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Ankarada Hassasiyet 
Fransız istihbara+ Zabitleri 
Hudut Boyundaki Çetelere 
Yeniden Silah Dağıttllar 

Suriye Komiseri 

latveldl. lehJrada 

Umulmadık Hadiseleı 
Karsısında Tedbirler 
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R. Aras Temmuzda 
Moskovaya Gidecek 

1 T afaresko Ve Cian 

Son bahara Gelecekl 
Ankara, 8 (TAN muhabiri bildiriyor) 

Aldığım malumata göre, Romanya Batv 
B. T atareıko Tetrinievvelde, ltalya Haric' 

Nazırı Kont Ciano ıonbahar içinde meml 

timizi ziyaret edeceklerdir. 
Romanya Batvek!li B. Tatareıkonun zi 

reti tarihi 29 T qrinievvel olarak teabit 
mittir. Batvekil lamet İnönü ile Hariciye 
kili Doktor B. Aruın Bükrete iadei zi 
B. Tatareakonun Ankara seyahati --111 
teabit edilecektir. 
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Mücadelesinin 

Has köyde 
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.1 Hanı Kohnun İngilizce eierinden 
İ Türkçeye çeviren: Ş irketi Hayriyenin, Hasköydeki 

fabrikasında inşa etmekte ol· 
druğu vapur, tamamlanmak üzeredir. 
Almanyadan getirilen kazanlar yer
lerine konmuştur. Makinelerin de ta
kılmasına başlanmıştır. Vapurun tek· 
nesi 55 bin liraya çıkmıştır. Bu kadar 
ucuzluğa se"Jep buradaki amele ücret
lerinin ucuz olmasıdır. 

1 
Ali Çetinkaya 
Bayındırlık Bakanı i 

• ı......... . ..... _ _.___. ....... ------.. ... .w--··-· ··-· _ .. ; 

F akat Türk ocağının propa
gandası kadının kurtuluş a

kidesini halk sıralarına kadar gö
türdü. "Peçe taşıyanların tekamü
lü,, adındaki bir cemiyet tesis o
lundu. Bu cemiyet terbiyevi konfe
ranslar tertip etti ve kadınlara ilk 
tahsili vermek üzere bir mektep aç
tı. "Osmanlı Kadınlar Cemiyeti,, ay
ni gayeyi takip etti. 

Bu cemiyet 1918 de 1stanbulun 
bir semtinde tasavvur ettiği kız 

mekteplerinin birincisini açtı. Türk 
kadınları hukukunun müdafaası i
çin olan komite dahi "Kadınlar Dün 
yası., altında şu remiz ve işaretle 

bir gazete neşretti: 
Kadınların haklarının müdaf aasr 

"Kur'andaki,, ve başlıca mukaddes 
şeriat kitaplarındaki prensipl~r ve 
kadm, evinin muhafızı ve çocuk-

. farının mürebbisi olması gibi tabii 
· mevkii esas olmak üzere cemi ve 
· hulasa edilmiştir. Bunlara ilaveten 
·bir çok makaleleri havi kadınlar ta
rafından vücude gelmiş daha bazı 
kadın gazeteleri vardı. Kadınlan 

çahştrrmağa teşvik için olan "İs
lam Cemiyeti,, kadınlan san'ate 
sokmağa uğraştı. 1914 şubatında 

İstanbul Darülfünununda 250 ka
dar talebesile kadın kursları başla
dı. 

T alim edilen mevzular: hıf
zıssıhha, ev idaresi bilgisi 

·ve kadmm haklan ve vazifeleri idi. 
1920 • 1921 senesinde İstanbul Da-
.& u.ı.L'UJ.1Mt&"4U.1.U.J. .C\...-'.lQ\,;rv ~-1_..::..ıc.. _ _:_ .. ..ı ....... 

131 erkeğe mukabil 38 kadın tale-
9~1 fen fakülteŞ;inde 61 e mukabil 
62; ve hukuk fakültesinde 325 er-
keğe mukabil 8 kadın talebe vardr. 

1 1921 senesinde ilk defa olarak 
kadın, doktorluk tahsiline kabul o

lundu. Genç Türkler tahsil ve terbi
yenin ıslahına da çalışıyorlardı. Ha

kakiaten 1912 senesinde nezaretin 
programı "bütün mekteplerde umu
mi malfunat verilmesi,, iyi bir sis
tem oldu ise de mesele ameliyatta 
ihmal ediliyordu. Programlar pek 
şamil gayelerle tamim olundu. ise 
de bunları fiile intikal ettirecek ne 
zaman, ne para, ne de t~kilat var~ 
clı. 

' 

nk mektepler, daha yüksek tah
sil ve te~iye lehine terk ve ihmal 
olunuyordu. Ahrar fırkasının parti 
programı fenni ve ameli tahsil ve 
terbiyeye daha fazla dikkat edile
ceğini ve ferdi gayret ve teşebbüs 
ruhunun yükseltileceğini ve Şarka 
mahsus atalet ve memuriyet mesle
ğine rağbete karşı mücadele edile
ceğini ve gençliğin serbest hayat 
ve mesleklere sevk ve iktısadi te
rakkiyi istihsal etmek üzere terbiye 
edileceğini dermeyan ediyordu. 

H alk, böyle bir ıslahatın zaru
retini anlıyordu. Fakat 

bunların fiilen tahakkuku daha zi. 
yade istikbale terkedilmek zarure
tinde idi. 19l3 senesi mektebe de
vam mecburi ve meccani ktlmdı. 

1913 - 1914 de resmi ilk mekteple
rin müdavimleri (200776) eriı:ek 

talebe ve ( 40293) kız idi. Darülmu
aJliminlerde (1518), orta mektep
lerde 10671, tili mekteplerde (6202) 

talebe vardı. 
1 Şu devlet mekteplerine ilaveten 
ecnebiler ve bilhassa misyonerler 
tarafından tesis olunmuş hususi 
mektepler de vardL Büyük Harp bu 
mektepleri milli idare muraka"Jesi 
altma almak hususunda Türkiye 

h Ukfunetine pek arzu ettiği fırsatı 
verdi. 1914 Teşrinievvel, 1915 Ey

lfll kanunlan Türldyede bulunan ec
n ebi mekteplerini ve müessese ve 
h astanelerini devlet murakabesi al
tına koydu. 

l Türkçe lisanı meebın:/- kılındı. Bü
tün tahsil ve terbiye tama.men dev-

let mel<teplerinde olduğu gibi ola
caktı. Muallimlerin devlet imtihan
larını geçirmeleri zaruri idi. 

Bu mekteplerin talebeleri hiç bir 
dini tesire tabi olmıyacaklardı. Ye
ni ecnebi mektepleri ve müessesele· 
ri tesis olunmıyacaktı. 

T ürkler milliciliğin bu safha
sında Şark ile Garp arasın

da mütereddit idiler, onlar Avrupa 

Vapur, ma~'ls içinde merasimle de
nize indirilect!k, bundan sonra ikinci 
vapur tezgaha konacaktır. İlk vapur
la.rm bütün parçalan çift olarak ha· 
zırlandığı için ikinci geminin •~ası 
daha süratle bitirilecektir. . 

İkinci vapur da sonbaharda tama.m· 
lanmış olacaktır. Şirketi Ha.yriye, bu 

teşebbüslerinde muvaffdc olduktan 
sonra yine kendi f abrikalannda. daha 

büyük boyda iki vapur inşasını dütün
mektedir. 

Afisai Resmi 
Değişiyor 

Afişaj işinin idare tar.zı ha.ldmıda 

belediye reisliği tarafmda.n hazırla -
nan rapor şehir meclisinin mülki ye 

ve iktısat encümenlerinde tetkik e-

emperyalizminin tehdidi altında As
yaya, Turana doğru bakıyorlardı. 

Bununla beraber bir taraftan da 
devleti Avrupalılaştırmağa çalışı -

yorlardı. Türk nasyonaliz:ninin şu 
yeni safhasını, Umumi Harp takip 
ettiği vakit henüz tereddütlerinde 
devam ediyorlardı. Anadolu milli -
cileri A vnıpaya karşı millf cidal 

başladığı vakit Rusya ile ~syanm 
teveccüh ve müzaheretini istiyor -
lardı. Bununla bera~r Türkiyeyi 
tamamen A vrupalılaştırmağa ve 
Asya nüfuzundan kesip ayırmağa 
kuvvetli bir meyil vardı. Netice son 
me li takviye etmek oldu. Türkiye dilmiştir. Müşterek encümenin kara.-

ye~ milliyetçi ve halkçı devlet ve 1 rma göre, afişaj resmi, her afişin se

dini irfan deıTine tamamen intisap nelik Ucreti üç liradan aşağı olma • 
mak ilI.ere metre murabbamda.n iki etmek gayretinde, diğer Şark dev-

letlerinden daha kat'i kararlar al- lira almacaktrr. Ancak belediye ver
gi ve resimleri kanunu muci".:>ince a~ 

dı. Bununla beraber o yeni devir, lmmakta olan ilan resmi afişaj res-
panturanizm fikri ile ve onun As- minden hariçtir. 
yai veçhesile ve panislamizmin en 

eski devreleri ile açıklık manasına 
oluyordu. 

T ürkiye Umumi Harpten son
ra olan yeni a.J.eme Avrupa

nm yeni milli hükumetlerinin dar 
düşünceleri ve taassupları ve diğer 
nakiselerine nisbetle tam asri dev
let olarak kendini arzetmiştir. Ye
ni TUl"kiye çalışkan ve ileri bakan 
memleketinin gerek giyinip kuşan
masında ve gerekse dış ve iç ruhun-

da amil olan mazinin İslam ve Os
manlı bağlanın koparıp atmağa az
metmiştir. Bu değişen siyaset Umu

mi harbin en nihayet Osmanlı İm
paratorluğunu tahrip ettiği vakit 
milli ve mütecanis bir devlet ve 
Türk Ctimhuriyetinin doğması ha
kikati ile Türkler için kolaylaştı. 

(Arkası var) 

Müşterek encümen, ilanların resim, 

şekil* Y.azt, ifade, renk ve talik mahal· 
lefi~ıtıbarile şeht'Ul um.unu -a.nzara.-

sma uy~ olmak ve bir Türk şehri

ne layık bulunmak şartile a.fil}ajm 
ha~gi şekillerde ve nerelerde ve ne 
gibi vasıtalarla. yapılacağında beledi
ye reisliğini serbest bırakmayı mu • 
vafık görmüştür. 

Ancak afi,aj işleri hakkında me~ 
llsçe hazırlanacak esas talimatname
nin, yapılacak tecrübeler gözönünde 
bulundurularak meclisin 2 inci UC!Jrin 
devı:esi.nde yapılması daha doğru' gö. 
rülmUştür. · 

Beyoğlu Vakıflar Direktörü 
Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğüne ta. 

yin edilen Vakıflar Umum Müdürlüğü 
varidat müdürii Cemal, dünden itiba
ren yeni vazifesine başlamı§tır. Mu.. 
vaffakıyetler dileriz. 

Çocuklara Yardım Birliği 

Birlik nizmnameıini kabul eden komite 

• ıtanbulda ilkokullara gi-
1 den yoksul çocuklara yar 

dnn için "llkokul çocuklanna 
yardım birliği,, adıyla bir bir lik 
kurulmuş ve dün Partide yapı~ 

lan bir toplantıda bu birliğin ni

zamnamesi kabul edilmittir. 
Okullar himaye heyetleri, halkev

lerinin sosyal yardım kolları, bütün 
hayır müesseseleri ve senede 24: lira 
vermeği kabul eden her şahıs ve mü-

essese birliğin tabii azalandlt'. Çok 
fazla miktarda t«:ber~lar yapanlar 
fahri aza olacaklardµ-. 

Himaye heyetleri yine eskisi gibi, 
fakat birliğe bağlı olarak ~alışacak
lardır. Birliğin her yıl haziranda. kon
gresi toplanacaktır. Dünkü toplantı
da birlik resmen teşekkül eylediği ci
hetle ilk genel merkez heyet s~i 
yapılmıştır ve Necip Serdengeçti, Ce
maleddin Fazıl, Agah Sırrı, ZühtU, 
Reşit, Atıf ve Tevfik Koç intihap edil
mişlerdir. · 

9- 4 - 937 

1 

Geceki 

Yangında 

Yanan 

Ev 

Eşekle Nakliyat 
-Menedilmeli mi ? 

Şehir . Meclisinde 
azalarüçe 
ayrıldılar 

E feğin nakil vasıtası olarak kuUanrlrrı3' 
maıı hakkındaki teklifi tetkik edefl 

mülkiye encümeni, etekle nakliyatın bütiiD 
belediye ıınırları içinde yasak edilmesini doi· 
nı bulmamıftır. Encümen, Beyoğlu, Befikt3f 
Emnönü kazalarının her tarafında, Fatih k3• 
zaıımn ıur içindeki mıntakalarmda ve Kadı· 
köy kazasının da Kurbalıderenin garbında ol• 
ma.k üzere eşekle nakliyatın yasak edilmesini, 
fakat diğer kazalarda ve bu kazalarm diğel' 
mmtaka la rmda serbest bırakılmasını muv&'" 
fık görmüt tür. 

Encümenin bu karan dtin şehir medisinde görü" 
şlildü ve karar okunur okunmaz mecliste hararetli 

bir münaka~a kapısı açıldı. Aza, bu meselede UÇ' 

ayrıldı. Başlarında lsmıı.il Şevket ve Hamdi Rasj,trl 

bulunan birinci grup, e,eğin hala bu şehirde lüzurn.lU 

• 

bir vasıta olduğunu, memba &Ularmm evlerimize bU" 
nunla t~mdığmı, iç mahallelerde se~ze ve meyve 

Tarlabaşı S b unla. yapıldığı ileri sürdüler. 

Eşekle nakliyat ya.sak edildiği tak" 

Yan CJ 1 n 1 
d~le yerine ~o~ulacak vasıta mot.ör• 
lü veya beygırlı olursa., halkm iktı81'" 
di srkmtıya uğrayacağını, hem bt% 

·Ocak Patlaması 
. Neticesi mi Çıktı ? 

Evvelki gece, Tarlabatmda bir yangın olmuf, üç kit i yaralan
mıf, iki küçük çocukla iki kadın evin üst katından atlamak ıuretİ· 

Tarla.başında Sadiye ait 130 numa
ralı evde Anna ve Dimitri, hizmetçi
leri Mari ile metresi Salahaddın otur· 
maktadırlar. 

Ate, ncuıl çıktı? 
Evvelki gece saat birde evin e.lt 

katında tulıumbalı bir gaz ocağı Uze
rine yemek tenceresini koyan ail~ uy
kıuya çekilmi~, aradan yarım saat geç 
meden ocak birdenbire patlamıştır. 

Bu patla.yıştan sonra evin alt katın
da.ki döşeme tahtaları ateş alarak 
yanmıya başlamıştır. Evin yanmakta 
oluşu, aileden kimsenin uyanmaması, 
bekçileri, polisleri te18..şa düşürnıü~. 
nihayet sokaktaki gUrültüyü işiten 
Dimitri alevler arasından çıkarak el· 
teri, yüzü yanmış olduğu halde ken
dini dı$1anya. zor atmıştır. 

Vıt katta kalan çocuk 
Yukarda kalan iki küçük çocll;kla 

iki ka.dm, çok tehlikeli bir vaziyette 
hep beraber yandaki eve atlamışlar, 
kendilerinin imdadına koı,an komşu
lardan Cemal ve Ligor adlarında iki 
kişi de elleri, yüzleri yanarak yara
lanmışlardır. Ev tamamen yanmıştır. 
Ateş, komşulardan Annanın da evine 
geÇıniş ve ~u evin de çatısı yandıktan 
sonra yangın bastırılmıştır. 

Yaralılar Beyoğlu hastanesine kal
dJ:rılmUflardır. 

T o.lıkikat devam ~iyor 
J)bnitrinin evi 3000, yanındaki An

n.8.lUD evi de 3500 liraya sigortalıdır. 
Yangında. bir 'kasit olup olmadığı a.. 
r~tırılmaktadır. Gece yansından son 
r a gaz ocağında yemek pişirilmekte 
olu~. bazı §Upheler uyandırmıştır. 
Kadınlar ihtilattan menedilmişlerdir. 
Hldisenin içyüzü bugün anlMtlacak-

trr. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

,_ ..,.. 

Sandal 
Kazaları 

Sandal Kullananlardan 

Ehliyetname Aranacak 
Şehir Meclisi, dün Necip Serden. 

geçtinin başkanlığında toplanrnı§tır . 
Prost tarafın.dan hazırlanan Florya. 
nın ağaçlama programı ile kaza sınır. 
ları ayrılırken belediye sıri.ırlan dı. 
şında kalan Karakulak ve Sırmakeı 
suları membalarmm hudut içine alın. 
ması hakkında belediye reisinin tek· 
lifi 'tetkik için mülkiye encümenine 
gönderilmiştir. 

Meclis, dtin torbalar i~lnde satılan 
pirinç unlarının üzerine bunu yapan 
müessesenin ismini ve yapılış tarihi. 
ni gösterir renkli klişe vurulmaısı 
mecburiyeti hakkında belediye zabıta 
talimatnamesinin 438 inci maddesine 
yeni bir fıkra eklenmesine karar ver. 
miştir. 

Herkes ıantlal kullanamıyacak 
Rastgelenin sandal kullanmaması 

hakkın.da ileri süriilen teklif mülkiye 
encümeninde son şeklini almış ve eu 
karar dün Mecliste kabul edilmiştir: 

"Her hangi bir maksatla olursa ol· 
&un umumi nakil vasıtası olan ea.ndal 
ve kayıkların içinde sandalcısı bulun. 
madıkça ehliyetnameyi haiz olnuyan. 
lara kiralanması memnudur. 

Muayyen iskelelerde yolcu taşımak 
üzere kayık veya sandal kullanmak 
istiyenlerin 18 yaşını bitirmiş olma -
tarı, yüzme bilmeleri ve ehliyet ve 
bedeni kudret vasi kasını haiz olmala-

vas.ıtalarm şehrin her semtine gtriP 
çıka.mıyacağmı iddia ettiler. Bunlat 
ayni zamanda eşeğin tek atlı a.rabalsl' 
kadar seyrüseferi karı:ştırmadığm.1 d& 
söyledikten sonra yaşayışını sırf e· 
,ekle sebze, meyve satmak veya etı 

taşımak suretile kazananların hali ne 
olacağını da sordular. 

1'E1ekle nakliyat 'ed 
manzaradır!,, 

önlerinde Avni Yağızın bulunduğıt 
ikinci grup, eşek nakliyatmm şehirde 
"~ • • · - -··-+.., .. ffi ~· • k b 1 et 
tikleri için esas itıofiliıe mgh yaiaga 
razıdırlar. Fakat bu yasağın yava.Ş 

yava.ş ve gerek halla ve gerek esnafı 
zarara sokmıyacak tarzda tatbikine 
taraftardırlar. 

Üçüncü grup, mtilkiye encUmenile 
bu encümenin kararına taraftar olan1 

lardan ibaretti, bu~lar encümenin kıı• 
rarmı müdafaa ettikten sonra §imdi 
şehirde 4958 hayvanlı araba ve 500 
kaınyon veya kamyonet bulunduğunıJ 
~u va.ıırtalarm nakliyata klfi olduğtı .. 
nu 4 bin eşekten ~ yüz kUsurunuı.1 
binek ve tenezzüh vasıtası olarak kul 
!anıldığını, geri kalanın yansmda.Jl 
fazlasrnm yasak edilmiyen kazalarda 
çalıştığım ileri sürerek eşekle nakli" 
yatm ya.sak edilmesile halkın, gerelt 
bunlan kullananların zarara. uğra.mı• 
ya.cakhı.rnu iddia ettiler. 

' Sa.atlerle süren münaka,alar 
Münakaşa bu üç grup arasında sS." 

atlerce sürdükten sonra. meclis rei9 
Necip, teklifleri reye koynuya b~lt!ı" 
dı. Evvela eşekle nakliyatın yasak &

dilmesi teklifinin reddi hakkındaki ts-ı 
mail Şevketin takriri reye konıuldtJA 
28 kişi buna taraftar oldu, sonra A ., .. 
ni Yağızın teklifi reye konuldu. :SıJ 
da 10, 12 rey kazandı. Daha son:r& 
encümenin mazbatası aynen reye kô" 
nuldu. Hemen hemen yedi, sekiz re.1 
de bu aldı. 

Dördüncü ve her fikre müstenkif 
ka.lan mühim bir grupun her UçUnd6 

de reye iştirak etmemesi yüzünden hi~ 
bir teklif meclis mevcudunun ya.rısJll" 
dan bir fazla rey alamadı. Bunun Ut 
zerine reis. mazba.tanm milzajceresin 
pazartesi glinüne bıraktı. -

T lea.ri temMlarda bulunmak Ü· 
ure Ankaraya giden İspan

yol tüooarlanndan mürekkep heıyet 
bu sa bah Anka.radan şelırlmlze dö
necektir. 

1 
g NISANl 
CUMA __ J Bugünkü hava: BULUTLU 

• 
B lr müddettenberl Parlste bu· 

lonan Fransanm Ankara Bü
yük Elçisi B. Ponsot bugünlerde şeh
İimlze dönecektir. 

Bugün hava, ekseriyetle bulutlu ıeçec~lı:
tir. Rüzgarlar, şimal iıtikametinden kuv -
vetli esecektir. Eğe ve Marmara mmtaka • 
larında, Karadenizde hava kapah olacaktır. 

Dünkü hava 
Dün barometre 764 milimetre, hara ret 

en ı;ok 11, en az 3 santiırat olarak kayde -
dilmiştir. Rüzgarlar şimal istikametinden 
saatte 20 kilometre ıüratle eamiıtir. Ha•a 
bulutlu geçmiştir. 

4 üncü ay GUn:30 Kasrn :15!l 
1355 Hicri 1353 Ruıı 

Muharrem 27 Mart 27 
Güneş: 5,30 - Öğle: · 12,15 

l lkindi: 15,55 - Akşam: 18,41 
Yatsı: 20,16 - lmsak: 3,47 - ..... 
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Ak denizde 
lngiltere • ltalya 

Rekabeti 

HUkümet 

Kuvvetlerinin 
Aldıkları 

Yerler 

Cephe!erdeki Hava 
Harbi Şiddetlendi 
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Kadının Cevabı 
Çok defa bqmuza vun.rak unuttu

ğumuz bir hakikati hatarlatan bir dar· 
bıJDMel Tardır: 

"Akıllı düşman akılsız dosttan ev• 
lidır,,. 

Her adnnda bunu teyit eden yüz. 
lerce hadiseye f&}ıit oluruz. Bun.lan 
ne siz, ne ben tiatızamızda toplaya
mayız. Zaten nkalann bize öğrettik· 
lerinl üşenmeden yazabilseydik ne 
güzel bir halk t elsefesl kWllyatı mey• 
dana gelirdi! 

Dinle)in! 
~~:-, 8 (A.A.) - Dün netredilmit olan ltalyan bahriye büt
~ akkında lnıiliz gazeteleri tarafından aerdedilmekte olan 
~ar dolayıaile T ribuna gazeteai, diyor ki: 

'

-= - "lngilterenin Akdenizdeki Hege • 
monyuı tarihen aona ernıiftir.,, 

t A • Bu gazete, ili.ve ediyor: Mevlayı Hafıf 1 ":ı.1a.n,·m öte ıaratında göeteri!m~~ 

Bir Asi Gemisine 
Ateş Edildi 

Londra, 8 (TAN) - ispanyadan alınan 
haberlere ıöre, 23, 24 ve 25 Martta ltalyan
lar, 'yeniden bi lapanyaya asker çıkannıtlar
dır. Reamen teeyyüt etmemit olan bu haber
leri, Roma tekzip etmekte ve iıilere Ruıya ile 
Franaanın yardımda bulunduğunu ilave eyle
mektedir .. Franaanm reami bir tekzip neıret
me.i bekleniyor. 

Bir yerin kadısmi birisi ziyarete 
gelmiş Kadı nüktedan bir adam, ziya
retçi de mand bir gammaz. 

öteden beriden görüşülürken gam
maz li.kırdıyı biter istemez kendi va
dhline yani öte1dniıı berikinin aleyhin· 
de Deri geri söylemeğe döküp '1r 
hayli kimseli zemmet tikten sonn ka
dının selefi olan bir diğer kadldaa 

te olan bu heyecanlı asabiyet, lngil· 
( terenin İtalya ile olan münasebetleri 

ni istinat ettirmekte olduğu ruhi, 
manevi ve siyasi mukaddematm ne 
kadar kolaylıkla kınla bilir ,eyler ol· 
duğunu göstermektedir. 

Akdenizde İngilterenin yerine ka
im olmaya azmetmif geni.J bir devlet 
ortaya çıkıyor. Dünya.nm bütün de • 
nizlerinde daha genif birtakım za • 
ruretlere karşı koymak mecburiye • 
tinde bulunan İngilizler için bu dev
let ile çarpışmak çok çetin bir tefeb
büs olur.,, 

Hindistan 
Kargaıahğı 
Londra, 8 (A.A) _ Müstemleke 

miliıteşan Butler bugün Avam Kama 
rasmda irçi partisinin reisi Attleenin 
bir BUaline cevap vererek Hint kon -
gresinin hükumet ile teşriki mesaide 
bulunmaktan imtinaı üzerine hasıl o-B lrlcaç gUn en·el Parlste ölen lan Vaziyete karşı lngilterenin nasıl 

luıtanı ~evli.yı Hafit, 1907 de Fas b~r hattı ~areket takip edeceğini tes 
~ _uan olunmll§, daha sonra A· bıt eylemışttir. 
lb hidiseeı üzerine ~hret kazan- Butıer demiştir ki: 

ııtu. Bir Anupa harbine sebep ver n.e.t ı....ı.L b hıı..u__ "Valiler, anayasanın kendilerine 
-.eneu u .umeyi atlatt.ıktan . ~. . 

lonPa l9tı de memleketini Framırz hl verdıgı huaust eallhıyetleri kullan • 
._)~e ko ~ ı91., d M •• mamak vaacunae ouıunmazıardı. tter 
.... ,. ym~~u. ~ e t"\ •ll ...-rr;d tal b" k . 
le ~ -·• -.ıcu•ucuö) ı rusu- ucu\ e u e ı yapar en Hmt kon • 
b-.ı 've Tauncada yqamap gereleri mslerinin bunun ne kadar 
el~ Bü)iik Harpten 80nra Parla şUmullU w şey olduğunu dUşUnme _ 
kötıct da kendisine t.alısls olunan mi§lerdir ve ihtimalki ortada bir 

e YBfanu~tır. suitefehhU.m varoır. Eğer valiler bu 

B. Araala Mııır Hariciye 

A Nazırı Araıında 
'!'ur n.kara, 8 (Tan muhabirinden) -
lk kıye ile Mısır arasında dostluk, 
" ~et muahedesi ve tabiiyet muka a enameainin imzuı münuebetile 
lıt ariciye Vekilimiz Doktor B. Arasla 
1tJJ. 18~ Harciye Nazın arumda sami
t doetıuk telgraftan teati olunmuş-
Ur. 

Lehistanın Nüfusu 

34 Küsur t.1ilyon 

11 
'1areova. 8 (TAN) - Lehistanın 

U:uau 34,221,000 kişi olarak tesbit 
tdilın· tir ,,;ı _ _. ış . Bu, 931 nüfusuna nazaran 
"~e altı buçuk fazladır. ..... 

vaatte bulunmaya muvafakat etmiş 

olsalardı Hindistana ait kanunla par 
JAmentonun kendilerine yükledikleri 

mes'uliyetleri ve huausi talimatı tanı 
mamı§ ve bilhassa ekalliyetler hak -
kmda taahhütlerinde de durmaınış 
olacaklardı.,, 

Bilecikte ltlenen Suçlar 

Bilecik, (TAN) - Cürmüme,hut 
kanununun bqladığı tarihten nisa -
nm ikisine kadar burada 21 ıuç if . 
lenW. ve failleri hemen yakalanarak 
bilmuhakeme cezalandınlmıttır. 

Bütçe Müzakereleri Bql~or 
Ankara, 8 (TAN) - Büyük Millet 

Meclisi, ya.kında bütçe müzakereleri
ne ba.şlayacaktır. Bütçe encllrn.,ni 
hükumetten gelen projeleri tetkik et
mektedir. 

lıpanyaJa ıon muharebe vaziyetini 

6Ölteren luırita 

Madritten alman bir haberden anlaşıldığına göre, 
hükumet bazı sefarethanelere payitahta dönmek için 
hazırlanmalan hususunda talimat vermiştir. 

Filistin 
ikiye mi 

Bölunecek? 

,, -ı Hava Harbi Şiddetlendi 
,.---·.·.--------·• Londra.. 8 (TAN) - İspanyada ha. 

