. mek t1zei'e yakmcta Tur ..U: en • .,.. olaa Nahu ..,_ lleyetl Lonc!ra. 3 (TA.1') - Beynelmllel Teldrdi.f, 3 CA. .A.) - Halkevinin 
.., Aaller Buk. eephesinde Derledikleri Up )(adıma mttllJd 01 ............ h.~ .. re • dlm .......... ....-. ..... ,eker konferauı puarte.ı ctlntl bu· Ud defa tekrarladlfl tbnlrreflk Ah· 
"' ve erini ---.ı --.!!!:•m tir. l'&da toplanacak, Almanya da bir he- met Nuri ..,.uıde binden ful& n. 
htıct Yenı mevziler itgal ettikl da.ki haberler tekzip eclillyor • yetle teman ednecektlr. defl"'ıg bulunmuttur. 

Karql, 25 mart (Taynm) -biı hiyorlar. Serrati, ~al edileceii • 
dhiıeıı mevziler arumdadır. Belba· ----- blr TUrk abftile etleri ve OOCU 

~S..:.Slspanya Harbi Sekizinci Aya 
talar htlk6zn~ertn elindedir. Ve 

B 
bugün buradan pçmltlerdlr. 

astı nlatana gidiyorlar . .Afpn ordHll 
da muallim lllfatlle hizmet etnı«ı 
ırıere uaııca müddet için mub 
akdetmltlerdir. =:::vemet tiddetlidir. Fakat t.tih· ı• .,...,. dalda ...... 71ae ....

1
. • • • • • • • • • • • • • a • • • " • • • • • • • • • • , • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 
~ lnanandanmm cllmhurivete alla• •Wıha "Mlaemldlr 
bir blldiıiıtedeı.k ~an tarafın• lr&e· ..................... ....: y AZAN : öMER RIZA DO~RUL 
1.A...._. ~ Bununla betaber htl- ld 111N1u*"'• lelea haberler biri-
~ ~ vaziyete hlkim bu· ......_ a,ymz=k!a beraber daldll 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •" • • • • • • • ' • • • • • • • •• • • • •• •• •• • • • • • • 

' • ...... ................... ol- -~ lmdaldan ,. ......... ....,.. .... ........ lmrtarmaja .... 
• kıoraanbk ? 4 ,.. wa ...,,....,.. Ba.....,.-. _. ve ..... ...,..._.....,.. laer l1Uett.e ......._....,. lcla _. 

'Londra 3 mı idi JaarWa • iMlnll ve • '9lflall l8f8 ı..- koramütd'· Fllbt 111& •1' tıtmıdea ~ ..,.... 
tan ~~.A.> - CebeHlıur;!; _,,,.. ~ ,_...-.... a. elmlaarı,et 11.....- .__..imle -.111er" ,..1111 ... ., ...-. 

bal'D l'elrılleri e ıöre, tispanyol lld ..,,.... , ... earpu ea bubi llOk· .adi ve blPsı- .. 9!_ _,,.... da taanm ...,erdir. 
lloJlanda va~ Cebeltıttankta-Aek- ta, .........,. bnetlerbda yoral- 'ftldyetlal ...... ..... ......... aa..........._ ,........ ..... 
leriııde Ceut&n durdurarak ;,vu ...... , ~· •hempte- B - ..a..u• .. _ ....... ___. _, 1llk bir muattalayetle aetlael•• 

A ~rmtıaıerdir. tas1lk _.r1 ve-... .._ ...... - --~ -....,.. bmdarm blrbdll idi. 

lıaı~~(A ·a M) ~~d·!~a Uda• ~ ......... ...,.aııl........ llaJa abm11I ........ tarif Baaa ._... ... lllr tMnas ... 
k ofto ~ 1DUU m ~- 111. a•A---.a- ............ Jl8lılmetlll Dffetlerild ..&&- WP--a- -L.. L-1 

e ontro1 bUroeu J)llldll ...,... - --- idi- •- _._... • .._.. .-.. -
~~aıuıu.tır. ~~.::. kamet kavvt*lefl, Wer ~ ,ettslbwide...... olllda.... .... ............. .., •• 
.&&IUlll ve hudut PGetal ........ fiV ordamlll .......... .......... .. ......,. .............. m.Myetbd ......... . 
lbeınur1a.n selecek armm bqlıea poea faik ........ kar••ıla P. delllf.b'dl "Wler, pnlt ..,..._ Bw ~ _.... ~ 
\taP.ifelert bqriıa rlcl~a~ :!,;;, ........ ......, " • pbww ,..,.._ ......., ..... O llarlli lserlade ook mlı ı1r .-. 

İkhıct derecede anur. .... __.. .-tetrlae ...._de- İİidar ld, aldl ....... lf&tnll .... tll'. 
~ IODra VQifı nıe.nurıar da bir .,.ayet 1§...Y--.. ..,...,. ..... _,_ ,...... ............ ..,...,., verae................. ... ,... 
lardır. elerbıe bqlayacak ft9 ~~ _.... b•K6ıft .._.., ...... ..._." ......,_ ... lallılalet kut........_ M • 

MiDetıer Cemiyeti Binuı 
~a Kar91 leonmayOr 

'- lllildaf . 3 < A.A. l "..ecen nee ha
~ a.aaı iQin, Milletler cemiyeti 
..... T, 'hrartma .. tecrllbeei yapıl-

• fıerUbe Deticeft\cle Milletler 
~Ynlın llmımım ldnunıda dıean 

lllk 8111DldJiı anlatılnuttır. 

~ ~ ..... ... ...... .......... .....,..tıeimll tin ..................... ~ 
~:. .... .-..-•......... ... ..........,.... • .,.. ,.._. l'Ull ._.. ... ._,ıs .. .._ w 
'*~-=-.._'*.,.,_da lnlY· m kan..,....- ftlltl ..._ ı., ., ...... bt'I '*......,. &1-
melde~ e11....- .. ......,.yr,...._.ls........ l'Mllcltr. 
yetJerbd ~..,_kin ham· tumayr tnllMlaf ea. Wr ..-...... llMIRIN ~: o :: a ........ "Cllllh~......... ~~~ .......... __ .. .__ ......... ~... -~- ,... ........ - __.".,... .,... ••-=-bt'I Wr safer ti mahafm etmeldellr. l'llbt ellm 
._.. Wr _ _....., halll'hk· hurlyetı '11••eUerl ....._eti ya. 

-----~r'F~ 

nsnzula ...... tem.il --- .. 

..,.. .. lideri Ye &.peldll ·-
tala .............. ....,... 
.. llllnbt ............ . 
1111.._., Moatrl..,......_ ...... 
1ü lllr _,_,,...,... .aaalıı• ..................... ._. 
-..hdrıh• hllıatvı• --....,.. .......... .....,,... ..,. ............. . 

llmrmatlıırtllllr........_118-

rl. ••at...,.,_.... nncejl 
Mtl11hrılea hb•1ı ıkte Ye llmn 
...... & .......... ,.. .......... 
.... tlılııllıde .. ,............ aalat....... 
..._ p ıa&llır, M..trl lmMfe • 

w sı•W lllr ...._ ••medlll ....... ,..... ............. . 
,..... ...... dojrap ...... ........................ 
da Mı! "1er. lllm lalktı un• de 
a,.I tlldnle olap almı.. ._. 
.. ...... l'allat .... ilamda 
Moatrl _,.,._ .. maftffala • 
fefalgQe atr&JM&lm• _.... 
lllr emare Jeldar • 

O.aa tela ..,.trih:lbl mavaffa. 
..,.. -~bekleriz. 

Fransa lıılsl 
40 Saatllk Hafta 

ls+tyor 
~ 3 (A..A.) - A.mtle IBllillll 

lumm mllmeuillert fO IUtlilı 
nm bir an evvel tatbik edllmeml 
kmdald taleplerlnl Bqvekile bir 

daha tekrar etmlflerdir. 
Blfvekil ,kendilerine milli 

komıeybmı bu aym 25 inden 
hımustaid kanunu tatblld için 
elen brarn&melerin t.anwlmHe 

olabilecetini bildirmitttr. 

Onnanlarcla , ....... 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
Ahmet Emin y ALMAN 

TAN' h 
kirde h edefi: Haberde, fi-
rüst ' er. ferde temiz, dü-

, sanun11 olnıak k .. 
gazet . l ' arıın =-- esı o rnıya çalışmaktır. 

ı~~U~~ESELEL~ı 
Karabük Açılırken 

Dün Karabük 
dan 3.(;ılın te Ba~vekU tarafın. 
lJi•ı . a nıerasiınl J apdan Kara. 

'l:ö. deın.ır ve ı· 
yenın· . ~e i.k fabrikası Türki. 

sanayıleş ' 
bir s&fh.tuı me hareketinde yeni 

'l'ürki . ın başla.nkıcıdır. 
Je'<le san · 

nin on senelik b. ayııeı,me lıareketi. 
Memıeıketı· ır ma:ı:isi Vardır. 

~ueb· nın Pa.ı.atı 1 nıamuı eşyası-
. olmaktan k . . 

çın tlk düşüniil . urtarmak ı. 
DaJ i kanunu il en t~bır, teı:;viki sa. 
~atı.na . e dahilde &anayi1n in-

B J arım etmekti 
u kan . 

b' ununun hlına . ~ 
ırçok IDÜ*-""' • yesme sr6 man 

lar kurma ""'"ebb~ler derhal fabrika. 
§ebb'· ğa, atolyeler açmağa te-

us ettiler }'ak 
plansız k · at programsız \'e 
dilrnemi ~~an, tetkik ve tesbit e. 
sana ş ilıtiy~ıara cevap veren bu 
tokl Yi ~ zamanda ıtarsılmağa, bir_ 
O)d a; apılaruu kapamağa mecbur 
ha ~·. erha.l teş,·iki sanayi kanumı 
h 1rıc~~e devletin yardımı n blüda. 
e esı ıstendi 
Bunun ·· •• · 

de\'let uze~me .. 1927 den itibaren 
b.e ~a.na~il yuroe elli sermaye.'ti
ne : olduğu bazı şirketlerin eli. 
llk t e\'~~tmeğe lbaşladı. Fakat bu da 

ş· ecntbe idi, ve kafi gelmedi. 
.__ t.nıdJ Ü!,;üncü devrede bulunuyo. 
• ""· y ant bütUn bilum. yi .. den .. ...,,, UA sana gun. 

güne devletin \ 'eya de"·let mües. 
Seseleıini . !:.iik ~ eline germektedir. Kü. 
l<a fabrika \'e atölyeler tedricen 

b Panara.k yerlerini bü'- ük sanM·ie 
ırak .r • it maktadır. Bu suretle memle-
ette bir sermaye terakümü başla.. 

tnıştır l'e -' . . " .. sana,· ı serma,·esının "0-gu d ' ,T '> 
.. eylet elinde toplanmaktadır. Bu. 

RUtı h .. tün Türld ed u J'e sana~iini idare 
lanen sermaye 63 müessesede top. 

nııs bulunmaktadır. 

ha~ae ~a'f>tG·ük:"d'a.h~ su. 

T A ;-.. ===-..::======================== 

iS PA~YA 

Avrupa teslihatma ait vaziyet tetkik 
olundukça rakamların da, insanlar 

gibi, yalan söylediğine inanmak lazımgeli
yor. İngiltere ile Fransa borç alarak su~h za
manına ait teslihat programlanın tatbık et
mektedir. Almanya, Avrupanm en munta
zam ve en kuvvetli ordusunu vilcude getir
miş bulunmakta Rusya, sayı bakımından 
dünyanın en büyük ordusunu hazırlamaıkta, 
makineleştirmekte, ve bu orduya Sibirya
nın buzlan üzerinde manevralar yaptırmak
ta, yeni Roma kıt'alan italyada dolaşmakta 
olduklan bu sırada Eskidünyamn büyük 
harp kuvvetlerini tayin ve tasnif etmenin ko

lay olacağı zannedilir. 

POL.ON\'A 
.,..,.,. .,. 'I' 
c?'JltL:J 

- Avrupa •• Uyanl •. 

• 
~USYA 

;+++++., 
'tTT,.1'1',., 
1 ;: !.OQD • 1 

il 
TUAKtVd 

yetinde kalacaktır. İngilte
re bugUn de hava kuvveti 
bakımından, deniz kuvveti 
dereceıinde hilrmet gör
mektedir. 1ngllterenin zayıf 

noktası ordusudur. Bilylik 

bir Avrupa harbinde İngil

tere muhtemel müttefiki o-

lan Frımsanm ordusu 1ngil-

terenin donanması ve tay
yarelerini takviye edecek
tir. 

Fransanm ordutu onun 
ütihar ettiği kuvvettir. Fa

ka.t bu ordu da sırf tedafüi 
esesla.r dairesinde ha.zır-

;B~~.i~: Avrupalı I a 
vet, bir~ok unıur 

r 
!ardan vücude gel 

mekte, bu unsur

lar A vrupanın Pi 
ya.si ve iktisadi Arasında ----: ............ ,_,... ... ..... v 
duımbira~et- s · ıafi a 
~;~~;r.~!d~ ı rış ı 
le~~k rağmen, . ~Unyanın en bU ~ 
yu beş dcvletını tayin etmek son 
d_er~ce ~Uşkilld~r. Zaten eşya ista.
tıstiklerın en mühinınıt gizli tutul
m~kta ve neşrolunanlar ise müba
Iagala.r ve yalanlar d 1 b 
t d 

o u ulunrrı.ak· 
a ır. 

Yazan : Hanson Baldwin 
(Se~jo:rk Taymisin Parf.., muhabiri) 

ni hoşnutsuzluğa layık askeri bir nin 19~ de yirmi dört, yirmi be§ 
durumda sayıyor ve Alman istila- harp zırhlıar sahibi olm&2ını temin 

lanmıı bukınuyor. Modern tankla
n, mihaniki teçhizatı kiti değildir. 
Fransız topçuluğu, belki dünyanın 
en birinci topçuluğudur. ZabiUeri 
holld d~ A.vrupamn en iyi yetieımiı 
zabltleridir. Maneviyatı ve teşkilA.tı 
mUkemmeldir. Harp tayyartlerl de 
tekem.mUI etmlı bir 18.fhadadır. De
nizden leVi~re hududuna kadar U· 

zanan ve hazırlanan tahkimatı hiç 
olmaıaa, bugün lçln klfidir. 

Franaanın hava kuvveti ikinci de 
recededir. Anlıı.tılan Fraruıa, Italya 
ile Almanya. hava inşaatına rağmen 
bu vaziyeti muhafaza edecektir. 

Fillstlnde ihtilaller 
Niçin Bitmiyor? 

Dünya matbuatının çoğu Fillstfn. 
dtlld mUcadeJe)i, Ara.plo.rla. Musovi -
ler ara.funda bir ırk ve din kavga&ı şek 
Unde gösteriyorlar. ırııısttnln i~i araş 
tırrlınca, bu kavganın milli bir kur
tuluş harclllctl olduğu ac.k o.çık gö
rilnür. Fakat Jt'i.U-.t:n Aro.bı, yalnız 

mandası a.ltmda l aşadığı devletten 
kurtulmak dansında değU, bununla. 
beraber Yahudi lstllisından kurtul -
rnak lddla.ıunda.dır. 

• F!JJstlnde kurtuluş hareketi, grev-
ler !}eklinde devam ediyor. Fııku.t öy
le grevler ki, içinde, tüccar, a·\·ul{at, 
vali, belediye memuru, mektep çocu
ğu, cins, mezhep, sınıf fnrkı olmak
sızın bütün Arap kütlesi vardır. 
Grevciler halkı vergi ve cezaları ö
dememeğe, büyük şeh;rlerde nüma • 
}işler yapmıya sevkettikleri g'bl, tel~
raf tellerini kesiyor, köprü ve trenle
ri uçunıyor, Irak petrol kumpan~·a
smrn bonılannı kesiyor, ac;keri kamJl
lara hU<'Um edl~·or, 1.'ahudi ~ütlikle
rini yağma ediyorlar. 

• Yahmlileri hükfımet konı~·or. A-
rap Jlder1eri hiikiımetle beraber grev 
lerin önüne geçmeğc çalı~ıyor. 12 
Teşrinievvel 1936 da umumi ılevlet 
ve iş adarnlan şöyle bir beyanname 
neşrettiler: "Slikutu muhafa7.a edi • 
nlz, kan dökmeyiniz, bÖJ tik do~to -
muz lngUiz hükfimetlnln hU'lnU ni .. 
yetine itimat ediniz. Adaleti yerine 
getireceğine inanınız.,, 

Buna rağmen grevler durma,. 
Çün~ 

Yahudilerln Fillstlne muhacereti A· 

nıuııu, daha geniş teşebbüslere giriş. 
nıeğe lmki.n vermiştir. Devletin hes 
~·ıibk sanari programı mucibince kıı
l'tıtmakta olan fabrikalar~ bir veya 
birka~ı bütün memleket ihtiyacını 
liarşııaya<ıak hacimde müessest!ler. 
dir. Kayseri kombinası bu sanayi 
CÜzUtamtarmdan biridir. Karabük 
detnir \'e ı,:elik fabrikası el& bunlar. 
dan biridir. Bu fabrika memleketin 
bUtün demir ve çelik ihtiyacmı kar
~ılayaeaktır. Alman kudreti: 

smdan, hiç olmazsa. bu yıl sonuna edecek, ve lngilterenin h.8.kimiyeti 
Ö lu 11 k Fran•anın haua lruuveti: kadar masun bulunduğunu ı Y - Yl arca sürece tir. Fa.kat Avrupa 

raplan topraksız brrakmı~tır. FUlstf
ne )'erleşen Yahudiler bütün topnıltr 
Araplardan ~attn almışlar, ticaret 
\'e tanayle ha.kim olmuc-;ıırdır. Yahu
dilerin Araplardan f>ahn aldıktan 

topraklar bir daha Araplara satıla -
maz. Bugün Arap klitlesi. topraksız, 
evtlz, L,ııız, sefil lsç1 \'e köy'ülerden, 
aç y..,,ıyan bede\'ilerden ibarettir. 
Köylerinde topraklarından malınım 
Nlflen Araplar, şehirlt>rde, fabrika -
larda. bolaz taklu~una ~.alışıyorlar. 
Flll"tln Arabı, lnı:lliz, Fransız, Alman 
rahudlsfnln, bli}iik ttnıtin \'e bnnker 
Yahtıdfnln uşağı olnm.,tur. Filistin'n 
refah ve 1aadeti. İngiliz de\'lcti
nln Wmavesl ııJtında ge~f'n \'alıurli
nlmlfr. ArRnlar te.nf"kf' kaliibelerde, 
YJıhndllAr kAıdr binaJnrcla "\'ll"ar. 'fil 
il l'ahudl vatanr, Arap vatanını yut
mn~tur. 

loıtPı h11nnn Jçlnclir ki, ihtilaller de· 
lürk - lngiliz Dostluğu 

Karabük fabrikalarının küşat res. 
:ıı b~ için diğer bir ehemmiyeti 
k a.izdir: Türk - İngiliz doıı;tJuğunu 
llVVetıeudiroıest. 

he Karab~ fa.brikalannı İngiliz ~U
d ll<lislerı yapıyorlar. Cihan harbın. 

enberi Türkiyeye karşı Jakayt du. 
tan_ İngiliz sermayeı,l n tngıliz tek
~ii bu iş münasebetile tekrar Tür. 
._:)~OOe bizimle beraber çalışmağa 
""§lanuş buJunuyor. 

()) .\kdetı_'zde menfaatleri mUı,t~rek 
~ bu iki devletin dostluğu günden 

1 e kuv\'etleniyor. Hergün bu dost-

lufun Yeni bir tezahürüne ıııahit o. 
Uyo .. • 
ta.1ı··ııu:. Karabük fabrikaları, bu t~-
'" ure bir \'esile daha vermlıı olu. 
,;ıOt. 

l'iiı- . 
lktısa~·e ile İnıfltere, siya11ette ve 
lar Yara eı ele verirlerse harika.
it tablUrıer. 

alvan Siyaseti 
Faaliyette 

ltaı)·a 
bü:rtik n &l~·a.sett son zamanıarda 

lta.ı , bir faaliyet içindedir. 
8olll'll,J a - İngiltere anlaşmasmda.n 
nı h' Belgrat da l'uaosıa,.,·a ile ye. 

