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Balkan Konseyi Toplantılarını Bitirdi 
Bugün tebliğ neşredilecek 

Başvekilimiz Martta 
Belgrada gidiyor 

G. Kurmay 
Başkanları 
An karada 
Toplanacak 

Romanya baş ve dış 
bakanları 18 Martta 
Ankaraya gelecekler 

- Atina, 17 (TAN Muhabirinden) - Başvekilimiz İsmet İnönü, 
Mart iptidasında Belgrada gidecektir. inönünc bu seyahatinde 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras refakat edecektir. 

Romanya Başvekili Tataresko ile Hariciye Nazırı Antonesko
nun Ankaraya yapacakları seyahat tarihi henüz kat'i surette belli 
olmamakla beraber dost devlet adamlarının 18 Martta Ankarada 
bulunmaları kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 
Duyduğuma göre, misafirlerimiz Ankaradan Hariciye Vekili

mizle beraber Bükreşe gideceklerdir. 

Konseyde Dünkü Görüşmeler 
Atina, 17 (Hususi muhabirimizden) - Balkan Antantı Konseyi, bu -

gün saat 11 de Dış Bakanlığında top lanmıştır. Toplantıda beynelmilel si
yasi vaziyetin Balkan Antantları ile alakadar olan meseleleı ' tetkik edil

miştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! DörtBalkanNuın,GenenlMe~ 

sas, Doktor M. Stoyadinoviç, Tevfik 

Ankara, 17 (Tan muhabi
rinden) - Balkan Antantı 
Erkaniharbiye Reislerinin 
Mart ayının sonlarına doğru 
Ankarada toplanacakları 
hakkında bir şayia dolaşmak 
tadır. Halen Atinada toplu 
bulunan Balkan Antantı Kon 
seyinin toplantının gününü 
tesbit etmek üzere bir karar 
ittihaı etmesi muhtemeldir. 
Maamısfih bu toplantının ya 
pılması için behemehal böy 
le bir karara lüzum yoktur. 

~
Uştü Aras ve Antonesko öğle yeme 
nL.h.oY"ti.... mn.,ra~;'z.,~J~ 
rlikt• K:ra.I ..M.a ~rr

Mart ayı son arına doğru An
karada yapılacağı · bildırilen 
Balkan Antantı Erklnlhar -
biye reisleri toplantısına iş
tirak edecek olan Genel Kur
may Başkanımız Mareşal 

Fevzi Çakmak 

Spor kurumu, Anka
rada "spor mektebi,, 
açmı.ya karar verdi 
Mıntakalarda spor müşavir

likleri ihdas ediliyor, 
Türk antrenörler yetiştirilecek 

Tahdit işi de Düşünülüyor 
Ankara, 17 (TAN Muhabiri Bildiriyor) -Spor Kurumu umu~ 

mi merkezi, ehemmiyetli bazı kararlar vermiştir. Bu kararlan bil· 
ldiriyorum: 

1 - Umumi merkez, Ankaranm yeni stadında ve ecnebi antre
nörlerin hocalığı altında bir spor mektebi açacak, burada Türk 
sporculan arasında antrenörler yetiştirecektir. Beden Terbiyesi 
Enstitüsünden mezun olan muallimler de bu mektepte bir müddet 
staj görerek gittikleri yerlerde spor işlerine nezaret ve yardım 
edeceklerdir. 

2 - Spor malzemesi satışı inhisar altına alınacaktır. Askeri 
çantalar, kayışlar, izci mataraları ve diğer levazrm ile bu arada 
spor elbiseleri ve spora ait bütün malzemenin imal ve satışı bir el· 
den idare olunacaktır. 
3 - Umumi merkezden mUsaade 

alınmadan hiçbir yerde spor sa.hıusı, 
spor havuz ve binaları yapılamıya -
caktır. 

4 _:._ Ordu ve mekteplerin spor ku
nımile alakaları temin olunacaktır. 

5 - Her mıntaka merkezinde mu
avin birer milpvirlik ihdas edilecek-

tir. Bunların vazifeleri spor hareket. 
!erini günü gününe umumi merkeze 
bildirmek ve mahalli spor ihtiyaçla. 
nnı temin etmek olacaktır. Müşavir .. 
liklerin tahsisatı idarei hususiyeleriıı 
bütçelerine konmaktadır. 

isafiri olarak earayda yemiflerdir. ı-----

Konseyin öğleden sonraki toplantı- R h .. k ~ et• 
sında nihai konuşmalar yapılmı, ve omanya u um 1 
şimdiki içtima devresine ait mesai 

6 - Mahalli idarelerin spora yar. 
dımı, mahalli varidat Uterlnden yüı
de nisbetinde tayin ve tesbit edile • 
oektir. Her sene vilAyet, kendi bütçe
sinden ayırdığı bu muayyen parayı 

kuruma ödeyecektir. 

b!Urilm!ştlr. (ArkMıSa.JSU) bazı sefirlerin geri 7 - Spor mevsimlerinin de tah· 
didi dil§ünillmektedir. 

Umumt merkez, vilayet mmtakala.. 
rma evvelce kararlaştırılan yUz bin 
liralık tahsisatı dağıtmıştır. Bu tah· 
sisatın 80 bin lirasile .-ilayetlerimiz.. 
de birer stat yapılacaktır. Dahiliye 
Vekilimizin Ankara stadyomu açılır· 
ken Türk sporcularına müjdelediği bu 
haberin tahakkuku yolunda ilk adIDl 
atılmıştır. 

Vekiller 
Heyeti 

ahnmalannı istedi 

llctisat Vekili Celal Bayar, mukaveleyi imzalıyor 

Bükref, 17 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - F ranko'nun asker· 
leri ile birlikte harp ederken maktul düten Romen gönüllülerin
den iki ki,inin cenaze merasimi, ortaya bir hadise çıkarmıttır. Me· 
sele tudur: 

Yeni yapllacak 14 
mukave
imzalandı 

geminin 
lesi dün 
l<rupp Fabrikası ilk Gemiyi Bir 

Sene Sonra Teslim Edecek 
lı Denizyollan, Akay ve lunir körfezi için yaptırılacak vapurlar 
•kkında hazırlanan mukavele 1ktıaat Vekili Celal Bayarla Al

~&nyanın Krupp fabrikaları müme11ili Hegemen arasında dün 
0 &1e üzeri Perapalaı otelinde imzalanmıftır. 
Ptt·~lt\za merasiminde lktısat Vekili Celal Bayar, Vekalet Deniz 

~ıtetarı, Sadullah, Denizyolları Umum Müdürü Sadettin, Mu
~\>in Nihat, Akay Müdürü Cemil, İz.mir Liman Şirketi Müdürü 
•tınet ve Krupp müe11eıesi na.mına mümessil Hegemen bu

lunınu9lardır. 

Yarın Şehrimizde Bir Cenaze mera.simi mUnasebctile si-

l ya.si bir parti tarafından nümayişler 
Top antı Olacak tertip edilmiştir. eenaze alayında ba-

Ankara., 17(Tan muhabirinden)- zı diplomasi memurları da bulun
M.illi Müdafaa Vekili General Kazım muşlardır. Bunun üzerine Romanya 
Özalp, bu akşamki trenle !stanbula hükfımeti, elçilerini geri çekmeleri 
hareket etti. Nafıa Vekili Ali Çetin için bazı hükiımetier nezdinde teşeb
kayanın da yarın akşam !stanbula büslere girişmiştir. 
gideceği ve cuma günli Başvekil 1nö- Başvekil Tataresko, hadise müna
nünün riyasetinde 1stanbulda bir he sebetile Parlamentoda beyanatta bu
yeti vekile içtimaı yapılacağı söyle- lunmuştur. Hariciye Nazır Vekili !!II· 

niyor. Bu. içtimada Cenevrede müda fatile hadise hakkında derhal tahki
faa edilecek olan tezimizin görüşU • kat yapılmasını emrettiğini söyliyen 
leceği ve delegasyona verilecek di • Başvekil sözlerine şöyle devam et
rektiflerln tesbit ve tebliğ olunacağı miştir: 

haber veriliyor. "- Tahkikatın vereceği neticeler 
Dahiliye Vekili geldi ne olursa olsun şurasını tasrih etmek 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek isterim ıki, bu hadise tebeyyün eder. 
reterl Şükrü Kaya, dün Ankaradan se, hükftmet ciddi bir vaziyet karşı -
şehrimize gelmiştir. Şükrü Kaya, Dol smda bulunacaktrr . 
mabahçe sarayına giderek Reisicilm Yabancı devlet mil.messillerinin ne 
hur Atatürke tazimlerini arzetmi,, 
öğleden sonra da İktisat Vekilimizle 
birlikte Başvekil İsmet lnönü tara -
fmdan kabul olunmuştur. 

(Arkası Sa. 8 SU. 2) 

SELANIKTEN BiR 
HEYET GELiYOR 

~ '"lktııat Vekili ve diğer zevat 
ile Yemeğini hep birlikte Pera· 

l>•laıta yemi9lerdir. 

On dört vapur ısmarlacltJ. 
.. Salahiyettar bir zat, dün kendisile 

Gençlik teşkilatı 
bu sene kurulacak 

toruşen bir muhanirimizc yeni ge
ttlile · ttt· l'llniz hakkında §U izah.ıtı ver-

lŞtir: 
•• 
- Evvelce mukavelesi imzalanmış 

Ol atı 
h \'e UçU Mersin, üçil de Marmara 
~tlarına tahsis olunacak altı vapura, 

~tıliıı hattı için dördüncü bir vapur 
..,:_~_ edilmıştir. Bu suretle cenıan 7 
~ kat'l mukavelenameleri ile 

Ankara, 17 {Tan muhabirinden) - Alakalı mahfellerin 
söylediğine göre, gençlik teşkilatı bu sene kurulacaktır. Ye -
ni bütçede bu teşkilat için tahsisat ayrılacaktır. ilk olarak 9 
vilayette tecrübe mahiyetinde kurumlar tesis edilecek ve 
sonra gençlik teşkilatı parti teşkilatı olan bütün yerlere, 
köylere kadar uzanacaktır. 

Bu teşkilata ilk tahsilini yapmış ve yaşı 16 yı geCjen bütün 

Atina, 17 (TAN muhabirinden) -
Haber aldığımıza göre, Selanik bele -
diye reisi, yakında bir heyetle 1stan. 
bula gidecek ve doğduğu evin tapu 
senedini Şef Atatürke takdim edecek. 
tir. Evin iç eşyası eski haline irca 
edilmiştir • 

'9BütUn memleketin sabırsızlıklal 
beklediği bUyUk milli film 

TÜRK INKILABI 
nda terakki hamleleri 

Yann akşam TÜRK Sinermı.sında Türk gen<jleri gireceklerdir • 

(Arkl\Sl Sa. 2 SU. 1) 

5 Yılda 10 milyar 
Türk lirası 

lNGILTERE SiLAHLANMAK 
iÇiN BU KADAR PARA 

HARCIYACAK 
BEYAZ KiTAP NEŞREDiLDi 

Önümüzdeki ytl içerisinde yeniden 13 parça ıırhlı kruvoıör inıasma 
karar veren /ngilterenin büyüle tayyare gemilerinden biri 

Londra, 17 (TAN) - İngiltere hükQmetinin teslihat siyaseti 
hakkında hazırladığı beyaz kitap, dün neşrolunarak Avam Kama· 
rasında mevzuu bahsolmuştur. Beyaz kitaba göre, İngiltere 1937 
de deniz kti~vetlcrine 3 harp zırhlısı, 7 kruvazör, 3 tayyare zırhlı· 
sı ilave edecektir. 

1936 için kabul edilen büyük de • 
niz programı bundan hariçtir. Bun
dan başka mevcut gemiler modern bir 

hale getirilecektir • 
Beyaz kitaba göre, ordu da takviye 

(Arkası Sa. 8 SU. 4) 
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Yeni ya llacak 14 
geminin mukave
lesi dün imzalandı 

( 

Marmara lıaflı için ısmarlanan vapurlar, Krupp fezgahlartnda yapılan 
bu geminin ayni olacakttr. 

(Başı ı incıı:fc) letccektir. Ilıma hiç şiiphe edl-
KaradenJz hattına nıah;;us iıç vapu· lcnıez. \'eni nıukn,·eie 11 .. "tısat Ve 
run avan projesi lktısat Vf'kilı Celal kulctinizi de menınun et.mlı,tir, 

Bayar ile Krupp fabrikası mümessili knnaatincle hulunuyonım. İleri-
Hegemen arasında imza edilmiş bu- de bir çok yeni işler daha yapa.. 
lıunuyor. Bu on vapurun mecmu be- bile<'eğlınlz iimiclinıle_vim. Esa • 
deli 9 milyon Türk lirasıdır. Bu da en Knıpp mües-.ts6Si altr, ye 
klering usulile, yani ayni miktarda di 8encdenbni Tiirkiye Ciim _ 
!I'ürk malı. mübayaası suretile ödene- huriyeti ile bir ç-0k işler yap.. 
cektir. Para taksitleri faize tabi de- mıştır.,, 
ğildir. Marmara tipindeki ilk vapur, 
13 ay, Mersin tipindeki ilk vapur 12 
ay ve Karad~iz tipindeki ilk vapur 
da 17 ay aonra bize teslim olıınacak
tır. Diğer vapurlar da bunları taki
ben ve muhtelif vasıtalarla buraya 
getirileceklerdir. 

Yeni gemilerimizin hususiyetleri 
Marmara \'8purlan 1000 ton cesa-

metinde ve 18 mil ıüratinde, Mersin 
vapurları 3000 ton cesametinde ve 
13.3 mil f!Uratinde, Karadeniz vapur
ları da 5000 ton büyüklüğünde lG,5 
mil aüratinde olacaklardır. Vapurlar 
umumiyetle her türlü konforu ve 
tah is olunacakları hatlann tecrilbe 
ile tesbit edilmiş hUSU1Ji ihtiya~lannı 
ka.reılayacak tertibatı hg,iz olnc:ıktır 

Karadeniz vapurlannm her birbde 
1000 adet kesilmiş koyunu istiap ede
bilecek bUyUklilkte frigorifik tesisat 
bulunacaktır. 

Bunlardan başka Akay idaresi icin 
iki ve Izmir körfezi için de ıki olmak 
Uzere ısmarlıı.nmaııı mukarrer bulu
nan ve teknik milzakereleri henUz bi
tirilemiyen dC>rt vapunın da bu gnıpa 
tılpariş edilmesi hıususunda mutabık 
knlmınış ve bir protokol imzalanmış-

tır.,, 

Krupp mümessili diyor ki: . 
tmzıt işinden !'onra Krupp mUmessı 

U kenqlsile görüşen bir muharrlrnize 
nları !!öylemlştir: 

"- tı..'11-.at Yekatetinb:le 
m~n-.up olcluğum mUts~M n.ra.. 
rımda börlf! hir mukavelf' lmza.
lanmı' olma.cımdnn doljtyı ~ok 
mt'111nttnttm. nu mukn\"f'le Od 
mt'lmlekf!t RMl"'nıla f...a..~n mev. 
f:nt olnn irtlhah itnhtl lmvv~t -
1f'ndirMf'!lc l'f! daha fazla J:enl"-

Ba~velr.il proieyi tasvip effi 
lktısat Vekili Celii.1 Bayar, dün Pe

rapalaata imzalanan bu mukav~leyi 

Dolmabahçe sarayına giderek Ba§ve-

Krupp mümessili mukaveleyi 
imzalarken 

kil ismet Inönünün tasvibine arzet
miştir. Öğrendiğimize göre. Başvekil 
esasen ana hatlarına daha evvelden 
vakıf olduğu mukaveleyi tasvip et· 
miştir. 

Iktısat Vekili Ccl8.I Bayarın Istan-

bul limanı ve Deniz yııl\arı idaresin~ 

ait işler hakkında yapma.kta oldu:;;ıı 

tetkikat diin mukavelenin imzasilt 
nihRyete enniştir. Celal Bayar, cu· 
martesi gününe kadar burada kala
rak Iş Bankasır~n faaliyetile meşgul 
olacaktır. 