J<OÇUK HARİCİ va harbi tekrar şiddetlenmiştir. Mad. 
· rit cephesinde cümhuriyet tayyarele. 
HABERLER ri, her mıntakada faaliyet göstermiş-

lerdir. General Franko. dün Bilbeeko 
cephe!ini J?ezmiş ve teftiş etmiştir. 

Londra, 8 (TAN) - Filiatinin Yar 
hudi ve Arap olmak üzere iki devle
te ayrılacağı haberleri Ku<\U&te ,id
detli bir husumet uyandırmıştır. Sio
nietler, Şeria nehrinin iki kıyısında 
bir Yahudi devleti vUcude getirilmesi 

programım müdafaa ederlerken Müs
lUmanlar da Filistini Arap memleket

lerinin aynlmaz bir parçası telildd 
ediyorlar, 

Yahudi Partisi başkanı G!'0881nan 
~·:-~:.. v-ı.-..ıı: .... "-~r rtivf'! "'"" 
tefrike tAbi tutulmaema itiru etmif 
ve: 
"- Yah\!diler munhuıran kendile

ri tarafmdan i~ edilen bir Filistin 
için mücadele etmektedirler.,, demif
tir. 

Yunaniıtan Bütçeıindeki Açık 

Atina, 8 (TAN) - Hükfunetin ic. 
raat programı dolayıaiyle 936 . 937 
bütçesindeki açık 844 milyon drahmi. 
ye çıkmıştır. 

Maliye nazın, verdiği bir beyanat
ta yapılan işlere nazaran bu açığm 12 
milyarlık bir bUtçe(ie mühim bir şey 
olmadığını, 936 • 937 bütçesinin mü. 
tevazin telikki olunabileceğini aöyie. 
mittir. 

V IU10vada 15 komünist 
tevkif edilnılştlr. 

• 
R omanyanın Slblm ve 

Bratov kuabalannda 
çıllan Alm&n~ gazeteler ka
patılmıştır. 

* ··tal yan donanması büt-
çesi 2 milyar liraya çı

kanlmıştır. 

• 
Dolara yenldPn yttkseık 

bir kıymet takdir edi
leceğine dair Londradan veri
len haberler tekzip ediliyor. . ' 

. A , ~ı ı uaıı yaaa luyaneti n1 
M taalreden suçlu 7 ldş1 

ve alt muhakeme bqlamıı,tır. 

lngiltere ile 
Ticaretimiz 

Ankara. 8 (TAN) - İngiltere ile 
olan ticari münasebetlerimiz ~37 yı
lının daha bqlarmda bizi çok sevin
direcdt bir netice vermiştir. 

0

TUrkiyenin beynelmilel nhada ta
:tip ettiği ticari siya.set hakkında söz 
söylemiye selihiyetli bir zat, bu gü
zel neticeyi şu kelimelerle anlattı: 

- İngiltere ile olan ticari milna
aebeümiz 923 yılmdanberi maale8ef 
Türkiye lehine ~ fark göstermemi§-

Yunan Kralı Morada tt Fakat içinde bulunduğumuz, 14 yıl
lık mUvazene11izliğin sonu olmu,tur. 

Atina, 8 (A.A.) - Atına ajaneı Elimizdeki ithalat ve ihracat nıkam-
bildiriyor: larma göre, bu sene Tllrkiye leltine 

Bqvekil B. 'Metakus, Tripolisten ilk defa olarak büyük bir fark kay· 
Atinaya dönm~Ur. Kral, Morada dedilmiştir.,, 
seyahatine devam eylemekte ve gerek e!'!!!!!"'!"'!!'"ml-~ ..... --~~--~ 
tehir gerek köylerde her 11mıf halkm komünist ile devlete borcu dolayısile 
tezahUrlerile k&l'fılanmaktadır. Kral, mahpus bulunan ba.z:ı kiıpae!eri affct
seyahatl veeilesi ile Morali bir kaç miştir. 

Bugün öğleden evvel, Oşandiano 

cephesi üzerinde dolaıan cümhuriyet 
tayyareleri, düşman mevzilerine el. 
liden fazla bomba atmış. bir asi gemi 
tıini bombardrman etmiştir. 

Bask Başvekili, radyoda hükOmete 
itımat olunmasını, muzafferlyetin 
muhakkak hilkü•ıet tarafında bulun 
duğunu söylemiştir. 

800 Aıi Ceıedi 

Andujar cephesinde nisbi bir sUkOn 
vardır. Bu cephede hilkümetçiler bir
c;ok top ile 19 mitralyöz. 2 havan to. 
pu, 40 makineli, 800 tUfek, 1 hava to. 
pu, 7 otomobil, 8 kamyon, 3 tank ve 
ıııuııııu ınıKUit'llı:ı. wp cepnancgı eıae 
etmişlerdir. 

Arazi Uz.erinde, muharebelerden 
sonra 800 bi cesedi ıörUlmllştUr. 

CümhuıCyetçiler ilerliyor 
Madrid, 8 (A.A.) - Moratade To 

juna mıntakaaında bqlanan hareket 
bu sabah da devam etmiştir. Cümhu 
riyetçiler düşmanm bazı talim mevzi 
terini ele geçirmiflerdir. Ateş hattı • 
na alelacele gitmekte olan iki nakli
ye kolu cümhuriyetçi topçu tarafın
dan kısmen imha olunmuştur . 

Madrid, 8 (A.A.) - Pozoblanco 
mıntakasmdan öğleden sonra gelen 
h&berlen göre hükflmetçiler Penna
soyadan dört kilometre mesafeye ka-

dar gelmiflerdir • 

KDntrol İfİ btqlıyor 
Londra, 8 (A.A.) - H&ber alındı

ğına göre, lapanya iflerine ademi mü 
dahale komitesi kontrol pli.nmm son 
teferrüatmı da teabit etmiftlr. Kon • 
trol ifile muvazzaf olanlar kendile -
rine tayin edilen yerlere gitmiş bulu 
nuyorlar. Diğerleri de derhal vazife. 
leri bqlanna gitmek için talimat al. 
mışlardır. 

bahse başlamış. 
Eh insanlık hali, kadı da bek&lnn 

nedir diye dinlemJye hene etmlf. 
Gammaz, kadmm istirkap ettitl .. 

lefinin cahllliifnden, milzenirlitln • 
den, dirayetsizliğinden, hatta irtifa
sından bahsettikten sonra bu adamın 
~imdiki kadının yerine göz dJktlğiıal 
&nlatmak i~in: 

- Efendim! Ne olacak! Horoz ö
lür, gözü çöplükte kalır. Bu adanvn 
da gözü makammnda.. 
Deybıce kadı doğrulmuş \'e ili ce

vabi venniş: 
- Azizim! Gel'\'I bu sözü sen beni 

medih n seleflmi zem lr.in söyledin 
anmıa, dikkat etmedin ki; onu ölmlit 
horoza benzetirken mak&mınu ~plil• 
ğe n beni de süprüntüye teşbih et. 
tin! Bu acayip hare'ketinle atalar sö
zü bir kere daha tef'n·üt etti: SenJn 
gibi akılsız dostum olacağına, seleftm 
gibi akıllı düşmanım olsun, daha lyl
dJr. Hiç deitilse bana süprüntü deme&. 

Ce\·abmı nnniş. 

Bu söz üzerine gammaz ıre yapmıt f. 
Fıkra orasını 8Ö~·lemiyor. 

likin muhakkak bir ~y \'ar ki, ,,... 
murta dört köşe olamadığı gibi pm
maz da huyundan \11.Zlrf'<'.emez. 
Gammazlık bir iııtlla '1}ıdır! 

huy mudur \'e•ya bir zenlUlt mldlrf 
Dofrusu nek kestirilemez. Likln 1819 
mazlık eder.,k g~inen n para im-. 
nanlan ~ördükçe bunun bir zenaat 
dufwıa hlikmetmekte muztar blıyo-; 
rwn. 

.. 4 .. , 

B.FELEK. 

Erkekleri Akim 

Bırakan Bir Şebek• 
Viyana, 8 (TAN> - Zabıta, er• 

kekleri akim yapmak için çalışan bir 
merkez keşfetmiştir. Bu merkeFJD 
meliyat salonu, bir amele evind~ 
Polis, Daniessi adındaki operatörll 

tevkif etmiştir. 
Yapılan tahkikatta 32 kişinin ken• 

dilerine akamet ameliyesi yap 
lan anlqılı:ru§tır. 

Ödemişte Kar 
İzmir, (TAN) - 1zmirde üç 

denberi yağmur yağmaktadır ve h 
valar soğumuştur. Ödemiıin J:SOll:O-.. 
ğına fazlaca miktarda kar yağ 
haber alınmıştır. 

itfaiye Müdürü 

Londraya Gidiyor 
t Lırntere hük<ııneti, ötedenbert ıt
ı:; te,killtma ehemmiyet vermek-

. Bu itibarla yeni Kralın taç giy
~ töreninde itfaiyeye de mühim bD 

Suriyenin içyüzü Yürürken 

Paraları Almııl 

)er &'V'l-tt-- b . d ., • ~ ve u merasıme çağnlan 
~riıı itfaiye mUdiirleri de iate-

tib 11~etimiz de itfaiye teşkili.ti i
di &rile en ilerde olan İstanbul bele
L. Yeai itfaiye müdürit lhsanm TUr
•ı:ye +-kil· 
etnı, ~ atını bu merasimde temsil 1tar:! lbere Londraya göndermeğe 
llUJ:ıdavenniştir. Bay İhsan, oo ay so-

İngiltereye hareket edecektir. 

'f alova Kaplıcaları 15 

Ma11sta Açllacak 
~~"laların bozuk gitmeel ytizUnden 
~ kapiıcaıarmın 15 mayısta a-
' kara.r1aşmıştır. Memur kadro-
~ te.bitine başlanmrştır. 

~)l ~ idaresi, ~undan sonra Yalo
~ Yo~k veya Yalovadan döne
~ ~ CUların beraberlerindeki yük 

IJ'dan ücret almryacakt.Ir, 

•ı el kadar dıfl da kantrk oı.. Sa-
riye. bugün hakikaten aema-

cik bir vutyettedlr. Bir kere mem. 
lek\tbl içinde bugtlnktl teraJtten 
hotnut olan bir t.ek zümre vardır 
ki, o da it b&fDlda bulunan ve it 
başını lsti8111&1' eden ziimrecllr. Y .. 
km zamana kadar muhalefet yapan 

ve en flddetU muhalefeti yapmakla 

tanılan bu ztlmN bugtbı Uygllıp 

ve tesllmlyetbı thmAlldlr • Bize bu 

baU tA şamdan anJatan bir okuyu

cumuz. buıtiD surtyenba '-lmda 
bulUMD )dm9elerla bugön blttba 

Jıararetlerlnl feda ettlderlnl yana 
yalda nakJedlyor ve bfrook bMlae-
lerle bunu ispata çabpyor. 

Meeell bir sariye Bukur me • 
eeleal vamuJ. vaktlle bu bankama 
lmtlyamu on ~ MDe aza~ me
eeleal ileri .urwmttt, bugün ı, ı... 
pda ve memleketin mukadderatı. 
na bA.ldm vaziyette olan zatler Is-

[~~:~:~~~:~::?.~:~~~~~~::~~~~~:~:::::] 
yan edip köpörmötler, ve bana 
karfı gelmek için bllttln aokaklan 
protelltıo tufanına bojmutlar• fakat 
bu on bet 1enelll lmtiyu bu defa 
Mld muanzlarm t.am it bafJDda bu
lunduJdan mrada nihayet bulmat. 
fakat bütün o eski ıttruıarm hepsi 
anutulm111 ve pzet;ede bir 

fiek eafır fU1 fle bu me1eJecleD balı· 
eolunnwn'f. Çtb*tl vaktDe muJur.. 
Jefet baklanda buhmanlar makMt
lanu ererek ., ...... pçmlt ba • 

lmnıyorlar! 
Sonra ~in bir petrol meae

IMI VU'llllf· PJb.ol Suriyeyi ihya e
deceıanı.,. fakat komtu bir memle
keıwd petrol tfrketl, bu rekabeti 
ortadan kaldmnak için ainfnut ve 
maftffak olmut. 

Sarlyelf okuyucumuz bana ben • 

zer bir çok JDMelelerl 1&yıp, dökü
yor \'e Surlyenln iş b&fmda bulu
Ulllan halcıkmda blslm burada ..,. 
Y'P dökemlyeceğlmlz ithamlarda 
bulunuyor. 

Asıl Suriye .Araplannm kendl 
batlan hakkmdaki tevecctilıll bu 
merkezdedir. 

Fakat it bu kadarla bitmiyor. 
Frant1&, her bAdlseden istifade ede
nılr Surlyelllere kendlsDe yaptıklan 
muahedenln defenlzllllnl anlatı • 
Yonn111, meael&. Demirgömleldllerle 
FPuwz ubl'lerlnln earpttmalan 
bunan en eanb misalidir. Glya bu 
DemlrgömleklUer, Suriyeuln ml!a • 
takbel ordu11una MU tefkU ed~k 
lermlt ! Fakat Fransızlar ilk hamle
de bunlarm baııma en alır darboyt 
Jndinnlşler ve bmılan daiıtnullar! 

Fakat it bununla da bitmiyor. 
A.Jevller ayak1&nm11lar ve kendlle
rinl f eaa bir vaziyette görmüşler
dir. Çibıktt banlar daha ılmdiden 
Suriye bdmulan fena muamele gör 
meie ba§bumflardır. Kimi bunlara 
Ratlzl, kimi dlnslz diyor, 
ve hepsi ele bunlan hor ~rmekte 
blr~lyor. Yarm şer'I mahkemeler 
biraz daha eerbest kalınca vaziyet 
bllsbüttia değişecek ve bunlar kf'D· 
dUerini insani baklana hepsinden 
mahrum göreceklerdir. 

Dtlnü.lerln 1,1 bunbaşkadll'. Rllr
rlyet.e kava,M"t ldanm l'e rahat ne
fm alaeaklanm zanneden Dtlrztiler 
kendllerlnl Şamm vesayeti ve bU -
haua blrtalmn memurlann idaresi 
ve tualltitu altında yaşadtklanm 
görmtl!tler ve lıılyan etmtı,lerdlr. 

Rulba Surlyenln bUtün mini, 
pyrl milli unsurlan pyri mf'mnun 
ve hepsi de IAyan halindedir. Sorl
yelUer bu l§in irinden, ·bu &kıl ile 
FıOr çıkar, 

Remzi isminde biri, Galatada 
merkezine bqvurarak yolda yiirllr 
ken soyulduğunu iddia e~. 
klyetçi, Beşiktaşta Akaretler cad 
sinden geçerken tanımadığı bir a 
mm kendisine çarptığını ve cebind 

6000 Fransız frangı ile 60 Türk l 
sıru çaldığını söylemiştir. Polis 
kikata bqlamı§tır. 

Gemi Kurtarma Şirketi de 
Deniz Banka Geçecek 

Gemi Kurtarma firketinin de 
nizbanka bağlanması kat't olarak 
rarlaştmlmıştır. Yalnız Gemi Kur 
tarma şirketinin yU7.de otuz hıMEımw 
bazı kimselerin elinde olduğundan 
hisseler de Maliye Vekileti tA.l"tlm1111111 

dan satın alınacaktır. Bunun için 
mi Kurtarma şirketi umumt hiaae 
darlar heyeti yakında fevkalade 
toplantı yapacaktır. Biltün bu · 
bir hazirana kadar bitirilecektir. 



~ahkemelercle 

''S . C enın anın 

Şişhane Tramvay 
Faciası Davası 

Bıçağımın 

·Ucunda!.,, 
Dem iş ve Kızları 

Döğmeğe Ka l kmış!. 

TAN 
9 - 4 - 937 

#•B1RHAFTA1ÇİNDE . ,.PEK MELEK 
1 

ve sinemalarında 41,376 ~ 
kişiye en büyUk S~'l'AT ve G0ZELL1K DAKİKALARI YAŞATAN senenin en güzel filmi 

ROMEO ve JULiE1 
Muhterem halkımızdan aldığımız BİNLERCE mektup ve telefon mükalemesi üzerine mecburiyetle, ya}ılO 

Ie Y--. ~ ~ Sinemasında daha üç, dört gün TEMDID ED1L1UŞT1R.I • 
.a:----~ JC ~ Seanslar: 2, 4.15 - 6,30 geceleri 9 da 

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

ı • BUGUN MATINELERDEN itibaren J DAK sinemasımh. •' 

D Un ağır ceza mahkemesinde Şi hane tram. 
, ·ay faciasının muhakemesine devam edil

di. Mahkemede !11esuJü bllmal sıfatile t ra.mny 
şirketin.in de iki avukatı \'ardı. 

Geçen celsede '.rramny ıtlrketl mümessilleri 
Mehmet Salimin kazadan aldığı yara teslrile değil 
bal}ka hastalıktan öldüğünü iddia ettikleri için 

mahkeme otom 1 raporunu hıtemiştlr. Dün rapor 
geldi ,.e okundu. Mehmet Salimin ' 'arlslerinin avu. 
kah Refik te merhumun en·eJce sıhhatte olduğu 
hakkında mahkemeye bir çok raporlar \ 'erdi. 

Evvelki gün saat 20 buçukta Beya.zrtta. geçen 
bir korkutma ve dövme had:eeain in muhake
meıi, dün asliye dördüncü ceza mahkemesin
de neticelend irildi. Davacı yer inde Beykozlu 
Nebaha t ve Dilber isminde iki genç kız vard ı. 
Suçlu da Kumkapıda balıkçılık yapa n Kemal 
iaminde bir gençti. İddia fU idi : 

1 2 FEVKALADE FiLM BiRDEN 

Senenin en bUyük musiki şahe- İnsanı baştan bnşa merak ve he. 
seri, arsıulusal film müsabaka - yccan içinde bırakan Aşk, ihti • 
sında birinciliği alan büyük film ras filmi: 
israrıa vaki olan taleb üzerine Şehirler A fev içinde 
9 ncu Senfoni (Fransızca) 

(Fransızca) 

L1T.. DAGOVER-WİLLY BlRGEI.. 

Artistler: GEORG R1GAUD-GABI 
RlEL GABRtO • JOSELİN GAEL 
~TT7.Y V~RNON W' MA XUDİAN 

Radyo 
Bugünkü program 

btanbuJ: 
Öğle neşriyatı: 
12.30 Plikla Türk musikisi 12.SO J{a\'tdif 

13.05 Muhtelif pllk neıriyatı 14 Son. 
Akşam ne.şrivatı: 
18.30 P!Akla dans musikisi. JP.30 S~ 

musahabeleri Eşref Selik 20 Türk ınl15 
heyeti. 20.30 Omer Rıza tarafwdan arıP" 
ıoylev. 20.45 Vedia Rıza ve arkadaeları ti'. 
rafmdan Turlı: musikisi ve halk earkıl•~ 
Saat ayarı. 21.15 Orkestra. 22.15 Ajan• 
borsa haberleri ve ertesi c!inün proırıdl" 
22.30 Plikla sololar, opera ve operet pıl' 
c;aları. 23 Son. 

Hasibe ile Ha.sanın a \ukah Adnan da müekkU
lerinln phsi hukukunu hu.inak mahkemesinde isti
yeceğini ileri sürdü. Mahkeme, Mehmet Salim hak 

kındakl raporlann Adli Tıp l~leri müdürlüğünde 
tetkik ettirilmesi lç:ln muhakenıeJ; ba.5ka bir gü. 
ne talik etti. 

Nebahatla Dilbçr Beya.zıttan Aksaraya iniyorlar. 
mış. Kemal, yanlarına sokulmuş ve Nebahate: 

- Ben seninle evlenmek istiyorum. Buna muva!a.. 
kat edeceksin, demiştir. 

Nebahat, bu hiç tanımadığı adamın damdan düşer. 
ccsine yaptığı teklif karşısında evvela hayrete düş
müş ve sonra da: 

- Ne mUn~bet, sen beni nereden tanırsın? demiş 
ve teklifi reddetmiştir. Kemal, bundan muğber olmu3 
ve cebinden çıkardığı saldırmayı göstererek : 

Noksan Çıkan 
Kuzular Nerede ? 

l 
-Senin canın bunun ucundadır, 

demlı?tir. Nebahat ta bu tehdidi şöyle 
karşılam~r: 

- Eğer canım, onun ucunda ise 
sapla da göreyim. 

Bu sırada geçen yolcular sıklaştığı 
ve genç kız da istimdat ettiği için 
Kemal yan sokağa sapmıı ve karan. 
!ıklar içinde kaybolmuştur. 

Dün asliye dördüncü ceza mahkemesinde bir kuzu hrnrzlığı da
va.sına ba.tlandı. Bandırmalı, H aaan, evve l isi gün Bunadan 125 
kuzu get irmit ve bunları vapurdan çıkardıktan sonra mezbahaya 
götürmek üzere komisyoncu Hüaeyine teslim ebnİfti r. 

Hüseyin, kuzuları mezbahaya ge. C 

Kızlar da yollarına devam ederler. 
ken bira zsonra ayni adamı kaI'§ıla. 
nnda görmüşler. Kemal .yine teklifi· 
ni ve tehdidini tekrarlamış ve kızla. 

tirdiği zaman saymış, sekiz tanesinin J D k t 
noksan olduğunu göıi.ince hırsızı a. aya an 

rı da dövmUştUr. Polis. kendisini ka.. 
çarken yakalamıştır. Mahkeme, şa. m 1 hitleri dinledikten sonra Kemale 35 

ramıya b~lamıştır. Nihayet kuzula. 
rın Hasköx_de oturan Mustafanın e. 
'\'İnde oldugunu öğrenmııs ve pofüıe 

gün hapis ve 31 lira para cevuı ver
dj ve derhal tevkif etti. 

müracaat etmiştir. Mahkemede şahit 
olarak dinlenen polis Saiın hadiseyi 
eöyle izah etti: 

- Ben Mu.stafarun evine doğru gi. 
diyordum. Mahkemede bulunan suçlu 
Muharrem, Mustafanm evinde kuca.. 
ğında kesilmiş bir kuzu ile çıktı de. 
reye doğru yüıi.iyordu. Beni görünce 
eve kaçtı. Ben eve gittim. Kuzuyu ve 
derisini buldum. 

Haydarp~a İntaniye hastanesi 
hemşirelerinden Fatma, dün hastane. 
de birdenbire ölm~tür. Hastanede 
yapılan tahkikat esnasında, bir hem. 
şire, Fatmanın evvelki gün lzmitten 
geldiğini ve burada tanıştığı Samat. 
yalı bir gencin kendi!!!ini fena halde 
dövdüğünü söylemiştir. 

Mücevher 
Hırsızılğı 
Yapanı ar 

Davacının iddiasına göre, Mustafa. 
nm evi mezbaha yolu Uzerinde bir 
rneza.rlığm kenarındadır. Mezbahaya 
giden süıi.iler mutlaka buradan ge -
çerlermi.ş ve her gün mezbahaya ge • 
len kuzu ve koyıunlardan üçer. beşer 
noksan çıkarmış. Mustafa, yanımla 
ıruçlu olarak mahkemede yer alan Ce. 
lal ve Muharremle beraber kuzular 
kapının önünde otlarlarkcn yeşil ot 
göstermek suretiyle eve gelirler ve ke-

Fatmanm cesedi morga kaldırıl. 
mıştır. !sminin İrfan olduğu anlaşılan 
Samatyah genç, nezaret altına alm. 
mı.ştır. Üsküdar müddeiumumiliği 
tahkikata devam etmektedir. 

Dün asliye ikinci ceza mahkemesi, 
şehirde birçok evleri soyarak kıymet. 
li mücevherat ve ziynet eşyası aşıran 
şebekenin muhakemesine başlamış • 
tır. 

serlermiş. 

Suçlular bu iddiayı reddettiler. Ku. 
zulan para ile satın aldıklarını söyle. 
diler ve şahit te gösterdiler. Muhake. 
rne bu tahitlerin çağırılması için te· 
hir edildi. 

Mevkuf suçlular Eyüp Sabri ile mü. 
hendis Mithatın iş görmek için bera. 
berce Dördüncü Vakıf hanında tut . 
tuklan lilks mobilyeli yazıhane ara§ -
tırılmış, birçok anahtar, maymuncuk 
ve kıymetli mücevherat bulunmuş • 
tur. Nimet admda daktiloeu bulunan 

- Yük denkleri taşıyordu. 
- Ben hiç görmemiştim. 
-Ben de .. 
- Ben gördüm ... Birkaç ay evvel burada idi. DUş. 

tü bir gün denğin altında. kaldı ... Dizine de çivi bat • 
mış o gün ... 

Artık sokağı dolduran iJçiler arasında başka 'bir 
söz konuşulmuyor. 

Hüseyin köylü delikanlıya soruyor: 
- İçeri haber verdiler mi geldiğinizi?-
- Sabahtanberi kapıcıya dört kere söyledim. 
-NededL 
- Evvela: "hemşerum beyhude kendini yorma, 

eeııin ayağun burada kopmadu, hem kopsa bUle, ka
za bu pavriha isahublerü neylesün,, dedü. Sonra bir 
az daha israrluk gösterivedüm. "Behle bay katUp'e 
aoyleıi.im,, dedü. Nihayet düdüğe yakun kendİ.!!!ilne 

yahla.ştım, o zaman de: "yemehteler şimdüctih, azl -
cıh eğlen,, dedil. 

Hüseyin ağzını onun kulağına yaklaştırarak: 
- Sana bir eey söyliyeyim mi arkadaş, diyor. Sen 

katibe yanaşma ... Katibin elinden bir şey gelmez ... 
O atlatıcmın biridir. Bay müdüıi.i gör ... O da mende
bur heriftir amma hiç olmazsa: ''Evet veya hayır., 
diyebilecek mevkidedir. İşin katibe kalırsa, Allaha. 
kaldı demektir. Git gel, git gel imanın gevrer. 
· Bu aralık yanlarından geçen bir delikanlı makinist 
yamağı Namık orada duruyor. 

- Merhaba arkad&{I. 
- Aleykumesselam ağam 
- Geçmi~ olsun ..• Kalkmıfsm hastaneden ... Kem.t-

Jer değil mi ayağını ... Olan olmuş &rtık UzUlme .. Ka~ 
gün oldu hastaneden çıkalı? .• 

- Diln !!!abah çıhtım. 

- Ne bek:iyorsun burada? •. 
Zayi! adamm bütün vUcudU hafif hafif titrly9r. Ve 

ona da Hilseyine anlattıkla.rını anlatıyor: 
- Neye ayakta duruyorsun? .. Pek yorguna ben
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- Kendtikendüme iyilemlyom çoh zahmetlih ve -
riyor. 

- Gel öyle iae otur turaya .. Gel ben gireyim ko
luna ..• 

Sakat köylünün koluna büyük bir şefkatle girerek 
onun kaldınmların üstüne oturmasına yardım ediyor. 

- Al 9u cigarayı bakayım .. Al ara.kda§ .. 
Za~ı! adamın yemyeşil benzine birdenbire renk 

geliyor. Gözlerinin içi parlıyor, titriyen elini ona 
doğru uza tara.le: 

- Eyvallah diyor, 
İçinde dUndenberi ağzına koymadığı bu t ütüne öy· 

le büyük bir ihtiyaç duyuyor ki utanmasa cigarayı 
burnuna kadar götürerek tütünü içine sindire sindi
re koklayacak, fakat yoksul adamın, aç ve metelik
siz adamın mahcubiyet ve gururiyle bunu yapını • 
yor. 

- Senin ismin nedir ? 
Kulakhm uğulduyor ... 
- İsmin neydi ıenin arkada,? 
- Arif. 
- Beni tanıdın mı?. 
Hayır, onu tanımadı. Cigara parmaklarma defdi • 

findenberl esasen durmadan dönmekte olan ba,ı 
bUsbUtUn dönmiye ba,ladı. Bu anda. a.nuı ka.r,ııına 

çıksa , onu bile tanryamıya.ca.k .. 
- Hayır .. 
- Ben makl.ni8t çırağı Namıknn .• Seni doktora. ben 

götUrdUm o gUn. Hatırladın mı? 
- Evet, evet ... 
Şimdi hatırladı. Ayağmm ıızıımt hi88etmeAin diye 

baba vi~it delikanlı onu kolundan tutup yerden ade. 

I .. ı 
Tarsus Çukurova Fabrikasından: 
iPLiK ALICILARIN.IN 

NAZARI DiKKATıNE • 
Günün program özü 

Senfonik Konserler: 
Fabrikamız mamulatı pamuk iplikleri, iktisat Vekaleti celilesinin 23 

Haziran 936 ve 17 şubat 937 tarihli resmi gazetedeki emirlcrile tesbit 
ettikleri esaslar dahilinde satılmaktadır. 

ifafif Kon11erJer : 1pl~kl~rimizi bu fiyat ve esaslardan fazlaya satanları aid olduğu 

1 mercıe ihbar etmekle beraber fabrikamıza da bildirilmesini sayın alı -
cılanmızdan bilhassa istirham ederiz. 