ır anı "" ·' · 
anııuı aşma imzaladı. Bu birinci 

Ql . tnaıun bir temadiııti sayılablllr. 
o;r ıtıdi de Tilrkl u t ' da hir ye e talya ara!ôlın-

dat in anlaşmaya \'annak için ipti. 
t4'A• Uza.kereler cere:van etmek-
~r nu .. k • 
ltaıy~ h m.uı:a ereler biter bitmez 
terek bu aricıye nazın Ankara~·a ge. 

Bu anlaşmayı imza. edecektir. 
bir ııu~'7etıe 1talyan10 Akdenizde 
fitti"" .. Ve anlaşma siyaseti takin ...,. ,ICotiiJ.. ı· 

'Jeti .ı\kd . u~·or. ltalyanm bu siya. 
kal'li.i.tü enı7.de sulh ve "likfınun te. 
hl\Jde b:'ı; yardım P<le<>efi, fçin her 
hla~. sevlndh-emektt>n hali kal. 

B ununla herabe k r ara, hava 
deniz kuvvetıe . 

yor. İngiltere de yenilediği hava ve denizleri dardır. Ve bu tayyare il- F ra.naanm harp tayyareleri 
deniz tealihatı sayesinde geçense· zerinde deniz kuvveti, Nelsonun çoktur. Fa.kat birinci sınıf 

. 1n ilt . rıne dair ve-
rilen g ere ıle Frans d ki 

neye nisbetle daha fazla emniyet devrinde olduğu gibi ta.m bir tesiri 3000 tayyareıinden ancak bini ye-
hissctmektedir. ha.iz değildir. nidlr. Harp mal~eai fabrikalan-

Fakat A v r u p a. n ı n a!kert J ·ı · h nm devletleıtlrilmeıi Uzerine fabrt-
ngı terenın ava kuvveti 

mihrakı evvela Almanya, da.ha aon- katarın verimi muvakkat bir zaman 

. al il k a a aske-ri rıc e vu ubulan k 
1 onuşma ar 

sırasrnda anlaşılan nı ... 11\ t b . a..ıuma a a-
ra İtalya ve Akdeniz sa.hasıdır. Bil- ·, ngfltere Garbı Avrupanın, için aıalmıttır. Fransa da Ingflteı-. 
hassa bu sahanın Avrupa ınukad- bel'ki bUtUn Avrupanın hava gibJ mUttehit kumanda. fıkdanmdan 

kıllrsa Alma~ teelihatı eski değe-
rini kaybetmış ve ba..... Al i ...... man s -
lahlannm kıymetsizliği anlaşıl-
mıştır. 

deratı Uurinde artan bir ehemmi- kuvveti bakımından en kuvvetli üç müsellah kuvvet arasında kafi 
yet ihraz edeceği anlaşılıyor. devleti olmak yolunu tutmu§tur. derecede tesanüt noksanından 

İngiltere Avrupa denizlerine he- Fakat en birinci devlet olmak için, muztariptir. 
nUz hakimdir. Yeni inşaat İngiltere çetin bir yanşa girişmek mecburi- Fransanın zaafı Almanyanın kuv 

Fransa. a'-ljin !stthMmıarr 
tl 

. ve 
crizli kuvve erı sayeslnde k d' . e.- en ısı-

----------~~~~~------~----=-.:..--===~~---

G ii nün 1Vleseleleri 
imtihan nasıl Yapılır: Her suale beş 

muhtemel cevap verilmi§tir. Bu cevap
lardan doğru olan hangisi ise onun numa
rasını buradaki cetvele kaydediniz. Yarın 
neşredeceğimiz cetvelle bunu mukayese 
ediniz. 

MEMLEKET MESELELERi 
ı -Ba'"·ekll KarabUJcte demlr ve çeUk fab

rikasını 8'.'ını!1trr. KarabUk: (1) Edlrnededlr, 
(2) Erıurumdndır, (3) Ka.cıtamouudadır, (-t) 
SafranboludadırJ (5) Ankaradadır. 
z- Ere~li Kömiir Şirketinin Mtrnalma me

ra!lliınl bitmiştir: ıı;reğll Kömür Şirketi: ( İ) tıı 
~!Uz r:irketi idi, (2) f<'ranıınz şirketi idi, (3) Al· 
ınan şirketi idi, ( ı) Tllrk şirketi idi, ( 5) İtal-
yan şirketi icli. 

8 _ Baş\·ekfl ts~et 1n?nü bu 1ı~ta Belgra· 
da idecektir. Bu zıyaretın sebebı: (1) Bel· 

~t ki Kiiçük ttmlf Konferansına l•tire.k et
gra ~ ) Belgrattaki Balkan Konferansrna 
!11~k!~~· ~ f'lktir, (3) Yu_goslav Başvekilinin 
ı:;tırn.J\. e ~aretİJli iade etmektir, ( 4) Yugo"
Anknra1 zl) .

8
,i bir anlaşma. yapmaktır, (5) 

lana le !il ;\ o"rmektir 
Y · ıav Kralım g · 

UA"
08 ~al izzet , ·efat f"tml5tlr. IUareşal 

4 - ıtfare, bul ]\unıaudanı idi, (2) Şark 
izzet: (1) lstan danı idi, (3) l\lütarek~ dev
Ordulan K.umandı ( 4) Ballmn Ordulan Ku
rinde sadrazam ' 

imtihan 
mandam fdJ, (5) Yemen va.UsJ idi. 

5 _ _ispanyada kontroJ işine Türkiye dP. iş
tirak edecektir. TU.rklye (1) HükU.metçUerin e
linde bulunan 8&h1Uerde, (2) Asilerin ellnde 
bulunan Hahlllerde, (8) CebeJUtta.nkta, ( 4) tn
glliz donanması yanında, (5) Pasifik ~•hUle
rinde kontrol vazlleslnJ liıerlne almıştır. 

.. ~~·ij;~· ·~:~:;. ·~;~;::; ·ı 
Memleket ve dünya nıeıeleleri 

için 

1 .................... . t ........•.....•.. 
2 .................... . 2 ................. . 
3 .................... . 3 .............•... 

t 4 .... .... •..• ...• •... 4 ................ . 15 .................... s ................. f 
········•••4••••···~············ 

O zerinde 
DONY A MESELELERi 

1 - Relgratta Kiiçük itilaf Na:ıırlan bir 
konferanı akdetınl~lerdir. Küçük ltU8.f: (1) 
Avusturya - Yug<>slavya, Çekoslova•kyadan 
mUrekkeptir, (2) Çf'koslovakya, 'Romanya, 
YUA"otlavya.dan mürekkeptir, (3) Avustu11·a, 
Yugosla.vya ve Macarlıtandan mürekkeptir, 
(4)Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan. 
dan mürekkeptir, (5) ÇekoNJovakya, YugosJav
ra \'e Yummistandan milrekkeptlr. 

2 - B. Krofta, Par1A.mentoda memltıketintn 
harici siya..41eti h11kkında l211hat \'erml,tlr: B. 
Krofta.: {1) Yugoslav Hariciye Nazındır, (2) 

Çekosıo,·ak Ba.'''"kllidlr, (8) Avu~turya Ha
riciye Nazrndtr, ( 4) Çekotiilovak !latlclye Na
zındır, (5) Romanya Hıırlclye Nazındır. 

S - İspanyada asilerin hükômet merkezi, 
r.Umhurlyefoiletln tf'hdldl aınna dU,mü'}tur. 
tıpanya lsllerfnln hllkfimet mt'!rkezi: (1) Va
len"iyadır, (2) Burım,.tur, (3) Ruenza.dıJ', (4) 
&lalagadTI', (5) SeviJdir. 

4 - 'l'"~'YRre ile devriileım seyahatine f:T· 
kan Am"~ncalt tan·a.rect Amelfa Ea.rhart'm 
tayytrf'~' •fonofofo'da pa~1anmı~trr. Ronolo.. 
lo: (1) P:tnya'11ldır, (2) Jama•kailMtT, (3) 
c .. tmn ıufatanndan blrldlr, (4) Çindedir, (5) 
A frikadadrr. 

5 __. Belçlkaita fa!fİ~tJer hükitmetP. karsı ta
arnıza ~eçmlc;lc>ritir. 8f'lçika fa.5istlerinin ha
~mda: (1) Von Zeeland "'ardır, (2) ' 'ander
bell vardır, (3) De-grel vardır, (4) Dorto var
dır. (5) Bela Rock vardır. 

vam ediyor 

vetldir. Almanyada ise itimatsızlık, 
tesanUtsilzlUk yoktur. Almanya.nın 
kara, deniz ve hava kuvvetleri, kuv 
vetlidir ve kuvveti artmaktadır. 

Bilhassa UçUncü Rayhm ordusu 
Motörlü ve tanklı fırkalar bakımın 
dan son derece kuvvetlidir. Fakat 
Raylı liderlerini hoşnut derecede 
kuvvetli değildir. Alman ha va kuv. 
vetleri, Ingilterenin hava kuvvetle
rinden daha geridir. Fakat Alma.n 
ihtiyat kuvvetlerinin ne kadar ol· 
duğu belli değildir. Almanya, Ingil
tcrenin halledemediği bir meseleyi 
halletmiş b'..ılunuyor. Bu mesele, 
geniş mikyasta harp malzemesi i · 
mal etmektir. 

Ru•ya ve ltalya 

H er Bitlere göre, Polonyanm 
arkasından Rusya ilerlemek 

te ve Almanya Ru~ya ile karşılaş .. 
maktadır. Rusyanın deniz kuvveti, 
ihmal edilecek bir vaziyettedir. 
Yalnız Uzak Şarktaki taltelbahlrle
ri mühimdir. Fakat Rus ordusu 
1.350.000 tutmakta ve dünyanın en 
bilyilk ordsunun teşkil etmektedir. 
Rusyanın tankları ve tayyareleri, 
diğer Avrupa devletlerinin hepsin
den fazladır. Zaafı, münakalesin· 
dlxiir. Bunlar diğer devletlerin mU
nakalesi derecesinde değildir. 

Avrupadaki büylik beşlerin so • 
nuncusu olan ttalya, yüzilnil. he • 
men hemen kamilen Akdenize çe • 

virmiş bulunuyor ve istikbalini bu 
denizle Afrikada arıyor. Italya bir 
Akdeniz devleti olmak bakımından 
milhim bir devlettir. Fakat Akde
niz hava kuvvetine sahip olmak ba· 
kınımdan daha cok mühimdir 



(_s_P_. <>_R_--') 

SUV ARiLERiMiZ 
ı~~~e~~~~: a~t11~n~ı~Iı:~J AVRUPA y A 

- Giderken 

• Dü:._kü Fener ba:~e ve Vçok lzmir maçından bir görünü, 

MiLLi KUME MAÇINDA 
FENERBAHÇE 

Yüzbası Cevat Kula atı na bir maniayı atlatırken 

IZMIRLILERI 
1 ·O YENEBiLDi 

ti. 37 inci dakika: İzmirin soldan 
mukabil hücumu Fener kalesinin 
üç metreye yanaştığı halde orta -
nın vaktinde yetişememesi bu fır 
satı da kaçırttı. 41 inci dakika: Fe 
ner sıkıştırmakta, İzmir aleyhi -
ne bir firikik çekildi. Kale yakin
larında iki vuruş yapan Fenerliler 
topu aşırdılar. Birinci devre şu şe 
kilde ki oyunla sıfır sıfıra berabe • 
re bitti. 

\ 

M illi kilme maçlarına dün İs
tanbul ve Ankarada de -

''am edildi. tstanbulda Fenerbah
çe ile İzmirln Üçok takımı karşı
laştı. Taksim stadyomunda, öğle
den sonra yap:lan maçı seyret • 
mck için birkaç bin meraklı top.. 
lanmıştı. Maça Şazi Tezcanın ha 
kemliği altında 

başlandı. İki ta • c-'" · 
kım şöyle kurul· 
muştu: 

Fcncrbahçe : 
Hüsamettin - Le 
bip, Yaşar - M. 
Reşat, Angelides, 
Cevat - Fikret, 
Naci, Blilent, Şa
ban, Niyazi. 

Üçok: Nejat -
Ziya, Ali - Şük
rü, Enver, Aöil
Namık, Basri, İJ
yaa, Sait, Saim. 

İzmirliler Fe • 
nerbahçeye GU • 
neş altındaki ka. 

Jeyi verdiler. 

H akemin baş 
lama düdü 

ğile yayından kur 
tulmuş ok gibi i
leri atılan san 18.-

f-YAZAN~ 
! . 1 

iEşref ŞEFiKi 
1 • 
:................... ..J 

•.ı 

::ivertliler rakip nı 
sıf sahaya ko. 
laylıkla ve süratle 
girdiler. Bu ilk a
kının açılış tarzı 
na lzmirin açık 
bir müdafaa ile ... ; ;- i:.:ıçtan vir en~tantane 
karşı koymıya çalıştığını gören - ta İzmir merkez mühaciminin a -
ler sarı lacivertlilerin bir hayli yağının ucune düştü. Dokunmak 
gol atacaklarını ummakta haklı üzere geciktiğinden Fener müda-
idiler. Fakat dakikalar geçtikçe filen yetişip söktüler. Fakat to-
Fenerin üç ortasının en kolay fır pa telB..şla vurduklarından uzak • 
satlan bile kaçırdıkları görülü • laştıramadılar. Arkadan doldu -
yordu. Fenerbahçelilerin başara • ran İzmir oyuncuları yine kalenin 
madıklan sayılardan sonra muka dört metre açığında bir gol fı"'a-
bil hücuma geçmiye çalışan lzmir tı yakalamış oldular. Yine ağırlık 
akımının merkezi ve sol içi en yüzünden kaçırdılar. Bu fırsat ka 
rahat gol yapılabilecek mesafeler çıran İzmirlileri Fenerbahçe yine 

• içinde çıkış ağırlıkları yüzünden semeresiz ve neticesiz tazyiki al-
fÜt çekme tecrtibcsine bile gire • tına aldı. San laciverdin taraftar-
mcden ağzına kadar indikleri Fe- lan azap içinde oyuncularının bir 
ner kalesinden ayakları boş olarak türlU çıkaramadıkları golleri bek 
dönUyorlardı. Ve on dakika böy- liyorlardı. 
le devam etti. Fenerin tesirsiz hücumlarından 

12 inci dakika - Fenerliler }i- kurtulup mukabil akınlara b~la-
ne saha ortasındaki hakimiyetle • mak teşebbUsüne giren İzmirliler 
Tini tesis ederek bir ttirlü golle ne de sağ açıklarile nadiren, sol açık 

tf celenemiyen hücumlarına devam edi larile ise bir kere dahi paslaşma -
yorlardı. Fasılalı şekilde mukabil dl}n boyuna ortadan yarma tar • 

hücuma kalkan İzmirliler de hiç a- zmda ısrar edip duruyorlardı. 
çıklarlle oynamıyarak Fener mü
dafaasını hep ortadan zorlamak 
inadile bazı cılız inişler yapıyorlar 
dı. 

I• kl~.ci devre: Izmir takımı 
hucum hattında dünkü oyu 

na uygun düşen bir değişiklik yap 
mış olarak girdi. Sağ açık Saimi 
merkeze almışlar, llyası saz açı -
ğa geçirmiştilcr. 

Oyun başlar başlamaz, Fener 
hücum hattındakiler de tribünler
deki taraftarları gibi golsüzlük -
ten pek sıkılmış olacaklar ki, can 
dan bir hücumla İzmir haf hattı
nı aşıverdilcr. Sol iç yerinden sa
ğa aktarılan topa Niyazi fişek gi 
bi fırladı. Tam vurup içeri atar
ken hakemin ofsayt düdüğü işi -
tildi. Bu suretle İzmir kalesine ilk 
defa olarak giren topla da Fener-

lilcı ::ıo.yJ ka.nnno.Juo.ı<:hic:u. 

1''encrin bu hUcumundan sonra 
1zmirin merkez mühacimi beklet 
meden açıkları besliyerek Oçokuıı 
taarruz şeklini biraz düzeltti. Fa
kat kendisi seri takip edemediğin
den kale ağzında hücum hattın -

dan epey geri kalıyordu. Mamafih 
bu kusuru birinci devredekin. 

den daha zararsız bir halde idi. 
Hiç olmazsa lzmir hücum hattı

nın bir maksatla sevkedilmek isten-
diğini ve bazı şuurlu manevraları 
nı görüyorduk. 

Neticesiz oynamakla beraber Fe 
nerliler de behemehal galibiyeti 
temin için olanca hızlarile hücum 
lannı biribiri üstüne tazeliyorlar
dı. 

F enerlilcr korner üstüne kor 
ner kazanmıya başlamış -

lardı. lzmir müdafaası da devam
lı çalışmaktan yor.1un düşerek sü 
ratini epey kaybetmişti. 

15 inci dakikada, Fikret sol açık 
tan yine topu tehlikeli bir şekilde 
kullanarak indirmiye başlamıştı. 
Korner çizgisine yakın bir yerde 
Fikretten topu kurtarmak istiyen 
İzmir müdafii faul yaptı. Fikretin 
oradan çektiği topu Bülent kafa 
ile İzmir kalesine attı. 

Bu golden İzmir hücum hattı 

birdenbire canlandı. Sıkı ve insi
camlı hücumlarla beraberlği almı 
ya çalışıyorlardı. Devrenin başın
dan itibaren ayni şekildeki oyunu 
çıkarabilseydiler, oyunun talüni 
belki değiştirebilirdiler. Tribünler 
deki seyirciler de İzmir forvetinin 
iyi kalkındığını tasdik ediyorlardı. 

Frikikten iade edilen top Fener 
sağ açığı Niyazinln önüne düştü 
Niyazinin karşısında bir tek İzmir 
müdafü kalmıştı. O da sol açık ye 
rinde idi. Niyazi topu yere indi -
rip sürmek Uzere iki üç kere kafa 

... 
·~n a 

Dünkü tecrübelerde Teğmen Eyüp Ôncü .• 
. . . . -

.. 

Yüzb(lft Cevat Güıkan muval lakivetli bir atlayış eıncuıncla 

"""""-"--,-··>'•t.:.a~ 

Dünkü tecrübel erden diğer bir görünüı 

O n beşinci dakika - İzmir 
sağ içi Sait yandan kaptı

ğı topu kaleye doğrultarak düz -
günce sürerken Fener merkez mu
avini Angelides elile tuttu ve bu 
ımretlc Saidi sendeletti. Hakem 

2 5 inci dakika - Soldan l~i a
çılan ve gUzcl kayan bir 

akınla lzmir kalesinin sağ taraf
larma yanaşan Fenerin sol açığı 
Fikret sol iç mevkiinden sıla bir 
şiltle kaleyi buldu. Kaleci tuttuğu 
topu elinden kaçırdı. İzmir müda
fii vaktinde yetişerek tehlikeyi u
zaklaştırdı. 

vuruşu yaptığı için koşu sürati • Çifte mania atlama enatantane 
~a~rla~q~du. ~karadany~L =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
§en İzmir muavinleri kornere ata_ 

Fener aleyhine frikik verdi. Fe. 
ner kalesinin sağ köşesine doğru 
lan top, kalenin altı metre açık -

35 inci dakika: Fener yine sol
dan bir akınla indi. İzmir müdafa 

ası kornere çıkardı. Soldan İzmir 
kalesine çekilen korner boşa git • 

rak kat'i bir tehlikeyi uzaklaştU'-
mış oldular. 

Bu ko~neri Fener sayıya çevire
medi. 

