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Hataya Karsz , Suikasta Yelteniyorlar 

öz dilini konusan Tiirklere hakarete 
ciir'et edenler tiiredi \ 

r:-~-~------· , __ ,_ --:""'! Fakat bütün Hatay-~vanın 'Tiirk heyeti Balkan 
;ı~ hlar anayasa müza- ~::i 

. keresini bekliyorlar Konsolosu topraklarında 

Hatayın sahte mebusları 
tahrikat yapıyorlar 

r Halep, 14 (Huıusi) - 26 Kinunuaanidenberi tiddeti artan nü
mayifler esnasında dükkanlar sık sık kapatılmakta, mitingler ya. 
pılmaktadır. Bunların yanında mazbata toplamak, protesto tel
grafları çektirmek te ehemmiyetli bir mevki almaktadır. Konsey 
kararı aleyhine olmak üzere batta lskenderun Müdafaa Cemiyeti 
bulunmak ıuretile tekmil Vatani partisi tubeleri propaganda ve 
netriyat büroları ve esnaf te§ekkülleri geceli gündüzlü faaliyete 
ıevkolunmuttur. 

Mütemadiyen nutuklar verilmekte, r 
bu nutuklarda Suriyeden bir .karış j liğ gelmekte ve bu resmi tebliğlerde 
toprağın terkedilmiyeceği gazeteler _ Sancağın son vaziyeti ve hükumetin 

~enevre Konseyinc/e Hataym ana- le ve telsiz telgraflarla etrafa bildi _ mukarreratı bıldırilmektedir. 
oscrs, lc.onuıulurlc.en tezimizi öne sü- rilmektedir • Menfi nümayiıler 

ıecelc olan Numan Rilat Her gün, her Suriye şehrinde Va. Hama, 14 (Hususi) - Konseyin 
Menemencioğlu ta.ni klübüne Şamdan bir resmi teb. Hatay hakkında verdiği karardan 

sonra burada hergün yeni bir miting, 
ı--; .. .,;;moJrİÇ J'ı!J:ltlmııktııi!Tl' 

Menft proJ)aganda yapmak maksa... 
diyle türlü dolaplar çevrilmektedir. 

• 

ı Balkan konseyi 
bugün Atinada 

toplanıyor 
Heyetimiz SelCinikte Şefimiz ~ 
Atatürkün Evini Ziyaret Ettiler 
Balkan Antantı Konseyi ve Balkan Matbuat 

Kongresi bugün Atinada toplanacaktır. Ev
velki gece istanbuldan ayrılan Hariciye V eki

limiz Doktor Tevfik Rüştü Arasla matbuat 
heyeti, yolda coşkun tezahüratla karşılaruntf 
ve dün gece Selanikten Atinaya müteveccihen 

hareket etmişlerdir. 
Dramada 

Bu sabah Atinada bulunacak olan Balkan Antantı 
devletleri hariciye vekillerini Başvekil General Me
taksas ile vekiller, istasyonda istikbal edeceklerdir. 

·naaa / 
Balkan 
Toplantısı 

ı
-------._,_._,,.. ....... ~ 

emen ve ~ 

Filistin : 
Berabermiş!~ 

Cahil halk bu işlere alet edilmekte - /ta/yanın lstanbula gönclercliği yeni Ba~konsofosu 
dir. Bunları tahrik eden Vatani Par. M. Mariyo "TAN" muharririne Türk - /fa/yan clost
tisine mensup ve isimleri muayyen luğunclan bahsetti. "TAN" muharririnin bu konuımaya 
kimselerdir • ait yazmn1 ile.inci saylacla veriyoruz. Buracla Mareıal 

Sclanik, 14 (Başmuharririmizden) - Hariciye Ve
kilimizle, Türk matbuat heyetinin Dramada istikbali 
Türk - Yunan dostluğunun candan bir tezıı.hürii şek
lini almıştır. Binlerce halk, istatıyon 'e civarını dol
durmuştu. 

Trenimiz, istasyona girerken, bizi karşılıya.n Yu
nanlı dostlarımız, hep bir ağızdan türkçe: "Hoş gel
din, yaşa. .. " diye samimiyet ve heyecanlarını ifade 
etmişlerdir. Hariciye Vekilimiz halkın bu içli teza-,,.. 

Ahmet Emin YALMAN G eç~mıiz bir muhit içinde 
~ bır tek aile; düzen, 
Çİrj enk, le\'gİ dolu bir hayat ge
ltiJ· rae bütün gözler o aileye di· 
lı 1 k.lır. Dedikodu projektörleri 

ep oraya doiru çevrilir. 
~ Birliği bugünkü geçimsiz 

:::Ya.tını ortasında işte böyle bir aile 
~ Yetindedir. Balıkan memleketleri. 
ti &raaındakib~likşum~terekili
~~ doğmuştur: Ayn ayn bil. 
kuıt erin kölesi ve oyuncağı olmaktan 
hn U:lıııa.k ;hep bir arada, Balkanla. 

lntltterek ve müstakil mukadde • 
~ hlkim bir kudret teşkil etmek .. 
lr ka.nıııar bir defa biribirinin 
tıka.lbinuı yolunu bulduktan sonra ar -
r,..,_~u Yolu bir daha ş~ırma.ıarma 
~Yoktur. 
l>frı lnaa;ıann tabit meyli, ilk bakışta 
bı birlerindeki benzerlikleri görme. 

ek, •Ynhklar üzerinde durmaktır. 
bu l!Jn:ıPeryalist devletler nesillerce 
llıitı ıneyu, bir maden iıJletir gibi işlet
~ erdir. Balkanlılarda biribirleri. 
e !r~ yabancı deVletler hesahma 
d -ua.r kesif düşmanlık ve taallSUP 
~an yaratılmıştır ki Balkan 
~etlen biribiıine baktrklan zaman 
O?kunç birer ummacı görmlye ve 

~le başlarmı çevirmiye alı11D18 • 

Beynıt, 14 ( A.A.) - ~ 
Yemen imamı, F ilİ•tİn ~ 
Arap Yüluelı Komite.ine ~ 
gönderdiği bir mektupta, ~ 
Yemenin Filiıtinle birlik ~ 
ol.d~nu. b_ilclirmekte ve ~ 
Filı•tın ıhtılô.lının halli 
i~n bir sureti te•viye tek- ~ 
lıl eylemek ve lngiltere 
Kralı nezdinde tavcu .. utta ~ 
bulunmalı üzere bu me•e- ~ 
le halılıında Suudi Ara· : 
~i.tan • u~ Iralı Kralları ~ 
ile leJnki me•ai etmek ' 
ar .. ···unu o""tt•• V •• •• ·1 A ' - eU ugunu ı ave 
eylemektedir. ~ 
~~' 

ipekli 
Çoraplar 

Çürük mü? 
lktısat Yekcileti Yeni 

Kararlar Verdi 
Ankara, 14 (TAN muhabirin· 

den) - İpekli kadın çorapları 

S. el .. / yüzünden İktısat Vekaletine bir-1 
ıs agı ınca "k"' 

1-1 
. . f çok şı ayetler gelmektedir. Ço- • 

er birinin başından geçen e - 1 · A • 

llketU tecrilbelerin yumruğu rap arın ıl~n edılen vasıfta çık· 
:~da bir gUn düşmanlık sisleri da. maması, tuccann dediği ipekten 
~· Balkan milletleri, biribir - yapılmış ohnaması ve hulasa 

karşı olan yakmlrklan ve ben- imal ve satışında göze çarpan 
~~ilk defa olarak keşfetmiş· tüccar_ın dürüstiy~ aykırı hare-

So ketlerı zaten Vekaletin de nazarı 
11- kııra başbaşa konuşnıuşll~ır. dikkatini celbediyordu 

..... - on kalbi • bi "b · erme · bir '-- tışuşta en n ır "'1)fmıdiğime göre, iktisat Vekile-
L_ qt daha ısmınıştır. Bundan baş- .. ~ . 
q llralaırnıdaki menfaat ben2'eI"likle - u ipe;) çora~larm form ~e hususi-
l'bıi 11e bunı elb. 

1
. _. 