21,40 Berlin Senfonik konser (S•'!: 

.................................... 
Bruckner). 23. 10 Hamburc ııenfonik kont 
13.10 Bulı:re$ Radyo orkestrası tarafmd•11$ 
konser. 17.30 Var15ova Orkestra. 18 Biıkft 
P_l~k konseri. 13.40 Budapeşte Çigan rıııı .... 
kısı 20 Breılav Karışık konser 20 Hambll" 
milli dans havaları. 20. ıo Bruno Salon o'' 
keıtrası. 20.15 Hamburg Enstrumantal Jcoll' 
s~r. 20.35 Bratiıılava Strauss'un operetle ; 
rınden. 20.45 Ist~bul Vedia Riza ve ·~~; 
daıları (Halk şarkıları) 2ı Brüno p,iw 
danı havaları 21.10 Berlin Bamabaı takııtı! 
21.IS İstanbul orkestra 21.15 Hamburı "ı 
kerl bando. 21.40 Berlin Orkestra. 22 Prl.ı 
Karışık orkestra konseri 22.30 Istanbll' 
Plak (oyera ve overetlerden) 23.30 Berltl 
orkestra 23.30 Kolonya, Schumann'm ese 15 
rinden. 23.35 Budapeşte Plik konseri z4.0 
Budape$te Çican musikisi. 

250 Lira Çalınmış! 
Alemdarda 1nçiliçavu§ sokağında 

27 numaralı evde oturan Ka.zmirci 1s. 
mail, dün polise müracaat ederek, ev
velki gece arkadaşları Fazıl ve Ziya 
ile birlikte saat 24 e kadar oturup ra. 
ı<ı içtiklerini, fakat karyolasındaki 
yastığın altında bulunan 250 lirasının 
bunlardan biri tarafından çalındığını 
söylemiştir. İddia tetkik ediliyor. 

Y ı ~dız Oteli Cinayeti 
Davası 

Dün ağır ceza rnahkeme!!!inde ge. 
çenlerde Beyazitta Yıldız oteli sahibi 
lbrahimi öldUren İbrahimin ortağı 
Mehmet Eminin oğlu tbrahimin mu. 
hakemesine başlandı. Şahitler dinlen. 
di. Suçlu İbrahim ölen lbrahimin ken
disine tabanca çekmiye yeltendiği ve 
kilfrettiği için nefsini müdafaa mak. 
sadiyle tabanca kullandığını iddia e. 
diyordu. Başka şahitlerin ç.ağınlması 
için muhakeme başka güne bırakıldı. 

Eyüp Sabri, yazıhanesindeki eşyanın 
kendisine ait olduğunu söylemiş. Mit. 
hat da arkadaşivle birlikte iki evi 
soydutunu itiraf etmiştir. 

Mahkemede, komiser t•ıf?.ı ile Sab. 
ri dinlenmiş ve muhakeme iki şahidin 
c-elbi için b~ka Jrtine bırakılmıstır. 

BU HAFTA 
S Ü M E R SIN EMASIN DA 

ÖLÜM ŞUAI 
J<.,ransızca sözlU filminde 

BOR1S KARLOI<'F'u 
BELLA LUGOSt 

ile beraber oynadığı ateş adam 
rolünde görünüz. Büyük bir 
eser ... Bir sinema harikası ... Gö- 1 
rünmez ölüm şuaının tahribkarJ 
tesirleri.... Büyükleri alakadar e
u~ı vo JCU · u:ru=-ı -uıı.yreu:e bıra -

l 'ran bir film. 
~ İlaveten: FOX JURNAL • 

............................. 
f HALKEVLERINDE i 
•••••••••••••••••••••••••••• 

Şitl i Halkevinde Konferana 
Şışli Halkevinden: 

Bugünden itibaren, on beş günde 
bir evimizde yalnız gençlere mahsus 
konferanslar başlamıştır. Bu aJcşam 
saat 21 de Şişli Terakki lisesi son sı
nıfından Mehmet ve Necat biri tarihi 
diğeri edebi birer konferans verecek: 
Işık lisesi son sınıf talcbes~ de bu 
mevzuların münak~a.sını yapacaklar 
dır. Bütün Şişli ve Nişanta.{iı gençleri 
iştirak edeceklerdir. Bir de konser ve. 
rilecektir. 

OPf'ralar OJ)f'rf'tl~r: 

20.30 Praf Straun'un operetlerinden "'O 
çalar 20.35 Biıkreş Operadan nakil. zı.3 
Pari5 P . T. T. operadan nakil. 

Oda 1'I usiki : 
• a 

18 Budapeşte Kıılman aalon kenteti. _ıı.ı 
ıı ..... ı.v Sesli kız trİYOiU. 
Resitaller: 

18.15 Varşova Piyano earkı. 20 lııtanbııl 
Tıirk musikisi 20.20 Var,ova Leh prkıları 
21.ıo Munih Guzel şarkılar 22 Roma Napo• 
1i şarkılan 
Danı; Musikisi: 
18.30 htanbul 23.30 Varııova (Plak) z4JS 

Roma. 

-:-.. A N 
ABONt.. HEDl'~U 

Tıirkıye Ecn:bl 

1400 lüı. ı Sene 2800 Kr• 
750 ., 6 Ay 1~00 ., 
400 " 5 '\y 800 .. 
150 .• 1 Ay 300 " 
Mılletleraruı Poıtı ittıhadma 

dahıl olmıyan memleketler t,in 
30 16 . 9 • 3.5 :!radır. ................... ... 

Yazan: SUAT DEKVI=> 
ta kucaklar gibi kaldırmıştı .. 

ğına .. Sizler hep çıplak ayak dolaşırsınız. Zaten bu.. 
rada kaç gün çalıştın, belki buraya gelmeden evvel bir 
yerde bir şey batmıştır dizine,, diyecekler, sana bir 
tazminat değil, on para bile vermiyecekler .. Görür • 
sün ... Pek, pek ya müdür, ya patron büyük bir lfıtuf 
t!der gibi cebinden çıkanp sadaka kabilinden avucuna 
beş on kuruş sıkıştıracak, bununla büyük bir iyilik 
yapmış vaziyete geçecek. Halbuki sen ayağını bura
da kaybettin.. Düştüğün zaman yükün altında in • 
cindi .. Dizine de çivi burada battı. O gün burada. 
doktor olsaydı, ayağın acımağa başlayınca tabii dok• 
tora gidecektin. O zaman o yarayı görecekti. Onu 
ilaçlayacaktı. Bu adamlara boşboşuna kızma .. Onlar 
bu fabrikayı kıir etmek için açmışlar .. Elbette senin, 
benim yevmiyemdcn, canımdan, kısacak. onlarca be. 
dava.sına para dağıtmıyacaklar .. Çünkü onların k8.rı 
senin, benim sırtımızdan, canımızdan geçinmektir. 

Ve ona bir ağabey ciddiyetiyle: 
- A kardeş, madem ki çivi batmıştı. O gün ne di

ye hemen haber vermedin. Ecza kutusunda elbet tcıı
tfrdiyot bulunurdu. 

Diye çıkışmıştı.. Şimdi de yine ayni insan derdin. 
den anlıyan, bir hisle onun sırtını okşüyordu. 

- Bay müdürle konuşacağın zamanı beklerken 
seninle biraz bir şey yiyelim .. Yo, yo olmaz diyemez
sln. Eski arkadaşsın sen .. lkram bize düşer. 

Yerinden kalkıyor: 
- Beni biraz bekle! 
Koşarak köşeye kadar gidiyor. Ve oradaki bakkala 

gidiyor. 
Dönüşte elinde bir karpuz, bir okka ekmek ve be. 

yaz bir kağıda sarılmış bir şey1er var. 
Kaldırımın kenarına kağıtları serip içinde yemeğe 

ba.şlıyorlar. 

Arif ekmek ve peyniri titriyen elleriyle ayırıyor .. 
Utandığı, çok utandığı halde: 

- Tokum, teşekkür ederim. 
Diyemiyor. Dün aa.bah onu erken taburcu yaptı-

lar .. O bugün, bu sa.ate kadar ağzına bir lokma bir 
şey koymadı. Zayi! vücudüntin bu titreyişi, gözleri -
nln önUnde Oyn&f&,n parlak lekeler ve vücudündeki 
bu dermanSIZlık hep, hep, hep bu yüzden değil mi! 

• • • 
Yemek bitti. Yemek bitinceye kadar Namık Arif. 

!e konuftu. Namrk göıi.iyor. Bu adamin hakkını iı. 
teyebilmek için maneviyatının desteklenmeıi li.zrm: 

- Onlar una: 11Aya.ğm1, burada makinede kay. 
betmedin. Acaba, düştüğün za.man mı çivi battı aya. 

Sen köylÜsün bütün bunlara aklın, bizim gLbi er • 
mez, biz çekirdekten makine başında, fabrikalarda. 
yetiştik. Senin ayağın burada sakatlandı. Onlar n• 
derlerse desinler. Buradan para almak senin hakkın· 
dır. den ayak dire .. İcabında, dava ederim, de .. 1s. 
tanbul mahkemeleri insanı boş döndürmez .. 

Ve daha, ona eğilerek bir çok şeyler söylüyor. 
Sonra kapıcıya doğru giderek, ona: 

- Hilmi amca, diyor .. Bu fakiri sabahtanberi bu. 
rada bekletmişsin, yazık değil mi?.. Hepimiz can 
c.aşıyonız. Onun ba.{iına gelen kaza, yarın bemm, 
öblirsü gün ıenin başına gelebilir. 

Kapıcı Hilmi uzun bıyıklarını kocaman ellerinin 
teniyle, yanaklarına yapıftırmıya cabalyarak: 

- E, ne olacakm.If, diyor, kapıya her dayanan 
11enıeriyi hemen bay müdürün odasına mı götUN • 
Hm?. 
Namık, hiddetlenmek niyetinde olmıyan bir genç .• 

Lüzumsuz ataklığı yok onun, Hilmiye adeta acıyan 
bir cülümseme ile bakıyor: 

- Bu her ıerseri değil ki; diyor, köyünden ekmek 
parası kazanmıya gelmiş bir biçare .. (ArkaS1 \'ar) 
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r AN'hrnet Ernin y ALMAN 
kirde h hedefi: Haberde, fi· 
rüat ' er teYde temiz dü· 
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~ıuı,t 1 udu hakkında Büyük 
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Jttı ler, n1emJekette tutunama. 
Obnu~~kederi, uJıılyetlerl sabit 
1',. btit~rnıenller 3erle mi tir. Bun. 
l1ttlc un hudut boyunca geniş 
C\ıd 3 ta kaçakçılık t kllah ,ii 

e geunnı ı tekk • ~rlki er, eler, lyn ı 
l!ıJ 1 ~ 1~n merirezler ihdas et • 

erdır. 

9,.. n :ıanıanıar:da urlvedekl Fran 
'-4 nıenı ·1 

te ""'' urlann tahriki ile bu Türk 
.o.urklye d"' Jet t u manı unsurlar ~te. 

d h !ŞklJ ederek m mleket dahilin. 
ebb·~ur ve asayi i de ihlale te

lrıernı u.s etını lerdir. Bu ebepten 
h eketin cenup vlliiJ etlerinlle 
uıı.ırs 1 göst uz tık 'r. emnlJ et izlik ba 

erını tir 

TAN 

KOCA SiNANIN 
SAN'AT HAYATI 
Eserleri 

ve Yüksek 
Varlzğz 

Yazan: 

Albert Gabriel 

S inanın hayatına dair muhtelif, fa.kat sarih ve 
kat'i malftmat mevcuttur~ Büyük mimar A

nadolunun göbeğinde, Kayseri civarında 1489 senesin 
de doğmuştur. Sarayda yetiştirilmiş, sonra yeniçeri 
krtalarma intisap ettirilerek Belgrat ve Rodos seför 
ferine iştirak etmiştir. o seferlerin akabinde de 
"baş kalfa,, riltbesni kazanmıştır. 

1534 senesindeki 1rnn scf erinde Türk askeı1lerinin 
Van gölünü geçebilmeleri için yapılan gemilerin inşa
atını idare etmiştir. lstanbula avdetinde Iran sefe • 
rinde gördüğü hizmetlere mukabil subaşı rütbesini 
ihraz eylemiştir. 

V lahlara karşı açuan serer • 
de Tuna üzerine ilk bil. 

yük köprüyü kurmak gibi blr eh· 
liyet göstermiş, 0 muvaffakıyetin. 
den sonra da mühendislik şöhreti 
tamamen yerleşmiştir. 

. . 

Koca Sinan ıJe ıahuerlerinden Edirnedeki Selimiye camii 

miştir. Sinan eser
leri de Ayasof ya
ya birer mukabe
leden ibnret şek . 
linde telakki edil
miştir. 

Şunu tasdik et
meliyiz ki, 'laıı 

Avrupa eserler.n -

de rastlanan bu 

gibi iddiaların mnk 

dircbilecek bir tesir yapmndığı 
hatta, dışından içine girince iki 
büyük farkın hayretleri içinde ka. 
lındığı da muhakkatır. 

Halbuki, Sinanın tellkkisi ta • 
mamen başkadır. Camiler içinde 
merasim, aiayişli dualar, muhtelü 
sınıflara a~Tılacak tertibat gibi 
tahavvüller yapılabilecek mevzu. 
lar olmadığı halde, dahi mimarın 
buluşları abidenin harici ve dahili 
şekillerinde harikulade zevkli ter. 
tibat vUcude getirmiştir. 

1 slam djni, ibadet eden smıf 
!ar arasında mil avatı ka. 

Süt inhisarı 
t:mum 1'ürkty"de bir türlü haL 

ledllcml~ en lılr süt dcrdJ \'ar. ütler 
suludur, ıUtler ınhhf itinadan mah. 
rumdur. Sütler mlkropludur. Slit 
pahalıdır. Memleketin llıhhi bnkımıı 
dan, bllhusa çocuk \•eflyatı nokta. 
mdan çok mUhlm olan bu mes~le 

bir tUrlü halledilememlJ tir. İkide 
bir süt mUstah illeri, üt satrcıla. 
n ,.e belediye ara ında lhtiliflar 
çıkar, milnak "atar olur, m ele 
3ine halledilmeden kapanır. 

• 
Bu defa s it mli1't.ahıdilerlle, sa. 

bCllar ara~nnda Utlere u l."Rtmak 
noktasından lhtllRf çıktı. Mlistah. 
illerle, Batıcılar her nasıl a anlaş 

tılar, Belediye de fol!Ulece -ıUtlerl hıf· 
21 sıhha kanununa ~k olarak çtka.. 
nlan sıhhi talimatname bakımın. 
dan kontrolil Uz rlne aldı. Zat.en be 
lediyf', her zaman bu kontrolU 'ap 
tığını, hatta Ut tenekelerini mli. 
hürledlğtnl, siitlcrin eınni3 et altı. 
na alındığım 11ö ·Jer .• Fakat bütün 
hu iddialara raf;'lllen Utler claiına 

uludur, mikropludur, pahalıdır .. 

• Ut rnr.sele~lnl halletmek h:ln, 
bu athi tedbirler kufi dc~ildlr. 

üt mesele i bUhn n çocul\ lhha. 
tl, ~ocuk \"diyntı noktasından çok 
miihimclir. lUemlolirtfoki çocuk \'6. 

fiJ'8fının miktan hakkında rha.. 
yetler muhteliftir. Bugiin A\'rtıpa 
oıemleketlerln<lc çocuk Hfiyah 
Jiizcle Jinni, on Hd, yüzde rldz 
derecesine ,lii-.müşfür. Ameriknda 
J1izde ikidir. Bozuk siitiin çocuk 
\'efüııb no'ktru ından ehemmi:\ eti 
de i~kfir etlilemez. O halde i1t ~e. · • 
el~ liz.crinüe isrnrla durmak ı:e

rektlr. 

• 

o·· . 
bıu,~nıhuri3 et rejiminin en bUytik 

Sinan, gemi, köprü ve saire gibi 
seferlerde ordu hizmetine hasret· 
tiği dehasını Tuna köprUsünU kur 
duktan sonra tamamen denecek 
kadar, mimariye çe\irmiştir. Ya. 
rım asrı geçen sana't hayatının 

şaheserlerini, latan bul dan başla -
yıp imparatorluğun bUtUn vilayet. 
lerlne kadar yaymış bu verimli ve 
biiyilk sanat dahisinin ölUm tari. 
hi hakkında biribirine zıt malfımat 
\'e iddialar mevcutur. Fakat mu • 
hakkak olan bir şey varsa, eşsiz, 
Türk mimarının K en ekız vcy 
ııoKsan yaşında gözlerini aleme 
kapadığıdır. 

sadı mahsusla tck

rarlanllll§ nazari

yeler olduklarını 

SUleymaniyenin A 

yasof ya ile mu • 
kayesesi belıiga tle 
meydana çıkarır. 

ğinden Sinanın yan sh shrshrd 

SütU m\inferlt \'llsrlalnnn, atı. 
etlarm elinden atmak liı.zımdır. iit 
müstahsilin elinclen. doğnrnn. brle
diyenin eline gelmeli, belediyenin 
distrlllze Ut ~ıkarnn fabriknin""'n• 
da ştselemllkten onrn. yine beledi. 
ye t kllatlan \"ll ıtrulle halkın e
line gc.~melidir. ~ ütU athi bir mu. 
ayenedı-n g ~irl11, üt 14!n k l rint 
nıiihiirlcmek hiç bir şey ifade et. 
mez. ütii atmak l('ln miihürii çı
karan ütçünün mun3 en elen sonra 

\a.t ffald~ etJcrinclen biri de bütün 
"-- : bir ev kadar huzur , . üku. 
d,,11 hrıhar etmek olmu tur. Yor. 
~1 lii I" ·------ 'OVJ 1 Ull I • 

3·eı 1 ile lhclas edilm l, cümhurl. 
dar 1n· h Cetı l:ı ın ta ammUJ edemiye. 

sı lr rahat ızhktır. 
~i~I hldl Dnhll13 e Vekili ve RU3iik 
l<o.ı et ledl 1 bu J,kık dm·ann bir 
bu ed du\'arı hnline getlrllm ini, \'e 
l<eu ,~"nr boyunda )'a aJan tehli. 
len e nnızur unsurlann temfz. 
bı,.~" 1 için esaslı tt"dhirler alın. 

'"-")ına kara 1 l tıbı h r 'enn t r. nu, "'i. 
bıe uzur ve Ukönunu temin et. 
,. k 1 th·en h re\' ahlblnln hakkı 
e \'azlfe id. ır. 

* * * 
ransız Memurlarının 
aıiniyeti 

eli ~ransada Blum hükQmetl, ken. 
ta ınden e\'"\·eı gelen hükumetlerin 
~ Pbklarr hatalan düzeltmekle 
eşguldiir. Eski emnıon·aıı t Fran 

'•ı hUk ı·~-., . 
. ömetıerl Surl~·eye lılr ta. 

Ilı. t 
~llnl u emleke memurlan yerle<;. 
bı- ti. Bunlar huclutta.ld bu 
ila •krarsrzlığı Türklve aleyhinde 
o~rlkat için bir fırs~t bllmi lerdl. 

t f<la Yeri me~e hn. lr)·an '.nirki. 
' lrarı1erinl huduttan kaldıracak 
:~e, hlliıkl hat boyu üzerinde 
iıl' melerlne yardım etmişlerdi. 

asa hugiinkU feci \'tlzl:retln te 
''"'iinUn . . lJ de doğrudan doğnıya A. 

er1 olmu~lardı. Ennenller:I, Çerkez
eşıı:e RUrt ~eyhlerlnl hllduda yer. 

en onlardı. 

UlfUdudun baştan bn~a TUrkh·e'"e 
"nıa • ·' u • n un urlarla doldunılma~ı ,.e 

·e;ada bunlann kaçakçılık, şeka. 
:-u' t.ahrlkfit yapmalnnna göz 
~llıald~ knlmıyarnk teı, \'lk edll. 

in ' ur13 cdrki Framoz idaresi. 
d suı ni3 etini gö termeğe kafi 
,., eclliebUecek ebeplerdlr. 
... 1\ • 

"lltl as lardanberi bu gayri tabii 
lik~= hakkında n rlyat yaparak 
e geı etin buradan gelmekte olan 
tk ecek olan tehlikeye dikkatini 

rtıeğ ~ 
ll e enir mı tı. 

tı u neşr13 atımızın bugUn mU bet 
up ~\i\'erdiğinl Ye hUkfımetln ce. 
e han ducıu me clcslnl kat'i şekil. 

k bi tnı ~ri lmrnrlaştrrdı~rmı gör. 
!!(}it. ılın için C\'inecek bir hadi. 

).fl~dl Blum hiikfımetlne dü en 

ta'~ ln ki F-ııuı!liız hUkümetlerl. 
ettiği mu tooıJOke nıe-

N~ı şaheserlerinin en mUstes. 
nası olan SUleymaniye camiininln 
müştemilatından sayılan, haya • 
tında, kendisi için yaptığı tUrbe. 
de medfundur . 

B UyUk san'atkA.rm hayatına 
dair yukarıya naklettiği 

miz kısa malumat her Avrupa 
mecmuasında ve Sinanın snn'atına 
alt neşredilen tetkikqerde mevcut. 
tur. Yarım asırlık çalışma haya _ 
tında insanları hayreUeı-e düşüre. 
cek kada~ çok eser çıkarmış olan 
bUyUk Sınanın b~ardığı şeyler 
bakında en esRBlı ve Mrih malfl • 
matı "TezkeretUl BUnyan,, da bu
labiliyoruz. 

O kitapt~, Sin~nm yaptığı, köp· 
rü, su bendı, gemı ve saire gibi mi. 
marlıktan ziyade mühendisliğe ait 
olanlardan maada mimariye giren 
eserlerinin listesi aşağıdaki hay 
ret verici rakamlarla gözUkUyor: 

Seksen bir cami, elli mesçit, elli 
beş medrese, otuz dört saray, otuz 
Uç hamam, on dokuz tUrbe. 

Bu muhtelif eserlerin hepsi, ye
rine, kullanılacağı işe göre a)Tı 
a)TI sitillerde tamam1anmıştır. 

Onlardan her birinde b~ka bir 
hmmsiyct ve ahenk mevcuttur. 
Sinanın basit bir ihtiyaç için yapıl. 
mrş olduğu en mütevazi eserinde 
dahi sahtelik \'e alelAdcliktcn en 

murlan tarafından ihda." edilen \'fl 
bugiin TürkiJenin huzur '\'e asayişi 
l~in tehlikeli bir ekil alan bu gay. 
ri tabii , az.iyctl diizf'ltmek, bu tah. 
rik ,.e iğtişnş unsurlannı hucluttan 
kaldınnak, ul ni~ elleri sabit olan 
Fran ız mü teınleke memurlannı 

de~tjm1f'.k, ,.e cenup hudutlann
da ükun ,.e aı a3 i i temin edecek 
tedbirleri almaktJr. 

Ak ı tnktir<le Tiirklye hUkümetl 
bu tedbirleri bizzat almağa mecbur 
kalabilir. Böyle bir hareketin ise, 
anlaşmak ı tlyen iki hilkfimet ara.. 
sındakl soğukluğu 17.ale)·e değil, 
artınnağn yardım edeceğine Up. 

he \·oktur. 
Biz kom umuz<lan kom uluk 

hukukuna rlavet etmP-~lnl lstlyo. 
ruz. Komsum;ız bu nzlfeslnl yap. 
ma~a me 'ull:ret kendi ine aittir. ' . 

kUçük bir iz yoktur. 
Seksen bir cam} yapmış olması· 

na rağmen her camiin iç avlusu, 
dahili tertibatı ve tezyinntı had • 
deden çekilmiş bir zevkin mUte -
nevvi buluşlariyle biribirinden baş 
ka yapılmıştır. Sinnnın sanatinde 
tekerrilr ve aleladelik bulunamaz. 

1 stanbulun hUcra kö~elerin. 
den biri sayılan lbrahim 

Paşa camii dahi, o eemtln orijinal 
ve yerine tam manMlylc yerleş • 
miş bir zevk numune.sidir. Sinanm 
blnbir tenevvü arz den bulu~lan. 
nrn inceliğini, mimarisinin vakarlı 
ifadesini binaların iç ve dış terti. 
batındaki tahavvüllerl, şaheseri 
oıan Sülcymanlyeden maada; Rh. 
olan SU!eymanlyedcn maada: Ah. 
rimah camilerinde derin bir hay • 
ranhk içinde seyredebiliriz. 

Mimarlar bir eseri planından 

tetkik ederler. Bilmiyenlor için hiç 

bir mana üade etmiyen bazı mi -

mari kaideleriyle bir eserin gU. 
zelliği, mesafeleri içinde dolu • 
luğu, oturaklığt, kubbelerinin is • 
tinat ettğii sütunlara nazaran lf a 
deleri eeçilir. Slnanm bUtUn lbi· 
delcrlnde ean'at ve estetik kaide • 
lerinln en sağlam ve en gUzel nu
munelerine tesadüf olunur. 

Sinan evveldenberl, yUksek mi 
marlan meşgul eden esaslı bir me 
seleyi: en az istinat nokta1arlyle, 
en geniş avlular meydana getir • 
mek, eikletl taşıtmak meseleeini, 
akla ve zevke unygun gelen bir ça 
re ile halletmiştir. 

S ehzade, SUleymanlye. Edir
nenin Selim camiinl, biri. 

biri,yle mukayeee edersek, az isti· 
nat noktalariyle fazla siklet kal • 
dırtmak idealini~ Sinanın dima • 
ğında nasıl ilerlediğini ve tekamlll 
merhalelerinln eon hadlerine na
sıl erişti~ini ivfı.n bir şekilde görU. 
riiz görUrUz. Bunlara rağmen on 
altıncı asırdaki TUrk mimarisinin 
hususiyetleri inkar edilmek isten-

~ul ymaniyenin 
~uınl planının 
teJAkicileri ile A
yasofyanı~ he • 
yeti umumiyı:si • 
nin mukayesesi, 
Bir.ans Abidesiyle 
Türk camii &.· 

rasındaki umumi plan bakımından 
olan vazıh karakter !arklariyle 
beraber altıncı asrın Bizans ve Av. 
rupa eeerlylc Türk san'atının il _ 
ham membalannın tamamen biri. 
birine yabancı unsurlardan terek • 
küp ettiğini meydana koyar. 

B u farklar evvel! teknik ba. 
kımdan şu esaslı nokta -

larla tebaıiU eder: 
Ayasof~nın içi, kıymettar taş. 

lar, muzayıkler ve mermerlerle ya
pı mal~emcsi~in fakirliğini gizli. 
yecek hır şekılde örtülmüştür. Dı. 
e~~!sı.ndan da o muazzam bina, tek. 
nıgını açık bir tarzda gözUkecek 
şekilde yapılmamıştır. Halbuki Si
nan bu tarzın tamamen aksi pren
sibini takip etmiştir. 

Süleymaniyenin kubbe~erinde, 
tezyinatında, aütunla.rında ve ke • 
merlerlnde yapılış malzemeaini i. 
):~n bir eurette ortaya koyan bir 
tun tezyinat ve yapılmış olan bü. 
tU ntezyinat ve yapılmıf olan bil· 
tün teferrUat mimarinin ''e bina • 
nın icapla.nnı hülua eden birer a· 
henk nUmuneai halindedir. Her 
köşenin çinileri, ta, oymaları ora. 
nın hwıusiyetini kendi çerçe\'csi 
içinde toplamış ve binanın diğer 
taraflarına ve diğer kö;ıelerine ka· 
dar sirayet ettirmiyen bir tcnev • 
vU deha.siyle tertip olunmuştur. 

F akat bunlar, Türk mimari· 
sinin ancak ilk kıymetleri 

arasında sayılabilir. Sinanm asıl 
hususiyetlerini başka sahalarda a. 
ram alıdır. 

Ayasofya hakkındaki hayran· 
lık1ann derecesi ne olursa olsun 
kubbesinin aleladeden ileri gide • 
meycn bir tesir bıraktığı da mu -
hakkatır. Mabedi yapanın, kubbe. 
milmkUn olabildiği kadar b i r 
genişlik vere,rek lç tezyinatınm 

mebzul zenginliğini temin etmek 
hakkaktır. Mabedi y a p a n ı n 
çizdiği gözUkUyor. Binanın iç tez • 
vinat ve haşmetini dı§ındaıı aez • 

bul etiğinden Sinanın cami plan • 
larındaki güttUğU maksadın cvve. 
ıa mUmkUn oldug a büyü 

bir orta avlu vilcuda getirmek ol
duğunu düşünmemiz liizımdır. Si. 

nan ortada koca bir meydan hafin 

deki göze çirkin gelebilecek açık· 
lığı şayanı ha)Tet bir san'at terki. 
biyle binanın heyeti umuıniyesine 
hazmettirmiştir. 