Maç bittiği zaman, Fenerbahçe 
\kinci devrenin on ~inci dakika

smda kazandığı bir golle galip ge
lebilmişti. 

lzmirliler Ankarada Yenildiler 
Ankara, 3 (TAN Muhabirinden)- pamadı. İzmirliler sinirli idiler. L 

İzmirin Doğanspor klubü bugün ilk kinci devrede İzmir takımı, beraber 
müsabakasını Ankara Gençlerbirli lik .sayısından sonra birdenbir~. gev-
V• • v • • • şedı. Oyuncular arasında tesanut ol. 
gı ıle yaptı. Doganspor, bırıncı dev. maması, Doğanspoı-un 6 gol :riyerek 
dere muvaffakiyetli oynuyordu. Ha. Gençlcrbirliğine mağlup olmMını 
kem Alaeddin vazifesini layıkile ya- intaç ettL 

Dunku 
Atlamalar 
Çok Güzel 

Oldu 
Yakında Avrupa turnesine çıkae 

olan binicilik ekipimiz, dün, Sipahi 
cağı meydanında ımn tecrübe atla) 
larmı yaptı. Her gitt:kJeri yaban 
memlekette, a'ilrk biniciliğinin ço 
eski §Öhretine uygun neticeler ala 
rak, yüzümüzü ağartan kahranı 
binicilerimiz, dünkü atlayı§larda 
her zamanki gibi muvaffak oldu! 
Atlayışlar için geniş bir program h• 
zırlandığı için oldukça kalabalık b' 
seyirci kütlesi, atlayışları seyretm 
için meydanı doldurmuşlardı. 

İLK ATLAYIŞLAR 
Tam saat 15 te atlayı~lar başladı. 

İlk olarak Binicil.Uc mektebi tale 
sinden olan 14 yarsubay mania ati• 
yışlan yaptılar. Bu kısım biniciler i• 
çin tertip edilen ve İstanbul mükafa 
iı:ımini t~ıyan koşuda mania adedi 9, 
azami yükseklik 1,10 metre, sürat 
dakikada 400 metre idi. İkinci Anka.· 
ra mükafatı mlisabakaamda mani• 
adedi 12, azami yükseklik 3.5 metrtı 
sürat dakikada 400 metre idi. 

Genç yal'8ubaylar, Muallimleri bill• 
başı A vninin, ba.ı,larmda olduğu hal• 
de hakem locasının önünde kendileri
ni takdim ettikten sonra sıra.sile Ali 
Mazhar Küçük (Arkaç)I, Dündar 
(Doğan}I, Haydar (Altm)t, Ekrenı 
İsfendiyar (Altay)J, Kemal (Macar)t 
Suat (Akıncı)yı Tevfik (Baykuş)U 
.n.t:~ıı; .utı.ıuı J ' • _,n.'b'""' ......... w"" 
( .Horuz)u, İzzet Önler (Ayda)111, Ö-
mer Rıfkı (Ceyl!n)ı, Ziya (Ca.zib)i, 
İlhami Selçuk (Vural) ı ile, minial&
n atladılar. 

~. 

Neticede hakem heyeti, içlerindeıı 
Reşit ve Mehmedi birinci, Ziyayı ikin• 
ci, Dündar ve Ekremi üçüncü olarak 
i18.n etti. 

TOPÇULAR ARASINDA: 
Bundan sonra topçu teğmenlerdeıs 

Kemal (Ceylan)! ile, Kemal (Giral)ı 

ile ve Abdurrahman (Güvercin)i il• 
atlayı~lar yaptılar. Bunlar arasından 
da Kemal birinci seçildi. 

Kemalin, G1raJ üstünde, çok mahl
rane bir duruşu vardı. MA.niaları at· 
hc..YJşta da büyük teknik kabiliyet 
gösterm~te idi. 

On iki manialı Ankara milki!atı at 
layışlarrnda evvela teğmen Faik, (A
şina) ismindeki atı ile yaptığı manf .. 
ah koşuda, bir hata yaparak bir da• 
kika 16 saniyede birinci, Avni, (Cin• 
.göz)ü ile 4 hata yaparak bir dakika 
sekiz eaniyede ikinci, Fahri İlharı 
(Gönül)ü ile beş hata yaparak bir 
dakika 37 saniyede ü~üncU lleçildiler. 

BÜYüK ATLAYIŞLAR 
A8ıl mühim atlayı§lara ma gel • 

mişti. Yüzbaşı Cevat Kula, Cevat 
Gürkan, Saim Pulat, Eyüp Öncü a.t.. 
layacaklardı. Sahadaki manialar y~ 
niden değiştirilerek, mania adedi ve 
irtifaları ziyadeleştirlldikteıı sonra, 
müsabakalar başladı. 

İlkönce., Cevat Kula, kendisine Av• 
rupada beynelmilel dört müsa.bak& 
kazandıran meşhur Akın isimJi atile 
yalnız bir hata yaparak, bir daki«a 
on saniyede, Cevat Gürkan Yıldız atı 
ile, üç hata yaparak, bir dakika 15 
saniyede, atlay1§larmı yaptılar. 

Eyüp Öncünün Şahini, fazlaca kan 
zayi ettiği için müsabakayı neticelen· 
diremedi. 

Saim Pulatkaıı Kısmet atile üc; ha
ta yaparak, bir dakika 51 saniyede 
ıazifesini ikmal etti. 

Bundan sonra, Cevat Kula, te9rrar 
Güçlü ismindeki atı ile bir dakika 21 
saniyede, yalnız bir hata yaparak, 
Cevat Gürkan, Ceylan atı ile bir da• 
kika 21 saniyede 2 hata yaparak, 'E
yüp Öncil, Savul ismindeki atı ile bit 
dakika 24 ~aniyede bir hata yaparak 
mfüıabakayı bitirdiler. 

Bu 80D mllsah11kalarda. Tth:ba!I 
(Arkası 10 uncuda) 
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Geçen 
Bilmeceyi 
Çözenler 

25 numaralı nüshamızdaki "Hem 
Eğlence, Hem Bilmece" yi doğru hal 
)edenlerden hediye kazıananlann lis
tesi: 

BiRER MÜREKKEPLi KALEM 
1 KAZANANLAR 

2 inci okulda 332 Melike, 6 ncı ilk 
okulda 134 Servet, 1 nci ilkokulda 
400 Ayşe, HaydarpJ41a ilsesinde 
1162 Emin Özgen, İstanbul Erkekli· 
sesüıde 444 Nahit Özşahin. 

BiRER SAÇ TARAÔI 
KAZANANLAR 

lstanbul Beyazıt Kemeraltı cadde
si 35 numarada Ahmet, Vefa liscsin 

ed Ragıp, Eyüp Kalenderhane cadde

ııi 17 numarada Nüsret, İstanbul Er 
kek lisesi 985 Tevfik. 

BiRER ALBÜM KAZANANLAR 
Bursa Erkek lisesinde 897 Naci 

Güney, Tekirdağ okulunda 753 Se -
Um Dinçer, İstanbul Kasımpaşa Yel
değirmeni mahallesi Şeyh Veli sokak 
5 numarada Süheyla Şenyüz, İstan
bul 44 ncü ilkokulda 162 Hikmet De 
mirel, Samsun - Sıvas hattında Ha
cıbayram istasyonunda Boray, Mar
dinde eski gümrük muhasibi Hikmet 
~ıtasile Sabiha, 59· uncu ilkmektep 
ııını! 4 A da 126 Hayreddin. 

---

• DESTEK 

i ., 

BiRER BÜYÜK OYUNCAK 
KAZANANLAR 

lstanbul Gedikpaşa Mütesellim so
kak 19 numarada Hamazaslı Papaz 
.yan, İstanbul Kumkapı ortaokulun
da 204 Şevket Çuhadar, Zile İstik • 
ıaı okulunda 164 Nahit, Elaziz Ata
türk ilkokulunda 372 A. Güller, 1z • 
mir erkek lisesi şubesinde 149 Tur • 

Bir Japon 
Manzarası 

1KAHKAHA 
KÖŞESi 

\ l25 l inci Sayımızdaki 

Bilmecelerin Halli 

ıut. 
BiRER KÜÇÜK OYUNCAK 

KAZANANLAR 

J aponya ne güzel bir memle
ket. Onun canlı bir mode: • 

ni yapmak hoş~nuza gitmez m: '! 
Bak.ınız ne kolay: Bu resimlen et

raflanndaki kahn c;izgilertlen kesip 
çtkanıwz. tnee bir muka,·amn üstüne 
ayrı ayrı yapıştınnız. l-;tediğiniz uy-

Hrzırcevaplar 

'""'inleyicilcrdcn biri birkaç kere 
"Yalancı" diye bağırıp konferansçı
nın sözünü kesmişti. Nihayet onun
cu defasında konferans verenin sabrı 
tükendi. Fakat hiç istifini bozmadan: 

- Snlonda durmadan bağıran zata ı 
rica ederim, boyuna ne iş gördüğünü 1 
haykıracağına bana bir defacık ta a
dını söylesin, "1edi. 

Zeki u-.ak 

İstanbul 1'"atih Atpazarı Mutaflar 

caddesi 31 numarada Nebahat, lstan 
bul Kasımpaşa Kulaksız 89 numara
da Hüseyin oğlu Hayati Özbay, Bur

sa Hoşkum mahallesi Salık sokak 6 
numarada Ergün, Ankara Maltepe 
Önem sokak 1 numarada Sümer, Be
şiktaJ?ta Hatice Günşeli. 

BiRER KART KAZANANLAR 
Eyüp Kızılmescit 13 numarada M. 

- •· '"--l / Bir yazihaneye yeni bir uşak alı -\ 
~ nu-. Yazıhaneye gelenleri,\ mevkileri 

gun renklere boyaymız. HH r~min ne göre nası\ karşılanacağı, ne ce • 
ayakta durabilmesi ic:in (A) isarefli vat' veril,eccği öğretilir. 
küçük Ş<kilde •lbi uk.,..na m,;qva\ Çok ge<mez bir Bay gelir. Direk- 1 - Mikifarenin 
dan bir destek yapınızı. Hf'r resmin törü sorar. sözler yazılıdır: 

topunda şu 

Vahdettin, Kasımpaş~ 4 ncü okulda 
Yaşar Güzer, İstanbul 6 ncı ilko
kulda 97 A., Selma İstanbul Kum
kapı orta okulunda 161 Nezihe, Ka
ınmpaşada Nahncıbayuı 84 nun\ara
da Rıza Akal, Fatih Sarıgüzel cadde 
si 20 numarada Bedia Kızılkanat, 

Şişli Etempaşa apartmanında 1 nu • 
marada Gönül Sevil. • 

df'Steği kendi yiikst'kliğindcn biraz Uşak - Siz tahsildar mısırınız, iş 
daha uzunca bir mukavadan yapıl- ~.i istemiye geldiniz, yo~sa direktö
m&lıdır. Ru muka\.'Vayı gönlii~nüz run arkadaşı mısınız? Dıye sorar. 
şekilde ikiye kı,·ınp resimlerin ar- Bay - Her üçilyüm cevabını \'e • 1 

kasma yapı!jtınnız. Sonra bütün rl"- rir. 
~imleri ya bir kutunun yahut da hü- . ~şak - Öyle ise der. Bay direktör 
yiik hır ~.nka\.'anm üzerine (B) işa-1 ı~~ımadad~r. seyya~~te çıktı on beş 
retli modeldeki gibi ~ıralarsınız. gun gelmıyecck, sızı hemen kab11\e 

hazırdır. 

Yeni Şair 

Şair - Bana okuyuculardan mek 
tup var mı? 

,(UôURLU B1R BALIK AVI) 

Yazı işleri müdürü - Durunuz, 
var zenncderim. A. evet iki okuyucu 
mektup yollamış. İkisinin de ismi si
zinkinin ayni .imiş .. Şiirlerin yazanın 
keııdileri olmadıklarını ilin etmemi
zi rica ediyorlar. 

1G 2 l iSl 9 l.5 
10 t.'t 18 1 12 
~· 11 1 25 11 
ti. !.O 4 f j 6 
if i ti 11 s 
2 - Bu dört köşe~i hangi taraf

tan toplarsanız her sıranın yekfınu 

(65) çıkacaktır. Küçfrk beyaz dört 

köşeler işte böyle topla.nacaktır. 

it - ---- - --,--- - - ~ -- ! 

f·TAN'ıN\ 

A'I 
TE 
:e,AŞ~1ENLER . 
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1 

AY(jA TEt'-ıNE,HE.O/YE ETTıbı 
YAT, AK0€/<llZ ~{IKL"4RıN 

sjs vv'-zvNl>CN ARAP 
KoR~ANl~Rı T-'.RAFtNDAN 
Z.l\PTEOiL1'1İf T,.. 

13V DAL '4 DUR' ,(3U C,OC.UK .. 
LAR, ARABİ.STA tJDA .SATARIL 
EPİ'/CE PARA E OE .R t.E~ 



1 TANm taca\ hlftll 

Masal Amcanın ı 
K O.e sl 

SiHiRLi TENCERE 
B ir vannıt 6ir yokmut. Peri 

S evglll ,avnlanm. · 1 mem&eaetiDin çok y&lmwı • 
Bir W-. eku,ywww P* me- . da ufak bir memleket VU'llUf. Bu 

rak et.it ... ._ 111 ' • w'e11e ftt memlek~ bir de ç6pçtl VU1D1f. Bu 
11W1 •••,.._ ......,._. Bir ..,_ meDıleket perilerinkine o kadar ya • 
ta ........ llhffllml n-1)1e ii~ kmmlf ki periler eski pUakil ,eylerini 
renememlf .....,_,_ W de Wr mime- tlriatıp a~ca hep bu kasabanın 80o 

mada gılı" llat... • k~ d•rmif. Çöpçü atıUı bir 
Da ktlPUE -.,...... ..... var. t actamm'f, Bu eski püakü f8Yleri top. 

lnd an nhldea tek_...... te.Jdlr. Jayıp · evine ~~ Öyleya bel 
Beplaldıl ••r• gJdıeilW llldill!D I ~ peri ·e,yuı· ~ olur da evine 
için ona ftrcv'Lua _._ ......,_..._ bır fenalık getirir değil . aii: 

_,.,...,. llllllliY- -.--- Bu çöpçtlnibı bir de on dört on bet 
okayablleeetl .. •_ıııre )'lım1W w. yqlarmda bir Otlu VU'llUf. Her za-

tnel • tı* lllS ............ •~. man oğluna tenbih edenliit: · 
aar. llldfe kalMlldanam ~ ._.. - Aman oğlum ealun aolrakta ee
aur. Avlu=mr f011. - t19' mr- ki biır ~görünen alma. Biz periJe ... 
•u~ ..,.... ır.-·-. ----- an çoli yakmmdayız. Belki bq· eski de.._. it ay aYluR. hava •tali =er "onlarmdır. Bize lir feaalık ge 

lan talak nktWe lldllr. ~ '* hkat bir gUn baba oğul beraber 
byıia bJlkçdıardm batka 9!11 ld ta gezerlerken aokaırt& yep yeni bir ten 
ile dalPCla '*de '"köpek hMh,_ ; cere görürler. 'Ostilne günef.VurnlUf, 
avlıyaeM ...... blaer. pırıl pınl parlıyor. Çöpçü oğluna: 

Ba ...... dalcıçlar ..... ....... - YaYrUm, der bu tencere. her hal 
valdt kipelE hllk'-n .. ,. .a. de perilerin değildir. Çilnkü pek yeni. 
tB __. , w l!I Bu kadar yeni teyi periler~ atar 

ye pn r ..,..., ...... , tıalım. 1DI ! ~ fUllll al da annene cötU.re 
ellerlıd •••rm ..n.r. &Werlml ... lim. Onun ifine yarar. 
llldaım aı.a ......... ....,. duk Baba opı tencereyi aı~· eve döner 
-Y• cıMllr • ._.. . ..,._ Mr 191 • ler. ·Kadm mevinir. Ydramıy& bile ın
lar .. ! • .,._ ...,._ ..,..ın .. ZU111 görmea. O kadar pml pınl Ye b 
....... ..,._ ..,.... ---- mianif &men at.ete koyup yemek 
'=ha• +• ..._ h- · Pfirmek lats. Fakat• gönb? Da 

Pi~ lllUY--Hu ha bet cJakilra olmadan ·teaeere DJ· 
nac· ...... ~leıl· ... ..,.., ....... mlf llU', içinde kapkara. ve ·koyu~ auta. 
Tabii ~- A n ...,,..._ .._ ,ar. o.· dakika olmadu taa kapkara 
pek ~- Taltll ... __ .. ..._ ,ey mutfağı kaplar. Ondu ~ye 
gwçta ._.. bh s. lllnıl ...._ ra _ akmıJa bqlar. Kadılı . ...,ınr. Eğilip 
1aat ~ bakar. Bu kara tef '!e olsa bejenlr-

Dalglo ~- .... ~ ... .ını.? Kat.na değil mi imif ? 
• . ...._ kvallı oiluou çağmr, Dd8l 

111s • A,.._ (15) .. ...... tı birden bla cüçlilkle tencereyi·~ 
bir &.t •11·•-. • i1ıf oaa ... dofl indirip bahçeye fırlatırlar. Katran da 
n oebr. Her dalcna WhM1e •lellı ke8ilir. Biçare kadmcağız aaalerle ağ 
Wr .p nn.r. TvJh*P _..,,._1 l'afll'· ,uç halle mutfağı temisler. Ak 
bau ko,..,.. ~ ... bir ipe pm kocuma. niçin böyl~ ~ te'J 
IJağdıdır. • 1p1a '*-bJ*ta b,. lerl eve cetlriyor cti.Je soylenır du • 
hr · liln-- nar. Fakat oiiu: . 

• ~- .... Wr t+'hfe ...... _ Anneciğim, der, bu tencere pek 
Jmea dlllR ...._ ipi ..._, KaJ*- te o kadar uiurAs Wr teY dejil. Bi 
tak11er -. 1'1kanya~. s.;,.. ru btnıB ite yuv. ~ Aia
dlbladelll teNJrwlaı --,...., ~ ... de: 
ma, )'bae Mr 111 Wi'tlOk ....., iMi • ;,__ Eve 801ana, benim ck6m &ör· 
\'Ula iller. (*Hl ba..,.. -b~ı meain de• yapuwa yap. der._Ço
brphk oaa çıkanhp mldyelerdm cuk ~Qr, tqmır. Biru katran 
bir pay ft19r. Ba pay ..._ dU.,. llertMe ıu.. olur; Su t~.eereye an
.... -cin .............................. ~ ko,n katran tattı. ·Ba
bdar IJI olaMllr kahla ~ de 1ıir puy. aalm alıp ko 

ltte, ~ ~ ._. •"* ,.,.. ne -acak der. Aaneaine ,aı 
WJle ,...ilr. Bndu dalla fa+• vanr. yaku1r llir kMl ~ık abr. 

Banua)a çU"fldan aaku: alır. Bahçe. 
..,..,.._ ltnminlll olur maf ola bir kiif11ıw1e çabdın CJrP11ian • 

AllCA lef yatar. Tenıoereye aakm koJar. 

"TAN" Ç~UI 
KLOIU 

isim: •••••• 

Adreei: •••• • 

.. lmpo- doldanap .... 708&
J'llllS· ..... lıiliade ~ 
........ abr almu ,... ~ 
Jdü...._ a- olanamr• 

~ı.,ıar.Bu.e&r.~ 
red8a kaf*&ra '* te'/ yerine IMımM
,.. .t6plkler tapı'. Ba köplk .,... 
"' kaplar, llatfağa dolar. Ç6pçlntln 
lramllull temialeyeaııdii köteleri 
. tertemill yapar. Çocü elDip bakar. 
Meğer bu bembeyu f8'1 MılMm delil 
IDl bq! . 

Teneenyi &teften ladlrir. Dplkll 
MI kelıitir. Tencere ilk dakta pr
clWderi ·ıtm p.-ıl ıımı panklaml
,. ........ QiLua Clll1l atmıJa lap -
mu. Ne yapacağını da bilemes. 
Yaiı u.truı. akm lllıbwl 1&lfA 

bu sihirli teoeere~ ne koyup ne pl. 
flnneli diye t\O.llnür durur. Bir ,eye 
karaı: veremez.· ıtaldınp tencereyi 
bir yere saklar. 