Krupp fabrikası mUn.cssili Hege· 
men bi riki güne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

Manisada K ç Talebe 
ve Muallim Var? 

TAN 

Şoförler 
1 Denizci Yusuf Reis 1 • • 

seçımı 
Şoförler cemiyeti idare heyeti inti· 

habı neticelenmiştir. Yapılan rey tas
nifinde idare heyetine Fikn Tevfik, 
Sadık (Sirkeci), Mehmet Alı (Kara
köy), Adil (Şişli), Muzaffer (Kadı
köy), Muhiddin Ferhat (Sirkeci), lb· 
rahim (Be§iktaş), Mustafa t'Maçka), 
Etem (Tokatliyan), Ismail (Bebek), 
Hadi (Beşiktaş) ve Veli (Tophane) 
seçilmişlerdir. Idare heyeti reisliğine, 
şoför mektebi direktörü Fikri Tevfi
ğin getirileceği söyleniyor. 

Bir kısım şoförler seçimin yolsuz 
olduğunu, reylerin gizli tasnif edildi
ğini, rey miktarının aza adedine na. 
zaran yüzde elliyi bulmadığını ileri 
sürerek alakadarlara müra<'aatta bu· 
lunmuştur. Bu iddia, tetkik edilmek
tedir. • 

Sanduka merasimle Pi ya/eye naklediliyor 

Beykozda 
yeni plaj 

Şirketi Hayriye İdaresi Altınkum 
plajının kapanma.sından sonra Bey -
kozda büyük bir plaj yaptırmıya baş_ 
lamıştır. 

Plaj Beykoz çayırının denize var -
dığı yerde olacaktır. Burada denizin 
mü.cıa.it olmıyan noktalarına şimdi-

den kumlar dökülmektedir . 
Sahilde genif bir kumluk yapıla -

caktır. Plaz yaz başlangıcında açıla
cak, nirket bu münrusebetle Beykoza 
olan vapur seferlerini çoğaltacağı gL 
bi plaj ve vapur parası ile birlikte 
tenzilatlı biletler de ihdas edecektir.\ 

Aynca plaja büyük bir de gazino 

I in§a edilecek_t_ir_. ___ _ 

' Halkevinde 
• 

merasım 

yapılacak 
23 şubat, Türkiyede halkevlerinin 

kruruluşunun yıldönümüdür. O gün, 

Hataya 
Vapur 
5f'feri 

D enizyolları idaresi, Is- ' 
kenderuna yapılacak 

vapur seferleri için hazırlık
lara ba~lamıştır. Mersine gi
den vapurların lskenderuna 
uğrayacakları günlerle nav -
lun ve yolcu ücretleri şehri· 
mizde tesbit edilecektir. 

Verilen malUmata göre 
ücretler şimdilik Mersin hat· 
tının ayni olacaHır. Tarife kr 
misyonunun bir ay sonraki 
toplantısında lskenderun 
hattına ait ücretler de Deniz 
yollarının yeni tarifesine ila
ve edilecektir. 

Çorapçılar gene 
toplandılar 

memleketin her tararmaa oıouğu gt.- Çoıaµ. tabrnuıwııcıı uun Ticaret 
bi şehrimizdeki halkevlerinde de par- Odasında son bir topla.nü .ya.p~ışıar
lak tezahürat yapılacaktır. Diğer halk dır. Bu toplantıya evv~lkı ıçtımada 
evleri gibi Eminönü halkevi de 23 şu- bul~nm!y.anl~r _da -~clmı~ler ve çorap 

b t · pro""""mmı hazırlamış- vazıyetını gorüşmuşlcrdır . 
a merasını e.·-·~·-

1 
:.ı . · d ~ kta. 

t B og ama göre evvela Agah ktısat Vekcuetmın sor ugu no 
ır. u pr r • .. . d ı.· h ı mış 

1 PiYALEDE 
DÜNKÜ 
MERASiM 
E ski denizcilerden Yusuf reisin 

sandukasında bulun:ın kt!mik
leri, dün merasimle Piyalede hazırla· 
nan mezarlığa defnedilmiştir. 

Nakil merasimine deniz bandosu, 
Deniz Gedikli mektebi t.al~belerile 
bir deniz kıtası iştirak etmiştir. Hü
kumet ve Parti erkanını da hazır bu
lunduğu bu merasime, Yusuf Reisin 
Kruumpaşada Çürüklük denilen mev
kideki mezarı başından başlanmı§tır. 

Bandonun çaldığı istiklal marşını 

müteakıp, Yusuf Reisin eski hatırala
rı anılmış, saııduka alınarak Piyale
ueki mezarlığa nakledilıniıs ve orada 
h~ırlanan mıtkbe!"eye defnohuım~ 

tur. 

Çöküntü Neticesinde 
· Ölen . Amele 

Müddeiumumi muavini Ferhat dün 
de Taksimde çökilntU neticesinde ö -
len Dudullulu Hasanm tahk~katiyle 

me§gul olmuştur. Burada kanalı yap. 
tıran 1Btanbul Türk ~mIA.k Simeti _ 
dir. Panorama ba4$eamııı ontlnut:n a.. 
na lağıma bir kol yaptırmakta iken 
bu kaza olmuştur. Belediye fen hey. 
etinin vereceği rapora. göre tahkikata 
devam edileooktir • 
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Hamallık 
kaldırılacak 
Kararın 

Tatbikine 
Sür'atle 
Çabııltyor · 

Sırt hamallığının kaldırılması hak
kında Parti Genel Sekreterliğinden 
yapılan son tamim üzerine, bu işın 

süratle bir neticeye bağlanması için 
yeniden harekete geçilmiştir. Bu ka..• 
rarın lstanbıılda şimdiye kadar tatbik 
edilemeyişi, §Chrin çok geniş bıılun· 

ması dolayısile bir proje hazırıanrns
sına ıhtiyaç gcirülmesindendir. 

Son tamimde, aile mutfaklarında 
çalışan nıii8tahd•.mlerle sırtu1da 'Y~ 

ğurt ve saire gibi gıda maddeleri sa
tan ve taşıyanla nn ayni nıemnuiyeW 
tabi tutulması lı~iJirllmi§lir. Anrak, 
belediye eldeki talimntnvnede buna 
ait sarih bir kaytt göremediği için bil 
yolda karar vennek:e kendisini salA
hiyetli görmemektedir. 

Şimdilik, sırt hr.mallarma şiddetle 
lüzum hissedilen yerlr>rle ilk planda 
bu hamallığın ilga edil~ceği m'ntak&· 
lar teabit edılmektt:·lir. 

ŞEHiR MECLiSi 
TOPLANTILARI 

UZATILIYOR 
Şehir Meclisi bugün toplanacaktJ1', 

Gelecek toplantı araya bayram gir .. 
diği için 26 §Ubat cuma gUnUne bırs.ı

kılacaktır. Ancak, bütçe müzakeresi· 

ne henüz ba§lanılmamıştır. Biltçenİ.11 

bu devrede mutlaka tetkiki icap etti
ği için meclis içtimalarınm vali ta.ra.
fıncla.n on gün daha uzatılması mu
karrerdir. 

Bugünkü içtimada geçenlerde ölen 

eski polis müdürü Sadettin Acardan 

açık kalan daimi encümen azalığı için 
seçim yapılacaktır. 

Şehir meclisi azaları, Bayan Naki· 
yenin mebus seçilmesinden beri encU· 
mende kadın aza bulunmadığını göz.. 
önilnde tutarak bu mlirihale bir ka.dın 
azanın getirilmesi Uzerind& evvelce 
&"""'• _,.-..,.tJ.lCLW1. ~ Ö.ACL"-' DVü UG.Ajna.w"-

ekseriyetin fikri r~ssam ve ka.rlkatil· 

rist "Cem,,in üzerinde toı,lanmı§tır. 

Bugünkü seçimde meclis u~a lan res
sam Ceme rey veı mek hususunda ta· 
mamile mutabık kalmışlardır. Sırrı ve Halit ta.rafından bugüniin ve lar uzenn e 11ır cevap azır ~· -

halkevlerinin ehemmiyetleri hakkın- trr. Erkek .ve çoouk çorapları ıçin de SARI TENEKEYi AL• .. 
da birer konferans verilecek, bunu a;Tica tetkıkler yapılacaktır · TIN YERiNE SATAN DUMEN DOLABINDA 
bir konser takip edecektir. Diğer halk il K CAN VEREN GENÇ 

1 . d d . maksatla toplantı- Oenizyo arı oopera .. · Emniyet .MüdUrlUğü, tavcıhk ıu - . 
ev enn e e aynı t•ıf .

1 
K " Et+• retiylc halkı aldatmağa yeltenen 14 Burgaz vapurunun dilmen dolabın-

la.r yapılacaktır. ar 1 sabıkalıyı yakalamıı:ı, ha.kla.rında tah saııı.,,__,;ı 
E i Ö U h ık · :- da zincirlere sarılarak ölen ü.U~ Bundan başka m n n a evı Deniz yollan kooperatifinin senelik 

kikata başlamıştır . d k' dl' tahkiık t •ft b"ti Türk edebiya.tile esaslı ıurette alaka- hcveti umumiye toplantısı dün saat 
1 

din hakkın a ı a ı a - ı "' 
. ~ Bun arın tenekeyi platin, san tene -dar olmıya ve bu maksatla muhtelıf 5 t 1 'f lant d bu"tün rilmiştir. ~ H, a yapı mıştır. op 1 a keyi altın, adi ta.,'fl elmae ve pırlanta 

geceler tertip etmege karar vermiş- deniz müesseseleri müdür ve memur· t H Selahaddinin bilet parasını venne-
diye sa trklan anlaşılmaktadır. a.k. _...ı 

tir. ıarı hazır bulurunuşlardır. 1 mda t k'b 1 kt mek için dolaba giı.lendiği ve feç> 
Bu cümleden olarak 2 martta "Tun- Once 936 sene.sine ait idare heyeti ar .ı 1 at yapı aca. ır · lkibetini bizzat kendisinin hazırladı 

zimat Edebiyatı"' 9 martta "Milli ln- ve murakıp raporları okunmuş ve ğı a.nıacılmıştır. Bu itibarla vapur 
t " 18 martta "'"'"" k iki Ki.iyi Yaraladı ~ kılap Edebiya ı ' 'r"'-'.a · ekseriyetle tasdik olunmuştur. Bun · kapta.nı hakkında takibata !üzüm g5 .,, ırr: nı'sanda "Y us Em d Ka~rmpııaada. Tozkoparanda Yu -kale Za.ferı • ..ı un · dan sonra yapılan yeni seçimde i a- -Y 

1 Cakt B d b auf Bey apartrma.m kapıcısı s,fer, ar rülmemiştir. re Gece!i,, yapı a ır. un an a~- re meclisine deniz yolları umum mil-
e d.d b ·· kil kada.şlanndan Mustafa ve Mehmet i. ka Edebiyatı e 1 e ve ugun e- dürü Sadettin, Akay müdtirü Cemil, 

·1 h lk ternıı<>nl h kkın ·1 le kavga etmiştir. debi nesil ı e a ....,.... arı a · deniz yolları işletme şefi 7.R.keriya 1 e 
Ce Yapılın vafık Bu kavga, Mustafa ve Mehmroin da da birer ge ası mu Emin ve Muammer intihap olunmuş· 

Seferi bıçakla yaralamasiyle neice -görillmüştür. ıardır. Aynca murakıplıkhıra da d~ -
Bu gecelere ait merasim ve kon!e- niz ticaret müdürü Müfit Necdet ıle lenmiştir. Sefer, tedavi altındadır. 

rans programları yakında yapılacak· deniz yolları ticaret şefi Avni seçil· 

tır. mişlerdir. 

yeniden 36 Halkevi Kooperatif 93G senesi zarfında .26 

bın lira sermayesine karşı 32 bin Jıra 
a~dacak 

Ankara, 17 {TAN) - Bu sene C.H. na~i~:l~:::.in~:~ş~:· dört buç:ık 
Partisi memlekette 36 Halkevi daha temettü ile yüz<le dokuz buçuk ta ıs
açılmasını kararl~tırmıştır. tihlA.k hissc~i dağıta~ktır. Gcç:cn se· 

tifin ~ı--

Gayrımübadiller 
Ankaraya Bir 

: Heyet Gönderecekler 
Gayrlmiibadiller Cemiyeti senelik 

toplantısını mart başında yapacaktır. 

ı 
Bu toplantının çok hararetli olacağı 
zannedilmekte<lir. Birçok gayrimüb!l 

neki k!rından !onra koopera i 
mayesi beş bin lira artırılarak 31 b n 
liraya çıkarılmı~tır. 

Bir Dolandırıcılık lddiası 

E . t .. d .. 1 .. gu··· ikinci §tıbesi 
mnıye mu ur u 11 

mlihim bir dolandırıc·ıhk iddiası .:..rze-
rinde tahkikata giri5miştir. Iddıai~ 

·· "k" k.. l t cı"ı·ı· pı..msadatı 

BiR GENÇ KURSUNLA 
YARALANDI 

Evvelki giin, Bakırköyde, ta.ban -
calı bir yaralama. vak'Mı olmuştur: 

İsmail ve Mehmet isimlerinde 22 

eer Yaşında iki arkada., beraberce 
tanıştıklan bir kadm yüzünden mil • 

nazaa etmişler, İsmail ta.şıdığı taba.n

ca ile Mehmede altı el ate., etmiş ve 

ikisini isabet ettirerei< tehlikeli eu -
rette yaralamıştır . 

Zabıta lsmaili yakalamış, Mehıne -
di de tedavi allına aldırmıştır . 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

D tin 1\-laarif ~lüdUrlüğiinde Ma
arif wnwni müfett:;;:~ruıln iş

tarikile Oıta e'l'drisa.t llüdüril A,·ııJ.. 
ilin b~kanlığında uzun n mülum Lıit 
toplantı yapılmıştır , 

• 
E mnlyet Umum MtidürU Ba1 

Şüluii, dün Anka.nW&n ~ 
rlmlze ıelml~tlr • 

• 
K adr1<öy Su Şirketi filtre t~f.. 

aatmı yapmıyn ba'lam~tı1'· 
T~I atın geni letilmesi ameliytslne 
~·akında ba-;lana<'Aktır • 

-~------- ... -"""""""' 
diller vaziyetin kat'i bir şekle bağlıı.n. 

'-' • l/"mleri Salihlideki toplantıda bir arada . l mAsı için Ankarıtya bir heyet gönde. 
,., . anıs(aTAlmNu)a ~ 'TiJfıyette mev- Son istatistiklere göre bütün vıll- rilmesini istem~ktf!dirler. Bu vMrtll 

gorc ı ·ı ose e a J -

. '. mııl kaldırmışlar, 
bın hrahk kadar . d k ' d"k 
bunu müteakıp ta Çsrşı içın e ı u - \JAkVi/.\tlJJ~HAVA] .... .ıanısa, " J 1 . 118 . k d ol 

cut 166 ilk okula 14447 si erkek 've yette 291 ı erk~~ ve ı a ın ~ ile sattığı emlllkta_n ziyade_ murafi 
8362 si kız olmak tizere 22809 talebe mak üzere 419 og_retmen vardır. B~ . olan komisyonun ilga.qı da uzte1'4!CP.k
devam etmektedir Bu okullardan ların hemen hepsı de meslek tahsilı tir . 
yalnız 26 sı şehirle~e, diğerleri kqy- görmüşlerdir. . wi 
lerdedlr. Buna rağmen, köylUnUn ir- Bununla ber~ber, ~er gUn deg ş -
fana gösterdiği yüksek rağbet karşı- mekte olan yem terbıye cereyanları. 
smda mevcut okullar klfi gelmedi- nı en uzak köyler~ kadar yaymak v~ 
ğinden, dersanelere haddi istiabisin- öğretmenlerin ertiksel ve. g~nel ~il~
den çok fazla çocuk sığdınlmakta • lerini arltırmak mak~adıle, Kültür 
dil'. Bu ııebepledir ki vil~yetimizin DirektörlUğU meslekı konferans~~r 
937 y1Iı bUtc;eslne yeniden bir çok verdirdiği gibi ayrıca hafta.da ~ir gun 
klS okulu inşa.er için tahsisat vaze • devam edilen yazı ve milzik ihtısu 
dll~istir. kurslA..n acmıştır. 