Bir yakası Halice doğru ııert 

bir inişle dU,en arazi Ustünc, muh 
telif maksatlara hizmet edecek 
mUştemilıitiylc kurulmuş bulunan 
Sllleymanlyenln yalnız ana bina 
mimarisi bir şaheser değildir. BU
tün müştemilatının o eert inişll 

araziyi gözü okşıyan ve herkesi 
gaşyeden bir Uslfıpta kademe knde. 
me ahcnklcştirilmlş olmasını ha
rikulade kelimesiyle anlatmak bile 
güçtür. 

1 Logaritma Müsabaka· 

sına iştirak Edenler 
Ankara, S (A.A.) -Türk Dil Ku

rumu Genel Sei<reterliğinden: 

Logaritma müsabakasının müddeti 

içinde, memleketin muhtelif yerlerin
den tclyazısı ve mektupla 75 kişi i§· 

tirak etm!§tir. İştirak edenler: 1 say
lav, 3 profesör, 2 emekli subay, 1 no

ter, 7 öğretmen, 12 memur, 2 mühen
di8, 1 avukat, 1 kimyager, 3 muhar
rir, 18 tale!ıe, 1 sanatkar, 1 işçidir. 

22 zat te yalnız adres vermiş, mes
leğini bildirmemiştir. 

H .Reşit Tankut 

Zile Heyeti 
Geri Döndü 

Zile (TAN) - İlçemizin AmMya 
Vilayetine bağlanmMı hakkında 

halkça yapılmış olan mazbatayı A
masya Valisine götüren heyet bura. 
ya dönmUştUr. 

Heyeti büyUk bir nezaketle karşı • 

hyan Vali Talat, mazbatayı Dahiliye 
Vekaletine göndereceğini ve bu işe 
ııon derece ehemmiyet vererek hal • 
kın isteğini yerine getinnlye çalı3aca 
ğını bildirmi§tir. 

üte su katmanı ııın ebeJl yol.."tur. 
üt. fı1cara halJ<m lçcmlyece~ kıı

dnr pahalıdır. Ç()("Uk \'dİ) atı da 
en z.iyade frkant halk ara ında o
hır. Çocuk ıhhatinl. çocuk ''efiya
tmı kontrol kin, sütü, fiiÜf wbl ço. 
cuğun ilk lhtJyaçlannı befodiyr.le. 
rln, i!,;timai mtııı\'enet miidiirlilkle. 
rlnln sıhhi hlr kontro1dPn g~lr. 
mf"~f lfmmdır !it fnhi!lal"I, mi}~ 
klrat lnhl anmlan daha mühimdir. 

AD. iZ \' ?.U'I 

Mısır ıle 
7 ürkiqe 
Arasında 

Ankara, 8 (A.A.) • DUn 

Bakanlığında, Hariciye Vcldll Doktoc 
:revfık RUştU Aras ile Mısır orta elçi 
si S. E. Mohnmmed Elmohti EJceza
irll, Tilrkıye-Mısır arntımdn bir doat 
luk muahed sile ikamet " tabiiyet 
mukavelesi imza ctmişlerdır. Bu mu
ahede ve mukavelelerin metınlcn ya· 
kında iki memlekette ayni zamanda 
neşredilecek tir. 

AZLIK 

VAKIFLARI 

MÜTEVELLiLERi 
Gayrimüslimlere nf t \ akıflara tayin 
edilecek mütevelliler için hazırlanan 
talimatname Vekiller heyetince tu
dik edilmiş ve bugünden itibaren me
riycte gırmi§Ur. Vakıflar kanunundan 
evvel bu gibi yerlere tayin edilen ve 
tayinleri hUkiımetçe tasdik olunan 
mütevelliler, kanuni müddetleri bitln
ciye kadar bu vazlfclerc devam ede
ceklerdir. 

Bir Profesör Geliyor 
Üniversite rcktörlUğll Paris hulnık 

fakültesi profesörlerinden ve mill t
lerarası ilmf otorite sahiplerinden 
Bay Llımperi iki konferans vermek 
üzere şehrimize çağırmıştır. 

Profesör Lamper, bu çağırmayı ka 
bul etmiştir. Kendiıi 25 ve 27 Nisan· 
da iki konferans \'erecektir. 
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( SPOR ) 1 . - 1 
Güreşçilerimiz Parise 1 K A Y E: 

Gitmiye Hazırlanıyorlar 
Bazı arkadaşlar 
tekerlemeden 

usanmadılar mı? 
Yazan: EŞREF ŞEFiK 

B izim gürefçiler Pariı sergisi dolayısile 
yapılacak Avrupa 'aınpiyonaıma ha

zırlanıyorlar ... Akla yakın tarzda hazırlanarak 
ittirak ed:lecek Avrupa fampiyonasma bir t eY 

denemez. 
Fakat daha pek dumanı üstünde tüten şu son 

Finlandiya turnesine bakılınca insanı bili ihtiyar bir 
düşünce alryor. Bu işi de şimal dershanelerinde güreş 
ilmini kendisi öğrenm~ ve çocuklara öğretmeğe gö
türen Bay Seyfi Cenap tertip ve tanzim eylerse, diyP 
içime korkular düşüyor. 

BiR iDEALİSTİN 
Borşç yahut Şçi geliyor.. Bunu1l 
arkasından diğer yemekler .. Karnı
nızı tıka basa doyurduktan sonra 
sırt üstü uzanıyor ve roman oktı

Ya1ar fehrimiz.de yapılan 1 iırk • Alman gu·reş 

mü11abakcuında ha•mım saltoya alırken 

Faris seyahati bir şey değil, seyahatten sonra din
liyeceklerimize, okuyacaklanmıza, dayanmak haki
katen güç olacaktır. Orada pehlivanlarımızın kaza
nacakları ,galebeleri ve alacaklan dereceleri yine ıkim 
::ıilir hangi eda ile selahiyetli B. Seyfi Cenabın ağzın
dan ve kaleminden kaç haftalar dinliyeceğiz. 

Bulgaristanda. futbul 
kümesi kuruldu 

-ı . Paris galebelerini kendi marifetle• ı l" n meyanına, mağlubiyetleri de güreş 

mı ı il~ini henü:z tamamile öğrenemediği-

Mayısın onunda 
28 gürilük bir me· 
zuniyet aldım. Bi- HA TIRATl~DAN 

mağa başlryorsıı· 

nuz!. 
Bunun arkaS11' 

Bulgar milli spor federasyonunun son kongresinde vermİ§ olduğu 
ka rar mucibince Bulgaristanda bir milli fut bol kümesi de kurulmu§tur, 

Bulgar mi lli spor federasyonunun emriyle 7 nisan günü yeni spor 
mevsiminin ba ş ı olarak kut l anmış ve memleketin mühim spor merkez 
lerinde spor bayramları yapılmıştır, 

Müsabakaları Bulgaristan şam- ------------

piyona maçlarından sonra. başlıya _ B • • k ı t 
cak olan milli kümeye Sof yadan 1 S 1 e 
başta gelen üç klüp, Varna ve Plev-
neden iki klüp, Rusçuktan da bir y ı 
klüp alınacaktır. Bu suretle ayrılan a r 1 5 ar f 
.ekiz k lü);' are.\o.nndn. il,ô.~Ql' d~fa ç1u•_ 1 

~!~~~upası maçl•n•ı Başlıyor 
mali sebeplerden dolayı yapamıyan ı~tıanbul Bisiklet Ajanlığından : 
Yunanistanm yerine bu işi deruhte Bisiklet federasyonu tarafından 
edip etmiyeceğini Bulgar federas _ terti;ı edilen seri yedi yarışın günler i, 
yonu tetkik etmektedir. saatleri ve yerleri ~ağıda yazılmış-

YUGOSLAV - BULGAR ~ıtrr: BİSİKLET YARIŞI ~arışl~r ~ava ~zukluğu dolayrsile 
Yugoslav beden terbiyesi nazırr tehır edılmıyecektır. 

mıze yükliyerek malum olan teke1·le
melerin tekrarına aca~a canı dayana
cak meraklı kaldı mı? 
Şimdi hatırladım: Teker leme dinle

mekten usanmamış arkadas!ardanKal 
k_ay Sami var. Geçen günkü bir yazr
smda. şimal turnesinin hatalı tarafla
rile, Seyfi c~nabm kendi kendini her 
satırında nakzeden sözlerini inceliyor
du. Bizim Sami Karayel gibi tekerle
me dinlemeğe hevesli daha birkaç sa· 
hırlı kalmıştır diye şu işin bana göre 
olan gülünç yerlerini yazmağa karar 
verdim. Bu satırları okuyan meraklı

lar, açılacak 1bap.sin akıbetini anlasın
lar da ona göre tahammüllerini hazır-
la.smlar. 

Şimal turne•ıncten •unra 
Daima federasyonu şahsında asprin 

hapr gibi toplamış ve Türle güreşinin 
yegane banisi tavrile konuşan ve ya.
zan Seyfi Cenabm bizim gazetede çı
kan uzun bir beyanatı vardır. Türk 
güreşçilerinin yetiştiricisi, öğreticisi 

ve ham.isi gibi sözler irat eden bu 
zat; şimal turnesinin başlıca kazanç
ları arasında, güreşi daha ziyade öğ-

doktor Raghiçin himayesi altında Seri yarış propamı: 
Yugoslav ve Bulgar bisikletçileri a- Birinci yanş: 11 nisan 937, 

rendiklerini saymıştı. Bir kere dü
sa.a.t şünelim; bu zat, Tür k federasyonu 

tarafından 1927 senesinde Peşteye 

Avrupa şampiyonasına pehlivan ola
rak gönderilmiştir. O seneden bu se
neye kadar da güreşçi ve idareci ola
rak muhtelif temaslarda bulunmuş • 
tur . Kendisi Galatasarayda da oku
m~tur. 1927 senesinde AVl"'llpa şam
piyonasına seçilecek kadar ilerlemiş 
bir .güreşçi olduğuna göre ondan ev
vel de bir hayli el ense ~eitmiştir. A
şağı yukarı on beş senelik 1:>ir minder 
hayatr olan Seyfi Cenabın halen öğ
renemediği şu güreş ilmini hakkile 
kavramak için ömrü beşer kafi gelmi
yecektir. Bu hakikati gözönünde tu
tarak biri çrkrp sorsa: Saim, Çoban 
Mehmet ve Mustafa gibi güreş ha -
yatlarmm yarısnu gelmiş ve geç.miş 
olanların şimal turnesine götürülme
leri güreş ilminin idarecilik ıkısmı için 
midir? 

ra.sında 8, 9, ve 10 haziran tarihlerin 10 da.-
de bir yol üzerinde bir Belgrat - Sof Yeniköy Asfaltbaşı, Kibrit fabrika· 
ya bisiklet müsabakası yapılacak - sı iki defa gidip gelme 30 kilometre. 
tır. üç konakta yapılacak olan 417 İkinci yanş: 18 n isan 937, saat 10 
kilometrelik bu yarışa iki taraftan da: 
s ekizer müsabık iştirak edecektir. Mecidiyeköy, Hacıosman tepesi iki 

- K. defa gidip gelme 40 kilometre. 
"Üçüncü yanş: 25 nisan 937, saat 

10 da: lzmir güreşç: leri Eskişe

hir ve Ankaraya gidiyor 
Yeniköy Asfaltbaşı. Kefeliköy dört 

defa gidip gelme 50 kilometre. 
Dördüncü yarış: 9 mayuı 937, saat 

İzmir (TAN) - Burada her ay 9,30 ela: 
yapılmakta olan mmtaka güreş şam Mecidiyeköy - Hacrosman tepe
piyonluğu seçim müsabakaları bu pa 'si_ Tarabya - Yeniköy - Asfalt
zar Alsancakta yapılmıştrr. Çok he- başı - Kefeliköy - Tara~ya - Me
yecanlı olan ka.rşılaşmalarda 61 ki. cidiyeköy 60 kilometre. 
loda güreşen Fikret isminde bir genç 11 R~lnci yanş: 23 ma.yıs 937 : saat 
bütün hasımlarını muvaffakıyetle 9,30 da: 
11altolarla tüş yaptırarak herkesi Yeniköy Asfaltbaşı - Kefeli.köy 
h ayrette bırakan bir birincilik almış altı defa gidip gelme 75 kilometre. 

t 
Altıncı ,ilnŞ: 6 Haziran 937, saat: 

ır. .ı 

Bu sikletin yeni güreşçisi büyük ü- 9 da: 
mitler vadetmektedir. Mecidiyeköy - Hacıosman tepe-

Diğer müsabakalarda 56 kiloda 
F atih, 61 kilo da Fikret, 66 da !bra. 
hinı, 72 de Mustafa, 79 da İsmail, 87 
de Çoban Mehmet birincilik almış
lardır . 

Bu ayın 16 smda !zmir güreşçi • 
leri Eskişehir takımı ile müsabaka 
lar yapmak üzere Eskişehire gide -
cektir. Ayrıca iki müsabaka yapmak 
üzere Ankaraya müracat edilmiştir. 
Ankara kabul ettiği takdirde Eski. 
şehirden Ankaraya hareket edilecek· 
tir. İzmir güreşçileri bu seyahate A. 
li, F ikret, İbrahinı, Mustafa, İsmail, 
Çoban Mehmetten müteşekkil bir 
k adro ile hareket edeceklerdir. 

Safrada Af Ko~ularr 

si - Tarabya - Yeniköy Asfaltbaşı 
- Kefeliköy - Tarabya - Mecidiye 
köy iki defa gidip gelme 80 kilometre 

Yedinci yanş: 20 )la.ziran 937 saat : 

9 da: 
Yeniköy Asfaltba.şı - Kefeliköy 

sekiz defa gidip gelme 100 kilometre. 

Mersinli Ahmet 
Güreşmedi 

Mersinde Dinarlı Mehmetle güreşe. 
ce.ğini gazetelerin haber verdiği olim
piyat üçüncüsü Mersinli Ahmet, Di. 
narlmm kolu incinmiş olması yüzün. 
den Mersine gelememesi üzerine gü. 
reşmemiş ve bu suretle amatörlükten 
c;ıkmRST meseleı:ıi de geri kalmıştır. 

Çünkü Seyfi Cenabın on beş sene
de belliyemediği derslere her halde o 
Uç güreşçimiz bu aene başlarlarsa an
cak ahiri ömürlerinde tama.?nıayabi
lirler değil mi? 

Şimal turnesinde yirmi günde yet
miş dört güreş yaptırıp çocukların 

kollarını, butlarını hurdehaş ettiren 
Seyfi Cenabın bu hususu nasıl tevil
lere i'Joğduğunu tekrarlamak için sü
tunlarımızın boyu müsait değildir. 1-
şin orasını da bir hikaye ile anlata
yun ~ 

Sopalı imamın hikayesi 
Vaktile Saraçanebaşındaki mektep

te İrgat sopalı namile manıf bir tec
vit hocası Yarmış. tidde bir uzun sm
ğını ka1dmp çocukların omuzlarma, 
kda.la.nna. indirirmiş .• Evlerine yaralı 
bereli dönen çocukla.mı baba.lan:, ana. 
lan şf.kal1ete gelince, lüzumsuz yere 
çocuktan o hale koyduğunun tevilini 
şu anla..5dmaı cevapla. verirmiş: 

Vetta.allümü tec\it an tariki köt.ekü 

zim veznedardan 
da yüz rublelik bir avans 
koparmağa muvaffak 
oldum. Niyetim. Şöyle b i r 
insanca "yaşamak,, tı. Fakat ke • 
limenin en geniş miı.n.asiyle bir "ya
şayış,, sürmek istiyordum. 

V eznedardan avans koparıp 
ta sayfiye yolunu ttutu • 

ğum zaman, aklımdan geçirdiğim 
şeyler hep bunlardr. 

Dostlanmdan birinin tavsiyesi
le Sofya Pavlovna Knigina'nm 
sayfiyesinde bir ev kiraladım. o_ 
danın mobilyesi, yiyeceğim yemek 
te hesaba dahildi. 

Sayfiyenin kiralanması işi tah
UJ].u eLugıııutııı o.e Ç&UUA oıuu. 

Pererv'e geldim. Kniginanm sayfi. 
-yesini buldum. Taraçadan içeri gi-
rince duraladım. Taraça sevimli ve 
hoştu. Fakat taraçada masa başın 
da oturan ve çayını içmekle meş • 
gul bulunan sarışın kadın taraça -
dan daha sevimli ve (müsaade • 
nizle) daha hoştu. Kadın bana dö 
nerek: 

- Birisini mi istediniz?. diye 
sordu. 

- Affınızı rica ederim.. Ben ... 
Ben .. şey ... aGliba yanlış geldim. 
Ben .. şey .. Galiba yanlış geldim. 
yordum.. 

- Ben Kniginanm ta kendisi • 
yim. Bir emriniz mi vardı?. 

B en adeta şaşırmrştım. Çün 
kü, sayfiyelerini kiraya 

veren kadınlar denildiği zaman gö 
züınde daima muayyen bir kadın 
tipi canlanır: Yaşlı, şişman, ro • 
ınatizmalı, üstü başr yemek ve bu
laşık kokan bir kadın tipi .. Halbu. 
ki karşımdaki kadın çok güzel, 
enfes bir parça idi. Kekeliyerck 
niçin geldiğimi anlattım .. 
Kadın beni dinledikten sonra: 
- Güzel, çok güzel, dedi, Lfıt

fen oturunuz! Esasen arkadaşınız, 
bunu bana daha ewel bildirmiş • 
ti,. Bir çay içmez misiniz? Sütlü 
)llÜ olsun, limonlu mu?. 

Bir cins kadın vardır ki (ekse -
riyetle sarışınlar) kendileriyle iki 

şey anlayamazlannış, fakat 8.limce 
konuşuyor zannile ba§larım eğip ev
lerine dönerlermiş .•. 

Saraçanebaşmdaki sopalı imamın 
mektebi kapanalı çok oldu. Çocukla
rın kırıksız ve çürüksüz bir şeyler öğ
renecekleri de anlaşıldı. 

Tecvidi kötekle öo;renen çocuklar 
kurtuldu. Fakat Seyfi Cenabın yeni 
açtığı seyyar güreş mekte~inde sopalı 
imamın öğretme usulü hakim olmrya 
başladı galiba.. · 

Bay Seyfiye; sakat adamları neden 
güreştirdiniz? suali sorulduğu vakit, 
Sa.raçaneli sopalr im.ammkine oenzi
yen cevaplar veriyor. 

1 u hale ne denir bilmem ki? Sey
yar güreş dersanesi için şöyle bir dua 
ed:..ı ge~elim. Galıiba en iyisi de bu
dur: 

D3.fra. (TA ~l - ~clccliycc :: ter -
t ip edilmekte olan ilk ve son bahar 
a t koşulan ha:ııırlrkla.nna ~imdiden 
başlanılmıştır. Koşular için 500 lira 
nıUk8.fat ayrılmıştır . 

Maha ili gazetelPrin verdi in malU -
mata göre. zaten 'Mersinlinin yapa -
<'ı>crr güre!'! nara ka?.ıınmRk icin de!fil, 
Halkevinin tertip ettiği bu müsabaka 
Jarrfa bir gösteriş yapmaktan ibaret 

ha.. Mevlam soranlara, dinliyenlere ve 

im is. 

Oğullan çUriik içinde kalan bahar öğrenenlere sabrı cemil ihsan eylesin 
Iar sopalı hocanın bu sözlerinden bir amin! . 

························: 
Yazan: 
Ant on 

i ...... ~~~!?~ ....... i 
üç dakika. konuştuktan sonra, kırk 
yıllık ahbap olur, kendinizi adeta 
evinizde telakki edersiniz! Sofya 
Pa vlovna da bu cins kadınlardan
dı. Birinci çayımı içerken Sofya 
Pavlovnanın evli olmadığım, ser. 
mayesinin faiziyle geçindiğini öğ
ı:~wıu. •<nr .,.,... .:u alla, Sofya 
Pavlovnanm bir odasını nıçın kı 
raya vermek mecburiyetinde kal
dığınr da öğrendim: Birincisi -
yalnız başrna bir kadın için her 
ay 20 ruble sayfiye kirasx vermek 
biraz ağrr geliyordu. İkincisi - tek 
başına bir kadının böyle şehirden 
uzak bir yerde yalnız başına otur. 
ması ' biraz korkunçtu. Geceleri hır 
sızlar, gündüzleri de bazı korkunç 
adamlar gelebilirdi. Dipteki oda -
lardan birini bir kadına veya bir 
erkeğe kiralasa ne zarar olabilir -
di ? .. 

G enç kad:riı tçin1 çekerek: 
- Tabii erkek olsa daha 

iyi, dedi. Kadınların hizmeti ağır 
dır. Halbuki erkekler .. 

Elhasıl sayfiyeye gelişimden bir 
iki saat sonra Sofya Pavlovna ile 
epeyce dost olmuştuk .. Kadına ve -
da ederken hatırıma geldi: 

- Bakınız, az daha unutacak • 

tım, dedim. Biz her şeyden bah -
settik, Fakat en mühimmini hiç 
konuşmadık: Ben size ne verece • 
ğim? Burada oturacağım müddet 
yirmi sekiz gündür. Öğlen yemek

leri, çay ve saire tabii hesaba da • 
bil ... 

- Aman rica ederim, konuşa -
eak başka bir şey bulamadınız mı? 
Kudretiniz neye müsaitse o kadar 
veriniz! Ben odamr parası için ki 
ralamıyorum.. Şöyle, yanımda 

bir can yoldaşı bulunsun diye ... 
Kalacağınız müddet için 28 ruble 
verebHir misiniz ? . 

Ben tabii buna razr oldum . İş
te beninı sayfiye hayatrm bu su. 
retle başladı. 

S abahleyin gözUmü açar aç
maz, işimi, dairemi hatırı. 

ma bile getirmeden sütlü çayımı 

içmeğe başlardım. On bire doğru 
da güzel ev sahibime ''bonjur,, de 
meğe giderdim. Onun yanında 

sütlü kahvemi içerdim. Öğleye ka
dar karşılıklı çene çalar, saat ikL 
de öğlen yemeği yerdik. • 

Fakat ne enfes bir öğle yemeği!. 
Bir kurt gibi acıktrğınızı düşünü
nüz! Kadehinizi mis gibi yamak 
rakısiyle dolduruyorsunuz!. Ne • 
fis bir surette kızartılmış etle ta
ze bayır turpunu sineye çekiyor • 
sunuz ! Arkadan bol kaymaklı 

dan banyo.. ae· 
celeri ve geç vakte kadar Sof)'ll> 
Pavlovna ile orman gezintileri.. Be
le bu gece gezintilerinin ne enfeS 
olduklarını tasavvur edemezsiniz!. 

Bülbüllerden maada herkes u'f• 
kudadır.. Hafif hafif esen rüzgil' 
zaman zaman uzaklardan geçell 
şimendifer sesini ta size kadar u.. 
laştrrır. Siz, yanınrzda sarışın bir 
kadın, korulukta ve yahut hat bO 
yunda dolaşıyorsunuz!.. Yavaş ya
vaş inen gece serinliği kadını üşt1 
tüyor. O, büzülüyor, büzülüyor, si. 
ze biraz daha sokuluyor. 

Ay ışığı altıe,da, balmumu gi~i 
sapsarı görünen yüzünü size dog .. 
ru çeviriyor. 

,. .n.<.~w ,,..,.J-- •--....., bir h~S. 
geçmeden, sizin tahmin ettıgmıl 
- ve belli başlı her hikayenin 
mevzuunu teşkil eden - şey old\1• 
Sofya Pavlovna, benim aşk ilanı .. 
mı biraz alakasız, hatta biraz d• 
soğukça dinledi. Çünkü o bunu 
çoktandır bekliyordu. Yalnız du • 
dakları acayip bir hareket yaptı. 
.Adeta: 

- Anlamıyorum, bu kadar uzun 
söze ne lüzum var?. 

D emek istiyen bir hali var • 
dı. 

28 günüm, adeta bir saniye gibi 
geçti.. Mezuniyetim bittiği zatnan, 
büyük bir keder içinde, sayfiY• 
ile, Sofya ile vedalaştım. Ben ba" 
vulumu yerleştirirken Sofya, bit 
kanapenin üzerine oturmuş, göıU 
nü siliyordu. Ben onu teselliye ça... 
!ışıyor, tatil günlerinde kendisini 
burada ziyaret edeceğimi, kışııı 

Moskovadaki evine geleceğimi söY 
lerken ağlamamak için kendiı:ıı.i 
güçlükle zaptediyordum. 

Neden sonra hatırladım: 
- Yavrucuğum, dedim, sizinle 

ne 1.aman hesaplaşacağız? Size o
lan borcum ne kadar?. 

- Sonra .... 
- Niçin sonra? Dost?uk baş "' 

ka, alış veriş başka!. Ben seni.O 
hesabına yaşamış olmak istemi • 
yorum. Canım, nazlanmağa lüzuıtl 
yok.. Ne vereceğim söyle?. 

- Şekerim, bunun üzrinde kO-
nuşmağa bile değmez!. . 

1 

Sofya, hem bunları söylüyor, 
hem de bir çekmecenin içinden çı
kardığı bir hesap pualasmı nan" 
uzatıyordu. 

- Hesap puslasr değil mi 7 di" 
ye sordum .. Şu halde çok iyi. · 

D aha iyi görebilmek ic;irı göı .. 
lüğümü taktım. Yekürt3 

bir göz attrm .. Dur hele .. Bu naSJİ 
şey?. 

- Sofya, bu benim hesabım ot .. 
masa gerek. Burada 212 ruble 44 

kapik yazılı .. Her halde bu benltll 
hesabım değil .. . .. ~-- Senin hesabın şekerim, =>"' 

• 1 
nın ... 

- Peki, bu yekt\n nerf!rlrn c ı ;<: 
tr? Yemek ve Bayfiye kirası 2.7 

(Ark~sı Sa. 10 Sü. 5 tel 

ı: ... .. . 
: .. 
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En kıdemli 
Havacmız 
Anlalıycr 

• 

Tarihi inönünde: 
Patates, Paça ve 

Yumurta ile , . 
J Boyanan Tayyareler 

SalfMlw 
ava kuwetlerlmlzbı en ... 

6-_ Jd pllotiyle konutuyor • 

laf ı.ı~~-~lim ve Feza muvaz. 
lnA-~ çekildikten sonra en 
~pilot mevkii muhatabıma 

1ik ıı:va kuvvetlerinde yirmi leDe. 
iki lllilr geçkınifti. Esarette de 
be lene kalmlftı. Hayatındaki en 
h~~ vak'a Çanakkalede, L 
--'-. Katkuta, ı.tik1i1 harbinde 
~ Y1nni aenelik tayyareci ha • 
dı~ heyecandan çok ne var • .. 
.Jptida! haldeki Elba.troll tayya. 
..cu~• uçup baflamlf, tayyare. 
--.w dr'at ve tekemmül bala· ::,•n bilt11n ileri hareketiyle be. 
@l.W-6~tlftt1. Dokuz ıukut ge 
--... Bir defumda burnu. bir 
detumda da ayağı kırılmıftı •• 
il - Fakat görüyorsunuz ya, hl-

hayattaymı, diyordu, ııhhatim 
llltlkenımeldlr. Uzun mUddet tay • t:-1 kalabilme~ b&fkA eme • 

Yoktur, 

!!,anlinde t 
nheyecanhbatıraıanm,hlç 

tlt fÜpheaiz lnöntı harbine ait 
...__:.._ lılatlaptaki ilk tayyare böltığtl 
~dam ldlm. F&kat bölüğün 
~ kudretini haiz tayyaresi 
~ktu.. EHmtr,e eüi bir kaç Al • 
1atz. tayyareei geçmı,ti. Senelerce 

tarafa atıhmf, metruk kalllllf 
::- anlar petek yapllllftı. Ta ~ 
lıılr için malzeme yoktu ve hlç 

twaftan gelemezdi. 
lkı. il~ defa uçUf emri aldık. U. 
~. Noksanlarmuza çare bu· 
~uk. Bir glln Yunan tay. 

~geldi. keti! yaptılar, bom
~:V· Hırstan kendimizi yl • 

~ lçln, ordunun manevi 
~iti lçin mutlaka bizim de h&
'ea ~emlz llmndı. tçtmtz.. 
~ dayanamadı.. Bir gtlıı 
'- hm•lak tamir edilm1t bir 
~ De Yunan tayyarelerinin 
~dan uçtu. Havalanmulyte 

)' .,~.. \'e ~hlt olmuı bir oldu. 
rqJ llr Söı 

lraıay Jımıet, Çukurhlaarda 
bulunuyordu. Bbe ıu ha-

Yazan: 
Ahmet Emin 
YA LMAN 

., Bea tanareelft havada gör. 
mek WerbD. Cephede Tllrtı neferi 
tatla n J8IDl'Ukla harp ecllyor. 
Tayyareler le ba rah dalreıllnde 
de vulfe preeektlr. Ne ya,_-, 
~.~." 