BiltUn ömrilmde bir ifi.me yaramıyor 
diye kaldırıp atmlfbm. içine. İıe ko
yarsan koy işi gUctl hep bir defa kat
ran, bir defa da. bu katranı temizle-

Perilerin memleketine yakın ol • r ~ek. I~~ 18.b~nlu ~u kaynatmaktan 
mak çok f~adır. Çünkü böyle mem- ıb~tti. Bir gün çok kızdım. Kaldı • 
leketteki insanların bafma her gUD np attım. Benim tenceremle sen be
bir felaket gelebilir. Bir gtın bir pe- aim eairimf yakaladın. Küçük ibaan 
rinin esir ettiği koca bir ejderha na- meğer sen benden akıllı im.ipin. Ov
sılaa zindandan kurtulur. · Ka~ıp t>u le ise mtlWat olarak aen benden bir 
memleketin yanıbalJllldaki dağın ba- şey isteme de ben 1111.Da vereyim. · 
tında bir mağaraya gialenlr. Bu ej • Oğlan içinden: (Ejvah galiba gay
derhanm ağzından dunnada.n atqler retim bota gitti. Peri neye tenceresi
uc;ıhr. Bu atef!er bir yanardağ gibi ni aldım diye bana kmdı. fıatmıa ·bir 
o yakınlardaki köyleri aarar. lnan- f ellket gelecek diye tasalanırken pe
lan öld11rllr. e•leri yakar. Peri, esi- r1 O!D& bqka tıir te.ncere •erir. · 
rinin kaçmuma pek kızar. Ne ya~ - Al, küçük oğlan, der bu tencere 
.. ODU mağanıdan çıkan.mu. Ya • ~lrıl cibi pırıl pınl panldanuyor.am 
kmclaki memleketlere lıaber ..ı.r. ma wı .c&ilnutüne bakma.. Doğru 
Kim bu ejderhayı ~ )'akalana, ne git. Bu ak.fam ona biı:' parçacık 
ona . illtecliği teYl vencıejbn der. BU koy. Bir af.ette kaynat hiametinin 

Bunu çöpçtiıailll oğlu duy•. Acaba mU.Watmı o zaman görürsün. 

~ ~ tencere bir ite yarar ~ · K~tlk oğlan merak ed~r. Bir g4'
diye bütün pee diltünOr . . Ve erteei reyim der peri eğer baııa kızdıaa bu 
gb ıtıaef dolmadan yola çıkar. Ak- tencereyi almuam da nuıJ ola bana 
,ama dcıjna ela daf ba,mdald ejder- bir cesa verebilir. Daha iyi abp götü. 
ha mafarUnmı 6nilne varir. reyim. Belki merhamete gelir diye dil 

Bereket ejderha UY'l1'0l'lftUf. Uyur fllnür. Ve eaki tencere)'i koltuğuna 
ilen alev saç.mazın... · Küçtik oğlan vurup yorgun argın e'Yine döner. An
bwıu bildiği için mağaraya yak)ap'. Miliyle babuı sabahtanberi oğullan. 
içeri bakar. 'Ejclerh&yı görbee kor- m bula11la.ymca sihirli tencere onuo 
kudan az kalam ödü patlar. 8-lni çı batma bir fel~et gelinli diye ağla.. 
bramaz. Çareaia bir kere ıelmlt bu- f1P · duruyorlanmt- Çocuğun kolun -
lunur. Hemen bir kaşeJe ..... Çalı da bir tencere ile geldiğini görtiııce 
~rpidan ufak bir ate, J&kar. Silıfrti llffÜÜp boynuna aanlırlar. Ve ilk it· 
tencereye bir parpcık yal koyar. lerl _teneereyi atmak olur. Fakat ttı
bef. d•kika cecmeden gQsel bir ye • çük ~ buna mı olmaz. Onlara 
mek kotma etrafı · Mftl'. Kllçllk oğ- l>iittln bun1an anlat.o. Bir ate, yakar 
lan hemen bir hendeğe •lda•JP. Bu 

1 
ıar. Tencereye. biraz au koyarlar. o. 

Jtoku ejderhayı u,..mnr. Karnı ·da na •tefin tberine koyup korkudan 
pek açntlf. Hemen tencereyi koklar. ·titreye titreye beklerler. Bet dakika 
Nefarini çeker. BilttlD tencere oldu - pçmeden tencere tılurd&mJY& Mt . 
fu yerden kalkıp ejdei'banm ~a lar. On dakika olmadan kapajı kal • 
ıtrer. i'akat teeeere ~pçilllün kansı kar. I~ tıkır, tıkır, an san bi'!' 
gibi ejderhaya~ aldatm19 imif. İçin ,eyler döldllme~ -.ıar. 
de çorba ,.erine katran kaynıyw • ~birden eğiliJt bakarlar. Ne gör 
•Uf· Ejderlıaıuo. lliideeinde kaynar 811nler. D6kWenler lıep altm değil mi 
d111"111'. Katran ..... kadar gelir. Et .... ! 
rafa tafar. Ejılerlta ne old1lfuu,.. Arbk ·m sanlll fakir~ alle
fll'V· eağırmu latel" aaftle.. Alff ilinin durmadan dökWen altmlann ö
açmü iM:er yine nafile .. Ses ,erine. atlnde ae hale geldiğini m difünü
aleY y«iDe ağzmdan hep btnnlar ah. 

/ -O: Cl)el~ . o ,.... ... 

~~-} 

... n#.f 

CA.NBAZHANED~ EVDE. 

' 

TANm tocu1r h&veel 3 

AKiLLi 1 ingilterede H~~oa>Q<,._. ___ _ 
TAVUK 1 ilk Şemsiye ı Hem Bilmece 

Anlatacağım teY bir hikaye değil- Dünyada tellUliye binlerce sene ev- IMT 
0 

n .... ~ u _...ıııııı ~ 
dir. OlmWJ bir şeydir. Bazan hayvan veldenberi kullanılmaktadır. Fakat 
ların ne tuhaf, ne kadar ~kıllı hare- ; lngilterede ilk teınsiye kulanan deli
keUerine raatgelinir. İşte ben size a- kanlıya halk yumurta ve l&hna yap. 
rasıra ~ayvanl.~n~ bu ~kıllıhklanna rakları atmı,, onunla açıktan ac;ığ• 
ait h~ayeler soyluvece:ım. Bunların 1 eğlenm· lerdir. Hem de (1750) sene-
hepsı de olmWJ şeylerdir. ıı, . . .. . 

Bugün akıllı tavuğu anlatayım: , sinde .... Yani daha ıkı yuz sene bile 
Bir tavuk evin çinide bir yere yu - 1 olmamı._ 
murtlamaya al41mUJ. SaWbi her za -1 Bu lngiliz Jones Hanvay adında 

1 -----------~--------._. .... 

' 

ır:an onun gıdaldadığmı duyunca i~ 
ri ahnnıf. Bir. gUn nasılsa unu,up ila 
pıyı kapamış. Tarnğun gıdakladıfını,. 
cia duymamı,. Sandalyaama oturup 

· pençere önünde dikiş dikmeye ~ş-
lamıı. · 

Akıllı tavuk kapıya kapalı bulunca 
açtırmak !çin ne çare bulur bakınız. , 
Hemen pencereye sıçrar. · Gagasiyle bir gençtir. O senelerde lrana kadar 
cama vunır. Sahibi onun camı kır • ı seyahat yapmı,. Orada hemen berke 
mamut için kovalar. Tavuk cama bir . w •• • .. 

daha sıçrar. Sahibi yine onun ne is- sin şemaıye k_ullandıgını gormüştü. 
tediğini anlayamaz. Kovar. Uçüncü Evine dönünce ilk işi ayni ,eyi yap· 
defa bit' daha camı ga.galayınca ka- mak oldu. Fakat sokakta oau ,emaiye 
dınm aklı bqma gelir. Hemen mut- ile l'Örenler yumurta yağmuruna tut. 
fak kapıamı ac:ar. Akılb tavuk doğ - tular .. Çünkü o zamana kadar tngU~ 
ru yumurtladığı yere gider. Koca • 
man bir yumurta bırakır. ·Ve mağrur 
mağrur döner. 

terede yalnız kadmlar femBiye kulla 
nabilirlerdi. Erkeğin güneşten, yağ-
murdan çekinmesi gülünç bir ,ey u
yalırciı. 

No: 1 

B u köpeğin yemeğini fazla uzağa koyınuşlar: Zavallı taba· 
ğa yetişemiyecek. değil mi? Fakat, yanılmayınız .. Köpek 

o tabağa_yetişebillr. Bunun için iki çare var. Bu çareferi düşünüp 
bulunuz ve bize yazuuz. 

Acaba köpek ne :faparsa yemeğine 

yetişebilir! Yalnız bir çare yetmez. 1- D •• d N 1 
ki tane bu1malıamız. Bu, ne hesap işi unya a e er 
dir, ne de bilgi meselesidir. Sadece 

0
.. 

1 binı.z dikat etmelisiniz. uyor ? 
No: 2 

ı ' 
4 

7 

tO 

Soldan sağa - (1) çift detll· ( f) 

ince dantel. (7) kabuklu· bir aonba
bar yemiıJi. (10) ayni ismi tafıYan -
lar. · 

Yukarıdan aşağıya - (1) a.ç değil. 

(2) bir ilet. (3) kısalt. (5) Ttlrk~e 

yabancı. (6) bir rakam. 

23 Milyon Otomobil 

M e,hur fal?"katör (Haııti Fort) 
fimdiye kadar 23,000,000 o

tomobil yaptırnuı,tU'. ·yani eeİaede 
tahminen bir milyon otomobil yaptır 
mış. 

Katlan Korumak için 

Tek ÇizCJİ 
ile ~uiu 

Jones etrafmdakilerin alayıria ta -
bammUI etti, aldırmadı. Böylece ,em 1 (8) Uzaklığı gösterir, "dahi" ma. 

nasını da alır. 

Y eni Zellndda kUflan kona • 
malı: için · yeni bir tedbir bu· 

lunmuştur: Ormanlardan hiç ağaç ke 
silmiyecek. "Küçttk ku,lar ağaç dalla 
n anamda rahat rahat )'&fUmlar dl 
ye koca ormanlara uhip olan böyle 
bir memlekette verilen bu karar ae 
tuhaf edğil mi? · 

Bir kuğu kuşu resmi yapmak için 
ressam olmak JUmı gelmez. Bunu 
herkea iyi kötü çizebilir. Fakat kalf'
minisi hiç kaldırmadan tek ~den 
bir kuğu kUfU yapıvermek pek te ak 
la gelmez değil mi! İfte size böyle 

bir kuğu kuşu. Kendikendiııbe bu çiz. 
gilerin tistilnden gidip nasıl çisildL 
ğini iyice belleyiniz. Sonra bu resmi 
göstermeden ayni feyi babanıza, bü
yüklerinize sorunuz. Kolay . kalay ya 
pamıyacaklar. Sis yapınca pek hot
lanna gidecek. 
Vakıa ilk çlzdilderiııis pek gjsel ol 

mu belki ... Fakat birkaç kereler ken 
di kendinim denedikten soma kolay
ca eatJere çisebilininiz. 

siyenin faydamu anhyanların kendi 
gibi yapacakl~ andı. ...,.....,.... ............... 
rAYDALI · 

B\LGiLER 
__ ..._....._...._ım.._. ,e,r°5~'0mOOC 

w wwwı - ıu '* w ıw 'W',, 'W "'W w - --:.--

G .. ,.,~ . O* e -'7"'---· 
Rengi 

Zannetmeyiniz ki gözümiisüa en 
ortuı yani gözbebeğimb m,yalıtır. 

Hayir, bllllı:ia, tamamile renksizdir. 
Biae onu siyah gibi gösteren ,ey ne
dir bilir miainis ! Açık bir kapıdan 
tnmamile karanlık bir yere bakmm 
ne göreceksinis. Sanki o oda simaiyah 
llllf gibi değil mi! ı.,te göıA>ebeğimb 

• 
1 ele böyledir. lçi k&raAlık olduğu için 

Geçen ltlmecemizcle 
(26) numaralı aymmdalı:i (2) nu

maralı llilmeeede bir yanlıflık olmUf, 
Yukarıdan &f&iı konulan auallerin 
,(3) numaralıaı nutulmuftur. 
Okuşucularmuz. gönderecekleri 

hal ,ekilletjııde yalnız bu numarayı 
açık bıraktıkları takdirde kuraya gi
rebtMce~. 

bize siyah görünür. 
r~müz tıpkı bir fotoinf maki

nesine benzer. Gözbebeğimia de bu 

makinenin (objektif) i~. Billnlnüı 
ki: bir fotoğraf makinesindeki ( ob
jektif) büyüyüp küçülebilir. işte göz 
bebeğimiz de tıpkı öyle etrafımızdaki 
ışığın kuvvetine göre b~ kU.ç\l. 
....;.-..... .. __ . .:: ... ~.""'*-+•k .. , . • Ot 

(9) Kaba bir i9&ret sözU, itte de-
mek. 

Göıge 
Ogunu 

E ............. ,... ........ ~ .... lıılr .... 
yapar, -- ....... ,. ,.... ..... 
..... delik .. ,.,..... ..... t.taa <I•· 
1*4:d>katu• ................... • 
tir. llema m.u.ktaa Dd lllçü allp 

portabldaa ..... balana --

Dünyada En Çok Resim 
Yapan Reaıam 

D llnyada en çolı: resim yapalİ. 
ressam Gusta• Dore adında 

bir Franaı&dır. Tam ( ~). bin reaim 
yapmlftır. Bunlardan buılannı an• 
cak bir haftada yapabilmi,tir. Fakat 
birçok günlerde ( 4) resim birden 
yapDUfbr. Bu adam (23) aene res • 
8&Dllık . etmiftir. 

Tarihten önceki HayYanlar 

E A.U da tarihten evvelki za • 
manla.rda y&.,ayan dev gibi l 

ri bir hayvanm biraktığı ayak izleri 
bulunmw,tur. Bu ayak izlerlıiin bu • 
lunduğu kaya çok btlytlk olduğu için 
tafm&Jll&llU9Ur. Bunun Ozerine llim
ler töyle bir çan bulmqlar. Halbuki 
gelip giden iaanlarm ayaklan altın· 
da samanla bu ideriıı aillnmeel ilıti
IDIÜ var. Bugün ilimler bu izleri ko 
nıyacak bir c:are &1'8fbrmıflar ve bul 
mutlardır. Bütlin bu ayak Werillbı 
etrafma bir duvar çekilecek, bu suret 
le oradan artık kiınse geçeıniyeeek· 
tir. 

Çinde Balık Avı 

Ç inde hail. vakti yerinde bir ... 
nas. Onara ftl'all cilpde w- dam dünyada blhk avma gi• 
bahkçd kuşanma uwa boynu obnt- demes, side• ~refinl kaybeder • . 
tur. E11ab kuşun -.., Mcütv ds Ç\ink\i: Orada balık avı biç blr .... 
gagunam . .,.._ ceçmWir. ...,.... .,.. ..- .. 

llllaştumL Bir ••ide n ' de gir
dlğla• ... Ne ..,..,...... .... 

- . . .·. . 
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HüRASJUil~~iM IEIKONOMô 
Bu mevsim bol 
ve nefis meyva 
yiyebileceğiz! 

• 
vıyasası Buğday No. 9 == · - Yazan: Ziya Şakir 

Hint Mabe.di Meydanında canlı geçiqor 
D ün tehrlmlze Pota/b ve Akşehirden on bir 

vagon buğday, Ankara n Kara.mandan be;ı 
va.gon çavdar, l'ahşihandan dört \·agon arpa.. Es
kişehirden bir \"a~on ketenfohumu n Polatlıdan 
bir \'&gon yapak gtlmiştlr. Ekıııtra buğdaylanls 
muameleler istekli g~nıiı;tir. 7,10 kunıştan Polat 
b ek!'tnlan satılmışhr. Ça\'dar nlsbetlne göre 
nıahlôt buğdaylar biraz ge\·şektir. Ça,·dar satı. -
lan da ge\·şek geçmiştir, fakat, arpa dnsleri is
tekli olarak "atılmı~tlr. Mı!!ırlarda da huarttli 
muameleler olmu~tur. Fiyatlar bir gün en·elklnin 
aynidir. 

& 

r-· 

En Vahşi 
Boğuşma· 

Başladı 
, İhtiliı.lcll . 
Küf eni kenn bUtün kuvvetleri· 

. n enarınd . , 
dı) denilen a, (Hind mabe • 
altında to 

1 
Yerde, siyah bayrak 

t 
P anmıırt F k . oplanış h . ,. . ı. a a.t, bu 

diyordu'. azın bır mina ifade e-

l Çtinkü · ihti • ~ mı ittifak liı.lden evve1, Muhta-
on iki b" nı~ dahil olanların adedi 
de, şirnd~ ~ışiyi t~vüz ettiği hal. 
ancak U s~yah. ~yrağm etrafında. 
lunuyo~:ın kı§ılik bir kuvvet bu· 

1 Muhta . . 
llU§: r, ellerıni semaya kaldır· 

I nız- Ah, Kufeliler!. Sizin mizacı-
. ' ne miltelevvindir? y k k' sıze .. . .. azı ı, 

lerinfe1ve~~m. Sizin, daima söz _ 
zu d"· ~ donen insanlar olduğunu. 
te .u~unemedim .. Zaten, Ehlibeyt 
gi~· bu dönekliğinize kurban 

eınış miydı"? Di .. 
ye feryada başlamıştı. 

M uh~ vaziyeti, çok nazik 
bu . bır devreye girmişti. Eğer 
§Up~a~yete hakim olamazsa, hiç 
:nanı esız ki, §imdi etraf mda bulu. 

AI ar da dağılıp gideceklerdi. 
duru Uhtar, buna bir çare düşünüp 
d rken, vali Abdulahın kuman. 
ç;:ındaki kuvvetler de şehirden 
g nıışlar .. korkunç bir deniz dal
~~alinde, hücum hazırlıklarına 

B Işlardı. 
M hu bü~1.ik kuvvet karşısında, 
\'i u lamı maiyet.indekilerin mane. 
tı{at.J sarsılmıştı. Muhtar için ar. 
-kat Yapılabilecek, tek bir hareket 

rnıytı .. cl)er.hal .atına. atla:pus ai 
Y~ ~ayr,:ı-ğı eline almıı. höngUr 
hongiir aglayarak müessir bir but. 
lbe söylemiye başlamıştı. Ve sonun 
da: 

- Ya, Hüseyin!. YiU; Kerbe
linm mazlüm şehidi!. MU:barek ba.. 
§nu kaldır, bak, seni sevenler, se -
nin uğrunda can verenler, işte şiın 
di belli olacak. , 

Diye bağımı~. elinde«! siyah 
bayrağı dalgalandıra dalgalandıra. 
düşman safları üzerine atılmıştı. 

M uhtarm bu cesurane ve f e. 
dakirane hareketini, Ma • 

lik Eşterin oğlu lbrahim ile Hürün 
oğlu Abdullahm korkunç niralan 
takip etmişti. İhtilalcilerin safları 
bir anda harekete gelmiş, her ta -
:rafta, ağır toz bulutları yükselmiş. 
ti. 

Şimdi burada; Hind mabedi de
nilen bu meydanda dünyanın en 
\'ahşi bir boğazlaşması ba.şla.ınış • 
tı. (Kerbela şehitlerinin aşkına) 
atılanların kılıçlan ve hançerleri 
altında, bir anda yüzlerce vücut 
Parçalanmıştı. 

bu Vali Abdullah ile kum8lldanları. 
çılgınca hilcumun giddeti karşı. 

•nıda şaşırmışlardı. 
k - Küfeye .. Küfeye! .. c:liye haY-
lt'lnıya. başlamışlardı. Mukave • 

illetle · k da w rı ırılan kuvvetler o an~a 
de ğtlnuşlar; perişan sürüler baliD· 

• ~i!~eye. k~şlar, §ehrin orta. 
da toki (Kinase) denilen meydan
tahki Planarak, sokak başlarını 
Mu~e b~amışlardı. 

sn tar ile onun cesur ve pe!"\'&. 

neş• ~kadaşları, bu ilk zaferin 
ısı-: Yle sermest olarak, kaçan· 
ı::..ıı . ~şlerini bırakmamışlardı. 
.c. erınd k" Çerleri e ı kanlı kılıçlan ve han. 

~avada sallıyarak: 
Ya~ a, Hüseyin, yi HUseyin, f-• 

yle oehre dolm'U§lardı. 