PROST MARTA KADAR 
ŞEHRlMlZE GELECEK 
Şehircilik mU~hM!'tısı Prostun 

Mart ba~ma kadar FJehrlmiıJ? gelme
Eöi için va.li tarafmd11.n kendisine teb • 
liğat yaptlmrştır. Bunun ıııebebi. plan 
mesPlesinin ehernmtvet ve mftstllcelt. 
yetfdir. 

kanlarını kapamışlardır. Sorgu altına 
. ıınn muntazam alman tacırler, bu ma 

rtada herhan-
bonolarla aldıklarını, 0 b hi 1 

18 ŞUBAT l 
PERSEMBE 

Bugünkü Hava: BULUTLU 

gi bir dolandırıcılık mevm:u a 8 o •• 

d ğ il . su··rıniişlerdır. Zabıta ma ı mı en . 
tahkikata devam etmektedır · 

BugUn hava kısmen bulutlu ve yağı~h 
ıeçecctc benziyor. Ruat merkezlerin~eı:ı •· 
lman malumata cöre, rUzglr, simal ıstıka· 
metinden hafif bir kuvvette eıecek, Kara-

- Jd' deniz sahil mıntııkaamda ,orta An.adoluda 
hveç Sefiri Ge ı hava, kısmen açık cöriltecektir. 

Avrupada bıılunmakt~ ~hın Is~eç Dünkü Hava 
. d"'n c:ehrımıze gelmış- n·· .1. h t Sefiri Vınter, U " . .. un barometre 767 mı ımetre. ara~e ~n 

. artesi gUnu Ankara. çok 6, en aı o derece olarak 1caydedi1!"ı.ı-
hr. Vinter, cum tir. Rüzgar çok hafif bir sUratle e8mtttır. 
ya gidecektir. · Hava, kısmen açık sı:eı;mi,tir. 

2 nci ay Gün: 28 Kasım 10~ 

Hıcn 

Zilhicce: ı 5 Şubat 
Güneş: 6,53 - öğle: 12,27 
Tkindi : 15,24 - Akşam: 17.45 
patsı: 19.16 - tmsak: ıua 
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A siler, Madrit - Valinsiya 
yolunu kesemediler 

Gönüllü akını 
durduruluyor 

-=- - - -Ti 

~cıclril • ' 
cıvormcla loyyore bombarcl ımanına maruz molıollelerclen biri 

l londra, 17 (TAN) - ispanyada asilerin Madrit ile Valansiya 
~~ıındaki yolu ele geçirmedikleri ve bu yola hakim olmadıklan 
Riinakku~ et~ekt~~ci'ir. Y ~J, hala. Cü~huriye!~ilerin elindedir. Bu· 
-.. l tehnn Şımalı Şarki ve Şmıah Garbısınde hükumet kuv· 
.. et · ku en tarafından taarruzi hareketler vuk:ı bulmuttur. Hükumet 
t ;etlerinin maksadı, bu taarruzlarla diğer sahalardaki tazyiki 
a fıf etmektedir. 

Ma.drit cephesinde yüksek kuman 
dayı deruhde eden General Miaja, va 
ziyetten emin olduğunu ve müdafaa 
kuvvetine karşı tam bir itimat besle 
niı1jnl slivlP.r;ııif\t;,. 

venupta, asuerin Al.miraya karşı 

ilerlemeleri betaat kesbetmiştir. Ma
lagada hayat normal bir mahiyet 
almış olduğu halde Almlra dan 

KOÇUK HARiCi 
HABERLER 

J anıaik adasını ziyarete
den Loit Corç, dün ln

giltereye dönmüştür. 

• 
F ransada bir hava kuv -

vetleri müfettişi umu
mi! iği ihdas edilmiştir. 

* • 
Y unanistanda Volos ci • 

varında bir otobüs ka
zası olmuş, 4 kişi ölmüş, 20 
kişi yaralanmıştır. 

* 
Pşaverden. b~.ldi~ildiğine 

göre, ikı koylu grupu 
arasında bir arbede çıkmış 

beş kişi ölmüş, 3 kişi yaralan 
ınış, 25 kişi tevkif edilmiştir. 

* 
Sof yada koı~ü~istlik su -

çile Bezbo1n ık gazete • 
si başnıuharririri Minço Bo -
yan Velinof tevkif edilmiştir. 

* 
R omanyada komünistlik 

suçile yakalanan 337 
maznunun muhakemesine as 
ri sinema salonlarında ayın 

22 sinde başlanacaktır. 

* 
S of yanın Burgaz kaza -

sında dağdan koparak 
aşağı yuvarlanan büyük bir 
kaya, Primorski köyünde bir 
balıkçı evine isabet etmiş, 

sftkinlerinden 2 kişiyi ezip öl 
dürmüştür. 

• 
B ulg•r :ı..+;ır.ı.,:oi Vacil 

Loviski'nin 100 uncü 
ölüm yılı dönümü münasebe
tile temmuzda büyük bir me 
rasinı yapılacaktır. 

Balkan Konseyi 
toplanblannı bitirdi 

(Başı 1 incide) 
Heyeti murahhasa reisleri, yarın 

(bugün) toplanarak öğleden sonra 
neşredilecek olan resmi tebliği hazır 
hyacaklardır. Resmi tebliğin Balkan
lardaki sulh siyaseti esaslarını teba 
rüz ettirecek bir mahiyette olduğu 
anlaşılıyor. 

Yunan mof buotının neıriyatı 
Atina, 17 (Tan muhabirinden) 

Yunan matıbuatı, Balkan Antantı 
Konseyi reisi M. Stoyadinoviçle Me
taksas arasında teati edilen nutukla 
n hararetle alkışlıyor ve iyi surette 
tefsir ediyor. 

Etnos gazetesi, Balkan yarımada
sında bundan sonra yapılacak her 
sulh eserine yardım edilmesi lüzumu 
na işaret etmiştir. 

Estia gazetesi de nutukların bariz 
taraflarını tebarüz ettirmiş, Metak
sasın yalnız Yunan milletinin hissi -
yatına tercüman olmadığını, ayni 
zamanda Balkan sulhüne de ınüsbet 
bir hizmet yaptığını yazmıştır. 

Matbuat Konferansı 

Mühim Kararlar Afdı 
Atina, 17 (TAN muhabirinden)

Balkan Antantı matbuat konferansı 

bugUn öğleden evvel komisyonlar ha. 

!inde mesaisine devam etmiştir. Tür -
kiye heyeti reisi Vedat Nedim Törün 
bulunduğu encümen, Balkan mem
leketleri arasında mütekabil sergiler 
açılması, radyo servisleri tertibi, ti. 
yatro ve musiki ean'atkarlarmm 
karşılıklı ziyaretleri hakkında bir 
karar verilmesini teklif etmiştir. 

Siyasi encümen, Balkan matbuatı. 
nın teşriki mesaisi için Yunan mu _ 

rahhaslan tarafından ileri sürülen 
teklifleri kabul etmiştir . 

Konferans son toplantısında esaslı 
kararlar vermiş ve dağılmıştır. Bu 
içtimada tatbikat bakımından esaslı 
kararlar alınmıştır • 

Yunan matbuat müsfeşartnın ziyafeti 

Attn~ "17 (TAN-ırtuhabirlnden) -
Matbuat ve turizm siyasi mtlsteşan 
Nikolidis ve eşi dün akşam bir ziya. 
fet verdiler. 

Cenevreye 
Gidecek 
Heyetimiz 

Yarın Ankaradan 
Hareket Ediyor 

Ankara, 17 (Tan muhabirindcn)-
25 şubatta Cenevre müzakerelerindl! 
Türk hükumeti namına bulunacak 
olan murahhas heyetimiz, Numan Ri 
fat Menemencioğlunun reisliği altın
da cuma gü~ü şehrimizden hareket 
edeceklerdir. Bir müddcttenberi Ce
nevrede müdafaa edilecek Türk te
zini hazırlayan komisyon mesaisinı 
bitirmiş bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre heyet, şu 
zevattan müteşekkildir: 

Hariciye Katibi umumisi Numan 
birinci delege. Milletler Cemiyetinde 
daimi murahhasımız Necmettin Sa -
dak ikinci delege. 

Müşavirler şunlardır: 

Mülkiye mektebi hukuku esasiye 
profesörü Etem, Hukuk fakültesi pro 
fesörlerinden Ali Fuat, Adliye Veka

leti hukuk işleri müdürü Şinasi, Er
kiıniharbiyeden Şükrü Altmay, lstan 
bul Merkez bankası müdür muavini 
Nazif, Hariciye hukuk müşaviri Fa -
tin. 

Katipler: 
Hariciyeden Abdüllah Zeki, Tank 

Emin, Şemseddin Arif, Adliye husu
si kalem müdürü Şakir. 

Heyet pazar günü akşamı lsUı.nbul 
dan Cenevreye hareket edecektir. 

Şubattan 
•• •• .. " once gumruge 

!!,eien mallar 

GÜNÜN FIKRASI 

Müslüman Fash 
Nefer 

li.mnızı fesli, nıa\i püsküllü mfüJ • 
lüman Faslı nefer... Kolunu şöyle 
bir asrrla.nn arkasına salsan, önlerin. 
de din bayraklanm, günlük kokula 
salipleri ta.51yan din ordularını, kata. 
ilk kilisesinin mfü•lüma.n kanına su. 
sanuş rahiplerini ı:-örürsün. Engfzis • 
yon mahkemelerinde lokma lokma 
doğranan bal.ıaJarnun ~etlerini gö. 
rürsün. 

• • * 
Kırmrzı fesli, mu·I piish;mu mü~ • 

Himan Faslı nefor.. A~ırlann içine 
soktuı;ın elinle, tarihin de\ irlerinl 
bir kanştırsan, En<lülüs hazinelerini 
~·n~ma eden İspanyol şövalyelerinin 

hala başının iistümle sal'adrklan de. 
rebeylik kıbçlannı görürsün. 

• • * 
Diin, senin mua7.7,.-ım medenlrf'tlnl 

~,kan, seni topra~mn üstünde köle 
~·a.pan elin ordulan, kral orclulan, 
1\lala~a şnrnhiylr §arho<o olan kao:a • 
nelPrin s:ıhin'eri, hu,::iir. Ci;mhurf~·e • 
tin lrnl'k orılıılannr esir f't:ne!\ için, 
1mfo19< kilist>Sinl lmrtnr>n::k için 
lıarnPdl"rlrnn, sen dP ön l'lafta.r.ım .. 

''Din. ltnlk kiitlrter'lnin nfyon:ı::lor,, 
dr.rler. Sen, hu nf•·onla o kadar u. 
,,ı~ussıın ki. f'Jinflc>lci kursunu sı. 
lmrkf'n, knrsıncln sPni nsırlardanberl 
p7.Pn diism:mr vurdum sanrvoronın. 

nn .. mnnm l\ladrit soknklanndn. hr, 
rnsmdaJd <'Of'tıl>lariyle hernher clövU. 
<;Pn, {'Snrf'ff""1 lrnrhılmaJc İ<'İn, hiirri • 
yet kin. fl'tfolr:,,.t,~m fnriknlnrını 

~·nratnn halk d 0 i!ildir. St>ninle hem.. 
hn onu e7.PTI düsm:rn, sPnin f'f Pndl • 
ıerin, kntolik kili'>Min'. lspan,·oı şö • 
,•nlyelPrinin ldişanelerlni miidafaa fi'.. 
dt>nlrrdir. Kmnm fesli, ma\i pUc;kül. 
lü rnür.ıliiman nefer. 

Yeni Bütçe 
250-255 

milyon lira 
olacak 

çıkan 7000 k~i Barselonoyo muva --=zmı:=:==========-==
salat etmiş bulunuyorlar. Barselona 
da daha başka kafileler beklenilmek 

Ziyafette Nikolidis bir nutuk söy. 
ledi, 20 senelik gazetecilik hayatın 

Ankara, 17 (A.A) - Gilmrükleri

mize gelmiş bazı malların ithali hak-

Ankara, 17 (Tan ~luhabirinden)
Yeni bütçe hakkında verdiğimiz ba.
berler tahakkuk ediyor. Maliye Ve
kaleti Teşkilatı Esasiye Kanununun 
bu husustaki maddesine tevfikan 1 
Martta yeni bütçe projesini Kam~ta.
ya vermiş olacaktır. Yeni bütçenin 
son münakalesi ve zirai kombinalar
la snrl taahhütler dolayısiyle 250 -
255 milyon lira asında olacağı tahmin 
ediliyor. 937 bütçesi bir çok yeni fa .. 
sıllan ihtiva etmekte ve geçen seneye 
göre 35 milyon liraya yakın bir faz
lalık göstermektedir. Proje, meclise 
gider gitmez bütçe encümeni derhal 
tetkiklere başhyacaktır. 

l<i~ Burada lspanyolca konu,an bir 
~rafı Yok trıu? Bir Londra ıazetesl 
l'ıa.kıo~dan, en büyük ehemmiyetle 
tlla.dı una.n bu sözlerin aslı olup ol
~iYet~ı ayrı bir meseledir. Fakat va-
• 

1
" nı"'b ifade .'. u alagalı da olsa, tam bir 
Sldır 

Adelll· • . 
t'ar1,,d 1 müdahale komitesinin ka • 
)ılır. ;ı sonra vaziyet değifmi' sa· 
Vaasutı e sulh için vuku bulacak ta
kat b ~r, ~elki de iyi karşılanır. Fa
Çutık~ ~htınıaı son derece zayiftir. 
~ek •ki taraf arasındaki ayrılık 
t geni t" 
e•ebbu ~ ır ve herhangi tavassut 

~arınoı sun bu ayrılığı izale edeceği 
8u Utıanıaz. 

kisirı~un.ıa beraber dahıli harbin es
•oy1 rıısbetle daha sıkı süreceğini 61llek yanı,, olmasa gerektir. 

~mer Rııa DO~RUL 
ra~1 d . == 

~lllis a a F ıyatların Kontrolü 
~ • 17 (A.A.) - Fiyatların se • 
lçiıl_ ~ ~~ Yllkselınesine mani olmak 
~tı ~:ı tedbirler derpiş edilmiştir. 
~ irler meyanında, fiyatlara bir 
'1e 1ll l'apıla~ğı zaman ilan edilmesi 
~lt ;cuttur. Fiyatları kontrol edile. 
v~til~a.nnı bir listesi yapılmıştır. 
~lrd k cezaıa.r arMrnda vitrinde 
"~ ~ en başka 6 aya kadar hapis 
~ t bin franga kadar para ~ezası 

ı:r. 

tedir. 
Asiler Eskoryal mıntakasında ta

arruza geçtiklerini söylüyorlarsa da 
taarruzun neticesi hakkında müsbet 
bir haber yoktur. 

• 
Radyo ajansının Sevilden bildlrdi-

ğine göre, General Franko deniz kuv 
vetleri, Marsllyadan hareket ettiği 

bildirilen Dobesa gemisini zaptctmiş 
tir. . 

Gemi 1.200 ton ağırlığında harp 
malzemesı ve mlihim miktarda ni -
kel ve bakır yüklü idi. Valeneiya 
hilkCımeti hesabına eeyahat etmekte 
olan bu geminin içindeki eşyanın 3 
milyon pezeta kıymetinde bulundu
ğu tahmin edilmektedir. 

. • 
Komitenin 

Tasvip 
Kararı 

Edndi 
Bütün ademi ntUdahale komitesi 

tali komitenin verdiği kararı tasvip 

Karabiikte 
hazırlık 

Safranbolu, 17 (Tan Muha:birin
den) - Nisanın başında inşaata b~
lanacak olan Karabük demir ve çelik 
fabrikalarının yapısında çalışmak il· 
zere civar kasaba ve şehirlerden akın 
akın işçi gelmiştir. Usta ve ameleye 
ihtiyaç çoktur. Arazi tesviyesi, kana 
lizasyon, marangoz ve dUJgerlik işle
ri, demir ve elektrik tesisatı gibi iş -
terde çalışmak üzere 50 iş b~ı. 230 
usta, 235 kalfa alınacak ve 2000 ne 
yakın amele çalıştınlacaktır. 