Uçmak için hepimiz aeve aeve 
canımızı verebillrdik.. Noksanları. 
doldurmak için bir dllztıye uğra • 
flYOr, çare arıyorduk. Nihayet 
tayyarelerin kanat da vaamı hal • 
lettik. Emabit yerine patatel, pa • 
ça ve yumurtadan mUrrekkep bir 
mah10.tla kanatlan bla ettik. tık 
uçup ketif yaptığmuz ıtıntın 11e • 
vincini unutamam .• 

Bir sUn F.ak1telılr halkı dehfet 
içine dutmilfttl. BUttın halk tatu. 
yona dolmuttu. Yunanlıların orta
lığı yanp gelmealnden korkuluyor 

du. 
Vecihi bir uçuş yapıp indi, DUş. 

manm SöğUt tatlkametinde panik 
halinde kaÇifllU tebtir ettL Aıka.. 
rln ve halkm aevincine hudut yok 

tu. 

Hiçin 1Caıontlıi1 

T 
opçumUSUD mUeeatr atql • 

niD ve kırık döktlk tayya. 
relerimlsin muntazam latiktafla • 
rmm lklnci tnöntlntln birlncl dere. 
cede lmmertnden oldufuna 9Uphe 
yoktur. 

tnısnUnden .onra tane.reelleri • 
m1ze 200 lira para mtlklfatı veril. 
di. Böli1k kumandanmm da terfll 

inha olundu. -Yirmi 18DeJUr maceralı tecrll • 
belerime dayanarak 16yltıyorum 
1d tayyareclllk atınyanm en tatlı 
ve cplp mellejtdlr· Kendine mah. 
.ua centilmenlik ve fÖValyelik 

duyıulan yaratmıfbr· 
Şark ..... Sutehrincle 

bir gtın bir B.ua tayyaremnl esir 
etmiftlk. o zamınlar Şarkta hepi • 
mis heqeyden maJırumduk. Ne 
yecllilmis. yeyecektl; ne de çama • 
,ırmus. elbiHJDlz acJama bemlyor. 
da. l'akat cıp1ak bir lı&lda aramua 
4t1feD a.d&Jm 1l9 yaptık yaptık, 

kendimizi son hadde kadar mah • 
rum ederek aramızda topladığı • 
mız Ç&m&fl!' ve elbiae ile giydirdik. 
Karnını doyurduk. Bafkumanda • 
nma ve anneeine mektuplar yazdı. 
Türk tayyareciliğindeki l'!'!llaDlık 
ve efen dilik duyguları hakkındaki 
takdirlerini ve mlnnetl en heye • 
canlı kelimelerle ifade etti. Bu 
mektuplan daha 0 gtın dilfman aaf 
larma attık. 

,._,n IHind 

1 fte buriıumun tınımutyte 
neticelenen ıukutum da 

bu mralarda S*hrinde olmqtur. 
Benzinim bltmlfti. İnecek yer hu. 
lamadım.. Benim burnwn kmldt. 
arkadqun Pata Abdullahtn ayalı 
kınldı. Fa.kat cephede tedavi ıör· 
dtık. Uçuş faaliyetine az zaman llOll 

ra avdet ettik. 
Su9ehrindeld bu ıukUt acaba 

esir Rua tayyarecialnln anneUııe 
yazdığı mektubu Rua l&flarlJla ge. 
tirirken ml olmuftu? En Jademll 
pilot hldilenin bu tarafmJ mea • 
kO.t geçti. 

Bu hareketin mlnunu k&vr& • 
mak için bir tayyareci gibl dilftlDe 
bilmek llzmıdır: Nakliye va.eıta • 
larmdan. her tUritl maızemeclen 
mahrum Şark cepheal ııemt. .• Her 
klll'fUDU atarken heuplamak. ber 
benzin katreel muka.bllinde ordu 
hel&bma bir menfaat beklemek 
Jlzmı .• Böyle bir muhitte yoksuz. 
luk içinde kıvranan bir ordu tçtncle 
bir dllfman ealrinin hayatı bUyUk 
bir kıymet olmamak ı&aınPJll'· 
Bir dtlfman tayyarecJalDln anne • 
elııe ait dU,Unceleri, anne.tne yu 
dıiı mektup gibi bir hl8 meaelell 
Dzerlnde dunnaia lmklD var mı!. 

Alfl lir T olJo 

1 fte böyle bir muhltte Dd 
Ttlrk tayyarecial. birU 

evvel havada döğtltttıkleri bir dUt 
man ve bu ctnpanm usa)dardald 
anneli tızuımealn diye o ıaymetll 
malzemelerini aarfetmelt. mlkt&r
ca mahdut tayyarelerinl ve ken. 
dl canlarını tehlikeye koymalı ta 
bil görüyorlar. 

Dllfman saflarına bir mektup 
atmak için usun meeafeler uçu • 
yorlar. Neticede bir tanaremls 
dtı9tıyor, lki tayyarectmiS 6lttm 
tehlikeleri pçlrlyor ve yaratanı • 
yar. 

Harbin vahfl ~ ~de 
ne un. ne tnaanca bir tablo delil 
ml ! Ta~ centllmence 
ana'nelerinl Ttlrk ta~ ne 
dereeelere vardırdılDU göetermek
le kalmlYor, evlldı içir. titrlyen bir 
a;...ter anneaine ~ he:- Ttlrk u. 
kerlnin duydulu hOrmetl de ifa • 
ele ediyor •• 

Asker 
•ı ıtikbalde Almanya ile 

Çekoslovakya arasın

da çıkacak bir harpte bu iki 
devlete kom§u olan diğer dev
letlerle Sovyet Rusyanm ala

cağı muhtemel siyasi vaziyet

leri ve bu vaziyetlere göre 

muhtelif ordulann hareket 

tarzlarını bundan evvelki ya

.nmızla gözden geçirmiş

tik. Bugün de Almanya tara· 

fmdan Çekoslovakyaya vu
kuu muhtemel bir taarruzda 
Alman kara ve hava kuvvetle
rinin hareket tarzlarını müta· 
lea edeceğiz. 

Gözü lle 

On bapılılulı Alman URn toolGTUUlan bir ~ 

1938 yılmm ya. 
anı 10nbaharma 
baflıy&D aylardan 
birinde. aiyul va. 
ziyetln en normal 

ALMANYA iLE 
laJUllII 8 milyon. 
luk ordu. 

C> Seferber ol· 
m&nm36DClaaa. 
tinden itibaren 11 
milyonluk mDll or. 
du. addedildifl bir ta. 

ribte, muhtelif AL. 
man tayyare bir
Ukleri ÇekOllovak 
topraklan tlzerin. 
de uçacaklardır. 

ÇEKOSLOVAKY A 
D) Nlha,_ı, oo

luk çocufu, kadın 
ve erkefl De 87 
milyonluk btltl1D 
Alman milleti. 

HARBEDERLERSE ! 
Bu .ureUe muharebe balkın 

f8k1inde bqlamıt olacaktır. Bu 
birlikler Breelav, Görliç, Dl'ftt i&
tfkametlerinden Cenuba doğru. 

Bamberr. Nüreııberg, Regenaburr: 
iltfkameUennden de l&Y"ka doğru 
yayılacaklardır. Bunlann harekL 
tını görtıyormlJluz gibi töylece 
ıasvır edebiliriz: 

Bu tayyare bir!i:C'eri, Uç kade
me halindeki 600 gtlndUz bombar 
ctmıan tayyaresini ihtiva etme~ 
ve bunlarm önil:ı1e himaye vazt • 
fesiyle, ayn bir k:ıdeı:ıa olarak 
4:iO av tayyare3i 1.1çmaktadır. ' 

Bresl&Y il':Ut.ı.metinden gelen 
bombardıman gruplarmm hedefi 
Uıtldeki demriyo!u llbsak nokta • 
mm tahrip etmek ve ond.ııı sonra 
garbe dönerek 70 kilometre mesa
fecie, Kalih ~rkmda daha mühım 
bfr iltlaak nokta*nıı l!kXnbalamak. 
tir • 

BU '"Jf:.:~!'e""'pr..: ktaa ve Pi1d ... 
ti;IMea Pı1''·fltllVwilittfa\1en 18 • 
Jecek olan Çek ıat'alaımm cectk· 
..ıert temin edlimlt olacaktır. Bu 
bombardıman grupl&rmm diler l'Jir 
vu:lfeıli de ayni l.ltikametlerden ge 
lecek olan motörltl iat'alarm hare. 
ketleıine m1.ni olmaktır. 

Görliç, Dre8t, ve Bamberg lltf
kametlerinden gelecek olan bom • 
bardmıan gruplarının mütterek he 
defleri Praı tehri ile bUll.un civa· 
rmdald kesif demiryolu tebekeei. 
ni, 1&nayi merkezlerini ihtiva eden 
mmtakadır. NUrembergten gele • 
8cek gruplar Pilzen de askeıi fab. 
rikalan ve diğer sanayi merkezle -
rini ve Prac cenubundaJd tlmen. 
difer ,ebekeainl tahrip vazlfeeini a. 
lacaklardır • 

Regemburg istikametinde hare
ket edecekler ve bu aaha dahilinde 
ki - oimale giden - dört demir. 
yolunu tahrip vazlfeaini alacak • 
lardır. Her bombardıman gnıpu • 
na UÇ\JI sahası dahilindeki muhte. 
lif cephane ve erzak depolan De 
milhlm köprü ve geçitlerin, fabri
ka ve latuyonlarm ~ vaat • 
feal Verilmit olacaktn" • 

B U tayyare taarruzmıU arhlı 
ve motörlU Alman fırka • 

larmm hududun muhtelif Jmmtla.
rmdan içeriye cirmelerl takip • • 
decettlr. Bualar tayyare bom • 
mardımanlarmm verdiii ... kmlık 
tan uam1 tekilde 18tifade ederek 
ilerllyeceklerdir. 

Bu zırhlı ve motörlU birlilderin 
hareket edecekleri yollar ve mü -
hlm latikametler arumda kalan 
arui de aln' nakliye tayyareleri. 
ilin getirip paıqtltle lndlreceii 
mllfrueler hareket edeceklerdir. 

Bu p&rafÜUU mUfruelerden, Çe 
km1ovak ordun prilerinde tahri. 
bat yapmak mıkladlyle de t.tlfa
de edilecektir • 

G amir.oman c1vVmdakl 
iatuyoDlarda trenlere 

blndiri1mio olarak harekete huır 
blrhalde bekliyen Hferl mevcutlu 
Alman huer lat'atan, Alman bom. 
bardmwı gruplarının hududu te. 
eavtls ettikleri andan ltlbaren ha. 
rekete geçerek bir kaç u.at içinde 
hfıdwl& ~ olacaklardır. 

YAZAN: 
Celal Dinçer 
Bu kıt'alar da zırhlı ve motör. 

ıu birlıkleri takiben Çekoalovak 
arazisinde ilerlemeğe bqlayacak. 
lardır. 

Dolgun mevcutlu Hazer kıt'a • 
lan tarafından bqlamıt olan b&f
kın taarnızU sefeıf.>er ordu tara • 
fmdan takviye olunacaktir. 

A lmanlarm 36 1&at gı"'bl kısa 
bir amanda ikmal edilmiş 

bulunacak olan seferberlikleri, bol 
fimendifer ~ebekeleri ve zengin o
tomobil nakliye kolW'J uyesinde, 
Çekoalov&k aruieine lnaan MU ia
uıasma ugramış bır meıuıeıteı 

mamtn'\ ıı:r~· Ahhıil"' Wlncl cll-
nil ıtpmmda gece bombardmwı 
tayyareleri gUndilzldllerin blfla • 
dıklanm lkmal etmek tızere, biri. 
birini takip eden dalga ve kadeae
lerle, fuılamz bir wrette Çek top
raklarını bom'.>alamafa. devam ede. 
ceklerdir • 

tık bareklt gllntbıde ZD"hlı bir • 
lllderln J>etbıclen hareket edecek o
lan hava kıt'atma memup yer bö. 
ltiıklm ,Qtkoalovak arui81 dahi • 
!inde ve muhtelif yerlerde yeni taY· 
yare meydanl~ vUcude getirecek. 
ler ve evvelden mevcut olduğu 
halde bu hareklt eaumda km • 
men bozulmut olan Çek tayyare 
meydanlarını kuHanılır bir hale 
aacaklardır 

Bu wretJe Almanların bilhu -
aa av tayyarelerinin hareket saha
ları ,ara dofru UHJD'I olacak. 

tır . 

Almanların gelecek bir hupt.e 
kullanacakları ıllahlarm ve harp 
vurtalanmn diğer devletıerinJdne 
ne kadar UstUn olduğunu anlamak 
için onların daha bundan birk&Cl 
yd önce vUcude getirmlf old1*lan 
cep lll'hlılarmm btitiln dilnyada 
uyandırdığı allkayı göz öntıne p 
tirmek klfidir • 

Bu 10.000 tonluk aııvamrler 28 
santimetrelikten ~ilyUk olmayan 
çaptaki toplarla diğer devletlerlıı 
gemilenndeki 30,1-2 santimetre • 
lik topların gördUğU işi milkemme. 
len başarmaktadırlar. 

Bu kruvazörlerin mb kalmltk. 
lan da nisbeten az olduğu halde 
muakevemeUeri emsaline nlabetle 
çok fazladır • 

Bu misalin ortaya koyduğu b
kikat fUdur: 
AJımanya harp unayttnde ft fela 

,,.,,ı!P difer bttvtllı: d~vll\tlf'rl fer • 
uh fenah ileri gec;m et.\f. 28 aan-
timetrelik bir ~30. ~ 11&
timetre çapındaki bir tapan reat 
nt elde etmek; çelik. barut ve 
fillk maddeleri lmalltmda ,..t 
muaaam bir terak&i.emerl ıa.t.c 
uıek demektir • 

BUttln bu bareklt emıumda 
rutıanan nehirler hem karada, 
hem de wda hareket eden ot>mo. 
blller taratmdan geçilecek ve bu 
sutttle köprU kurmak glbl aman 
yeyici duraklamalara Hlmm kal - ---------~ 
mattan Alman lat'atı bir taraftan 
cllğertarafa nakledileeelderdir • 

Aiu' topçunun llU1ardan ~t 
senit aatıhh ve motarle 
hareket eden tombularla yapda • 
caktır. Alman tankları da bu .u • 
lardan ytımrek pQeCeklerdir 

Gerek Çekoldoftklarm, prebe 
bunlara yardım etmek ı.teyecekle 
rl etıphealz olan Sovyet Ruayanm 
muharebe tayyareleri Alman Jmv. 
vetlerl tbıerinde uçmala ~adık
lan zaman son t.panya dahllt har. 
binde aemral Franko lat'atmda 
bugUnUn en mUkemmel tayyare 
defi elllhı tipi olarak Alman t01> • 
lan, Alman av tayyarelerine il& -
veten, ite clrifeCeklerdir 

Şimdi mu.taldl btr harp için 
Alman1arm ,ltızum ve th.. 

tlyaca g6re, Jrullanaealdan kuvve. 
ti gözden g~reltm. Bu tuvvet 1UD 
lardan lbarettlr: 

A) tık hamlede ,bir milyon iki 
yilz bin mevcutlu bazer onfuau. 

Bl Seferber olmanm lllnmdan 
24 uat eonra .mtıkemmelen bu:tr. 

R omen~ malbıata p, ~ 
turan Kart Len'bach mmlnde 
lovakyalı bir matua utıeııuam 
batında aeldz çoculU daim 
Çocuklarm ildal kut altıll • 
Ve hepe! de Aldır. Romanya 
meti, eeklz çocuiun bakfml IPI 
.Ut nine tayin etmlf, ve icap 

yardımlarda buhmmuetw'· 
Bu doiUJn. lllıirde o War 

uya.nclıruıJlbr ki, kan koCaDlll 
dutu ev, gtliılerdenberl meraklı 
leler tarafından ziyaret ecllllme• 
TehacllmUıı fulı"lr brfiim4I 
bıta iıızlbatl tedblrler aımaıa 
bur kalmıetn'. 

İlin dikkate deler tar&h, ba 
yavnınun babuı Karl 
tam tkl metro boyunda olueu 
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Yamanlarda 
Büqük ofeL 

T A N =========:::;: 

Kemaliyede Şam Fıstığı 
Yetiştirilecek . ---------ı 

T ecriibelere Baslandı , 

9- 4. 937 -= 

,(adın hekimleri cemiyetinde 

I
• zmlr, (TAN Muhabiri 

bildiriyor) - lzmirin 
yanı başında denilecek kadar 
yakın boJunan ve hn.\·asırun gü 
7.elliği ile her sene yüzlerce İz. 
mirlili sinesine ~eken Yaman
lar dağı kampı bu l·ll daha mü. 
tekiimll bir halde açılacnld:ır. 

Verem mücadele cemiyeti ı;;lm
diden hazırlıklara girişmi}tir. 

'tilayet, Yamanlarda hül;tl; 
bir otel insası için teşebbli le. 
re giri,.miş ve 150 bin liralık 
tahsisat ayrılmıştır • 

Kemaliye, (TAN muhabirinden) - Uzun zaman baknnsız bir 
vaziyette kalan kazamız, bilhassa son seneler içerisinde büyük bir 
inkişaf devresine girmiştir. Kemaliyenin 70 köyü, iki nahiyesi 
vardır. Kazanın suyu Kadıköyünden temin edilmiştjr. Birçok 
yollar yapılmış, Fırat üzerine Şırrı ve İlız mevkilerine iki köprü 
kurulmuştur. 

Dünkü meraıimJe bulunanlar 

Yeni otelin kurulacağı Yamanlar dağı 

Sındırgıda Köylü 
Ya9mur Be·kliyor 

Sındırgı, (TAN) - Havalar çok kurak gitmektedir. Hemen 
bir buçuk aydır yağmur yağmadığı için tütün tarlaları açılama- · 
maktadır . .!! Halbuki tütün fidanları dikilecek hale gelmiştir. · 

Bu yüzaen müşkül bır vazıyete auşen zurra bıraıı 'CvVc'lyai;m..u. 

yağmasını beklemektedir. · 
Eğer 20 gün daha yağmur yağ-.--------~--...___..._ 

:.:ıs:. tütün ekimi mümkün olmıy.. B i 9 ada Hiç 
Bir kaza ölümü 

Işıklar köyünden İsmail oğlu HU· y • • • • d 
seyin, Hasan oğlu Veli, İbrahim oğlu UZU n en 
Hasan ve Ali oğlu Ahmet Aktaş kö-
yüne giderlerken; !small oğlu Hüse- e• c• t 
yinin elindeki çifte tüfeği ateş almış 1 r 1 n aya 
ve ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Müddeiumumi hadise hakkında Biga (TAN) - Dışbudak köyü 
tahkikata başlamıştır. halkından Murat oğlu Ahmet adında 

bir genç, yıllardanberi dargın bulun-
Orman yangınları duğu teyzezadesi Mehmet ağlu Meh-

Erdek köyünUn Killik mevkiinde medi, ufak bir tarla mes<'lcs~ni ba -
orman yangını çıkmış, 60 hektar ça- hane ederek, tüfek kurşunile öldür • 
lılık yanmıştır. Bu yangının mUseb- mUştür. 

bibi bulunamamıştır. Mehmet, birinci kurşunu yedikten 
Kazamız hududu dahilindeki Sek sonra yaralanan yerine can acısile e

ve Bulak dereleri civarında da ormdn !ini koymuş, Ahmet ikinci bir kur-
yangınlan çıkmıştır. 

Muhafaza teşkilatının daha ciddi şun daha atınca biçar~ Mehmedin ya 
wrette çalışarak memleketimizin ser. ra üzerindeki eli delinmiş ve vücu -
vet hazinesi olan ormanlann yan- dünde ikinci bir yara daha. ~çılmış -
mMma meydan vermemesi lazım- tır: 
dır. Ölen Mehmet geriye dört c:;ocuk b1 

Çirkin bir kaçırma 
Menet köyünden Mustafa oğlu Ali 

.Karanın 15 yaşlanndaki kızı Hanife, 
PürsUnler köyünden Eyüp oğlu İs
mail tarafından kaçırılmış ve kirletil 
miştir. 

E\•li ve bir çocuk babası olan İs
mail tevkif olunmuştur. 

rakmıştır. Katil, derhal ya.kalanmış, 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Kütahyada Konferans 

ve Konserler 
Kütahya, (TAN) - Halke\inde 

on beş günde bir konferans ve kon
serler verilmektedir. 

r 
Firat, Kemaliyenin ancak bir kıs

mını sulamaktadır. Fakat, bugünkü 
vaziyette nehirden iıstifadeye imkan 
yoktur. Yalnız köprülerden uzak o • 

T Urk Ginekoloji Kurumu (Ka. çen sene içinde 41 e çıktığını söyıe. 
dm Hekimleri Cemiyeti) ku· miştir. Hatip, kurumun bu senenin bl• 

ruluşunun 10 uncu yıldönümünü Türk rinciteşrininde ikinci kongresini }..n· 
Tıp Cemiyeti konferans salonunda bü. karada yapacağını ve rahim kanseri· 
yü!t merasimle kutlamış, bu müna. ne karşı memleketimizde yapılacslC 
sebetle tıbbi müsamere ve bir çay ver. Mvaş, hormon tedavisi, ağrısız dO· 
miştir. ğum gibi mevzular üzerine müzakere.. 

lan mınta.kalarda nehrin akmtıam • 
dan istifade eden fptidai kayıklarla 
gidiş, geliş temin edilmektedir. 

H_ırıızlık •uçile yakalanarak tev· 
lcıl edilen Mehmet Ali ve lbrahim 

M ~yva bahçeleri b_ol Silifkede Toplantıyı Profesör Kenan Tevfik !er cereyan edeceğini ilave etmı~tır. 
Kemalıyede toprağın darlığl yüzUn

den daha ziyade meyvacıhğa ehem.. 
miyet verilmiştir. Meyvala.r içerisin· 
de badem ve her ta.rafta fÖhret alan 
çekirdeksiz (Egin Dutu) kazanın 

b:ı.şhca: ihracatını teşkil etmektedir. 
Kemaliyede çok dut bulunduğu için 
ipekçilik son senelerde yeniden inki· 
şaf ve terakkiye başlamıştır. 

Uç Kanlı 

Ci.nayet 

Sezenel açmış ve bir nutuk ısöyliye- Bundan sonra, Doktor Asını onur, 
rek cemiyetin 10 senelik mesaisinden tıbbt bir mUsahabede bulunın\li. !)Ok• 
bahsettikten sonra bUyüklerimizi say. tor Hadi İhsan iki yüzlü çocuk, Dok· 
gıyle anmışt1r .. tor Zeki Tektaş ta bazı husuısiyetıer 

Profesör Kenan Tevfiğin söylevini 
mUte.akip künıUye gelen genel sekre. gösteren iki taraflı Flebit vakalartnf 
ter Doktor Asım Onur, cemiyetin fa. takdim etmiştir. Toplantı, Kenan ~e~ 
aliyeti hakkında izahat vermiş, bu~n fik Sezenelin kısırlık ve tedavisindeki 
73 e çıkan azanın her yıl biraz daha muvaffakiyet nlsbetine ait bir. tebli· 
arttığını. şimdiye kadar takdim olu- ğiyle nihayet bulmuş, daveUilcr ağır .. 
nan piyes ve vak'alarm sayısınm ge. lanmıştır. 

Kaza dahilinde pek fazla. buluna.n 
sakız ağaçlarına şam fıatığı aşısı tat 
biki tecrübelerine giri.şilmittir. Bu 
suretle Kemaliyede de şam fıstığı ye
tiştirilecektir. 

Üç beş şene içinde kazanm bütün 
çıplak dağ ve topraklan badem, fll· 
tık, dut ve ardıç ağaçlarile sli!len • 

Silifke (TAN) - Üç kişi esraren
gig şekilde öldürülmüştür. Maktul -
lerden i~isinin hüviyeti' anlaşılmışııa 
da üçüncUsünün kim olduğu henUz 
meçhuldür. 
Mağara. köyünden Kadir hoca ve YENi NEŞRlYA r L-A k l'k . 1 . 

oğlu Mustafa davarlarını sattıkla • S er I iŞ erı 
HALK BİLGİSİ HABERLER! - E- -·-----

n Meroind~n dönerlerken bir teccl • minönü Halkevi Dil, Tarih ve )debi-
vüııı uğramışlardır. Mustafanm ce • 

miştir. 

yat Şubesi tarafından her ay çıkanl-
ıedi ba•ıçccik. m~vk~ı.rle, babas1 Ht • makta olan (Halkbilgisi Haberleri) 

Halıcılık inkifalta dır hocu:ın ce&e~ı· nt: iki buçuk s:ınt nin 66 ıncı sayısı çıkmıştır. 
Kemaliyenin her taralı şirin ve ha.· ilerideki Sandal dağının Melemez mev Halkbilgisi Ha.berleri memleketi -

yat verici mesirelerle doludur. Bilha.! kinde tı.ııu~:ı· li~•·:r mizde yegane ve çok kıymetli folklor 
sa Kırkgöz Çınarlık, Değirmenba.şı Kat~:~~r aranıln.a~·adcr mecmuasıdır. Bu ilmi mecmuayı bil • 
mevkileri ile kıuıabanm yanıb&.1ında.- ... Denız: ken.arındakı (Akkum) mev- tün Tarihcilerc, Edebiyatçılara, Dilci. 
ki Kadı gölü membaı en çok rağbet ~~.de, .~ııeı:ı bağlandıktan ~onra öl- !ere tavsiye ederiz. 
gören yerlerdir. Kemaliyede "60 bin durillmuş ~ır adamın c<>sedı bulun • YENİ EDEBİYAT - Yeni Edebi
lira; sermayeli Kollektü bir haj~~ılık muştur. Bunun htiviyetini ve katili- yat gazeies'tni'n altiıicı sajısı son gün. 
şirketi vlırdır. Kazadan her sene 50 ~i -·~d .. Q... ~r:ıTttto.k '1 i.u. tahkik 1erurı · u.. ve fikir hare-
bin liralık halı ibra~ edilmektedir. ıcra edilme~tedır. ketlerinden bahseden bir çok yazılar. 
Burada şirketten başka beş yerde . lkı hıraız t!'tuldu la çıkmıştır. 
büyük ve bir çok evlerde de huıusi Sili!~~ (T~) - Avukat Ahmet Ok YENİ TÜRK - E · ·· ·· Halk · demınn evını soyd kl 1 1 mınonu evı 
halı tezgih ve imalathaneleri vardır. . u an an nş: an tarafından her ay çıkarılmakta olan 
Kemaliye halıları İstanbul, Ankara, Mehmet Ah. ve . arkadaşı tbrahım Yeni Türkün 52 inci sayısı çıkmıştır. 
Adana, lzmirde ve bir çok büylik fe- ~ut ta. te.vkıf edılere~. b.uraya. ge~i: Bu sayıda: Ziyaaddin F'ahri, H. Na
hirlerde, hatta Avrupa pazarlarında rılmlşl~rdır: ~~lar , curumlerml ıtı- mık Orkun, Nahit Sım, Raşit Gök· 
satılmaktadır. · raf ettikle:ı gıbı çaldıkları eşya ve demir, Salih Münir Çorlu, Naci Yün

paradan hır kısmı da Üzerlerinde Bu- gül, aThsin Banguoğlu, Hikmet Tur
lunmuştur. Yakmda muhakemeleri • han Dağlıoğlu gibi tanınmış imza.ia-

Manisada Açdan 
Muallim · Kursları 

ne başlanılacaktır. rm yazıları vardır. 

Manisa, (TAN) - Yeni müfredat 
programının hakkile tatbiki maba
diyle, lüzumlu görülen noktalar için 
toplantılar yapılarak çalışma yolları 
~bit CC:ildiği gibi öğretmenleri11 u
mumi bilgilerini artırmak maksadiy
le tertip edilen konferanslara da. çok 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bir aydanberi süren yazı kunıu bit
mek üzeredir. ~lüzlk kursu da mu -
vaffakiyetle sonuna yaklaşmıştır. 

Pek ya~mda bir de eli11leri kurau a
çılması düşünülüyor. Bunun için şim
diden haızrlıklar yapılmakta, her o
kulda birer atölye tesisine çalışılmak
tadır. Esasen burada bütün dersler, 
iş ve hayat esasclarına uygun olarak 
tatbik edilmekte olduğundan bu gibi 
iş odalarına çok ihtiyaç vardır. 

Öldürüp 
Nehire mi 
Attılar? 

Adapazan, (TAN) - Adapazarı 
jandarması Martın on ikisindenberi 
esrarlı bir surette · kaybolan yetmiş 
yaşında zengi nbi. rihtiyann akıbeti
ni tahkik etmektedir. Bu ihtiyar Ada 
pazarıooa Yenigün mahallesinde o
turan Süleyman oğlu Bekirdir. Bekir 
muhitinde zengin tanınmıştır. Para
larını §Uraya buraya emanet hıra • 
kırmış. Bekir kaybolduğıu gün Ada.
puan civarındaki Kumköyüne ça
Iı§mıya gitmi" ve orada altı saat ça. 