K fıf e şehri, bir mahşer haline 
la.mı . ge~şti. Her tarafta, danı 

CUkl 
Uzerine çıkan kadmlarm """-

arın ihti ' ""-

- Muhtar, başmm Ustlinde dalga.. 
{anan siyah bayrakla, oradan o. 
raya atılıyor: 

- Merhamet ml ? ... Zalimlere ve 
· katillere, asla merhamet yok ... Biz, 
Cenabıhak tarafından. Fuıkları, 
ve onların evlatlarını tedibe memu 
ruz. Onlar kahredi!medikçe, kılıçla 
rımız kınlarına girmiyecektir .. An· 
cak; masum o18lllar, ve Ehli Bey
tin siyah bayrağı altına koşanlar 
canlarını kurtarabileceklerdir diye 

bağınyordu. 
Muhtarın muz.aff er kuvvetleri, 

(Kinaae) meydanını her taraf
tan kuşatmıştı. Burada, akıllara 
hayret veren bir boğazlaşma ba.ş· 
lamıştı. Beş on dakika zarfında o 
koca meydan, bir maktel halini 
almIŞtı.. Biribirlerine sarılmış o
lan "kanlı cesetler, usttııte yığılmış 
tı. Başıız gövdeler, pa~alanmış 
göğüsler, keailmi, kollar, lime li -
me olmuı vücutlar .. Ve bütiln bu 
ka.nh beşeriyet ankazınm altından 
kendilerini kurtarmıya çalışan ya· 
ralılar; tüyler ürperten bir haile 
aahneei yaratmıştı. 

Muhtann, bu ikinci ve kat'i za· 
f ~rinden eo~ra, Kerbell katilleri
n~n çoğu, Küf eden firar etmişler
di. Bunların arasında K bel' f . , er a a-
cıa.sını yaratan Yezidi ordusunun 
ıbaşkumanda.nı, (Ömer Bin Se t) 
te bulunmakta idi, y 

V ali Abdulah, yanma Küfe 
eşraf ve Ülema.aından bazı

ıarını alarak •. hükumet konağına 
kapanmış ... şıddetli bir müdafaa 
tertibatı almıştı. Fakat, derhal bu 
l!Nlrayı muhuara eden lbrahimin 
hilcumıarına dayanamamış; artık 
hayatını kurtara.bilmek için ça. 
reler araınıya başlamıştır. 

Muhtar, Abdullaha gizlice şu ha 
beri yoıtaınıştı :-

- Biz; Kerbeli. katilleri ve Ehli 

Beyt dilşrnaınlan ile mücadele ede· 
cektik •.. Sen, (İbni Zübeyr) in me
ınuru olduğun için bizim davamız 
karşısında, sUkut edecektin. Halbu 
ki lüıunıBUZ yere, işimize mUda.ha
le ettin. ve, lüzumsuz yere bu ka.· 
dar kan dökülmesine aelbebiyet 

verdin... şiJndi, ıana kv,ı halkın 
büyük hU!umeti vardır. Şayet ele 
geçersen. ınutlaka seni pa.rçalıya.-

cakla.rdll' :sen. lbni Zilbeyre hUnnet etti-
ğim için seni kuı::arm~k istiyorum. 
Ve, nıu.a.maha goatenyorum. Kaç • 

Kurtul ... 

A 
bduJ1ah, :Muhtarın bu tekli
fini bUyilk bir minnet ve 

uniyetle karşılamıştı. O gece 
ınemn birkaç kifi almış; karanlık-
yanına k t ta.n i,stif ade ederek. açmış ı. 

Muhtar· bu suretle Abdullahı 
' aı derhal htlk!1met 

Yatı ' yarların acıklı fer • 
larnıı a.n yllbetmişti. Bunlar, saç.. 

l 
' başlarını yoluyo 1 .. eklerinin .. w r ar.. gom • 

kaçnır kaçırm '. Ehli Beytin si
.. tnn.ı zaptetın~· koncııe- ~ Kasrın Burcu tUe-

ah bayI'6P1
' halk 

lar: goğilslerini parçalıyor-

- M h 1tıYtna er amet ! Merhamet! .. Bize 
tnızr Ynı, ?abalarımızı, kocalan .. 
411 ' evlatlannuzı ··1d·· . 

Ye feryat edi o urmeyın, 
yorlardı. 

y . ·şıı Ve sonra. ı ca-
rine dikıtıl . · k (Irak) kıtuınm 
miye t~plu.:Y~~krııııet olduğunu i
milıtakil bır 
ıan eylemişti. bbil&lerinde ko-

Mubtar• bU teşe 

iki Bin Balye Yapak 
Bu hafta içinde Ruslar Odesada muayen~l ya~ 

pdmaık şartile ldto..u 58 kunışt&n iki bin balye 
yapak satın almışlardıı'. Piyasa içinde tiden tle a· 
btverişler dnam etmektedir. Bunlar, kilosu 53 · 
54 kuru~ arumda satıtmaktadır. 

Bu sene bol meyva yetişeceği tahmin edili
yor. Eğer memleketimizin üzerinden bir soö-uk b 

dalgası geçmezse turfanda ve nefis meyva1ar 
yetişecektir. Yaş ve kuru meyva ihracatına 
ehemmiyet veren İktısat Vekaleti, bu seneki 
meyvalarımızla taze sebzelerden Avrupaya 
ihraç edilmesiıt için esaslı bir program hazırla
mıştır. Bu sene Ege mıntakasından yaş üzüm 
ve Karadeniz mmtakasından da taze elma ve 
elma kurusu ihracı için tedbirler alınmıştır. 

Turfanda erik ve üzüm 
Turfanda ziraat mıntakalanmızdan ~hrimtr.e 

tağla bademi, Oaneriği ve bir mıktar da buzhanede 

Türk Borcu 
Yükseliyor 

Bu Hafta 
Balık Az 

saklanmış taze üzüm gelmiştir. Ba
deminkilosı.. toptan 50 perakende 
70, eriğin toptan 45 ve pera.keııde 
60, üzümün de toptan kırk beş ve 
~akende altmış kuruştan l&Ul • 
mı.ştır. 

Soya ziraati ehemmiyet 

!ayca muvaffak ohnuştu. Çünkü, 
isyan ve intikam bayrağını kaldır· 
dığı dakikadan itibaren cereyan e. 
den harplerde, Muhtar o kadar bU
yük kahramanlıklar ve fevkalade· 

likler göstermişti ki; şimdi herkes 
ona, (Ehli Beytin intikamını almak 
iç_in Allah tarafından gönderilmiş 
b.ır veli) nazariyle bakıyor .. ona i
tiraz ve muhalefet etmek, kimse
nin aklından geçmiyordu. 

Dün Paristen telgraf gelmemiştir. Bu hafta havaların lodOf!lU ve fır kazanıyor 
Borsamızda dün sabr.h Türk borcu tınalı geçmesi yüzünden balık tutu Yağından sanayide istifade edtl-
20.80 liradan açılmıştır. Hararetli lamamıştır. Yahvz Samsundan ve mekte olan soya fasulyasmm ihracat 
muamelelerden sonra yükselme b boğazdan bir mıktar kalkan gelmiş. için iyi bir mahsul olduğu anlaşıldı

aş. tir. Samsun kalkanları 40, boğaz ğı için birkaç senedenberi Eskişehir-

(Arkası var) 

NOT: 

lıyarak öğle üzeri 21,10 lirada ka. kalkanları 60 kıuruştan satılmıştır. kı Karadeniz havzasında ve Trakya· 
panmıştır. Hafta içinde Türk borcu- Limanımızda sekizi İtalyan ve biri da yetiştirilmesine başlanmıştır. Çin 
nun bir mıktar daha yükseleceği söy yunan olmak üzere dokuz vapur ba. de Avrupa sanayiinin ihtiyacı için 
lenmektedir. Diğer tahvil ve hisseler hk beklemektedir. Geçen cuma günü fazla miktarda saya yetiştirilmckt,e. 

~undan •vvel neşrettlğimb "Ker· üzerinde hiç denilecek kad•r tutulan 30 bin çiftten başko torik dir. Fakat, A\'rupa} .. nakli pahalıya 
K ". ·amız, ·• ·'~ ' amele olmuştur. Anadolu tahvilleri, tutulmamıştır. Bu . n ~n "°.n'.~ .o: ma o ugu için ecnebi mUesseseler bela Vakssı tefrik .. , ...... RtF az mu. gU d t l ld v 

h tı";ltlPH.uiESI !•rafından kltop mümessiller, Anadolu hisseleri kıy rik avı genisliyecektır. Koprunun ıkı daha yakin yerlerden soya fasuly:uıı 
•lınde fonna. fonna ~asılmaktadır. metlerini muhafaza etmi~lerdir. Yal: tarafinda oltacılar çlnakun tutmak. aramaktadırlar. M•mlcketimizin mü. 

Arkadaşımız Zıya Şakir, fornıalan nız Aslan cimcntosu 14 75 lirayı bul- tadırlar. Bunlann kilosu 30 kuruştan Eait arazi ve iklimlerinde mükemme
blzzat .te~k etmek,... kitabın tam muştur. Merkez bank;sı 93025, Si. s>tılmıştır. Bu hafla balık az ve pa- len , •• yağ itibaıile randımanı vük. 
mana.sile ı~i bir surette iotişan ifn vas _ Erzurum 95, Ergani hisseleri h\ılidır. lfek soya nev'i yeti~tirilmekte olı°nası Çalışmaktadır. ise 100,5 liradır. Balıkçılar hazırlanıyorlar \C bu mahsuliin istikbal ioin kuv. 

~şk ve 
İstanbullular, ötedenberi manılu ı 

çO'k sm·erler. Buradaki t;ibi satıcı
nm tepesi üzerinde, kocaman te(>8i 
iQerisinde marul satıldığı başka yer-. 
de, belki hiç l:Öriilmez. Hele A\·nı
pıt şehirlerinin bir tstanbullu e
line tam bir manılu g~lrip te ta· 
mamım yediğini gören frenkler bu· 
na pek ziyade şaşarlar. Çünkü on
larda bir tek rna.rulu blrkaÇ kişi, bü
tün bir aile ancak salata halinde yl-

yeblllr. 
Bu hayrete biraz da nıaruJun 

f(>hretl sebeptir. Çünkü Avrupa.da 
marul uyuştunıcu bir nebat diye 
tanınmıştır. Uyuı,turucu ve yine aşk 
duygusunu uyu~turmuı da bunda 
dahildir. Hatta, orada marul, ha
dımağalan otu adı rt tanınm1'
tır. Halbuki lıtanhutımar hadıına
ğalannı Mklden harem hi.zmetl~· 
rinde kullaıurlardıse de, kendilerini 
a.,k yönünden hl-: te u~-u,uk di~·e 
tanınmış de.jillerdtr.' Bunun aksine 
olarak, l111tanbulun Mkl barem hi
kin·eleri frenkltırin hi.li ~zıanıım 
111urunu akıtır. O halde btanbullU· 
Jann marulu çok se\'Dlelerinl nasıl 
izah etmeH! 
Doğrusunu lst.enenlı Jstanbullu

lann çok marul yemelerlle, ınanıl 
haualan arumda bir ıeıat yoktur. 
Frf'lnkler marulun yalnız yaprakla
nm yedikleri lçiı mando yalnız ha
dımalalan otu diye tanırtar. lsta.n
bollolar ise marulun y~praklann
dan bir çoğunu attddan ıııonra, yap
raklardan u lcı1'mmı yerler ,.e en 
zh"&de onun kölriinU ·~·erler. Ma. 
~la ltıınat fJdlJP.n o~tunı<'uluk o
nun kökünde değil: yapraJdannda
cln'. 

Marol kötdin\in uyuştunıcn değil, 
abl tesirde okluğu eski, pek eıdd 
!f&l'km bir güzel muah da teyit e
der: Afrodlt ile Faon masalını bU
mlyorıııanız hatınmza getireyim. Af 
rodltln klrq olduiunu şüphesiz bilir
siniz. Fa.on da, Mldllll ada11mm kar
ı1t11mda, bizim Akdeniz lnydannda 
kayık(' bir deUkanhydı. Bir ~n Af· 
rodit onun kayığına biner. kankcw 

Balıkçılık iı;ılcrinin lktisat Vekille- "etli mahreçlcr bulabilmesini kolay-
lııstıra<'aktır. Nitekim Fatsa.da ye. 

ine geçeceği \"e canlı bir scr\"et kay. tistirilf"n s~valar<l<ın vapura teslim 
nağı olan deniz mahsullerimizin ar. f;artilt> on t,.,n satılmtııtır. P.·ınun ki· 
tırılması için teşkilat yapılacağı ha-

1
1osu 6 bu<'u1t kuruşa verilmiştir. 

berleri üzerine balıkçılar son sistem ~......-... ~..-

ZAH.RE 
EORSAS1 Marul 

motörlü ve makineli vasıtalarla av. 
!anmak için gorüşmelere başlamış -
tardır. Bazı İtalyan sennayedarlan 
balıkçılarımıza bahk<;ılık i~in ge11'i 
ve teçhizat vcrmeği teklif etmek
tedirler. 

yolda her türlü emirlerini nrint> 
getirdiğinden> ~ıkarkeu ona ııir hok . Denizyolları Knopf"ratifi 
ka merhem hediye verir. Kayıkı;ı bu Temettü Dağıttı 
merhemi yüzüne sürünce o kadar Denizyolları kooperatifinden aldı· 
güzel bir delikanlı olur ki, 1'1iılilli ğımız malumata göre, kooperatifin 
ada.'Jlna çıktığı \"tık"t oranın bütlın kadınlan kayık!,'ı~·:ı i. '}ık olurlar. R henüz hisscdarlanna tcmettu dağıt-
1·-.:1 wbe u madığı hakkındaki haberler dogrw u 
'IUIU&r rag tin kendisine ıarar \'e-receği şüphettiz olduğundaıı yine Af- değildir. Geçenlerde yapılan umumi 
rodit gilzel kayıkcıyı, kısl,~nç 'bir heyet toplantısından sonra hissedar. 
kocanın elinden kurtarmak için 

0
• lara 32 bir lira tevzi edilmiştir. 

nu bir marul yapar. Kooperatif müdürü, toptan alınan 
Fakat o zamanın marullan şlm- yağların bozuk çıktığı hakkındaki 

dl İtdA11bulun Yedlkule marullan havadisi de tekzip etmiştir. 
gibi bol yapraklı değil, hemf'n he
men sadece kökten ibaretti. Onnn 
için güzel kayrk,ı manıl kökü ol
muştu ,.e bayanlar manıl kokii , ·e· 
dikleri \'akit a~l< duyı:ııları art

0

.tr• 

dı. Anea~ o dnY'!'ılannı tr .. kin için 
kayıkçı:n artık hnfAmadık'•rıo,1 •n. 
ondan dola~·ı, Mhtilll ha'\'ıtnl"n h:rı
birlerini 8e\'1Tleğe mf"Cb~r olmuşlar· 
dı... liô 

Ama di~'ect.kıdnlz -ki. Çftrn1dara 
uyku ,·eren, lhtlyarlarm u,·kn"U"- -
luğuııa de,·a o!an marul 1nrubu da 
marul kökUnden akan su ile yanılır. 
Demet< ki, marulun kökündf! de u
yuşturmak, uyku vermek hucıası 
vardır. ŞUpheAiz, ancaık marul ~u
rubu bir tek marul kökünden <>• • 
kanlmaz, şunıp y11nmak 1\·in bir -
çok mandun kökü lazımdır 

Uyuşturucu lliçla'nn he~I az 
mlkt.a!da olunea hiiıııhüttin ak~I te
sir yaparlar. Af~·nn bile az mlktar
da olunca lnnnı uYUIJtunnak değil, 
tenblh f!der. 

htanbullular da bunu o:ıun yıllar 
tecrübe ile anlamııt olacaklar kl. ma. 
rol yedikleri vakit bir tek manılun 
kökünü yerler. O vakit manıl -frenk 
lerln sancbkla.n sdbf • nvn!rtl•num 
olarak deill, bir mütenebbih ~hl t•
•lr eder. 

Onun l~ln marul yedl~nbı wtdt, 
onun kökU De vapraıldanndu bil'ft
anı ymnlz. Vapraklannd"n ~nk 
yerseniz. hem ka.rnmız tifer, hem 
de. •• 

/ - ---, 
BORSA 

PARALAR 

S NlSAN CUMARTESi 

Sterlin 
Dolar 
Franıız Fr. 
Liret 
Belc;ika fran~ 
Dr•hmi { • 
lıvıçre Fr. · 
Leva 
Siline 
Flonn 
CekoılovaJı kro. 
Mark 
Zloti 
PeniO 
Ley 
Dinar 
f.v,.c lrarona 
Altm 
Banknot 

615.-
123,-
112.-
120 ..... 
ıo . ....ı 
18.-

565.-
20.-
21.-
63.-
70.-
2~-
20.-
21.
ll.-

48.-
~0-

1042.-
247.-

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork. 
Pariı 

\. 

Millno 
Bnikıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterd. 
Pral 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Vartova 
Budapeıte 
Bükret 
Belcrad 
Yokohama • 
Moıkova 
Stokholm 

618,-
0.79215 
17 .2125 
15.0566 
4,7030 

88.5925 
3.4755 

64,4012 
1.4464 

22.6940 
4.2410 

11.4644 
1.97 
4.1750 
4.0050 
108.09 

34.6275 
2.7740 

24.70 
3.1383 

620,-
126,-
115.-
125.-
84.-
22.

'75.-
23.-
23.-
66.-
75.-
28-
22.50 
24.-
14.-
52.-
~ .. -

1043.-
248.-

616,75 
0.7910 

17.27 
15.0870 
4,7125 

88.7717 
3.4750 

64.5318 
1.4494 

22.76 
4.25 

11.4875 
1.9736 
4.1832 
4.0130 
108.31 

34.6982 
2.78 

24.69 
3.1450 

3-l-937 

1<.IAILA/i; 

Buirday yumuş k 
Bugday Sert 
Arpa Anadol 
Çavdar Anadol 
Mısır u. 

-.-
Yulaf 
Tiftik mal 
Tiftık deri 
Tifıık denli 
Afyon ince 
Peynir beyaz 
Peynir kaı;er 

Buğday 
Çavdar 
Mıaır 
Arpa 
Kendir tohumu 
Un 
Kepek 
Fasulye 
lç fındık 

G 

Tiftik 
Tilki derisi 
Kunduz deriıi 
Tavıan deriıi 
Kedi deriıi 

241 
105 

15 
60 
15 
ti 
12 
20 

2 

1 n EN 
7,5 

7640 
61 

55000 
558 

il 1 ş Fi ATLAR 
Bu~day Liverpul 
Bulday Sikaıo 
Buiday Vınipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T . Londra 
Fındık G. Hamburc 
Fındık L. Hamburı 

• NÖBETÇi 

ECZANELER 

6,79 
6,64 
6.84 
5.76 
S,81 
l,03 

80.97 
80,97 

5.5 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Toıt 
Ton 
TGD 

Ton 
Adet 
Adet 
Aclet 
Adet 

ıtr. 
l[r. 
Kr. 
Kr. 
Kr • 
Kr. 
Kr. 
ıtr. 

Bu ll'Cf nobetçİ olan eczaneler ıun1archr: 
lıtanbul ciheti: Eminonu: Beeir Kemal. 

Alemdar: Eut. Beyazıt: Belkiı, Şehrerninu 
Nazım. Karaıumriık: Suııt, Sunatya : Tee
filoı. Şehıadebaeı : Hamdi. Aksaray: Per • 
tev. Fener: Vitali, Eyupta Defterdar ecn-
neleri. 

Beyoilu ciheti: Beyoilu. Kanzuk. Giın9', 
Taksim : Niumettin. Nihat. Galatıa: SPori· 
diı, Şiıli: Halk, Halıcıoilu: Barbut, Kaıllll 
pua: Vasıf eczaneleri . 

Beıiktas ciheti: Beıiktaı: Nail Halit Or· 
taköyde Ortaköy. Amavutköyde Milti,,.dl. 
Bebekte Merkez eczaneleri. 