1 
k ___ --... ,_ yetl~ tesbıt ederek alakadarlara 

t..1n an ır ıgıy e Oru'JlUW'o- b'Jd"~tir B dan · 

~~~E~E~ ~: ~~~~~.::1:::~~ 
lhııdı her gün yeni bir bal • le edecek ve mil§tect de 

(Arkası s tbıctl ' . (Arkam 3 iliıcüde) 

Türklere hakaret Baclogliyo'nun oğlunu "TAN" loto muhabirinin ltarıı· 
Son günlerde Suriyede cephe ha. sıncla görüyorsunuz. hürüne Rumca sözlerle mukabelede bulunmuştur. 

linde mücadele açılmıştır. Sokddar. -----------------------------, 
da öz dillerini konuşan Türkler, tıpkı 
şapka giyen Türkler gibi Suriyeliler 
tarafmdan hakarete maruz katmak -
tadırlar. , 

Buradaki Türkler, kendilerine ya. 
ptlan tecavüzlere karşı soğukkanlı -
Irklarını muhafazaya çalışıyorlar. 

Bütün limitlerini 25 şubatta b~lı
yac.ak olan Cenevre müzakerelerin~ 
bağlamışlar, haklarının muhafaza • 
smı sulh yolundan beklemekten vaz. 
geçmemişlerdir • 

fesatçılar 
Humus, 14 (Hususi) - Burada 

isimleri malum olan kimseler tara -
fmdan sık sık içtimalar tertip edil -
mekte ve bazı mUfsit ıkararlar a1m -
maktadır. 

Toplananlar, Sancakta Arap tezi -
nin müdafaası ve Tiirk tezinin iptali 

, (Arkası 3 UncUde) 

Katliam Diyarı : ispanya 

Madrit hükQmeti 
asilere karşı 
tedbir ahyo·r 

Franko Kuvvetleri "Kesek" Dedikleri 
Yol Üzerinde Şiddetli Taarruz Hare· 
ketine Geçmiıler 

Londra, 14 (Radyo TAN) - Havas ajansının bildirdigine 
göre, asiler Argauda ve Vaciamadria sırtlarım işgal etmişlerdir. 
Bu civardaki mevziler tahkim edilmiştir. 

Hükfımetçiler, Garabanşele taarruz etmişlerdir. Asi kıt'alar 
kumandanlığına göre, kat'i netice ]aramanın ilerisinde alınacak
tır. 

Tren durduktan sonra kibar tavırlı 
bır bayan, mükemmel bir türkçe ile 
hislerini ifade etmiş, Doktor Ara.sın 
lzmirde bir ameliyatla canını na.aıl 

kurtardığını göz yaşlan dökerek a.n
la tmış ve demiştir ki: 
"-Hemşirenizin küçük oğlunu ge

ce rüyada gördüm. Başının üstünde 
iki yıldız doğuyordu. Muhakkak ki, 
kendisini büyük bir talih bekliyor." 

Vagona gelen halk mümessılleri, 

TUrk milletine karşı olan derin ve e
bedi Yunan dostluğunu teyit etmit
ler ve Yunanlıların büyük dostu olan 
Tevfik Rüştü Arasa halkın selam ve 
sevgisini bildirmişlerdir. 

Selinik Hududunda 
Selanik, 14 (Başmuharririmizden) 

Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfık 

Rüştü Arasla refakatındeki zevatı ve 
matbuat heyetini, Selanik hududunda 
Ati na sefirimiz Rıusen Eşref, Yunan 
hariciye vekaletinden Demil"cis ve 
Yunan gazetecileriyle matbuat mila-

(Arkası 14 Uncilde) Mısır Cenev· 
reye giderken DUn gece, radyo, Franko ıkuvvet • ı 

lerinin Vala.ruıiya yolu. ü~rin~e. kain 
Aranzo şehrini ele geçirdıklerını, Va. 
lansiya yolunun kapatıldığını bildir • 

Dünkü Lig Maçlarında Fenerbahçe 
Yine Rekor Kırdı 

Mtstr Ba~veUli Mustafa 
Nahas Paıa 

(Mısırın Milletler Cemiyetine 
müracaati hakkında son gelen taf
silat bugün üçüncü sayfadadır.) 

m~tir. t 
Asiler, Madrit • Valansiya yolunu 

1 
müdafaa eden hühlımet krt'alarmı 
yarmıya çalışmaktadır. 

Madritte bir sendika teşkilatına, 
yahut siyasi bir teşekküle ait olmı • 
yan biltUn radyo verici istaayonlan. 
nm işlemesi menedilmiştir . 

Resmi bir tebliğe göre, hUkQmetçi 
1 tayyareler, üç ası tayyaresini düşür. 
milştür. Tayyarelerden birinin İtal. 
yan olan pilotu esir edilmiştir . 

Hükümet merkezinin müdafaası 

lüzumu, umumi bir -seferberlik i
lan edilmesi için kafi görülmektedir. 
HW<ümet ,bu hususta derhal bir ka
rar ittihaz edecektir • 

Madritteki ecnebi gazeteciler, Le. 
on Bluma bir telgraf çekmişler, har. 

[Arkam 14 Uncllde] 

Dün Galalosoroya mağlup olan lstonbulspor gençlerini burmlı 
/,ep beraber görüyoruz. Dünün bütün spor hareketlerinin #alsil6tını da 
altıncı savloclo oluvacokunıı. 



=---==--==------===-=====--=-=============::= ]' A N 

J_E_vle_n_m_e_le_r _B_o ...... şa_n_m_a_la_r _.I it81yan başkon
solosu diyor ki: Bu aylarda 

evlen.meler niçin 
Türk - İtalyan dostluk 

Galata nhtı
mında İtal

yan Ba,kon
soloıu M. Ma
riyo ve zev. 

cesi 

'Silih Patlayın 
_J<;urşunlar bir genci 

azalıyor? 
B ilir misiniz ki bu son aylar Türkiyede 

izdivaç piyasasının en durgun ayıdır. 
Kimbilir .• Belki bilmezsiniz?... Dün aabaha ka,. 

dar ben de bunun farkında değildim. Dün bana 
bunu; on yıldır bu işlerle yakından alakadar olan 
bir zat -.nlattı: 

- Şubat ve Mart hıristiyaiılamı -----------
perhiz ayıdır. Bu aylarda M.usevile. 
rinde bayramları vardır. BUDUD için 
pynmu.Iun Türkier arumda bu ild 
ay ıçmde iadivaçlar pek nadir o11D'. 
~ de teker ve kurban bayram. 

lan arasında evlenmek ldet olma • 
IDJI. 
/Maıftm ya .• Bu iki aya "aralık" de
allir. Kurban bayramından eonra i& • 
divac edenlerin adedi yine artacak • 
tir .. , 

- hdivat yap memleketimiade 
llanp yqtır! En çok ne yqtatiler 
evlenirler?. 

- ladivaç ayı biade kadın için yir. 
IDl bef, erkek için otuz, otuz beştir. 
Ve bu yqta izdivaç edenlerin baya • 
tı ü çok mea'ut geçnıMtedir. On ye.. 
dl. on lleki& yqmda eYlenen genç 
lm1ara artık hemen hemen hiç tesa • 
dUt ,.Jılmtyor pbi.. 

V e sonra mqukalarmı yanlan. 
na u"1Uı:I ıMiKIWarını aa eil~ 

rine alınca evlenme dairesine mt1ra
caat ederler. Evlenme dairem de kö.. 
ye yazar, kiltUklerinde evli olduklan 
haben gelir. 

Jete bu ,ekilde geri ka1nuf birçok 
izdivaçlar vardır. Bemlan da letan
bullu oldukları halde böyle yaparlar. 
Fakat aıüh kigıtlan dah &askıdan 
inmeden hldiae duyulur. Kanlan re 
lerek itiraz ederler, kıyametleri ko • 
panrlar. 

- Acaba bu evlenme da1reainln 
evlendirdiği çiftlerden en y&flı ka
dın ve en y8flı erkek kaçar ylflarm
dadırlar? 

- Burada evlenen en ihtiyar gelin 
altmış iki yqında idi. En ihtiyar gü
veyi de sekeen bet YllfDlda ve bun
lar birbirlerini aldılar. Fevkalide 
memnun bir halde niklhlarmı kıy -
dırdılar. Her halde temenni ederi& ki, 
mesut olmuşlardır. 

- Ebeveynlerinden gizli evlenen 
gençler var mıdır? 

- Askıda ilin etmek mevzuuba -
hlıı olunca gizli nikih yoktur. Fakat 
ebe\"eynln arzusu hillfma birle,mlf 
çiftler pek az değildirler. 

N iklh m1111m& kadar pi~ 
ten llOlll'& bozulan bdivaçlar 

ftr mıdır? 

münasebetleri 

genişliyecek 
ttalyanm Habeşiıtan ordulan Başkuman

dam Mareşal Badogliyo'nun oğlu, İstanbul 

Başkonsolotluğuna tayin edihni,ti. M. Mariyo 
Badogliyo dün sabah saat sekizde Egeo adın
daki İtalyan vapurile istanbula geldi. 

M. Mariyo, vapurdan çıkmca Galata rıhtımında ts
tanblıl ltaıyan konsoloshanesi erlin ve memurlan ve 
bir kısım ltaJyanlar tarafından br,ıJa.nmrtır. Bu eı. 
rada bir muharririmiz yeni bafkosolosla konU9'1LU1 
ve ıunian teabit etmiştir: 

"-Çok sevdiğim lstanbula siyut ve reemf bir va. 
zif e ile geldilim için pek memnunum. Bundan on sene 
önce şebriniz.e bir kere daha .geldim. O zaman bır sey. 
yahtıın -Ve tabiatin Istanbula Vennie olduğu zengin • 
lik kartıaında hayran kalır.!ştıın. Şimdi Istanbulu do
ya doya görebileceğim. ,, 

M. llariYo, bundan sonra aözt\ -·-----------------------
Türk - İtalyan Blyut münasebetleri .. 
ne yaklqtırdı ve töyle devam etti: 

.,_Hariciye Vekiliniz Doktor A • 
rula İtalya Hariciye Nazırı Koqt CI. 
anonun eon Millno mWi.katlarr. iki 
memleket anamda aten mevcut o.. 
lan, fakat bazı pürUzler taşımakta 
bulunan dostluğun canlamnasma gtl. 
UJJ bir vesile t.eşkil etm~. 

TUrk • ltalya.n dostluğunun ima • 
,atı Akdenizin emnlvett ve Avrupa 
sulhu"Un kökletmeBl için çok hayırlı 
olacalrtir . ., 

il. Marlyo dün Galatadan dojh'u 
konsolosbaneye gitmift,ir. Bu hafta 
içinde villyett ziyaret edecektir • 

Do kumacı /arın 
Münakaşalı 
1 oplantıs1 

-- Müreftede 
Petrol çıkıyor 

Mürefteden alınan en son haberlere göre, 
aylardanberi büyük bir dikkat ve ehemmiyetle 
devam edilen petrol sondajları son günlerde iyi 
neticeler verıneğe başlamıştır. Açılmakta olan 
en son kuyudan mayi halinde petrol çıkmakta
dır. Çıkan petrol az miktarda olmakla beraber 
daha derinlerde iktısadi petrole tesadüf edileceği 

kuvvetle ümit olunuvor. 

Devletin Stadyum 

Eakiden ailelerimU.de bazı fikirler 
ftl'dı. Y qlı olaun da JJe:Dgin olsun 
derler v.e genç kızlan kendi kUfUv • 
lerl olmıyan erkeklerle evlendirirler • 
di Şimdi ekaeriyet &ilfUv olarak 
evleniyor. Tabii bazı ı.tianalar var • 
dır. Buan, faıka.t nadiren. yqlılarla 
pnçler evleniyorlar. Fakat bu iatia. 
llaMr arumda eberiya ihtiyar er • 
blrJer .-ıc; keArnJVI alıyorlar. Jı1a. • 
.......... 4""9Pknt VU'Ul ilıti~ 
ba,.alar da bWıbiltün eksik değil. On 
larıa~rilyo~ara,.. me.ııfaat ve 
cıtpıca qk iı.divaçlan bugün yerle-

- Bir kere Bayazıt dairesinde böy 
dava·art 

veavokatıar 
'~ 
Hazırlık te bir şey"daC' Bir gıenç tız ~ Evvelki gün 500 hiSsedarlı lstan -

oturduktan sonra, kendisine: "Bu a- bul Yazmacılar ve Dokumacılar Ko -
damla evlenmek iStiyor muıun,,, di- operatif Şirketi, umumi içtima.oıı Ti- Yenibahçe etadyumunun lnşaama rini nonnal i7.diva.c& terketmit gibi -

yere serdi 
Evvelki aktam geç vakit 

canda Kehribarcı hanında 

derecesinde bir yaralama o 
tur. Şimdiki halde, · 
tekli cereyanı fC>yledir: 
Kehribarcı hanının 5 numar9ll 

tresmde 22 y..,ıamıda İbrahim 
de bir işçi vardır. İbrahim, 
geç vakit, arkadaşı Dunun ile 
ber, oturup kahve içmektedirler. 

Bu ıırada, İbrahim, phsma 
lan tabancumı çıkanp 1ra ı,.,,tıll'llll 

baalamıttır. Ve bu k&rlftlnl 
dadır ki, tabanca aıe,. almJI, 
kUl'fuıtlar arkadqı Dununu 80I 
meei altından tehlikeli aurette 
lamlftlr. 

Zabıta tarafmdan Cerrahpqa 
tanesbıe kaJdınlan Dununun 
ağır ve vuiyett tehlikelidir. 
tevkif edilm1ftir • 

Her ne kadar kendi tddtur, 
bu tekilde cereyan et.mit lf&ııtlırm911 
ile de itin haklk! mahi;veıtJ;nin 
olup olmadığı inceden lnee,e 
edilmektedir. Tahkikatın neticeli 
dieenin m&hlyetlni tavzih ettiNOllSJ 
tir. 

ISTANBUL 
LiSESiNiN 

DÜNKU ÇA 
latanbul H8e8f IOD muf 

dün Halkevinde bir veda çay 
verdiler. 

eu zıratette mektebin ö•hlıbllıl 
ve aileleri bulundular. Çayda, 
tarafmdan Zeybek, K• ıııka ve 
ba.tka mi1U oyunlar OynllllJI w 
lenti geç vatrte IW!ar devam etnililtll! 

n 
dUn &k'8Dl uat 17 de muall 
refme Perapaluta btr Ça.f 
vernrltlerdir • 

dir 
Atlı yllzilnden kendi mevlyesinden 

ye sorulduğu zaman, hemen biJi.te- caret Oda.amda yapmlltır. Hüki.amet 
reddUt: 0Hayırr !atemiyorum.,, ce- namma lktısat Veklleti komiserlerin. ÜCRET MESELESi ait hazırlıklar tehircilik mtltehasmı YÜK AL TINDA 
vaıbını verdL Bunun ü.zerine kıza sor- den Fua.t Pakter bulunmuş, ve kon - HALLEDiLDi Prcst gelinclye kadar bitirilecek, EZiLEN HAMALIN 4aha .,ajı b6r erkekle evlenen ~ 

~. yahut ta ayni tekilde kendi 
!fiiilıdmdan olmıyan bir kadm alan er-

dular: "O halde niçin buraya kadar gre reisliğine Methi Bayar aeçilmiı • Prost tasvip etti~ takdirde Belediye. ADI M.ARENILDI 
geldin?,, Cevap verdi: tir. Devlet lehine neticelenen davalar • ıer Bankumdan borç alınarak tDtut vw 

l.-~ hemen hemen yok gibidir. tz.. 
:4111~arda dikkat ediyorum .• Hemen 
..... bildi .eviye w amıfmda)d bil' 

"- Bu adamla evlenmek isteme- Kooperatif, lktJsat Vekiletinin hl. da avukatlara verilecdt para bak• nıünak11a11 açılacakbr • Bımdan tld gUn evvel, 
diğiml eöylemek ~in.,, maye ve muavenetine dayanan bir te. kında yeni bir karar ittihaa edilmiş • Yenibabçe lltadı, tehir plbmda ye. Hanu.ttl takeleel dentl«ı yere, 

Deme• biç&'re lm. evlenmek iate- teklrlll olduğu için bu himayenin de. tir. Bu karara göre, huıne vekilleri rinı dei'iltirmi·__.. ve ı.tanbul .,. - ela • .ı... .. n,.ıtı Jdlf,-& .. le vn~ 
mediğini ebeveynine anlatamallllf, vam etmesi ha.kkmda bazı temenni • tarafından ;kame, tak.p ,.e intaç olu. .,_,~. .1- ...... 3.....,. -v ., .. 

~-la blrleeiyor. ona cebretnıifler, o da adamdan kur- terde bulunulmutwr· nan davalarda vekllet ucl'etınin yüz. kasmm ıpor faaliyetinin bu Abada rak parçalaDm&k auretJle öla 
tıtr gen~erl l~fnde ecnebi tulmak için böyle rdalete razı ol - Hisaedarlardan budarmm teklifi de 70 1, o vekiller arumda taltaim teksifi için bu etad ıoohafua edile. dni ncwdl morp kaldJnlmılb. 

gençleriyle evlenenler çok mu.,. llzerine dokumacılan ipliksiz bıralmıı. olunmaktadır. oektir. O aman, c111dln htlvlyetl 
•..ıur• - Damat, çirkin, ihtiyar bir teY yan ve ifliz kalmamaları için 40 _ :50 Bu ~il aavalardan te>myiz mab - Fakat aynca ecnebi takımlarla ya.. edilirken ,muhtelif laimler zila'9Cl1 

- ~ar arumda hemen he • miydi! balyalık iplik tevsi etmek suretiyle kemesınde mürafaası yapılnıa.k •~ pdacak ma.ç1a.r i9İD litli h&ıieinde miftl. 
yok gı"btdir. Erkekler içinde ise G~l.~~;~ :~=-akranı idi.. esnafı himaye eden bazı fabrikalara ~1>:~e ~evlet lehin:~t>~ic:ene:e~ balka bir etad daha yapdmuı mev - Ceeedln morcda tetııtrl bltmla 

' Wllilııııııı11P. Bfr mmaniar Beyaz Rua b.- _ ~ku b~~ IÖ'"'eyince ne tetekkilr edilım.tlr · ~ 8~ ? unan k ~e e 1 :m ~O- zubahiattr. htıviyett de dUıı ıe.btt edllmittir: 
lılım'lariyle evJ.enmek,.moda haHDe p1. yaptI! .JA MUteaı1dben intihabata başlammıı en azıne avu a arına at. e • Yenibahçe Btadı yapılmca. ProBtun Bu ldlfeel, Galatada, ~ 

.,--. Koluna bir Rus bayanı takan - Pek mllfkW ~ette kaldı. Fa- l8e de bu aral* 17 imzalı bir takrir nm yü~! et~7"1yi~1e hazır bu - gösterditl ltlzwn tlaerine Beyoğlu ya.. ll!IJnda 21' numan.da GWHl 
111111'1 imam 6ntlnde ve IOlll'alan da kat hılk&ten her halde pek terbiyeli verilnıie ve bUnun berine hararetli lunan a v • e<:\.' r • da ...i:.ır.- bÜ' kadmla beraber metrM 

·-...ı imdi h bir müzakere a,çılmıştır • kasm yapılacak UJt5aı- stadm ini&· vHl'Vllft "alat·-"" Halildir. dalreainde alıyvnAu. ş· a. bir adam olac~ ki,-bü~ bir te1lf kadar y .,_ . .,_ • "~ 
ilİlllift'lılkP thttyvlqb. Yerlerini Alman ve heyecan göstermedi. Yüz otuz kadar kadmlı, erkekli bir lir Delikanll Eniştesini ·~na büy'llk ve mWl maçlar .. dün defnedilmJetir • 

-• _.. __ , b-... ·•-- kaı-~•-'- &At .. de miln•ı. ..... ıar ı. .... 1.. • Ö +ti nıbahçe stadyumunda yapılacaktır • 
.Avusturyu IMIMUere lnl&l.Ua&· Bunun akainin bir kere Kadı- llllf-;;;,.~ 0ıau:;;' --. lümle Te dit 

akat bu bdivaçlarm yOzde dok • k6y dalreelnde olduğunu ifit- Kızıltopralrta oturan Feride. Yel • ye I 1• B vd 
1!11111111111:1 iyi neticeler vermediğini iti- tim. Yani bu defa maaanm bafuıda tir Tllkrlrde •'IJu&'llD1dl umumi içtima. değirmeninde oturan Habibeyi ölUm. n ır ·~ ay 

Gayri milalim TOrk kDlariyle delikanlı evlenmekten vazgeçmif, kız m bir av eoıııraya taliki veya takrir. le, Topkapıda oturan Abdilrrahim ~ Nev, Bulundu 
•ı1t111un TOrk deUkenhlan araam- dilftlp bayılllllf ! " niftes" Kua HUseviıll aıkı u t hdit 

4a evı...meJer oluyor. Bu hıdivaç. - m.kl aenelere IUBbeten lzdlvaç c1e yazılı maddelerin fevkallde bir e ı n c e e Kanadtmm Edmonton eehrinde Al· 
ubeten daha iyi neticeler veri • çojalıyol' mıa ! Eblliyor mu! kongrede nııız:.~ lateniyardu. ;:a~erdir. Polt. auçlulan yakala • bert& Univenit.-inln UAnlna ,are. 

lfaıll-. ÇOnkQ Adetler &f&iı JUbn' - Ben çoğtJdJtuu Z&lllletmlyo- Bu talep kabul • Markla iki aevi 
rum. Fakat hemen, hem6n eakiai ı&- HiMedarla.rdan bazdan yeni idare. - ve Revard admda 

_ ~ynl evlenme daireeinde bir dardır •• Btlytlk bir fark Yoktur zan- beyetinkı'" mtırakiphrin heu.batı llrclenltlwae Öldü buğdaym melezlqtirilme neticelllnde 
• ._ f&P ıdklhlan kıyıltll1' o - nmdaymı. Fakat bu bir tahminden l· ve defterleri iyice kontt'Ol etmelerini YUkMkkalctmmda oturan Yo~. kurakbfa QOk dayanıklı ve Rua Si· 

, yuıi lJotamp tekrar evlenen· barettir. bir sutilrtJmaJ vusa. meydana çıka· dtln yolda gitmekteyken birdenbire ~irya ~uraklık buğdayı nevin~en ka-
ftl' mıdır?. Glllüyor: nlmı.amı ~eı:· . . tızeırine fenabk lmif, r.abıta tarafm lıte ltıbariyle daha tyl randmıanlı, 
~ bd&r ba lllllldt hee&- - Yalnıs, d110r, tu kurban bay Reis, ~.!~~~~dlrdi. ~~ dan Cerrahpeta8:utane.me kaldınl- pek az rutubetle bile iyi mahaul vere-

-. W--"" rammdan ve perhislerden llOlll'& ev- ticede, YJim....,uı • . Aydın, .us. mıetır Yorgi CerrahP&f&da biraz son bilen yeni bir buğday elde edilmit-

BiRKAÇ 
SAnRLA 

H tYdbnl& KadD'nlMta 
... ,.,. .......... ha~· ıWlllli• 

m t.et.ldk ettlnalJe .. ,,...., • 

• 
Ttb4r ...... ~ ... ....................... 

• 
T ahlWye t1mmn Mtldtlrtl !fel ....... ,_.,... .. ~ 

alye "lerl lgln JÜDlda Ankanlı.Y9 
deetıkth' • 1ma bir ~~ ~ lenme dalrelei'lne epey htıcum ola- mail Y~öy, ~~0~· AhYa - ra &b• ..... -. Bu &HlmOn ma•uyeU et- tir. Bu nevin adı Caıpu.ıilr. Genit •· 

. ........... 9'9lenen ---.-· •-- cak .• Evlenmek için bu aylarda güç- tar Amıagan ~ ua.1.ur .. e ~"- hada 
.... evlenen mtıteeddit bdmlara lllkle eabreden nlt'nhlar, bu aylar met Şevketin 'ı.m.an Akbqm da ma rafında t.etldkat yapılmaktadır • dır. tecrtıbelere devam olwımakı.. ............................ ..,......_ ...... _... .... ~ 
MMll' •hın geçer geçmez, hemen blriblrJetine a raldpliklere leÇildiii anlqddı ve içti. 

bafka, evll olduklan vutmak için IOlulu belecliyede alır- mu. nihayet verildi. Gümrük ve '"hlıe1rlar 1 ~ i •. JJ.HAVAJ 
--••119• k•ıqanıar cıa pek ıar ve anümt1zc1ekl ·~ çap ça - Melllurlan tdn Ev rraulkUl1 

Ü C\l" ~~' ......... ~=1:u!~~Wer_: :ım ~~ ~ lodazda Yaz Haıwllir Anlrarad~ Yftlldl"" yarılacak nıan ~ ~ J ~ == 
bnlanm unuturlar. dır. Şirketi Hayriyeye aft binalardan GilmrWr ~ İnhiearlar Veklletl. bina. 1 u .SUBAT 1 BqQnldi Ha•a: BULUTLU 

ili ....._-.n ducllk. Bunun b8yle olmwm memleket olup evvelce yanan Sarıyeı- gazlnon, smm projeleri bUll'&.nıyor. Bmanm PAZARTBSl 

111:.llD#Jll;' ~ -.aalldlrtll, ntltun için ben de ~mdMı temenni btıyilk bir lokanta haline getbilecek • f!lfUI • tC',ap eden mGuade almmıt-
pennamtıı. ~ rliDelll ederek bana mal6matı veren ate eok tir • tır. lnpat Ud ııeneye adar tamam 

llillaılllQlln top*ha. '"'"'" tlyll ı.kkürl• ettim ve tendfıılndiıu ay- Lokontanm projesi lıu•rlamn1'tlr'. laaaeaktır • 
,.,... • .,,. - bjıbia1S. nbrlren: Bu lokantada yalnız balık yeme~ tnhlnr meınurlan için yaptırıla -

- Gelecek g6nler ~in beraberce verilecek ve Bofaziçlntn en nefts ba. CAk olan 2. 3. ol ve 7 ter odalı evler 

............ aanunl7d• • " matedll 
blr ı1eühkta seçecektir. •Uıdr hafif bir 
ıtlr'atte eHCelrtlr, A.kc1eats tüil maataka· 
ıaulaki Nil k..Uecektir. Orta #ıaadolaıda 
hararetbı dlitmesi mahtemelcllr. 

DGnldl Han A4am lal tk ,.m+nm ~ atk&h mem'W'larm&: "Pazarola,, te- bkl&nnı bu lokantada yemek ~bG 1çhı de tetkiklere devam edilmekte 
ıilflmm dDnyanm Mr ac...h1r1 t. . !nMnkhd yapaııın da ayle ayrılalmı, ol&caktır. Lokantada aynca balıklan dtr. )l1ktan 400 ıı bulan bu nler11 Din hllft ta1ild 765, banret. a eolı 7 Yam: 19,13 _ lmll,t: 

iiiılbalı!a ~ u-= - .. _............. ... ~ --'- --'- muhafua ı .. tn bir lbat alt proı&...1el" Ga.el San'at'ar .Akademi- • u 1 aantiJfat olarak~- Rtls· -oııır ua.-.- ... ~ """ 1119'11111111 "9llU _,. ~ r- slr ela dotmlJle ,.,,.,.. hıtP ••tJerlacl9 
dllllır. • • • WIMtl yapslaeütn' • .mde bulrl&mJU' • J..ygı ~· !!!!dJtlr ~-lalanen "1f: la PV"'* 
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Hayret ediliyor·: 
Mısır Cenevreye giderken 

Arap ittihadından 
bahsediliyor 

· . Cenevre, 14 (A.A.) - Mısır hükumetini Milletler Cemiyetine 
:•rnıeğc davet eden Irak hükumetinin samimi notası, burada 
ayretıc karşılanmıştır. Çünkü Cemiyet azasından bir devletin 

aıa ol--ı b' d C ı· -. . -

lÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

D aniınarka Kral ve Kra
liçesi, Parise ımıva. 

salat etmişlerdir. 

F ransız inşaat amelesi 
sendikası 15 Kft.nu

nusaniden itibaren yevmi 
yelerin o/o 15 nisbetinde art
tırılmasını isteıniye karar 
vermiştir. 

* • talyada yeniden hiçbir 

1 Şan - Kay • Şek Ba,11nda 1 

3 
Baımakafeôen Maboat 

Ati nada 
Balkan 
Toplanfısİ 

( BO}ı 8irincicle) . 
yor, hergün yeni bir nevi iş birliğı • 
nin çizgileri ufukta beliriyor. Bir 
Balkan federasyonu bugün için hlc 
şüphesiz bir hayaldir. Fakat çok u. 
za.k 

0

bir istikbalin hayali değildir. 

Declikoclu ilıtiyacı 

V akit vakit bir rivayet çıkar: 
Balkan Birliği dağılmak U • 

zeredir ... Çünkü YugoslaYya ile Bul-
garistan arası:ıda hususi bir dostluk 
misakı aktedilmiştir. Demek ıki Yu. 

<l uı Yan ır evlete alenen enevreye namzet ıguu vazetmege 
~etmesi ilk defa olarak vukubulmaktadır. 

. ' 

Siyaset alemi 
--, lrakm bu daveti Yakın Şark Arap 

devletlerinin bir tesanüt eseri olarak 
telfı.kki edilmektedir • 

1 vergi ihdas olun.mı. 
yacaktır. 

* 
K ont ve Kontes Of Ha 

rewad Viyanadan 
Londraya hareket etmişler 
Dük dö Vindsor tarafından 
uğurlanmışlardır. 

• goslavya Balkanlardan ayrılarak 
• Bulgaristanıa beraberlik kuracak ve 

Bttlga.r:istanm Romanya ve Yunanis. 
tan aleyhine bir takan toprak ihtit'M. 
Jan tatmin etmesine yardımcı ola • 

Bu münasebetle İtalyanın Cenev -

Yine ispanya Harbı· reye iltihakı, daha doğrusu Ha:beş)s. 
tan murahhaslarının Milletler Cemi -

İ spanyada devam eden harp Y,etinden uznkl~tırılması meselesinin 
\'a büyük bir dönüm noktasına Mısırı kabul etmek için toplanacak 
t rnı:ş bulunuyor. Kat'i neticeler a- heyeti umumiyede mevzuu bahsola -
k:f~sınde olduğumuzu söylemek bir cağı hatırlaWmaktadır. ÇünkU bu 
rit ;~ilet teşki.ı etmez. Asilerin Mad- toplant1dan evvel fevk~ade oıa:nık 
lll ~ VaJensıya arasındaki yolu ta- toplanacak olan heyetı umumıye. 
te~~le k.esınek için vukubulan te· ı nınrrahhaslann salahiyetlerini tetkik 
lll busıerı henüz kat'i bir netice ver- edecektir • 
•denı;ş bulunuyor. Madridi müdafaa Zannedildiğine göre, Habeşistanm 
v en kuvvetler büyük bir cesaret murahhaslan uza.klaştmlacaktır. 
k~bkahraınanlıkla bu yola karşı vu- Bir rivavete göre. de bütiln hüki'ı • 
etnı~lan Çetin taarruzları bertaraf metler, 1talyanm Ha.be~;standaki hi
t1J 

1~ ise de yol yine tehlikeye ma- kimiyetini tanımış oldukları için N~ 
ve~ ulunnıaktadır. Çün~ü asi kuv- gils Cenevreye murahhas göndermı-
\'e ~r, savletlerini tekrarlayacaklar yec~tir . . 
iç arbe kat'i bir netice verebilmek Italyanrn Hıbe~ ihtilafı dolavıs1cl 
~~tı bir taraftan Madridi tecrit, di- ort:ıya <;İkan milşkülatm ~elecek ma. 
ler~·taraf~an sahilleri işgal edecek- vıs aymda tamAmb•ln ?"il olması da 
te ır. Ası kuvvetleri, bu planı takip- ihtimalden 117.ak dPiTildir . 
bt vazgeçırnıek için buralarda ezici M M'' b t C Verrli r darbe . . ısır u~ e evan 

C yemelorı lfızım gelıyor. h''ku 
Üttıhuriyetçi kuvvetler, şimdiye Kahire, 14 < A.A.) - Mısır ~. .~ 

kadar Madrit _ Valensiva yolunu m€ti Milletler Cemiyetine .t<.~bulunı~ 
~~rtarnıağa muvaffak oldukları hal- talep etmesi zımmında Irak hukumetı 
be Yolun emin olduğunu zannetmek tarafından kendisi~e .vapılan davete 
~~hudedir. Muvasala bozulımış,, ve milsbet cevap vcrnm~tır · 
--~~~le yollardan istifade ederek mu-
lıl 1 :.J'IU • ,._.•11.ı.u"" , .. _ .. .,ıu .... 

1
° ttıuştur. 

tırı sp~Yanın Cüınhuriyetçi hükôme
•~e _gore, Malaganın işgali, asilerin 
)'a:' değildir. Bu hadise tamamile 
tı arıcı Yardımının eseridir. Yaban· 

11 ...rardınıı, temin edilmemiş ve ha· 
&a an~anıış olsaydı, asilerin Mala· 

Ho~andanın 

tamamiyeti 
mese~esi 

~a gırıneıerine imkan yoktu. 
r; A.sıl~rin Malagadan sonra hedefle- Almanyanın 
blı ttııradır. Ceçen hafta bitmeden Felemenkte> 
)'o ranııı Ulptedilnıiş olması bek leni· 
ku~du. Fakat bu işgal henüz tahak- Gözü yokmuş! 

etnıemiş bulunuyor. Berlin, 14 (A.A..} - Holanda Ha. 
h Londrada toplanan Ademi Müda- riciye Nazın M. Degraf'm beyanatı 
, a.ıe Komitesinin geçen haftaki me- tefsir edilmektedir. Bu tefsirlere gö-
ltsi on re, Holandanm noktai nazarı, Al • 

lı'k un bu hafta da bir sürU güç· 
1..1 ı manya tarafından ileri sürülen fikir. •-d·erıe karşılaşacağını göstermek· 
~ ır A le kat'iyyen bir tezat teşkil etme • 
So · lnıarıya, ltalya ve Portekiz, mektedir • 

t. vyet zırhlılarının kontrol işine iş· 
ıraki.n· . Holanda, Almanya tarafından ya • 

d 1 ıstemenıekle komitenin için- pılan teklifine uyan bir arzu 
,:~I çıkanııyacağı bir mesele ihdas izharından istinkaf eylerse bittabi 
tU 1.! bulunuyorlar. Fakat aşılacak .Almanya, Belçikaya karşı olduğu gibi 
il~ U~ler bundan ibaret değildir. Mü- Holandanm tamamiyeti mülkiyesini 
tekiıb~·~üçlük daha var ki, o da Por· garanti etmekten vaz geçmektedir. 
trıoı ~ Cımetinin, hududunu kon- Almanyn, Holandanm noktai na • 

i3 ettırnıeğe razı olmamasıdır. zarını .çok iyi anlamıştır. 
da u nıU~küller hallolununcıya ka- Almanya için ehemmiyetli tek nok-
tıı~ ıı~ıer olac~ını kestirnıek kinışe- ta, Holandanm tamamiyetiııi biltün 
~ elınde değildir. dünyaya bildirmiş olması ve dönen 

ha1 akat bu meselenin geçirdiği saf- menfi şayialara kulak kapamı§ bu • 
A.";r Ve sebebiyet verdiği hadiseler ıwımasıdır • 
lçirı~Pllrıın nekadar biivük ayrılıkl~r 
8u e yüzdüğünü göstermektedır. 
dı,. ~Y,.~l~klar devam ettikçe Avrupa
tı, r ışın başarılmasına imkan yok-r. 

Ômer Rna DOGRUL ............, 
. ----aı=a======-====-----

Feyezan 

Sonunda 

ı!ı 

• talyada Nervis çetesi 
1 adlı haydutlar grubu 

nun muhakemesine başlaıı. 

ınıştır. 

* A lmanya • Polonya ti. 
caret anlaşması iki 

sene daha uzatılmıştır. 

* G ürcistan Sov~etleri 8 
inci beynelmılel okon. 

gresi dün kapanmıştır. 

* • talya • Romanya tica. 
1 ri ve mali mübadele 

anlaşması Romada imzalan. 
mıştır. 

Mem~ekette 
Hava 
Vaz·yeti 
.Anluı.ro 1 "iH ('l'.nu muhahirindf'!n) 

Bugün Ankarada en dlişUk slihunet 
sıfırın altında 1, en yUksek hararet 
te ~•fırın üstünde 4 derece olarak 
kaydedilmi~tir. Yurdun Trakya, E
ge ve Cenubi Anadolu mmtakalarm
da Orta Ana.dolunun bazı kısımları 
ile Erzurum ve Karsta yağışlı geçmiş 
tir. Yağış, Orta Anadolu ile l{ars ve 
Erzurumda kar, diğer yerlerde yağ
mur şeklinde olmuştur. Hava, bugün 
umumiyetle dünden 3 - 5 derece ara
sında daha fazla soğumuştur. En dü
şük derece sıfırın altında olmak ü
zere Karsta 7 dir. En yüksek sıcak· 
tıklar Adana ve Antalyada li. Gey
\'e ve Dörtyolda 19 derecedir. 

Bir Tiyatro Yandı 
Londra, 14 (A.A.) - Mançukov. 

da Antung şeprinden , bildirildiğine 
göre, bir Mançukov tiyatrosunda 
vukua gelen yangın neticesinde 
iOO kişiden fazla kimse ölmüştür. 

Şimdiye kadar 650 ceset bulun • 
muş ve vahim surette yaralanmış 
olan 28 kişi de hastaneye kaldırıl. 
nuştır. 

Yangın. tiyatro civarında 30 eve 
de sirayet etmiş ve hıi.Ia btiyüınek. 
te bulunmuştur. 

Yunan Hava Müıtetarı 
Atina, 14 (Hususi) - Hava Veka· 

Jeti müsteşırlığma tayyare General
lerinden lkonomakos tayin edilmiş
tir. 

Çinde geçenlerde Sart Nehir taştığı zaman vaziyet 
ıu faciaya uloımııtı 

Şanghay, 14 (A.A.) Kumingtang'ın merkezi icra komitesi pazartesi 
günü Nankin'de toplanacak ve Çan Kay Şek de o gün tekrar vazifesine 
başlıyacaktır. 

italyanlar Habeşis
tan ın zeng:n petrol 
kuyularını isletiyor 
Şimdiden üç büyük petrol 

sahasında ça~ışmalar ilerliyor 
İtalyanlar dünyanın en büyük ve bakir petrol kuyularını işlct

ıniye başlamışlardır. Habeşistanda işgal altına aldıkları arazide 
Asmara, Dessi, Gondar mmtakalarmdaki havza ile, Adis-Ababa 
ile Cibuti arasındaki havza ve Ogaden mıntakasile birlikte üç 
büyük petrol sahasında faaliyet başlamıştır. Buralarda bir taraf
tan yollar yapılmakta ve ayni zamanda petrol depoları kurulmak
tadır. 

Triyestede yeni kurulan bilyük----- - -----
Rafineri yirmi beş milyon liret ser. 
maye ile çalışmağa başlamıştır. Bu 
fabrika. günde 1200 ton mal vermek
tedir. 400 bin metre murabbaı ilze
rinde kurulmuştur ve 110 bin ton e
sans tophyan seksen deposu :wardır. 
Ham petrol, tasfiye edilmek üzere 
60 kilometre uzunluğundaki borular
la fabrikaya girmekte ve ayni uzun
lukta borularla iskeledeki vapurlara 
getirilmektedir. 

1taıyada iki bUyi.ik tasfiye fabrika
sı dnha kurulmak Uzeredir. Bunlar -
dan biri Venedik civarında ve diğeri 
Napoli yakınlarındadır. 

İtalyanlar, petrol sanayiine çok 
ehemmiyet vermeğe başlamışlardır. 
PetrolUn ve müştckatmm sulh ve 
harp zamanlarındaki rolUnü daima 
gözönUndc tutan ~Iussolini hükümeti 
dUnya petrolcü hükumetleri arasın
da İtalyaya da kuvvetli bir mevki a· 
~'lrmıya çalışmaktadır. 

Hobe§İsfana giclen lıeyef/er 
İtalyanlar jeolojik tetkikler ıçın 

Habeşistana üç hevet göndermişler
dir. Bu heyetler ikİ sene orada kala
caklar \'e yeni keşifler için çalışacak
lardır. Heyet anuıındn maden ve pet
rol mütehassısları da bulunmakta -
dır. 

ipek çoraplar 
çürük mü? 

Hataya karşı 
Su.kaste 
Yelteniyorlar 

(Başı 1 incide) 
için tertibat almak, mesela dört ta • 
rafa propaganda telgrafları yağdır • 
mak, mazbatalar toplamak ve zorla 
birçok idmselere inızalattırmak gibi 
bayağı usullere başvurmaktadırlar. 

Bu karanlık ruhlu insanlar, konsey 
ka.rnrnu ele dolayarak onu türlü tür. 
lü şekillerde tefsir etmekten de çc. 
kinmemckte ve bu suretle hali< ara • 
sında Suriye lehinde yapılacak pro -
ı>agandalann esaslarını hazırlamak. 
tadırlar. Bu içtimalara de\·am eden. 
lerin isimleri şunladnr : 

Sahte mf:b'uslar 

Nazımla Salim Hakkındaki (Baıı Birincicle) 

Antnkyada Sancağın sahte meb -
usu Adalı Hacı ~lchmet oğlu Ra -
sim, Belediye reisi Etem, Kuseyri 
Salahaddin, Kuseyri doktor llitat, 
Erm~ni meb'us Muses der Kalosyan, 
avukat lzmirliyaıı• mebus Sadık Ma.. 
ruf, malmUdürU Sadık. kaymakam 
Abdüli<adir gsvet, jandarma kn.ı • 
mandam yüzbaşı Münir, komiser Ka. 
ı-abet,, H.abi Örfi, Salih Ali, Sancak 
Maliye Reisi Hüsnü Cebbare, maliye 
müfettişi Fuat, Ka\'mi Cemiyeti Re. 
isi Zeki, Nwi İskif, müddeiumwnt 
Şamlı Emin Caieri, Şamlı Salahad
din, Hobyoncu Memduh Selim . 

k üç ük İtilafın 
V • b • Amsterdam, 14 {A.A.) R 
ı enı ır nıcnd'da suların çekilmesi- üze:~ 

Tahkikat Bitmek Üzere kendisine hangi kaliteden mal veril-
Kumkapı civarında hırsızlrk mak- 1 diğini bilerek çorap satın alacaktır. 

sadiyle girdiği evin sahibi polis Ha • Bu gibi çoraplar içi.n tesbit edilen e
san Basriyi öldüren ve dört kişiyi saslar sunlardır: 

Yeni dünya Sırık Atlama Rekoru 
Nevyorık, 14 (A.A.) - Amerikalı 

cnlcbe Gregoirc Varloff, 4 metre 39,4 
atlamak suretiyle diinya sırık atlama 
r<!korunu kırmıştır • 7 halk f eyezana uğnyan araziyi ça • 

oplanlısı mur halinde kalın bir kömür tabaka. 

b lı?1treş, 14 (A.A.) - Havas Ajansı sının ka~lamış olduğunu hayretle 
1
l<l1riy:or: 1 gör.müştur. Bµ mıntaka halkı mü • 
l{uçijk . . kemrhel bir surette yanan bu ça.mu. 

l.ta.11 . Antant daıml konseyinın kalıp haline getirerek çok k. 1 bir 
1tıa, ~ıdayetinde fevkalade bir içti- ~1 

ete başlamıştır • arı 
10\>a~ etmesi muhtemeldir. Çekos- car 
tıları ~n teşebbUsü ile toplanecak - İngiliz Orduıu Frf.nıaya 
cıe,,1 konferansta, Küçük Antant Yenildı' 
1 eueri . •d' ~t' k zımamdarlan, son ha ıse-

1et1tı:!lısrnda umumi siyasi vaziyeti 
bati} eyUyecektir. Yan resmi ına
~l' bu toplan~dan Kiiçük Antantm 
~ "e :Parlak bir tevidini beklı!ınck-

"· 

Lon.dra. 14 (A.A.) - Fransız ve 
Jngiliz ordularının futbol takınılan 
ıırasında yapılan maçta Fransızlar 
sıfıra karŞı 6 golle lIU?iH71Cl"f'\ ~alip 

~elıni~lerdir. 

yaralıyan Nazımla arkadaşı Salim . 1-Her çorapta imal edildi~i fab. 
haklarında hırsızlık suclanndan do • rıkanın markası, ne cins ipekten ya-
layı tahkikata dern.m edilmektedir. pdd.ığl .. numarasi. incelik dcrct~csi irny 

Tahkikat neticesinde iki hırsızın dcdılmış olacaktır. 
yeniden birJmç cürümleri meydana 'ı . 2 - Form esaslan şu suretle tes-
çrkarılnuştır. b:~ edil~iştir: Makinelerin cinsine 

Bu arada Binbirdirek civarında bir gore saglamlık unsuru olan ipek kul
apartımandan elektrik dilğmeleri. lnınlacak, kullanılan ipeğin sun'i ve
saat eşya, kapıcının odasından hali, ya halis ipek olduğıı zikredilecek, 
seccade ve eski mektep mUdürlerin - burun ve topuklar kuvvetli olacak ve 
den birinin evinden de 700 lira ile sağlamlık bakm1mdan 4 nevi ço • 
miloevherler çaldıkları tesbit edilmiş- rop imal edileeekür. 

tir. 
Tahkikatın buglln biürilmest ve 

hırsıilıkt.an dolayı suçlular hakkın -
da tanzim olunan evrakın adliveye 

3 - Bu tedbir tatbik mevkitne ko
nulunca ipekli kadm çorabı mesele
sinin kötU intibamm silineceği umu. 
tuyor. Artık bu çoraplar ayağa ge
c:riHrken oarcal:ı.rımıyaeak, parçalon. 

Eski rekor, 4 metre 34 idi. 

Biga Diıpanıerinin Faaliyeti 
30. 1. 937 tarihli nUshamızın bu sü

tunlarında, Biga dispanserinin bir 
senelik faaliyetinden bahsolunduğlJ 

sırada bir yılda 1003 ölüm kaydedile
ceği yazılacakken mezkür rakam seh 
ven 10003 şeklinde çıkmıştır. Düzel
tir ve itizar ederiz. 

sa da bu çorabı hangi fabrlkanm çı
ka rdığl belli olacağı için müşterinin 
~ildiyetini dinliyecek bir milcsscsc 
bıılunrı,..aktır. 

cak ..• 

Ertesi giln baş~ca bir haber: nır. 
klyc Milanoda 1talya ile görilşmU~. 
Bunun için Balkan Birli~ cephesiı:. 
de yeni bir rahne açılmış ... 

Bu gibi hiidi.cıelcrden böyle mlna_ 
lar <;ıka.rmak için Balkan siyasetiııln 
hakiki hedefini ya kavramn.nuş ol • 
mak veya gözden uzak tutmak ic:ıp 
eder. Balkan milletlerinden her biri. 
nin en birinci hedefi sulhtür. Hepsi. 
nin birden :yine ba., gayesi sulh ve 
istikrardır. Kendileri için sulh iste • 
dikleri gibi dünva için de sulh ister. 
Jer. ÇünW bir Balkan trulhUnUn an _ 

ca.k bir dünya sulhll çe:rçe,·esi içinde 
tam ve hakiki bir manası vardır • 

Her tarafa löprüler 

B unun için Balkan Devletleri 
sulh sahasını bir düzüye ge _ 

nişletntiye çalışırlar. Her istikamet.. 
te sulh köprlileri kurnuya ga~Tet e. 
derler. Bazan bir Jcöprliniln Balkan 
Birliğinin bütünü ile -değil, afaka.dar. 
dan biriyle kurulması daha kolay o. 
lur. 

Fa.kat kurulan köprü hiçbir za • 
man bir a}Tılık köprüsU değil, mUşt<-_ 
rek sulh yoluna bağlı bir kijprildUr. 
Vakit vakit böyle köprlller kurulma. 
smrn ancak bir rnAnll81 olabilir ki o 
da bazı mü terek hedeflere birden 
fazla merhD.lede va.rılınasınm .da.ha 
kola~· \•e ameli olmasıdır • 

Balkan Birliği hakkmda betblnce 
hisler duyanlann gözleri .. A tina top. 
!ant.ısının müsbct neticeleri karşısm. 
da kamaşacakt.Ir . 

Atinada ilk defa bir Balkan basın 
kongre.si de toplanıyor. Geçen sene 
Bükreşte böyle bir kongre hazırlan. 
mıştJr. Balkan gazeteleri arasında 

sıkı bir işbirliği kurulması, Balkan 
Birliğinin inkişafında mUhim bir Ueri 
adı.mı olacak. Balkanlılık du~ı:<?Utan • 
nm daha sür'atle yayılması ve ıkuv. 
\'etlenmesi çareleri bu sayede hazır • 
lanacaktır. 

Dünkü hasta \'e kıtnşık Balkanın 

buşünkU dünyada sulh. istikrar ve 
sağlığın en ı;effaf bir kaynağı oldu. 
ğunu Atina toplantım kU\'Vetli bir 
surette teyit edecektir • 

Ahmet Emin YALMAN· 

Slav ya 

/zmire 
Geliqor 
Izmir, 14 (T~"l) - Göztcpc klUbll 

tarafından Kurban bayramında şeh
rimize da \'et edilen Bulgaristan şam
piyonu ve Kral kupası gallbi Slavya 
takımı Uç maç için Izmire gelebile
ceğini biJdirmiş ve Göztepenin tekli
fini kabul etmiştir. 

Slavya takımı ilk maçını bayramın 
ikinci ve ikinci maçını da bayramın 
dördüncü günü kliip takımlariyle ya
pacaktır. Son maç 28 şubat salı gii
nü muhtelit ile olacaktır. 

Yunanlı Zengin 1,000,000 

Drahmi Verdi 

Atina, (Hususi) - Mırnrda yer • 
leşmiş Yunanlı tüccarlardan Koçl • 
key Yunanista:nda atletizmin terak. 
kisine yardım için f edera.syon em .. 
rine bir milyon drahmi tebenii et. 
miştir. 

TAN - Maalesef bizde çoJıı: geri 
plan atletizmin dirilme!i için böyle 
bir kurtancı yardım !hımdır. Zen -
ğfnlerinıiıin kula.Pc çrnlnsın . 
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1 Kahveci öldü 
Katil tevkif edildi 

İki gece evvel, Çarşrkapıda tabanca ile 
bir yaralama hadisesi olmuş, Yıldız otel 
ve çayhanesinin bina sahibi Eminin oğlu 
İbrahim, müstecir 4 6 yaşında İbrahimi 
ağır surette yaralamıştı. 

Cerrah~aşa hastanesine kaldırılmış o
lan İbrahım, yapılan bütün tedavilere 
rağmen, kurtarılamamış ve dün gece öl
miic:tiir. 

Bu vaziyete nazaran hadise tam bir ci 
nayet mahiyetini almış bulunmaktadır 

Katil, İbrahim tevkif edilmiş ve vaka ge· 

cesi beraber olan kardeşi Etem ve babası 
Emin de aynca malUmatlanna müracaat 
edilmek üzere sorguya çekilmişlerdir. 

Tahkikatın adli safhası devam etmek 
teoir. 

Parmak izi 
benimdir 
Bay hikim 

Suçlu r.nüdafaa yapıyor: 

Cürmü meşhut işlerine bakan sulh 
ceza h8.kimi karşısında yaşlı bir ka
dın davacı .. Bir de onun yan yaşın
da genç bir delikanlı... Suçlu ... 

Kadın, genç aleyhine bir hakaret 
davası açmış, gencin, bu kadına ha
kareti sabit olmuş ve 3 gün hapis ile 
beraber para <!ezasına da mahkfim e· 
dilmiş .. 

Zehranm mahkemeye \•erdiği isti
da okudu. Bunda, suçlunun çoluk ço
cuk sahibi olduğunu zikrediyor, ve 
buna acıyarak da vasmdan vazgeçti
ğini bildiriyordu. 

Hakim, istidnnm okunmasından 
11onra, bir defa da Zebraya sordu: 

- Hanım, bu istidanın altmdski 
parmak izi senin mi? 

- Benim, bay hakim! 
- Demek ki, bu adam hakkında-

ki davandan vazgeçtin? 
- Geçtim efendim .. 

"Çaldım, fakat hüsnü 
niyetle yaptım bu işi!,, 

ihtilas ettiği ve zimmetine para geçirdiği iddiasile tevkif edilen 
K~dıköy belediye tahsil memurlarından Ahmedin muhakemesine 
Agırceza mahkemesinde devam edildi. Geçen celsede Müddei
wnumi suçlunun cezalandırılmasını istediği için muhakeme mü
dafaaya kalmıştı. 

Dayağı 

alan 

kımdir? 

Evvelki gün, celse açılır açılmaz 
reis sözü suçluya verdi. Ahmet ce _ 
binden çıkardığı mUdaf aasını oku • 
mağa başladı: 

"- Vazlfede iken son derece sı
kıntılı bir vaziyet geçiriyordum. 60 
Y~ındaki ihtiyar annem çalışacak 
vaziyette değildi. Karım hastalıklı ve 
ayni zamanda lohusa bulunuyordu. 
İki çocuğum da var. Evde vücudün
den istifade edilecek bir ben kalıyor
dum. Askerlik vazifemi üa etmem ve 
sonra da bir milddet boşta gezmem, 
iki sene yedi ay gibi bir müddetle 

-Kaçak 1 ULUDAGA GiDiYOR 1 
sigara 
kiğıdı 

. 

Adapazan (Tan) - Evvelki gün 
öğle ~enin~en çıkan yolcular ara
smcta.n vaziyeti fUpheli Jörillen ıbiri 
takip edilm~, bu yolcu elindeki ba
vulu Jsta.syon meydanmdaki araba
ya ko.yarak a:Ynlacağı sırada polis 
tarafındin' karakol davet olunmuş-
~-

Bavul açılınca içinden iki parça i
pekli kumaş arasına konulm~ 4583 
defter sigara kağıdı bulunmuştur. 
132 şer yapraklı olan bu sigara ka
ğıdı defterlerinin Halepte yapılmış 
olduğu anlaşılmıftır. 

Şehrimiz Dağcılık lilübü ıwllarnıdan Sl.1 kişfllk bır kafile önnmoıd 
cuma ~~U. Uludağa gidecektir. Kafile Uludağda 10 gün kalacak ve b' 
ram tatılını orada geçirecektir. Resimde kayakçılarımızdan bir k 
görülüyor. 

Adapazarı 
ortamektebi 

Bavulun sahibi, Erenler köytinden 
Ali oğlu İsmail adında bir rençber . f 
dir ve tevki! edilmiştir. Arkadaşı bu· 