- --
Göring Av Partisinde 

Varşova. 17 (A.A) - General Gö 
ring, dün üç çeyrek saat kadar 
Skladko?.-ski ile görüşmüştür. Al
manya. sefiri, Generalin şerefine bir 
ak~m yemeği vermiştir. Göring, sa 
at 23 te Bialowizav'a hareket etmiş
tir. Burada Reisicümhur tarafından 
tertip edilen bir av partisine iştirak 
edecektir. 

etmiş~. Daily Telegraph gazetesi, Romanya Ve Yunan 
Portekı.z hududunun yalnız Ingil 

tere tarafından kontrolüne müsaade Krallarının A Niıanları 
edeceg·ini yazıyor Al t .

1
• Atina, 17 (Hususı) - Romanya 

da nbahsedeN!k Balkan gazetecileri _ kında lktısat Vekaletince varılan 
nin en atnmmışlannı yanında gör prcsip kararına dair dünkü bültcni
mckle pek sevindiğini, hata ve mü _ mizdc neşredilen haberin bazı gazete
balağalanna rağmen gazetecilerin fi. !erde yanlış izah edildiği görülmüş 
kirlere yol açtığım ve efkarı umumiye tür. Ehemmiyeti hasebiyle keyfiyet 
cereyanlannı yarattığım anlattı. Söz. 
leri sUrekli alkışlarla karşılandı . 

Nikolidisin nutkundan sonra Türk 

murahhas heyeti reisi Vedat Nedim 
Tös söz aldı ve dedi ki: 

"- Müşterek eserimizden dolayı 
bu kadar müftehir olmakta tama • 
men haklıyız. Siyasi ihtira.c;ların yı 

kICI fırtına}ariyle sarsılan bu alemde, 
henüz aklım başına almamış olan bu 
dünyada, bizim kuvvetli imanımız, 
insanın hür olarak yaşıyabileccği bir 
köşe tesisine muvaffak olduk. 

Maalesef dünyada böyle konuşabi. 
leook pekaz millet mevcuttur. Bizler 
mücerret banş Ulksünün platonik 
hayranları değiliz.. Biz bu barl§ı ihti _ 
rasla se,iyoruz. Çünkü onu elde et. 
mek için kan döktük. Bu barışı, kanı_ 
mız pahasına müdafaaya amade bu. 
lunuyoruz.. 

Artık başka devletlerin tesadüfi ve 
menfaat güden siya!';etlerinin oyunca. 
ğı değiliz. Yaşasın Balkan Antantmrn 
yaratıcı fikri .. ,, 

tavzih olunur: 

Gümrüklerimize 1 Şubat 1937 tari
hinden önce gelmiş bazı mallar var
dır. Bir kısım tüccar bunları ya bun
dan evvelki kontenjan kararnamesi 
zamanında sipariş ettiğinden veya 
yanlışlıkla getirdiğinden ve bu yüz -
den zarara girmekte olduğundan ve
ya mümasil sebeplerden bahsederek 
vekalete müracaat etmektedirler. 

Vekaletin ise, bu kabil ithalat talep 
terini umumi prensibe ba&Iıyarak ve 

herkes için kabili istifade olmak üze

re Anadolu Ajş.nsı ile ilan etmeden 
tatbik etmemekte olduğu malfımdur. 
Bu mülahaza ile hareket eden vekalet 
bu scf er de vaziyeti tetkik etmiş ve 
dünkü servisimizde verilen prensip 
kararına varmıştır: 

1 - Bu mallardan gir kararına bağ 
h a ve m listelerine giren malların it
haline müsaade edilmiyor. 

2 - v listelerine giren malların it
haline aşağıdaki iki kayıt haricinde 
müsaade edilir. 

Maliye Vekaleti en çok şubat sonu 
na kadar, bütçeleri üzerindeki son 
noktainazarlarını bildirmelerini Ve • 
kaletlerden rica etmiştir. Maliye Ve
kili Fuat Agrah rahatsız olduğundan 
müsteşar li"aik Baysal Bayram tatilin 
den istifade ederek yeni bütçeyi Is • 
tanbuln götürecek ve projeyi §<'Jlerin 
tasvibine sunacaktır. 

Mali senenin 8 inci ayında bütçede
ki varidat ve tahsilat fazlalığının 30 
milyonu aşması yeni bütçemizin Cüm 
huriyet tarihinde bir rekor teşkil e
deceği ümidini veriyor. 

Saış KooDeratifleı:-i 

. man, ngı ız 1 y . •- .. Fr ltal ' Kralı Karo unanıst.an Başvekılı 
ansız, . ya, ~ovyet ve Portekiz General Metaksasa sadakat nişanmm _______ ....,,,,,,_ ____ _ 

de.legel.erınden murekkep teknik ~o- Büyük lstavroz rütbesini, Yunan ha· 1 ra k Q rd u SU na 
mıte bır kontrol planı vücuda getire ricive müsteşarına da Romanya yıl· 

A - v listesine dahil olup makine 

ve sanayi tesisatına taalluk eden mail 
deler bundan evvel vekaletçe tesis e
dilmiş olan prensiplere bağlıdır. Bu 
prensipleri alakadarlar sanayi umum 
müdürlüğUnden öğrenebilirler. Bu 
kabil maddeler ancak bu prensipler 
asaslan dahilinde itiıale devam edi
lebiecektir. 

Ankara. 17 (TAN) - 2 yıl evvel 
çıkan bir kanunla esasları kararlaş -
tırılan , fakat şimdiye kadar henilz 
tatbikat sahasına konulmamış olan 
satış koopreatifleri teşkili için yapı • 
lan hazırlıklar bitmiştir. tcra Vekil. 
leri heyetinden yeni çıkan formüller 
dairesinde esas mukavelenameler, 
Ziraat mukavelenamesi. Ziraat Ban. 
kası tarafından bastmlmış ve lktısat 
Vekaletince bu teşkilata memur edi • 
len elemanların bugünlerde ihracat 
merkezlerine gitmeleri için icap eden 
tedbirler alınmıştır. 

cektir . - · b.. "' k ·· be · · dızı nışanmm uyu rut sını vt~r - d · 
~lm~n .. g~zet.~leri 24 sonkiı.nundan miştir. Yunan Kralı da Romanya gi ecekzabitler 

ben gonullü gondermemek siyaseti- Hariciye Vekili Antonesko'ya Sen 
ni takip ettiklerini söylemektedirler. Suver nişanının Büyük istavroz rüt 
Yakında Almanyanın İspanyaya gö- besini ve Romanya. hariciye müste· 
nüllü gitmesini meneden bir kanunu şan Radoleskoya Birinci Jorj nişa
neşretmesi bekleniyor. nrnm Büyük istavroz rUtbesini ver -

"Daily Expres,, e göre bin kadar miştir • 
Fransız gönüllüsü ispanyaya gele • 
cek cumartesinden evvel varmak ü
zere yola çıkmışlardır. 

!ngilterenin eski Habeş sefiri Sir 
Barton'un kontrol heyeti riyasetine 
getirilmesi beklenilmektedir. 

İrlanda hükumeti İspanyaya gö -
nüllU gitmesini meneden biz kanun 
çıkaracaktl?'. 

Kudüste Yahudi Kolo· 
ni~ine Taarruz Ettiler 

Kudils, 17 (A.A.) - Haydutlar iki 
yahudi kolonisine taarnız etmişler -
dir .. Silahlı polisler, KudüsU. Yafa ve 
Haytaya rapteden yol ilzerinde gece, 
gündüz karakol gezmektedirler • 

Ankara , 17 (TAN) - Ha 
ber aldığıma göre, Irak hü
kumeti, ordusunu tensik et .. 
mek ve talim ve terbiyesina 
kuvvetli unsurlar kazandır -
mak üzere Türk ordusundan 
tabit istemiştir, alakadar ma 
kamlar bu talebe muvafakat 
cevabı vermiş ve son çıkan 
kanun hükmüne tevfikan gön 
derilmesi kararlaştırılan za • 
bitlerin 4 sene kadar mezun 
sayılabileceğini bildirmiı • 
tir. 

B. - V listesine dahil mallardan he 
men hemen tamamı mensucattan iba
ret bir kısım pozisyonlar ise milli 
sanayii yakından alakadar eden mad 
delerdir. Bu maddelerin listesi ve her 
birinden ne mikdar ve ne şeraitte it
hali kabil olacağı da bu prensip ka 
rariyle birlikte tesbit edilmi§ bulun
maktadır. 

Alakadarlar bunlan da sana}i u
mum müdUrlilğUne ve Tilrkofislere 

oa.caatıa öğrenebilirler. 

Buzları Bomba ile 
Par~ahvorlar 

Bükreş, 17 •(TAN muhabirinden)' 
Buz tutmuş olan Tuna nehrinin ce. 
reyanı azaldığından su geriye tepmiş 
ve bir kısmı köyleri su basmrya baş _ 
lanm:tır. Buzlan bomba ile parçalı • 
yar~k cerevanı temin için bir tııyya • 
re filosu cahşmıya başlamrştrr. ll k 
defa olarak tayyare bombaJarivle 
buzlarm kmlmasma teşebbüs edil~iş. 
tir • 



.. 
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Bir suçlu mahkeme
de hüngür hüngür 

ağladı 
Dün Ağırceza mahkemesinde bir katil davasının müdafaası ya

pıldı. Suçlu Fatihte bakallık yapan Kayserili Kamildi. Meslektaş
larından ve komşularından İzzeti öldürdüğü iddia ediliyordu.Mi.ıd 
deiumum1 geçen celsede suçlunun on beş sene hapse konmasını is
temişti. Bakkal Kamilin avukatı yoktu. Tevkifhanede hazırladığı 
uzun bir müdafaayı kendisi okuyacağını söyledi ve başladı. Kamil 
hadiseye tekaddüm eden bir çok vak'aları anlattı ve: 

- Bir dükkan meselesinden dola.r---------------

KARISINI 
ÖLÜ REN 

ADAM 

yı İzzet bana krzmıştı. Zaten kendi. 
si muhitte kıncı, dökUcU bir adam 
olarak tanınmıştı. Ondan herkes 
korkar ve çekinirdi. Bir gün beni da.. 
vet etti. Bana hakaret edeceğini de 
bildiğim halde davetine icabet et 
tim. - Geçen yaz Tahtakale poli.9 karako. 

G
'tm . . . !unun içinde bir facia olmuştur Hüs 
ı esem camımı, çerçevemı ındı- .. . . . · 

ekti Be 
.. . 1 nu ısnıınde hır delikanlı kamrusını sıyı 

rec . raber Süleymanıyeye ıka- ak · · . . .. . rar kendısınden ayrılmak istiyen 
dar yilrüduk. Karanlıkta bır yangın ve bwwn için karakola gelen kansı 
yerine geldik. O birdenbire saldır • nrn kalbine saplamış ve cansız yere 
masını çıkardı . Ve kuzu boğazlıyacak sermişti. Dün ağır ceza mahkemesin 
mış gibi gırtlağıma sarıldı ve "seni de bu cinayetin muhakemesine devam 
buraya öldUrmiye getirdim,, dedi. edildi. Müddeiumumi K3.şif suçlunun 
Artık işin hiç su götUrUr ve şaka ceza kanununun 448 inci maddesine 

tarafı kalmamıştı. Kim vurduya gide. göre · cezalandınlmasını istedi. Muha 
cektim. Hemen kuyruğuna basılmış keme suçlunun müdafaasını hazırla _ 
bir yılan gibi kendisine yalvarnuya ması için talik edildi . 
başladnn. Ellerini ayaklarını öptUm. 
"Sen benim ağabeyimsin. Ne ister -
sen yapacağını, yalnız emret.,, de -
elim. Bu yalvarışım onu yumuşatmış. 
tI. lnsafa geleli. "Haydi defol, git, bu 
sözlerin seni kurtardı.,. dedi . 

1 Sorgu Hôkimliği 1 

TA I~ -- - -========================== 18. 2-937 ~ 

Bahçıvan 

Perikiiyi 
öldürenler 
Dün ağrr ceza mahkemesinde, ~fev. 

13.nekaptda bahçıvan Prikliyi öldür • 

ÖNÜMÜZDEKİ CUMARTESİ MATİNELERİNDEN lTtBAREN 

SOMER Sinemasında 
Şarkta çevrilen en güzel film: 

Bağdad BUlbUIU 
filmini göreceksiniz 

Ba.ş rollerde. 
Ses kraliçesi MÜNiRE MEHDiYE ve en güzel Jönprömye AHMED 

ALLAM iki saat gülecek ... Eğlenecek ... Tam bir Şark hayatı yaşayacak· 
sınız. Şark oyunları düğün eğlenceleri - Türkçe ve Arapça şarkılar. 
au CUMARTESi CONO MATiNELERDEN iTiBAREN 

düğü iddia edilen bahçıvan Ali Rıza... 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-~ nın muhakemesine devam edildi. ---------------------------------------::::::::---' 
Avukat Aziz ve Zeki suçlunun mü. 

dafaasuıı yapWar. Hadise gecesi Ali 
Rızanın saat on seıkize kadar Şahin • 
paşa kıraathanesinde bulunduğunu 

ve hadise akebinde zannaltma alman 
ve sonra bırakılan on dört kişi ara. 
smda Ali Rızanın bulunduğunur son. 
ra Sami isminde birisinin ihbariyle 1 
Ali Rızanın yakalandığını ve tevkif 
edildiğini söylediler ve beraet karan 
\·erilmesini istediler . 
Davacıların vekili Cemil mahkemeye 
yazılı bir layiha verdi. .Muhakeme bu 
layihanın tetkiki ve kararın tefhimi 
için başka bir güne bırakıldı 

Kelle lbrahime 
1$.kence Edenler 

Beyko7.lu Kclle lbrahimi dövdük _ 

leri ve yedi saat iple tavana asarak 
işkence ettikleri iddia edilen Paşa -
bahçeli Bayak Kanite ile Enver, Ce. 
mil, Kürt Ali ve Basanın muhake • 
melerine dün Üsküdar ceza nıahke -
mesinde devam edilmiştir. Muhakeme 
karar safhasına yakl~tığı için din • 
leyiciler arasında bir çok meraklı 

sporcular da bulunmuşlardır. Suçlu 

, • • Bu akşamSARAY Sinemasında 
HARRY BAUR ve MARCELLE CHANTAL 

Fransız Bahriyesi muhitinde cereyan eden büyük bir aşk romanı 

ç N E:VC> -I. 
(Deniz altı Kahramanları) 

Yürekler parçalayıcı bir mevzua malik emsalsiz ~k ve ihtiras filminde sizi iki saat heyecan içinde yaşata • 
caktır. Ö!Um karşısında bulunan iki erkek bir kadının sırrı için mUcadele ediyor ... Bu kadın bir aile kadllll 
mı, bir fahişe mi? Mühiç ve esrarengiz bir muamma? ... 
İlaveten: FOX JURNAL son dünya haberleri. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

#-AS Ri-~I ' KAPI AÇMAK DERDiNDEN 
SINEMANIN 1 

Bayram münasebetile fevkal!de 
programı: Yarından itibaren yal 
nız 15 kuruş ile Ş AR L O'nun 

En büyük süper filmi 

AS R i 
ZAMANLAR 

Beyoğlunda ikinci vizyon olarak 
~ göreceksiniz. 

__ , 

kurtulu nuz 

Kaoınızı Elekrikle Acmak 1ertlbatını 

5 AT i E 
Veresiıe Yapar 

·---~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ı 
Günet Klübünde Konferanı 
Güneş Klübilnden: 

Galatasarayın Yemek 

Suçlu İzzetin sesi titriyordu. MUda.. 
faasmm bu noktasına gelince hıç. 
kırık zinciri boğazını tıkadı. Höngür 
höngür ağlıyordu. MUdafaasını oku
mıya muvaffak olamadı ve yazılı ola 
rak mahkemeye verdi. Jandarmalar 
onu tevkifhaneye götUrdüler. Muna.. 

keme yan kalan müdafaanamenin o. 
kunması ve kararınm hazırla.ııması 

Ka.nite tarafından gösterilen iki --------- - ---
müdafaa şahidinin gelmedikleri an. ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI 

· !aşılmış, duruşma bunların zorla ça. Bu akşam 20,30 da 
ğınlmala.rı için talik edilmiştir. BAHAR TEMIZLICI 

Yazlln: F. Lonsdale 

1 
ııııııııı ııı, ıııı~· 
1

'11 11'
111 

20-2-937 tarihine tesadU! eden önU 
müzdeki cumartesi günü saat 18,30 
da bayan Seniha Bedri Göknll tara -
fından (Tenkitçilik ve Münekkit) 
mevzuu üzerinde bir konferans veri
lecektir. Aza ve dostlarımızın bu top 
lantıya şeref katmalarını dileriz. 