Kütahyada Bando tıştıktan sonra ayrılmış ve bir daha 
KUtahya (TAN) - Halkevinde ölüsü ve diri~i bulunamamıştır. Yal-

26 kişilik bir bando teekil edilecek- nız Sakarya kenannda kendisine ait 
tir. Bu maksatla bir muallim temin bir ~valla şapka ve kazma bulun. 
edilmiş, diğer eksikler de tamamlan. :ınuştur. Oğlu Beykozlu Osman, baba 
mışlır. . · emın zengin tanındığı için bir cinaye

Siyasal Bilgiler (Mür.<tye) - Her 
ay intişar eden Siyasal Bilgiler (Mül
kiye) mecmuasının 72 inci sayısı kıy
metli münderecatla çıkmıştır. Bu ilmi 
mecmua bu sayı ile altıncı yılını bitir
miş oluyor •. 

İstanbul asliye birinci hukuk mah 
kemesinden: Konstantin Mihal Anas 
ta.siyadis vekili avukat Mehmet Beh 
ram tarafından Milli emlak mtidürlü 
ğU ve ölü Nikola Çonga ve kansı Hri 
sinin varisi kızı Evdoksiya aleyhleri 
ne açılan 550 liranın tahsili talebine 
mütedair olan dava arzuhali eureti 
berayı tebliğ müddeaaleyha Evdok -
siyaya gönderilmiş ise de ikametga
hı hazırı meçhul olduğundan emri 
muhakeme 26-Mayıs-937 eaat 14 de 
talik edilerek 20 gün mtiddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş oldu 
ğundan bu müddet zarfında cevap 
vermesi lüzumu ve akı1i takdirde mu 
hakemenin gıyaben rüyet edileceği 
arzuhal ve davetiyenin tebliği maka
mına kaim olmak Uzere ilan olu • 
nur. (31679) 

313 - 326 Doğumlu Yedek 
Y araubaylara 

Üaldldar askerlik şubesinden: 
1 - Şubelerde kayıUı olan ve bari~ 

şubelerde kayıtlı olup ta vazifeten ÜS 
küdar mmtakasında bulunan ölçme, 
istihkam, ışıldak sınıflarına mensup 
yedek yarsubaylardan 313 ila 326 do
ğumlular dahil olmak üzert bunlar 
dan ölçme smıf ına mensup olanlar 
15/ Nisan/937 de ve istihkim, ışıldak 
eınıfına mcıusup olanlar 20/Nısaıı/ 
937 de 45 günlilk taliJn için kıt'a. 
larma iltihak etmek mere sevkedil~ 
ceklerinden muamelelerini yaptırmalı 
üzere iltihak tarihlerinden üçer pn 
evvel ıubeye müracaatları. 

2 - Ölçme, İstihkam ve ı§ıldak eı· 
nıflanna mensup olup ta birinci mad· 
dede yazılı doğumlulardan gümrUlt 
muhafaza teşkillerinin kıt'alarında U• 
niformalı olarak çalışanlarla hariciye 
memurlarından olup ta memleket bu• 
dud dışındakiler ve tahsil, ticaret ve 
saire maksatlarla yabancı ellerde bU
lunan ve memleket için<le serbest ol& 
rak çalışanlar ve stajını bitirip te ter
his edilmiş olanlardan iki seneyi ge( 
memiş olanlar bu davete gelmiyece.k· 
lerdir. 

• 
Aıkerliğe Davet 

Kadıköy Askerlik şubesinden: 
1 - 937 nisanda eevk edilecek olan 

316 doğumludan 329 doğumlu (dahil) 
piyade ve gümrük eınıfına ayrtlrnJŞ 
olanların şubede toplanma günU 21 
nisan 937 dir, bunlardan bedel vere
ceklerin 20 nisan 93 7akşamma kil" 
dar bedelleri kabul olunacaktır. 

2 - 316 dau 322 (dahil) doğumu· 
na kadar olan deniz sınıfına ayrılmı:Ş 
olanların §Ubede toplanma günü 16 
nisan 937 dir. Bunlardan bedel vere
ceklerin 20 nisan 937 akşamma ka
dar bedelleri kabul olunacaktır. 

• 
329 - 331 Dojumlu Erlere 

Üeküdar Askerlik §Ubesinden: 
Mülkiye müfettişlerinden Hayri ve 

Hilmi buraya gelerek belediyeyi ve 
diğer daireleri teftişe b:ışlamışlardır. 
Ziraat BankaAI da müfettiş tarafın • 
dan teftiş olunmaktadır. 

llk konferansı "Hayat savaşmdıı. 
iktisadın rolü,, ne dair vali vermiştir. 

Doktor Sait Keskin tarafından da ===-==---=----=-----
~--------...... 

t' kurban gitmiş olmasından bahis 
le müddeiumumiliğe başvurmuştur. 

!Ik tahmin!ere göre, Bekir, köyden 
dönerek Sakaryada apdest almak 

1 - 937 senesi nisan celbinde ŞU"' 
be halkından 329 doğumlu piyade ue 
330 doğumlu mızıka ve 331 doğumlU 
jandarma ile deniz eratı alınacaktır• 

Kaatamonuda Kuduz 
Kastamonu, (TAN) - Buradaki 

köpeklerde kuduz görilldUğUnden la
zım gelen sıhht tedbirler alınmıştır. 

uyuşturucu maddelere ve vereme da
ir konferanslar, bunlan müteakıp da 
konser verilmiştir. 

TURGUTLUDA 

ORTAMEKTEP 
Afyonda iki iclam kararı 

Afyon Karahisar _ Aralarında ÇI· Turgutlu, - Başka şehirlere gidip 
tan bir mer'a ihtilii.fmdan dolayı pu- tahsillerine devam edemiyen 482 yav
su kurarak, Burdurdan köylerine runun bu halden kurtanlmaSI için 
dönmekte olan Ahmet oğlu Osmanla bir ortamektep nşası maksadıyla 
kızı Gülsümü öldürenlerden Burdu - Turgutlu halkı 100 bin Ura teberrü 
run Kayış köyUnden Ali oğlu Dalya etmiştir. 

Omer ve Süleyman oğlu Kör Mehmet Binanın önümüzdeki seneye yetiş

,ehrlmlz ağtrce~a mahk~mesince lda tirilmesi mümkün olamıyacağı için 
ma mahkum edılmlşlerdır. şimdilik mektep ittihaz edilmek üze-

Bunlara yardım eden altı kişi de re bir yerin kiralanması ve ders le
onar sene ağır hapse mahkCım ol- va.zımı alınması için de ayrıca kafi 
muşlardır. para hazırlatılmıştır. 

KOÇUK MEMLEKET 

* Menemenin Seyrek köyU ile Ge. hıtemiş ve ayağı kayarak sulara ka-
pılmıştır. Hendekli bir arabacı onu 

HABERLERi 

yik kölii araıııında koyun otla • dalgalar ara.ısında bocalarken gör
tan Niya:r.i klhyanm çobam Ne. müştür. 
zir, dii~n bir ~,ldınmla öltnüş • Bekirin oğlu, Sakarya kenarında-
tür • ki ayak izini babasının ayak izine 

• F..skişehir 81vrihi!llannm önümüz benzetemediğini söyliyerek bir cina
deki bir sene içinde elektrikle yete kurban gittiğini ısrar etmekte-

. ten\iri kararlaşhnlmışbr · dir. Tahkikat devam ediyor. 

* Oç nahiyesi, 107 köyü ve 28 
bin nüfusu olan Dursunbeyli ka. 
za"mm eczanesi yoktur • 

* Balıkesir ,·iJayetl hesabma Ma. 
latynnın Sultansu~·u hara~mdan 

hali kan bir Arap aygın alma .. 
c.n}dır • 
~ ..... ._.rvaar........, 

Bigada Köpeklere Ağızlık 
Takılacak 

Biga (TAN) - Kasabamızda ve 
köylerde mevcut av ve ev köpekleri· 
ne kudururlarsa kimseyi ısırmasın -
tar diye ağızlık tak'llma.sı ve ağızlık 
takılmadan bunların sokaklara sah • 
verilmemesi tamim olunmuştur. 

P0ktorin 
Pektorin 
Pektorin •. 

. Öksürüf:ünü-; rfıü var ? 

N'zlo mi oldunuz 7 
- Bronşite mi tutuldunuz? 

Pelllo.r.in'den ~~/11ay1111z! . .., 
·Pekt0rin ·.-

P ekto ri n . '· - ·,. . ' 

:·Pektorin 
' . . 

' KUTUSU ta Kl111UŞ 

ıısıa ııu11w1Hil mu mum sımrı 

2 - Bunlardan denfa eratının §µbe
de toplanma ve ~evk gUnU 16 nisSJl 
937 ve piyade ile mızıka ve jandarll13 

erlerinin toplanma ve sevk günleri 
de 21 nisan 937 olduğu cihetle bug{lll· 
lcrdc ve saat 9 da ~uooye gclmoterlı 
gelmedikleri takdirde bakaya tanıla.-
lacağı. 

3 - Bedel vereceklerden deniz er-
lerinin bedeli nakdileri 15 nisruı 031 
ve diğerlerinin 20 nisan 937 ak~run01& 
kadar kabul edileceği ilan oluPur • 

Gülhane Müıamerelert 
Gülhanenin dokuzuncu tıbb ;ı..c:a.• 

meresi 9, 4, 937 cuma gUnU 
saat 17,30 da yapılacağından arztl 
eden meslektaşların teşrifleri rica o-
1 unur. 
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''Bir Baş iki Defcl 
Onu iki Kıhçla 

te!~larrnda (Muhtar)' olmak u. 
l'tı • l!flte Ulema ve eşraf mdan 
~kkep bir hey.et,_bu_zafer ala. 
ıe karşılamıştı. Muhtar, ellerini 

llıaya kaldırarak: 
)' ~.Ya rab! .. Adaletinin hUkmU, 
~l1ni buldu ..• lbni Ziyadın kellesi. 
8o fU mızrak üzerinde gördükteı1 

nra, ölsem de gam yemem. 

d Diye -bağırmıştı .. Ve sonra. yer. 
"n b. 

1 ~ ır avuç toprak alarak, ayak. 
-a:ının d'b' k r.1 -· S l lne a . ar cg1len rnızra-
1.1~ ucundaki, lbn1 Ziyadm kanlı 
.e.IE>sf Uzerinc saç:nr!ilt. 

t 4brahfm, çevik bir hareketle, a. 
11'da.n atlamıştı. He!" taraftan: 

!ll;:- Gazan mubarek olsun, ya e-
.,, ... 

tıtı~esleri Yilkselirken, Muhtar ileri 
tr ınış .. İbrahim ile kucaklaşmış. 
rÜ O?dan sonra, et..raf ını a!an eş.. 
ha' Ulema ve halk kütlesi müsafa 

Ya ha.{jlamıştı. 
l 0 . gece sa'bahlarll kadar Kufede 
iC!ll:kler yapılmıştı. ~ehrin sokak. 

1~rında ve meydanı.,.~ında rneşale. 
e:~ l"&.kılmış •. Genç, ir.tiyar; kadın, 
' ek biltiln halk bu meşalelerin 

t•tr f • 
1 e ına toplanmış .. Kcrbeiii. şehit-
• eı:nin menkibelcri anılmış .. Ve bu 
•?ılıkn.··ın f . . 't .. 3c·:r• .... u za ennı t-es1 ıçın, genç 

1 
•ar ve kadınlar, gal!p askerlerle 

: ele tutuşarak, sa~ahlara kadar 
tı ehki (1) tepllmı.ş.. Oyunlar oy. 
aııınıştı. • 

Fakat ertesi g!ın, Kiıfede bir 
dedikodu ba,lamıştı: 

l!lh ""':" Muhtar, doğru iş görnıUyor. 
lı llbeytin bir kısım katil!eriııi kı. 
1 Çlaıı geçirirken, kendisine nıen-
uı.oıanıan himaye ediyor. 

lcuı 1Ye, bir takım sözler, k~~aktan 
dik ağa dolaşmıştı .. Muhtar, bu de. 
lilkod~lan habar almr~. fakat bll. 

hır soğ'1k kanlılıkla karşıla
~ tı. Derhal k~tiplerinl çağtrta. 
hen' '.&eııbe'ıi katillerinden olup ta 
Unı Ilı ele geçmiyen ve kafası ke. 

OndiYenlertn dl'fterinl yaptırmıştı. 
le! an sonra da, b1r takım JT1Üfre-er ._ ....... , b 

1 ~p ederek, unları takibe 
tı attlıştı. .. 1 

11~ defa olarnk; Kerbell katille. 
hı 8erdan maktUl Ömer bin Sa. 
Uht~~u (Hafs) ele geçirilmig .• 
).ı -cuı huzul'Una getirilmişti. 

'flın Ulıtar; onu görür görmez, hU
afa:t konağının bodrumunda mu. 
it h..":_ edilen Ömer bin Saadin ke
~!rnesinl emretmlf

(1) e· 
ır nevi Arap horası. 

, 

• 

ti. Ve bu kesik ba, gel~ği uman 
onu Hafsın önüne koydurarak şöy. 

"1e bir :muhavereye girlşl'l'J~ti: 
- Ey delikanlı! .. Bu ba,ı ta.u. 

dın mı? .. 
- Evet .. Babam•n başı. 
- Bu baf, kesilmiye mUıtehak 

mıydı? .. 
- Evet. 
- Şu halde, senfn başm, iki de-

fa kc.silmiye müst~hal-. . Çünkl! sen 
tabanı hem dünyanın en menfur 
bir cinayetine sevkettir .. Hem dl! 0 
cinayete onunla filen iştirak ettin .. 
Fğ bakalım başını . 

Maktül Ö?1erin oğlu, bu karar 
karşısında birdenbire şuurunu kay 
bederek silkinmiş .. Kollarından tu
tanlar arasından fırld.yrp kaçmak 
istemişti. Fakat, arkaSJndan yediği 
bir tekme ile yere serilmifti. 

M uhtar, bUyUk bir soğuk kan. 
lılıkla adamlarına ,u emri 

vermişti: 
_ Bir baş, iki defa kesilmez. o. 

nu, iki kılıçla kesin, 

Hafsın iki tarafına iki kılıçlı geç 
miştl. Yerde yuvarlanan bu haris 
ve taşkın ruhlu gencin ensesine 
ayni zamanda birer kılıç darbesl 
indirmişlerdi. Fakat. onun debe. 
ienmesinden dolayı. ka.!asını bir 
anda kesememiflerdi... O zaman, 
kulakları parçalıyan bir feryat yük 
selmişti. Bu feryat, o kadar kor. 
kunç ve müessirdi ki; Muhtar bile 

bir an için soğuk kanlılığını kay. 
betmiş: 

- Çabuk .. Hançerle bofazlaym. 

Çabuk ölsün. 
Demişti. 

" K erbela katillerinden olup ta 
hakikaten himaye gören 

birisi varsa, o da: (Kays bin E§'aıı) 
idi. Bu adamı, Muhtarın akrabala. 
rmdan olup şehrin zabıta işlerine 
bakan (Abdullah) himaye etmek. 
teydi... Muhtar, b•ınu hnber alır al
maz evvel! Abdullahı tevkif ettir. • 
miş .. Sonra, onun parmağındaki 
yüzüğü çekip alarak, adam.lamı.. 
dan birine ,u emri w.rrni,ti: 

- Bu yüzüğü al. A bdullahm e
vine git. Kansını gör. Bu yUzUğU 
göster. "Beni, AbJuılah gonderdi 
İşte, nişanesi... eBn, Kaysı görece • 
ğim. Ona gizli<:e bir şey soyliyece. 
ğim.,, de. Kıs ile karşılaşır kal'fl· 
!aşmaz, onu blr ha.m~ed~ devir. Ba. 
şmı kes. Bana getir. 

IAN 
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Yazan: Ziya Şakir Balık Konserveciliği Kesilmez, 
K • 1 
esın .•. 

.. Bu emri alan adam, dev gibi bir 
vucuda ma!ikti. Onun içiri Muhta. 
r:n emrini kolayca ir.rn etmiş .. Bi
raz sonra; Kaysın kanlar damhyan 
kellesini, tepe8indek i saçından t•ı. 
tup sallıya, sallıya gt-lirerek: 

- Buyurun, Yi Emir •. Kaysın 
kellesi, demişti. 

8 irkaç giln zarfında, .yüzler • 
ce kişinin kafası koparıl

mıştı. Fakat intikamcılar, yine ka. 
!!'l doymamıştı. Bılhassa herkesin 
kin ve gayzi, (Şimrner üzerinde top
lanmıştı. (!mamı Hüseyin) in ka.. 
!asını hançerle kes~r. bu adamı her 
tarafta arıyorlar, b!r tiııfü bulamı
) orlardı. 
. Şimmer; Kiıfeden firar etmişti. 

Eerkesçe meçhul o!a.n bir köşede 
gizlenmişti. Fakat bu köşe, nere. 
d 'di"' e 1 • .. u r arafmdan •aade-
ôılen para mUklfatlıırı, rütbe ve 
mansap vaatları, hiç bir fayda te
min etmemişti. Şimmerin izi, ele ge
çirilmişti 

----------------------------~ Bu iş için de Pamuk loLiği 
P l~-asamızda pa.mUk ipliği çok azalmı, oldu

ğundan Ticaret odasına sık sık müracaat 
edilerek iplik istenilmektedir. Bazı tüccarlanmız 
fabrikalann bulunduğu \'iliyetlere giderek ora
dan iplik atın alnıaktadrrJar. Şehrimizde 6, 8, J O, 
12, 14, numaralı iplik kalmamış gibidir. Ticaret O· 

dur, trikotaj, çorap, dokuma fabrika ,.e tezgahla· 
nrun ihtiyacını temin için Mersin, Adana, Tar.ım:.. 
Ticaret odalanna milracaat ederek o mmtakalar 
daki fabrikalann İstanbul plyassma iplik göndt'J· 
mel eri bildirilmlşt ir. 

Tedbir isteniyor. 

Zeytin 
Bereketli 
Olacak 

Hayaların yağışlı gitmesi bUtün 
müstahl!lillerin ytizünU güldürmüştür. 
Ayvalık, Burhaniye ve Edrcmitten 
piya.sş.mıza gelen haberlere nazaran, 
oralarda bereketli yağmurlar yağmış
tır. Bu sene en zengin zeytin mıntaka. 
sı olan bu ha valide zeytin mahsulü 
çok iyi göriinmektedir. Hastalık ve 
tabit arızalar olmadığ ıtakdirde yeni 
mahsulün bol ve nefis olacağı ve ge. 
çen senenin bıraktı~ zirat ve iktısadi 
boşluğu dolduracağı tahmin olunmak. 
tadır. 

Yağmurların tesirli ve havaların 
serin gitmesi vilayet dahilinde ziraat 
faaliyetini artırmış, bazı yazlık zeri. 
yata ba.{jlanmış ve bazı yerlerde ise 
yazlıkların ekilmesi bitirilmiştir. 

Trikotajcılar Toplandı 

H avalar yüıünden dört gündenberi balık 
lutulamamıttır. Limanımızda sekiz 

İtalyan vapuru ile iki Yunan gemiai balık bek
lemektedir. Balıkçıların verdiği malumata gö
re, Adalar elraf ında yerletmit abüyük balık 
kümeleri görülmektedir. Tor1'lerin havalar 
ıımmcıya kadar Adalar civarında barındık-
ları ve ıonra Kardenize çıktıkları ıöylenmek

\ 
-ı tedir. Bu it:barla ihracat balığı 

Yumurta 
İhracatı 
Başlıyor 

Yumurta piyasası durgun olarak de
vam etmektedir. Yumurta ihracat za. 
manı yaklaşmış olduğundan ihracat • 
çılar faaliyete geçmişlerdir. Şu kadar 
ki en esaslı müşterimiz olan ispanya. 
nın harp ile meşgul bulunması oraya 
)-ıımurta ihracına imkan bırakn'ıa . 
maktadır. Yumurta alıcılarımız an • 
cak Almanya, İtalya, Çekoslovakya 
dan ibaret kalmıştır. 

lktısat Vekaletince yumurt::ı mesc. 
lesi ehemmiyetle etilt edilmekte ve 
yeni mahrcçler için tetkikat yapıl. 
maktadır. 

Çivit ucuzladı 
Şehrimizde muhtelif mı.ricalarla çi

vit imal eden müesseselerin biribir
lerine rekabeti yüzünden civit fiyat. 
lan uouzla.mıştır. Bu müesseselerin 

· lodoalar batlamazıa Mayııın on 
betine kadar tutulabilecektir. 
Balık yakahyan vasıtalarımız 4:S • 

50 kadar motörle 20 kadar balıkçı ka. 
)'ığıdır. Soı. günlerde orkinos tutul
mamaktadır. Konser\'e için satın ah. 
nan Türk sularının balıklan İtalya 
ve Adalarda konsen·e haline getiril. 
dikten sonra Amrcikaya kadar gön. 
derilmektedir. 

Yılan Balığı llıracah 

"Balıkçılarımız, balık işlerinin De
nizbanka geçtiği takdirde ve laracat 
Ofisinin yardımı ile çok ehemmiyet 
kaaznacağıru ve §ehrimizde konserva 
tesisatı yapılırsa taze konserveleri • 
mizin dünya piyasasında rakipsiz o • 
larak yer tutacağı kanaatindedirler. 
Dün İhracat Ofisinden aldığımız ma.. 
Ilımat ta bu kanaati kuwetlendirmiış
tir. Hatta Ofisçe, ihracat balığı ara. 
sm~a yıl~n balıklarına da ehemmiyet 
verılmesı ,ve memleektimizde istihlak 
cdilmiyen bu cins balıkların hariç 
memleketlere gönderilmesi lazımdır. 
Ç~~.cce.gölüniln yılan balığı için çok 
mu~ıt bır yer olduğu ve hatta orada 
P.isikü!~ür yapılara kbahk yetiştirile. 
bılecegı de kaydedilmektedir • 

Terazi Buhranına 
Sebep Yoi! 

.. Dil~ trikotajcılarla çorap fabrika. alam.eti farika bakımmdan aralarnı. 
torlen aanayi birli~inô toplanara'k d_a hı~ anlaşamn.mnzlık uaşglnıtcrmi~
lk~sat Ve~aletine gönderilecek rapo. tir. Bır fa b r l k a tör k en d i 
ra ılA.ve edılece'k mutalealarını bildir- markalannrn soğuk damga ile çivitler 
mi§lerdir. Dericilerin de mUtaleala. üzerine basılmrş olmasını ileri süre
n 8:1~ı~ ve raporlar Vekalete gön. rek teselli için Ticaret odasına mUra-

(Arkası var) denlmı§tir. caat etmiştir. 

Terazi imal edenlerin şlkiyeti 0-. 
rine başlıyan tetkikat iddialann dof. 
nıluğunu göstermektedir. Bütiln ima. 
lithanelerin tesbit edilen stoklan, 
şehrimizde altı aylık ihtiyacı karşılı
yacak miktarda hazır terazi bulundu. 
ğunu göstermektedir. L 

____ k___ ....... 
.. O M A N!!!ii~;Jl!tfüi!fü'.ii!i!ifüfüfü!fü ZAHiRE 
ffüMilliii@fMlMHM EK iMi"N. BORSASI f ---

ô"G'·C!j·:·=·:r:·:L ER · .............. ·.·.······· 
Midye Doı~::~m~N~ırntt~w ~ ~ .. -

Rahmetli AhmP-t ll~im midye 
dolmurnr çok se,·ennlş, diye rll'L 
:Yet ederler. Onun gibi me§hUr bir 
şairin mJdye31 se,·mesl bo haynn. 
cık ~ln, şllphf.81.z. bü~·ük bir şetti. 
tir; fakat pirin mJdyeyi niçin ıte\'. 
diğf de, bence, düşünWec.ek bir 
1De8eledlr. 

BORSA 
8 NİSAN PERŞEMBE 

PARALAR 

\'&J.c1i.. midyenin daha yenll. 
mezden önce pirleri hoşnut ede. 
çok taraflan \'ardır. Bir kere 
manzara8ı: MJd)·eler deniz kena. 
nndakl kayalann üzerine yapışıp 

da o kayalar cezir zamanı denizin 
üzerinden meydana Çtkhklan , . ._ 
kit midyelerin ~örünü~ü ger • 
~elet.en plrane olur .. Sonra, rnld
)·enin kabuğu dışansından kapka.. 
ra olmakla beraber, l~erlsJ bazaıt 
koya ma\·I. hazan da ergtı\'&Jliye 
yakin mor renkte oldufwıdan bu 
da ,aırtn ho~una ,gldebUlr ..• Daha 
tonra mldye)1 kaya) a bağlıyan o 
fneeclk "sedef saçı", Hint im • 

~lannı önne-fe yarayan U.Jlere 
benzetenler olmuştur. Her pir de 
kf!lldl tiirlerinl Hint kumqr gibi 
görmek ister ... Acaba, rahmetli bu 
seMplerden dolayı mı midye)i 8e''· 

mlştf • 
Bf'll Ö'f'le sanıyorum. Jlf!nhn dil. 

ıtlinlil~ ~öre, ·Ahmet Hatim baş 
ka bir büyük şaire nazire söyllye. 
bilmek )(in mld~·e~i se\•erdl. J~tfn 
~iri VJrjil istiridyeyi ~ok te\•dl. 
ğinden Çanakkale boğazını: 

Ostrlferl fau<'.8 tententur 
Abydl 

Diye dünyalm mutlu bir yeri o. 
lam.k sena etml§tl. ( Abydl dediği 
yer bizim pudfkl adile Nağara bur
nudur.) Çan~alf'nln 18tlrid~·esine 
mukabil İstanbul bopzmm da mld 
yesl boldur. Onun için Ahmet Ha. 
Şhn tstanbr.! Boğazının midyelerin
den ilham almak isterdi .• 

.Ancak, bo lntihabmda pek te 

isabet etmediğin} elbette l<ab 1 
dersiniz. İlkin midye, istirid,.: k=:, 
da.r kibar bir JiYecek değiİdlr, o 
kadar ki midyeye fukara lsthid~·e 
•I diyenler de l'Brdır n_1 · · 

• .D(J \'e ucuz; 
şeyler hiç bir '\'akit ~rlere ilham 
verememişlerdir. 

da~erç! midye insanı istiridyeden 
a 1~ i besler. Çünkü birlnchdnde 

~r"'~ 
1
°lhümln, gerek yağ nlsmetl 

ncıs ndekinden daha fazladır. 
~akat buna karşılık istiridyenin 

azmi pek kola3·drr. Bundan baş
ka midyenin lfrazatmı artırdığından 
ba..~ka yemeklerin haznu da koJa''· 
laşır. İnsan bir günde, hatti bir 
otnru,ta., bir düzine fstlrldyt"rl ko. 
Jayea YİJ·ehUlr. Bu da bir gllnlük 
~da lhtfJ·acrnrn onda birini t.emln 
eder· Hazmı bozuk olanlara, has. 
tahktan yeni kalkanlara \"fi pek 
yorgun klmsel.-re 18ttrtd,·e tnsL 
ye ederler. Bundan dolavı 

0

ona un. 
gfnler için balıkyağı diyenler de 
olmuştur. 

Mld)·eye Jtelln~. ha.tııt memJt-kP.t
lerdf' olduğu gibi, çiğ ~· .. ya başlan. 
mr~, ~·ahnt - Bizde oldııiu glbl
pllakl ''eya tavada kı7.artrlarak ye. 
nildiği halde bile ha:ıml ağırdır. 
Midye dolmıuımda pirinç \'fi baha. 
rat ona hoşça bir Jenet katmakla 
beraber, hafif olmıu; akslnP., daha 
ağırlaşır. Hf'r hMgl şeklinde olur
sa olsun. midyeden çok yeme.ite 
gelmez. Pek tau. olduğu halde de 
yine mlde3i bozar • 

MJdyenln en btı31ik kabahati, in
sanı zehJrllyebUmesldlr. Onun ka. 
raclğerfnde hazan mJtUatoksfn 
denilen bir zehir huıl olur bo da 
dünyada en şiddetli zehlrle~en hl. 
rl olan kürara muadildir. İnsanda 
fel~ hasıl eder. Midyeler hu zehirli 
en ziyade ilkbahar \'e yaz mel"Slm.. 
)erinde hbıl edf'..rler. 

Bazı kfımeler midyenin zehirf. 

Buida7 yumuşak 6.2ı -.-
Bulday ıert 6.15 6.25 
Arpa Anadol 4.35 4.38 
Çavdar 5.- 5. 5 
Keten tohumu 9.10 -.-
Mısır ıarı 4.36 .5. 2 
Yapak nadol 53 -.-
Tiftik deri 102 107 

O l Lr.: N 
Bufday 207 Ton 
Çavdar 60 Ton 
Arpa 90 Ton 
Mısır 60 Ton 
Un 80 Ton 
Yulaf ıs Ton 
Fuulye 4 Ton 

DIŞ Fi ATLAR 
Bufdıy Liverpul 
Buiday Sikaıo 
Bufday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fmdılı: G. Hımburc 
Fmdık L. Hamburır 

-
7.08 Kr. 
6 . .58 Kr. 
6.86 Kr. 