lunup bulunmadığı tahkik olunmak- Adapaıan, (Tan) _ Cümhuriyet 
ta.dır. alanında ve halen spor sahası olarak 

Erzincanın kurtuluıu 
Kutlandı 

Erzincan, 13 (TAN Muhabirin. 
den) - Erzincanm kurtuluşunun 20 
inci yıldönil.mU mer:a.siml&kutlulandı. 
Havanın kari rolma.sma rağmen, bin
lerce halk CUmhuriyet meydanında 

toplandı. Şehre muhtelif istikametler 
den giren milis ve asker lkıt'alan, kur 
tuluş gUnlinU çok canlı olara.k yaşat. 
ttlar. Nutuklar söylendi. Halk sevinç 
içindedir. Gece, faıkiT çocuklar men
faatine balo verilmiştir. · 

Boluda Kongreleı 

Bolu, (Tan) - Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme kurumlan yıllık kongrele
rini halkevinde akdetmişlerdir. Her 
iki kurumun kongresine ilbay Salim 
GUndoğan başkanlık etmiştir. 

Çocuk esirgeme kurumu şubesi ol
rnıyan DUzce, Göynük. Akr.akoca il
c;elerlnde de açılmssı için lazım ge • 
len tedbirler ahnmıştır. 

kullanılan yerde 102 bin lira sarfile 
~~ılacak olan orta mektep temelle 
nnın atılması için sondajlara başla
nılmıştır. 

Bu ameliye futbol sahasının orta
sına kadar ilerlediği için, eski birin 
elliğin tesbiti maksadile tekrarlana
cak lig maçlarını yapacak yer kal -
mamıştır. Bu maçlann. bUyük mas
ra~ara katlanılarak lzmitte yapıla • 
cagı anlaşılmaktadır. 

GUzel bir orta mektebe nihayet ka
\'Uşacaklan için sevinen Adapazar
lıJar, futbol oynayacak yer kalma . 
masından dola~ da üzillmektedirler 
Vilayetin, kesif bir sporcu kütlesi 
bulunan Adapazarında saha işini sü-
111tle halletmesi beklenilmektedir. 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 

lıııı.ıııımıı~ıııl\~\ ~~.::şa~ 
1

: 
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\l\\tll Yazan: Yusuf Ziya 

111111111 Beste: M Sabahattin 

Bıgada -
evlenmeler 

• 
Biga, (TAN) - Burası iki b!Jı 

1ı bir kaza olduğu halde evlenen, 
va kuran gençler pek azdır. Bir 
içerisinde bu koskoca kaza merke 
de yalnız 49 evlenme muamelesi 
muştur. Evlenmelerin azlığı, iŞSİ! 
ten ve gençlerin evlenmek için 
kazanamamalanndandır. 

Yetişmiş kızlardan bir çoğunun 
l<ar knlmalannm sebebi de budut 

TEŞEKKUR 
Şehir Meclisi Daimi Encilmenl 

zasından, eski lstan bul Polis MU 
rü sevgili zevcim, babam, kayın 
rim, Bay Sadettin Açarın vefatı 
sebile cenaze merasimine iştirakı 
lenk göndermek, bizzat veya tel 
la bizi teselliye şitap etmek sure 
büyük kederimizin tahfifine ya 
eden kıymetli matbuat, akrab• 
dostlarımıza, merhumun aziz ve c 
dan arkadaşlarına, resmi ve hol 
teşekküllerle C. a · P. nyönkurul 
teşekkürlerimizin ibHi.ğına lut 
vesatatmızı dileriz. 
Seniha Açar Nihat ve Afif 

Hiıkim, icabını dilşUndil. 

Davacının şahst davasından vaz -

Samatya şimendifer hat bekçl::;i 
Ali çavuşun çocuğu Recebin ölilmil 
hakkında gerek adJi, gerek idarı ya
pılmakta olan tahkikat henüz ikmal 
edilmiş değildir. 

beni evime bir okka ekmek getir • ----==::ıı::ıı======--==== 
mekten aciz brraktı. Bugünlerimi ıka- kaçmak. üçüncüsü de çalmak. 

Sayın Başkan! Bir an için kendini
rımın iyi günlerinde çalışmasile, ko-

Kimyager alınacaktır 
Açk~~i F2hri~~·~" l lrnı..aı;;s:;ıL.--J 

k 2i henlm yP.r'lno lro~nınu.11. c;:!•--- •• 
n omşunun yardımı Ue ve kısmen 
de borçlanmak suretile geçirdim. Va- ze ne yaparsınız? Zihninizi yorma . Müdürlüğünden . 

~mesile mevcut hUkthUn sakit O· 

lacağma karar vererek gencin mah
kumiyetini kaldırdı. Yalnız muhake
Me masrat'J olan parayı ödemeğe 

mnhkflm etti. 

ÇOCUGU 

Maarif idaresince yapılan tahkikat 
Samatyadakl 52 inci mektep mUdü
rU Pertevin bu dayak hadisesini yap
mamış olduğu şeklinde neticelenmiş

tir. 

Çocuğun dn bir darp eseri olarak 
öldUğU morg raporu ile sabit oldu • 
ğuna göre, bu işte başka bir suçlu 
aramak iktiza etmektedir. 

zifeye girdikten sonra beni elinde bir ym, siz de benim yaptiğımın aynini 
çanta ile dolaşır gören komşular yar- yaparsınız: 
dımı kestiler, alacaklılar yakama ya- Çalmak, fakat hUsnil niyetle çal -
pıştılar. Ben bu vaziyette bocalar • mak! .. ,, 
ken refikamın apandisiti ortaya çık- Ahmet, bundan sonra mUdafaasma 

Ankarada istihdam edilmek üzere bir kimyager alınacak 
Askerliğini yapmış istekli1erin istida ve vesikalarile Umum ;M 
düdüğe müracaatlan. (692) 

O Ü ŞERKEN 
~ ÖLMÜŞ 

l.şte bu suçlunun kim olduğu hak
kında da gerek polis ikinci şubesin
ce, gerek Samatya polis merkezince 
tahkikat ilerletilmektedir. 

tı. KUçUk yavrumun iki gözünün bir- daha fazla bir hararet vererek çal -
den kapanma tehlikesi geçirmesi be- dığını açıkça itiraf etti, fakat bu 
ni büsbütün sarstı. Bütün bunlara çalmayı hUanU niyetle yaptığını ill
rağmen elime ayda ancak yedi, sekiz veyi de unutmadı, sözilnü de şöyle 

bitirdı' ·. hatta bazan Uç lira geçiyordu. Aile-
mi bu vaziyetten kurtarmak için Uç "- Sayın başkan! Bu suçumdan 
şıktan birisini tercih etmek mecbu- dolayı bana ceza verirken asgari bir 
riyetinde idim: Birisi vazifeyi terk et- ceza tayinini h Urmatle dilerim!,, 

RUS-JAPON 
. MUHAR ·E.BE Sİ 

• • • • • 

Bu tahkikatın hafta içinde ikmal 
edilerek evrakın müddeiumumiliğe 

tevdii beklenmektedir. 

mek. diğeri efradı ailemi çektiği bu Gelecek celsede karar tefhim edi-
ıztırapla ba.şbaşa bırakarak bir yere lecektir. • 

. .· ..... ·ı T~.RKÇ_~ 
. SENE NIN EN 8UY.Ul(FIL'11. . ;S .O . Z L U 

E!E 
- Sizi de yanınızda jandarma ile görUnce eski 

hUk\imet memurları sandı. 
Bu acıklı macera o kadar içimize işledi ki... Hele 

;Feriha Hanımın gözleri yumulrlandL 
- Yazık, yazık! 
Diye içini çekti... .. 
Yarını akıllı ihtiyar ~1m'11 uza.ıtta eopa8ma dayan. 

mış, kurşun gibi gözlerle birini seyrediyordu. 
Muhtar ona doğru seslenerek bizim niçin gel • 

dlğimlzi, hükflmet memuru olmadığrmın söyledi. 
Zavallı ihtiyar hiç kımıldamadan, Urkek bakış -

tarlyle bizi süzdü. Sonra dudağını bUktU: 
~ - Kısrağı getirmişler mi, ondan haber ver!. 

Zavallı ihtiyar, o mütemadiyen alan, emen ve y:f. 
yen saltanat hUkfımetl, kimbilir eenln gibi kaç 
Türk yiğitinin ocağım söndUrmüş, aklın• lvlzdnr • 
muştur. 

' ' • ~ 
Yörilk klSyU de epey cömertlik ettt 

-< Verdikleri eşyayı denk yapıp ara.baya koyduk. 
Bir köye daha uğrarsak arabada bize yer kalmıya
cak .• 

Muhtardan başlıyarak köylü ile ayn ayrı veda • 
laştık. 

Muhtar bize yolluk olsun diye hazırlattığı neva
leyi de bir sepetle arabamıza getirdi. Davul zurna ses 
lerl arasında (Muratlar)a doğru yollandık. 

Daha Muratlara yaklaşmadan kasabadan· gelen !an 
C!a.rma postası ile ka.rşıl8'tik. !fe başlamazdan evvel 
çizdiğimiz programa göre onlar bugilıı bizim Murat
larda bulunacağımızı hesap etmişler ve bizimle bulu;ı 
malt üzere postayı çıkarmışlar. 

t 
Çivi gibi jandarma sel!mı çaktı:. 
- Mektup var efendim. -
-Nel'edenı 

Eseri hovrltyon: 

- Binb~ı beyden '" 

CHAK1KI İNKILAP 
-24-

ROMANI] 
Mahmud Atilla AYKUT 

Ve omuzunda asılı dosya çantasından bUyUk bir 
zarf çıkardı: 

-Buyurun! 
Zarfı açtım. içinden Feriha hanıma ait baba.ınndan 

gelen iki mektupla dayımın bana yolladı~ mektup 
çıktı. 

Genç kızın mektuplarını uzattım: 

1 
- Babanızın yazısı, müjde isterim. 
Sevinçle mektupları a~tı. 
YUzü gUlüyordu. Bir çocuk sevinci· ile mektuı:ıu 

dudaklarına. götUrdU. Babasına çok düşkünlüğü var. 
Dayanamadım, sordum: 
- Ne haberler var bakalım'! 
Gözlerinin içi gülüyordu: 
- Çok, pek çok, ve heyecanmdan anlat.a.nuyaca.. 

ğmı anlatmak ister ıibl mektuplan bana uzattı. 
Binbatmm mektuplarını elime alınca. eöılerimhı 

önüne o eevimli güler yüıil geldi. 
Ne can, ne babacan adamdL 
Bricik kızmı çok ıseven l!evimll baba m"lduhuna 

ş6yle ~lıyordu: 

- ''Benim kUçUk erk5.nllıarbim. 
Bu seferki ayrılışımız bana. da.ha acı geldi. Amma 

Ciiyeceksln ki, kaç yıl beraber ya.şıyabildik! Hakkm 
vnr. Fakat bilmem neden bu sefer istiyordum ki, be-

raberllğimiz daha uzun sUrsUn, ihtiyarlık galiba! Biz 
bilirsin ki, baba kız ana kız, ikiz kard~. canciğer ar
kada,, ne dersen de, öyle a.nlaşmtş, öyle rıeviJ;miştik •. 
Inean ya~andıkça itiyatlarına sevdiklerine dilşkünlü
ğU artıyor. 

Sizi çok merak ettim. Bereket yalnız değilsiniz. 
Misafir olduğun yer 88Jl& yabancı olmıyan babanın 
evi gibi bir asker yuvasıdır. Sillh arkada.şlan biribir
lerine hısımdan daha yakındır. Aıker ailesi demek bir 
formayı taşıyan yüz binlerce i~sanın ailesi demektir. 
Onlar nerede olsa birlblrlerinm dert ortağı, se,·inç 
ortağıdır. 

Seyit Bey burada Merkez kumandanlığında çalışı· 
yor. Ankara blr bayram yerine benziyor. Sokaklar 
hıncahınç, memleketin dört köşeslnden kalkan bura

ya. ıeliyor. Herkes ayni im&n ve ayni azimle veri
len itin bqma ko9uyor. O kadar aamlmiyet var ki, 

biribirtle k&rdet olınak için ben de CTUrktlm!) de. 
mek kUL 

Ankara o kadar kalabalık ki, bir ban odaamda ee
kiz kişi ya.tıyor. tnıııanm bir yıl yi~nf bir hafta 
oturacağı yer için istiyorlar. Fakat kimsede tiklyet 
ve ııkmtı yok. 

Sizi dah& buraya. alclırta.mıyacağm. Benden haber 
gelmeyince hareket etmeyiıtiz. Büyük anneni hoş tut. 
lki gözlerinden öperim. 

rnda terakki hamle
leri, Yakında T O R K 

sinemasında 

Ben burada yeni teşkil edilen kıtalarla meşgul 
luyorum. Beni hiç merak etme. lşlerimiz milletin işi 
dir. O yoluna girince biz de feraha çıkacağız yav 
rum haydi hoşça kal, gözlerinden öperim. 

Binbaşı FiKRi 
lkinci mektup ild gün sonraki tarihle gelmiş. Fa. 

kat merkezde kaldığı için ikisi birl~miş. 
Binbaşının ikinci mektubunda daha mühim habe 

ler var: 
"Dün mektubumu postaya verdikten eonra i 

Merkez kumandanlığından çağınldım. Yeni kıtay& 
tayin emrim gelmiş. Şimdi ... deki ... Fırka ••.. alayJ 
ikinci ta.bur kumandanlığını almış bulunuyorum. BU 
akşam hareket edeceğim. 

Burada eski dostlarımdan Mustafa Beye tesadilt 
ettim. Saman pazarında bir. tuhafiye mRğazası aç • 
mış. Taşhanda iki dükkanı ve etlikte bağı, evi var. 
Beni görtince pek sevindi. Yedi yıl ~vvel Ankarada 
vazife görürken ahbap olduğumuz bu zat beni gö • 
rUnce o kadar sevindi ki, tasavvur edemezsin. Şun • 
dan bundan konuşurken sizin Kastamonuda kaldığı· 
nızı söyledim. Adeta kızdı. Israr etti. lnat etti. nıe 
aileni buraya getirt. Başımız üstünde yerleri var. Se
nin evHidm 

0

benim de evlidım sayılır. Dedi. Vaktile 
burada iken ona biraz iyiliğim. daha doğrusu yar" 
dımım dokunmuttu. Adımcağız timdi zengin olduğu 
için bu iyiliğin altmd& kalmak istemiyor galiba.. O 
kadar ısrar etti ki, dayanamadım •• Razı oldum. sa
na da haber veriyorum. Zaten Seyfi Bey da Anka.
raya gelmek istiyordu. Eğer ıizl buraya kadar geti" 
rirse iyi eder. Ankaraya gelmekten vaz geçtise seıı 
anne anneni de alır her gUn Kastamonudan Anka· 
raya kalkan kafilelerden birine karışır, Anka.raya. 
gelirsin. 

(Arkası var)' 
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Eski Bir azırın Siyasi Hatıraları 1 iLiM ALEMiNDE 1 

Muhalifler 
Nazırlık 

GiZU CELSEDE t 
Metrutiyet Meclisi Mebuaanmda · 

muhalifferle !:kaeriyet Fırkası arum· 
da aizli celse halinde bir anlqma mü
zakeresi bqlaımştı. Muhaliffer namı
na hareket eden Hoca Sabri ve Zöhrap, 
kabineye ainaek iıtiyorlar ve Hoca 
Sabri, teYhülialimbjı koparmak için 
aaclrazamlıim Ekseriyet Fırkumcla 
kalnıaama razı oluyor. 

dtıtü ve muhalltlerin btltUn latek 
leri ne iae onu içlerinden çıkarttı
rarak ortaya döktUrdUğll muhak • 
kaktı. 

Artık görtltWecek bir teY kal -
mamıt zannedilirken Tali.t, Ka • 
DUDU Esasinin 35 inci maddealntn 
tadili buauaunda muhaliflerin ele 
mtlabet bir vaziyet almaları ltlsu
munu bilmukabele teklif etti. 

YUGOSLAV ALiMi· 
NIN 150 iNCi 
ÖLÜM YILI 

Bu aym 811 ~e Belgratt.a Va. 
gomlav Ubnlerlnden olup, heyet, ri • 
yulyat, ftlik ve felılefe eahalann • 
da ~ bir bblllyet göstermlf olaa 
ROee ._oft:ln ytb elllnel ölüm yıl. 
döntimtl, höyük menaimle kutlan • 

Pazarlı!}ında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H iç beklenmiyen bir zamanda 

vlki olan bu teklif muha - -::-~ o.lmaçyanm l>ub. 
liflerin delegeleri '1serinde fena 
bir tesir yaptı, 35 inci maddenin ta ~ ~ dotmaf, Dk tah il rJ 

doğam yerfnde yaptıktan 'M>Dr.I fto. 
diline alt teşebbüaU ötedenberi ha maya gltmiı9 "Ve tüvit smıfına dahU 

M üzakeremiz, bu son lıA
dise üzerinde küçük 

bir lekte geçirdikten eonra, 
yine Talit merluun işi idare 
etti. GUya, IÖylediği ağır stiz
lerden Zöhrabm zehirlendiğini 
hiç biaetmcmit gibi görüne
rek dedi ld: 

- Kabineye iştirak bahsin
de biz, burada, olsa olaa eaaı· 
lan kararlqtıracağız. Şabıala· 
ruı intihabmda tabii fırkaların 
halda kelinu olmak icap O<» 
cektir. 

Ve bu mevzu üzerinde çok 
konufUldu. 

muhautıer h_.blna ful& ba bu
lundurmak, lbımgelecejinl ileri atlı 
dtl ve kabine ba1anDm herhalde 
muvafıldarla muhalitler aıum • 
dan, mtta'Vl miktarda • yan yan • 
ya • tefkill ltınmunu müdafaa et-
ti. 

••. an ... orta- bir kaide at•• ve ne- kiki bir lüzuma ve vatani bir fay-... ._ "'- .., olmuştur. 
zaretıeri kendi takdir ve tenatbine daya dayanmaktan ziyade meclis-

teki muhalefet cereyanını keamek Clnlt kollejlnde iken her fftw. n. 
göre lldfer lkifer ayırdı. Fakat mi mevzular hakkmda nef'retth!'i ına. 
u.darat makammm da muhalltle- mak8adma atfeden murahhaslar, 

Tali.tın bu teklifini kabul edeme- kale ve f;t,nkltler De dikkat 11a.ıar•nı 
re taheiaiai l8ter gibi bir teY IÖY • celbedee ve Framü heyetıflHıı.r ı ... .._ 
lerken Talit: diler. 

Ve müzakereye. fırkalarla glS • 1aade tarafından ftnıb~,te ta~tllr o. - Meflhata. ııenin gelecejine p ı .. __ ,_ ..... f ..1 ı 
re ladaretl de bizim tarafa bırak r U t ll 1 m e k U z e re, 11 o n unap ._o .. '!ıi Vf! atm .. a ~·f'hn ~" 

B ise çok prlp g6rinen bu ta diye bir lltlfe ile mukabele göeter verildi. Ahmet Mahir Efendi mer- ya4an l1mi Her tHkf't-nlştir. l'n " • 
lep ft teklif Talltı hlc ıa.. di. bumun, Sabri hocaya karşı hic; eem serlerde •eret. rlyulyat ve ~fadlll 

dırlnı,or. O, .aklt içinde, iUlen patial yoktu. Onun meşihat maka mllM-llNat haktan4'a. 0 ".anııuıA 1
"" • 

bir çem. ilet blriblri arkuma •u • v e-bu söz Uzerlne hoca ten • mma namzet giıbi gösterilmesi ve dar mal6m obnıyan hlrçok keıtı1f1cre 
aller tndh ederek Jw111 Dtmaretl di8inl toparlayıp devlet ma muhalif fırkalann kabinede bu ka hadllf olunmakt1Mlır 
kendi taratlan lglD &~iste- kamlıpmı &f&İldaki tertibe soka - dar fazla makamlara sahip olmala- Flstkte naüstedlr mlkrometreyi ve 
diklerlnl anlunya ~nlu. rak: n ihtimali kendiaini çok rencide et teleıılkep L8dd'I ilk olarak imal NIPD 

Talltm, dluhaJilleı'dell l'ien ller Sadaret. mrannız Uzerine ekleri· m~ idi. ~ · 
tekllft mu.pet bir .. kikle ofİrak yet fırtcasmda kalırsa Jnetih&t bi· Her ikimiz Talltı sıkı bir imtih8ll YugOBlav lbnf mabflHer"nln ldd~a. 
böyle ka1'ule temaylll ~-- se hariciyeye, ekleriyet fırtaamd&n dan geçirdik. muhaliflerin her is sma ~öre Bo8koviçfn felsefMI dalma 
yine blzl • Ahmet Mah1r efendi i- biri getiriline Dahiliye bize, Har- tediklerini kabul etmiş olmasmı relitlvlte (l"l'('tlVetlll içinde lnk~f et-
le bent • fellt ve en~ye .d6'Ur • biye. ekseriyet fırkasından birine doğru bulmadığımızı anlattık. Mer ttghtden kf!lldlwl F.lnırteln'tn n Mn 

N lhayeıt, mtlsakeremls, cl&l• dll. verUlrse. bahriye bize, Nafıa ve ti- hum, gtllerek: hakkındaki t.-IU.1'herl balmnmdan 
dola9a, flrkalarm k&AJ • • Bu mO.Zakerenln 11erk1e fırkamı- -caret. ekseriyet fırkaamdan birine - Yahu, bu kadar tel6' etme • da Kantm ııtelf"ft addolunahOJr. ftRI _ 

mi& kabinede temam icap edeoeit zm tasvip etmlyeceği bir tarzda tevdi ,edilirse. orman ziraat bize, yin. Batımızda bu harp beJUı oldu ~·iMia nrıı.fmnf'har dalfflllnl ö1çen &tıı. 
noktaam& geldi. Hoca Sabri; artık -·"- ••• nın Adliye. ~kaeriyet fırkaama menıup im'* dfl"""""' "·'"'~"'n .. 1 hf .. tttr-
phııen k&zanA.&. --•erin -·-""'ıe, neticelenmeel, blzl .,_.._.n &"' nç ğu için her taraftan izhar edilen 
---- ._. • ....,, 5'" -- • ..,,f•bı k birine verilirse. Maarif bize, Ev - da lllf'!ll&)ıumı C1< olarak t ktfr d-
kabine te§killne her Ud tar&fm, bir mevkle aokabilecefi &• :ı., e ee kat. ekseriyet fırkasmdan birine arzu kar,unncla bu adımlarla bir mifllth' 
adetçe tam bir mjlaavatı, preııaiP riyet fırkaamı da efklnumumlye- ihale edilirse. Posta ve telgraf bi- uzlaşma mllza.ke~lne girmekten · 
olarak kabul ve tatbik etm8'1 ıtızu önU~de, küçük dil9ürebilirdi. Fa • ze diye aynen ve birer birer aöyle- imtina edemezdik. Yoka& aramız - Mfmnehar dalrelPrinl ~ha f!t. 
muna kani olduğunu eöyledL kat milukeremlzln bun ilerlediği di. daki bu karakter farkına rağmen mf'k u..th-lfl toıraim va•ti kMaf•-

TalA.t. böyle bir tekllftn, muha • bu sırada bizim kendi aranµzda ı'alat merhumun kUçUk bir not bunlarla devlet itinde bizim için tini tetkik ..tmh ve saat ra"1<aıı1Mt • 
lifler nlmma dermeymı edileceti • bir 'mtlnakata çıkarmaklığtmız ve defterine bu sözleri kaydettiğini mU,terek mesuliyet deruhte et • nln h&w.kltınm kwt"at ve d"91zl,.rfn 
ni daha evvelden biliyormut gibi bu eebeple müzakereyi durdura • gözUmle görüyor ve nasıl olup ta mek biç mUmkUn olur mu? ~ hare1'-&tmm mah uHI ol _ 
davranarak hocanm aöderinl .U - rak bir k3"de huaUli anla,mıya llOğukkanlılığmı hala muhafaza et- işte gördUnUz, biraz uyaal dav- dutunu Dert s\lnntl,.tür • 
kb ve itidal ile dinledi, hiç teli.f kalkmakha.wmız ma-aaı'p d...;.;ldi. mekte olduğuna "aşıyordum. ranmakla metalip llateleri naad Uhn 

hi..a..a- ...x.+.. ... '---t Mahir "6' wı Vf;' ., da bir Frana l~r akademisi 'e Blh11k 
ve W1Ct e---rmedi. AUU&Ç Onun 1 .. , .. Talltm muhaliflerin Bununla beraber işin bu derece- doldu? Bu, fırkalar araaın 
ef dl h n be bil ... ...._ Sab .,.... T ı d....ıwı belki ekleriyet fır Brftu:\·a kralhk 1109Yetesl uahf!na en mer um e n, •••· taleplerine nr.ı teslimiyeti gös • ye geldiğini gördükten sonra, a- uz &fm& ..._. .. , -
ri hocanın talep ve tekliflerini çok teren bu, bal ve hareketinin nere- lltm gtieterdiği bu sabır ve taham kaamın ekalliyete mevkiinl terket intihap olunan Boı,kovlç Clzvttttlha 
fazl& buluyorduk. Mecliate, adet • ye kadar nracatmı tamamen kes- mtlliln ciddi olamıyacatı kanaati - mesi mahiyetini aldı. ~ IODra Fnnsm t.aibllyf'tlnl 
teri çok mahdut olan ve bu ualaf- tlrentyerek mlzaJrerenlıı 'bundat\ ıe "nttltesetH olmJY.a bqlam..ınn. Maksadım lstedlklerlnl yapmak lhraa ectflf'f!lc Parltıı hahrlye ~* 
.., .aıft11keresi lçba yurt Mygiai M1J""k'f tılf"vrinde "mtlaahit,. gibi Belki muhaliflerin delegelerile u- değil. yapılması kabil olmıyan di- 8Mar ilmi mUdörlügöne t. in edU • 
118 ıKı taı""'' ~·ıK eyuyen mUı>wı.· bir __ .___.. al ih ı. · mtr'ttfüftakaşatıra ..n-meyı· ve ta- leklerini eal&l'a birer birer söyle -
kil meb~t:ka muhalif VIL6JY""" mavr t~rc etm,. ı- e.. mittir 
_ 11 __ ,_ ... _ ..... e e'---..a • dik. Bu md& Tallt merhum fÖYr leplerinde maruf haddi gec;erek tjp halka duyur:rtır Ti. ki, mu a-ı.o..a.. a.}"Di 18m&Rda .. -•r lcB va 
•"~""" ....... _.., le dedi: ilraı. vardrklannı onlara anlat - halefetin bizde eebepleri. ve ......,_ •"'\' '199 

yet fJrkaamm yanımıdan.. bile, az _ o halde muhalif grup nlmı _ mayı favdıunz buluyordu. Fakat muhalü geQinen mebu•lardan bin:o "GliDet ve Ayın hhuf ve küfiufw,. 
olduldan halele, kabinede eberi • na hangi . nezaretleri ı.t:edlğinfzi muhaliflere karşı gayet uysal bir ğunun makam ve manmp elde et- aau altında manaum bir eser vtlea. 
yet tırkuJ dereceelncle fazla. Asa sövlevtn de kaydedeybn. tavır alarak her taleplerini kabul mek hırsile nasıl harekete geldik- de getlnnlttl.r • 
bulundurmak yolundaki bu talebi Bu sefer hoca Sabri kendi ma.n- ve tervice amade imif gibi görün- leri: bilinsin.,, dedi. llhmıtde clald bö)ilk bir mllyet 

bis, bir tünankbk libl tel&kki ettik ı----------__:..--------------------- ga.tena ba Ulmln Romada Salat • 
ve bu dunumu- da mukabil ta-
rata. hal 99 taYnllmla anlattık. Plerre ldllıwalnln kubbesi ve Vl)Rn&. 

Zöhrap, vaıd;ııetl kartarm&k lçin • da imparatorluk kütüphanesi hak • 
usun mtltalealarl& bbl 11mp kalk- kındald etüdlerl llN!liburdur. llofJkovl§ 
tı. Avrupa parllmeııtoJWmd&ld bu >'alna bu .........._.. faalfyeta ile 
tan. ~ mal pttr • kalnu)'U'U diplomul De metPI oL 

mı.,ebafladJ;m'llllallt~ Yenı· s~hkhane ve ~arayburnu m., Ye • ..,..... Laka ve 1'oek*M 
&1& .-U. ~ fırkuma llleD a devletleri anamda Seat.o gllU bak • 
IUP ba adedinden aa ala "8e. l(aoCWlicle Akmtıbumunda 29 nu-ı meeell gribin, tifonun ldeta bir ..ı. f81'M: na.uran, imtihan vermeldl • kıllda nhv eden lhtuAlı h.uetanif 
memteJretln,t'41e llltdıtellf muhalif ınarab evde Necmeddin Gu.giıı ya.• gm haline geldiğini duyuyoruz. Bu ğim ıcap ediyor. ve L-. dtıvletlnJn hukukuna \ 0 i3L 
pııplar IOll lblRcle lllrletmlt ol- aıyor: haber, bir tayia, bir rivayet gibi bal Fakat, Türkçeyi çok ıyi bUiyoru~. da miklafaa etmlştJr. 
duldan lıgln buııJan &1ft ayn. tat- .. _ Soıı i&manlarda balıkhanenln km kulaklarına .. sediyor. Fakat pi Ben, ekallıyet mektebine, yalnız li • Daha baa dlplolllatik IMMll~er. ?'llm.__.. ... pi paq;lv.,. mln ebMk ft IRı ltlbula ~ ne,ıede yapı.laeağı hakkında her ta gmın hakiki "tehlikesini anlıyan. gO· san öğrenmek için gittim. lkincı bir de &oı,k~ ıntlNslr faali)etlerde 

;-:-... ._iıı::ı:===ı=m=-=---... -=--~---------- taftan bul tahminler ileri aUrUUl .. ren yoktur. defa imtihana sevkedilmem doğru bulancluju mal6mdur . 
yor. Tehlikeyi vaktinde öğrenemiyoruz. mud,ur?, • . 

Balık Jtıerinde ihtiaaaı olanlanıı Bu vaziyet karşısında, hastalık, bil- Evvelce bu f&rt yoktu. Maarıf Ve: yazıyor: 
IÖyJediiilıe söre balıkhane için en tün •lddetlyle her,eyden bDıaber o. klletl, ekalliyet ~teplerinden me- "- Memleketimizde ötedenberi 
mu.it mevld Sirkeci yahut Sara)'• lan blr nµtıtakada genı,ııyor. btlytl • tı" .::.~ tale~ın resmi mektep muaiktnın ilerleme lmklnlan bulama. 
burnu 8Dlerldlr. Bu mevkiler ~ • yor. • ı sevıy•ın• uyıun olup ol • dıfmda bahledillr 
btea bir mhkbane kuııdmaam• Halla heyecana vermemek mak • madatını kontrol edebilmek için res- tiril ~ iddia i mtlz~-:': 
mUllıtttr• l'akat balıkhane kurular- tan mn.,. pc;ecek akallyet mektebt me- em 0 unur. • e. 
ken ~ t,emllllk ve )'a1Juz ıu ... Rdi71• giall tutulduğu anl•fl tunlJ..ıtnın bir otcunluta tlbi tutul· olmıyan ~ iddiamn hakiki ~leriD 

~Wmea. nlf tekildeki sari hutalıklar ,tehlike .....W.,1 talimatnamede tasrih etmit- den blriaini lıa.brll.tm&k iatarim: 
~ıkh,.,.ID t'*hıde balıkÇJla • balinde, bir muhite yaydırk~ aıhhat tir. Bisde balkm ekaeriyetinl orta ve 
ftD da Ja111111'UH dilfilnmels llllm • tetkllltınm nztyeti apaçık halka Bu kayıt, tallmMameye iki sene daha ziyade fakir aileler tetkil eder. 
dır. Balıkodlk ve balık tahmil ve blldlrmeai QOk faydalıdır. llaaatl evvel konulmu,ur. E1&Mn tiıin ,ı. Bu alle19 menaup 90C\lklar, bin bir 
~ blknnm4a• .lirkect ve Sa- umumiye bunu icap ettlriyOrl& da. bi TUrkpde kuvvetli bir mezun için mllfkill1t içinde talıaillerint id&meye ta,_.,.• &alerl a.ıvhdır. ~ yapılan muamele, bunun tamamen imtihan endi,..l de mevzuu bahlo • çalıfll'lar. 
tialıkhtne)'8 tdf, bet. on mot6r de • aksidir. ıamu... Son bir kararla. vapur ve tramvay 
p. bir lıDda ttwerce b)'lk. mOtör Berbangi bir ba1ta1Jim en kuvvet • ıarü talebe için tenzilat yapılacağı· 
" yeli~ll ae:ı;:..w:unu;.=~ U '9kilde tab.ribat rptıjı bir yerde Bisacla Soblclar n1 öirendim. Bu tenzilattan konaer • 
:::..: 808 sDnOnde Po1l'U rQsglr- oıtalıtm •Ut llmaD ve umumi llhJı&. Bli&b bir okuyucumuz, bize gön- vatuar talebesinin ıstif ade edip etıni-

. old .......... _. bU p.. tin çok Yolunda olduJullu '6yleme • derdiği bir mektupta twıl&n yuı • '"eceğini bilmiyorum. Ancak, muhak 
larma ın&rUI •- ... re, ııhı mlnaamı bir ttlrlU anlayamıyo. • 
dar çok olan bahl nakil ft8ltale,rmm rum. Bence tehlikeli bir hutabk yor: .dok olan fU var ki, mektep resmi oL 
vırıatdl cJen'r• kenclllerlnt nud görtlldttj11 ;aman Sıhhat MtldttrltttO .. _ Kasaba cadde ve aokaklarma macbğı için talebe8ine puo verilmea. 
koruyaoaklinDI taJamlll etmek ctıo halla nımnen vulyettAD ita~ eı. ttlldlrmek ldet htlkmlne ~ li· Arkadaflanmm lçlnde berglln, tram-
dellldlr • meUdlr • ., bldJr .• Beledibye, ~~~ talıma~~'~ vay, vapur, hattl tren parası ola. 
Ha~ bd ahll. poyra -•amda • meye göre. unun unuue geçmek ...-. rak iM> kU1'Uft&n fula para verenler 

~ o kadar telıllkelidlr ld. a,ıJdarm • • hentız bir tedbir alnut değildir. sm. vardır. 
,__ 00. iDI b&tırllalUr. kvaUı p,. Ebllıyet Mekteplerincle hatı umumiye namma tUkilrenl• • Komervatuar tahsili 9 aenellk bir 
Jlkçıl&l1D ~ J1labc1eD. •• Olsualak lmtilaualan den caa almmHt, ba )'Ol8us hare- emektir. Bu kadar uzun yıllar, talebe 
tuanir ~ ıGI &ıb4e ~ ketlere •paalarm takip edll!DMI ._ üeylline hiçe eayıl&mu Bana kıtl • 
~ ~ ......,'+h · ~Ü Ba • nırfdlr. BalbuJd. ba glbllwden "8f kWatual' .... 1-~n -ı 1.1-. 

wwım.....- .-ıv--... ....., IOlrü Aam n da BaUa .-. ._ * .., .... ,.... ap be • -~• r.--. uw 
• • ,..._: ~ mleldıtll .._. 1:ılılcDs .utep tllebeel arumda bir firk ta 

1 
w..-GWI X.'mrm.ıı .._ a.. _.,. me11t.ebb11 111 • ..,, tlktlnnedlr." ,-ıur. 
~ M. Ytıos •m·•~ tirdi-. Şalladetnameata ...... • Bu blrtclt l&D'at mUe•11ım•• ta-
~ ~~~~~~ ~~~~~ 

• • .. _ h.e •-· lılllt•- lapa tedlllm takdirde ......r bir lllekt.pte Puo " ~tanr için bu nevi kolaylıklar tmata edi· 
~~--: ı _ Dttiar, 2-1(91118DC1. 3 - ıı.aıu& taılhtarr. 4 - tatap. IOlllk " flr:tmaJı ~ oJgma11lk lmtlbutma tül t1lttdaca • Talebeaı lebilmelidlr. AJllradarlarm w 

• -AHm. e _ nmne fUD.Pl,mm... teJılrde bul Jauta1ık1am arttıjnu. tun hıkkmda bir f8l'h ftl"dır. Bu Otuwoularmmdaıı l'at.ma ICnt dikb.tlnl Cflllbeıterlm. .. 



DÜN YAPILAN LiG MAÇLARI 

F enerbahçe Ana doluyu 
1 O Gol Atarak Yendi 

Galatasaray da 
Istiın bulsporu 
mağlfıp etti 

Dün Taksim ve Şeref stadlarmda lig maçları
nın teahhura uğrıyan müsabakalarına devam 
edilmiştir. Taksim stadında birinci oyun, ikinci 

kümeden Kasımpaşa ve Doğanspor arasında ya
pıldı. Kasımpaşalılar hakim bir oyundan sonra 

DÜNKÜ 

LtG 

MAÇLARIN 

. ~'\N .• 

Futbol f eder as-
\ 

• • yonu reısı 
Kim 

~ı ı. ~-1~ olacak ? 
• J . . . 

Sedat Rizaya 
teklif edildi 

Ankara, 14 (Tan muhabirinden) -
Futbol federasyonu reisi Hamdi Emi
nin istifası üzerine bu federasyonun 
başına kimin getirileceği mühım bir 

Dünkü 

mesele halinde sporcularımızı işgal Çetin bir A:arıtlaımtı 
ediyor. Bir hafta evvel isimlerim bıl- l!!!!!!!~'!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!"'!!!!!!!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I 

Doğansporu O - 4 mağlup ettiler. 
lkincl oyun, Fenerbahçe ile Anadolu araauıda yapıl. Sfadyomda orasıro böyf~ fıeyeconlaro ıahit oluyoruz 

dirdiğim namzetlerden Muvaffak .Me
nemencioğlu, Nesuhi Baydar, Adnan 
matbuat umum mUdürlüğünden Bur
han Bekir, işlerinin çokluğunu ileri 
sürerek bu vazifeyi kabul edemiye • 
ceklerini bildirmişlerdir. · 

izmir 
kulupleri 
için dl. Birinci kümenin en genç oyuncu. 

larmı kodroeunda toplıyan Anadolu. 
lar bu maça çok ehemmiyet verdik. 
!eri gibi aynca mevsimin gol yeme
mek rekonma sahip olan Fener cka -
Ieshıe Galat.asa.raylı Bülentten BOn • 
ra gol yapmak azmine de düşmüşler. 

Ornek niZamname 
Bugün dolaşan şayıaya göre, fut

bol federasyonu reisliği eski sporcu
lardan ve umumi merkez azalarından 
Sedat Rızaya ~klif edilmiştir. Kendi
siyle görU§lük. Bize kısaca şunları 

söyledi: 

di • 
Oyun karşılıklı altınlarla devam 

ederken aan li.civert.lilerin üstünlü
ğü kendini hissettirmeğe başladı ve 
ilk devreyi Fenerliler 4 • O bitirdiler. 
Fenerliler ikinci devrede 6 gol daha 
yaparak oyun"u 10 • O galibiyetle bi· 

son şeklini 

almak Üzere ... 
••- Bu iş, arkadaş işidir." 

Dört Klüp Fikri 
Ortaya A tıllyor. 

Izrnir klUplerinin üçe indirile~ 
mmtaka futbolünün daha kuvvetlef' -----===--=------- tirilmesi ve milli küme maçlarında ır 
mir futbolünUn daha kuvvetli teınsd' 
mevzuu bahistir. Buna dair ızınit 
futbol ajanının beyanatını (AnadO" 

Fronsacla Cltamonix'te 

tirdiler. 
Sıra gUnUn en mühim maçına gel· 

ıniştL Son zamanlarda takımında 

yaptığı bazı değişiklikler sayesinde 
eski kudretini bulan İstanbul Spor
lular bu ka.rşıla.,mıya fazla ehemmi

Fakat içinde hoşa gitmi
yecek maddeler varm ış 

lu) refikimizden nakletmiştik. Bug\i' 
de ayni mevzu etrafında yine ~ 
dolu refikimizin neşrettiği diğer bit 
mülakatı alıyoruz. 

Altay klilbünden Avukat Nuri Sıtı' 
kı klüplerin tahdidi hakkında şunlatl 
söylemiştir; 

yet verlyorlardL Dünlü lig maçlarmdan canli 1bir infıba 

Ankara, (Tan muhabiri yazıyor) - Aylardanberi 
üzerinde uğraşılan "Örnek nizamname,, son şeklim 
almış gibidir. Bütün spor klüplerimizi şiddetle ali.ka
dar eden bu nizamnameden bahsetmek ve esaslı hü
kümlerini 9imdldeu ıııı.\J\.T vcımcK"ycrınae oıur, sanı-

- Altay, Göztepe, Altmordu fil n, .... n1 .. u .. .a.u i '6.4•f •al• 
ralı olma.k ve K~ıygka, Buca, But' 
na vayı da şamil olmak Uzere . döı' 
yeni,klüp tesis edilmelidir. Yani me'f" 
cut dokuz klüp, dörde inmelidir .. Y-o°ll' 
sa iki klüp kafi değildir. o takdif' 
de şehir içinde rekabet teminine i!O" 
kim yoktur. 

rım. 
Ahmet Ademin hakemliğile b~la. 

nan oyuna Galatuaray, Gündüz ve ŞEREF STAD.NDA 
Eşvaktan, İstanbul Spor da en iyi o. 
yuncusu Reşattan mahrum olarak 

Örnek nizamnameye göre teşekkül 
edecek klUpler ıki sene de bir kon • 
gre akdedeceklt:rdir . 

çıktılar. nk akmı İstanbul Spor yap- Beş·ıktaş, h ı·ıaA ıı· yerıd ı· tı. Galatasaray mUdafaumda kesilen 
bu hücuma san kırmızılılar Necdet 

vasrt.asile cevap verdiler. Oyun mil· B k s • • ı • 
~~ akınlarla karşılıklı devam edi- ey o z u ey m a n ı-

Her iki taraf llstUnlUfU temin et- • ı b b k 1 d 
'inek için bütün enerjisini sarf ederek ye 1 e er a ere a 1 
oynuyordu. Fakat Galataaaray daha 
bukln çıkarak ilk devreyi 2 • O ken- ' 
di lehine bitirdi. Dün Şeref stadında ilk oyun Karagümrük ile Beylerbeyi ara-

lkinci devreye İstanbul Sporlulann smda yapıldı. Müsavi bir oyundan sonra Karagümrüklüler 2 • 1 
daha canlı oyunu ile ha'Jlandı. Fakat galip geldiler. , 
muhaclmlerlnin topu ayaklarmda ez. ikinci oyun Beşiktaş ile Hilal arasında Nuri Bosutun hakemliği 
melerl, muntazam a.kmlan felce uğ- altında yapıldı. İlk on dakika müsavi akınlarla geçti. . 
ratıyordu. Galatasaray tekrar hllcu- Onuncu dakika.da Hakkı penaltı- lig maçları cetvelinde derece almak 
ma geçil. Ha,ımın sıkı bir fUtu dire- dan birinci golü yapınca Beşiktaşlı- itibarile mühimdi. nk dakikalan mlı
ği yalayarak avuta gitti. Biraz sonra ı vuna hiklm 1 w b ·1 dl uavı· geçen maı•ın 37 ncı· dakikasın· 
Needetin kaleye kadar götürerek or- ar 0 - 0 maga aşa ı ar. .. ~ 

Kornerden gelen topu Hilil kalecisi da Beykozdan Şahap birinci golü 
taladığı topu H&flm bir kargqalıkta kendi kendine içeri sokarak Beşilrtq yaptı, fakat biraz sonra Silleymani
OçUncU defa İstanbul Spor kalesine beaabma ikinci golU yapmış oldu. Be- ye bir gol yaptı ve devre bu vaziyet
ıokarak takımınm galibiyetini sigor- şiktaş mUdafaa.smın ilerde bulunma- te bitti. 
taıamış oldu. smdan istifade eden Hızır, Hililin ikinci devrede iki taraf birer gol 

San siyahlılar, biltUn kuvvetlerini golUnU yapınca oyun 2 - 1 vaziyetQ daha yaparak oyunu 2 - 2 beraber
n.rfederek oyunu mtlaavi bir tekle gird1 ise de vaziyet değişmeden ilk lilcle bitirdiler. 

k w a.ffak ld 1 da sa devre nihayetlendi. İkinci devre 6 
llO maga muv 0 u ana . • gol daha yapan Beşiktaşlılar oyunu 
yı olabilecek müsait vaziyette bile 8 • ı galibiyetle bitirdiler. 
muhacimleri gol yapamadılar ve her BEYKOZ - S0LEYMk.°""1YE: 
iki tara.fm didinmesi ile oyun bu fek- Son oyun. Galatasaraylı Nihadm 
Uni değiştirmeden 3 ·O İstanbul Spo- idaresinde Beykoz • SUleymaniye a-
run mağlfı.biyetile nihayet buldu. rasmda yapıldı. Bu karşılaşma gerek 

Şazi TEZCAN Beykoz ve gerek Süleymaniye için 

A Takımlarının puvan cetveli 
Taltrmlar 0.YUn Galıp Berabere Maililp Attılı Yediği Puvan 

~ ıot ıol 

Fenerbalı<;e 10 lO H 1 30 

~iktaş 11 8 1 2 40 12 28 
Güneş 10 1 2 l 27 5 26 
Gala.tua.raY. 10 7 1 2 37 10 25 

Vefa l1 4 2 5 27 26 21 
Beykoz 11 3 4 4 22 22 21 
Eyüp 10 3 2 5 13 34 18 
SWeymaniye ıı s 2 6 22 23 18 
Anadolu 11 4 7 13 33 18 
Jst. Spor 10 2 3 5 21 28 17 
Topkapı 10 3 l 6 26 46 17 
Hil!l 1 11 11 7 57 10 

... 

Dün yapılan 
Kırkoşusu 
lstanbul atletizm ajanlığı tarafın

dan tertip edilen kır koşulanna dün 
Fenerbahçe stadında devam edildi. 

Müsabaka stadda bir tur yaptıktan 

aonra Kalamı§& gidip gelmek Uzere 5 

kilometre üzerinde tertip etülmişti. 

lzmit Akyeşil klilbUnUn bu koşuya 
bir takını göndermesi ve ferdi birin
cfüği elde etmesi şayanı rncmnunl • 
yettir. 

Müsabakaya Galatasaray 2, Halke
vi 4, lzmft Akye~il 1, Gençler Birliği 
t, Beyoğlu Spor 2 takımla !ştirak et
ti. \ :e neticede Halkevi takımı 10 pu
vanla birinci, Izmit Akye.tıil 12 puvan
la ikinci, tekrar Halkev. 27 puvanla 
UçUncü oldular. 

Mül!abakanm ferdi binncıtığıni iz. 
mit Akyeşılden Galip 18 dakika 43 
saniye ile kazandı. Halkevinden Ar
ti n i1dnri, lbra.ltim UçUncfi ol"ula.,.. 

Kongrede, idare heyetleri seçile • 
cek ve geçen iki yılın ışleri görüşü • 
lüp münakaşa edildikten sonra ge -
!ecek iki yılın çalışma programı tes -
bit edilecektir . 

Klüplcrin müessis heyetleri ilga 
edilecektir. Bugünkü müessis he
yetlerinin - kJUpleri kapatmağa ka· 
dar giden • geniş salahiyetlerine de 
bu suretle hatime çekilmiş ve klüp-
ler, .. Kapatırız, sonra ha!,, tehdidin· 
den kurtarılmış olacaklardır. 

Klüpte yazılı azalar, taahhüt et • 
tikleri maddi ve manevi mükellefı· 
yetlerini ödediklerine dair idare he· 
yetinden bir vesika aldıktan sonra 
kongy·elerde reylerini kullanabilecek• 
terdir. Azalar, en geniş tenkit ve 
murakabe hakkına maliktirler. Umu-

Sonra şunu da ilave 'edeyim: aet 
klübe mensup bir idareci reis, bir \l" 
mumi kaptan verilmelidir. Bu idr 
reciyi bitwbı parti tayın erler ve ıner 
ulıyet onun ~htesinde olur. Bu ştl1' 
kil belki de profesyonelliğe gideceJC" 
tir'.· Biliyorsunuz ki futbol. artı• 
11pordan çıkmış, temaşa.dan t>ir şubl 
halini almıştır. Ben futbolde profeıt" 
yonclliğe taraftarım. 

- Burnuva ve Buca kliipferi içiıl 
ne düşünüyorsunuz? 

- Burnuva ve Buca da lzmir'deıd 
herhangi nu~aralı bir klübe başlaD" 
~lıdır. 

mi merkezdeki kütükte bütün azala-- ANKARADAN 
nn adı yazılı olacak ve kendilerine 
birer sicil numarası verilecektir. ör- MiLLİ KÜMEYE 
nek nizamnameye, uygun olan klilp· lfalyonlar1n en iyi layal ç1'ar1nclan, BiR iTiRAZ 
ler tamamile müstakil olacaklardır: # it 

Klüpler, §U, şu, §U evsafı baız ayyareci/iA:teli maltar~tile .cJ~ ıö : Ankara, 14 (Tan muhabirinden) ..,.,,, 
olacaklar, şöyle çalışacaklar, böyle re# bulmuı olan Yfttorıo Cltıerronı Ankara klüpleıi milli kümeye seçilr 

temaslar yapacaklar deniyor, fakat y . d Ati t• oek takımların Ankanı ve Izmirde' 
bunlann hangi yollardan teınin edi· unanıstan a e il• iki§el" takım olmasına itiraz etıne ... 
ıecek para ue yapılacağından ba}ıse· min Ellinci y ddönümü tedirler. Geçen bayram . An~:.a: 
dilm.iyor. yapılan maçlarda ve lzmırde uçun 

Bu son dediğimi banc. anlatan. bu Atina, 14 CHususf l - Yunanieta.· olan Çankaya ve Altıno;dunun dJ 
iş.lerin içindeki bir arkadaf şu mısa- nm jimnast ik ve atletizm federasyo- milli kümeye alınmaları için te~b" 
li getirdi: nu olan (S. E. G. A. S.) nin 50 inci büslerde bulunulmuştur. TeşebbUI" 

"Evinizde aşçmıza uzun bir yemek yıldönünıü dün akşam Parnasos sa- terin müsbet netice vereceği ve fJ'I 
listesi veriyorsunuz. arkasından şun- lonlannda büyük bir ihtişamla kut-. k!Uplerin de kümeye 8.lınacağı anli' 
lan söylllyorsunuz: lanmıştır. şılmaktatlır. 

,._ Öğleye, misafirlerim var, ye • 
mekleri yetiştir, beni mahcup etme 
sakın!,, ve kqlan çatıp, sert sert ay· 
rrlıyorsunuz. Aşçının elleri, Allaha 
dua eder gibi, açık kPlmıştır· >.rıca... 
nızdan &0ruyor: 

- Ya para? 
Hemen arka!!ından şunu da ilave 

edelim: 
Bu dediğimiz eksiklik bugiln için· 

dir. ve henüz nizamnameye son şekil 
verilm~ değildir. Uzerinde daha bel
ki bir 'ay işlendikten sonra klüplcre 
tebliğ edilecektir, bu müddet zarfın-

d ="•~.:ııiğimizden daha güzel madde
a ~"\.I 'ed • 

ler konulmıyacağmı kim temın er . 
Benim yazdıklarım, buırUnkU v•.zi. 

yettir. - K. Z. 

; 

o;;,, ı,, '°"""" ~firal eJM sporeufamnıı birorflfla 
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TAN 7 -

UMAMD-MLARIM 
·" l--IAR 
~TIR A~A'R~I~ 

ÇUKUROVADA ETi YADjGARLARI 

Çok Kıymetli Bir 
Kabartma Bulundu 

tiklil Savası A nadolumuzda yapılmakta 
olan arkeolojik tetkikler 

ve hafriyat yer yer devam et· 
mektedir. Bundari bir müddet 
evvel, bir İngiliz arkeoloji heye
tinin Çukurovada tetkik gezinti· 
si yaptığını yazını,, o mmtaka
daki tarihi eserler hafriyatı hak· 
kında bazı maUimat venni,tik. 

•••••••••••••••••••••• ······················ı 
ARKEOLOJ' 

Yazan: 
SALAHADDiN GONGöR ünlerinde 

Yurdun her yanı, 11er 
köıesi tarih eserlerile, 
toprak altlan çok kıy· 
metn abidelerle dolu
dur. iunlar ayn ayrı 
Türk medeniyet tari
hinin· çok kıymetli par· 
çalar:dlr. "TAN" za· 
man zaman arkeoloPk 
tetkikler hakkında 

i 
lan lıtiklil SaftflDID bqm

.___ kadar cephe kumandanhkla· 
~ buaün de ıerefli bir mevkün sa· 

...... ~~..I!. bir aeneralimWn aizmdan 
~onızı 

1( llltulue harbi ""tl•ncıcmda 
~ Aıltlerin halkmı milli mü
~ hURiıyuı ayın bir ko-

...... ıaaa anlattı: 
4'711. Mlleai Udnclklnun aynı 
~ .~~de, Yaycıoğlu lbra
b..::. ~ odumda oturuyoruz. 
~ liddeUi fJrtma var. Vakit 

~ bttmıda aank, aırtmıda 
' bu temia halk adamlarmm 

, _ _,ll)ozıuıı. ...... _ bir çömes kıyafetile bu· 

~ ela lldece Hatu Efendi.. 
~ hüviyetimi kimse bilmiyor. 
~Werıe öteden beriden konu· 
iılrı: !facı Ahmet ağa ı.,,,ınde 

...... Oooı ... Of •• Diye içini çekti. 

..... !le 
~ ~· Hacı ağL .. Öyle n• 

11. _ ! .. Diye aordular. 
.;cı Ahmet, derin bir ıöğüm ıe 

~da.: 
..... !i19ı1 
~. ,...,..._ otıamam be yt.renler ... 
«ıt ....:._---:ı_ artık ata binemes ol· 
h, ~IQftller, bize çalım olaun dl 
' 1llnlara yulanıp; önUmtls 
ha.~ dolqıyorlar. Böyle 
lı... ~ yqamamuı hayır-

..... batk& köylt1 atıldı: , 
't.. ile, ildi hey ... Şu Anderinbı 
, da IÖyleae.. Neydi o, 
tlıııı..-~. "•• 'ha•ht- An1ult"'1flW 
~ ~...... .. Kahve ll6fel• 
'u oldtt p)'l"i.. 

hl' bU köylU cevap verdi: 

Mı. ~unun turumda yeair gibl
~ itin içinden! Görmemi-

!. ~ )'anımızı dtıpwılar 1&r 
hr •uyu, buraya ~ ldmı· 

~ IOrdu: 
..... ~ ıuyuna ne olmut ki, •• 
'1aa 01auD.. Framız karakoll&-