Toplantısı 

Galata.saray klübünden: Klübtınt& 
zün mutat olan senelik yemek topl 

tısına çok az bir zaman kalını§tır· 

l 

için talik edildi • 

Şişli Halkevinin Müsameresi 

Şişli Halkevinden: 
Göstcrit ,şubemiz tarafından 19 şu

bat 1937 cuma gUnU saat 21 de Pan
galtı Tan sinemasında (A.'KlN) pıye 

si temsil edilecektir. Üyelerimiz pa -
rasız davetiyeleri Halkevimizden al:ı 

bilirler. 

Türkçeye çeviren 
Avni Givda • lir .. !ı·;,ı · 

11 l ıiJlllll~ ııl 1 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmı 

mrlıllq\\Utllj!\~ 

ı:ı11ı: ııı...ııımııııı • ııı ııuıııııl\t , ~ 

Bu akşam 20,30 m .. 
AŞK MEKTEBi 

Yazan: Yusuf Ziya 

Beste: M. Sabahattin 

KONSER 

Sultanahmet Uçtincü sulh hukuk 
mahkemesinden: Davacı Mehmet Lut 
fi ta.rafından La.ieHut: ~Au ..... ı.u ..... ı:ıu-

22 şubat 1937 akşamı bütün Gııl 
tasaraylıların hem bayramlaş 
ve hem de hep bir arada güzel ve e 
salsiz bir gece geçirmesine vesile rl: 
la.cağı muhakkak bulunan bu to.J'l 
- JY. CA.J. ... U.U \'\,,;l..~J '-',.tı...& .6 ••~.& b~ ~- , 
den 20 ye kadar kl'llpte bulund~rd~ 
ğumuz bir arkada§tan almak kabıld 
Tokatliyan salonlarına behemehal d;, 
vetiye .ibraz ederek girileceği cibe. 

Bu Adamı 
kim vurdu? 

Profesör Ramin, Reinhard Volf ve 
profesör Grümmerden müteşekkil 

Ankara, eli§leri sergisinde mükafat dünyaca. tanınmış Ramin Triyo-

Eli,leri Sergisinde Mükafat 
Kazananlar 

kağında 6 numarada oturan Yekta 

Peka.car aleyhine a<;ılan 110 lira ala,.. 
cak davasının cari muhakemesi neti
cesinde: Müddeaaleyhin ikametgahı

nın meçhul bulurunası ha.sebile ber
muclbi talep ilanen tebligat icrasına 
ve muhakemenin de 15. 3. 937 saat 
10 na talikine mahkemece kararve
rilmiş olduğundan yevm ve vakti 
mezkurda bizzat gelmeniz veyahut 
musaddak bir vekil göndermeniz, gel
mediğiniz ve vekil dahi göndermedi-

her Galatasaraylının davetiyesini ş~ 
diden almasını ve o geceki masalar 
ayırtıp bilahare müşkülata maruz ıc., 
mamalarının teminini Galat.asar'~ 
seven kardeşlerimizden dileriz • ..,.../ ~ İzmir, asliye ceza hakimlerinden kaz.ananlara henüz ikramiyeleri da. 

. a Bay Rahmi, İstanbul birinci sorgu ğıtılmamıştır . 
Mercanda Kehrıbarcılar hanınd ı hakimliğine tayin edilmiştir. Bay Verilecek para mükafatı ve diploma 

ikinci katta 3 numaralı odada oturan Rahmi lstanbula gelmiş ve yeni vazi. şehrimize geldiği halde madalyaların 
Hasan oğlu Dursun, göğsünden bir fesine başlamıştır. Muvaffakıyet te. henüz gönderilmemiş olması bu ge -
taba.ıica yarası aldığı için dUnkü gün menni ederiz. cikmiye sebebiyet vermiştir . 

tır. Müddeiumumilik bu ~aralama ÇARDAŞ-KASTA DtVA-BtTMEMIŞ SENFONl-KLO-KLO 

su 21 şubat pazar günü öğleden son· 
ra saat 5 te Teutonia salonlarında bir 
konser verecektir. Dühuliye kartları
nın Beyoğlunda Kalis kitapaııesinden 
tedariki kabildir. 

4 
ğiniz takdirde gıya.ben ma.hkeı1'le~ 
devamla karar verileceği ilanen te 
liğ olunur. 

Cerrahp~a hastanesine kaldınlııuş • f 
tahkikatına. el.koymuş ve dtin de ~a. Gibi yalnız en büyük filmlercie rol alan 
bibiadli Salih Haşinı~ h~t~eye ~ön. AL TIN SESLi AL TIN SAÇLI MACAR YILDIZI • 

~:::F'.S~~~~~~~~t l\~ART, A EG, GERTH • 
BDLBDllER DTERKEN . 

MACAR ve ALMAN oynak ve ten musikisiyle süslenmiş, nefis ve görülmemit derec.ede eğlencel• 
büyük yıldızın bugüne kadar çevirdiği en ıüzel filmi Bayramın birinci günü matinelerde11 

ni başkası vurdu,, dıyebilm.ıştir. Ya.. I & 
ralmın vaziyeti tehlikelidir. 

l - Evet, dedi, hem pek çok! . 
• Yavaşça elini tuttum. Avuçlarımdaki ellen buz 
gibi olm~tu. . . 

Belliydi ki genç kızlığın o ilk hununalı ve tehlikelı 
dönlim yerinde bulunan Seniha, bir buhran geçıri-

F~ J 
Ona ciddt surette telkin yapmak, §ahlanan hisle-

rini teskin etmek l.izımdı. 

1 
Dedim ki: 
- Feriha Hanını, her eeyden evvel bizim mhıa.fl

mizdir. Sonra babası benim hayat.mıl kurtarınıe bir 
adamdır. Kendisi bana bir h~ire gibi bakan temiı 
kalpli bir arkadaştır. Kendisine ve baba.sına hürmet
ten başka hiç bir hiMim yoktur, hayatımı onlara 
borçluyum ve iyiliklerini ömrüm oldukça unutamı· 
yacağım. Babasını görseydin, ne kahraman ruhlu 
bir in.san olduğunu sen de anlardın. Bu fedakar adam 
bugUn de memleket için çarpışan binlerce gencin ba
§ında bulunuyor. Feriha Hanıma gelince; çok tem
kinli ve temiz kalpli bir kız olduğundan nMıl §Uphe 
edersin? 

Senihanın gözlerindeki zalim şüphe kaybolmadı. 
BilD.kis dudakları hain bir istihza ile büküldü: 

- Aldanıyorsun ağabey, dedi, Feriha zannettiğin 
gibi samimi bir kız değil! 

- Nasıl? 
- Çok kurnaz .. O kadar ki, çevirdiği manevra ile 

s tzi de Ankaraya götürüyor. 
- Yanlış, beni Ankaraya o götürmUyor .. Ben, on

lnn götüreceğim. 
- O halde mesele yok, siz de onu seviyorsunuz? 
- Ne sakat düşüncelerin var, Seniha.. Her arka.-

da"hğm bir gönUl m~eleıııfne döneceğine nasıl ihti
mal verirsin. Ben, kendi heı!abrma, bu kadar iyiliği· 
ni gördüıfüm bir ailenin kızma karşı arkadaşlıktan 

it:baren MELEK ve SAKARYA sinemalarında 
- # 

- Saf çocuk, daha vücudu teşekkül etmeden hi1t' 
leri şahlanmış. Muhitin genç kızlara evlenmekteJlı 

erkek düşünmekten başka bir meşguliyet vermiyeJJ 
kısırlığı .. Buna, başka ne sebep aranab lir? " 

Sofada kısık bırakılan idare kandilini aldım. ocıa• 
ma gidiyordum. 

[llAKlKI ! NKILAP ROtiANil 
26 _ Mahmucl Alillô AYKUT 

Birdenbire Feriha Hanımın oda. kapısı açıldı ~ 
gen<; kız hiç uyumuş görünmiyen bir yüzle dışa.ti 

Eseri haurlıyan: 
başka bir his beslemem. 

Bu sözlerim de Senihayı ikna edememiştl. 
Gözlerindeki o keskin şUphe bir tUrlU dağılmı· 

yordu: 
- Onun, 11izi sevmediğine emin misiniz, ağabey! 
- Hiç meşgul olmadım ve böyle bir şey hatırım· 

dan geçirmedim. 
- O halde size haber vereyim. O kadar faziletli 

zannettiğiniz Feriha Ha.nımef endi, albUmdeki res
minizi koparıp, almıştır. 

- Bunu, onun yaptığına nasıl ihtimal verlyor-
eun? 

- Resim şııııui onun el çantaaındadır! 
Beynim altUst oldu. 
Buna ne diyebilirdim. 
Seniha, bahsi kazandığını anlatmak ister gibi de

vam etti: 
- Size karşı ciddi bir arkada.ş olan kız, bunu &.· 

çıktan açığa i.stiyemez miydi? Bir hırsız gibi albUm· 
den resminizi çalıp çantasına. koy:m.Mını tabit bul· 
mıya imkan var mı? il:. 

Vaziyetin mUdafaa edilecek köşesi kalmamıştı. 
Dedim ki: 
- Ben daha hayatını kurtarm~, milU vazife

eine başlamamış bir g~ncim, Seniha. BugUn için 
hlç bir gönUl macera.siyle meşgul olmıya vaktim 
yoktur. Hiç lbir kadın beni yolumdan ~eviremez. 

Her şeyin üstünde milli da.Va ~a~. Bu, netice bulun
cıya kadar kalbimde her hangı. bır ~.şkın yer bulma
sına imkan yoktur. Bun~n .i<;ı~ musterih ol.. Ağa.· 
beyin bir ta~ kale kadar huıl!!ızdır. Senden de çok rl· . 
ca ederim, buradan tatlılıkla ayrılalını. Ağabeyini 
seviyorsan arzularını kabul et. Kendimizi hadil!!ele
rin cereyanına bırakalım. Hayat yilrüyor, hadiseler 
geçiyor .. Bakalım ne olacak? t 

Senihanın avucumdaki elleri şimdi ateş gibi ya· 
nıyordu: 

_Ya ben, dedi, ya ben ne olacağını! 
- Daha önünde bütün çiçekleri, baharlariyle uzun 

bir genç kızlık hnY~.tı var.. Ben milir vazifemi ya
parken sen de tatlı omrUııUn bu en güzel mevsimini 
yaşıyacaksın ! . 

Senihanın dudakla1:1 titredı: 
_ Seni bekliyeceğım, ağabey. 
Avucumdaki parmaklarını yavaşça Bıktım. 
Bilmiyorum, dilimin ifade etmediği hi!lerl par· 

. 1? ' 
maklanm İfşa ettı m · 

Senihanm neşeli sesini bir daha işittim: 
_ Haydi, Allah rahatlık _versin, ağabey! 
Ve bıraktığım elini çektı. Ayaklarının ucuna ba· 

ııa.rak onun odasını ayıran koridora saptı. 
Onun kapısını açıp kapadığını, odasında açık ka

lan penceresini indirdiğini duydum. Kendi kendime 
mrrıldandntı: 

çıktı. . 
- NMıl, dedim, daha uyumadınız mı? 
Kumral ba..tmı salladı: 
- Hayır. Seyfi Bey, yorgun olduğum geceler ate• 

si gibi gözüme uyku girmez. Mutlak beş, on say!• 
kitap okumak mecburiyetinde kalırım. Sizi bekl~ 
dim. Bir kitap rica edecektim. 

- Burada size okutacak bir kitabım yok. BugUnkU 
~tanın gazetelerini okumadmızsa, vereyim. 

- TeşekkUr ederim. 
Yanımdaki gazeteleri verdim. 

Başile selamladı. Ve tekrar odasına girdi. 
Yavaş yavaş yürüdüm ve birka<; günlük yorgun

luğun tesiriyle yatağıma uzandım. Fakat sarhoş gi· 
biydim. Kulaklarım uğulduyordu. Fakat bir hafts• 
Irk yorgunluktan ziyade bu bir gecenin hadiseleri b~ 
ni sarho!J etmişti. 

Senihanm verdiği haberler, fotoğraf meselesi, Ftr 
rlha Hanımın erkence odasına çıktığı hal.de bu sl\ıı· 
te kadar uyumayışı ve belki de sofada bizi cllnle:ııılf 
olması kafamın içinde fırtınalar yapıyordu. 
Etrafımda dönen hisler ve düşünceler bir gecenltı 

içinde aydınlanıvermişti. Senihanın çocukluktıtl'I• 
ailece verilen fena terbiyeden doğan hislerini za111ıı.· 
nm kendi kendine dUzelteceğinden Umidim var. fıı.• 
kat itiraf ederim ki Feriha Hanıma karşı hazan ir1l' 

(Arkası var) 
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Gündelik Gazete 

. BAŞMUHARRiRi 
'J' Ahmet Emin YALMAN 

ki~N'ın hedefi: Haberde, fj 
l'\i e, her şeyde temiz dü-
t~~t •~rnirni olmak, kariin 
~ eaı olnuya çalışmaktır. 

~ MESELELERII l.______, ____ _ 

in ~ilyar 600 Milyon 
~•.hz Lirası 
nı!IJtere silfıhlanıyor •• 

ıaı.ıa.n:.e\' nasıl ilii.hlaııırsa, öyle si. 
lerlnlrı ~ or, Diğer Avrupa memleket • 
lttıı bır:ilihia.nma yarışına yetişmek 
\el'rhı- en de\' adımlan atmıya karar 
L;~ bulunuyor • 
~, bir senedenbeıi başlıyan 

tOQ Ola faaliyetini halktan 
~OOo.ooo İngiliz liralık bir istik-

lııgn a.rttınıuya karar veriyor • 
\'etle tere hava, deniz \'e kara kov. 
btr linl arttırmak için bt'\'} senelik 
but!:.gram yapını;,tır. Beş sene için 
~lsa ıne ı.200.000.000 lngiliz lirası 
ltlin t koynıtLstur. İstikraz lle te • 
91 ;:eceği 400.000.000 tn~lliz Ura. 
l.e()o OOo bu yekfıne Uii. ve edilince 

ll · ·000 İngiliz lirMmı buluyor. 
fiıcıt u takanım azameti hakkm<la bir 
tese ;11nnıek için şu k\içük muka • 
tiıı/ hatırlayınız: 1.600.000.000 in. 
dem~ hiziın 60 senelik bütçemiz 
ile(! ir. Yani lngilterenin l~ M'

btı ~Yalnız silaha vereceği para Ue 
bıtırı sene bu nıemlelkP.ti idare Pıde • 

ı. 