I.5.96 Kr. 
3.99 Kr. 
8,24 Kr. 

83.8.5 Kr. 
83.34 Kr. 

ne hiç tahammiU edemezler, bir 
tek midye yeyince zehlrlenlrler. 
Fakat azına tahammül edenlerin 
de ~ok yedikleri \'akit zehirlendik. 
leli olur. 

Mid,·e ile :ıehlrltnf'nln hafif şek. 
linde, ba.' dönmMI, bulantı, tek. 
mil liihıdda ka.,ıntı olur. Sonra 
insan )'ffiiğinl kendi kendine ~ıka. 
nr, kurtulur. 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Lıret 
Belı;ika franırı 
Dr .. hmi 

610.-
123.-
112.-
120.-
80.
ı8.-

lıvic;re Fr. 
Leva 
Silinı 
Florın 

565.-
20.-
21.-
63.-

Çekoılovalı luo. 
Mark 

70.-
25.-
20.-Zloti 

Penco 
Le7 
Dinar 
İ!ıvec lruro .... 
Altm 
Banknot 

21.-
12,-
48.-
30-

1045.-
247.-

ÇEKLER 

Londra 
Nev.york 
Pariı 
Milino 
Brukıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prac 
Viyana 
Madrid 
Bcrlin 
Varıova 
Buda peşte 
Biıkreş 
Belcrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

620.-
0.7893 

17.237.5 
15.-

4.689.5 
88.1450 
3.4680 

64.1935 
1.4410 

22.6693 
4.2338 

11.4275 
1.9630 
4.1775 
3.9920 

107.9093 
34.5967 

2.7650 
24.77 

3.1450 

622.-
126.-
116.-
12~-
84.-
22.-
:7~.-
23.-
23.-
66.-
7S.-
21.-
22.50 
24.-
14-
52.-
32-

1046.-
241.-

620.50 
0.7111 

17.2325 
14.9910 
4.6850 

88.0740 
3.4650 

64.1418 
1.44 

22.6510 
4.23 

l 1.4182 
1.9625 
4.ı740 
3.9887 

ıo7.6550 
34.5688 
2.7630 

24.79 
3.1260 

Daha şiddetli şeklinde ~ıkara

maz. o \"akit ba)·ğthk ttellr. ellf!r 
\'e ayaklar üşür'., bazılannda yük. 
sek ateş olur, hemen yetlşUemez. 
se felç pek fena bir netice verebl. 
lir. Vaktinde yetlşillr ve midyeden 
zehirlenme anlqılırsa, midedeki 
midyeleri çıka.rttınnağa çalı§mak 

Dün borsada muameleler gev§ek 
geçmiştir Paristen Türk borcu için 
sabah ve akşam telgraflarında 278 
frank gelmiştir. Borsamızda 2i,&:s 
liradan açılan alış verioler 21,10 lira.
da kalmıştır. 

lbrmdır .• 
Midye dolmasını pek ~k Se\"Se.. 

nlz bile, ondan a.z yiyiniz , .e mld. 
yc~i pişirttirirken suyun içerisine 
bir kah,·e k~ığr karbonat atmağl 
- sakın - unutmayınız. Bununla 
midye zehirlain önü blfaz aluıır. 

Paris borsası da gevşek geçtiği t • 
çin frank biraz dU§mUş, 106,15 jken 
106,88 olmuştur. Merkez Bankam 
hisseleri 93,5 liradır. Anadolu, Erzu. 
nım - Sivas, Ergani hisseelri fiyat. 
lannda hiç bir değişiklik olmamı§tır. 
Bu hisseler üzerinde esaslı bir mua
mele geçmemiştir. 
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Suriye Mektubu: 1 ŞEYTANi KERAMETLER GÖSTEREN .. ı 
Suriyede Vataniler 
15 Grupa Ayrlldı 
Bütün Gruplar Mevkii lktidarn Geçmek 

için Biribirleri Aleyhinde Çabşıyorlar 
Şam, (Hususi Muhabir.imiz yazıyor) - Suriyenin resmi ma

kamlarını bugün itıal eden bir çok meseleler var. Cebelidürüzde
ki ayaklanma bunun batında geliyor. Bu ayaklanmanın Lazkiye

ye, Havrana sirayet ihtimalleri çoğalmıttır. Bu isyanlara sebep, 

Suriye Vatanilerinin müfrit hareketleridir. 

1 
Suriye resmi makamlannı Dirzorda ı ----------

panyası tarafmdan imtiyazı istenilen a p u c u a r 
j 
çıktığı ha.her verilen ve A B. C. kum ç ı ı 

• 
Hindi.tanın mefhur /pili Hintli kızı 

petrol işi de ehemmiyetle meşgul edi 
vor. Bu meseleye ait bütün müzake- H U d Uf fa 
reler !Wn derece gizli tutulduğu için 

Bir Hintli Fakiri Bufun 
vaziyetin iç yüzü hakkında kimse bir T k 
şey bilmiyor. eşvi 

Glfflağa kadar borca girmek 

Tek lngiliz Ordularını 
Başına Uğraştırıyor 

istiyormuı Go·· ru·· yor 
A. B. C. kumpanyası Irak petrol 

kuyularından bir knım.mı istismar 
etmektedir. Dirzorda petrolun keşfo
lunması iu yeni bir hldise değildir. 
oldukça eskidir. Anlatıldığına göre 
Irak petrollerinin asıl kaynağı Dir • 
zordadır. Keşifler yapıldıktan 90nra 

Birkaç aydanbeıi Hindistanda a-ı--· - . . Suriye hükümeti ile kumpanya ara -
yaklanmalara. İngilizler artık alışroiş- :,a~ t>:nzıyenil klıed~ w~ak.~rilılUblr Hinüt- sında müzak~reler başlamış, nihayet 
lard.J}. Hatta• =--nere ksn·•ı bır" cephe ının ge .. çıtten er ıgı _go yor. S· d b" u-• ~ - :.- kumpanya ile hükumet arasın a. ır 

bil t --··.ı:- tın· tir H" d. ta d k. tüne hucum edere« sag yakalıyorlar. 1 ta e ecal)w:ı e ış • ın ıs n a ı Şeh .rd"k . ak. fak" . itilafname imzalanmıştır. Gazete er 
İngiliz krt'alarmın kumandanı hergün ~~ .~eti 1 len ~ nl ıt İ ilı.n evvel- rafından verilen malümata bakılırsa 
neşrettiği resmi te~liğle, sanki harp H~ gtlo~p ta:umışt 0 da.karedip 1

1meşhur kumpanya her yıl hükumete 600.000 
cephesi haberlerini veriyor gibi "Şi- tıkın 1 oldugunal u. ~d 1 rtmyor S:be· Ytlır- isterlin verecek bundan başka hük<i· 

. faal. b paçavr ar ıçın e ıs a no e- 000 000 mal cephesınde mutat ıyetten aş il titr' ff tr rul bilf' mete yirmi sene müddetle 20, · 
ita bir şey yoktur.,, Yahut "askerle- ralle .. ~yen ınzı·kıteso el~ un su- isterlin borç temin edeeek ve bu borç 
· ize + .. ., b. k en ışıtmeme ı n g ıyor ve tam nm su "'°'!iıyan ır ervan pusuya . . . . . .. tan faiz almıyacaktır. 

düşürülmüştür.,, satırlarını yazmak- bır ~lsı_z ~9;;;!ıdı yğapı~or. b"Gunl~rce Gaıeteler hiç memnun değil 
tadır. İ§in şayanı hayret noktası da, çalış dıgı H' :ı'. ~ ~n il~ ~ kebme Gazetelerin bir kuımı hükumetin 
Hindistandaki İngiliz a.skerl kıt'a.la.- ~~1=1:~yan ın ıyı edn~ .1 b~r urşduna bu har~ket tarzından memnun değil· 
rıru haftalardanberi · al eden kuv- ı~ten sonra ces ını ır mey an- dir. Bu gazetelere göre htikümet yir· 

. . ışg da yaktırıyorlar. 
vet bır tek msanm gahsmda toplan· A d d""rt .. ed .. k" mi milyon isterlin borç alacak olurea. 
masıdır. ra an ° gun geçm en yuz ı- bu para ile ordu vücuda getirmiye, 

şUik bir çetenin başmda bir İngiliz 
İpili bir fakir İngilizlere karşı ayak- tayyare almıya çalışacak, sil&h te -

1 V t d l h ·· müfrezesine pusu kuran Hintli fakir darik edecek, tamtakır olan hazine-
anmıştır. a an aş arma er gun ye- canlı olarak yine lngilizlerin 1 a~ısı-

ni yeni şeytani kerametler gösterip k sini besliyecek, kısa bir zaman içinde 
etrafında taraftarlarını artıran bu na çı ıyor. . . . bu para elden gidecek, cebren para· 

~• 1 • t • ak 1 Bu vakayı da ınceden ınceye tetkık .. d . li h .. k • t buna • .ıA-... h. -vo ... .,., vP ~n 121 ı er- vt o emı'l·e ge nce u ume 
~ ~ eaıen ınguız kttmanGanlıgt -'§U neuce- .,. - b JI k f · mez şeyle nerkesi şaşirtm~trr. Onun ımkan u amıyaca ve o zaman aız 

DJUCizelerini işiten Hintliler kendisi. ye var;yor: • '-ı işlemiye başladıktan başka hakiki 
nin bir münci olduğuna kanaat getir. Fakır 0 . geçıtten b.ranar~arile ra - istismar siya.seti de baş gösterecek 
meg~e başlamı•lardır. Onu takibe ko- hat geçebilmek Uure kendıne benzi- hilk" t .d . tik 1 al ~ . . ve ume yenı en ıs raz ar -
yulmu• olan İngiliz askerleri Hintli yen bir dilsiz Hintli fedaıyi ilerl yol- b 1 kt S yel" mü 

!i • • • • • • mıya mec ur o aca ır. ur. ı • 
fakire "Kızıl Sakallı Şeytan., lakabı. laakmıştakv~ btu ~~n~_.;edaıtyı ılen yol. tehassıslara göre Dirzor petrolünün 
nı vermişlerdir. r ıp en IK.Uı uwmuş ur. "d . . t ·1 

T b .. b' ~. .. .1 k .u varı atı senede yırmı, o uz mı yon 
Hintl:nin garip kerametleri a ıı ırl\aç gun evveı urşuna w· . t ti b "t h ·ı· k ld :r... b"ld. il f k" . k ıs er n tutacak, ya ancı mu e aaıns-

Hintlinin mucize vak'alarından bir- zı ıp ya 1 16' 
1 ır ~ a ırm te rar lara göre varidatın tutarı daha çok 

kaçını ııı:ıagwıya nakledecegız.- Hintliler meydana çıkması ka.bıleler arasında fazla 1 kt 
~ h .k ı·d ~~· . i H. u· o aca ır. 

arasında mühun" tesır:· ·1 ~r yapan bu an u a e ı.a)ınn yapıyor ve ın ı- K i b l k U 
a; • tarafta .. d .. wal umpanyanm şe a, ama zere 

vak'alarm ekserisi, za.nnedildıği gibi nın rlan gun en gune çog ı- olduğunu gösteren birçok emareler 
insan oğlunun yapamıyacağı şeytani yor. .. . . . vardır. Kumpanya lraktan birçok a· 
,eyler değildir. Fakat tesadüfler ve ~~gunk~ vaziyette J:iı~dıstandakı lat ve edevatı getirtmiş, muhafaza 
fakirin wkfı.sı, evvelden alınan terti- tngıl~z krt ~armm tM bır ınsanla uğ- tertibatı almış, yer kiralamış, toprak 
bat sayesinde Hintliyi §eytani fjir r~tı~ı soylemek yanlış _olmaz. L~- ları çizmiştir. Hükumet ise, he.nüz bir 
mahlük haline getirmiştir. kın ° ınsa~ ~a .~1~ a.~ca sıgmıy=~ ~: şey yapılmadığını, anlaşmanın da im-

Bir gün İngiliz takip milfre7Jelerine hayalet gıbi gozukup kavbolu~ . zalanmadığını ve imtiyazın verilme-
Hintli fa.kirin maiyetile bir tepede bu- her İngilizlerin önüne çıktıkça bırkaç diğini söylemektedir. 
lunduğunu haber veriyorlar. Hintliyi cana mal oluyor. Gazeteler bu yüzden hükumete ça 
canlı yakalamak Uzere hemen tepeyi Gandiye göre tıyor ve hükumetle istihza ediyor. 
saran müfreze muha.sa.ra çemberini ı Bombaydaıı gelen son haberlere na Vataniler arasmcJa ayr1/ık Yar 
sıkıştıra sıkıştıra nihayet Hintliyi bir zaran; Hindistan orduları kumandanı Vatani partisine gelince, bu parti, 
uçurumun kenarına kadar sürüyor. fazla kan dökülmemesi için Hintliye kendi mensupları arumda çıkan ih· 
Hintli fakir kurtuluş çaresinin kal • ~ir anlaşma teklif etmiştir. Hintli bu ti18.fla.r yüzünden 15 gruba aynlmlf
ma.dığını görünce İngilizlerin eline teklüe ~imal cephesindeki iki İngiliz tır. Bu grupların her biri ekseriyet 
dU.,mcl<ten, ölmeği tercih eden bir ha· kıt'ası arasındaki yegane telgraf hat- tetkil etmiye çalıfıyorlar. Vatanile • 
reketle uçurumdan aşağı kendini a- tmı taraftarlarına iptal ettirmekle rin başında Haşim Atası bulunmakta. 
tıyor. mukabele etmiştir. dır. Bu zat Humusludur. Kabineyi teş 
Uçuruma atılıp ölmedi . Hindistan istiklali için fikri ve pro- kil etmekte olan Vezirlerin birçoğu 
İngiliz müfrezeleri de Hintlinin u- paganda yolu ile seneelrdenberi çalı. da Humu.a ve Şamlıdırlar. Bundan do 

şan Gandinin bu fakir hakkında aöy. layı Halep vilayeti ve bu vilayete cl
çurwn dibinde bin bir parça olduğu-

lediği sö:r.ler: va.r olan yerler halkı kabinenin aley 
na hükmederek canlısını değil, ölü- _ Bu genç, ya biltiln Hindistanı hindedirler. Yalnız nazırlardan dok -
aünü getiremediklerine sıkılmış bir kurtaracak, yahut mahvedecektir. tor Abdilrra.hman Kiyali Haleplidir. 
vaziyette yerlerine dönüyorlar. Bütün gruplar mevki iktidara geç -

Halbuki bir hafta geçmeden ayni Tütün Deposundan mek için biribirlerini devirmek yolu. 
Hintlinin bir mekkare kolunu pusuya nu takip ediyorlar. 

dütU:rüp, mevzi almış koca bir taburu Çallnan Paralar Demirgömlekliler 
•usuz bıraktığı anlaşılıyor. Demirgömlekliler, sırtlannda gllmU. 

Mucize olduğuna hükmedilen ~u va- Evvelki hafta, Beşikta§taki Abdi. şil renkte gömlek, ellerinde izci sopuı 
kanın na.stl cereyan ettiğini anlamak nin tütün deposundan çalınan 3000 t&.Jıyan genç lzcilerdir. Bunlar klmi
tlzere uçurumun her tarafı tekrar mu liraya. ait tahkikat devam etmekte _ len vatani partisine mensupturlar. 
ayene edildiği vakit mesele anlaşılı- d" Rivayete nazaran Suriyenin milstak-
yor. Yukardan bakarken gözükmiyen ır. bel ordusunu teşkil edeeeklerdir. Her 

Parmak izleri Uzerine zannaltma 
bir toprak çıkıntıs!°ın kendini aşağı alınan İbrahimle hadise gecesi geç izci teşkilatı askeri krtalar halinde 
atarken hesaplı hareket eden bir a- vakit depoda çalışan garBOn Mihailin talim ve terbiye görmilşlerdir. 
damı muhafaza edebileceğine hü«me- Bu izci teşkilatım kuran -

ııuçlu olduğunu gösterecek bir delil 
diliyor. Bu muayeneyı· vapan İngiliz- lar vaktiyle Türk ordusunda 

J bulunamamıştır. İbra.himle Mihailin 
ler işin basit bir müvazene meselesi bulunmuş Suriyeli zabitlerdir. Suri· 
olduğunu farkediyorlar. Fakat Hintli evlerinde yapılan araştırmalardan ye ile Fransa arasındaki son muahe
yerliler hadiseyi fakirin mucizesine da mfuııbet bir netice elde edilememi§.. deden evvel yapılmış olan bu teşkilat 
hamlederek etrafına daha. sadakatle tir. Be§lkt.q wlh h!kimliği, ta.hkika.. muahede imzalanınca birdenbire 

tma. devam olunmak üzere İbrahim toplanıyorlar. meydana çıkmıştır. Bunların piyade 
hakkında. muvakkat tevkif karan ver. tar 1 rl u 

Kurtuna dizilip yakıldıiı halde ım e yaptıklan ve giz depolar-
miştir da ıillhlan da bulunduğu söylen • 

Jatıyor 

Yine bir gün İngiliz kumandanlığı 
Hintlinin taraftarlarile bir dağ geçi
dinden başka bir semte gideceğini ha
ber alarak geçidi sanyorlar. 
Akşamm alaca karanlığında. tıpkı 

Ankaradaki Elçiler 

Ankarada bulıunmakta olan hemen 
bütiln elçilerin yazı geçirmek üzere 
bu hafta i~inde İatanbula gelmeleri 
beklenmektedir. 

mektedir. Fransız kumandanı Vata -
nilerin bu izci teşkilatının grup ve 
takım halinde gezmelerini menetmlş 
tir • 

Yeni teıkil6f 
Vatant Parti!inin yeni bir teşkillt 

{B&.Jı 1 incide) 
hada huzur ve sUkünu muhafazaya 
amade olduğu anlaşılmaktadır. 

Boyuna •ilah dağıtıyorlar 
Urfa, 8 (Tan muhabirinden) -

Hududumuz civarındaki Suriye köy
lülerinden Arap olanlar tamamen si
llhlandırılmıştır. Yalnız Arap pına • 
nnda 400 den fazla silah dağrtılmış
tır. Silahlı Araplar, her vesileden is
tifade ederek aleyhimizde tahrik o -
lunmaktadırlar. 

Suriyede huzursuzluk 
Halep, 8 (Hususi) - Kırıkhanda 

süngülülerin nezareti altında kam • 
çı ile Halebe sevkedilen Türklere ya
pılan zulümler, Hatayda. yapılan soy 
gunlar ve propagandalar Arap halkı 
arasında da teessilr uyandırmıştır. 

Araplar, kanunsuz ve hiçbir vicdani 
esasa dayanmıyan bu hareketlerin 
mesulU olarak kendilerinin gösteril • 
mesi istirabile mustariptirler. 

Arap ileri gelenleri şu dlişilncede
dir: Vataniler, Araplığı mahvediyor -
la.r:. Hata.ya• 4lmadık-sulüm yapıyor 
lar. Şimdi de Cebelüdürüzde isyana 
sebep oldular. Bunlar Arap kanını ve 
malını feda etmeyi sadece kendi mev 
kilerini muhafaza için bir va.sıta ta -
nımaktadırlar. 

Vataniler anla,amıyorlar 
Adana, 8 (Tan muhabirinden) 

Suriye meclisinin 18 nisanda toplan
muı mükarrerdir. Alman haberlere 
göre, fevkalade toplantıya çağırıla. • 
cak olan mecli8ten kabineye itimat 
reyi istenecektir. Vataniler arasında 
ki tesanüdün sarsılması dolayısile it
tifak imkansız görülmekte ve kabine 
nin istifa edeceği hakkında kuvvetli 
bir şayia dolaşmaktadır. 

Halepliler de mali istiklal istemek
tedirler. Bunlara kendi gelirlerinin 
hudutları içinde sarfedilmesini temin 
yolunda teşebbilse geçmişlerdir. 

Cebeli Huran ve Kürt dağındaki 

hadiseler çoğalmakla beraber bede. 
viler de her sene bu mevsimde verdik 
leri fidyeyi ödemekten imtina ve tah 
sildarlara silahla. mukabele etmif -
terdir. 

Yozgat 
Kaplıcaları 
Bakımsız 

Yozgat, <TAN) - Yozgadm Güzel 
kaplıcal&n vardır. Fakat bunlardan 
(Zor Niki.h) ı temsil etmek üzere bu. 
kımsızdır. Terzili kaplıcası oldukça 
muntazamdır. Bu kaplıcanın pek es
ki zamanlardan kalma olduğu, yam 
baJJındaki bir saray hara.besinden an. 
!aşılmaktadır . 

Trenin kırk kilometre uzaktaki 
Yerköy istasyonundan geçmesi ve 
buraya uğramaması yüzünden ticari 
vaziyeti sarsılmış olan Yozgatta bu 
gUnkünden geniş bir hareket temini 
için kaplıcalann imarı lüzumunu ile
ri sürenler çoktur. 

vücuda getirmek için gençlerden, de 
mirgömleklilerden seçtiği kimseleri 
bUtUn Suriyede iane toplamzya rne -
mur etm~tir. Herkes ugari bir frank 
vermlye mecbur tutulmuştur. Her 
gün dilkkln dilkkan, ev, ev dolaşan 
bu gençler para toplamaktadırlar. 

Toplanacak olan bu para ile tayya· 
re 21atm alınacağı mevsukan U;itil • 
miştir. - L. L. 

Taç Giyme 
Töreninde 

Londra, 8 (TAN) - 20 mayısta 
kralın taç giyme mera.simi münase
betile yapılacak bahri geçit resminde 
İngiltereyi 114 parça cüzütam temsil 
edecektir: 10 zırhlı, 12 kruvazör, 24 
tahtelbahir, 4 tayyare gemisi. 7 torpi· 
to muhribi filosu .. 

Taç giyme mera•iminJe Türkiye 
İngiltere kralı sa.majeste altıncı 

Jorjun taç giyme mera.simine iştirak 
edecek olan Başvekilimiz İsmet lnö
nUne Hariciye Vekili Doktor Bay 
Tevfik Rüştü Aras, General izzettin, 
Amiral Şükrü Okan ve Muhafız Ala
yı Komutanı Bay uma.il Hakkı ile 
Maliye Vekİlleti ve Hariciye Veitlleti 
hususi kalem müdürleri refakat ede
cektir. 

H~yetle birlikte bir piyade krt'ası 
da gidecektir. Heyetimizi Londraya 
götürecek olan Ege vapuruna Koca
tepe torpitomuz da refakat edecektir. 

lzmitte Tütün 

Piyasası Düşük 
!zmit (TAN) - Bu sene itinalı bir 

surette yetiştirilen ve şimdiye kadar 
200 bin kilosu inhi8arlar ambarına 
gelen İzmit tUtünlerinden ya.ruıı aa. 
tılmıştır. Satış fiyatları 20 - 50 ku· 
ruş arasındadır ki düışüktUr. 

Satılan bazı mahsul bedelinin, zilr. 
ra tarafından evvelce İnhisarlar ida -
resinden alınan avansları bile kapa. 
tamadığı söylenilmektedir. TUtUn 
fiyatlarmın yükseleceği ilmidi ali.ka
darlar için bir teselli olmaktadır. 

Sazlı. Koneranı ve Oyun 

Kastamonu, (TAN) -- Halke • 
vinde muallim İhsan Çeçen tarafın
dan sazlı bir konferans verilmiştir. 

M:evzuunu halk tUrküleri teşkil e. 
den bu konferansta karşılıklı mtişa
areler yapılmış, halk siirleri ve mani. 
ler sazla söylenilmiştir. 

Bundan sonra Kastamonunun ma
halli oyunu olan yanm şıkırdak ile 
meshur sepetçi oğlu oyunu oynan -
mıştır 

C Hikaveden Mabaat) 

BiR iDEALiSTiN 
HATIRATINDAN 

(Başı 6 mcıda) 

ruble, güzel.. 3 ruble de hizmet 
için, bu da güzel.. 

Sof ya, ağlamış gözlerini hayreL 
le bana çevirdi : 

- Yavrucuğum, sen bana inan
mıyor musun?. Hesap et •u hal. 
de: Yaprak rakısı içmedik mi? Ay 
ni fiyata sana votka veremezdim 
ya! Kahve ve çaya koyduğum 

kaymaklar .. Hiya.r turşuları.. Re. 
çeller, hatta kahve .. 

Mukavelemizde kahve yoktu. 
Halbuki sen her giln kahve de içi 
yordun. Hem bunların kıymeti ne. 
ki?. Üzerlerinde durmağa değ -
mez .. Haydi 12 ruble daha indire. 
yim de yuvarlak olarak 200 rub
be kalsın ..• 

- Burada ayrıca 75 ruble gös. 
teriliyor.. Halbuki bunun, neyin 
karşılığı olduğu yazılmamLf .. 

- Ne demek neyin karşılığı?. 
İşte bu güzel doğrusu .. 
Sofyanın yüzüne baktım. O ka. 

dar hayrette ve o kadar aamimiy. 
di ki bir kelime daha SÖ}"leyeme -
dirn. Elimdeki yüz rubleyi, bir de 
yilz rublelik bir senet verdim. Ba. 
vulumu sırtıma vurarak istuyon 
yolunu tuttum. 

Bana yüz ruble ödünç verecek 
bir hayır sahibi yok mu acaba?. 

Zile Halkevi Azasının Seyahati 

Tokat, (TAN) - Zile Halkevi 
gösteri şubesi azMının (Akın) ile 
(Zor Niki.h) temsil etmek üzere bu. 
raya geleceği, Amasya ve Turhala 
da gideceği söylenilmektedir. 

936 şubatı i'inde açılmış olan Zile 
Halkevi kütilphanesinde bugün 250 
kitap mevcutur ve heJ>8i de clltlidir. 

Manavgatta Arazi Yazımı 
Manavgat (TAN) - Kadılar, ça

vuşköyU, Yalçıdibi, Odaönil, Karaka
ya, Çeltikçi, Karagöz, Seyitler, Ka
raçalar, Kızıldut, Hacı Aliler, Uzun· 
lar, Boztepe, Çengelköy, Viransinir 
köylerinde arazi yazımına karışı ya
pılan itirazların tetkiki bitirilmiştir. 
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Türkçe 
İsim Alan 
Museviler 

(Başı 1 ıncıctel 
nüfus kütüğüne erkek kaydedilell 
ukere çağırılanların cinsiyet ~ul 
davalarına bakılmaktadır. tstanb 
Galatada Yeralti camii civarınd~ dfJ} 
ran Bayan Hikmet te nilfüs kagt 
erkek olarak geçtiği için Bursa sJı1 
asker şubesince askerliğe çağırıld 
için evvelisi giln mahkemeye rrı~ 
caat etmiş ve Şerafcttinle evlendiği 
ni, çocukları olduğunu, kendisiniıl 
kek sütununa yanlış geçtiğini ve e'. 
lenirken de Kocaeli mahkemesi ~ 
rafından cinsiyetinin tashih edildİP 
ni söylemiştir. Mahkeme, goeJt. 
mahkemesinden bu düzeltme kaYdi 
ni istemiştir. 

7 erfi edecek 
Kaof anlar· 

Kaptan ve rnakinistle.riıl ay baŞf!ldf 
bS,flayan terfi - imtihanlan 15 Jll' 
sanda bitmiş olacaktır. 1mtihanlst' 
elliye yakın kaptan ve makinist işti' 
rak etmiştir. İmtihan evrakları 1~ 
ra.k etmiştir. lmtihan evrakı ıJCd 
dikten sonra kazananlar birer dere" 
terfi edeceklerdir. 

Deniz müeııe•elerinin 
bilançolar 

Deniz müesseseleri bilançotaı? 
tetk!k etmekte olan heyet, DeniıY~ 
larmdaki çalışmalarını bugünlerde 
tirecektir .Heyet, Ilınan idaresi bil;.ır 
çoeunu da gözden geçirmiştir. 13' 
müesseselerin biliı.nçoları hakkJlldl 
hazırlanan raporlar bu ay içinde I>' 
karada toplanacak umumi heyet içti' 
maında tasdik edilecektir. 

Kemal Kitabofun 

Cenaze Merasi..ı 
Bir hafta evvel vefat ettiğini t 

sürle haber verdiğimiz Sovyet R 
yanm lstanl!Jul İkinci Konsolosu J{ 
mal Kitabofun cenaze meraefmt y$. 

rm saat 14 te konsolosluk binuın' 
ya.pılac:ıktrr. Kemal Kitabofun ceıı' 
zesi ,pazar günü Stari Bolşevik ~ 
vapurla Odesaya götilrillecektir. 