~~~ dibinde .. Ök • 
-.JYmCU •• Bey pil dUnya! 

çUk te olsa, bu bir milli zafer sa-
yılırdı . 

Kendialnden dehtetle bahsedilen 
bir dU,mana ilk muvaffakıyetli ta 
arruz yapılmı,tı. Karakolun kolay
lılda ele ıeçhilmeai, Franaız biz • 
metine giren Ermenileri fena bal· 
de tellfa dilfUrmUfttl. latanbul htt 
kQmeti emrinde çalı.tan Ttlrk ef • 
rat, karakollardan birer i~r An· 
derine kaçıp plmiye bqladılar. Kı· 
1& bir amanda Anderinde mi1ll bir 
varlık belirdi. Elbirlitlle b&fanla.n 
bu hareket. yakm köylerde de te
aiıini göstermekte gecikmedi. 

A ta bineıne,ı. olan ~]f. Jf• -
' -' u1 u 9CLU1~uu.~ & u~U)'Ol 

du! öteki Fransız karakoııarmaa 
çalıfan 1>uı cahil Jandarmalar da, 
eair olmaktan 1118, milU hi&mete 
girmeyi tereih ettiler. 

J'lrarlar ve ilticalar, çorap .n • 

küğü gibi, biribirini takip etti. He 
men Fransız karakollarında Türk• 
admı U..ıyan Jandarma neferi kal 
mamıt. hepei bizim saflara geç -
mişti. 

Fransızlar. o tarihte, kendileri • 
ne taraftar Ermeniler ve birtakım 
zavallı 'nlrklerle, Anderin garbinde 
yeni yeni belirmiye başlıyan milli 
kuvvetlere k&rfl müdafaa tertibatı 
almıtlardı. Şimalden cenuba doğru 
birçok köylerde emniyet karakol
lan vardı. 

Bilhaasa Anderin halkı, bu ka
rakollann mütemadi tazyiki altın 
ek idiler. Ant bir baskm ihtimali
ne k&rfl, elde tUf ek bekleşirlerdi. 

Franaız idaresinden kaçarak bi
ze ilJtca eden jandarmalar arasın
da Htıaeyin çavUf isminde biri var
dı. 

Heyetin batJ olan profeeör Gan
tang, Kültür Bakanlığından aldıjı 

müsaad& üzerine gelecek yıl yapacaiı 

l 
b.af riyatm yerini tayi.n etmek için kil· 
çük bir aeyahat tertıp etmiı, o mm
takadaki 25 büyüğü görmtişttlr. 

Adana müze direktörü Y. Yalpı. 

t 
Sirkelideki kabartma tq baklanda 
bize etraflı ve ilmi malflmat vermek· 

: tedir. MU7.e direktörtintin bize bu hu· 
' : susta gönderdiği yazıyı buraya koyu• 
jYOruz: 

1 . Ceyhan ırmatınm Sirkeli köytl· 
nlin şimalinde Yılankale kar

şnnndaki bliklUmUnde yalçın ve mah· 
ruti bir kaya ~tüne 1,72 boyunda lt
lenmiş kabartma, hakikaten dikkati 
tophyacak şekildedir. Adanaya 45, 
C".eyhana 10 kilometre mesafede .;e 
yolun üstünde olmasına raj'men hiç 
bir ecnebinin nuan dikkatini celbet
miye nbu eser, hflşh batma bikir bir 
anıtımız sayılabilir. 

anıdımız sayılabBir. 

Kabartma sakallı etinde kn-bACJ o. 
lan ve sal! eliyle gilneye belki (Ka-
de,) döğilşUne tehadet parmağiyle 
işaret eden bir hevkeldir. 

Bu heykelde silah namma hirseye 
tesadüf edilmemi~tir. HeyKelın ka • 
bartma.smm sırt tarafına rnuv1121 ka.. 
yanın tlzennde yine kabartma ol1trak 
bir eskf Hitit hlvoro~I fi görlllilr. 
(13) ~eklıd~n mUrekken olıın btı lıl. 
yeroğlitin sağ V<' sol ıkısmılan olduk. 
ı:a tl'.hrft; edfttrff§tlr. 

(ArkUJ var) 

C enunta <Aruva • A?"ZAvnt) 
adiyle andan htlvtik bir Hitit 

merkezi ve büyük bir Hitit 9ehri a • 
ranmaktadır . 

Burada profesör Garst.ıııı:?'°ın um • 

Biga köylerinde ' Ceyhaıtda Evlenenler dufu 1'lr kelime btz.e sirkeli huyn ~ .. 
Fenni kUmesler ç v 1 nU daha meşhur yapabH~,,!: oldufu • OCJa ıyor nıu tahmin ediyorum .Profıosi>r Gars. 

Yap.l.nllyor Ceyhan, 'J.IU1' - al;:s6 1eneBi.ndc? - ktl l Ce b h 
Ti burada 29 çift evlendiği halde 936 da tanı va Ye yhan ve u ava • 

Biga, (Tan) - lyt t&V\lk ,.etlttl· evlenenlerin adedi '° a çıkmıttır. liye verilen (Yanmvat) 'ldını ele ala. 
rebllnıek vaktile yumurta almak ca- K . 1 rd ı 1 rak Arzava ve Arzavatı• m!JkaVPse 
yeaile, kuabunna batlı her köyde oy e e ev enme memur uğu ya· J ~ 
fenni tavuk kilmealeri yaptmlm·~a puı muhtarların yılda 10 • 15 kadar ediyor ve haıkh olarak Anavat'7..tıdan 
ba.tl&ndnllfUr· "'6 aikiJı kıydıkları anl&fılmlftır. myaıde üstünde mUhim bir Eti ka • 

_.._,_ '•'eri ve ı. •• ,._ .. .ıh. Evlenme muamelelerinin parasız ba.rtmasmı + .. ftl""" hUyU<tU bu meş • 
~ ..,. ._,, _r memurl-... .. . b&flaaıldıktan ~ J -· 6 

tarafından bu çflflt ldlmealerin nü • ıorWmemne so~a, kız hur şehre benzetiyor • 

mun-1 .HC.+•riJerek köy m ..... tarları k~ırma vakalannm azalacagı umu- Eti k bart.m •--- "" a asmı taşıyan yer et • 
kendileri i~ln bfSyle ktlmeaıer yaım&• luyor. rafında yaşıyan köylüler t~rafmdan 
ta mecbur tutulmuttur. Kl)rlWer de 

malOmat vere
cektir • 

...................................................... 
eserlerinin dörtte UçUnU Torosa ba • 
ğıflamuı aynca gUDey yurd için bir 
teref sayılabilir . 