4S7 ~ .. ·ı • K. 
~ mı yon ıtap 

~I a.denıJd büyük rakamlarla l'tÖf.e 

fllcı.. a.dık. Sb.e b&§ka memleketlerin 
bl~ ha~ atlarına ait ba.,döndüriicü 

G l'aka.nı da.ha ,·erelim: 
~~ 936 yılının ilk altı a~da 
~6 ~ede çıkan eeerlerin yekunu 
'°lıl dır. nunun da 106 tanesi harita, 
\ ''e levha.dır. Demek ki altı ay • 
.. neşrettiğimiz eserlerin '\'f"kiınu bL 
"'but • lÔGO ını~ or. Ilir ene<le bu yefifınu 

~ -:ıkn:rabiliriz. Bu kitaplann 
~u lıaJd • ....... .. _._. • ......_ 

ltjta • e l'ü.rki~ ede 18 ki5iye bir 
ı:ı p dtıJ nılyor demektir 
~0\ • 

bıllh~'.et Rusya.da geç.en yıl 41,500 
e tnlkta.r. it ~r basılmış. nasılan kitap 
şilf ~tlte.I( 4.,7 mU~ on nüshayı bulmuş. 
~ U~ ki ki So,·yetlerde adam başına 
ıJ So tap diişüyor. 

rs.t ~\)·et Rusyayı bilhassa misal o. 
la.Jdeıı alıyoruz. Çiinkü orada da ihti
leliıl ev\•e] okuma yazma bilmiyen. 

e)
4 ~ ~-ekfınu yüzde 90 dı. llalhuki bu. 

te'I bir t erhangt bir amelenin cebinde 
"tıtı :,n k~~bı, tarlasında çiftini sil • 
tüt k~ koyıu kızının elinde Puşkinin 

•tabı g"rül _,_._.;ıı• <>nu .. o m(ml<'Uır • 
"-' ~e daha çok uzun m~e. 
"" ,. ·, Admtlamnm sıkla§tıra • 

e dllrınadaıı yU.rüyellm , 

~ t.1ilyon • Liralık 
~ce,,herat 
~ : baş <löndürticU bir rakam da.. 

bun 
~b Yanın en ı:engtn ada.mı Hay • 
~d at Ni.za.nunm sen·etl dillere des. 
~ ~ llu adamın senelik şahsi ge. 

" ~il ınIJyon liradır. Mür.e\'heratı 
da" httı a~er dolusudur. Kıymeti takrl • 

llay O ~ilyon 'J'iirk linumlrr. 
1'f bq. ln ~hat 1'1zammm oğlu bir gün 
ati ......, ~i~ g8.zet.ecisine: la' lıyor musunuz, demi~. babam 
~ d Londra.nm bir sokağım baştan 
bttterı Unranm en kıymetli mUcev _ 

alr• lıtRil~·ıe d()şeyebillr • 

yt• ~l~·olt ıuetecısı ne Cf'!V'&P vermJıı 
e- ......_ t;.. 1'tırn. Fakat ben olsaydnn : 

bıı ~ ·et aınma, dM'dlm, baba.nmn 
~lıtıa_'ll'\•ett onun İngiliz kralına uşak 
:&u~ manı olamamıstır • 

' n Şark h\ikümdarlan mfl1et1f'l
..._,,lı.~fa.hr yerine kendi ıııen·et ''e 
~~ t?rtı lemine ~h trklan için 
1-l"ı h ~ldtr ki, kendilf'rl :r.ena:tn oldu1<. 

ut"' "-\'~t' d~ rnhletlf'rl faJdrl~lş n nl
~: llıu .. ~ ~a.,,, nıillf'th•rinln esiri ve 8Ö • 

be' ~ Olrntışhır'! • 

ntJI 
tsııı 

mi'' 
fi'' 
ir&" 

r) 

Mısır Tahvilleri 
ı .. t{ a h Çeki' di 
'<!1 "e . 1 r e , 17 - YUzde 3 fe.
>e ttıı •krarniyeli Mısır kredi Fonsi-

10o3"illerinin dünkU çekilişinde: 
'&.ta.ıSenesı tahvillerinden 419,905 
~n,l'i 1 tahvtı ve 1911 senesi tah· 
~den 270,174 numaralı t&hvil 

tslardır,. 

E~kl 

SDVASô 
Bir N E1.z;1rırı. 

HATIRALARD 

Muhaliflerle Yapılan 
Müzakere 
M u~~i~~~~ı.n kap~;faş!zaak B o ş 

teklifi, Talat merhumun, ta
kındığı çok uysal hal ile öyle 
bir dereceyi bulmuştu ki, işin 
artık ciddiyet hududunu çoktan aştığı, yalnız 
muhaliflerin· hırsıcah - ile etrafı görmiyen göz- \1EŞRUT1YET 
!erinden kaçıyor. ve kendilerini Talatın göster-
diği bu caali teslimiyet ile her isteklerini kabul MECLİSiNiN 
ettirmiş ve bu müzaıkereden muzaffer çıkmış 
addediyorlardı. 

H albuki Talat, bu hareket ve tavrile müzakere 
esnasında bizi hayret ve telaşa düşUrdüğU gibi 

onları da halk nazarında, hakiki 
hüviyetleriyle çıplak bir ihtiras ar
kasında koşan. ve millet harp teh
likesi içinde bocalarken menfaat
lerini her şeyden üstün tutan bir 
güriıh haline sokmuştu. 

Merhum Talat, muhaliflerin her 
teklifini bilaistisna kabul etmiş gi· 
bi göründükten sonra, yukarıda. 
yazdığım veçhile, kanunu esasinin 
35 inci maddesine ait tadil teklifi
ne de, onların muvafakatleri şar
tını ileri sürünce, muhaliflerin de-
legeleri, büyük bir gaflet eseri o
larak, bu teklifi hiç teemmül et
meksizin, kat'i surette reddetmek 
gibi büyük bir hataya düştüler. 

Halbuki İttihat ve Terakki fır
kruu ekseriyetini muhafaza etmek
te ve kabine de bu ekseriyete da- • 
yanmakta olduğuna göre, nasıl ol
sa hal ve maslahatın icabına çok 
muvafık olan bu tadili elde etmek 
için hükumetin, muayyen şartları 
yerine getirerek müsbct bir netice
ye varacağı muhakkaktı. 

Memleket için, bir felaket halini 
alan muhalefetin bu tarzda de\'a
mına tahammül edilmiyerek mecli
sin feshile yeni intihabata srn<:hıl~ 
\;~.... ,. ........ m .. u:Ul evveı mu.şa a-
de ve tahmin olunabilirdL 

MUHALiFLE

RiNDEN 

"- Muhalif !ırka ile itilafa ait 
kon uşmalarımızm doğrudan doğru 
ya meclisi mebusan müzakereleri
ne taalluku yoktur. Ancak müsta.
kil mebus arkadaşlarımız tarafın-

dan mevzuu bahsedildiği için ben 

de birkaç ıöz söylemek mecburi
yetinde kaldım. Çünkü bu müza

kerede ben de, İttihat ve Terakki 

fırkası tarafından murahhas ola-

rak bulundum. İki gün devam e-

den uzun görüşmelerden sonra iti
lafa ait bir takım 
esasları kararlaş. 

tırdık, fakat 35 -
inci maddenin ta. 
dili meselesinde 
tillf edemedik. 
Bu sabah ta mu-
bvaasıt arkadaş

lara hangi cihete 
muvafakat edt>. 
ceğimizi söyledik. 
Kendileri Hürri -
yet ve ltilaf Fır
kası murahhasla. 
riyle görii§erek 
teklifimizin ka.. 
bul edilmediğini 

kat'f mahiyette 
bize hildirdiler." 

Rurada hu 
trıtihiın bahse mU. 
tPRllik olmPk Ü-

Salt Paşanın mec 
)isi me4:nuıan h11. 

zurunda geçen hlr 
hita.l:>esini, Tl"~ 
rutiyet tarih; ... , 

tetkik ıve uhlil 

B lnaenaleyh muhalifler, bu 
noktaları düşünerek uysal

lık göstermiş ve 35 inei maddenin 
tadil şeklini tasvip etmiş olsalar
dı, diğer noktaların ekseriyet fır
kası nam ve hesabına Talat mer
hum tarafından kabul edildiğini 
senet ittiha.z ederek hiç olmazsa 
kendilerini efkarı umumiye önün
de •· ıha faik bir vaziyette gösterir 
ve itilafgirlzlik mevkiine ekseriyet 
fırkasını düşUrürlerdi. 

lsfanbul mebusu ve o ıamanki Pafri' hanenin clilbaıı 
malıuf Koımicli 

~ec~klenn n11.7."
ra alabileceği 

bir hadise olmak 
tize re kaydeL 
mektcn kendimi 

gün daha teahhUrilnU meclbten ia
tediler. 

M ecllsl mebusanda bu suret
le "uzlaşma" keyfiyetine 

ait llent bir müzakere açıldığı için 
Talat merhum, söz alarak hUIA.sa
ten şöyle demişti: 

alamıyorum. 

8aıt Paşa, şöyle demişti. 

"- Beyninizde itillf müzakera· 
tı başlamış ve işittim ki hürriyet 
ve itila! fırkası, heyeti vtikcli. l
zalrklarının altısını İttihat ve Te
rakki fırkasına bırakıyor, altısını 

da kendisine terketmesini istiyor-

mu~! "tak ' · h .. krı. "Efendiler, buna sımı u u-

mettir,, dedim; halbuki menfaati 
vatan düşünmeliydi. 

"Sonra daha dedim ki, Hakkı 
paşa kabinesine dahil olanlarla 
celbi husumet etmiş olanlar müs
tesna olmak şartiyle. öyle bir kabi
nenin benim riyasetimde tcşkilirt1 
teklif etmişler. 

"Halbuki riyaseti vükelaya biri
nin tayini, munhasıran devlet re· 
isinin hakkıdır. Hatta yalnız kral
lık ile idare olunan de\'letlerde de
ğil, cümh uriyet devletlerinde d~i 
bu hak, devlet rcisinindir. Refık
lerini intihap etmek te reisi vüke
lanın salahiyeti dahilindedir. B~r 
siyasi fırkanın, hiç hakkı olmadıgı 
halde kanunu esasi ile başka ma
kamlara tanınmış hakka müdaha
le ederek vükela riyasetine istedi
ğini intihap etmiye kalkma.sına ve 
kabine i.zalarmı da birer birer irae 
eylemesine muvafakat olunur mu? 
Ulemadan olan Sabri Efendi, bu 
cihetleri bilmez mi? 

"Sonra, mesele neden zatiyata 

naklediliyor? Rica ederim, bu mec
lis, meclisi edeptir, meclisi milli -
dir. Dahilen ve haricen şeref ve 
haysiyetinin muhafazası şahsiyat
tan, zatiyattan tebaüde mevkuf-
tur. Böyle hareket, meclisin en
zarı hariciyede ehemmiyetini ten-

k . eder. Bunlar ise azim bir . 11 

hali buhranda bulunan vatanımı
zın menaf iine k.at'iyyen tevafuk 
etmez." 

S ait Paşanın bu üade!inde, 
uzla.şma netice11inde hüku

met azalan iki taraftan seçilerek 
te,kil olunurken, Hakkı Paşa ka
bineıine dahil olanlarla şahııdarı 
huıumet celbedenlerin, ka.bineye 
girmemeleri şartları görülmüştür. 
Uzla9ma mUzakeremiz esnasında 
bu noktalara muhalifler zımnen 
işaret etmekten geri kalmıyorlar
dı. Hakkı Paşa ka.binesinde bulu
nanların istisn8.!lından maksat, yal
nız merhum Mahmut Şevket Paşa 
idi, şahısları husumeti davet eden
lerin istisnaları teklifiyle de bil
huıea Talat, Cavit ve Babanzade 
İsmail Hakkıyı kastediyorlardı. 
Zaten Miralay Sadık Beyin "Hizbi 
Cedid" teskili sırrusında ileri ıürdü
ğü mevzulardan birisi de bu nokta 
idi. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

FIKRA 

Benzeyişler 
Atatürk: - Biz kendimize benze. 

riz, der. 

Fa.kat bazı Fransız muharririeri • 
nin kafası od.ır ki eğer herhangi 
memleket }'nınsaya benzemek iddia • 
sında bulunnuı.z 'e kendisini :Fran. 
sanın mane\i e\·liıtlan arasında say. 
mazsa, o, ) a 1Uo ko\·a, ya Roma, \'O.. 

ya ncrllni örnek edinıniştfr • 
Bizim anayasadaki son tadilleri • 

mizi ınünaka..5a eden bir muharrir , 
a~"IU mantık çıkmazına döşüyor: "Bi. 
zimle 'ancak damlannı hallet1iler 
ama, anayasayı Berlin Usliıbu ile tadil 
ettiler!" 
1·a1ıut, lfonıa, hatta Mosko\'a UslU

bu muharrir bu üç şclıir ve rejim 
hakkında büyük bir muhabbet farkı 
gt>zetenlerden değildir. 

Ne yapalım? Hiz kendi demokra. 
simizi ve onun prensiplerini se\iyo • 
nız. Çünkü bu \'atanı da, ii tünde o. 
turan milleti de~ biıtün lılırriret ve 
şe-refinıizi, \ e bundan ba.~ka ~n ~ 
yıla ynJda5an kalkınma da\"amrzın 
biitün başa .... annı onlara borçluyuz. 
Fran!11aya tam benzll ettk fransız mu. 
lıarrfrlerine Ö\'Ünme frrsab vermek 
için, lokantalarda garsonlarmuzın 

müşteri kafasına tabak ahnalannı 

pek te arzu etmiyoruz, Fransızlar 
garp me«leniyetl aleminde nasıl hu • 
susi bir çeşni iseler, hiz de kendi mlJ. 
li karakterlnıize göre ayn bir tad 0 • 

lacağız • 
Loııdnı şofiirh~riııin son derece tf>r. 

biyeli olması İngiltcre~i demokrat ol. 
maktan alıkoymadı~'l whi, bi:r.im de\•. 
let~i olnınklığmuz da bizi mutlaka ne 
faşist, ne nRs~·onnl - so ynlist kdar: 
Hem demokrasi hakımmclan de,·let • 
çili~i bu muharrirler bizimle de~il, 
l..eon Blum ,.e ekseri~·eti ile mUna • 
ıka.o:a etsinler. - Fatay • 

Bay ve 
Bayan 

D a h i l i y e V e k i l i ve 
C. H. P . Genel Scim:teri B. Şük.. 
ru Kaya C.H.P. llyon kurul, halkevi 
başka11pıklurına ve genel Ispektörlük
lere aşağıdaki • tamımı göndermiştir. 

"'l'ürkiye Büyük Millet meclisinca 
bazı unvanlarm ilgası hakkında kabul 
edilen kanunda türkçe konuşmada ve 
yazıda erkek isimleri yanında herhan 
gi milletten olursa olsun bay ve ka 
dm isimleri yanına bayan konulması 
kab'.ıl edilmişti. Bazı gazete ve risale 
lcrtle buna riayet edilmediği gelişi 
güzel kuJJanıldığı gürülmektedir. Her 
ecnebi lisanda kendi lehçeleriyle mut
tariden kullanılan bu unvanın Türk-.. 
çeye yerleşmesi dilimizin güzelliği ve 
zenginliği için lazımdır. Binacnleyh 
Türkçe yazılarda ve basılarda her ne 
milletten olursa olsun ismi geçenlerin 
cinsiyetlerine göre bay ve bayan keli
mesinin konulması ve fransızca Al-

' 

Meclisi mebusanda bu uzla,ma
nm hW!lulünü hüsnü niyetle arzu 

ve tavassut eden miistakil mebu~ 
ıar, &0n dakikaya kadar bu uzl&f
ma Uzerlnde çalıştılar ve milsbet 
bir neticeye varmaktan da Umitle
rlni kesmediler. 

Dünyanın En Küçük 
manca, lgilizoo ve sair muharrera ta 
o dilin bay ve bayan makamına kaim 

. . olan unvanlarının kullanılması Türk 
Takunyesi 

Filhakika, biltün meselelerde za
hiri anlaşma izleri tesbit edildikten 
sonra iş, müzakerenin asıl siklet 
merkezini teşkil eden kanunu esa
sinin 35 inci maddesinin tadili tek

lifine gelmiş ve orada dayanmı9, 
kalmıştı. 