Sarıyer ciheti: Bliyükdre. Asaf, Tarab • 
ya, Yeniköy, Boyaeıköy, Rumelihiıarı eaa 
r:eleri. 
Kadıköy • Uıküdır ciheti: Kadı kov: Mo 

da sıhhat. Pa:ı:aryolunda Rifat. UıkUdarda: 
ittihat eczaneleri. 

Diier semtlerde: Büyukadada: Şinasi, Ba 
kırkciyde : Merkez eczaneleri. 
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Başvekilin Yeni Müidesi: 

''Memleketin Hertarafı 
Is la hat İçin İcraat ve 

Programımız Vardır" 
(Ba§ı 1 incide) \arifeleri,, tekrar edecek değilım. An-

mına, ağır endüstriye bugün başla- cak bir noktayı bir daha canlandır -
mış bulunuyoruz. Makine endüstrisi- mak isterim: 
ne de buradan başlanır. Bu müesse- Eğer Cümhuriyet rejimi olma-
se içtimai bakımdan da ayrıca dikka- sa. ve Cümhuriyet Halk Partisi-
ti celbedecek bir kıymeti haizdir. Bu- nin devletçi politikası takip edil-
rada çaJışanlarm ikamet ve çalışma mese idi, endüstrinin bu memJe-
sıhhat şartları, mektep ihtiyaçları ay- kette kunılması hiç bir zaman 
nca hazırlanacak, bunlar için ayrı tahakkuk edemezdi. 
ayrı müesseseler kurulacaktır. Gö - Bugün 22 milyon liraya mal olan 
rüyorsunuz ki, Karabük demir ve müesseseler kuruyoruz. Bugüne ka -
çelik fabrikaları ile memleketin her dar kurduğumuz fabrikaların en kü
sahada çok kıymetli olan başlıca ih- çüğü dört beş milyon liradan a.şağı
tiyaçlarma cevap verecek bir mües- ya kurulmamıştır. Eğer Cümhuriyet 
sese kurmakla ıkalmıyoruz. Halk Partisi ve onun hükumetinin 

Cümhuriyetçl ve milliyetçl Tür devletçi bir politikası olmasa idi. bu 
klyenln miinevi ve içtimai bir meml~et hangi sermaye bu mt1esse
medeniyet ve kültiir mUesıııe~esl- seseleri kura'Jilirdi. Cümhuriyet re
ni de meydana gPttrrni~ oluyoruz. jiminin yapıcı ve yaratıcı oluşu par-

M ed..leket müdalaa•ı timiz prensiplerinin iyi tatbiki ile ken 
Demir ve çelik fabrikalarının en - dini göstermiştir. Yakın bir zamanda 

düstri bakımından, ekonomi !'.)akımın- burada vatandaşlarımız Cümhuryetin 
da.n olduğu kadar memleket mUdafa- üç mühim eserini, üç büyük feyzini 
ası için olan yüksek ehemmiyetine de kutladılar. Bir sene içinde demir yo. 
bilhassa dikkatinizi celbetmek iste - !unun açılışını gördilk, iki üç giln ön-
rim. ce de kömür havzasmm tamamen mil 

Bu fabrikalar her ihtiyaç lileştirilmesi yolunda başanlmış bü -
i ç i n i s t e d i ğ i m i z d e m i r yük bir işten dolayı millet v&killeri 
ve çelik temin etmekle memleket mü sayın arkadaşım Celal Bayara karşı 
dafaası bugilnden sonra daha geniş BUyüık Millet Meclisinde teveccüh ve 
temellere istinat etmiş olacaktır. He!' takdirlerini <:?Ö!~terdiler. 
bakımdan memlekete bu kadar lü - Uçüncü olarak 
zumlu ve faydalı olan bu fabrikaları Bu gün de üçüncü olarak 
vUcude getirmek AtatürkUn büyük demir ve çelik fabrikalarının temelle 
bir ehemmiyet verdiği başlıca bir rini atıyoruz. Bu mtin8.'3ebetle tekrar 
mevzu idi. Bugün temelini atmakla edeyim ki, memleketin yalnız burası 
sevinç duyduğumuz bu fabrikaların için değil, bütün diğer tarafları için 
kurulması için çok çalışılmış, uzun de icraat vP- islahat programlarımız 
müzakereler ve tetkiklerde bulunul- vardır. Biz hu programları bir takım 
muştur. Bu yolda kararlaştırılmış zorluklara tesadüf etsek bile hususi 
olan sayısız zorlukları gidermek ve bir itina ile tatbikte sebat edeceğiz. 
kuruluşlarım tahakkuk ettirebilmek Şimdiye kadar geçirdiğimiz tecrübe
için başlıca istinat ettiğimiz kuvvet !erle huzurunzda kendimize gilvene
Atatürkün bitmez tükenmez müza - rek tekrar edebiliriz ki, programları 
hereti ve yardımı olmuştur. Memle - mızı tahakkuk ettirmek yolunda bü
kette esaslı ve devamlı her varlığın tün kudretimizi sarfetmekten asla 
düşünücüsü ve yaratıcısı olan Ata - geri kalmıyacağız. 
türkün yüksek adını sonsuz saygı ve Harici siymet 
say~larla huzurunuzda ve biitün Arkadaşlar, 
millet karşısında anmak benim için Bu güzel toplantıda harici siyasete 
bahtiyarlık ve şerefli bir vazifedir. ait bir iki kelime söylemeyi sevgili 

lı.teJiğimiz emniyeti bul- ve sayın dinleyicilere karşı bir say-
muşuzdur gı eseri saymaktayım. Umumi olarak 

Biraz evvel bu fabrikaları vücuda beynelmilel sahada söylenecek şey 
getirmek için uzun bir müddettenbe ıı.zdır. Beynelmilel siyaset sık sık hele 
ri yapılmış olan hazırlıklara işaret can verici buhranlara maruz kalmak 
etmiştim. Bütün bu hazırlıklarımız tadır. Fakat son zamanlarda muhte · 
arasında bu fabrikaların kurulması- lif siyasi cereyanlar daha ziyade sulh 
m, ehemmiyetine istinat olunur bir istik,ametinde süzülmeye başlamış • 
müeseseye vermek başlıca ehemmi · tır. Öyle günler yaşıyoruz ki. bir iki 
yet atfettiğimiz bir nokta idi. Bras · sene gibi kısa bir zaman için bile ka
serd firmasından istediğimiz ehem • ti teşhisler koymak mümkün ~~~. -
miyeti bulduğumuza kani olduğu · dir. Fakat biraz evvel söyledıgımız 
muzu zikretmek benim için bir zevk gibi sulh yolunda bir takım iyi duy 
tir. Bu eseri vücuda getirmek üzere ~ular ve hareketler hissediyoruz. Ya
Sümerbank ile Brasserd müessesesi hut hissetmek istivoruz. 
kendi münasebetlerini tayin eden mu h 

Akamete ug"'ruyan si1a • kavelcler hükümleri dahilinde be-
raber çalışacaklardır. Buna şüphe sızlanma teşebbüsü 
yoktur. Bir işte karşılıklı vazife sahi- Arkadaşlar, 
bi olarak beraber çalışanların sami- Biliyorsunuz ki, beynelmilel ~~a 

d b 1 1 t da son senelerin en mühim degışık miyet havası için e u unma arı e -
şebbüsün muvaffak olması için esas liği silfilısızlanma teşebbüsünün a~a 
h bir amil ve zorlukları yenmeleri mete uğraması ve her memlcketın 
için büyük kolaylıktır. Bu merasimin sil8.hlanmıya var kuvvetiyle koyul · 
bariz olan diğer •bir manasını da ifa- muş olmasıdır. Bu gidiş nereye .vara-
de etmek isterim. caktır? Zannedilebilir ki, tehlıkeler 

Türk - lnailiz Joıtluk geçildikçe silahsızlanmıya da~ana~ 
.,. bir sulh sistemi yerine, zaman ıle mil 

Müncuebeti · ·h 
!etlerin takatleri sonuna kadar sıla -Ttirkiyenin en mühim endUstrı te- . . 

şebbüsü, bugün Türk - İngiliz dosta- !anmalarına dayanan bir sulh sıslemı 
ne münasebetlerinin i)'i bir gösterisi kendi kendine kurulacaktır. Böyle mü 
manasını almakla hususi bir ehemmi hinı bir geçit devresinde Türkiyeye 
yet v~ kıymet arzeder. İngiliz Export düşen, kendini müdafaa için çok ha~ 
credit Cuarantte dairesinin Bras • sas olmasr ve hazırlıklı bulunmasıdır. 
serd müessesesine yapmış olduğu yar Buna. ötedenberi büyük bir dikkat at 
dımın İngilterece memleketimize kar fetmekteyiz. Bununla beraber her fır 

sattan istifade ederek siyasetimize şı gösterilmiş olan bir itimada ve 
dostluk eseri olduğunu bilha.asa kay- hakim olan sulh zihniyetini yürütmi 
detmek isterim. Biz Türkler memle- ye çalışıyoruz. Sulh davacıları ile ~a
ketimize maddi delillerle sempati gös- mimi olarak beraberiz. Beynelmılel 
teren bir siyaseti en itimat verici bir ihtilaf mevzularından her hangi bi
sivaset telakki ederiz. !ki memleket rinin kalkmasını meserretle karşılı -
aı=asındaki bu yeni vaziyetin iki yük yoruz. 
sek yapıcısını sizin yüksek takdiri • Geniş ()e bahtiyar bir 
nize arzedcrim. Doktor Aras ve 1n - istikbale doğru 
gilterenin Tiirkiyedeki büyük elçisi Arkadaşlar, 

Sir Persi Loren. Muhterem bUyUk el- Bugün toplantıya gelen vatanda,· 
çi bugilnkii topl~tımızda neşemize lanm ile yakından temas etmek bana 
iştirak için aramızda bulunuyor. Bu zevk ve neşe verdi. Canlı ve kudretli 
dostane ve nazikane alakadan dola - milletin geni~ ve bahtiyar bir istikba 
yı da kendisine ayrıca t~ekkUr ede - le karşı sarsılmaz itimadı bütUn ha-
rim. kışlarda canlanıyor. H~r şey TUrki-

Devletçi politikamız • yenin daha büyük ve daha ileri ham 
Arkadaşlar, lelerininin delilidir. Sümerbank, de • 
Modern ve ileri bir millet endüstri- mir ve çelik fabrikalarını ilk planda 

eiz olamaz. "Endüstri , bu zaman me- şimdikinin yarı takatmda düşünmüş 
deniyetinin esas umdesidir gibi müte- idi. Plan hazırlanırken takati bir mis 
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Karabiik Fabrikalarına 
Günde 236 Vagön 
Maden T asınacak , 

f(Başı 1 incide) 

Sir Persi Loren ve daha birçok meb'usları hamil bulunan ikinci 
tren de saat onda muvasalat etmiştir. 

Binlerce Ha lk 
Daha sabahın çok erken saatlerinde civar şehir, kasaba ve 

köylerden akın akın gelen binlerce halkın doldurduğu fabrika 
sahasr, hakiki bir bayram manzarasını arzetmiş, 300 nüfuslu 
küçük bir köy olan Karabük ve civan şimdiye kadar böyle bir 
kalabalık ve böyle içten gelen bir coşkunluk. bayram sevinci 
duymamıştır. 

Başvekil Halk Arasında 

Köyün çok uzaklaqnda kesif bir halk kütlesinin şiddetli al
kışları arasında karşılanan hususi trenin Karabüğe muvasalatı, 
halkın çok haklı ve candan tezahüratının artmasına vesile teş
kil etmiş ve çok mütehassis olan İsmet İnönü, genç, ihtiyar, ka
dın, erkek binlerce köylünün "Yaşa, varol İnönü ... ,, sesleri 
arasında istasyona inmiştir. 

Başvekilimiz, karşısında bulduğu bu muazzam kütlenin içine 
dalmış, köylünün hatırını sormuş. ekin vaziyetlerini öğrenmek 
için kendilerinden izahat almıştır. 

"Önce lnönü ... " 
Müteakıben Başvekilimizle vekiller, Kamutay heyeti ve 

Brasserd Şirketi mümessillerile milli bankalar erkanı, sahaya 
doğru ilerlemişler, kısa bir cevelandan sonra halkın toplu bir 
halde bulunduğu tarafa doğru gelmişler ve yer almışlardır. Bu 
esnada Hariciye Vekilimiz Doktor B. Tevfik Rüştü Aras, İn· 
giliz Sefiri Sir Persi Loren'e: 
"- Evvela temeli mi atalnn, yoksa nutku mu söyliyelim?,, 

diye sormuştur. 
Sir Persi Loren büyük bir nezaketle şu cevabı vermiş ve: 
"- Evvela, demiştir, !nönünü dinlemek istiyoruz.,, 

lnönü Sö; A:dı 

Başvekil t.:mıet inönü, halkın sevınci ve bağlılık tezahürleri 
içinde irticalen, uzun nutkunu söylemiye başlamış, demir sana
yiinin hayatımızda yapacağı değişikliğin husule getireceği 

neticeleri teşrih etmiştir. 
Nutuklardan sonra Başvekilimiz, uğurlu ellerile Karabük 

fabrikalarının temelini sürekli alkışlar arasında atmışlardır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

B. 
r Loren ile 

Brassert de Kıymetli :~ 
Sir Persi 

Birer Nutuk Söylediler :~ 
Karabük, 4 (A.A.) - B.~ve~ ~- ekee~i.ns .tkt_ıs~~ ve~in.~n ~.u işte ~ ve 

met İnönünden sonra İngilız Buyuk terdiklen bUyuk husnu nıyet :g 
elçisi Sir Parsi Loren aşağıdaki nut- görüş, ve ayni zamanda realist~ 0 
ku söylemiştir: dostça tutumlarından dolayı s!J1 vil 

"Ekselanslar, bayanlar, baylar, samimi takdirlerimi arzetmek ve da 
"Bugün aranızda bu merasime iş- sini kaybetmek istemem. le 

tirak için Cümnuriyet hükıinıetinin Sözlerimi Karabü~ d.emir ve çer bu 
bana bahşettiği. ehemmiyet ve kıy- fabrikalarının ve verımlı, yapıcı 1'il m. 
metini kayde maha) olrruyan imkan- İngiliz teşriki mesaisinin m~vc.; ki 
dan dolayı p~ mütehassisim. yet ve inkişafı hususundakı s 

Bu ovada doğacak olan, bu top - temennilerimle bitiriyorum ... 
rı 

du 
tu 

rağı asırlık uykıusundan uyandıracak 

rJlan. sürülerin ve çobanların yerine 
en asri madencilik fenninin cihazla
nnı kuracak olan ve ay ve ytldızla
rm gece parıltısrna ytiksek bacalarm 
kırmızı ışığını elcliyecek olan bu te · 
Rff.JbUsün Türkiye için haiz olduğu 
butün manaları. ekselans Baı;ıvelcil 
sizlere benden evvel izah buyurdular 

Ben ise bugtin, İngiltere ve TUT -
kiye münasebetlerinde aı:ıtumnız mü. 
him merhaleyi kaydedeceğim. 

İki millet tarihlerinde harp sanat
lerindekl kudretlerini J?Österdiler· 
MertGe müttefik veya mertçe muha
srm olarak çarnrı:;trlar. 

Bugün, biz lngiHzler ve Türkler 
sulh sanatlerbde teı:;riki mesaf edi
voruz ve müttE>hit krallık, modern 
Türkiye sınai ve iktısadi hayatının ya 
r.atrlrşmda, rı-ünden güne çoğalmakta 
olduğu harikulade gayretlerine kar -
de~e elini uzatıyor. 

Memleketimde, . TUrkiyenin kendi 
hayatında ve milli membalannm in
kişafında gösterdiği güzel hamleler. 
büyük bir alaka ile takip edilmekte
dir. 

Ve pek iyi biliyorlar ki, bu büyük 
Tüm ilerlevisinin nazmu ve ilham 
'11embaı Büyük Başbuğunuz Atatürk
tür. 

Atatürk ve hükümeti memleketi 
tam ve en modern bir tesisatla teç
hiz etmek istediler. Elde edeceğiniz 

B. Brassert de 

Söz Afdl ıı 
KarabüJr. 4 (A.A.) - İngliz silf B 

elcisinden sonra fabrika inşaatını td 
ruhte eden Brassert şirketi idare 'dl u 
lisi reisi Brasserd de uzun bir nıJt p 
söylentiş, Girlşilen ~u büyük :fa\'1' m 
yardım rica 1!tmiştir. 

Bir Yanhş 
Haberin Akisleri 8. 

d 
(Başı 1 incide) 

da da ayni yolda bir tedbir istiyorlS 
Fakat bir çok ecnebilerin ve ana 
türkçeden başka diller olan Türk ' 
tandaşlarının yaşadı~ı b~yük bir Mı ı 
hirde bunun nasıl mumkiln olac!lıJ' 
tayin etinek gUçtUr. Bu hususta ~ S 
Iıca hedef Yahudilerdir. BUJl 
İspanyadan ihraçlarından beri ! 
nevi İspanyolca konuşmakta 
vam , etmişlerdir. Bundan !Oıı; 
da Rum ve Ermeniler hatıra 
liyor ki bunların kendi dilleri \1J k 
dır. Müslüman olmıyan TilrJclt' 
Türk dilini zorla kabul ettirmekte 
ameli müşkülattan başka işin fçj; 
Lozan muahedesinin ekalliyet maddi 
lerinin tef eiri karışır ki, bu ma.dd 
!er tstanbuldaki Rum ve Garbi TrB 
vadak.i Tüm ekalliyeti hakkında cw 

hudur. lnrriliz ne-ha. fen ve kudretinin dir.,, 1 

"lize verebilPreı'!i en mükemmcl esere Evvela şurasmr söyliyelim ki. fil. 
...-ı~Hk nl:ırakcmırz. misin verdiği malfunatta yanlıii1 

B. Rrasserd ile müıkav.-fo imzasm;:ı vardır. Ortaya böyle bir 18.kırtlI ~ 

Bir h tMRddiim edı:>n milz~kerelerde baZ' tığı zaman biz derhal dil mesele~ 'A. Hafta l ı k Tar i "Oller avnamak fnosatı bana di\~ıııü~- bu volda telakki etmenin ne nıUm 
~u. Bnoiin hu mUnııRehetJe, ekq,,.Janı:ı old~ğunu, ne de bunun arzu edilebil 

eden bütün şartlar var gibi görünü- ~~ııı.vekil. ekselans Hariciye velcili VP ceğini ac;rk ve kat'i bir lisanla yazdı 
yordu. Bu saikle: (Roma protokolü Bazı arkadaşlarmuz da fikir söJl 
devletleri) diye adeta bir blok husu- münist kuvvet değildir, hakikt bir medi. Bunun icin bUtUn İstanbul g9 

(Başı 1 incide l 
tundan ayrıldığını ileri sürenler ken
di kendilerini aldatmaktan başka bir 
şey yapmıyorlar. 

Doktor Stoyadinoviçin şahsiyetini 
ve siyasetini anlıyan her ferdin ka
palı gözle ve emniyetle vereceği hü
küm şudur: Yugoslavyanm değerli 
Başvekili, hem siyasetin ameli icap
larını göz önünde tutan, hem dürüst 
bir idealizmi terketmiyen bir adam
dır. Doktor Stoyadinoviçin ideali, 
memleketin içinde demokrasiye ve 
anlaşmıya; harici siyasette umumi 
sulhe ve emniyete doğru gitmektir. 
Hiçbir muvakkat menfaat ümit ve 
ihtimali, Yugoslavyaya anasiyaseti
nin umdelerini terkettiremez 

Bir ıiyaıi mucize 

B elgrattaki hadiselerden sonra 
bu hafta dünyayı meşgul 

eden vazıyetlerden biri de, Viyana et. 
rafında olup biten şeylerdir. Cihan 
harbi bittikten 19 sene sonra 
adeta mucize denilebilecek bir vazi
yetin inkişaf ettiğini görüyoruz. Es
ki Avusturya - Macaristan İmpa
ratorluğun un galip ve malğlfıp mi
rasçıları, muahede, statüko, reviz
yon davalarını unutmuşlardır. Mu
kadderatlarını müşterek görmiye 
başlamışlardır. 