(GaziKan) adını tqıyan bu eee. 
rin yanmda bir koprUnUn bulunmut 

olması da ihtimallerden uza.k değil • 
dir. 
Irmağın cenup ıahillerindeki kava-

hkla fimal sahillerindeki Yılankalesi 
eteklerindeki kayalıkta eğer vaktiyle 
ltir köprü bulıwmuşsa buradan giden 
yol; Kozana, oradan Goksu boyu ile 
(Kısık) geçıdıni geçerek Fekenın al. 

tından Saimbeyli Obruğuna ve oradan 
doğruca (Komanayı) sağda bıraka • 

rak Kaysenden Yozgada ve Yamlı 

kayaya gider • 
Mefhur Hitit payrtahtmı Suriyeye 

ba.ğlıyan eski yol, bu yol olur. 

Kıymetli mütehae ıs ve tarih ce. 

miyetinin bu uğurda yapacakları araş 

tırmalar sayesınde umanın kı ileride 
.:arihimiz canlı ve parlak bır s&)ifa 
daha kazanmı§ olteaktır 

Ccrv Ko11'nın yoltndan bir parçası 
muhtarl&rmkine büarat ~· • Tanuata Bakkallar•• Mana•lar biJ'aZ me,'wn addedilnwkte ve hey .. 
rlnl yenileyeceklerdir. Cemiyeti kele bunun için (Gazi kan> adı ve------·--------------------

Bu emri dinlemlyenlerda paracı- T&r8UI, (Tan) - Bakall1t1 ve rilmektedir • j Mudanyada Mütareke Gebzecle Muhtaç Zürraa 
zuı alınacaktır· Bir çok k6yltller~ fa. manavlar toplanarak btr cemiyet tef Bu tellkkt ve ad onun ki:ı Taynıia Müzeai Yardım 
ldelerlni takdir ettikleri yeni tekilde klline karar vermifler, wnumt ki.tip- gazeteainde adı geçen heykeli bir kA· Müdanya - Mütarekenin imzalan· Gebze, (TAN) - Geçeft eenekl 
ktlmefller yapmap M1l1m._ıardlr. Ufe Sıt)u, idare heyetine Abdtlue· hin haline sokmu,tur dığı evde Hayri Ipar tarafından vU. mahsul u olduğu için, muhtaç zur • 

llm, Ali, )levl!!llr Nl)'Ul, Durmut. 1sanm doğumundan· hiç 1JUphesiz cude getirilen müzenin açılma resmi raa tohumluk parası tevzi ohınmu,, 
llllllr Sokaklan Jlecep MÇllmifl • on Uç 00 dört asır önce işlenen bu 19 ıubatta yapılacaktır. Bu tarihi bu parayı almak uzere bütün ilçe 

la artman k 
mütareke mtbelliDi Buna vaUai cı...'ik köylüleri Ziraat Bankasma milraca -

Nmnara nacak mı? Kurutulan Göliiı :!reean~ buıunctutu yer de ço Soyer açacaktır. ~ at etmiştir. 
tmmr. - Sokaklara mhulp ol • Balıklan Banka ınemurlannm geceli gün • 

mıyan 181ml• yerine tarihi ve ,uzeı Ç k ti Gireauncla Baro lntiha&atı düzlü denilebilecek mesaısı say sinde 
adfar konulmul .. '9hlr lıleallai Torbah (Tan)- Kurutulmakta o- u urovayı ~viren Tor09. An tevziatm sonu ıilratle alınmıştır. 
nJn OQ uumdan tepi( edilen toW.: lan Celllt ıö!UnUn btlttın- balıklan Toroe, Nur ve Mialı dallan. Giresun, (Tan) - Baro umumi 
yon, Amip& ve Am..tbJun bam,._ •bfa çık,arllmlt ve kilon 3 kurut- nm Adeta garp kap18mı t.eekil eden mecliai toplanarak yeni idare heye- Boluda Kmlay Baloıu 
hlrlerlnde oıctutu si'bl IOkakl&ra laim tan bir mUteahhlde nrllmlttlr. dar bir geçittte böyle bir yerin bulu- tini aeçmiftir. Bafkanlığa avukat Bolu, (Tan) - Kızılay kurumu 
verUmemellni. 10kaldana blrlblrle • Göltln ııurutulmuı lfi yakmda ta. nutu birıe çok eski çağlarda bu ovada Hamdi, azalıklara Azmi ve Mustafa, yıllık baloı1unu balkevi salonlarında, 
rtnden numaralarla tefrik olunmuı. mamlanacaktır. Etiletjıı ııe kadar bU:vUık bir saltanat sekreterliğe de Salih aeçilm1'lenUr. ilbay Salinı GUndoğanın himayesinde 
nı tekltf eylemiftr. Heyeti umumiye- siirdUklerini hatırlatabilir. Bu ova. vermiftir. Balo, diğer senelerdekine 
de mtınak&f&lan. Mbep olan bu meae- B J k ir E•lerindeld Kafealer . M · d 1 M 1 • nazaran daha çok rağbet görmüş, u-

ı in U •
....... _ .. _ .. t..ıu -u-.... ~ • ı ea. yı çevıten dağların yamaçlıınnd• enm e çmeauyu ese eaı en OU9 11111.&UU ... ~p ... rW 1 baha kadar devam etmi tir ve gel~n· 

ilftUt • Balık..tr, - Belediye meclial me. Sirkeliden bqlryarak Yıla:ıkale Dum Meraln, (Tan) - çme auyu tah- ıcr çok netell bi~ gece geçlrmisler • 
m • aalalne devam etmektedir. Vereme lukale, Kozankalf'Sl Anavarza' 'Bod. Blsab katı ~elmediğinden 30 bin 11-

•• ··nc1 k&l'fl bir tedbir olm&k tlzere evler - ' ralık bir latikraz daha yapılmuı için dir. 
Tepekoyu e Harap deki kafMl\rln kaldınlmuı hakkın. ~ale, Toprakkale w Ayaık~e • belediye riyasetine salihiyet veril • Pamuk Haıtabklarile Mücadele 

Olan ..... cla1d müzakere tetkik olunmak tızere myle Karanlıkkapı canlı birer A.bıde. mesi tehir meclismde mevzuubahis Adana, (Tan) - Pamuk h tahk· 

Torbah, (Tan) - Tepekö•.n- h". enct1mene havale oıunmu,tur. dir olmaktadır. lanna k~ yapılan mücadele sid • 
3- " Çulrurovanm garp ~~nde olan bu Zi s ntl .u.ıtyen ve evvelce KllJt JamJQ detlendlrlleeekttr. raat Vekili ti, 

lclarelhl• alt iken Orman ldar.me Sındırpda Bir Mektep Hitit eseri tarkta P9lt vadisine bak. Meninde ihracat Zorluiu Adana mmtakuma 800 ton arsenat 
devrolun&n çamlıklar una amua • TalebeaİDiD Marifeti maldadtr. Cenubu denize dofm olan Mendil - İhracat iskeleleri ihtiya- date ile ltızumu kadar motbrlü nüs. 
danberl cSnam e4m blJmn•lJktan 8mdııfı (TAN) - Blrbud lllunek· heykelüı hatırla~ tarlht d~TlN. ca ki.fi gelmediği için lthallt lakele- ktlrgeÇ ıönderecektir. 
ııarap oımuttur. tep talebeatnd.ell 11 yqmda Adem, kr 18e herhalde bllyDk t.etldklere me. sinden de hariee aevkiyat yapılması-

Bllh&ll& çamlılm orta bnnmcla bqmualllmln octuma pmlf, orada- dar olacaktır. na mllaaade olunmut ve bir aydan-be- Tirede Ortamektep 
bulunan m.,.ıtk ve Mrvlllk, diken• ki clolabm kDtcllnl ve cammı kırarak, ri tatbik edilen bu kararın lyl netice- Tire, (Tan) - Maarif V kl 
lerdell ft kuruyup clevrllen aiaçlar- çocuklara mahna tuamıf kumbara- A nadolunun Yamtıkayadan son. leri görWmilfle de, zaman zaqıan it· burada bir ortamektep acılmıam 
d&a dolayı için• slrllemes bir hale l&nndan birini almlfbl'· Bu kumba- ra tvrizdekf bereket mabudu h&llt lakelesinden Dır&qata m\\saadc karar vermiştir. Ancak binayı Tireli 

~...ı11ı....=~!Lllll!!VY~m~!!....Ll!~~~~·~~----------~ran~~m~1çt~n~de~&l~tı~yils~!kurut~~k:&d:a~r~pa::_·ı~~Tmo;roaı:.armb~uatankın~de~C;Al~l~Hc;o~.ea;Jl ~k~&.J;o~bm~~m~a~dılı~~ve~b~utytlzd~:!:e~n~~tu~cc~arm~l ler temin edecektir. Bu mabatla kı - m ldlllta utrachlı Deriye atırUlerek sa bir zamanda 1T bin Ura topl 



:r. A ~ 

t<omeo ve Jü/yel 
filminde Leo/i Ho
varrl ve Norma 

Şerer 

SiNEMA YILDIZLARININ KORKULARI, :!~~:; ed~~-va:~~~~~k 1:: 
HEYECANLARI tiyenler bıçak, tabanca ve :r.ehir 

G 
•• kullanmasınlar, muvaffakıyetime 

Uzel V ld encelolmalan,benimölümümiçin 

1 1 Z lifidir. Heyecanıma geıınce, lJen 

tabiatin fevkinde gördüğüm her 

Annabella 
~:ka~:~m:!i;nhe::: 
dıran ~y. qkbr. Buıüne kadar 
bet kere lfılt oldum. 

Sevdifim er -

Her şeyden korkuyor §~ 
y ıl::ar nel~rden korkarlar, qklar beni çok heyecanlandırdı ve 

gi vazıyet veya hidise- çok yıprattı. Bunu:nı be be 
ler kartıamda daha fazla he "'1 a ra r ae-

•duyarlar? Bu suale, blltun = yahatle~ eanaamda gördüğüm 
lar hesabına ayn ayn cevap ver- her yem memleket bende tarif edil-
meden önce şunu eöyliyelim ki, si- mez bir heyecan hiaıl etmiftir." 
nema yıldızlarmdan ekseriai çok 
korkak oluyorlar. Bu da aebepeiz 
değildir. Yqadılrlan hayat bizim
kinden çok ayn ve bapadir. GU
niln birçok eaatlerini stüdyoda ma,. 

kineler arasında, rejiaörlln sert ku· 
mandası altmda geçirmek onlarm 
llinirlerini çok yıprabyor. Korku 
biraz da sinir zlfiyetinin eaeri ol

dufuna göre, yıldızlar dıp.n ha.

)'&tt& korkak, çekingen, hatti. bi· 
ru da mahçup oluyorlar. 

F ranaız muharrirlerinden bi
ri, kendi memleketinde-, ln-

'sllterede, Amerikada dolap.ra.k si
nema yılcüzlarmm heyecaniarmı ve 

korkul&nm teeblt etmiye muvaffak 

olmuttur. Bu muha.rrlr kendi mem· 

leketinde evvell gtbıel yıldızlardan 

Annabella ile görüterek intibala
rmı toplamıştır. Annabella aevim· 
li ve güzel olduğu nl8bette de .çok 

korka.ktJr. Bir pirenin mçramaaı 

onu ummacı görmtle küçük çocuk 

bda.r korkutmıya kAfidir. Bir 
tayyarenin alça.ktaıı uçması, oto
mobilin hızlı gitmesi OD& IOn dere
ce heyecan verir. Amıabella diyor 
tl: 

- Ben eskiden, bugOıı1dl kadar 
korkak değildim. l'akat stüdyo ha
yab beni çok yıprattı. Şimdi her 
,eyden korkuyorum. Geceleyin o

damda yalnız yatmak benim için 
tmJrln91rdlr. Gece yansı Jdlçllk bir 
tWrdı olsa derhal yatağımdan fJl'o 
byarak, benimle beraber yatan -

Silviyo Siılney Japon '111 rolünde 

kim olunıa olsun bağırarak uyan
dınrmı. Radyo ıiıakinemin gıCll'

tıları bile beni IOll derecede tirkil
tUyor. Bir kapmm hızlıca kapan· 
maaı karpamda bile fena halde ei

nirleniyonım. Heyecanlanma ge
lince; hayatta en çok heyecan duy
duğum gtın, ilk eevgllime, ilk qk 

mektubumu yudıimı ~tir. ır.. 
kat bugün her bldiee beni heyeca.. 
na getirir. He)'ee&ll duyma.dıiım 

yegl.ne eey, diplom&tıarm uzun .U
ren nutuklandır." 

B ~ * '1ldız, yine l'ranm 
yıldızlarmda.n Mari Glorl 

de korku ve heyecanlanm töyle 

S llviya Sidney'i iyi tamnmız. 
bugüne kadar birçok film· 

lerinl ıörclilfUnllzu aııııediyonıa. 
Gariptir ki Holivudun yetiıtirdiği 
bu cazip ve gtbel yıldız CSyle olur 
olmaz ~ylerden korkar takımdan. ,,, 

değildir. Hayatmda en bUyUk kor

kuyu bir tren kauaı emıumda duy 

muftW'. Onu on Uç eene evvel Ho

Uvuttan S&ntranaiakoya götüren 
tren yan yolda raydan çıkmJe, va

~ Uçll devrilmiı, yolcula~ 
dan otuz dört kiti ezilen vagonların 
altında can Yermlt. Battl bizzat Jf1 
mel yıldız da bu devrilen vagonlaı'
dan blrlndeymif. Kendlai de yer
lere yuvarlamme, fa.b.t meaut bir 
teeadUf neticeldııde en ufa.k bir be

re alm&dan bu mtıthiı kaza:yı e.... 
vqturmUf. Bununla ben.~. bu 
facla onu çok korkutmuetur: O ta
rihteııberi Silvfya Sldney trene hiç 

blnmemlttfr ve binmemek için de 

yemin etmlttfr. 
Con Kravfordun heyecan ve kor

kularmdan da bahlledellmt Fran.ID 
muharririne söre, kıvrak ve p.krak 

yıldız "Con Kravford spor mUaaba.-
" ka1&rmdaD btlytlk he~ duyuyor~ 

Keınctial bugün, kadın yıldızlar ara

amda blrook rekorlarm aahibldir. 

Bu aebeple spor mU.ba.kalarmm 
heyecaı\pl& çok kapılır. Herhanp 

anl&byor: ,...,._... bir ~JIPU.beb•mda heyecanın. 
dq ~ ~ kaıı&tt4a .. _ ~ - a,.de tcntu-

1*-.,., mataffak oJamanwk m- P. plllmUltth'. 

sı~ 

"""ne~ 
~ma 

Fransa da 
büyük 

hır film 
1937 senesi için her milletin sa.-

4lByide, san'atta ve teknik kabili· 
yetlerdeki derecesini ölçtürebilecek 
bir büyüklükte resmi filmler çevir
miye başlıyacaklan mal\undur. 

1 
&lalar, Italyanlar, Almanlar, Ja

ponlar, Ingilizler bu hU8U8ta aylar
danberi hazırlanmaktadırlar. Bunu 
haber alan Fransızlar da ilk defa 
olara.k hükfunet bütçesinden resmi 
bir film yapbrmıya karar vermiş
lerdir. 

Şimdiye kadar yapılmış olan bü
tün Fransız filmlerinden her mil
letçe daha :r.engin ve daha azametli 
olmasına dikkat edilecek olan bu 
filmin ismi "Marseillaiae" olacak· 
tJr. / 

Filmin -.hne vaz'ılıfmı bundan 
evvel yaptığı filmlerdeki muvaff a
kı yetiyle şöhret kazanm11 ve "Lej
yon ddnör" nişanı almış olan Jean 
Remoir yapacakbr. 

Lucien Baroux 

Stiidyoda Nasıl Çall· 
ılldığını Anlatacak 
Meşhur sinema artisti Lucien 

Baroux yakında konferanslar ver
meğe başlayacaktır. Artistin kon· 
feransları sinemaya dair olacaktır. 
Lucien Baroux, stüdyolarda nasıl 
çalışıldığını, bir filmin nasıl hazır
landığını anlatacaktır. Fransız ar
tisti diyor ki: 
"- Bir film çevrilirken sahne-

leri sekiz on defa tekrarlamak la
zımdır. Genç bir artistin güzel bir 
lıı.A\lun ı:tt:hLr. uu \lıı::rcı hu~a11.ıcı,r '!' u!'· 

mesi fena bir şey değildir. Fakat 
benim gibi ekseriya uşak rolünü 
yapar, tekme, tokat yerse bu sah
nelerin bir çok defalar tekrarlan
ması hoşa gider bir şey değildir 
sanınm. 

İşte ben, ıinema artistlerinin bu 
garip çalışma tarzlarını, dekorların 
tuhaflıklannı anlatacağım.,, 

Lucien Baroux, çok sevilmiş ve 
tatlı tatlı anlatmasmı bilen bir ar
tisttir. Bu itibarla konferanslan 
rağbet bulacaktır. 

1 Dev Cüssel 

Son günlerin en muvallal yılrlııı Danyel Dariyö 

Holivut yıldızlan arasmda, KARAKTER kendisini başkalarından ve 
bilhassa rakiplerinden tamamlyle 

ayırdeden karakter sahibi seçmek SAH 1. Bı" 
için yapılan müsabakayı meohur 

yıldız Marion Davis kazanmıfbr. 

Reasam Azadia Newman bu netice- YILDIZLAR 
den bahsederken 111 aözleri söyle-

nıiştir: 

"~arion Davfa 
sinema yıldızlan 

arasında en zarif 
ve en ispirtivel 

Marion 
birinci 

Davis 
oldu 

simadır. Rikkatli ve hassas ruhu
nun bütün hisleri bu simaya iniki.s 
eder. Gözlerinin ifadesi bakımm· 
dan ona benziyen bir başka birini 
görmedim. Sonra yüzünün bUtün 
batlan da mükemmeldir. Bu yüz· 
den reyimi ona vermiş bulunuyo-
rum." 

Marlon Davis'den sonra diğer bir 
Holivut harikası Clark Cable'dir. 
Ayni ressam onun hakkında "en 
sevimli şahsiyettir" diyor ve ili.ve 
ediyor: 

"Şahsiyeti, mukavemetsiz bir ca
.zibP.vi hairDir. Onu ııevmem.S 
mUmkün değildir." 

Bette Da via ha.kkmda ayni aali.
hiyetli plısiyet "onun ruhu da, 
phaiyeti de kumraldır. Ve saçlan
nın sarılığı ruhunun kumrallığı tl· 
zerinde tesir etmez" demiştir. 

Reua.m Azadia, Paul Muııi hak· 
kmda şu sözleri söylemiştir: 

"Paul'ün yUzU en heyecan verici 
yUzdttr. Diyebilirim ki bu ytlzü, 
ihtiru, çılgınca neşe, derin keder
ler çizmiştir." 

Reaaama göre Holiwdun en zeki 

Erkek Yıldm 1 

bqı, Joan Crawford'un 
Walter Huaton'un yüzünct
ret ve dUrllatlilk görllnilr 

S lmone Simon HolivudUll 
esrarengiz kadınıdır. 

tam bir çocuk yU.züdilr, ve bit 
cuk yüzU kadar aırlıdır. 

Jean Harlow'un yüzU clDll 
zibenin en gi17.el ifadesidir. 

Hollvudun en yakıllklı e 
Errol Dyn'dir. Yıldızlar içinde 
merika tipini en mükemmel 
ifade eden Myrna Loy'dur. 
-s ... , -. 
lidir. 

Garol Lombard, BolivuduD 

muhteşem pbaiyetidir. ytıztl, 

Rl bir Iran kendiainl 
labr. Onu görünce alda çl 
ipekli yaatıklar, aefahatler ve 
pmlar gelir. 

Klodot Kolber. 

canlı kadtmdır. 

Sinemalarda 
Haftanın 
Filmleri 
Sümer: Şovbot 
Saray: Şahane Melodi 
Şık: Fransız ihtilali 
Melek: Şenghey • Canla Sin-' 
Türk: 4 üncü Atk 
Sakarya: Neı'• ile ~ 
Tan.: Broclvey Melodi • Yetil 

mino 
ipek: Halk Kehramenlan 
Yıldız: Atk 6 ün91i 
Aıek: Küçük Prenses • Don 
Asri: Son Uc;uı. Bozambo 
Kadıköy Süreyya: Atkın Uy• 

Yeni Bir Film 
Hcmrlanıyor 

Bir Franaız fılın kumpall 

(Kısıldenizln Eeran) adında 
hiuı bir film çevlrmeie ~-·--

yazılacakbr. Bu ifte, usun te 
denberi Kwldenlz eablllerilıd& 
pyaıı Franm gemici ve m 
terinden (Hanri dö Monfred) 
dialne yardım edecektir. 

Frons11 erlel yılılıılo11nılan Jan Gaben günden gBfe iuneflenmelfedlr. 
lugün ~;. oğlf sillef gür.ileı ladoı irita11 bir lıoldeclir 

bat roltı'nll B&JTY Maur ya 
br. Bu mefhur Franmz AD 

Kmldenlzin uyılı konan 
rlnden (Şeyh Ali) roltbıtl 
caktn'. 



Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

Bulmaca müsabakasını doğ
ru halledenler 

18 numaralı ve 1 fubat 937 tarihli 
çocuk mecmuamızın "hem eğlence, 

hem bilmece,, sinde en çok puvan ka
zanıp hediye alarıların listesi: 

Birer mürekkepli kalem kazanan
lar,: 

Elaziz 3 üncü okul 4 üncü sınıfta Nev 
zat Kırat, Elaziz Saraylı Sait oğlu 
Ahmet, ESkişehir Cümhuriyet mahal 
lesinde Sav ·sokağında 10 numarada 
Münevver, H üncü ilk okulda 318 Ni 
zamettin, İstanbul erkek lisesinde 
1123 Sabih Orkan, İstanbul erkek li
sesinde 1310 Cevat Kutsal, İstanbul 
44 üncü ilkokulda Remzi. 

18 numaralı bilmecimizi 
doğru halledenler 

Kurtuluşta Fatin Efendi sokağın
da 30 numarada Çetin Ongör, Kasım 
paşa Beyoğlu ilk okulunda 18 Günet;ı 
Ergüzer, İstanbul Erkek lisesinde 
467 Rıza, Topane İtalyan okulunda 18 numaralı ve 1 şubat 937 tarihli 
Nikola Papnikolal, Kadıköy 7 inci ilk , çocuk mecmuaınızın "Bulmaca,, mü
okulda 124 Süha Atabey. sabakasını '!°ğr~ halledip hediye ka 

Birer dolma kU"fUtı kalem kaza • zarıanların lıstesı: 
nanlar: Birer mürekkepli kalem kazanan -

Üsküdar Pa,a limanı Susuzbağ 6 lar: . . .. . 
numarada Nüvide,Kumkapı orta oku Galatasaray lısesı Ortakoy şubesın 
lunda 204 Şevket, İstanbul Erkek li- de 69 Feridun,. Kasımpaşa 9 uncu ~
sesinde 1444 Muzaffer, Yeşilköy gra- kul~a 276 Nedim, ~~ul erkek Iı
mofon 'irketinde Neriman Beyoğh:ı sesı 154 Adnan Kesıkoglu, İstanbul 
21 inci mektep Fikriye Dağlı. 17 inci. ilk. okulda 256 Alaaddin Tun-

Birer albürr kazananlar:· . ca, 48 ıncı okulda 143 Sedan. 
Birer dolma kurşun kalem kaza -

nanlar: 
İstanbul erkek lisesi 1282 Vahdet 

tin, Ticaret okulu ilk kısmında Ha
lük, 6 mcı ilk okulda 20 Saim, 34 Un 
cü ilk mektepte 574 Gökalp Doğru, 
lstanbul erkek lisesinde 985 Tevfik. 

Zile istiklal okulunda 20 Turgut, 
Elaziz Tunceli ikinci komiseri Şevki 
oğlu Sabahad.din Demiralp, Elaziz. 
Tunceli polis memurlarından İzzet • 
tin Kırat kardeşi Talat Kırat Yalçın, 
Galata Necati Bey caddesi .278 nu -
marada Kamil Özdemir,tı\nkara Dum 
lupmar ilk okulunda Rezzan Benli, Birer albüm kazanarılar: 
Gazi Antep adliye yanmda Doğruluk Adapazan Sakarya okulu 3 üncü 

RENKLi TABLOMUZ 1 
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-1\\/ p -·~ 
~ yazihanesinde Emin Gücer, Malatya sınıfı, Elaziz İpekçi oğlu Afrem, Kon 

Gazi ilk okulunda 655 Sabahaddin, ya Altın çeşme okulunda 587 İsmet, 
Afyon Karahisarda Cümhuriyet oku- Beşiktaş Akd~ğan. soka~ 9~ numara- Bu resmi boyayıp bi~e yollayımz. En güzel boyıyan!ardan dört kişiye 
lu karşısmda Molla Bahşi sokağında da Sabahaddin, Sıv~s hsesınde . 517 güzel birer hediye nr~ğiz. 
46 numara.da Elgiz Pekdemir. H. Ertan, Kırklarelı Ahmet Mithat 
Bi~r büyük oyunc~ kazananlar: ok~unda l~ Sevim G~~ Burdur • 

Elaziz Tunceli şüre katibi Bedret- ~os~ ve telgraf. müfettişi oğlu Ha - FAYDALf 8. LG. LER 
tin kardeşi Bahaettin, Beşiktaş Nüz- lıt Kıper, Akşehırde Yıldırım mahal- f 1 

· . •- lesinde 10 numarada Yılmaz Tunç. 
betiyede Hatiçe Günsel, .ıntanbul er- k k ...,-w$1?>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· · · . Birer büyük oyunca azanan- - - :-x..an..a.:L.V~-4-<4Jl.Si4l..$'AS ~--~~--
kek Iısesmde 1060 Feyyaz, Gazı An- · E B • • • • k G .1 tep ismet lnönU ilk okulunda 361 Ah lar: • . n uyu emı er 
met Y~ilova, İstanbul Aksaray Kı- Tekirdagı orta okulunda 753 Selım 
nktulumba sokağında 2 nuınarada Dinçer, Elaziz ~rta okulunda. 489 Ha son yıllarda yapılan dünyanın her hangi bir tarafiyle konuşmak 
Handan Göknel san Yüksel, Nıgde Sakarya ilk oku- en büyük "Transatlantik - mümkündür. Dahası var: Umumi 

B
. k'" .. k ' k k 

1 
lunda 114 Halük, Bilecik vilayetinde Okyanosu geçen" gemilerinin adla- yemek salonunda Okyanosu gösteren 

ırer uçu oyunca azanan ar. s·· v· p A. uı 3 K. . . . . . • . ş· li Kır kak Vefik B part • Nusret umer, ıze · . e. · nnı ışıtmişsınizdir, tabiı. "Kuwın büyük bir duvar haritası vardır. Bu. 
lf da M~ lst b:r; tih 1

8
. Bn. B. Hamdi kızı Semiha. Meri", ''Normandi". nun üzerinde ufacık bir heykel va4 

manın an, an a ı B" k'" ""k k k 1 N di' . Fra l tı K ·-· . - .. k - da 
4 

ırer uçu oyunca azanan ar: orman yı nsız ar yap . u- purun geçtıgı yolu ışaret etmekte • 
nan aga camıı so agm numara- •- . ul . 1. . . 1 bes" • M · d 1n · l 
da S 

. Kı 
1 

N . ş f mtanb Hayrıye ısesı ta e ın • wın en aha sonra gılz er tara- dir. 
aım ra , uruosmanıye ere A • • • • •• 

SOk k 32 d 
M ise M isa den Kıztaşında Sel9:.met apartımanın- fından yapıldı. Bınncısı kadar luks yeni icat olunan bir cam 

a numara a un , an 0 Edim S li · k"" d -u d b"" ·· ·· 
'Akbisannda Gazi okulunda 147 S. da Vedat. sman, ~ e mıye u eg . amm~, onun ka a. r uyuk. Böy s on zamanlarda bildiğimiz 
Tanber, Bursa erkek orta okulunda t~~hanesınde Sabahaddın Ayyıldız, le bır ge~~ k~ç. am~l~ _çalıştırılara~ camlardan daha çok daya· 

459 
Mehmet Rasinı Duzce İsmet Paşa okulunda 323 Av- yaptırdabılır bilır mısınız, çocuklar. nıklı yeni bir cam yapılmı t:ır. Da.-

Birer kart kazan~nlar: ni, 6 ıncı ilk okulda 4~7 Turg~t, İzmit 250.000 kişi. Bacala~an her. birini~ yanıklığını anlamak için huş camdan 
Çanakkale Molla Yakup cam.n .Kar- orta okulunda 785 Bulent Oguz. kut~ (1?.) metredir. ~~vın M~:1 (2,5) metre kalınlığında bir saha ya-

şısmda 29 numarada Bedri, İstanbul Birer kart ,kazananlar: de böyle uç baca ve .. on ıki tane ~- pılmıştır. Bunun üstüne üç adamla 
Süleymaniye Yoğurtçu oğlu sokak İstanbul Etyemez yalı boyu 5 nu - v_erte vardır. Bu ~vertelerden b~- üç tane fil yavrusu çıkarılmıştır. Yav 
21 numarada S. Anduru, Yalvaç or- ma.rada Akü, lstanbul Uleli Ordu ~de yolcula~n tenıs o~am~~n ı- ru olduklarına bakmayınız. Ağırlık
ta okutunda 131 Mustafa nhan Dil - caddesi tür.be karşısında 289 numa • çın <3> tane .. eo~ - Tenıs yen · ya- lan erkeklerden geri kalmaz. Yeni 
maç, Amavutköy birin<:i cadde 90 nu rada Semahat Bakırcıoğlu, Ankara pılm~ştır. Bınncı sınıf kam~ralann c~ (5) tonu bulan bu ağırlık al
marada Şake, Trabzon Vakfıkebir za harita genel direktörlüğünde Saim hepsınde telefon vardır.. Dünyanın tında kırılmamı.ş, yalnız biraz eği14 
bıt katibi İsmail oğlu Şevket, Kon- Tamuroğlu Ural Tamur, Adana zira miştir. Bundan, onun çok mukave
ya Gazi pa,a okulu 3 üncü sınıfta at bankası mensucat faıbrikası ·müdü Neriman Barbaros, Yalvaç orta oku- metli olduğu anla.şılmı.şt:ır. Ağır ve 
Cenani, Bursa Kuruçeşme ilk okul rü oğlu Sözen Teoman, Bursa orta lunda 25 Ahmet Yıldız, Konya Altm katı teylerle vura vura bu camı par
birlnci sınıfında 250 numaralı talebe, okulunda 511 Şevki, İzmir ziraat ban Çekme ilk oku.lu 3 üncü sınıfında E- çalayınca da bildiğimiz camlar gibi 
Elaziz Tunceli orman müdürü kızı kası memurlarından Şadan Nayman mel Duransoy, Denizli sarıiyköy kaY. kesici sivri parçalara ayrılmamıştır. 
Reyhan lmal, Bursa erkek okulunda kızı Sonat Nayman, Eskişehir lise· makamı oğlu"Ersen, Konya Ereyli Yalnız yer yer kınlmı'11r. Bunun 
46 Nurl, İstanbul Topane caddesi Se- sinde 983 K. Erenel, Ankara 2 inci Dumlupınar okulunda 437 Himmet, için yeni cam şimendifer ve otomo
vim mağazasında Nihat Köseoğlu, orta okulda 248 Fatma AkyUrek, An İstanbul E. L. T. A., Galatasaray li- billerde tehlikesizce kullanılabilecek4 