Müstakiller tarafından yapılan 
mükerrer teşebbüslere rağmen mu 

halifler, bu tadil teklifini, yeni tet
kil ettikleri Hürriyet ve ItiW Fır-

k8.!ltntn anahatlanna mugayir g<:>

rerek kat'i surette ;>ine reddettiler: 
"Programımız değişmedikçe bu 
hususta müzakere bile kabil değil
dir" dediler. 

lşte bu ahval ve şerait içinde iti
laf müzakeresi bittabi suya düş

milş oldu. Fakat mlistakil mebus

lar son bir hamle daha gösterdiler. 
Hükumet tarafından tekli! edilen 
tadilde, biri meclisi mebusanın 

feshi, diğeri harp halinde meelisin 
tatili olmak üzere iki şık mevcut-
tur. Hürriyet ve itilaf fırkasının 
programiyle tezat gösteren fesih 
keyfiyetinden sırrfır rln " 1 '1' 

ha.rp halinde meclisin tatili ı;ıt:kliıı· 
de olarak maddenin tadili ile ikti
fa edilirse. fırkalar arasında itilafa 
engel bir hal kalmıyacaktır, dedi
ler. Bu esas dairesinde uzlll.fma 
imkanını bir daha ar~tırmak mak
ssdi vle tadil müzRkPresinin birkac 

Ankarada Bozkurt mahallesinde 
Kuran sokak No - 3 de Fikret ya· 
zıyor: 

_ .. 5 saatlik bir çalış.madan son· 
ra küçücük bir takunya yaptım. Ta
kunyanın boyu 0,019, eni 0,008, «ayı. 
yışı 0,015 uzunluğundadır. Çivisi iğ
ne uçu kadardır. Hurma çekirdeğin· 
den yapılmıştır. Bu takunyaya (dün
yanın en küçük takunyası) demek 
caiz olur mu? 

Bir santimetre mlkA.bı cesametin
de fotoıraf makineleri bile yapıldı· 
tını hatırlarsanız, el emeğile hazır· 
lanan takunyanın dünyanın en kU • 
çük takunya11 Unvanını kazanmıya
cağı meydana çıkar. Mamafi, biz •· 
serin orijinal olduğuna kaniiz. 

• 
Afyonda Otobüs İtleri 

Afyon ve havalisi Şoför ve Maki_ 
nbtler Cemiyeti reisi bize gönderdiği 
mff<tubunda, son BaJadiz faciaıımı 
izah ederek şunları yazıyor : 

"- Çarpışan otobüs, lspart.a aey • 
rUseferine aittir. Aslanlar adiyle ta _ 
nmmış olan otobüsün şoförü de ts -
partalı Süleyman adında bir arka • 
daştır. 

n+ohUcı sevrtls<'f",.· '"'" ...,,mta lı:a 
.u.ı dahilinde tedbıı h::. • ıııuı1ştır. & 

fere çıkan btitün otobüsler fennf mu
ayeneden geçirilmektedir. Cemiyeti • 
mize bağlı bulunan şoförler, meslek -
lerinde cidden meharetli ve tecrübeli 
arkada.şiardır. Bu bakımdan mınta-
ka.mız da.bilinde arkadll.$larmuzın e • 

linden bir kaza da çıkmıı değildir. Ce 
nıiyet ve esnaf, teknik ıeyrüsefer e
saslan üzerinde daimi bir tenıaS 
içindedirler . ., 

• 
Uzun Süren Hastalıktan 

Sonra ... 
Kumkapıda Havuzluhama.mda 45 

numa.ra.11 evde otura.n bayan Naz.lı 
yazıyor: 

"- Geçenlerde ölen kocam Mor • 
ses için bazı gazeteler yanlış ha.her • 
ler neşrettiler. Monte&, uzun zamq. 
da.nberi inmeli bir ha.ata idi. Hut.alı -
fmm tedaviısi için her çareye b&f vu. 
rulmuttur. Kendiainin ölüm.ti günü, 
icra.dan alacağnn ola.n mebllğı tahıil 
etmek üzere evd~n aynlınıe. hutanm 
yanma da ayni evde oturan ka.rde -
fiml bırakmıştım. 
Başka şekilde serdedilen miltalea • 

lamı hakikatten uzak olduğunu yaz. 
maru.zı rica ederim.,, 

• 
Bol Miktarda Şap Madeni 

Şaphane ~nçler Birliği Reisi H. 
Gilner lmzaaiyle yazılıyor: 
"- Klğrt imalinde kullanıldığını 

h;ittir-fn•~ .... .,..., ., ~pnj nrı \,;,,,,.-:_· 

Şapha.ne .. ıeı Kc:~nu\,. bol n:ııkuı.ı 

bulunmaktadır. Saf halde bir ton şa.. 
pın İzmit fabrikasına otuz liraya mal 
olacağı, Uç ay evvel burada derin 
tetkikler yapa.n en eallhiyetli bir 
mütehuııuı taratmda.n t.Mbit edilmif. 
tir. 

AIA.k~arla.nn ~uaı: dikkatınl bu lerin medeniyet ailesi içerisinde her 
klymeth maden üzenne çekerseniz milletle beraber m.. · . 'h 

leket ek · . kü .. k 1 b' usavı \e cı anşu-
memdah k onomısı çu te 0 sa ır mut bir lakabla anılmasını temin e-
teY a azanacaktır.,, d er. 

• Zaten beylik, Paşalık, Ağalık. Ho-
Karanlık Sokak calık. Hanımlık lakablarının kaldırıl-

Okuyucularımızdan H. CelA.leddln ması bu maksada müstenit idi. Bütün 
Şenyüz gönderdiği mektubunda şun- vatandaşların ve Türkiycde yabancı 
lan yazıyor : lisanlarla gazete ve risale neşreden 

"- Kuımpa.şa., Yeldeğerıneni yabancıların bu esasa riayetkar olma 
mahallesi Şeyhveli sokak No. 5 smı rica ederim." 
te oturuyorum. Senelerdenberi kal • 
d.ırmu ta.mir görnıiyen bu S<»cak, ya. 
mı toz topraktan, kıım çamurdan 
berbat bir hal almakta.dır. Bu yüzden 
mahalle sakinlerinin sıhhatleri bozul_ 
maktadır. 

Herhangi bir f el ak et vuku unda 
"yolsuzluk yüzünden" itfaiye bu so -
kağa gim1ekte müşküllt çekecek e
peyoe nüfusu bulunan bu sokakta 
herke8in mal ve canı büyük tehlikeye 
girecektir • 

Hemen hemen her evde elektrik ce
reyanı Yardır. Buna rağmen, ahalisi 

164 Milyon Tahsuat 
Yapı!dı 

Ankara, 17 (TAN mubirinden) 
- 1936 mali yılı tahsilô.tı 164 milyon 
503 bin 218 lirayı bulmuştur. Bunun 
9 milyon 718 bin 611 lirası sabıka, 
153 milyon 785 bin 201 lirası haliye 
tahsilatıdır . 

Arkeoloji T alcbeıi Kayseri de 
Kayseri, 16 (Tan) - Arkeoloji ens 

titüsil talebe grubu profcsörlerile bir 
likte şehrimize geldi. 

kalabalık olan sokakta bir tek lamba -------=========
yoktur. Karanlıktan istifadeye kal -
kışan münasebetsiz kimseler eksik nl 

•• 

birinin boğazına bir şahrs sarıldı. 
Asayi!t cihetinden ehemmiyeti a.şi -

klr bulunan iki llmbanm sokağın 

mUna.sip yerlerine taktmlması bura -
da oturanlan bUyük bir 111kmtıdan 
lrurtaracaktır . ., 

---~--- ..... Bayra.mlarımızm sah;,.· ı. 

..... ı.uı.~ .. ıul Uu.;.l• ı..~. 

yız. Göklerimizin korunmasını, feta
kete uğrayanların yardımına koşm~ 
ğı, kimsesiz yavruları öltimden kur
tarmağı unutmamalıyız. 

~---
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DÜNYA ŞAH • p 
YAZAN: 

istif af ar, A ziller, Tayinler 

Bürolarda yapllan 
değişmeler sahalara 

tesir etmemelidir 

·Bayram 
maçlarının 

hakemleri 

81asko lbanez 

ÇEViREN: 

ESERLERiN
DEN TER
CÜMELER 

<YAZAN: EŞREF ŞEFiK> 

B. İ. T. O. K. Komitesi ta.. 
rafından tertip edilerek dört 
bü.}·ük kJübümüz arasında ba.} -
ram günleri Taksim stadında 

yapılacak olan dostluk kupası 

~larınm lıike.mlikleri için düı 
akşam toplanan komite aza.. 
lan, başa.ntrenör Mister Boust, 
Şazi Tezcan ve Sadi Karsaru 
namzet olarak kabul etmişler -
dir. 

Futbol Federasyonu Reisi Hamdi Emin Ankaraya gidemiyece
ğinden istifa etti ... 

_Futbol işleri Başkanının çekilmesini ilk defa böyle yazmıştık. 
Bıraz sonra o haber şöyle değişti: 

Hamdi Emin Çap merkezle noktainazar ihtiiaf ından dolayı is
tifasını vermiştir. 

Bayram karşlla.şma.lan bu 
hakemler tarafından idare edi . 
lecektir. 

Futbol Başantrenörü Buts merkezin emrine itaat etmedie-inden 
vazifesinden affedilmiştir. 

Biraz sonra ayni haber gazete sütunlarına böyle geçti: 
Fransız Tek Seçicisi 
Yine Memnun Değil 

Baş antrenörün merkezin davetine r-------------
icabet etmemesi mevzuubahis değil
dir. Bilakis merkeze gitmek üzere is
tediği avans gönderilcmediğinden ken 
disi çekilmiştir. 

YUzme antrenörünün vazifesine 
tahsisat yoksuzluğundan nihayet ve
rilmiştir. 

Bu haberin henüz ikind şekli gaze
telerde çıkmadı. 

:Atletizm baş antrenl.:ni Amerikalı 
Luviz ise, antrenf.rler mangasının av

det işaro::Une ilk ayak uyd'.lran miıtt:·· 

lıa.ss s oldu ... 

Bu rı.ntrenörler getirtilirken, vere
ccsimiz paraya glıre, hangi şubeicrdc 

rıc dereceye kadar istifade edebilece

ğimizi, zararlı veyahut karlı çıkııca-1 
ğımız noktalan yazmıştık. Ayni nok
talara tekrar tekrar avdetle "ettekra
rU basen velevklne yüz seksen., vazi 
yetine düşmek niyelınde değfüm. 

Fakat şu değişikliklere, şu tayinle
re ve azillere bakıp ta insanın kendi 
kendine bir çok §eyler sormamasına 

da imkan yoktur. 

~~ ~~ 

··t!FJ. 
Y~:~-
~~ 

Bu antrenörlerin her birini getirtir

ken, federasyonlar merkezden mezu

Afletızmde e§slz olan 
sırıkla yüksek otlama 

kırdılar 

Fra.nsrzlann futbolde İtalyanlar, 

1 A vusturyahlar ve diğer bazı millet

: ler gibi tek seçici usulünii kabul ettik 
ı Jeri malumdur. Fransız tek seçıdsi ta

l biat itıbanle Fransu:dan ziyade lngi-
1 Iıze benziyor. Az konuşuyor, n~r mu-

1 vaffakıyet öni:nrle sevınip, şapkasını 
ı havnya alm ~·)r. 
l ln~lter\!de lngıliz ordu takımını 6-

j O gibi uıilhim t.ir farkı:ı nıağlfıo e len 

1 Fransız ordu h~kımmı cia tek scçicı 
j yapmıştı. Maçtan sonra gazet.c•~ılere 

il Fransız )~•J!lcLları ba!tkmda ~·ı 'lları 
soylemıştır: 

' - Evet 6 O gibi bir muvaffa lc!)et1 

1 takdir ederım. Fakat bızimkiler K:ı!t> 
1 tinlerinde ve açıklanııda topla oyna! dıkları ve fazla dripling yapa.r<iic \''1-

r 

kit kaybettil:ıE:rıni teessürle gci 1d1iru. 
Mağlup İngilizlerin hedefe dosdoğru 

1 

giden hücumları bence daha güzelrlı. 

\ 
Ayvalık - E dremit 

Ayvalık, (Tan) - Pazar l,'Ünu ye
Amerikaltlar ni yapılan stadyomda Ayvalık Idman 

rekorunu ela Yurdu ile tı:dremit ldman Yurdu ara-

Burada gördüğünüz Varoff 4 metre, 
39 santimetreyi a~mıya muvaffak 

olmu§tur. 

smda yapılan mmtaka k ·.:fası maçını 

Ayvalık İdman Yurdu 2-1 kazanarak 
kupayı a:mı~tır. 

Ankara Sporu tam 
netice verecek 
şekilde canlandı 

niyet almışlardır elbet .. Bu mütehas- Ankara, (TAN Muhabiri Yazıyor) - Ankara, spor hayatının 
aıslarm memleket sporuna getirecek- faal bir merkezi olmıya başladı. Bundan bir kaç sene evvel, A nka
leri faydalan, gençlerimize kazandı - rada yerleşmiye mecbur olan İstanbul sporcuları, haftanın spor 
racakları şeyleri izah etmişlerdir. haberlerini İstanbuldan beklerlerdi ve uzaktan olsun, Fener, Ga
Takriben kaç sene hizmet ettikleri latasaray, Beşiktaş ve diğer İstanbul Klüpleri etrafında dönen en 

takdirde göze görUnUr neticeler elde hurda dedikoduları bile alaka ile takip ederlerdi. 
edilebileceğini de şüphesiz bildirmiş- ---------------- O zaman Ankarada spor, !stanbu
lerdir. B 1 y la. göre çok sönüktü. Bunun sebeple-

Bu vaziyetlere vakı! olan merkezin U gar - U nan rl de gizli değildir. Halk henüz kuv-
mezuniyetile angaje edilmiş o!an an- vetli bir spor terbiyesi almamıştı. Kuv 

trenörlerin vazifelerine, ya parasız- F Ut b Q 1 Ü vetli klUpler azdı. Tem.aslar pek na-
lıkta.n, ya tahsisatsızlıktan nihayet 1 dir oluyordu. Ankaranın tek sahası, 
vermek acaba doğru mudur'! T • istiklal sahası, şehrin merkezine u-
Eğer bunlardan umulan iatifaq.?ler em asa geçıyor zaktı, gidip gelmek, güçtü. Halbıki 

temin edilemiyeceğine merkezce ka- So!ya, (Tan) - Yunan Futbul Fe

naat getirilmişse, sebeplerini bizim de.:asyonu, Bulgar futl.r:,l federasyo

de bilmemiz gerektir. nuna gönderdiği bir teklifte, bundan 

bu~Jn vaziyet tamamile değişmış 1.Ju-

lunm a ktadır. 
.Ankaralılar, spor hareketine karşı 

yalrın bir alaka duynuya başlamışlar-
Maamafih, antrenörlerin iyi veya sonra iki memleket mılli futbol ta.-

fena oldukları henüz malfun olacak 

fırsatlar da pek çrkınamışt.Ir. 

Havuzsuz bir yere yUzme antrenö

rU getirtilirse, gelen antrenör meşhur 
Vaysmüller dahi olsa büyük bir şey 

yapamaz. Onu evvelce düşünmeli idi. 
Futbole üç antrenör ısmarlarken, 

çalıştıracağı elemanların 'imkan ve 
vaziyetlerini, yol masrafını gönderir
ken hesaplamak lazımdı. 

kımlan arasında ~la.r yaptlmasıru 

istemiştir. 

Bulgar federasyonu, bu teklifi pren 
sip olarak kabul etmiş ve evveli Yu-
nan fatbol takrmmm Sofyaya gelerek 

Bulgar milli futbol tak1mile karşılaş

ması ta.ka.niir etmiştir. Bulgar milli 
takımı da daha sonra Atinada Y man 

milli takımile oynayaea~tır. Bu kar

şılaşmalar, her sene yapılacaktır. 

Bulgarlar da buna m,ıkabil, mayıs 
ayırda Belgratta yapılacak jimnastik 
oyualarma iştirak edecl·klerdir. 

ramımız yoktur. Bence o program bü

ltin federasyonlardan <!aha elzemdir. 
Aksi takdirde masa başlarındaki 

Şu son vaziyetlerden görlilUyor ki, 
yapmak istediğimiz işlerde, paramıza 
ve vaziyetimize göre, insanlarla de- hareketin bereketini Mhalarmıtzda 
ltmlil'Mfk bir kac senelik bir -oro.r- bir türlil görmek kısmet ola.mu. 

dır. Ankarada bir çok kuvvetli klüt>-• . 
ler doğmuştur. Sonra, Ankaranın 

• 
spor hayatına canlılık veren bir başka 

amil da.ha vardır ki, onu belki de 

başta saymak lazımdı: Yeni stadyom. 
Balkan memleketlerinde eşi bulun

maz bir spor sahamız da var artık ... 