Bu beklenmez inkişafın başlıca sa
iki şudur: Avusturya ile Macaristan 
hem revızyon fikrini himaye eden, 
hem de kendilerini Almanyanın nü
fuz ve hakimiyetine karşı korumak
ta menfaati olan bir istinat noktası 

arıyorlardı. !talyada bunun için icap 

li artırıldı. Daha bır misli artırılabil 
mesi için de inşaat esnasrnda ihtıya:.i 
tedbirler aldı. Bütün bu misil artma 

ları sizlerin neşe içinde idrak edeceği
nizi düşünmek insana zevk ve gurur 
veriyor. 
Vatandaşlarım, bu toplantımızı şe 

reflendirmek için büyük millet mec
lisi sayın bir reis vekilini ve aziz mil 
let vekillerini gönderdi. Şükran hisle 
rimizi ifade etmek borcumuzdur. Ya 
kın kazalardan gelen kadın ve erkek 
vatandaşlarıma da sevgi ve teşekkür 
duygularımızı sunarım. Demir ve çe -
tik fabrikalarma temel atılmasını, 

millet ve memleket sevinilecek bir 
kutlu hadise saymakta haklıdır. 

le geldi. lspanyol milli kuvvetidir. Bunlar ka- zeteleıini bir ifrat cereyanını ter" 
Fakat son zamanlarda Avustur- .. .amrsa Avrupa.da sulh fikri kazan- eder gibi göstermek yanlış:ıı:· (! 

yada ve Macaristanda bu istinh .nış olacaktır. Bunu söyledikten sonra ışın ese.: 
noktasına dayanılmıyacağma. dair Karşı tarafta küçük bir sınıfın im- na gelelim: Taymiste şu yazıyı 0 \(lt 
kanaatler belirdi. Bir taraftan A vus- tiyazları namına çarpışan mürteci duktan sonra dil meselesine dair P 
turyada, Akdeniz ve Balkanfarda bir kuvvet vardır ki hususi menfaat hiliye Vekfüetinin İstanbul vil8.yeti11 
hareket serbestisine ve yardıma mu- arıyan ecnebi kuvvetlerile iş birliği ve belediyesine bir iş'an bulunup bı.1 
kabil İtalyanın kendilerini Alman- yapmaktan çekinmemiştir. Askeri tunmadığını bir defa daha '!raştı 1 
yaya sattığına ve Avusturyanın Al- faikiyet ve teçhizat asiler tarafında mak hatırımıza geldi. 'ı<'o l 
manya ile birleşmesine razı olduğu- olduğu halde hükumet tarafı, milli Büyük bir hayretle haber atdr1t 
na dair fikirler çıkmıştır. Diğer ta- varlığı korumak gayretiyle inanıl- bu mesele hakkında. Dı:ı.hiliv.I" Vekl~ 
raftan İtalyanın Balkanlarda dost maz müşküllere karşı durabilmiştir. tinden. bilti1n .beledıyel~r gıbi tetııı; 
kazanmak arzusile revizyon emelle- Hariçteki bitarafların böyle bir tara- bul ~e~edivesıne ?e ?.ır te~ .,t.;:11 
rine yardımcı olmak istemediği ka- fm muvaffakıyetinj istemeleri çok gelmıştır. Bu tamın: şoyl_e d .~ ~-A~ 

t . h• ıl J S b··t·· A ırn-- beledı'"·elerın türl<çcv naa ı as o muştur. onra u un - tab.td· ·· k" F ankonun kazan- nn.z.• ·' ..ı 
. 1 ı ır, çun u r k dil k 11 ntardan et" vusturya - Macaristan mırasçı an- ması Avru a sulbünü sayısız tehli- ba!l1 a ru ana ~ 

nın maruz bulundukları harici teca- ' p . . aldıklarmı duyuyoruz. Bö~ 
b kelere maruz hır.ak. abil• ır. bir 1 .. beledtu. el"'rln tamamtle ~ Vüz tehlikesi, yeni bir alaka irliği ·r ·' '° f 

doğurmuştur. Vatikanm Almanya. B. Blum ıyı bır kaptan lah t3·eti haricinde bir lştir. ~ 
ya münasebetleri kesmek vaziyetine F ransada B. Blum kabinesi, çetin letln umum] siyasetine ta.alla' 
gelmesi de, Avusturya ve Macaris- fırtınalara karşı ko~mak . h~· eder. Bunun lrlrc kat'in·en 1 
tan katolikleri arasında derin bir te- susunda muvaffakiyet gostermıştır. almnym veya dil mt.,ele't 1' 
sir uyandırmıştır. Klişi vak'e.lanndan sonra. Fr~nsada salahl:rPtin"tz haricinde l~lere ~ 

adeta İspanya tarzında bır sag ve 
Futb.~l meydanın~·a·· .. sol çarpışması bokliyenler,_~· Blumun Hü~:::~İ"i'~i hakkında bCSyle b~ 

G eç~n _gun Viyanada g1obrutle~ tı_kı iki tarafın da kabahattleilrmbı. orbt~tya telakki beslediği halde bir .~azete Jllıı 
hadıse dikkati ce e mış ır. koyduğunu, devlet sıfa e ır ı a- ..... . . b t mile ztrl ve yanl 
d b. kım"l - h ik. uınmn una ama t 

Bunlar anıt ıri Viyana ta ~ et oyu1~ • raflık mevkii k_urdugunu vt
1
e er .. ı bir haber ne!=lretmesi, dUnvanm ııe, 

na çık~ al~an takımı Faşıs se a- tarafı y~tıştırdı?.ı~ı h~yre e. gor- tarafında türlU tUrlU tefsirlere yol • 
mı verınce Vıyana halkının bunu ıs- müşlerdır. Komunızm, ileri gıtmekle 

1
_,_ t h kkmda boş ,-eı 

k · ğin - ü qıyor ve mem ~e a ., Iıklarla arşılamasıdır. Bıraz sonra baş dtişmanl~nnm ekme. e yag B - r~ bir ürat manzarası husule getiı1 
Avusturyalılar, İtalyanların sıfırı- receğini vakit ve zaman.ıyle kavra-
na karşı iki gol yapınca İsveçli ha- mıştır. 
kem, futbolün umumi bir dövüş ha- Fransa gibi kabine yaşatmıyan 
line yaklaştığrnı görmüş ve oyunu bir memlekette, iş başına çok kısa bir 
tatile mecbur kalmıştır. Ayni gün A- tecrübe şeklinde geldiği zannedilen 
vusturyanın (Nazi) taraftarı diye B. Blum, ustaca bir sevk ve idare ile 

yor.. r 
Daima tenkit edecek mesele ::ırıt 

ken bu kadar a '!tr bir van1rc:Mrtrın d~ 
layı kendi kendimizi de tenkit euneı:ı 
unutmıyahm ... 

tanınan Umumi Emniyet Nazırı. vaziyete haklın kalabilmiştir. ( 

Başvekil tarafından istifaya davet Fakat harici siycuette D Ün k Ü at 1 a m a' a 
edilmiştir. Avusturya bir taraftan T emenni edilecek birşey varsa 
da bütün komşularile bilhasa Çekos- o da B. Blumun iç siyasette gös 
lovakya ile çok sıkı temaslara giriş- terdiği doğru görtişleri dış siyasette 
miştir. de tatbik etmesidir. Fransız dış siya-

/ spanyada hükumetçiler seti müphem, donuk, kararsızdır. 

A vrupa sulh bloku için bu son Fransa sulbü ve emniyeti kuvvetlen
bafta, bütün bu sahalarla b& dirmekte en ziyade allkası olart 

raber İspanyada da iyi geçmiştir. memleket olduğu halde bizim ceıiup 
Hükflmet taraftarlan muvaffakıyet- hududumuzda kendini belli eden si: 
li taarruzlarına devam etmişler ve ya.set, yeni yeni Makedonyalar yara
va.ziyetin teşebbüsünü ele a.lJnii. tacak bir entrika siyasetidir. 
lardır. Biz B. Blumun dış siyasette dü-

Bu netice sulhli sevenlerce birkaç rüst prensipler takibe başladığına 
sebeple sevinçle karşılanmıştır. Şu ancak cenup hududumuzdaki vaziyet 
cihet yavaş yavaş anlaşılmıştır ki kar~ısmda hükmedeblleceğiz. 
İsoanva bükünıet kuvvetleri bir ko-1 Ahmet Emin YALMAN 

(Baştarafı 6 mcıda) , 
Cevat Kula Akmile yaptığı ilk atl" ' . c 
yışta birin~, ~üçlil .ne ya~~ığı ik1~1 
atlayışta ikıncı, EyUp Öncu, Sa";1 (• 
yaptığı müsaıbakada UçüncU geldiJe r 
Ve atlayışlar da bu suretle sona e 
miş oldu. 

AVRUPAYA HAREKET 
1
, 

Binicilik eki pimiz, ya.rm 1stanbt1 ~ 
dan l:ıareket ederek evvela Ro~ıı.;eı 
uğrayacak, buradan Paris, Bruk bil 
ve Londraya gidecektir. Kıymetli 

11
, 

nici zabitlerimiz bu dört ~ vru~~ şe~' 
rinde yapılacak beynelmılel musıt 
kalara iştirak edeceklerdir. 
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· lzınir Esnaf ve Ahali 1 

r . Bankası Toplantısı JI 
1 İıınır CH • 

d en) ~ . us.~ı Muhabirimiz-

Kızılcahamam 

Ormanları Hakkında 

Bir ihbar 

r A N 

lstanbul Muamele ve 
~======::;:=====::::::==============-=============:...:;;:::::;;;;:::::=.;;;;.......=::===- i l 

Müdürlüğünden: 
Verginin Matrahı Bir misil zam 

Lira Ku. Lira Ku. 

istı hlak 

Verginin aslı 
Lira Ku. 

vergileri 
Dtwlıt Dımlryollır1 vı limanlara lşrarma u. idaresi ilanları 

Verginin senes.1 

i sinde bin~~ır \:ılayetinin her köşe-
ve A .,_ 

1
. ce hıssedarı olan esnaf N) omıanlar 

.n.ııa ı Bank Kızılcahamam (T.A1 -
tısı yapıl asının senelik toplan - ~ 'hbar 

84992 00 6799 36 6799 36 934-93~ 
Dolmabahçe caddesinde 179-181 No. !arda kain çuval imalat.ha.neai M.. 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı (2) gurup 
malzeme ve eşya her gın-up ayn ayrı ihale edilmek üzere 22-4-937 perşem
be günU sa.at 10 da Haydarpa.şada Gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık ek!iltme ile satın alınacaktır. 

müt .mUJtır. Bu sene bu küçük ve mızda yolsuz katiyat yapıldıgı 1 

evazı Türk mu·· · 92 edilmiş ve tahkikat icrası için Anka.· 
kıh· te . essesesı ,505 lıra S 

j B mın etmiştir. ra orman müfettişlerinden Bay u-

hibi Lui Kalamarı'nın Eylül 934 tarihinden Kanunuevvel 935 tarihine 
kad~~ ~ndan f~~la amele çalıştırdığı halde beyanname verip muamele 
vergısı odenmedıgi anlaşılarak 2430 sayılı kanunun 21 inci maddesi D1uci. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona. milracaatlan lazımdır • 

..ıt anka hissedarlarının çog~u k'' r· at kazamıza gelerek işe başlamıştır. 
t:ıı" ' 'e esnaftır oy u d 1 bince teş.ekkül eden re'sen takdir komisyonu tare.fında.n namına yukarda 

yazılı ~ık~~da satış kıymeti takdir ve muamele vergisi ve misil zammı 
~arlı ed~ldıgı ve ilandan itibaren on gün zarfında bir itiraz vuku bulmadı
gı takdırde verginin kesbi kat'iyet edeceği hukuk usulü muhakemeleri 

Bu işe ait ~nameler komiayondan parasız olarak dağrtrlrnaktadır. 
Öğleden '

8 
Gerede kazası ormanlarında a yo -

~ Odası al onra saat 14 te Ticaret suz katiyatta bulunulduğu anlaşıl
1 - 50 kilo gliserin, 200 kilo Toz nişadır. 200 kilo şap, 10 kilo rııbuk 

halinde kUkUrt, 5000 kilo göztaşı, 300 kilo adi hamıza kibrit, 10000 kilo 
tuzruhu muha.mmen bedeli 2259 lira 80 kuruş ve muvakkat teminatı 
169 ~1:? liradır. 

vilayet 
8 on~da yapılan toplantıdo maktadır. 
umumı me ı· . dan Uç k' . . c ısı namına aza • 

!eri T" kışı .ınılli bankalar direktör
, ur ofıs "d" 

YEN1 NEŞRfYAf 
kanununa tevfikan ilan olunur. (1895) 

bulunrn 1 mu ur muavini hazır · 
nıiseri ulş ardır. İktısat Vekaleti ko-

Almanca - Türkçe OSMANLI BANKASI 
o arak ta B K . . 

ki müzak orsa omıserı Şev-

1 eratı takip etmiştir. 
da.re meclis· 

n ve banka 
1 

ve m~r~~ı.~ :aporla
duğu yıllık unıu:n mudurunun oku-
tur mesaı raporu okunmus-. , 

Bu rapora .. 
") lı kan 92 505 g~re, bankanın 936 yı-

sedarlara' ... lıra 60 kuruştur. His
tıJ:rn,.a1 ..,.~Uzde sekiz temettü dag~ı. 

ıtl' ...., •uUmk'' ut u:rnurniyen. un olacaktır. Heyeti 
por alkışı 1~ tasvibine arzedilen ra

vs nıiştir. ar a ve ittifakla kabul edil-

.Meclisi id 
Üzerine b areyi ibra eden bu karar 
Atıf 1 anka umum müdürü Bay 

nan hey t· 
kür etrn· e ı umumiyeye teşek· 

T E K N 1 K L O G AT İLAN 
Adnan Halet Taşpınar . ~c 5 faizli , l334 / 1918 ihraçlı !S -

Almanca • Türkçe tercüme işlerıle TİKRAZI DAH!Ll tahvillerine ait u
meşgul olanlar ve teknik kitaplar o- lup vadesi 1 Ma~ıs 1~32 tarihinde hu 
kuyanlar i<;in faydalı bir lfıgatt.ır.. lfıl eden ve aynı tarıhte tediyesint 

Güzel bir cilt içinde ne~rediimıştır. ?aşlana~ 2? numaralı kuponlardan ·-------------.-1 ıbraz eclilmıyenlerin 1 Mayıs 1937 ta 
Kadıköy sulh ikinci hukuk hakim- rihinde Türkiye hükumeti lehine mü 

liğinden: Kadıköyilnde Bağdat cad • rur~. ~em~na. u~r~yacağı, mezkur 
d . d 131 No da oturan 33 yaşın- t.ah\ ılat. hamıllerının malümu olmak 
esın e · . üzere ilan olunur. 

da Raif kızı lsmet Medihanın akıl 
hastalığına müptela olmasına binaen ,_ 

hacrile anası Rabia Raifenin velayeti 

altına konulmasına 29-3-937 atrihin 

de karar verildi. (31588) 

Zührevi ve cild hastalıkları 

lr. Hayri Omer 

İstanbul Beşinci icra memurluğun
dan: 1750 lira mukabilinde birinci de 
recede ipotekli olup paraya çevrilme 
sine karar verilen ve tamamına 
(5163) lira 50 kuruş kıymet takdir 
edilen Beyoğlunda, Hüseyinağa ma
hallesinde Tarlabaşı ve Valdeçeşme 

2 - 79000 metre 1 ve ll inci mevki kordon yumak muhammen bedeli 
2765 lira ve muvakkat teminatı 207 lira 38 kuruştur. (1680) 

lstanbul Yedinci ı cra Memur-

luğundan: 
sokağında eski 2, 4, 25 .yeni 2, 2!, 291 Gevherin Emniyet sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve tama. 
No. !arla murakkam ikı ev ve bır ar mma 15::18 lira kıymet ta.Kail edilen ~'euuyeae Kil.tip Muslahattin mahal
sanrn .yansı ?lup teşkilatı itibarile ı ıesınde 'fatlıkuyu halen LaLlı menba soı•agında eskı ıu yeni 8 No. lı sağ 
mezkur gaY'.ı~enkul açık arthrma • taraı:ı hammauar kahyası hanesi sol taı atı I::ıtelyo hane bahçesi arkası 
ya vazedilmıştır. 27 No. lu ev: Ze - \/ecilıcnin ba.tıçcsi cepMsi 'l'athkuyu cadd1;:sile mahdut ve evsafı aşağıda 
min katı. ~ermer antre ve taşlık üze yazııı bır evin satılmasına karar verilmi;ıtır. 
rine zemını kınk malta adi çiÇl'kli Bina kagırdır. Haricen sıvasızdır. Zemin katında bir ev altı bir oda bir 
bir matbah. ve küçük bir koridor ü:~e mutfak ve arKada bir bahçe bir hela hırinci katında bir sofa ı oda vardır . 
rinde merdıven altı: bir hela, bir kb- Umum mcsahası 94 metre murabbaı 0lup 48 metre murabbaı bm a zeminı 
mürlük. Birinci kat: Bir sofa. üzerine kalam bahçe olan bir cvın tamamı tapudaki kaydında oJdugu gibi açık 
yükl~ d~laplı bir oda, merdiven altm ı. ~ırmaya vazedilmiştir. 

atılmak 1.ş ve. banka tıleyhine ortay:ı 
d ıstenılen bazı dedikodulara heyeti seçimine ge<;ilmiş, eski heyet 

a teessı"ırun· · .. · 1 k l""ışlar 

ğleden soııra Beyoğlu Ağacamı 
arsısıı fl , Nn '{ ı :-! rf'lı>tnn 4 :~ da bı~ kıler olup burası ayda 850 ku· Arttırma pcşındir. Artırmaya iştircı.k edecek müşterilerin kıymeti mu

ruş .~ır~dadı~. İkinci kat: Bir sahan- hammenenin ~ c; 7,5 nisbetinde pey akçcsı veya millı bir bankanın temi • 
B A u ızhar etmiştir. ile mürakıp er aynen bıra ·ı u• • 

· tıfın izahatından sonra idare dır. !ık uze~ıne hır oda olup 6 lira getir • nat mektubunu hamil olmalan icap eder . .Müterakim vergi, tanzıfat, ten-
Konya asliye hukuk hakimliğin _ mektc~ır. Bu. katla birine! kat ara. • vırı;ye ve vakıf burı<ları borçluya aıttır. Arttırma şartnamesi 2'1 .4.937 ta

den: Konya hazineı malıyesine izafet ı sm.dak.ı m~ı-~ıv~nde hir hela . var~1r. rıhıne müsadü Salı günü daiı ede mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
le vekili avukat Mümtaz Ataman ta- Üçüncil kat· ~ır sahanlrk ilzerıne Birınci arttırması 17-5-937 tarıhine müsadif Pazartesi guııü daıremizdt! 
rafından beşinci kolordu sekizinci şu li~ oda oluıı b.ır\a~ ~Yda 6 Ura getir- 1>aat l4 ten 16 ya kadar icra edilecek bırincı arttırmada bedel, kıymetı mu 
bede tilfckçi stibayı Şilkril ve !stan- rnek~edir. Bu ıki ıcıc~e odalar da avrr hammenenin ~c 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakrlır. Aksi takdirde 
bul kumandanlığı istihkam tabur ku- ca kıralı~tır. Taral'a katr: Bir eof~ son artırmanın teahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on beş gün da ha 
mandan muavini binbaşı Muhsin ı1e ve bir küı:U~ oda olup ~ofanın önUn- temdit edilerek 1-6-937 tarihine müsadif Salı giınü ::ıaat 14 ten 16 ya ka
Ankarada tmarat mahallesinde Apa- de zemini <'~kolu cfomır parmaklrlT dar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesmde en çok arttıranın üs -
!ar sokağında 9 Numarada mütekait korkuluklu bır halkon vardır. Burası tünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve İflas kanununun 126 mcr 
askeri demirci ustası Cemil aleyhle- da kiralıktır. 29 No. lu ev: Zemin ka· maddesine tevfikan hakları tapu sicillcrile sabit olmıvan ipotekli alac?'t· 
rine mUddcaaleyhler, Konyadan Af- tı bir papuqluk. zemini kırmızı tuğla !arla diğer alH.kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu
yonkarahisarma gönderilen malze - döşeli adi ocaklı bir m.übah. Birin- :msile faiz ve rr .- ırife dair olan iddialarını ilan tarihinden ıLibaren 20 
meden istidada müfredat ve cins ve ~n zarfında l" ı akı müsbiteleriie birlikte dniremizE' bildirmeleri li1zın • 

-.....~------~--~- -- -~--~~~------~----------
İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanJar1 

Se:rnu nıeşh 
ve ur 

mahallesi 

-----
cadde veya 

sokağı 

No. sı Ciııı:ıi M.uham -
men kirası 

Lira Kuruş 

ıı Bahçeka 
kat Pı 4-cü vakıf hanm 

Illda: 

" " " " ,, .. ,, 
" " " " " ,, ,, 

il .. ,, .. " " " il " " 

zemin 

" 
" 
" ,, 

" 

!çerden dışardan 

11 
,12 
·13 
14 
17 

7 
8 

72 
70 
74 
68 
66 

Mağaza 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

90 
90 
90 
90 
55 
35 
40 

" ,, 
" " 3, 4, 10 

15-16 
Mağaza, depo 330 

il tJ ,, Dükkan 35 
----~==~:....,"-'~S~a~ndemirca,.. 

m :n1ı:r1"""'--....,;:::-

.. 
" '' 

de: 
Çenber ıııo. 

lbni Meddas 
cami hari -

minde: 
Hacı Memiş 
So. 