Şişli Osman Bey Kırağı sokağında kara Kızılelma mahallesi 61-63 nu - sesinde Aydın Baysal, Şişli EUıempa- tir. 
Belma Orhan, Ortaköy Aydınlık cad mara.da Ömer Ergül, Manisa Akhi- şa apartmanında Gönül Se\il, Sulta- Bu camın bir iyiliği daha var: Her 
desi 39-2 numarada RUheyma Hüse- sarında Fahreddin Pa.şa caddesinde nahmette Fuat pa.şa caddesinde 48 türlü hava değişikliğine dayanmak· 
yin, Elaziz Atatürk mektebi 86 Süha 8 numarada E. Oyan, Düzce sıtma numarada Feyzi, İstanbul Aksaray ta ve hiç değişmemektedir. Bunun i
vettin Reha Gilndoğan, İstanbul Ata milcadele memuru oğlu Rüştü Din - Kınktulumba sokağında 2 numaralı çin dünyanın her tarafında kullanıl· 
türk eaddcai 170 numarada Suzan, çer, El&ziz Atatürk ilk okulunda 32 evde ~yyan Gök.Del. mıya elverişlidir. -
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2 T A.Nın Çocuk f1~v~•İ · 

I~ Amcan on ı ı Masa~~ Müsabakam ız No.10 
, K©>şesı · - KüÇük kahraman Sevgili Y_avrularm1, 

lHas.M müsabakası bitti. On hafta.. 
d~r size her dl!fa giizel ınasalla.Ma.n ı T nn~u ~n i_ki yı:~md~ ~vim:i 
bıriııi anlattım Hunlanhuı kızılan bır HınUı çocugu. Hindısumrıı 
hor za.nwı dinİediğin.iz "pe.ri masaı. 1 en büyü« filinin iki kulağının J\ras'.. 

la.n,, nm en J:.'Üu.'llc-riydi Bazdan .sizi 1 na birunifı geliyordu .. Bir yandan da 
güldürdü . .B:ız.ılan da, bunlnnn aksi. ı hayvanın knlm derisini okşayıp : 
ne, sizi heyecanlandırdı, biraz iizdii. 1 "- Zavallı Pandavada, diyor:lu. 
]•'allat hep...-i güzeldi, d~ril mi ya\TU- Ne yazık senin bir dişin, benim de 
1.ıı.nm,. ıa~psi ... nu masaıinn ~imdiye i bacağım 8akat .. , 
kadar.iizin ~ibi lmç minimini elinle. Pandavad.ı filin adı idi. Onun sağ 
miş ve se\·miştir, bilseniz. l'iizlerN"., dişi Tandunun da sağ ayağı dışa.r.ı 
hat.ti binlerce çoeuJ°:"lm senliği hu kıvrıktı. Evlerinin yakınma .~e:ince. 

nıa.'i&lla.n si:t..e de clinlet.obil<li~rim . içln 1 'Tandu bir kalabalık gördü. Hayvan. 
IJM bilS4:"1ılz ne mernnunuın. Onla.n dan indi. 1çcri koştu. Onu C\'e bırak-
wcve seve okudunuz. madılar . 

llerhaldf' tlaha. unutnıadmrr. da . .'. lçerde annesi ile başkalan aRhıı:ıı -
lıu müsabaika:y.a ha~lruiH•n .:;i:t.e stiy- yordu. Küçül!< Tandu anlamıştı . na. 
lerniştim. Tahii hntlnnrzdadır. Uu on 1 bası ı ölrnüştü. O da ağladı, haykırdı, · 
tane masa.klan h:ını;i.-.ini en çok he - amma ne fayda .. 
~endini7.se onu meemwuıızda he.r !;.-~. Günler ~ti. Babasından ayrılan 
ta çıkan kuponlardan hlrine numara- ! Tandu şimdi de Pandavadactan ayn. 
fiı ve adı~1a ya.zıp bi7.e ~·ollaymrz. laca:ktı. 

niz her ma.-.aJa gelen reyleri sayaca- Çünkü Pandavada mihracenin fili 
i;.rız. Hn.ııgi4'i en fada rtı,,y alırsa, oma- idi. Tandunun babası da onun sliriicü 
&al birinci olacak. Ririncilihi kazanan sü idi. :&ı.bası ölünce file yeni bir sü
;rn&<ıalın adını mecımuam1A1a ifan ecle- \' rücü bulunmuştu. 
t'.e/:.U~ Bu masala rt>y \"erooler ara~m- Hayvan bu yeni sürücüye bir türlü 
da ~rs çekeceJ1°İ7- Birinc:iden itihs- ,, alışmak istenı:iyor, yanma kirnsl•yi 
~en o~uncuyn ı:ad:tr ~ize) '\'e kı~,net-1' yaklaştırmıyordu. Tandu "beni ya _ 
la hooıyeler dn~rtncaı:."lz. nuıa bırakınız, onu uslandırayım.,, 

On masalla beraber on tane de 'ku- , dedi, amma, küçük bir Ç()('Uğa k"ca 
()On koymu~iuk. Bnnlan da "esip ay· bir fil nasıl emniyet edilirdi. Onu 
ni .r.urrıa hize yollııymız. Kuponlan Pandavadanın yanma sokmadılar. 
tamam olmıynnlar rnüsalıakaya gire. Fakat çcfi geçmedi, bir gece Pan • 
nıezler. davada zincirlerini zorladı.. Şo.fak 

Yapacai!roız şey şu. Ileğencliğini7 
1 
sökerken bütün halkaları kopardı ve 

ınasalın aclmı n nuınanısmı kupon· ı mihracenin ahırından kaçtı. Halbuki 
larda.n birine yazıp bir zarfa koymak. iki hafta sonra vahşi fil avına çıkı • 
Oteıı~i "9., tane kuponu da hu zarfm lacaktl. 
lı::..inı.le hİ7,e yolla.mnk. ~lii'!.abaluuta Bu ava mihrace ile kralın muavini 
bı:anan\a.n ı•cli ya.kında m.ecmuanız- de geleceklerdi. Pandavada olmaz.~a 

la Ui:I\ e<leceğiz, kim vahşi filleri tuza:klara doğru SÜ • 

Al\'ICA recekti ! Onun yerini dünyada hiç l>!r 

Q 
J 

# 

Size hoş vakit geçirtecek 0bir eğlen- karıdan balop gülüyor .. Öbüründe a.. 
~e mevzuu veriyoruz: Üç yumurta - yın yerinde güneş, bayk~ların ye -
ıun üzerine uygun birer resim çizip rinde ayılar var. 
liçünden ufak bir tablo yapmak. Ta;bii siz bunları kopya edecek de-

Yukandn 1, 2, 3 tane yumurta var. i:rilsiniz. Bunlar size ıbir fikir vermek 
munıar, büyüklük itibarile biribirle- içindir. Yukarıdaki üç yumurtayı ke
rindcn biraz farklı. Aşağıda da bu sip kendiliğinizden :birer resim çize -
,J umurt.alann üzerine çizilebilecek i- ceksiniz. ltinah uğraşırsanız daha 
li güzel model görüyorsunuz. lki bay bi~.k güzel T'CS:İ.mlcr çıkaı-a.cağıruza. 

'~"i bir dala tünemiş. Ay dede de yu şüphe yoktur~ 

Tandu bunun fena bir işaret oldu • 
ğunu biliyordu. Fakat cesur çocuk 
sa~lanmadı. Ortaya çıktı. Koca f!U 
önledi. Ne olursa olsun bu yolda öle. 
cekti • . 

Fil ona doğru ilerledikçe ölünı de 
ona doğru yaklaşıyordu. Arada bir 

1 
iki metre kalmıştı. Birdenbire Tandu 

I bu yaşta bir çocuktan beklenmiyen 

ı kuvvetli ve cesur, tıpkı babaBı gibi 
bağırdı: 

1 

"Parı<lavada! Bu vahşi filleri d l!f4 

et ... 
Bir dıık;•'.rn ~e<;meden koc1 bir 

hort~m eğildi. Çocuğu kavradı. Ha.. 

vaya kaldırdı. Tandu buna ta '.(V{'llk-

luğundanbcri alışıktı. I<üc:;ük efü·riyle 

hayvanın hortumuna asıldı. Yukarı 

kalkar kalkmaz iki kulağının ort'JSI-

na oturdu. Pandavadnya böyle ne 

olmuştu birrlenbire... Vahşi fil!e-Lı 

üzerine yürüyüp her zamandan daha 

acı acı bağırdı. 

j Fil sürüsü hep birden hücum cL 

sclcr onu hnklnyabilirlerdi. Fakat 

iistündcki ki.içlik adamın kokusunu a.. 

J l lınca avcıların geldiğini sanarak • 

\ korktular, gerilediler. 
i 1 Az sonra nehrin yanında Panda • 

t\ vada ile onun koca kulaiklannm ara. 

f
. t - anıda oturan küçük 'l'aııdudan başka 
il utamazdı Bunun i,.;n mİh''""'e . · " • .. , 1 kımse kalmam1tır. 
~er tarnfa adamla~ saldı. Üç giin, Şehre girdikleri :r.aman onlan ilkin 
uç gece bu koca filı her yand~ ara _ küçük bir çocuk gördü. Pandavada. 
yanlar elleri boş döndUler, Panda va . 

1 
nm üstüne bir_ sihirbaz binmiş geli

da hürriyetine kavuşmuş, onnanla=-ın yor., diye bağıra bağıra kaçtı. 
kirnbilir hangi göriinmcz yerlerinde Tandu aldırmadı. Fili ağır ağır an. 
vahşi eşlerine karışmıştı. nesinin evine siirdü. l{oşup getr~ 

Dördüncü günü öğle ü:r,cri olmuş. süriicülere de "yok, dedi telfrş etme. 

tu. Şehrin yanından akan büyük neh. yiniz, Pandavada baba.m glb~ bana 

ı-in .. çam. ~u ~uları kı~~. glin_eşin ~L I \ ~~ ~.~~-eder. Onun_ bundan sonra 
tında entilmış bakır gıbı agır agrr surucusu ben olacagım .• ,, 
aJoyordu Ve hayvana yavaşça bir kumanda 

Küçük Tandu bu su ın anrnds verdi. Koskoca fil onun emrini duyar 

yalı)I" b.,R d ı rdYl B:'rd b" 1 duymaz, diz çöktü. Çocuğun yere iıı-
~ . ...,ına o aşıyo u. ı eıı ı. . .. . 

klarrl . mesıne musaade ettı, 
re ~za an acı bir fil sesi duydu. o gece Pandavndanm dönüşü şert'. 
7..eki çocuk hemen anladı. Ormanda fine bütün şehirde şenlikler..yapıldı. 

dol~an vahşi fil sürülerinin daima Bu şenliklere yalnız Truıdu gitn· edı. 

bir başlan olur.. Onlara kumanda 

eder. Bu .ses işte böyle bir kumanda 

idi.. 
Çok geçmeden u:r.akta bu vahşi sii. 

rü göründü. Ağır .. at;rır geliyorlardı. 

Tandu birdenbire bunların başlarmda 
bulunan koca fili tanıdı. Bu PandR... 
vada idi. KüçUk çocuk canpıı kur. 
tarmaık için hemen kaçmadı . Eek -
ledi. "Ah, dedi, baıbam gibi kuV\letli. 
sağlam ve mehareUi olsaydnn ... Vah. 
Şi sürü ayaklarının altında . bir toz 
bulutu yaparak a~rır at;rır ilerliyor -
du. 

Onlarm epeyce önlerinde Panda • 
vada duruyordu. Ağaçların arasında. 
ki küçük insan gölgesini gördüğü için 
acı acı bir ~'lrdt. Sürüyü çağlt'dı •. 
Siirll bu çağrnşa ita.at edip horbı'T\ -
lann.ı eğdi ve yavaş yavaş i.lc.riledi_ 

Ölen sevgili efendisinin küçük yıtvnı
sunu ölümden kurlannak için koca 
bir siirüye baş olmaktan vazgeçen 
filin yanında uyudu. 

Bir hafta sonra av yapıldı. Panda. 
vada kii~ük sürücilntin emri altmd'l 
vahşi filleri tuzağa sürdü. Ve (Tım. 
du) va hem biivük bir mfikafat. 
hem de büyük bir şeref ve ad kazan • 

drrdı . 

Masal Müsabakamız 

( ) 
isim: ' • • • • : t ' 

,, 
Aara: • • • • c ı 1 1 • 

• • • • • ,, • • . 
Ba :kupona sııklaymrz. On tane O· 

tunca beğendiğiniz: mas111larm nama· 
ralıırmt yazarak cönderttrkcini• 

TANın Çocuk llaveıi 3 

Göz nasıl 
aldanır? 

Bulmaca Müsabakamız ' 
..... -- -- - ------ .... 

H-;J;E~ı~ 

Aslan: "Dikkat etmeliyim, yakında iki avcı bir Afrikalı. bir köpek ve at 
var ... diye düşünliyor. Aslanı düşündüren bu beş şeyi bulup resmin üzerin 
de işaretle bize yollayınız. Doğru bulanlara güzel hediyeler vereceğiz. 

Bu resme dik'katli bakınız. Orta

da gördüğüniiz daire eğri büğrü gö· 

.rünüyor. Halbuki mükemmel bir 

dairedir. Mustatilin sağ çizgisi so! 
çi7.gisindcn daha kısa gibi duruyor. 

Sangi bu c;izgi dı~arı doğru çıkmış. 

Sanki bu çizgi de biraz içeri girmiş gi 

bi ortaya doğru eğrilmiş görünüyor

lar. Halb..iki bu mtlstatil düz ve mü
kemmel bir mustntildir. Aldanan 

gözüm üzdür. 

__ ......................... _ 
Dünyada Neler Oluyor? -
Yırtıcı :Hayvanr,ara Karşı 

(18) numaralı biJmecemi
zin halleri 

M e.rJıur Hintli "Gandi" insanla· 
rı kavgadan vazgeçiremiye

ccğini anlayınca boşuna uğraşmak

tan vazgeçmiş, şimdi de hayvanları 
uslandırmıya azmetmiştir. Bunun 

ı için aslanları, kaplanları ... büttin yır
tıcı hayvanları uslandırmak üzere 
bir mektep açmış . Orada bu vah9i 
hayvanları kuzu gibi bir hale getir· 

tlPıAı:ııill 
~ L 1 

lolv\A\ 
"-1 A ~ı N 1 A p_ : "' T ;ıı 

1 - İlk bilmecenin halli şudur: 

2 - 16 nokta 7 düz çizgi ile şöyle 

birleştirilir. 

3 - M;akinist treni durdurur. Ön

deki çalılıkları tutuşturur. Rüzgar Ö· 

ne estiği için yangını trenin önünde 

ki yerlere doğru sürükler. Ve ön ta
rafını yakar. Arkadan gelen yangın 

trene yetiştiği znman tren makinis 
tin tutuşturduğu yangınla yanmış 

olan yerlerde bulunacaktır. Buralar-

mekle meşgul olmaktadır. 

Geçenlerde Hindistan şehirlerinden 

"Simba" da koca bir dişi aslanın bir 

av köpeğiyle yanyana, uslu uslu yü. 

riidüğü, sahiplerinin de bu iki hayva
nın yanında rahat rahat gittiği gö

rülmüştür. Bu aslan "Gandi" mek
tebinden çıkmış, yani aslanlığmı bı· 

rakarak kuzulaşmıştır. Onunla kü
çük çocuklar bile hiç korkmadan oy
namaktadırlar. lnsanlan uslandıra· 
madı amma, bu gidişle Gandi, gali· 
ba vahşi hıı.yvanları yola getirecek. 

Tehlikeli b;r oyun 

J aponlar uçurtmaya çok me-
:raklıdırlar. Her sene kasa

balar arasında uçurtma yarışları 

1 yapılır. Yeni uçurtmalar icat olu -
nur. Bunlarc.lan bazılarının başları 
"1000" metremurabbaı büyükliiğün
de olur. Ağırlıkları yarım tonu bu-

Vazgeçmiş! 

"'"--..'-İJ,,.~-.. ~~ ""• ~ , .. 
~~ t -

-----~ ,. -~·~-~-~ 
• ·'- JC. -·· ~· .._,~ @~ 
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da yanacak bir şey kalmadığı için l- ı - Y aıgeçfim, vazgeçtim .•• 
kinci yangın kendilic1indcn sönecek- l clamm duvarlarına aslan poslu ye

tir. .. rine duYaı. kôğ~dı koy~co~.ım. _.__ 

lur. Fiyatına gelince, onu hiç sor· 
mayın "1500,, lirayı bulanı vardır. 

Bir oyuncak için çok yüksek bir fi. 
yat amma ... Zaten bu kocaman oyun
cak ta bir kişinin olamaz. Her ka
saba ondan ancak bir tane yapabi
lir. Ve onu uçurabilmek için "200" 
kişi uğraşır. Fakat bir uçtu mu, 
seYri pek güzeldir. Hele kuvvetli bir 
riizgar olursa bu koca oyuncağı vak· 
tinde salıvermiyenler onunla beraber 
hrwalanıp çok geçmeden yere diişcr· 
lcr. O zaman zavallıların vay hali-
ne .•. 

Hem Bi 1lmece 
~-·---·-~ No. 1 

"15" santimetre uzunluğunda "4"
santimetrc genişliğinde bir nuistatil 
çiziniz. Bunu yalnız "6" tane düz. 
çizgile "7" tane murabbaa ayırabi:

lir misiniz? 
Puvan: ~ 

No: 2 
Bir adam para çantasını kaybet

miş. İçinde kaç kuruşu olduğunu i• 
yice bilmiyor. Yalnız paralarmı i· 
ki.şer ikişer, üçer üçer 'Ve beşer be
şer saydığı zaman daima "l,. tane 
artıyormuş. Yedişer yedişer sayın• 

ca hiç bir şey artmıyormuş. 
Kaybolan çantada kaç kuruş var, 

bulabilir misiniz 
Puvan: 2 

No:3 

Bu yıldızın içine bir yemiş adı, et;.. 
ten yapılmış bir yiyecek, hayvan a,.. 

dı koyma\{ liizım. Harflerin yerleri· 
ni değiştirerek bu üç şeyi bulunuz. 
Yıldızın içine sıralayıp bize yollayt-
nız. 

Puvan: 5 
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Japonlann boylarını 
uzatmak için 

hareket başlad• 
Y eryüzijndeki kısa boylu milletlerin en büyük emeli, umıı 

~lu olmaktır. Fen bili buna bir çare bulamadise de, istatia· 
~:_.Japonların son batın içinde, atalarma nisbetle bir pus bôy
~ ve daha seri bir niabet dareainde boylaıunağa devam 
tttİlderini cöeıen,or. 

Uzun şakal mosabakası 

Giizeılik 
itin ~~U~~B~U~~T~E~~B~E~R~ 

INANMIYACAKSINIZ Bunları Bunları Y apılanltır 
~ ~ Jlargll ..ıırıaao iciffiniz mi 7 
.... ~ile meaPl y 
~ bir maeua Vardır. :su tncilterede b'k 1ekbı )'BflDda bir 
~ ....... gQseJUie ait btltiln kadm,blr çift Pll>I bir makineclen 
~ mUcehheıdir. Bu aeyyar daha çabuk (SrmekU4J'. Çorap ayım 
;::.:- eve 1Jtrar, ve her ev ka- çotaıddrça kadmbı •Ura.ti azalmak • 
.. l'•ıqtm temin edecek her tadır. 
~. 

İşittiniz mi? 

Tanton KolleJnln En 
Zeki TalelMtll 
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iki katilin 
idamları 
istenildi 

Eclremitfe meıhur /ilca Palas 

Balıkesir, (Tan) - Pamukçudan 
bakkal lsmaili öldürmekten suçlu 
Çamurlu köyünden Kara Hasan ve 
a.rkadaşlannm muhakemesi devam 
ediyor. Müddeiumumi muavini Nec
meddin Yeşil, son celsede iddianö • 
mesini okumuş, Kara Hasanın dah:ı. 
evvelki suçlarını da uzun boylu an
lattıktan sonra, Pamukçudan Kemal 
Hocanın bakkal lsmaili öldürtmcğe 
karar verdiğini ve bunun için Kara 
Hasan ile arkadaşı Mehmet Aliyi bul 
duğunu, sonra bunlarla beraber arzu
halci Mehmet Faik, Koca Mustafa 
ve Muhiddin oğlu Mushı.f anm topla
narak cinayetin Muhiddin oğlu Mus
tafa ile Kara Hasan tarafından iş -
lenmesine karar verdiklerini anlat • 
mıştır. Müddeiumumi arzuhalci Meh
met Faikin Kemal Hoca namına bun
lara bin lira teslim ettiğini, Kemal 
Hocanın da aynca beşer lira da~ıt
tığmı söylemiş; Kara Hasan ile Mu
hiddin oğlu Mustafanın idamlarını, 
Mehmet Ali ile arzuhalci Mehmet 
Faikin ve Koca Mustafanın da teczi
yelerini istemiştir. Kemal Hoca öldü
ğünden davası düşmüş bulunmakta
dır. 

Edremit kaphca.a
rında asri tesisatın 
inşas na başlanıyor 

Hamit Gecesi 
Bahkeslr (TAN) - Halk evi bUyUk 

şair Hamidin doğu.ın yılı ~ünasebeti
le bir Ha.mit gecesi tertip ebniştir 
Lise öğretmeni Mükerrem Kamil Su, 
Hamit hakkında bir konferans ver. 
miş, gençler de Hil.midin seçilmiş 
parçalarını okumuşlardır 

--~----

Şon tef kik~er, suyun ve 
çamurun şifalı hassala rını 

ispat elti · 
Edremit, (TAN muhabirinden) - Edremit ka7.ası bol kaplıca 

sularına maliktir. Esaslı iki anayı ihtiva eden bu kaplıca merkez
lerinden biri Edremitin 20 kilometre garbmdadır· Ilıca Palas 
namını taşıyan bu kaplıca, geçen sene içinde yapılmıştır. • 

Diğeri Edremitin iki kilometre şarkında (Bostancı Kaplıcası • 
Yakın Ilıca) adını taşımaktadır. Gerek kasabaya yakınlığı ve 
gerek Balıkesir • Edremit - Ayvalık şosesinin üzerinde bulunması 
itibarile umumun rağbetini çeken bu ılıcanın asri bir şekilde 
ihyası bir zaruret halini almıştı .. --· ---· ---.-ı Kazaya geldiği günden itiba· 

ren bu zarureti hisseden kayma
kamımız Ömer Bedrettin Gök· 
bülent ilk teşebbüs olarak pro-
fesor Nüzhet Şakiri istanbuldan 
getirterek kaplıcanın tetkikini 
temin etmiştir. 

Sergic:len güzel bir löıe 

Sayın profesörün bu kaplıca hak
kında verdiği raporda: "Bu çamuı-uu 
oizzat daima yenilenen ve tazeleneıı 
ılıca suyu ile husule geldiği düşUnü
llit'Se Avrupa kaplıcalarındaki bir 
çok sulardan (Karlspad, Fran.sispat) 
:;ibi ınoor denilen çamurlardan daha 
üstün olduğu anlaşılır. Binaenaleyh 
bu ı:ıu üzerinde yapılacak tesisatın 
l\yni zamanda çamura da ait olması 
ve bu sayede Bostancı ılıcasının TUr
kiyede henüz fenni bir şekilde hiç
bir yerde bulunmıyan çamur banyo
larının tedavideki ihtiyacmı k~ıla . 
ması .... , denilmektedir. 

Bolu halkevinde 
köylü geceleri çok 

rağbet görüyor 
Biçki d ikiş sergisi büyük 
muvaffakıyet kazand ı 

Bolu, (Tan) - Halkevi parti baş
kanı vali Salim GUndoğanm yerinde 
müzaharetile verimli başarılar elde 
etmeğe başlamıştır. 

Bütün şubeler yeniden ihtiyaca 
uygun progrnr ~ rını hazırlamışlar -
dır. Yersiz olan spor klilplerine bina 
temin edilmiş, spor alanının etrafı 

çevrilmeğe başlanmıştır. 

Sosyal yardım kolunca muhtacine 
gereğine göre muavenette bulunul -
maktadır. Yoksul mektepli çocukla
nn gıdalan için bir ay içinde 100 li
ralık yardımda bulunulmuştur. 

Dil ve edebiyat kolunca 600 darbı
mesel toplanmış ve bastırılmıştır. 

Haftada blr gece yapılan umumf 
toplantılarda seçme eserler okun • 
maktadır. Bilhassa., köylU geceııl it · 
tihaz edilen pazar günU ak,amıan 
çok rağbet görmektedir. Puar için 
~ehre gelen köylüler, gecelerini han 
köşeleri yerine halkevinin muhteşem 
fiB.}onunda geçirmektedirler. Bu ge
celerde köylü tarafından kendi krya
f etlerlle milli rakıslar yapılmakta, 
halk şarkıları söylenmekte, mahalli 

adet ve an'aneler anlatılmakta.dır. 
Ar kolunca da konser verilerek hal· 
kın musiki ihtiyacı tatmin edilmek· 
tedir. 

Köylüye, projeksiyon ile devrin 
büyükleri ve eserleri gösterilmekte; 
icap eden izahat verilmek suretile 
cumhuriyet devrinin başanlan ta • 
nıtılmaktadır. 

Bolu, (Tan) - Aile biçki yurdu 
10 ay suren birinci ders devresini ta
mamlamıştır. 

KUltUr direktörlUğUnUn seçtiği mu 
meyyizler tarafından imtihanlar ya
pılmış, müdavim sekiz talebe mezun 
olmuştur. 

lmtihaıu mUteakıp ha.lkevi salon
larında yurdun bir sergisi açılmıştır. 
Sergide, talebe tara!mdan hazırla -
nan iç çamaşırları, pijamalar, vesat. 
re ile örUcliltik, çiçekçilik v~ vapka
cılığa ait 300 parça. eşya teşhir edil· 
m.lştlr. 

Bir hafta devam eden sergiyi 5 bin 
k~I ziyaret etmiştir. Eşyadaki sanat 
ve ince zevk, blltUn zivaretcllerln 
takdirini kazanmıştır. 

Kaymakam. bu rapor tlzerlne, işe 
daha önemle sarılmış ve burada a.ar i 
tesisat kurulması için 9 köyü kolektif 
vaziyetine sokmuştur. Yakında kaza
mıza gelecek olan su mühendisi Ah
medin nezaret ve talimatı dairesinde 
inşaata başlanacak ve bir sene için
de ikmaline çalışılacaktır. 

lneboluda Konferans 

İnebolu, (Tan) - Halkevl salo
nunda kadın ve kadının içtimai ha .. 
yattaki vazifeleri hakkında öğret • 
men Muazzez Atay tarafından bir 
konferans verilmiştir. Konferans 
şimdiye kadar burada görülmemi~ 
bir kalabalık tarafından dinleruni~. 
çok alaka uyandırmıştır. 

Gemlıkte 

Beledıye 

Çalışmaları 
Gemlik, (Tan) - Etrafındaki bi· 

na.lar yıkılmak euretile park genişle· 
tilmektedir. Parktaki heykelin deniz
den görünmesine mAni teşkil eden 
ağaçlar çıkardarak Buraa tosesi Ü· 
zerindeki mezbaha önlerine dikilmek
te, bunlann yerine parka. çe,itli çam 
fidanlan dikilmektedir. 

Belediye, lyi çalışmakla beraber, 
Çarşı hamamı lle Çukurb&hçedeki 
yağhane arkalanna pislik dökillme
sinin önüne geçemiyor. Münuip ol
mıyan bu ha.le meydan verllmemeet 
lazımdır. 

-1 .c::. ' • t ~ ~ 
o\NKA~A \ ; u-~L. 

(:, p. .f- \ " ,,__ .... ~-· 

Y lldızeli belediyesi 
elektrik işi için 

yeni Varidat bulacak 
Ağaç dikme faaliyeti günden 
güne ehemmiyet kazanıyor 
Srvas, (TAN) - Buradan dokuz saat uzakta, Tokat • Sıvas şo· 

sesi ile Samsun • S rvas demiryolu güzergahında olan Yıldızeli 
Belediyesi 936 senesi içinde hayırlı işler görmüştür. 

Bir buçuk sene evvel Belediye Reisi olan Necip Yaraş, senede 
dört yüz lira irat getirecek olan dört büyük mağaza yaptırmıştır. 
Uatü yedi oda bir salon&n mürekkep olan bu bina çarşı içinde
dir ve 2500 liraya mal olmuştur. 

Yıllardanberi sürüp giden ihtiyacı karşılamak üzere, çarşı 
içinde 400 lira sarfile bir çeşme yapılmıştır. Buradan akan temiz 
içme suyu civarın ihtiyacını temin etmektedir. 

lzmirdeki 
fabrikalar 
Şehir Meclisi, Şehir 
D:şına Çıkardmalarını 

Kabul Etti 
t-mir, (Tan) - Şehir meclisi, 25 

beygir kuvvetinde makine kullanan 
nıüesseseleri fabrika sayan ve fab. 
rikalann şehir içinde• bulunmasını 

meneden talimatnameyi 12 reyle ka· 
bul etmiştir. Belediye başmühendisı 
Galibin verdiği izahata göre, Jizüm 
imalathaneleri de fabrika addedil-
mektedir. 

Yeniden şehir içinde fabrika açıl
ması ve yapılması menedilecek, Hal· 
kapmarda fabrikalara yer. gösterile· 
cektir. Mevcut fabrikalann yeni sa· 
baya nakli tçin bir, iki sene mühlet 
verilecektir. 

Mesele, mectlste müzakere olunur· 
ken lktı~adi mahzurlar nazarı itibara 
alınarak munakaşalar yapılmış netice 
de sıhhi kaideleri göıönüne n.lınarak 
bu talimatname kabul olunmuştur. 

Yangınlarda istifade olunmak 
üzere bir de havuz yapılmıştır. 

Ceman iki bin metre uzunlu
ğa varan sokaklar kaldırımla dö
şenmiş, sokakların temizliği için 
itina gösterilmeğe başlanılmış
tır. Mahalle içlerinde aptesaneler 
yapılmıştır. 

Yndızilinin elektrikle tenviri de 
düşünülmektedir. Fakat belediyenin 
dar bütçesi buna kafi değildir. Baş· 
ka varidat membaları bulunarak bu 
işin başarılmasına gayret edilecek · 
tir. 