Merhumun kansı ve çocukları ' 
ayni vapurla Rusyaya gideceklerdi" 

Çocuk Velileri 
Ceza Göreceklet 

Tramvaydan atlıyanlar sıkı suret~ 
takip edilmekte ve cezaya çarptırır 
maktadır. Ancak tutulanlar ceza! iD' 
liyeti haiz olmıyacak derecede JdlçuJ 
olursa belediye memuralrı bu gibtll' 
rin velileri hakkında zabıt tutmalct>' 
dır. Üç gün evvel yine böyle bir ııJ
dise olmuş, iş, mahkemeye düşııtill' 
tür. 

Tramvaydan athyan çocuğun ,rııı' 
si kendisinin cezalandırılmasına iti
raz etmiş, milddeiumumi de çocukl" 
nn yaptığı suçlardan dolayı gerek ,,. 
mumt mevzuatta, gerek belediye ti' 
limatnamesinde bir hükUm bulu~ 
dığından kadını serbest bırakmıştır· 

Bu mesele, dün Şehir Meclisinde " 
hemmiyetle müzakere mevzuu oıınılt 
tur. Neticede: ı' 

"Tramvay, otobüs, otomobil gi., 
nakil vasıtalarına giderken binnte.,. 
inmek, basamaklarda durmak ver 
dıış kısımlarına takılmak yasaktır.1?1' 
fiili yapanlar çocuklar olduğu takd~ 
de, bunların veli veya vasileriyle Jl ~ 
lerinde ikamet ettirmek suretiyle b ~ 
lara nezaret edenler mesul olur,, ft if 
!inde yeni bir madde kabul edilJ!l 
tir. ~ 

Bu madd~ belediye zabıta tatir11", 
namesinin 176 ncı maddesine ekleO 
miştir . 

it Dairesine Batvuran 

Ameleler 

Bir gaz şirketinde çalışırlarke!l ~ 
çıkta bırakılan bazı ameleler, 1§ P 
resine müracaat etmişlerdir. 

10 • 15 senedenberi çalışmakta.; 
lan bu ameleler, şirketin kendile.~ 
yeni amele muamelesi yapmak ı , 
diğini, bu takdirde evvelki hakla~ , 
nın tehlikeye uğruyabileecğini :?it , 
ketin iş kanunu vecibelerinden !' d 
çınmak teşebbüsünde bulunduğıll> 
bildirmişlerdir. ·ıcl 

lş dairesi, vaziyetin tahkikine 1 ı, 
mUfettiş memur etmiştir. ŞikAyet~, 
!er ayrı ayrı dinlenmiştir. Netice. b 
kaç güne kadar belli olacaktır. 

l 
26-4 
nac 

2 
c;eşi 

3 
k 



~~~---~--~~--~~----~~-----~~--~~~----~
==:: 9. 4 • 937 - - =================~-=== T A N 

Janda G 1 K 1 KuşTovo KULLANMANIZI TAvsıvE wERız rma ene omutan ığı 
~nkara Satınalma komisyonundan: ıO::"'ur::.~:,~~~r:~d~!;..~7.::~:·:~::!v::~~ ~:~~~ k~=~~ 

2
6- - Polı.s nıekt b" . . . lan vardır. Fabrika ve deposu: .tstanbul Çakmakçıl&r Sandalyacılar sokak 

4-937 p e 1 ihtiyacı ıçin yaptırılması gerek ahşap mobilyenın Tel. 2327. Satış yerleri: ANKARA, IZMlR, BEYOGLU Sümer Bank Yerli 
nacaktır. Uartesı gunU saat 10 da kapalı zarf eksıltmesile ihale olu • Mallar Pazarları. 

2 - Tanı 
Çtşıtten Yap~a 14100 lira kıymet biçilen bu mobilya çefit ve her 

3 - şaıtn &eak nukta.r 5-ıncı maddede gosterilmıttir . Satıbk Duba 
Akay ltletmeıi Müdürlüiünden: k&.r,ıhgınd anıeler \e plan ve resimler ve mukavele projesi 71 kuruş 

4 _ Ek~ komı.syondan alınabilir. Haliçte Piripa.şa ile cami altında idaremizin malı bulunan ve eu kesi
minden 30 santim yukarısına kadar bakır kapalı muhtelif eb'adda -8-
ağaç duba açık arttırma ile satılıktır. 

lira 50 k 
1 lnıesıne gırmek istıyenlcrin şartnamede yazılı belge ve 1057 

Dıektubunuru hık temınat makbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif 
(836) (ul bellı gun saat 9 .za kadar komısyona vermış bulunmaıarı. 

5 936) 
- Yaptırılacak Mobilye: 

Pl!n No. -
1047 
1038 

792 
671 
594 
&4 

1074 
799 

1077 
936 
637 
639 
477 
291 
674 
713 

1083 
831 

1411 
1401 

895 

1091 
686 
433 
880 
878 
844 
683 
284 
796 

1400 
1399 
1417 

848 
1408 
690 

1409 
691 
846 
695 
902 

Cinsi 

Yazihane 
Yazihane koltuğu 
Telefon masası 
Orta masaı:ıı 
Sigara muuı 
İskemle 
Koltuk 
Yazıhane 
Ya.zihane koltuğu 
Telefon masaaı 
Karton yer 
Orta muuı 
Etajer 
Daktilo masası 
Daktilo iskemlesi 
İskemle 

KUrsll 
Levazım dolabı 
Mülij dolabı 
Mut.bak dolabı 
Tek parmak dolabı 

Fotoğrafhane dolabı 
Ta.kını dolabı 

Dolap 
Servis masası 
Camlı bölmeli maıa 
Masa 
Komodin 
Çuhalı masa 
Masa 
Mülij masası 
Maaa 
Masa 
Masa 
Masa 
Masa 

1.skemle 
İskemle 
Dosya dolabı 
Muayene e.zlongu 
İakemle 

Tqtahta "Bmıf 4çin 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
3 

21 
4 
2 
1 
4 
1 
l 
1 
1 

11 
1 
1 
1 
1 

14 
1 

32 
5 
1 
1 

12 
256 
16 

3 
1 

Bu dubaların bir tanesine veya bir kaçma da pey sUrUlebilir. Arttırma 
20 Nisan 937 günü Akay Şefler Encümeninde saat 15 de başhyarak 
16 da ihalesi yapılacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere işletme 
Şefliğine ve ~ 7,50 güvenme ve arttırma paralarile o gün encümene 
gelmeleri. (1980) 

lstanbul Orman Direktörlüğünden: 
Ziraat Vekaleti için lüzumu olan elli adet çadır 7500 lira muhammen 

bedel Uzerinden kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Iateklilerin ve şart 
namesini görmek istlyenlerin 562 lira elli kuruşluk teminat mektupla • 
nyle teklifnamelerini 13-4-1937 tarihine denk Salı gününün saat on dör
de kadar latanbul Orman MUdUrlüğiınde toplanan komisyon Bafkanlı
ğına tevdileri ve ayni günde saat on bette zarflar açılırken hazır bu • 
lunmalan. (1757) 

Akay lıletmesinden: 
BUyUkada iskelesindeki 1, 2, 3, 4, ~. 6, 8 9, 11 No. lu dükkanlarla Mo

da iAkeleei üzerindeki gazino: 
Yukarda yazılı mahaller açık art.tınna usulile birer .sene müddetle ki

raya verilecektir. 
Arttırma 16-4-937 cuma günü saat 1~ de yapılacaktır. isteklilerin mez

kur gün ve saatte teklif edecekleri senelik kira bedelinin ~o 7,5 nlsbetinde 
pey akçelerile encümene gelmeleri. (1985) 

Kütahya Orman Direktörlüğünden 
Adedi Cinai 

1 Ce\•iz kaplama çerçeve 
12 Tam takım perde 
l Ceviz kaplama yazıhane 
1 Ceviz kaplama dolap 
1 Ceviz kaplama telefon 

masaıı 

4 Ceviz kaplama sigaralık 
1 Ceviz kaplama paravana 
1 Ceviz kaplama sehpa 
4 lhlamur kaplama siga • 

rahk 
2 Ihlamur kaplamalı telefon 

masası 

2 hl ur kaplama para -
vana 

:Muhammen 
bedeli 
Li. Ku 

474 00 

Muvakkat 
teminatı 

Li. Ku. 

11 10 

........... Podeat sınıf için 

130 
4 
4 30 

Mermer laş da.ıı~ tapu sicil muhafızlığtn -
liaddin utpaşada Çelebi oğlu A • 

Muhammen 
Adedi Cinsi bedeli 

hanı ~ahallesinin büyük çorapçı 
lı bir &okagında eski 24, 19 Maklup N. Türk Anonim Şirketinden: 
fı An t&ı-atı Y osefyan hanı bir tara
dUkJ:llkı mağazası ve bir tarafı 
ı-... 1 nıezkurun damlalıgı~ ve ta • 

Li. Ku 

Muvakkat 
teminatı 

Li. Ku. 

...... , ra,b·· 
"- 11 hanın havlusu ile mahdut 
~rveçh· tutu 1 mu kıyet çorapçı hanı kol-
ite de~ekle arif bir adet şerbetha
til gedıgının yuz yirmi sehım itiba
'l':ı Yedi buçuk sehmi 1253 tarıh ile 
lup ~~ bınt~ Muesanın uhtcsınde o
~nı 00 tarUıınde vef atile oğlu Ye • 
~Yana ve bunun da 1324 tarihinde 
tl~e k~ısı Hll.rfl ve evlatları A -
>'Od M' Miaaı, Toma, Nikola, Metre
liıu-,· arya, Evdokyaya ve bunlardan 
~ 1 ve Anut.as, Misail; Torna Me
lıırido Marya. Evdokyanın 1330 tari • 
Aln~ biribırıni . t~iben vef atlarile 
1\ kardeşlen Nıkolaya mUnhası
de Olduğu ve Nikolanın' 1334 tarihin 
.\..ıe~fatıle kı.zl~ Sofya, Olombıya, 
dan .;::.dıraya munhasıra olduğun • 
ltıekt.edi ısle mtikalen tcscilı ıatenil • 

Sö r. 
ltetbe ıu geçen ga)Timenkul sırf mUlk 
cSe nı thane gedikleri zecriye defterin 
denı UkayYet olup muamelatı muka.d 
f-utı.d a ~Ulga Şehremanetinde icra o
!'tlp U~u cıhetıe ahiren vukuat gö • 
)tt ı:rnı~~iıı anla.tılamadığı ka
~ elJli mümeyyizliğınden bildiril 
ıt~11llakla bu hissenin tasarruf va 
tn-. a:a11allinde tahkik olunacak • 
'ıııı ~enaıeyh bu hisse ile alaka 
t-ufty 

1 
fıyesı olanların vesaiki tasar-

~ 2~erııe birlikte tahkikat günü o
de. aa:-937 de saat 11 de mahallin 
~ek ır bulunacak memura ve bu 
httıııı~adar Eminönü tapu sicil mu
~llt. gına nıuracaatları ilin olu • 

"LA karada AKBA 
eru \'e yabancı bütün 

C&zct:eler, mecmualar 
kitaplar ' 

l! • 
er ctıuı kırtasiye ve 

Dıalr.emesi 

• 'I' .... 
t'ıoeak Analklopedlat 

Şirketimizin senelik adi umumi be 
yet toplantıaı 19 Niaan 937 pazartesi 
günü saat 15 de İatanbulda Unkapa
oı caddesinde 65 n umaraıı Merkez 
yazihanesinde toplanacaktır. MUza -
kerat ruznamesi a,ağıda yazılıdır. 
Hiaseda.rlann içtimadan on gUn evvel 
himil oldukları hiue aenetlerini Jir
ket veznesine tevdi ederek içtimada 
hazır bulunabilmek için dilhuliye va 
rakal&n alm&lan illn olunur. 

1 

4 
2 
1 
4 
2 
1 
2 

ı 

Müzakerat nıznameıi: 
18 

l - 936 yılına aid idare mecliai ve 
milrakip raporlarının okunması, 

2 _ Bu yıla aid bilinço ve kir ve Adedi 
zarar hesaplarının tetkik ve kabulile 
idare meclisinin ibrası. 

3 _ ldare meclisine aza seçilmesi. 

4 -1937 yılı içın mürakip intihabı 
ve ücretinin tesbiti. 

5 _Ticaret kanununun 323 ncU 
maddesine göre azadan birine Jirke
ti idare ve ticaret muamelelerde bu _ 
lunmak üzere idare mecU.i azuı ve 
bir firket mUdu.ı:U eıfatile. ınuarnele 
yapması için aa.Iahiyet. verilmeai. 

5 
3 
3 

' l 
ı 

1 
ı 

6 _ Hissedarların bır .kıanu tara-

f dan bedelli ve bedelaız hiue se- l9 
m ' ·1 3 netleri hakkında ven ~n maddelik 

15-3-937 tarihli takririn müzakeresi Adedi 
ve karara bağlanması. --------
TORK KöMOR MADENLER 
Anonim Şirketi Hiuedarlarına: 
Şirketimizin 16 Mart 1937 de ale-

4 
2 
2 
6 lade surette toplanan hiasedarlan u

mumi heyetince 20 Niaan 1937 den 
itibaren gerek mUmtaz ve gerekae a- 14 

Maruken yazihane 
koltuğu 

Maruken koltuk 
Maruken kanape 
Maruken kanape 
Maruken koltuk 
Ihlamur kaplı yazıhane 
Maruken sandalye 
Portatif minderli yaziha -
ne koltuğu 
Maruken silmen 

Cinsi 

Maden kömürii sobası 
Standart masa telefonu 
Menedes selekta yazı 
makinaaı 

Kumpu 
Dereceli minkale 
T. Cedveli 
Münhani çizme aleti 
Çelik ferit 

Cinsi 

Dosya dolabı 
Kütüphaneli gardiroP 
Ihlamur kaplama çerçeve 
llezeran sandalye 

400 00 

Muhammen 
bedeli 
Li. Ku 

t84 715 

Muhammen 
bedeli 
Li. Ku 

226 00 

7t 85 

Muvakkat 
teminatı 

Li. Ku. 

71 63 

Muvakkat 
teminatı 

Li. Ku. 

33 90 

ı - Yukanda cinaleri yazılı dört Parti eoya ayn, ayn veya toptan pa
zarlıkla mübayaa edilecektir. Muhammen bedelleri hizalanna konul -
mu,tur. 

di hi.ue senetlerinin tekmili, yani, -

2.000.000,· liralık blr sermaye üzerin 
den ~ 7 heaabile ve vergiler dahil ol 

mak üzere 140.000,· Türk liralık bir 
temettüün dağrtılmuı k&rarl&fmlf 

olduğundan dağıtılma ifine o günden 
itibaren Galatada Banka Komerçiya

2 - lat.ekUler bunlara alt ,artnamelerle ruimleri belli rUnden evvel 
Kütahya Orman direktörlüfUnde görebilir ve her tUrlU izahat alabilirler. 

3 - Pazarlık 115 Nilan 931 pertembf! günü saat 15 de KUtahyada Or
man direktörlüğünde mUtetekkll komisyonda olacaktır. 

le İtalyana lstanbul şube merkezi 
. 1 . b ıanacağı ilin olunur. 

gışe erınce 9.J 
Türk KömUr madenler anonim ·'lr 
. . eclisi reisi :Memduh Ezme 

4 - Muvakkat teminat miktan yukandaki cetvelde her blr parti ef}'& 
hizasında gösterilmiştir. 

Pazarlığa ayrı, ayrı veya hepsine birden lftlrak edecek isteklilerin 2490 
numaralı kanun mucibince ve ,artnamede de açıkça yazıldığı tekilde bu 
teminatı vermeleri lazımdır. (1978' 

ıı --
Dlılıt Dı11lryollır1 ıı llmıılır1 ltlılMt U. ld1111I Oiılıra 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan &fağıda yazılı (2) gurup 
malzeme ve e,ya her gurup ayn ayn ihale edilmek Uzere 22-t-937 perşem
be günU saat 10 da Haydarpaşada Gar binuı dahilinde.ki komıayon tar&· 
fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu ife girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUaU 1&atine kadar komil
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait fartnameler komisyondan paraaız olarak dağıtılmaktadır. 
l - qO kilo gliserin, 200 kilo Toz ni,adır, 200 kilo pp, 10 kilo çubuk 

halinde kUkUrt, 5000 kilo gözta§ı, 300 kilo adi hamıa kibrit, 10000 kilo 
tuzruhu muhammen bedeli 2259 lira 80 kuruş ve mu\•akkat teminatı 
1691 ~ liradır. 

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

* •• 
Muhammen bedeli (5.003.30) Ura olan kaynak telleri ile muhammen be· 

delı 12.173.59 Ura olan elektrodlar a.yrı ayn 6-5-1937 perşembe gUMl 
kaynak telleri saat l~ de. elektrodlar da saat 15,15 de kapalı zart usulü 
ile Ankarada idare binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kaynak telleri için 375,25 ve elektrodlar için 
de ;13,02 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, 
resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan 
taıımatname dairesinde alınmış \•csika ve tekliflerini ayni ılın saat 14 ve 

14,15 e kadar komieyon reisliğine vermelen llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. Haydar-

p~ada tesellüm ve sevk ,efliğinden dağıtılmaktadır. (1853) 

.... * 
Haydarpaşa Liman arazlııinde kain 4 No. in tahta ambardan müfrez 

razıhane avlığı muhammen 1500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddet
le açık arttırma suretile kira va verilecektir. Açık arttırma 15-4-937 ta· 
rihinde saat 1~ de H. Paşa Birinci işletme mUdUrlUğUnde yapılacaktır. 
Taliplerin vüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçeaile ve gereken kanu
ni vesaik ile beraber mezkur günde hazır bulunmaları Uln olunur. (1788) 

lstanbul Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Miktan Cinsi 
Tahmin bedeli 

Lira Ku. 
llk teminatı 

Lira Ku. 

12,050,000 metre Ku~uni maka - 3952 40 296 43 
ra ipliği 

ı - Para111 Vel:iller Heyeti kararile 937 blitçe!linden '·erilmek Uzere 
'llıktan tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı "7.230.000" metre 
·Tuıkıne. "3.615 000 .. metre ilık. "1.205 000 .. metre elişi makara ıpllği ki 
·l'm'an ''12,050.000" metre kurşuni iplik açık eksiltme ile satın alınacak-
tır. 

2 - Ek!!iltme 15 Nisan 937 Per embe gtinU Hat 15 de Gedikpa.pda 
Jandarma Oıkımevi binasındaki Jandarma Satınaıma Komll!lyonunda 
\•apılacaktır. 

3 - Şartname ve nlimune her ~Un komisyonda gorülebilir. 
4 - Tsteklilerin belli gUn \•e saatte ilk teminat mRkbuzlın ve tartna • 

rnE'de yazılı evrak ile komisyona müracaatları. (1776) 

' 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llinlan 

Muhammin değer 
Lıra Kr. 

Satılık t.1ahluller 

1200 00 BüyUkdere Hacet sokağında 13 No. lu Uç oda ve 
mutbah ve bahçe~ i mUştcmil evin tamamı. 

354 20 Fıruzağa mahallesinin Taktaki yok~unda 11, 13 No. 
lu 131 metre 20 santim arsanın tamamı. 

87 60 BUytikderede çh·ici sokağında 5 11 No. lu ahşap ild 
odalı hanenın tamamı. 

56 50 Hüseyin ağa mahallesinde Ziba aokağında 61 •7 
No. lu 25 metre elli santim arsanın tamamı. 

216 09 Yenikoy Ayanikola mahallesinin koybaşı caddesinde 
145 190 12'/ /192 No. lu arsaların yedide üç payı. 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetlerinin satışı pe,in para ile 
30 Mart 937 tarihinden itibaren 15 gUn müddetle açık arttınna~ a çıka· 
nlm19tır. İhalesi U Nisan 937 çar,a:nba günU saat 15 de kom!-'yood& 
yapılacaktır. Yüzde ycdibuçuk pey paralarilc Beyoğlu Vakıflar Dırekt6r· 
lüğü mahliıli.t kalemine gelmeleri. (1759) 

Neden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN senerer· 
denberi her turlu sogukal

gınlıklarına ve agrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lutfen ffi marka· 

sına dıkkat ediniz. 



v 

Yağh, ve yağsız acı badem, yagsız ar ve yarım ya 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

Dün~·ada me\·cut kremlerin en nefiHlerl, en sıhhlleridlr. Nazik clldli kadınlann hayat arkadaşıdır. thti~·arlan gençleştirir \'e gençleri güzelleştirir. insana ebedi bir t.ara\'et \'eren llA 
SAN ~badem yağile yağsız gündüı 1,.e yanın yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20. Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi ~apıı;tınlan \e halkı aldatan kremlere \'O

sair ıtriyata aldanmayıruz. HASAX Jsmlne ,.e markama dikkat ediniz. 
H A S A N D E P O S U : İSTA1''"BUL, A1'"KARA, ESKİŞEHİR, BEYOGLUı BEŞİKTAŞ. 

GRiPiN 
Bütün ağrıların 

Beyhude ıstırab 
panzehiridir. 

çekmeyiiıiz ! 
BiR TEK KAŞE 

GRIPIN 
lsu muannid ha• ve di• ağrılarını 
sür'atle iza leye kafidir. Roma
t izma evcaı, sin ir, ma fsal ve a 
dale ııtırabları Gripinle tedavi 

edilir. 

Nezle, grip ve bron,ite kartı 
en müessir ilaç 

GRIPIN'dir 

Grip ini Tercih Ediniz. 

Akay işletmesinden: 
Yalova Kaplıcaları Köylü hamamı. 
Yalova Kaplıcalan Uç kardeşler gazinosu. 
Yalova Kaplıcaları Tuhafiye dükkanı. 
Yukarıda ya.zıh mahallerden köylü hamamı ve tuhafiye dükkanı bir 

aene ve Üçkardeşler gazinosu bir sezon için arttırma usuliyle kiraya 
verilecektir. 

Arttırma 16-~-937 cuma gUnU saat 15 de Akay lşletmesi şefler ;ncil • 
meninde yapılacaktır . 

.lateklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin CO 7,5 wu nisbetin
e i pey akçe e e fe er ene men e ge me en. a 

ve malümat almak istiyenlerin de her gün idare levazım bölümüne mU-
racaatlan. (1984) 

• GAiP KÖPC: K . , 
Bir haftadan beri kaybettiğim 

çok tüylU gri renkte İngiliz ts
karterya cinsiınden erkek köpeği
mi bulan veyahut bulunduğu ye
ri haber vereni sonderece mem
nun edeceğim. 

Adres: Cihangir'de Cihan Pa
lu apa.rtıman 3 No. lu dairede 
Bayan Bire!. 

ı - ~ 
K i ralık Kat Aranıyor 

Merkezi lstanbulda olan mü
him bir şirket, Karaköy ve Ban 
kalar civarında bir kat üzerin
de 8-10 odalı tuplu bir daire ara 
maktadır. Tekliflerin 1366 nu
maralı posta kutusuna gönderil
mesi. 

Usktidar hukuk hakimliğinden: Sa 
ime ile Cemal arasında mütekevvin 
boşanma davasının cereyan eden tah 
kikatında müddealeyh Cemalin ika -
metgahmın meçhuliyeti haaebile ila
nen tebliğat icrasına karar verilmiş 
ve 14-1-937 tarihli celsede de kanu -
nu medeninin 134 ilncil maddesi muci 
hince tarafeynin boşanmalarına ka -
rar verilmiş kararı mezkur mumai -
leyh Cemalin ikametgahının meçhu -
liyeti hasebile ilam mahkeme di
vanhanesine asıldığı gibi tebliğ ma
kamına kaim olmak Uzere gazete ile 

-DiKKAT-~I 
Görülmemiş fırsatı 

Kaçırmayınız: 

Gal•l•d• Meşltu• 

Ekselsyor 
Elbise mağazasının 

Tekmil dairelerindeki 

TENZİLATLI 
satı!mdan istifade etmeniz 

menfaatiniz icabıdır. 

Şu cetvelden bir fikir edinebilir-
siniz. Liradan 
Kumaştan pardesüleT 11 1-2 

frençkot 15 1-2 
Gabardin 17 1-2 
Mandelber.g 
Muşambalar yazlık 

beyaz 

23 1-2 

11 1-2 
15 1-2 
13 

Erkek kostümleri 
Kadın m&ntolan 
Yazlık beyaz 
Kadın muşambalan 10 1-2 

Erkeklere ısmarlama 

ELBiSELER 
İki prova ile 281-2 liradan yal 

nız birkaç gUn için Galatada 
EKSE~YOR elbise mağazasmd· 

'5 '!ndacaksmız. ~ 

~ -
ÇiLLER ve Lekeler 

KANZUK 

tamamen 

Kanzuk Balaam:n Ekıiri ci l· 
di yumutatır, mat ~e cazip 

bir ten temin eder. 
ln.giliz KANZUK Eczanesi 

Beyoi lu - İstanbul 
Tel. 49105 ---ı·de ilan olunur. (31661) ' "•••••••••••~ 

~--.............................................................. , 
lSTANBUL GA YR1MOBAD1LLER KOMiSYONUNDAN: 

FOÇA SATIŞI 
Mevkii Sokağı Emlak No. Cinsi ve hl.ueal Hisşeye göre 

muhammen 
Kıymeti 

Eski Foça 

" " 
,, 

" 

Koca ·Mehmet 
Kara balçık 

Cebhane Fatih 

Talat bey 
Sahil caddesi 

Bili. 

Bill 

104: 

Yıkık kule ve 35 zeytin 
ağacını müştemil 14 dö
nüm tarlanın tamamı 
Ha.ne, mağaza ve yağ • 

hanenin tamamı · 
4 oda, matbah ve bahçe
yi müştemil hanenin 
tamamı 

T. L. 

1250 

1250 

1750 

1 

,, 
Ll .., f. 

• 
f j, 
JJ 

Mi L L i 
REASÜRANS 
Temettü Tevzii ilanı 

,, 
" Talat bey cad. çarşı 39 Bağçeli dükkan ve oda 15 Nisan 1937 tarihinden itibaren 

,, ,, Cebhane bUyUk 
Deniç 

nın tamamı 1~ Türkiye lş Bankası İstanbul ve Gala 
3 oda, bodrum ve bUyUk 
zeytinliği milştemil ha • ta şubeleri gişelerinde şirketimiz his Bill 
ne ve bağın tamamı 2500 se senetlerinin 8 numaralı kuponları 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkuller kapalı zart usuliyle 10 gUn müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri mukabilinde beher hisse için safi o-
14-4-937 çarşamba günü saat 15 de Foça malmüdürlUğUnde yapılacaktır. 
Satıf mUnhasıran gayrimUbadil bonosiladır. larak KIRK kuruş temettü tevziine 

~--••••••••••••••••••••••••••••••••••-' başlanacağı ilan olunur. 

·-------
Bugünün Büyük Dev:etleri 

Bu başlık altında (YEDtGUN) neşriyat müessesesi çok mühim bir 
kitap serisi neşre başlamL:]lır. Sekiz kitaotan ibaret olan bu serinin 
ilk kıtabı 

BUG0NK0 ALMANYA 
intişar etmiştir. Profesör Faik Sabri Duran tarafından tertip edilen 
bu kitap baştan başa nefis fotoğraflarla doludur. içindeki malumatı 
hiçbir lügatte, hiçbir ansiklopedıde bulmanıza imkan olmıyan bu se
rinin kitapları behemehal kütüphanenizde bulunmalıdır. Bugünkü 
devletleri yakından tanımak için bu neşriyattan da11a mükemmel bir 
memba mevcut değildir. Tab'ındaki fevkalade nefasetine rağmen her 
kitabın fiyatı yalnız (25) kuruştur. 

........ ..........•......... 
Bu kitabı bütün bayilerinizden isteyiniz. lstanbulda toptan ve pera

kende satış yeri Ankara caddesinde YEDIGUN satış mağazasıdır. 
Taşradan (25) kuruşluk posta pulu gönderenlere derhal gönderilir. 
Adres: lstanbulda Ankara caddesinde (YEDIGL'N) idarehanesidir. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma vo 
Eksiltme Komisyonun dan: 

Yatak çarşafı 400 Adet 
Yorgan çarşafı 400 Adet 
Yastık Yüzü 600 Adet 

• 

Mektep talebesi için lüzumu olan yukarıda cins ve miktan yazılı ya
takhane levazımı 12-4-937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14.30 
da Mektep dahilindeki Komisyon marifetile ve açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli (1619.60) ve ilk teminatı 122 liradır. tsteklilerirı 
şartnamesini görmek üzere mektep idaresine müracaatları. (1658) 

Sahıbı: Ahmet Emin VAUIAN. Umumi neşrıyatı ıaare Pden : S. SAı.tl'l 
r. ' ?etecilık ve Nesnvat Türk Limitet Sırketi. Basıldığı ver TAN rgatbaasl 

-----
Son ıkan son derece müessir Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye v~ ağrılara bire birdir. sAL:!ıah~~~~T• 