" ti 

'' Divrik So. 

67- 1 
4,.8 

11-9 
13 
16 

1-oda 
Ahşap oda 

Oda 

Dükkan 

" 
" 

3 
2 

2 

1 
1 50 
2 

. l füddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs 
tııhıı.yetine kadar Terkos gölü civarında mandıracı 
Çayı.tının 937 senesi çayır otu .. 200 

Yu.karda yazılı mahaller kiraya verilmek uze7e açrk arttırmaya çıka -
l'ı:l:rnıştı:r. İstekliler pey paralarile beraber 12 Nısan 937 pazartesi günü 
~aat. 15-şe kadar İstanbul Vakıflar Başmildilrltiğü binasında akarat ka-
enııne gelmeleri. (1787) 

ci kat: Mermer, bir sofa üzerine bir 
kıymetleri yazılı cem'an 2213 lira 23 dır. Aksi takdir:lc hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 

hela, bir merdiven altı ve bir kori kuruş kıymetinde muhtelif levazım paylaşması.nd~n hariç kalırlar. Milterakim vergi, tenviriye ve tanzıfıye 
ve eşyaı askeriyenin vezifei memure- dordan geçilir. Bir' oda olup mermer delliıliye resminden ibaret olan Belediye riisnmu ve \'nl{ Jf i ,. :ı resi br>deli 
terinde ihmal ve tekasülleri yUzün. sofanın altı sarnıçtır. İkinci kat : Bir müzayededen :.enzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteri
den noksan çıkma.sına sebebiyet ver- sofa üzerine ti<; oda olup bu evin t.a. ve aittir. Daha fazla malumat almak istiyenle rm ~{li 1aG2 numaralı dos
diklerinden celplerile bilmuhakeme mamı da kiralıktır. Umumi evsafı: vada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görilp 
meblağ müddeabih 2213 lira 23 ku • anhyacaklan ilin olunur. (1885) 

Her iki ev bı r olarak yapılmış kısım 
ruşun maa faiz kendilerinden tahsili 
ne karar verilmesi hakkında açılan 

dava üzerine müddeaaleyhlerden mu 
maileyh miltekait askeri demJrcl us
tası Cemile tebliğ olunmak üzere 
gönderilen dava arzuhali sureti, gös 
terilen adreste bu namda kimse ol · 
madığı meşruhatile tebliğsiz geri çcv 
rilmiş ve bittalep ilanen teblig-at i<..· 
rasma mahkemece karar verilmiş ol
duğundan ilan tarihinden itibaren o~ 
c;ün içinde müddeaaleyhlerden _Ge~ı
Iin esas davava cevap vermesı lüzu 
mu ve cevap ·vermedi!1i takdirde mu 
'ıakeme giinü tayin edilerek muhake 
meve bakrl:ıca~ı dava ar:mhali ı:ıure
tinin t"hli~i makamına kalnı olmak 
üzere ilan olunur. 

-kısım kiraya verilmek üzere ara ka 
pılarile birleştirilmiştir. Binanın iki 
yan ve arka duvarı kagir diğer ak 
samı bağdadi ve ahşaptır. İçinde e · 
lektrik ve terkos vard1r. Binanın ar 
kası arsadır. Hudud u: Tapu kaydınu 
uygundur Mesahası: Umumu 135,:5 
metre olup bundan 90,5 metre b:na 
ve kalanı arsadır. 

Jandarma ~, Htına ına Komisyonundan 

Takdiri kıymet: MevkU Taksim 
Cümhuriyet meydanına nazrr olmak 

ve köşeba:.,ıında bulunmak dolayısile 

şereflidir. Bina eskidir. Bu hususlar 

ı.'ıiiktan Cinsi 

25(, Kilo Çiriş 

1.250,000 Adet Kapsul 
100 Kilo Balmumu 
150U 
~00.000 
750 
250 
25 

200-30( 

Kilo 
Çift 
Adet 
Kilo 
Kilo 
Iiilo 

Kilo 

Monta çıvisi 
Sustalı kapsul 
Çivi kangal 
Çelik Çenber 
Ağ ipliği 

9. Katlı kete11 
ipliği 

3. 
" .., 'IJ 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 

87 50 
Gou oo 
]20 00 
525 00 
350 00 
450 00 
150 00 

80 00 
1650 00 

2875 00 

nk teminatı 
Lira Kr. 

6 56 
37 ;:ıO 

9 00 
39 33 
26 25 
33 75 
1l 25 

6 00 
J2J 75 

'Zl[i \33 
ı:, 5 .................................. ________________ __ 

ve emsali alım satım piyasası ve ge . 
tirebileceği kirası gözönüne alınarak 
mezkür gayrunenkullerin heyeti u -
mmniyeslnin tamamına (5163.5) lir;: 
kıymet takdir edllmlştir. Art.ttrm, 1 
peşindir. Arttırmaya iştirak edecek 
müşterilerin kıymeti muhammenenin 
"c 7,5 nlsbetinde pey akçesi veya mil 
ır bir bankanm teminat mektubunu 
hamil olmaları icabeder. Müterakim 
vergi. tanzifat, tenviriye ve vakıf 
borçları borçluya, yirmi senelik va
kıf tavizatı müşteriye aiddir. Artır -
ma şartnamesi 15-4-937 perşembe 
~ünü dairede mahalli mahsusuna ta 

400-500 
5000 
100 
250 
500 

Kilo 
Kilo 
M:etre 
Kilo 

Kabara Çivisi 
Çam sakızı 
Zımpara kağıdı 

Ökçe takviye 

1850 00 
40 00 

1150 00 
150 00 

3 00 
11 25 
11 25 istanbul Gayrim~bad iter Komısyonunda~. 

D. No: Semti ve maha llesi Sokagı Em lak No: Cıns ı ve H ıc;, Hısseye g 

-
329 Edirneka pı Çakırağa 

2120 Çengelköy 

2312 ~ .Kuz.guncuk 

2721 
3015 

3220 

6846 -

85ss 

8:S97 

8598 

l:stiytıkder& 
Çengelköy 

Topane Hacı Mimi 

Tarabya 

Kınalrada bahçecik 

ve Lodosluk 

Tarabya 

• 

Beyoğlu Hüseyinağa 

" il 

" ,, 

,, 

E. Papas 
Y. Kazmacı 
E. Yenimahalle 
Y. Kalantor 
E. 1cadiye caddesi 

Y. !cadiye 
hamamı 

Dıvarcı 

l{ald •rıro vol ıı 

s ultan odaları 
çıkmazı 

E. Kömürcü oğlu 

Y. Şalcı 

Kuyu ve 

Ağa yazar . 

I{.ıalaycı 

E Mumhane 
Y. Küçi.ık Mumhane 

E Mumhane 
. K" ilk Mumhane y, uç 

ve Yenişehir cad. 

E Mumhane 
. K" tik Mumhane Y. UÇ 

Kıl burnu 

E. veY. l 

E . 23 
No. taj 33 

E.196 
Y.164 

No. taj. 22 

E. 5 Y. 19 
E. 26 

E . 22 
Y. 20 
E . 14 
Y.14 

E. 1-1-3-

5-7-9-
11-13-15-
17-19 

K 19 Y. 5-7 

mahallen 5 

E. 32 Y. 30 
No. taj 28 

E. 42·44 
Y. 40-42 

ve 39 

E. 31 
Y. 27 
E. 27 

Y. 27-29 

Muhammen K 

35 metre arsanın 
3/ 4 his. 
77 metre arsanın 
1/ 3 his. 
115 metre arsa 

147 metre arsa 
Ahşap ve kagir iki 
hane ve bağın 
28/280 his. 
45 metre arsa 

73,50 metre arsanın 

1/ 3 his. 
8181 metre on bir 

bir parça arsa 

110 metre sebze balı -
çesinden bir kısım 
arsa 
Ahşap hane ve bahçe 

46 metre arsa 

92 metre arsa 

35.50 metre arsann. 
1/2 his. 

50 Açık ar
tırnıa 

20 

120 

50 

240 
550 

" 
" 

" 

" 
" 

80 " 
1000 Kapalı 

zarf 

60 Açık ar
tırma 

360 " 

200 •• 

150 ,, 

" 
16-4-937 tarihine l'ukarda .. Uddetle satışa çıkarıl mıştrr. İhaleleri 

dUşen ev8afı yazılı gayrimenkuller on gun m rr]mübadil bonosiladır. 
'- cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gay 

l lik edilecektir. Birinci artırma 5.5-937 
tarihine milsadif çarşamba gün ü dai
remizde Re.at 14 den 16 ya kadar tc-
ra edilecek. birinci artırmada. bedel 
kıymeti m uhammen enin % 76 şini 
bulduğu takdirde üste bırakdır. Aksi 
takdirde eon artırmanın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 gün da 
ha temdit ediler ek 21-5-937 tarihine 
müsadif cuma gUnU saat 14 den 16 
va kadar dairede yapılacak ikin ci ar
tırma neticesinde en çok artıranın 
üstünde bırakılacaktır. 2004 No. lu 
icra ve iflas K. nun 126 rncı madde. 
sine tevfikan hakları t apu sicilleri • 
le sabit olmıyan ipotekli alacaklarla 
diğer aiakadaranın ve ir tifak hakkı 
sahiplerinin bu haklannr ve hususile 
faiz ve masatife dair ola.n iddiaların ı 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
zarfında eVl"ak ı mUsblteJerile birlik • 
te dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sieillerile 
sabit olmıyanlar aatış bedelinin pay• 
!aşmasından hariç kalırlar. Müter a· 
kim vergi , tenvirlye ve tanziflyeden 
ibaret olan belediye rUsumu ve va • 
kıl icaresi bedeli müza yededen ten
zil olunur. Daha fazla malftmat al • 
mak istiyenlerin 35/4.23 No. lu dosya 
da mevcut evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri kıymet raporunu görüp an 
lıyacaklan ilan olunur. (31596) 

100( 
12 

150 

100 
50.000 
150 

Kilo 
Kutu 
fülo 

Kilo 
Çift 
Adet 

çivisi 
Ökçe perçin ., 
Tel raptiye 
lnce Türbin 

yağı 

Makine yağı 
Nalça 
40. numara 

makara. 

310 00 
18 00 
37 50 

25 00 
1750 0(\ 

15 00 \ 

11133 00 

23 2~ 
1 35 
2 81 

1 ss 
131 25 

1 13 

834 99 
1 - Cinsi, miktarı, tarımın bedeıi ve ılk teminatı yukarıda yazılı 2t) 

kalem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesile 14-4-937 çarşamba 
günü saa t 15 de Gedikpa9ada Jandarma Dikimevi binasındaki jandarma 
aatınaJma komisyonunda yapılacaktır. 

· 2 - Bu 20 kalem malzemenin hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu 
gibi bepeinin ayrı ayrı veya birkaç kaleminin bir istekliye ihalesi de c.ı

lzdir. 
3 - Teklif mektuplarınm 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile eksiltme 

günü saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 
4 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. (1764) 

Kapah Zarf Usuli le Eksiltme i J anı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - E ksiltmeye konulan i ' : Ankar a kız lisesi kalorifer tesisatıdır. Ke

şif bedeli: 22484.51 liradır. 

2 - Ekıiltme 16.4.1937 tarihinde cuma günü 21aat 16 da Nafia veki.le
ti yapı işleri umum mildU.rlüğU eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - E ksiltme şartnamesi ve buna mUte!erri evrak 112 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ~leri umum müdilrltiğünden ıı.lmabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1686.34 liralık muvakkat t • 
minat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesiknsını 
haiz olmaaı ve 10.000.00 lira değerinde bir kalorifer tesisatını iyi bir şe
kilde yapmıt olduğuna. dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesi mu!4'...a-
zidir. Postada olacak gecikmeler ka bul edilmez. C 732) ( 17 l çı ı 
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HASAN ZEYTiNYAGI 
Safiyeti ve lezzeti itibarile cihan~ümul bir töhrete sahiptir. Şerbet gibi 
tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanılır, yemeklerde, salatalarda, 
mayonezde, tatlılarda nefaısetine piyan yoktur. Kum, taş, böbrek, me
sane, idrar yolu, bilhassa safra, sanlık ve karaciğer hastalıklannda, za
afı umumide bol bol HASAN ZEYTİNYACI içiniz. Şişesi 50, büyük 75, 
t.am litrelik teneke 115, fişe 125. 

SAÇ 
BAK 1M1 

Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Üsküdar Asliye Hukuk Hakimliğin 

den: Fatma ile Kadıköyünde Kuşdi
linde Hasırcrbaşı sokağında 22 No 
da Mukim Hasan arasında mütekev
vin ve dairemizin 36/ 2067 numara • 
sında kayıtlı tahliye davuınm icra 
kılınan tahkikatında Müddeaaleyh 
Huanın ikametgi.hınm meçhul bu
lunduğu mübaşir meşruhatından an
laşılmış olmakla istida suretile dave
tiyenin mahkeme divanhanesine ta -
lik ve gazete ile de ilan edilmesine 
karar verilmiş olduğundan mahkeme 
nin muallak bulunduğu 5/ 5/ 937 ta-

7 ~ litrelik teneke 600 kuruştur. ~h~~e:'::~~~a~Te~1: :~!e:8u: 
• . . zere bu baptaki davetiye ve istida su 

Hasan deposu: İstanbul Ankara, Beyoglu, Beşıkt.q, Eakişehır. reti divanhaneye talik edilmiş oldu • 

G 
..., ğundan yevmi muayyende Müddeia-J anda rma enel Komutanlıgı Ankara leyh Huanm bizzat veya bir vekil 

göndermek suretile mahkemede hazır 

Satınalma Komisyonundan: buıunmuı aksi takdirde gıyaben 
tahkikata devam edileceği tebliğ ma

r 1 - Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ve bir metresi (295) kurut kamma kaim olmak üzere ilin olunur 
değerlenen 70,000 den 85,000 metreye kadar kıtlık elbiaelik ve bir met- -----------
resi (315) kuMlf değerlenen 30,000 den 40,000 metreye kada.r kaputluk Aylık Heaaplannda Kolaylık 
kumat 5-4:-937 pazartesi günü saat 10 da komisyonca kapalı zarf usulile Her muhuebeciye, müdüre fayda-
aatm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (1884:) kuru, kat'fılığında komisyondan almabHecek lr ve lüzumludur. Kitapçılarda satıl. 
olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin (18820) liralık ilk teminat ve maktadır. 

tartnamede yazılı bel~eleri içinde bulunduracakları teklif melrtuplannı 
en geç belli gün sa.at dokll%a kadar komisyona vermU, olmlLları. 

~ (624) (1492) 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi • 
r.ir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen ıiderir ve bU • 

yüme kabiliyetini artırarak sac; -
fara yeniden hayat verir. Koku -

ıu lltif, kullanıtı kolay bir ıaç 

eksiridir. 

INGILIZ KANZUK 

ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBU:.. 

BOTON DÜNYA 

POKER 
T ırat bıçaklannı kullanıyor. 

Siz de Ahnız. 

POKER PLAY 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
Müdürlük kadrosunda açık bulunan 20 lira asli ma-.Iı ressamlık için 

memurin kanununun 4 üncü maddeainde yazılı fart.lan haiz olanlar ara
sında yol ve yapı inşaatına aid resimden müsabaka ile bir ressam alına
caktır. 

Mil8abaka 20 mayıs 937 pe11embe gUnU saat 14 de yapılacaktır. istek
lilerin belgelerile beraber bir istida ile lstanbul Nafıa Müdürlüğüne mü-
racaatlan. (1844:) 

~------------------------------------------........................... ...., 
Yüksek Mühendis Mektebi Arfflrma ve 

Eksiltme Komisyonun dan: 
Yatak ç~a!r 400 Adet 
Yorgan Ç&rfafı 400 Adet 
Yastık Yüzü 600 Adet 
Mektep talebesi için lUzumu olan yukanda cln11 ve miktarı yazılı ya

takhane levazımı 12-4-937 tarihine rutlayan pazartesi giinU saat H,30 
c1a Mektep dahilindeki KomisJron marifetlle ve açık ekalltme ile aa.tm 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli (1619.60) ve ilk teminatı 122 liradır. isteklilerin 
prtnamesinl görmek üzere mektep idaresine mUracaatlan. (1658) 

Ereğli Kömür Havzası Sağllk Komisyonu 

laıkanllğından: 
1 - Zonguldak kömUr havzut sağlık t~killtma lüzumu olan (267) 

kflem eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti (4988) lira (35) kunıttan 
ibarettir. 

2 - lııtiyacatm li8tesi ve ,artnameel Lrtanbulda 4 neli Vakıf han ma
irtibat memurluğunda ve Zonguldakta sağlık te,kilitı bq hekimli -

den parasız alınır. 
3 - Eksiltme 8-4-1937 tarihinde perşembe gilnll saat 15 de Zonguldü
Maden MUdUrlUğünde sağlık komisyonu tarafmdan yapılır. 

4' - Ekısiltme açık eksiltme suretiyle olacaktır. 
15 - Muvakkat teminat (375) liradır. (1744) 

Sipahi Ocağından: 
3.4.1937 tarihine teMdüt eden cum&rte8i günU saat 15 de Harbiyede 
pahl Ocağı meydanında Avrupaya gidecek binicilik ekipinin atlama 

1ftbabakalan yapılacaktır. 
Duhuliye 20 kllrllftur. (1775) 
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TAN 
• Baınn Evinin Baıtıiı Kit&ı:>lardan 
Kitabın ismi Müellifi 

Propaganda 
Çok Seri Kazanç 
Yollan 
Kendini Tanır 
mısın? 

Tali Sensin 
Müşküllerle Mü· 
cadele 
İdeal Büro 
Yeni M üşterl Bul· 
mak San'atı 
Askeri Mektepler 
için Yeni Kiraat
Kitabı 

Beş Mürebbi 
Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

Kılıcımı Sürüyo- : 
rum T 

1 

üasson · Tercümesi 
Muallim Mühanat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

-

IHTIVARLIK 

Peşinizden Gell_yor, 

ONA KARŞI 

Hazırhklı Davranınızl 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce ki•İYİ zensrin etmiıtir. 6. cı keıide 
11 / Nisan / 937 dedir. 

BDyDk ikramiye 
200.000 Liradır 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
150.000 10.000 Llrahk ikramiye
lerle c 50.000 ve 200.000) llrellk 

ikı ade1 müklfat vardır. 

·DiKKAT: 
Bilet alan herke• 7 /Niıan / 937 ıünü aktamına kadar bi· 

ıetini deiittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten ıonr• bilet üzerindeki hakla ıalat olur ••• 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umuml neeriyatı idı.re f'den: 8. sAi.JJI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Sirketi. Buıldıil yer TAN matbaatl 