Bu yıl belediye parkı ile Cumhu· 
riy~t bahçesinde çeşme ve havuzlar 
vapılacak, yeni ağaçlar yetiştirilecek
tir. Mczarlrk, etrafına duvar çekil . 
mek ve ağaçlar dikilmek suretile tB· 

!ah ı•lıınacaktır. Kaldırım ve lağım 

inşaatına da devam olunacaktır. 

Domuz 
avında 

bir facia 

... 

Bir kızı 
Kaçırmak 
istediler 
Ad&pazarı (Tan muhabi· 

rinden) - Burada şimdiye 
kadar görülmemiş şekilde bi 
kız kaçırma teşebbüsü olmuş 

tur. Hadise şudur: 
Dikiş yurduna devam eden 

genç kızlardan bir irup Reji 
sokağındaki bir arkadaşları· 
nrn evinde toplanmışlar, eğ· 
lenmişlerdir. Dönüşte sokak 
başında duran bir faytonun 
jnUne gelindiği zaman kenar· 
da bekliyen bir genç, doktor 
N. Marmaranın kızı Vediayı 

yakalayarak arabaya atmış 
ve hemen ağzını kapatmıştır. 

Fayton bu sırada hareket e- ' 
derek bütün sUratile uzaklaş
mıştır. Bir sinema şeridi sÜ· 
ratile geçen bu hlidise,, kız· 
farın feryatlarına boğulmuş

tur. 
Diğer taraftan, arabadaki· 

ler Hayvan pazarı isttkame· 
tine doğru gitmişler ve kızı 

o civarda bir akraba evine 
saklamak istemişlerdir. Fa • 
kat, ev sahibi ile kapı önün
de bir münakaşa başlamış, ve 
iş uzayınca etraftan yetişen· 
ler cüretkArları yakalayarak 
zabıtaya teslim etmişlerdir. 

Vedia da ailesine verilmiştir. 
Hldisenin kahramanları 

Kürt Hafızın Hasan, doktor 
Klmilin oğlu Cihat ve bir a
rabacıdır. Müddeiumumilik ü 
çünün de tevkifine karar ver· 
miştir. Hfldise muhitte tees· 
-:Ilı- ııvıındırmıstır. 

o 

- f 
'KozpınarCla Bir~ angın 

Bigadiç, (Tan) - .l{ozpınar kö • 
yUnde Tahirin evinden yangın çık • 
mı~tır. Bu esnada evde hasta yatmak 
ta olan Tahirin 10 yaşındaki oğlu Ki 
zımdan başka kimse bulunmadığı i· 
.;ın, zavallı çocuğun yanarak ötme
sine ramak kalmıştır. Kazım, elleri 
ve yüzU ehemmiyetli şekilde yandığı 
halde kurtanlabilmiştir. 

Havranda Elektrik 

Balıkesir, CTan) - Edromidc bağ
lı Horan nahiyesinde tertip olunan 
sürek avı. acı bir şekilde neticelen · 
miştir. Ali oğlu lsma.ile gelmiş ve zavallıyl 

Havran, (Tan l - Elektrik fabrl
kumın inşası bitmiş. makin eler de 
gelmiştir. Yakında tesisata başlanı· 
lacak ve nahiyemiz yazın elektriğe 
kıtvu~ııcaktır. 

KOÇOK MEMl.F.KET 
HABERLERi 

• KocaU hu:cıuıııt muha."4he mUıntrU 
Re$1t , 8(11< ola n Balıkf'ııılr hu4JUSi 

. ınnlıa.<1ebe müdürlütüne ta1in ~
dflml"t ir . 

* İki buc:11k MnNlenherl hM, otaıı 
Pöttirge hUkUmet tabtpliitfnl" 
Ak(e<lai hü1<fimet tabibi Şadan 
tayin otunmu~tur. 

• tzmft hnsuıd muhnse~ mu.tor . 
IUi\lne bar4cltln Mmt.afa Erd~r 
tf'rflan tnvtn edltrnl.!)tlr • 

• Muğla.da hanlar M>ıl'uk ~ii· 1 
için ,eok ~e1metfnf! ~en " 
dnn flvat lan nahabdrr • · 

• Bin ~rta okul FranstZCA ~f· 
nwıl 1t<l'l do1ctöm Nazmf tsra· 
fmda.n btlttin talebenin rö:der1 
muaveıne edltml111, ~ö.,.Jf'rbldf'TI 
huta olanlf' r t~n'" ediJmf•tlr. 

• Ayvalık Çocuk F.JF;lttenıe kunt· 
mn lvf mM1'.f41ftuJPn r'olaVY omu· 
'"' 'm~rkf!%N• f'ltlul ' " ,.,,,,...-.ncıtTir 

* rn..""1lre ' C:emfv,.t' Avilm 1111 ..... k r 
beıd, lcıll'T'lıl'~'""' mrr1'""'F. 01mn .~ 

Kurulan pusu yerinden geçmiye derhal öldilrmtiştlir. 
başlayan domuzlara ateş edilirken. Müddeiumumi ve jandarma ta.hld· 
Ahmet oğlu Hüscyinin attığı mermi. kat yapmnktadır. 

Koılu yolu~un bafollık manıarast ve talebeferin Zongufr!oğa gic:/ecel 
otobüs ı-e taksileri beldeıtikleri " Taksi if.oh.,esi" 

Kozlu ortamektep 
talebesinin sıkınllsı 

,,~,. ı!lOO llntn ftflf.hı.m ve gu- z 
. ::~! ~~:.::-::.:.#hıt•••.... ongU!daQa gidip gelmek için 

~~A~:· .!:~;:: .. -;;::;~·: 
1' bir vesaite ihtiyaç var 

• Rabk~fr '"'""""""',."
1
rt c:"'""''"r- Kozluda orta meldep olmadı.ıh için 1,5 saat mesaf edekl Zonguldak orf:ı' 

Çavn1111t1' k~h1t ıt..,.n ... rfn,.e ""~ · &' 
. ..._u_ -·--. • .. ,ıl<d.1' ba'l'h~ mektebine &fden talebeler b\ıyük ııkmtJ çekiyorlar. B1r kere yol ~..ı~ 

ı.anK v K""'lP ~ murıu ve bataktır. Sonra., Kozıu Kömür İ§ Şirketinin memur ve tşçUe.a-.. 
ftın'l'fl ~Hf Ttl"MIT t'l't1C8df" 

~, u~...._ ~ 1tll..-.a ~tm,,.ttT . ne tahsis ettljl o~bttsten de 11.yddle istifade edllememektedlr. Bu oto • 
ufll e "''" " ""''--' ~, btts, \'elllerl şirke~ c:-alış"'n çocuktan Zongulğa taşıma lşlnl denıht'" et-

• c~,,eft~ h1ıi't (11tkP nütttr. Fakat , bu mabatla 8"1.TI t:1r sen·is yapılmadığı için taleb··ııfll "'1".. '"'"'<ah" 11;~,... .... ~... ,, 
~ı"'.,,.ı~--ı. Kollmn adlı yeni bir tc.tifad~t ~ aulrr. 1 .. $(, 
~ 1 o~ ·~ Kozlu orta mektep ta'ebe..,fnln w.ızlyttf n.- vakmdan alAkadar o " 1 rl 
nahfvf!' tnırotmu ~- - - - ...,. bnnlann manen ve mndd .. ten nvnuı-madnn irfan yuvalannn ı:ldeblh,.,•le 

_. ev-~ .... 4 o< --~ " 1 ~- l ili d . - - - · -. "°m n etmek :r.tm "' 
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• Pekala ibni Ziyat.. Bana Dehalet Eden 
Kurtarabiliriz? .. ,, Bu Adamı Nasıl 

~l~e bağırmıştı. , tbni Ziyat, Muhammet Kesiri yu - teyim. Binaenaleyh, hi~bir tehlike i· 

11 I\onağı muhaıara edin ••. ,, muşatabildiğine. ~emnun olarak, der c;inde değilim. Yerlerinize gidiniz; 
b ltiıanını~t .Kesırin bu sözlen, çarça h~ cevap vermışti: rahat edinz. 
~k İbni Ziyada bildirilmişti. lbni - Sana, haber gönderdiğim gibi.. Demişti. 

:ljb•at, bu çöl kahramanının gö~derdi Derha, l seninle m~ş~eı:~e? ~ir mek- Muhammet Kesirin adamlan; onu, 
6~ u muhakkirane ceYap karşısında tup ) azalım .. EmırUlmumınıne yollı- lbni Ziyadın odaaında, izzet ve hür • 
dikkat yal y "dl ı k vmı· met mevkiinde gördükleri için bu söz 1 . ve teenni ile hareket etmek ım... ezı n, sana ve sen n e 
Utuınunu hissetmişti. kabilene hürmeti vardır. led gayet tabii telakki etmişler .. At-
- R H Al larına ve hecinlerine binerek, derhal Al" . onağı, sımsıkı.muhaşara edin. - ay, hay .. Mektup yazılsın. • 

li' Uslımin !iranna meydan vermeyin. tını, ben de mühUrlerim. çekilip yerlerine gitmişlerdi. 
tı akat, Muhammet Kesirin adamları- - Evet amma.. Bilirsin, Yezidin İbni Ziyat, türlü bahanelerle Mu. 

a, Bakın • hammet Ke8iri yanında alakbyarken "'· tecavüz etmeyin. burada birtakım casuslar vardır. Hiç • 
1 ~ıye gizlice kendi adamlarına emır eı: ver emtr vermişti. şliphe etmiyorum ki, onlar; şimdi se t k 

t'*~ ~e~.e, böylece geçmişti ... Fakat nin adamlarının şehir kaptlannda bi miş .. Onun konağını bas ırara Müs 

b: ~sı gun, birdenbire "Öl tarafından riktiklcrine, ve hükumeti tehdit et- timi ele geçirmek için teşebbüslere 
ır to ~ · · · u B tertibatı ha her alan l'ed ı ~ulutu yükselmişti. DarUlema tiklerine dair birer mektup yazmış.. ~lın.şhıruş · Ku . . kölesi onu der 

e, bUyUk bir telna 'h .... göstermiş Yezide yollamı11lardır. ~, u ammet esırın ' • 
U. İbni Ziyat; ...,. ·uu.y .., ,hal vaziyetten haberdar etmişti. Bu 

K - O halde ne yapalım?.. mert adam, tbni Ziyadın irtikap etti-
ıe;r, ~~~~in .. Bakm. Bu gc· -Yapıl~cak, şu vardır ... Şehir ka- ği bu namertlikten fena halde hid. 

:Oenıışu. •• pılanna ~ıriken, adamlanna haber detlenerek yerinden fırlamış: 
Birk g.önde.relım. Bunlardan, bir he·y· e .. t ge· _Ya, tbni Ziyat! .. Yazık bana ki, aç dakika sonNı, İbni Ziyada 1 o 1 ·~ 

~haber gelmi .. ti: ,_ tirte ım. nara beraberce gonıne • senin sözlerine kandım. Hatı..u, adam 
-y· -r Um. Senin, hiçbir tehlikede olmadı • lanmı da bu söilel-e inandırdım ... 

et a, Emir! Muhammet Kesirin bu · Ji ' 
\'afd ğına temınat verelim. Onları yer ye- Meg·er sen, hakikaten (Mercfı.ne)nin k a sakin olan kabileleri, onun 

e.~nağnıın muhasara edildiğini haber rine gönderelim. Yezide, yazdığımız oğlu imişsin. 
k ntışlaı-.. Si18.blarmı kapmışlar .. Onu mektupta da; '.yanlış bir haber üzeri Diye bağırmıştı. 
,,Urtarınıya geliyorlar. ne, kasaba civanna toplananlar, yer- Kille eşrafından ba.zılannın huzu. 
M lerine dönmil§lerdir.,, diyelim ... Çok runda söylenen bu söz, birdenbire lb üıliın cezasız bırakılmamalı,, eminim ki; bu sözler üzerine Yezidin ni Ziyadın kalbini kanatmıştı. Bütün 

d tbnı Ziyat, bu haberi alır almaz, hiddeti geçecek .. Ve, ricalarımızı kır- o debdebe ve haşmet arasında, bir 
l{erhaı kendi ha.zinedarını Muhammet mıyarak Müslimi de affedecektir. (piç) in oğlu olduğu yüzUne çarpı. 
~lre yollamış: Muhammet Kesir, tbni Ziyadın bu hr çarpılmaz, birdenbire fen~laşmış-

b ; l.iademki Müslim, kendi.slne de sözlerine inanmıştı. Şehir kapılarına tı ... Mercane, Mekkenin en ~zel f~ 
'tna et etmiştir. Onu bize teslim etme adam yollamıştı. Orada toplananlar hişelerindcn biri idi. (Muavıye) n~n 
~kt;. haklıdır .... Ancak şu. var . ~~; arasından bir heyet getirtmişti: babası 'Ebu Süfya.n onunla .. kısa bır 
bıU ııUın, koca bir memleketi, EmU:Ul _ Benimle alakanıza, teşekkür e- münıusebete girişmış .. Bu munasebf'.t 
0 rnlnin aleyhine isyan ettlrmlştır. derim. GörUyorsunuz ki, lbni Ziyadın 1 ten de. tbni ziyat dlinyaya gelmlştl 
d nu; büsbütün cezasız bırakmam yanında. bilyu"k bir hürmet görmek· ( Arka.sr var) 

a, kitap ve sUnnete muhaliftir. 
l' ş~ halde, kendisi buraya gelsin. 
rn~ı~l'eU bizzat.müzakere edelim. E
d riilrnUrninlne "bir mektup yazıp gön 
/relirn MUslimIA ya. hafifçe teczi· 
~esini ve Ya.butta tamamlle affini 

SAGblK ÖGÜTLERı 
LOKMAN HEKiM eıitten rica edellm. 

biye, haber göndermişti. __.,., ~~..._. ........ ....., 
aı Mert, cesur ve pervasız bir adam 
g .. an Muhammet Kesir, tbni Ziyadın 
~llderfilgı·· bu habere itimat ederelı 

ogı 
c unu yanına almış .. Evini kuşatan 
~11Uslar arasından geçmiş .. Darüle · 
~re~e gitmişti. 

t\i b~, ~iyat, Muhammet Keshi b~
lr k hır iltifatla istikbal ederek, ust 
()şeye geçirmişti. 

be - 'Yl, Kesir!_ Gösterdiğin neca
t t .ve şecaate cidden meftun oldum .. 
t lllirUlnıUminine karşı muhalefetl 
~~ bUyijk bir hata olm&kla beraber, 
" Uslizn bin Akil, cidden kahraman 
,~ hf.tnayeye şayan bir zattır. Bahu· 
iu8·.ltesuıu Ekremin de yabancısı de 

111 <lir. Onun için bu zata yardım ve 
~a\1enet etmek, hepimiz için bir 
" ç hUkmUndedir... Ancak şu 
lı~ ki, bu zat, büylik bir ihtiyatsız· 
"e etnu, .. Ortalığı boşu bofuna vel· 

lil leye verm~tir. Bilirsiniz ki, KMe • 
~d ·~ı bıU e garip meşreplidir. Emı • 

dik.J~n, Yezide tamamile biat ver
bia eti halde, onu görilr görmez bu 
tin Uerinl unutarak (lınamı Hüse • 
") tarafına dönilvermişlerdir. Bu 
lle Şarna akseder etmez, Müslim 
cetlinde bUyUk bir galeyan husule 
bıt rnl§ttr ... Ma.lümya ?. Ben, bilhassa 
hbücaJeyanı teskin etmek .. Ve MUs • 
tin ' bu hareketlerden menetmek i · 
bıuı buraya geldim. Hiç kimsenin bur 
~~ u kanatmadan bu meseleyi bal 
~ f~letmek istedim. Fakat MUs • 
l-. ' Yeniden birtakım kanlı hAdiaa. 
t~bebiyet verdi. lşi, bu raddeye ge 
bt h" Böyle olmakla beraber, ben da 
ıı lll MUsUmin mensup olduğu hl· 
b~~~ hürmet besliyorum. Ve onu 
~Una!ıip yolla, bu badireden kur· 
'ttk ak lt!tiyorum... LA.kin ona karsı 
llıe tan açığa müsamaha göstere • 
~ trı. Bu kadar kanlı velvelelerden 
llıt ra, onu kapıp köyuveremem. Bu· 
ltt rı. lçtn, Beninle birle§elim. Müsllnıi 
~~ttlrrneıt için bir teYe te§ebbils e-
bi trı. 
-g Ye, ısaıe ~mi.ıt 
l.t~ necip bir kalbe malik olan 
-a~ et Kesir; tbni Ziyadm bu 

ne ltlnıat ederek: 
1-t ......_ ~~lll, tbni Ziyat.. Bana deha· 
"-~tn bu adamı nasıl kurtarablli • 

~1ttl. 

Mutlaka Lüzümlu Ameliyatlar 
Ameliyatın lüzuınunu hekimle 

operatör tayin ederler, fakat has· 
tanın kendisi birçok defa tereddüt 
eder: 

- Acaba yaptırayım nıı, yoksa 
hastalık ilaçlarla geçer mi? 

Bazı ameliyatlar vardır ki, tered 
düt E!'tnıek hiç caiz değildir, bek -
lenıek tehlikeli olur, bir gUn da
ha bekliyeyim, biraz daha sorayım, 
derken anıeliyata vakit kalmaz. 
Bunları herkesin bilmesi fayda -
lıdır. 

Apandisit hastalığı bazan ame • 
liyatsız iyi olabilir. Fakat hekim
le operatör ameliyat lazım oldu • 
ğunu söyleyınce mutlaka yaptır -
malıdır. Te,his kat'i olunca bek -
lenıiye hiç ielmez. 

Bunun gibi karın içerisindeki 

bllflc• hastalıkların birtakımı da 

acele !-meliyata IUzum gösterir. 

Sarsak düğümlenmesi on iki saat
ten ziyade devam tdince ameliyat 

hemen l!zıındır. Mide kanserinde, 

barsak kanserinde, meme kanse • 

rinde tedavi yine operatör elile o
lur. Bu hastalıklarda ameliyatın 
faydasız kalacl\ğını da dUşUnme -
melidir. Hele meme kanserinde, mi 
de kanserinde ameliyat hastaya 
daha uzun müddet ömür temin e
der. Ameliyatın böyle hayırlı mu 
vaffakıyet vermesi için he.atalığın 
daha ba,ında te,hiı edilmesi yeti
şir. Ameliyata razı olmakta tered
düt göstermek tehlike hbıl etmek 
ten başka bir ••ye yaramaz. Has • 
tıdık daha ziyade yayılır, sonra a
meliyat faydasız kalır. Vaktinde ya 
palan bir ameliyat birçok tehlike
lerin &ıUnU alır. 

Safra yollarında ve böbrek U
ıerlnd• yapılan ameliyatlarda ka
rın Uzerindekl ameliyatlar kadar 
faydalı olurlar ve tehlikelerin anu. 
nU alırlar. Sık aık ıelen karaot
ğer sancıları, uzun sUren sarılık, üç 
haftadan ziyade devam eden bir a
teş ameliyatın hemen IUzumunu an 
latırlar. Ameliyat yapılınca. hasta-

1 

lıktan önceki tam sağlık hali bir -
çoklarında 1ıeri gelir. Bazılarında 
sancılar ameliyattan sonra yine de 
vam eder, onlar da tedavi ile geçer 
ler. 

Böbrek iltihabında ameliyat ba
zan hayret tdilecek kadar ıüıel 
neticeler verir. Bu iltihapların bir· 
çoğu vakıa ilft.çlarla tedavi edilir. 
Fakat iltihabın tabiatı vereın• 
den olduğu anlaşılınca ilAçların te· 
sirinl bekleınımek daha iyidir. Ve 
reınli olan böbreğe ameliyat yapı· 
ıınca ilas;a istikbaline emniyetle 
bakabilir, 

idrar yollarında ameliyatlar da 
birçok defa çok iy,i neticeler verir· 
ıer. Prosı.& Uzeriııdeki tümörleri 
operatörltr •imdi pek ustalıkla çı· 
karıveriyorlar. Bu hastalık yaşlı 
adamlarda olduju halde, ameliyata 
razı olanların birçotu ameliyatt81'1 
sonra da uıun müddet Yatıyorlar •. 

su lüzumlu ameljyatları burada 
yazmaklıjım herkesin onları pil • 
meıi içindir. Fakat fUrasını da iyi· 
ce bilmelidir ki, ameliyatın IUzu· 
munu tanımak, operatörü ameli • 
yat yapmaya mecbur etnıiyt çalıf· 
mak demtk değildir. Ameliyata ra· 

11 olmak iıtemiyen hastalar bulun 
duğu gibi, mutlaka ameliyat isti • 
yen hastalar da vardı.r. ~u da doi· 
ru delildir. Herhan&ı bır hastalık 
batka birinde am~!iyatla iyi olm"" 
ve ameliyat sörmuş adam tam sağ 
lık hallndt yqamaktadır. Fakat a
meliyat yapmak için hastalıiın te~ 
hisinden bqka şartlar da vardır. 
Bunları da tayin edecek yine he •· 
kimler ve operat5rlerdlr. 

Fll&n hastalık ameliyatla iyi o
lur ama herkeste detll. Kimisinde, 
hastalık ttfhiı edilince. hemen •· 
mellyat yapıfmatcta fayda ıörUIUr. 
Kimisinde de, ayni hastalık tethls 
edilmeklt beraber, bir mUddet bek 
lemlye lüzum duyulur. Bu husus
ta herkese tatbik edilecek bir ka· 
ide konulamaz. Ameliyatın zama· 
nmı da yine operatör tayin ed• 
cektir. 

1 KULELi LiSESiNDE 

' Ben Atatürk Olac~ğım 
Küçük askerlerin 

ümit verici 
büyük cevapları 

• 

Kuleli 9 uncu sınıftan 14 yaşında Ada pazarlı 
Muzaffer .... Mektebe henüz bu sene girmiş. U

tangaç, fakat yılgın değil .. A:r. konuşuyor. Fakat, ko· 
nuştuğu zaman, yerinde dilşürülmilş cümleler kullan
masını biliyor. 

- Asker mektebine niçin girdiniz?. 

Bu sualimi hiç yadll'.'gClmadı, en ufak bir yutkunma 
hareketi yapmadan cevabını yetiştirdi: 

- Yurduma hizmet için .... 
Sonra. bir an dUşilnerek devam etti: 
- Vatanıma olan bağlılığımı kanımla ödemek için .. 

Küçük Muzaffere "AtatUrk., için ne düşündüğünü 
sordum; 

Masum bakışları, bir deniz feneri gibi yanıp sön -
dil: 

- Bayım, dedi, Atatürk, Oumlupınarda başku
mandanlık muharebesini yaparken ben henüz dün • Kulelinin fonFerans salonu 
yada yokmuşum. İzmir alındıktan 
sonra, bliylik kurtuluş zaferi şere · 
fine adımı Muzaffer koymuşlar. 

Babam da mütekait bir kayma • 
kamdır ... 

Sözünü kestim; ve aklım sıra 
teşvik olsun diye 

- İleride, sen de babanın ye
rini tutar, bir yarbay olursun! ... 
dedim. 

Küçük Muzaffer, başını yuka -
rıya kaldırdı. Tam bir asker gibi 
vaziyet aldıktan sonra : 

- Hayır efendim .. dedi, yar • 
bayhkta kalmak istemem. Ben 
bir Atatürk olmak isterim! . 

Her yiğitin gönlünde bir aslan 
yntannış. Bu ~özUn ne icin söy -
lendiğini şimdi daha iyi anlıyo -
rum. 

Ş imdi. kiiçtik Muzafferi bu 
temiz ülklısiyle başb~a 

bırakarak, yanımda duran arkada
şı Etemle konuşmıya başlıyorum. 
Numarası 488 ... O da. Muzaffe. 

rin sınıfındanmış. 15 yaşında! 
- Nerelisin? diye sordum. 
İlk cevabı bir iççekiştcn ibaret 

oldu ve ancak sualimi tekrarla · 
dıktan sonra: 

- Aydınlıyım! diyebildi. 
- Aydından buraya neye gel· 

din 
Etemdc. küçük bir iç çekişi 

daha!.. "Sormaym bunları.... der 
gibi insanı garipseten bir baş e
ğişi... Ye nihayet anlatış : 

- A<'ı giinler gördük te efen • 
dim ... Ba'bamı orada şehit ettiler! 
Aydın denilince. babam aklıma 

gelir... Ben 338 de doğmuşum .... 
yani. Anadolunun düşmanlardan 
kurtulduğu sene!. .. , 

Bu sözledyle. sualime cevap ve:.· 
miş olmuyor amma, babasının O

lUmiyle ulusal varlıkta açılan ge
diği, doldurmak için Aydından 
geldim demek istediğini ben ko • 
layca anlıyorum. 
Yüzbaşı Sait Arbak ta bu arada. 

bir sual soruyor: 

- Başkumandanlık muharebe
si nedir?. 

KüçUk Etemden umulmıyacak 
büyUk bir cevap alıyorum: 

- Batkumandanlık muharebesi, 
TUrk tarihinin ve Türk talihinin 
dönüm nokt.Mrdır! 

Ç ocuklara teşekkilr ederek 
mektebin geniş konferans 

salonuna giriyorum .. Buraya, hem 
konferans, hem de sinema salonu 
demek daha doğru ... 

Haftada bir gece, talebeye ses • 
1i sinema gösteriyorlar. Filmlerin 
çoğu harp ve JlSkerliğe dair .. Ara
sın., gençlerin bilgi ve görgillerini 
arttıracak filmlere de yer veri • 
yorlar. 

Salonun her tarafma hoparlör
ler koymutlar. Öğretmenlerin, 
muhtelif den ve meslek mevsu. • 
lan üzerinde Webeye aıkaık kon .. 
f eranslar verdikleri bu gen it 11&

lona. birkac; tablo da aamıtlar. Re. 
sim yapmıya istidatlı genc;lerln 
fırçalarından çıkan bu tablolardan 
bir tanesi, Kuleli mezunlannın 
Haribiyeye gidişini ca.nlandınyor. 

Mektebin revirinden bir köıe 

, . 

R·a ·dyo 
Bugünku prugrttm 

ı .. 1 aıılıul: 

Öğle neşriy ı: 12.30 Pliıkla Turk musi· 
Usi: 12.50 Havadıs; 13.05 Muhtehf plik 
ne,riyatı: 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 18.30 Plakla dııns rım· 

s•kısi: 19.30 Çpcuklarn masal: t. Galıp ı~ r· 
can· 20 Rıfat ve ıı.rkada tarı t.arafmdan 
Turl< musikisi ve halk şarkıları: 20.~0 Ömer 
l~ua tarafından arapça söyle\•: ?.O 4~ Sa· 
•ive ve arkada15ları tarafından TUrl: musİ· 
kisi ve halk şarkılan, saat ayarı : 21.15 Se· 
bir: Tiyatrosu dram kısmı tarafından La ı 
Bohem: 22.JO Ajans ve borsa habcrtcrı ve 
operet 'parçaları: 23 Son. ı 

.. . 
Günün P'"flP,-rarr özü 

"'it>ııtoni~ kons.-rlPr: 

23 Varşova: Fitclberg'in idaresinde sen· 
foni. 

llaflf kon nler: 

13.10 Bilkreş: l.:a.rrşık plllr muıtkl:ıi: 14.10 
Bükreş: Eilenceli pli.le muıikiai: 16 Brilno, 
praı: Orkeetra, prkr; 17.10 Bratislava: 
Radyo orkestrası: 17.30 Varıova : Mando
lın orkestrası: 18 Biikre : Plik konseri: 
18.lS Bari : Serenadlar ve harif parçalar: 
18.30 :Budaııeııtc : Posta idaresinin bındoıu: 
18.45 Moskova: Konser; 19 Laypzi&, Ko· 
lonya: Lco Ey11old orkestrası, sooran pi· 
)'tlno : 20.20 Bükreş: Çocuk m·Jsikisi konıe· 
rl, 20.30 Va~va: Orkeııtra, şarkı (Şaman. 

Monrt. Bccthovcn): 21.35 Budapeşte: Çi· 
ıran takrmı: 21.40 RomA: Büyük orkestra 
ıı,.. cnstrümantat konser: 21..(0 Stokholm: 
Radyo orkestnuıı: 22 Livpılg: Milli Tirol 
mırııları: 22 Kolonya: Piyano. ıopran, te· 
nor. 7..imbal: 22.10 Bükre:s: Konser: 23.30 
Hamburg, Königsberg, vnalrc: Büyük or
keıtra: 23.40 Vivana: Holıer idArcıılndc rad 
vo orkestrası; 23.45 Bükret: Dinlku orkeı· 
traıı. 

~"''"r ~t"t'!flf!r: 

uı.ss Viyana: Johann Straau'an ''Yara· 

Gidenler, bu şanlı ocakta.. 
gençliklerinin en tatlı zamanına alt 
hatıralarını bırakarak gidiyorlar. 
Kalanlar. Harbiyeli kardeşleriyle 
bir arada geçirecekleri samiml 
gUnlere bir an evvel kavuşmak 

arzu~una kapılmış. kendilerinden 
önce gidenlere gıpta ile bakıyor -
Iar. 

Genç ressam. bu iki özleyişi btr 
ayrılış sahnesi içinde üç beş fırça 
darbe!-ıiyle ne güzel tesbit etmişti. 

Akşam karanhğn Boğazı yava, 

yamş sislerken, Kuleliden aynlı · 
yorum. 

lskcle yolunda kendi kendime: 
- Bu ocak. Türk ordusuna, 

kimbilir, daha ne başlar yetiştir • 

miye hazırlanıyor? diye düşUnU

yorum. Kulağımda; hep o kU~lı 
askerin sözii ' 'ar: 

- Ben Atatürk olma.k isterim! 
Salôhaclc/in GONGôR 

GRiPiN 
bulunan eve 
baş ve d:ş 

..., . 
agrısı gırmez 

Onun gibi yapmayın ba

tınız ve ditiniz airımağa 

batladı mı hemen bir kate 

G Ri Pi N 
alınm; bir ıeyiniz 

kalmaz 

11.ss Prar: ~7&1\o-kcma.n: 20.15 Buda-
,.,. eperetl. peıt•: $arkı\ı konaet; ıs Milano, Torino, 
'lda n>Mlk1tııl: vesaire: Sarin reaitali: 22.30 Varıova : Ko· 

t l. t5 Roma. Oda m11üi orlc.eet1'Ht: 2Z.30 
Biikreı: Theodoruco lruartetı (Brahmı). 

RHltaller: 
18.15 VarıoYa: Piyan0-tarlct-Vl)'Olon· 

!!el; 18.30 Viyana: Bulgar halk ıır\:rları: 

ro. 

• h rtc mn•flri~f : 

11.15 Milano: 20.30 Stolcholm: Kabare 
ne,riyatı: 23 Buda peşte . 23.30 Rom•. 23 4!ı 
Milano. Torino ve1Slre. 
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Katlıam Diyarı: ispanya 

MadrH hUkOmati asilere 
ar ı edbir alıyor 

Hayvan .. (~_E_K_o_N_o_M __ ı ~) 
~~~ _s~ neslini Suriye 

lznikte 
Üzümıer 

pek kireçli kuyu nyu içen Jmikli ıslah AI 
ldırer, artık bu dertten kurtulmUflar manya Nasıl 

Temizlenece (JlaflSlnckle) 
.... 1'1111 lnn1ıaılu ,..._..,. için T.. k h , UR7 lıOflıamııın çallflllalan .., ka BaWceslrde Bet yıllık ı =-:::. n:"' ;:_~ Ur eyefı ;:!alt:' .=u:: lir Program Tatbik an aşll)aSI Anbrada toplaaaeak o1an ~ 
lliVil Jaalmı ~ btJediktiif B lk addit mahallerde urt ~. fla - Eclllyor Suriye - Almanya-arumda aktedi gresi lıazırlıkl&n devam ediyor. 
ua. wırt1mekt4ıd1r. B,a teJcraf 8 a an Jdyelerinden BU fJflman ild pdırvaıı Balıkesir, (Tan muhabirinden) _ len ticari anlatma her iki tarafın bi· Standardizasyon iflnlıı 
İnglia, 2 AmeriJlaD, 1 r.r&ma gue • T ki yapılnuftır • Bet yıllık köy kalkınma pllnmm tat- ribirille • ziyade mO..adeye mu • eulaimı teebit etmek illere 
tecfll tar&fmdaD tm!"'lımn~ • opra arında lıkba&ıarda bir veya ild ~balı. btki mumda liayvan neeJinf l8lih 1- bar lllillet muameleal tatblldıd iatfh. lunan komisyonda, lkl nokta 

.Almıcak y_. 1"eAhlw çem. buraWda da havuz va pdır • ç1n eeuh tedbirler •lmacattır. Sa • daf etmektedir. de lhtlllf çıkmıfbr. 
Londra, 14' (Radyo '?AN) - )(ad. <Batı 1 bıcldo) vanlar .Ucade ıetfrileeektir tar direktörlUjOnlln bu busuata ı!; ()deme teleri ille klering JOlu ile ya- ihracatçılar, kara baceklertiı 

rit ddklaf• lrcmdhıll ·•~•n 3 kL teprbtmdan Minotto tarplamıelar- YENt M!2RUAT lYt• zırlacblı proje Zlnat Veklletince de pılmıyarak. tediye anl"f""RDda tea mabaDlnde ayıklanmumı 
fi ~ bir mektqp .,... L dır. Bu Belle muhitlmJJlde mesnıatm tudlk edilmlftir Ve en mWıim pit edilen döviz nev'bıe göre dojru • ve bu lfln matuaJarda ya 
_. Va.JamlJaya ~. Mek • lle,et, burada han1anmıl olan bu· QC>k iyi ~ tlmit olunU10f'. ...ıan fQDlardır: e- dan doğruya tediye auretile icra ed1 QC>k glç olacaiım llerl llilrm 
tupta. Kadtit nımı.arumm a a1dan ... trene aıaçmielerdir. Selbiğe ta- Villyet ml&h istasyonu fazlaca • Jecektlr. ler. 
'-" dewam etttil 

99 
mlUil ıat•asan • dar batan bat boyunda hallı: hararet- tohumluk bufday yet~edtit L ve 1 - Anır depoewnm pniflemeaı yeni anl'f'Danm 1.ş-3'1 tarlbinclen 

1 

İldacl lhtlllt noktam da. 
.., hflktlQetln ~ dWpllner u do9tlak teablratl yapmlltır. çin, llraat memurumumn muhabe • anmana artmuı. itibaren mevkii tatbike konacaiı bil yıkanmuı lfldlr. ihracatçılar, 
bir Ule pıttrlldfğl ,...,.,., a1Jfaa, Tllrk beJ9Ünl GOmWcine komolo- ratl nettee.inde Adapuan ile Afyon 2 - Kmatı bol kazalarda aun'f ctiıiJmektedir. nun da mtlfkW olacağıgı ve 
aaı J'll:Iİ tedbhler AP.iP•· . mmus hudutta, Sel&nUr kcııuoloeu- Karablsardan ..wı olunmut 15 bbı tobnmtamalarla genlı ~. Her iki tarafça memııunl~ti mu- terin vaktinde yerine -+fl'ftıımil 
-~ ahn-9• -.... f.ec1. mm da Dramada 18tikba1 etmi§ler • kilo kadar tohumluk !Mıjday ucuca 3 - Daı)mlrp yan.mıyu bay • cip olmaaı dolaymile Almanya ile tn- lmkln- olmıyacatmı iddia e 

blder imalUdlr : dir. mtıbaYI\& edilerek töyWye dağıtıl. van&an ,meme yapmak itine ehem. giltere aruında mevcut olan anı.,.. Tın darl 
1 - .llu•-= bir 11it1Jat k'Unmılt Sellnikte ~. miJel verilmeei. ma ~ yeni anlapıada eau tutul 

1 
udan budan. her 

a... mecburi ukwlik hiwtlal 1h- SellnlJr, H (BqmuharrtrfmbcJen) Bunlann eklllfi esnasında ziraat 4 - Hayvan orpııhıuyonu ve ., mllflur. =.:::pd~~ 
da9 etmek. TOrk he)'eti, burada • b1JWr tea- memurlan da bulun~ur. Mezru • Wt edftndı boğa ılmak. yorlar e geç 

2 - Jıtlldm me9'dJere ad* llvl hllratla b.rpJaıumftlr. Makedonya atı •t• edebilecek ba.pratJa mlca • 6 - Kabr yetlftfrmek için 15 KJb.. lran. ha• --·--..ı:.-----JI. 
memmiar pthmek 1IJD1llD vana. belediye reisi tarafmdan dele evam ediyor • na .ıı almak. ihracatını kontrol B O R SA 

8 - B8t8n Clfbelei'de tek kumın fatiJııllal ohman Hariciye Vekilimiz. YOŞK!LE 0Z0MLERt 8 - Ko)"UD)arm Merinoelqtmlma. 
~ U8UltlDll kabul ~ • Hataya.feriyle bitilen muvaffakıyet- Bafcdık ve bllbaaa İstanbul De 81 için dalbçlanıı yerini kmrcıP Altlna alıyor 

&.lin w Roma Elçilikleri ten dolayı tebrik edlltnlttlr. Ankara Y>iYUala""da rağbet gören vermek ve bunlan aaf T-ahran, 12 (TAN) - Dllnya plya 
Laadra, H (Radyo • TAN> - Ge- SelAnikte Atattırk1in doğduğu evt MU.kile UztımcOIUğtl burada lene noelarlyle çlftlettfrerek ~eri- taıarmdaki kıymetini dilftlrmemek 11 ŞUBAT ClJllARTBSI 

w.ı l'ranto, Bedin w ıtomldakl eevgl ve aygı duygulviyle ziyant den _.neye inkb,at etmektedir. lama yapmak, hayvan ..::ma = makaadll4t İran halı tlcaretbıbı bu a- p a r a ı a r 
A»l1a elçlWderini ,..1rmc1a. .bllyUk elçi· ettik. Evin temlik muameıe.ı ikmal BalJa,ra anz olan hastahfm tama. ziyade ehemmi rmek. ~ yirminci gtlntınden itibaren inhl ----
Jile ~Yll edecelrtlr. ohmmq ve anahtar cltın Sellnik be- men yok edilmeei için her ttırlO ted • Bu yet ta':,iti ~ ur altına almıcatı ve ihraç edilecek 

F atta Aaker Kipliçd•lı lecliyeat tarafmdan komoloRmm birler ittihaz olunm'U'RtuT haru!ıeros::;m im tır yetine hah cinalertnin tayin olunacatı aöy-
A lıt -J'U. 

1
4 (AA) _ hnd&rm& im- t.Jim eclUnültlr. Bir nlmune ttdanlıb ricude getJ... •• ını il · ıenmekte41r. 

JlllMMlbP burada bir Uker kaçakçı- Se.IAnllr lromoloalyle eeinlD Jledlte. rilmesfne de karar verilmltfr. 
iter Ha 

ı Dolu' 
ııs.;... 

ıu-
114-
ııo.-~ l8bllr.tll meJdana çdı:anDJfbr. rane Palut:a verdllr1eri ziyafetten HO'KOMET KONAÔI ~AL TILDT lllllda tehlike oldutunu ~ 

1 1 
aı febeb, aüer ~tapan. IOlll'&, BarfclJ'fJ Veklltmts Doktor 935 de tttf'ftat bltmı, ve pllnı iyi için reamt daireler muhtelif evlere PETROL HABERLER! 

101 
aruiıllDe 18\'kederek ()l'ad& '81. Tevfik B.lltttl Ana, Yugoelav Bqve- olmasına rağmen bir marangoz kalfa- naklohmmUftur _ _ 

le heeabma ~ kaydetme)rt.eJdi. kili ıı. Stoyadinoviç ve Romanya Ha- sına yaptınlmıs olan hUtdbnet kona- BU.kbıet konağmm ta.miri tçln 1L ,.:.m birçok tumnue ..-ıyetleriniıı riclye Nazın M. Antonesko ile bulut- ~ muhtelif mahallerinden çatlamlf. zmıgelen tahsisatm bulunup tşe bfr 
bu iite methaldar olcluklan zamaıe • tuıar. tir· an evvel başlanılması temenni edil • 

20 Franaaı Fr. 
20 Lirr. 
20BelcilraFr. 
20 Drahmi 
20 lmcre Fr. 

IO.
ıa.-

565-
ıo.-
13.-
70-
20.
u-dllmelrtedir. Atinaya mtlteveeclhen hareket e- \•erilen nı"Orl1tr. hurıtrlıı <'ıtl~ılma. mektedir. 

Eairlerin Muhakemeei Bqladı diyoruz. 

Elçi)• Hadutta Madrit, 14 (A.A.) - Ju .-ıı. 
halk mahkemeli busunmıdat klnunu
..mcle Cem> IUjeya J8&1llan htlcum Atına, 1' (A.A.) - Tllrklye, Ro-_2...,,. _.;.SU.. lllincq .... maaya ft YaplaVJ& elçileri, haricl-

~ıı........ .......... ,. ......... ~ .... h-
ııattehimler M kltldlr. An.1annda dutta ~t. 

Ceno • Rojeo kumıDdanı da bulun. Atlna, 14 (TAN) - Gueteler, 
maktachr Balkan antantı konaeyi toplantısına 

• ve matbuat konferamma iftirak için 
Hariciye Naannm Be,..nab gelmekte olan delegeleri hararetle 

Valenela, H (A.A.) - Radyo va- 8ellmlıyorlar. 
91tUlyle blltGa lapuaJa)'a "Jllan Katlmerlııi diyor ki: 
atbnda Barfcl:re MU1n Detfa:yo, "-BalJran aatanb, hayatmm dar-
..._ ... demlS'r Jd: dtınel1 ..mm girmektedir. Bu an • 

"-a,..·..,.,.....: •,Adefttl mtt- . 
liJwle paktiyte .,,.~ oıuak aJlb. tant, Jıaıatmm clardilncll eenemne ka- , 
W o1ln ~. ~ teca- • clar ~ tefld1 eden devletler ara- ı 
•lılen dalı& umı lldkllWf-• ~ pida~ tellnilt •mimi tepi• 

tMlar' m! at~ h....-mda tdr mlal gibi a
Laimll'a kGm!t.tiı6lle .. ., ~ ~ bir pakt oklapma ilbat ey· 

""9-n dn1etlel' tuaflDdUi ~,._ • Ba'kan am.tı • ...,ıeJretı. ' . 

Japonyada oyuncakçılık 
ve çocuk terbiyesi 

AwatUl'Jada Yeni Petrol -: ~ 
KuJUU 20 Çekollovalr kro. 

Avuaturyada Goating'te yeni bir ~ t1:: 
petrol kuyuau açılmıftır. Bu kuyu ı Zlod 
gtinde 200 ton petrol vermektedir. 20 :::C0 
Avuaturyadakl kuyulann klffeel gt1n Diaar 
de ancak 280 ton taafiye edilmit pet- ınec broma 
rol verebilmektedir. Bu itibarla mem ~ 
leket ihtiyacmm ancak ~ yirmi 
beti yerinden temin edilebilmekte • ç •• 1 • , 
dir. -.. . 

1 
1931 eenıeel lçbı 4tınyadald 'bGUhı 

petrol .U••armdan çlkanlacak olan 
petrol mlktan M buçuk milyon ton 
alarak tahmin olunmaktadır. 1938 
eeneainde bu miktar 29 buçuk ton 
milyon kadar idi 

• Usak f&l'kın en bnyllk petrol hav-
SUI olduiu &nllfllan 8abs1tn ada • 
mnda çefllle halinde akan yem bir 
memba bulunm~. ~ Rusya 
mtıteh•aeJan bu havsa herbıde de 
~ tetkikat yapmütaduiai'. 

i • 

·-21-
11-
41.-
30.-

1034-
245-

tıuo 

i\ıf.7• 
11.oı 
15:.155 
4.70l5 .. ., 
S.47U 

64.2915 
1.4541 

12.7975 
4.2H7 
ıı.sus 

ı.t70I 
4.195 
4.3725 

10l.S4 
14.1750 

~7-24.17 
~1415 

__.. olan lUW..,me ..-lbbuııa. lif. lerlnin bu clört -. lçlndeil nwnQ
...,_ taprUlmlDa .... - !tal-- lan. -11 blJllkttlr. 

' B'Medada ,__. ~ petrol 
j,_u agılnuya. bat1uımıp:ır. • ...... ı .. tt .__ ._. 
·--~====--===~===~=-=~~~====--m:;i ~· tarafmdaD tmaJt ... "... au.ımu 8IU'ette blrlblrlerine ...... . 

, Jiıdbld bir bnr ...... 4ibDek 19* -.-. 
"" 41evJetler wa. "1+ıik : htlklJDe. J.ı olar&lr dlpknatik uhaya Clk&Jt 
~ AJmp ._..... ~hijpee ta- ba 46rt memleket, &)'"Ü zamanda 

1 
1 

J 

dıea IClD AJıınaııı ~ 1$· daha umumi IU1ba .da )lal'Chm eyle • 
lu1ılml ela lhn.aml 1111 ~! meJrt,edtr." 

Qagen ümmm ..,.._~w AJ.. -----
~..- lllk6metlerl i11Wr. ~ Meclia Balia Kıt Tatiline 
~ •1 edeaet .....-.L111"8h• cm,. 
~-·· 'mnaı IMP.lt••.,...... AnJrar&. 14 (Tan) - Btlylk KDJet 

llliiıUlu .....: ~- lleclllll JU'lll (bugtln) mutat .. tte 

1 ' 
····1118 .... ,111r ~ • lctim& &kdettlkten 80DI'& laf ~ 
~lmellı ...... 1 tt ~ tDlnl yapecakbio. ...... ~*- l ~ Yarmkl rmamecte lklncl mtlsüe--

w ..,.. ~~ Nlerl yapdaeü "l Dn'llD projelll ftl'ol 
~1121· ....... ,..._. ~., dır. Kamutayın lçtlmalarma 20 mart 
llitııııMnfL. 80.000 ... iMS] ~ ta ....... ft ntuam birine kadar 
llJli~lllDllllDI '*"'-~ Dntrol ~ lraaanunu mtlaktre etDlell 
.-ıamı ima et!Umıtıa ~ leabe- mahtemeldlr • 
• (kıtalar baJlhı911'dıi ~Ol- _______ ... __ _ 

~ktedlrd ~k~tatı?-1':!z ilıllllH ~=~ .. ~ ~~~~ laponyada oyuncakJllık mDD 1U11· ler 19pnfl)ar w banlat ~ clUn-
.--~ ...__......__ .. uu-- ·~-... --· ra ~· Bun4a a&ıdllUJıDOs ~ ~lr ~ fıelldr • 

.. mwvraJan, bir .-.ı~ .ı- mektedlrler. Ba ....,.., PcırlaJmiD 01...-ııı .... Japon ~ -- dllnijptr. Son defa Dlariık adtnde 
.. ._ ~ 11&7*,....._. W .aemı ınldehale lromJteehdn ll1eftnl c1ım a&me mah&retler141r. Japon~ teehlr eclDen ııa .ı.-~ mahmt-
~-.t. ...... •hldlıle Jlarelllt ~ f.dkJan alag da11anndan bl)'le l8kil- lerl - ~ ~ ........ 
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.......___=:----------~--------------~---
! ~~~bulda Calanakçılarda KUS TÜYÜ f abrikaımdan: 
11•Uhimdir, Mutlaka Okuyunuz 
8 
çi u uzun ve soğuk kıt gecelerini sıcak ve rahat bir yatakta ge-
r{°~~~ heın sıhhatiniz için faideli Ye he~ de .k.eıeniz için elve
tat 1 ır. En ucuz yatak ku,tüyünden temın edıhr. Ku,tüyü ya
Çı) talu~Ianmız çok ucuzdur. Tecrübe içi~ bir kere Çakmak-
23~~dakı Ömer Bali Ku,tüyü f abrikasmı zıyaret kafidir. Tel. 

7 Ankara Satıt Merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı ---·~ 

~lıt Demf ryollarr vı Umanlara lşf efme U. idaresi llintır1 
lg~Uhanunen bedeli 2870 lira olan 10.000 kilo vagon kurşunu 
lirıd21~7 Cuma günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahi

}3 ek~ 1 inci İşletme Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 
llıi. u ışe ginnck istiycnlcrin 215 lira 25 kuruşluk muvakkat te
}' tl.at venncleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte komis-
ona ın·· 1 dan uracaatlan lazımdır. Bu işe ait şartname er komisyon-

Parasıı olarak dağıtılmaktadır. (619) 

(3! - Malatya istasyon bina:mı~ Malatya şehir cihetindeki 
lll"' 

14 
M2) üç bin sekiz yüz on dört metre murabbaı mahallin 

an ve ş · ·b· k 1 · · fer . . . artnamelen mucı ıncc par e ve evazımırun temını ve 
111 ~ :şı 26/1/937 Salı günü eksiltmeye konulmuş ise de talip çık
'iea.. ıgından 2490 No.lı kanunum r\ 40 mcr maddesine tevfikan' 
onn~~e~. eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (10344,11) 

2 ın uç yüz kırk dört lira on bir kuruştur. 
~r . -:- İstekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelename 
OJesın· A A 1 ·1 ~{ .... 1 nkara, Haydarpaşa, Malatya ve dana vezne erı e 
;ıız tst~yonundan (52) kuruş mu abilinde tedarik edebilirler. 

111e .;- ~ksiltme Malatyada 5 inci işletme Arttırma ve ~k~.il~~ 
ta 0mısyonunda ve işletme binasında 15/2/937 Pazartesı gunu 

~t (lS) de yapılacaktır. . 

5 :: Eksiltme kapalı zarf usulilc olacaktır. . .. . 
lir Muvakkat teminat parası (775,81) yedı yuz yetmış beş 

,.-.--------------------llHtııı 

' ... 

AAN 
Basım Evinin Bastığı Kitaplardan 

Kuruş Kitabın ismi Müellifi 

40 Muvaffakıyet 

5 'J Propaganda 

7 5 Çok Seri Kazanç 
Yolları 

7 5 Kendini Tanır 
mısın? 

7 5 Tali Sensin 

7 5 Müşküllerle Mü
cadele 

50 İdeal Büro 
5 O Yeni Müşteri Bul

mak San'atı 
150 Askeri Mektepler 

için Yeni Kıraat 
Kitabı 

7 5 Beş Mürebbi 

12 5 Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

50 Kılıcımı Sürüyo·;· 
rum 

Gasson · Tercümesi 
Muallin1 Müb;ıhat 

Muallim Osman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara <;'o 25 iskonto yapılır. , ___________________________ , 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendi -
rir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bü -

yüme kabiliyetini artırarak saç -
lara yeniden hayat verir. Kokl~ • 

su latif, kullanışı kolay bir sııç 

eksiridir. 

1NG1L1Z KANZUK 

ECZANESi 1 
BEYOGLU - tSTANBUL 

'------------------------------' 

~ Seksen bir kuruştur. 
dcd -:- İstekliler 2490 No.lı kanun ile 3297 sayılı resmi ceri- . 
6tn ckı ehliyet talimatnamesi mucibince muktazi ehliyet vesika-
111 

1 ~c işe ginneğe kanuni bir rnıini bulunmadığına dair beyanna
"a.eyı Ve teklif mektuplarını eksiltme günü ihale saatinden bir 
Ilı at evveline kadar Malatyada 5 inci İşletme Arttırma ve Eksilt
~ komisyon Reisliğine vermiş veya göndermiş bulunrnalıdır-
~39) (616) 

v~Nos gı"bı· gu"zel olmak istiyorsanız; dalına: 

Venüs Kremi 
Venüs Pudraı l 
Venüs Allığı 
Venüs Ruju 
Venüs Rimeli 
Venüs Sürmeıi 
Venüs Briyantini 
Venüı Esansı 
Venüs Kolonyası 
Venüs Gliserinli ve Tu
valet sabunu 

. Çam kokulu 
\ı~ Eren Kolonyası kullanmız 
~bu ~Os ?nU8taJızaratı nam ve ,öhretini söz ve ş,.rıatanhkla değil, ma.

~ ttuı dUnyaya beyendirmek suretile isbat eden ,ayanı itimat yeglne 
~r. Evliyazade Nureddin Ecza, Alat ve 1triyat depoeu, latanbul. 

' 
lstanbul Liman işletme 
idaresinden : 
ı, 

ttlilt l{araköy Köprüsü ağzından Galata Rıht~mm 150 met-
~ ltısnıının terfi ameliyesi için taliplerin l 000 lırahk muvakkat 
1,l'l ~iltlarile ehliyeti fenniye ve ihtisas vesikalarına ba~lıyac'lk. 
~c-·lat tekliflerini kapalı zarfla 27 Şubat 937 saat 10 da Şefler 
~~nine tevdi edeceklerdir. .. . 
~ l{cşifnamesindeki vahidi kıyasi esası uzerındcn yaptla
~Cltj <>lan bu tekliflerin tetkikinde teklif sahiplerinin bu gibi işler. 
t~ c?liYet ve ihtisaslarına ait tercih sebeplerini araştıracak olan 

c ış· 1 k a 1 en ucuz fiat verene ihaleye mecbur ka mıyaca tır. 'b . S • .ou işe ait her türlü izahatla beraber şartname ~ pro1e-
~~~ta mukabilinde Galatada Merkez Rıhtnn hanında İdare 

'l'aınirat Biirosundan almacaktrr. (722) 

Kliıe'lerinizi TAN ÇlNKOCRAFHANESl'ne verınız. 
idare eden: Devlet Matbaası sabık çinkograf Şefi 

KEMAL FERİDUN 

NER !il 

1 
Sinir aijrlları, asabi öksürükler, asabi 
zayıfhk, uykusuzluk, baş ve yarım baş 
ağrısı, baş dönmesi, baygınhk, çarpıntı~ 
ve sinirden ileri gelen bütün rahatsız-

. hkları CJ[derir. 
Günde 2 • 3 kahve ka,ığı. Her eczanede arayınız. 

SARK ISPANÇ YARi LABORATUAR,ı 1. A. S. 

Jandarma Genel Komutanllğı An
kara Satınalma Komisyonundan; 

ı - Kumaşı Jandarmadan verilmek ve diğer bütün malzeme
si müteahhide ait olmak şartiyle caket, pantalon, tozluk ve şapka
dan müte~ekkil bir takımının dikim bedeli ( 155) kuruş tahmin 
edilen (21.200) takım kışlık elbise 1/3/ 1937 Pazart~si günü saat 
(14) te kapalı zarf eksiltmesile müteahhide ihale edilecektir. 

2 - Şartnamesi (165) kuruş karşrlığında Komisyondan alı
nabilecek olan bu dikim eksiltmesine girmek istiyenlerin (2464) 
lira (50) kuruşluk teminat mektup veya makbu?.:1 ile .Şartnamede 
yazılı belgeler içinde bulunacak teklif mektuplarını belli gün saat 
03) çe kadar komisvona vennis olmaları. (282) (7?.7) 

Türkiye iş Bankası Galata Şubes·nden: 
Bay Nail (Topçu Binbaşısı) Şişli Koca Mansur s~k. No. 30 

Derya Apartıman kat 3. 
Bayan Anna: Beyoğlu Büyük Parmakkapı telgraf sok. No. 6 

(vekili ayni adreste Bay Lodovik Heller) 
Bayan Zehra: Fatih Atpazarında Türbe sokak No. 41 · 
Bay Memduh: Ankara Adliye Vekale1:i evrak Müdürü. 
Bayan Mehpare Taki: Beyoğlu İstanbul oteli 
Bayan Therese Sparaveç: Cihangir Yeniçeşme sok. Uğurlu 

apart. No. 3 (vekili Bay ,Edip: Maçka Kağıthane cad. 122 No. 3) 
Bay Ahmet Necati: Een Fakültesi Tıp talebesinden No. 1911 
Bayan Mihriban: Osman bey Afitap sok. Ömer Şerif Apart. No. 

5 (vekili Samsunda tütün tüccarı Bay Sarim Kibar) 
Bayan Jozefin Sirotkova: Osmanbey Şafak sok. Nur apart. No. 

70 daire 10. 
Bay Turgut: Küçük Çamlıca Avcı Kaznn sok. No. 1 
Bay Ner~es Berhudar: Pangaltı Turna sok. No. 22 
Yukarda isim ve adresleri yazılı müşterilerimizin bizzat veya 

vekilleri vasıtasiyle derhal şubemize müracaat eylemeleri lüzumu, 
vaktinde kendilerine yapılan ihbarımızı teyiden, bildirilir. 

Muayyen adreslerini şubemizi haberdar etmeksizin. değiştir
miş olan müşteriler de bu ay sonuna kadar müracaat etmedikleri 
takdirde ilişiklerinin tesviyesi için kc:ı~;,ıni yollara tev<:'.sül ol\.J.Da
caktır. 

P. T. T. rstanbul v·ıaye 
Müdüriüğünden: 
i - Boğazlar mukavelesinin imzalanması hatrrası olarak sür

sarj ettirilen posta pulları seri halinde bütün posta merkezleri
mizce satışa çıkarılmıştır. 

2 - Her seri altı puldan mürekkep olup bedeli 95 kuruş olan 
bu pullar münhasıran seri halinde satılır. Seri harici yalnız 6 ku
ruşluk pul satılır. 

Sayın halka ilan olunur. (839) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar bin1erce kişiyi zengin etmiştir. 
5. ci keşide 11/ Mart/ 937 dedir. 

Büyük ikram·ye 
50.000 Lira 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirah 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lir • 

hk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: . 
Bi1et a1an herkes 7 Mart 937 günü akşamına kadar 
biletini değiştirmiş bulun malıdır. Bu tarihten sonra 
bilet üzerindeki hakkı sak ıt olur ... 

• as 
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1937 

JEVIP?ı CCJ) JL lE 

Tamamile yeni Supa.plar-tepeden 
motöru, yeni süspansyon, 

iktisat. eski emnivet . . 

-· -· •• •• •• •• il 
il 

YENi GÜZELLiK - o kadar zarif ve 
e 

şikdır ki, ilk görüşte sizi cezbedecekt . 
1• 

YENi RANDMAN-mükemmelen mezr-' 

cedilmiş üç hassa: sür'at, kuvvet ve . 
ekonomi. 

• ye_n ~ 

··•• • • •• •• il 
il· 

Herkes dişlerine meftun 

Çünkü Hergüq 

RADYOLIN 
Diş macunu ile iki defa dişle
rini fırçalıyor ve onlara ebedi 

hayat, güzellik veriyor. 

---------------------
Daima Radyolin 

-TORKlYE 

Şeker Fabrikaları 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

1937 senesinde kullanılmak üzere Fabrikalarımıza lazım olan 
şeker sandıkları için kereste alınacaktır. Kapalı zarf usulile 
ihalesi 5 Mart 1937 Cuma günü saat 10 da lstanbulda Bahçe
'<apıda Ta, Handaki teker bürosunda yapılacaktır. 

isteklilere ,artname parasız verilir. Yirmi bet bin sandık 
veya dört yüz metreye kadar kereste vermeğe talip olanların 
teklifleri de nazarı itibare alınacaktır. 

Zührevi ve cild haatahklat' 

or. Hayri öme 
~ğleden sonra Beyoğlu Ağacaııt! 
karşısında No. 313 Telefon :4~ 

YENi NEŞRIYA'f 

Ege Bütünü 

Ankaradaki Egeli gençler (Eğe~ 
tünü) adile edebi bir mecpıua rıflf, 
retmiye karar vermişlerdir. Aylstı' 
danberi hazırlrklarile uğraşılan 
mecmuanın ilk sayısı 20 ~ubatt• 1 
kacaktır. 

1 İktrsat Vekilimiz Celal Bayarıll ııl' 
mayeleri altında iki senedenberi J1 

1 

karada zaman zaman Egenin bıJI' 
siyetlerini canlandıran Egeliler 1" 

1 

rumuna mensup kütlenin bu t 

bilsU Ankarada çok güzel ~ıl 
mıştır. il 

il 
il 

YENi EMNiYET-içindekiiere bugOne 

kadar görülmerJliŞ bir emniy.et bahş. 
etmektedir. 

-~~~~~~~~~~~-i-~~~~~~~~~~~~~~~~-----____,, 

•• •• •• -· 
YENi KONFOR - o kadar lüks ki, seri ' 

de~il. hususi sipariş üzerine yapılmış 
gibidir. 

il 
•• • • •• ·!!!! -· --

-·el<emmOI Edılmi' Müstakil 
Ön Tekerlek Tertibatı 

fevkalade Emniyetli 
. Sarsıntısız Oireksyon 

Flfer Ceryınsız Havaıandırmı 
Tertibab 

Türkiye Bayileri 
T 
·Otomobil 'ticareti T : A. $." _ Hanef Biraderler 

latan bul Ankara 
Osman Kutay 

)zmlr 

Mehmet Hayri ve Meh~et Ali ·~Ahmet Erzurumİuoilu - · .Aldıkaçtı RDştO YeGe~lerl 
Gaziantep ;Trabzon &amaun 

'\ 
,Ahmet Şevki ve Ştl~ 

,Antalya 
Sebat Ticarethanesi 

Konya 
Alaettln 
t<ayaerı 

Türk Hava Kurumu Satınalma 1 
Dr. AK. KUTiEL 

Karaköy, Topçular 33 

Komisyonundan : 
Türkkuşu için 4 tane Çadır (hangar)' yaptırılacak ve 15/2/ 

1937 Pazartesi saat 15 te açık eksiltme ile münakasası icra etli .. 

Jecektir. İstekli olanların şartname ve resmini görmek için Pi
yango Direktörlüğli muhasebesine gelmeleri. (751) 

Sahibi: Ahmet Einin YALMAN· 
Umumi Neşriyatı idare Eden: 

S. SALiM 
Gazetecilik ve Ne~riyat Türk 
Anonim Şirketi. Basıldığı yer: 

T A N 'Matbaası 

,, '~ 
1/ ~ 4 I ., ,,. 

/J,, 