Kışın soğuk günlerinde, sahadaki ha.
r~ketleri zevkle takip edebilmek jçi.c. 
stadyomun hiçbir eksiği yokbur. 

Federasyon merkezlerinin Ankara
ya taşınması da belki bir amil oldu. 
Hulasa, Ankara spor hayatı, artık 

lstanbuldan geri değil ,belki onun hi
zasında ve fersahlarca ilerleme·";e mil-e· 
heyya bir vaziyettedir. Burarla da 
didinmeler, klüp rekabetleri, mmta
kaya sitemler, §iddetli ithamlar, hat
ta ayartma te§ebbUslerl... Neler, ne
ler yok..-1 

Faik Berçmen 

G ece, iyiden iyiye basınca, 
tuz yüklü olduğu halde, 

San Raf ael gemisi, Cebelüttarıka 

gitmek üzere, Torrevieja limanın
dan ayrıldı. 

*• •• 

i 1 k 
şimdi .. Deniz mürekkep gibi kal'Y 
Elbiseleri demir gibi ağır .. Hele•· 
yaklannm altındaki papuçlar, i~ 
kocaman kaya parçası ... 

~r~&i;fEYolculuk 
suru çuval yıgıl-

Yorulmuştu .. Dinlenmek uzetf 
sırtüstü uzanınca, ağzından akşs.Jll 
yemeği çıkmıya başladı. Hay uğllt' 
suz yemek, hay .. Ne büyük bir ~ 
tabla yemişti. .. Artık her şey ~I~ . 
yordu. Burada bir hayvan gibl 
lecekti. Fakat belki ... Belki geliP '1 

mıştı Ve giıver -
tede yürüyecek yer kalmamıştı. sırığın yanma oturdu ve etrafa bak nu bulurlardı .. Bekledi... Etrafı; 

bir daha göz gezdirdi .. Ve son 
kuvvet ve ümitle kulaç atmıya JıD' 

Tayfalar, provadan kıç tarafa geç- mıya başladı .. Denizin kara ayna-
mek için, çuvalların üstüne ince, sında, ışıktan birer serpantin gibi 
uzun kalaslar koymuşlardı.. Bu- yıldızlar pırıldıyordu. yuldu. 

Ağzına tuzlu ve acı suların dol' 
duğunu hissediyordu. Gözleri it" 
ranyor ve dalgalar başının ustilll' 
den geçiyordu. Kollan da iyice ır 
yuşmuştu. Başı ağırlaştı.. t.J~ 
mak... Uyumak istiyordu. Goı,
baktı .. Yıldızlar birer kan dalll~~ 
gibi kırmızıydılar. Oooh ! Kenc:Jll" 
bırakırverse de sular onu bir sJ' 
lmcak 2ibi sallasalar, ve uyus'-' 

nunla beraber tahtala!lll üstünde Gemi, dalgaları yardıkça, su 
yürürlerken, denize düşmemek i- damlaları delikanlının yüzüne ka-
çin müvazenelerini zor temin ede- dar sıçrıyordu... Guanillo ha -
biliyorlardı. yat güzelmiş be! diye düşündü. Son 

Gece güzeldi. Bol yıldızlı bir ilk- ra seslendi: 
bahar gecesi.. Zaman zaman esen - Baba Chispa.s, bana bir ciga-
meltemle yelkenler, iyice şişiyor ve ra versene! 
sonra kapanan iki kanat gibi buru- - Gel, al! .. 
şuyordu. Mürettebat, beş eski tay- Delikanlı, yine dtişlinmeden, ge-
!a VP. hir Vl'nj df!lilurnhnon ;ı...,rç.t m1nin kenarına yerleştirilmiş uzun 
ti. A'kşanı yemeği, linıaıılln.n .,;Ihıl• ıu~ ıı..cu ....... ,....,,_ • --- _::--:.-n 1 •• -r-

koşmıya başladı. Rüzgar, dinmiş 
ve yelkenler buruşmuş, baş direğin 
etrafında toplanmıştı. 

B ir aralık ıA\lyük annesınt.~! 
tırladı. Şu saatte ihtir 

kadın muhakkak onu düşünUY~ 
dur ... Onun gibi dua etmek ı.stµ 
ve şunları mırıldandı: Ey kadir t 

lalı ... na. ... Fakat birdenbire a.I<l~V 
bir şey geldi ve duayı bırakaTP' 
kızgın bir sesle: 1f 

madan önce yenmişti. 
İhtiyar deniz kurdu, Chispas Ba

ba, tuz çuvallarının bir kenarına o
turmuş, patronun son talimatını 

kendi kendine tekrarlıyordu. Onun 
biraz ötesinde, gemiye yeni giren 
Guanillo oturmaktaydı. Delikanlı 
için San Rafael'e girmek büyük bir 
bayramdı. Bundan sonra artık her 
zaman, karnını doyurabilecekti. 

Bu köhne tekne Guanilloya bir 
amiral gemisi gibi muhteşem gö
rünüyordu. Hele yemekler ne bol
du öyle .. Bu akşamki yemek neydi!. 
Delikanlı, ömründe ilk defa olarak 
kanımı, böyle mükemmel bir su
rette doyurmuştu. 

19 yaşındaydı. Bir çok, gö.in 
!erini yan aç ve yan çıplak bir hal
de geçirmişti. Bütün gece ka.h in
Iiyen ve kih dua eden, romatizma
lı büyük annesinin kulübesinde ya
tardı. Gündüzleri, kuma çekilmiş 
sandalların indirilmesine yardım e
der ,balık sepetlerini boşaltır, ton 
ve sardalya avına çıkan yelkenlile
ri, biraz verirler ümidiyle elinde 
bir kapla karşılardı. 

Ş imdiyse, Allah Chispas Ba
badan razı olsun, bu sefa

letten kurtulmuş ve hakiki bir ge
mici olmuştu. Ona gemiye çıkar 
çıkmaz sağlam ve iri a.yakka?ılar, 
bir de güzel kasket vermışler-
di. Delikanlı. daha hiç böyle kun
duralar giymemişti. Fakat hep. -
sinden çok, onu sevindiren şey, .?ır 
geminin içinde bulunmaktı. Şup
hesiz ki, gemicilik biltün öte~i ~~
natlardan ve işlerden da.ha ustun 
ve gür.eldi. 

Guanillo, bunu gözden kaçır-
ma.dan Chispas Babanın sözlerini 
dinliyordu. İhtiyar gemici: 

_ Evet, iyi bir meslek seçtin! 
diyordu, yalnız. gemicilik çok teh
likelidir evlat.. Göreceksin! Hele 
benim yaşıma gelinciye kadar ne
lerle karşılaşacaksın! .. 

Sonra biraz susarak: 
- Haydi ko~ evlat! .. dedi, pro

vadan bak bakalım, önümüzde ge
mi falan var mı? 

Delikanlı yerinden kalktı ve ka
la.sa eıçradı ve koşarak uzaklaştı. 
thtiya.r yine bağırıyordu: 

_ tyi dikkat et evlat! 
Guanillo; çoktan provaya. var

mıstJ. Yelken jolerlnin bailandıb 

- T am bu sırada ansızın sert bir 
yel çıktı; ve gemi cızırdı

yarak yana yattı. Guanillo, düş
memek için yelkenin kenarına ya
pışmıştı. Fakat rüzgarla birdenbi
re şişen yelken, delikanlıyı hızla 
boşluğa fırlattı. Sular bir anda ya
rılıp kapandı.. İhtiyar gemici, de
likanlının denize düştüğünü gö
rünce hemen haykırmıştı: 

- Hey, arkadaşlar, denize biri 
dilştU .. 

- Alçaklar! Haydutlar, beni 
raktılar.. ~ 
Donmuş bir kütle gibi kara.t1

1 ~ 
sulara daldı ve tekrar çıktı. Şi~ 
yıldızlar kararmıştı. Semadan U' 
ha siyahtılar. Bu son bakıştı. 1/ ~ 
cudunu kımıldatamıyordu .. Kund~ 
raları .. Ah bu mel'un kunduralat~ 

Gözünün önUnden bir sürü gj. 
geçti .. Yelkenler .. Yelkenler .. S .ff 

kıvrıldı ve sonra suların boğdı». 
şu sözler, ağzından r) >küldü: 11 

- Ey kadir Allah!.. Ey kadl~ 
Ah, haydutlar, domuzlar; beni 
raktılar .. Beni bıraktılar .. 

Guanillo epey daldı. Sonra ken
dini toplıyarak suyun yüzüne çık
tı ve geniş bir nefes aldı.. Önüne 
baktı: Gemi, pek seçilmiyordu .. 
Yalnız uzakta beyaz bir leke görür 
gibi oldu. O istikamete doğru ku-_ 
laç atmıya başladıysa da bir daki
ka sonra beyaz leke de karanlığa ------------

kanştı. Balı kesirde 
Ayakkaplan suyla dolunca kur-

şun gibi ağırlaşmıştı. Hayatında L ·ıg maç!arı 
ilk defa giydiği güzel kunduralara 
şimdi lanet savuruyordu. Kasketi 
şakaklarını acıtıyor ve pantalonu Baş 1ad1 onu derinlere çekmek ister gibi o- t' 
luyordu. Delikanlı o zaman için- Balıkesir, (Tan) - Havala~ 
den: zuk git;ucsi yüzü:ıden ~iınd!yC iilJ 

- Sakin ol Guanillo! Soğuk yPpılam:yan mmtak.ı lig ınac:111' 
kanlı ol! diye mırıldandı. bu ha:hı başlan:lmıtJi:ır. llk :t!l",ıJI 

Kendine güveniyordu .. Yorul - na lv•nan yurıl·ı ~le himan ı.:ncil ,. 
madan epey zaman yüzebilirdi. smda yapıldı. Sabahleyin yapılaJl 
Hem, şüphesiz ki gelip onu arıya- çükler maçını Yurtlular kazand1• 

caklardı. Hiç kolay kolay boğulur rinci takımlar maçı çok zevkli bit 
muydu? yundan ':)()nra Güçlülerin 3-0 gııl 

Filvaki babası denizde boğulmuş sile bitti. 
tu amma, o vakit kışmış; ve fırtı
na varmış .. Fakat şimdi, deniz sa
kin, ve gece yıldızlı .. Böyle bir ha
vada boğulmak enailikti ... 

Hem böyle dtişünUyor ve hem 
de yüzüyordu. Bir aralık: 

- Hey arkadaşlar! diye bağır
dı, Baba Chispas! Neredesiniz! .. 

Her ağzını açtıkça sular boğa
zına doluyordu .. Hay lanet olsun! 
Bir zaman geldi ki artık suyun U
zerinde zor durabiliyordu.. Evet, 
uzun müddet yorulmadan yüzerdi 
amma, burda değil .. Kendi sığ sa
hillerinde.. Orda güneş, sulan pı
nl pırıl pınldatır .. Çakıllar, insanın 
ayağma ta.kılır .. İşte Guanillo ken
di sularında, gümüş renkli balık
larla oynıyarak yüzerdi ... Halbuki 

YuCJoslav • BulCJar Ji 
nast ik Şenlikleri g; 

Bclgrat, (Tanl - Yugoslav • a; 

gar dostl•,k paktının imzalanJtl~ 
dan sonra iki memleket sporcul~1 

rasında kaynaşma ve ya kınlaŞfll9 

aliyeti görtilmektedir. Bu cümled611~ 
larak burada Yugoslav SokuUarl f 
liği,Bulgıır spor ve jimnastik"YıJJI 
teşkilatının, Sofya ve Belgratta ıı' 
terek jimnastik şenlikleri yapıttı' 
için teklifi kabul edilmiştir. Dk o~ 
lar, Sofyada Milli tiyatroda zıt' 
14 ünde yapılacaktrr. O esnadll tıl 
fireten Yugoslav Sokııllarındatı 
kişi de Sofyada bulunacaktır 
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ICUM~DAMLARIM 
~ATı~f;\R~ , -

Kurtuluş Savaşının 

/ik Günlerinde 

Gökderetiy.an G 
çetesi nasll 
tepelendi 
Ç ok geçmeden, dediklerini yap 

la tılar. O koca topları, araba
,.~a nasıl yüklediklerini düşmana 
:ermeden, bizim tarafa nasıl ge 
~an klerin~:. hala .şaşarım. Sonra
d sorup ogrendım. Bu işi o ka -
n~ Wltalık.la yapmışlar ki, kimse • 
nın ı:mu bile duymamış. nkin mer 
h erı taşıyıp arkasını aldılar. Ni· 
p:;et sıra toplara geldi. Onları da, 
, _ça parça dağ yollarından, gece. 
ilen ·· . 
1 

yurUyerek, gilndüzleri çahlık-
l ar ara.sın da gizlenerek, bin zahmet· 
e taşıdılar. 

X Me:miler, epeyce işimize yaradı. 
0P1ardan i.stüade edemedik. 
Mermileri, bilhassa. trenleri u-

çurmak · · ' B ıçın kullanıyorduk. 
nu unu da bakın nasıl yapıyorduk: 

şnıanla aramızda. çarpışmalar 
llkla,t k irtn· ı tan sonra, trenlere zırh ge 
~ ışlerdl. Adana ile Osmaniye a. 

ındat 1 yalnız zırhlı trenler işli
:du. Halk zekası, buna karşı da 

bir almakta güçlük çekmedi. 

1 
:Kocaman top mermilerini, ray-

a.rın alt kısmına gömüyor, belli ol
~acak tekilde, üzerine, demirden 
,.;ıeu tapa.yı koyup bırakıyorlardı. 
k en geçerken, yaptığı tazyikle 
J apeuı patlıyor ve tten berhava o. 
lı~~Ordu. Bu basit usulU kullanarak, 

Çok tienlerI yollannaan aliXoy-
Jnıya ınuvaffa'.k olduk. 

D nşman, hayretler içinde idi. 
\'U Bu vesaltslzlik içinde, bir a
koç TUrkUn, zırhlı trenlere ka~ı 
U Yabilınesi, nasıl mümkün olabi-

Yordu?. 

YAZAN: 

Salahaddid 
GÜNGÖR 

Öyle günlerde yaşıyorduk ki, 
herkes, aklının erdiği, glleünün yet 
tiği kadar, milli davaya hizmet yo
lunda birleşmişti. Mermi ile tren
lerin uçurulduğunu gören müstev
liler daha ihtiyatlı hareket ediyor-

lardı. 

Bunun Uzerine, halk zekası. ye. 
niden işlemiye başladı. Kcş.f edilen 
yeni tahrip vasıtası şu idi: Trenin 
geçtiği hafırlı yeri taş ve kumla 
doldurduktan sonra, daha gerideki 
rayın vidalarını çıkararak hazırlı
yordu. Tren, bu vtdırtlın"'SoıtttlmU 

hat üzerinden, hiç bir şey farkedc
meden geçiyor ve ilerideki dolgulu 
yere gelince, geçemiyeceğini anlı
yara.k geri dönüyordu. O zaman, 
köylüler, tren geri dönmeden biraz 
evvel, yerinden çıkardıkları rayı çe 
kip alıyorlardı. Tren bu vaziyette, 

Amerikan biçimi ilanı aşk 
işte böyle olur 

~~er-ikalılar her geyden bize ga~P gelen .hareketler yap~rl~. Avrupa. 
arın pek akıllarına sığmıyacaj{ bır ha.reketı Harold Hulm ısmmdeki genç 

~Pltılf~. Aylardanberi izdivacın& U:ip o~~uğu Florence . ~urlbot'un 
tilrm nik8.hlanmıya. gönlü yatma dıgmı goren erkek, kendmı kızın L 

l>artıınanmdaki kalörüere zincirlemie ve bütün sa.a.tlerini orada fal aç _ 
lbakıa geçirmiştir. Genç zincirini çözmemekte israr etmektedir. Buna 
:Ukaıbil kız da zincirini çözmeden oevap vermiyeceğini iddia ediyor. ..:::da.ki resimde ~ 1frkm prip vaziyetini güle güle seyrediyor. 

n~ ilen, rıe geri gidcmiyerek oıcıuğu 
yerde kalınca, zırhlı trene veriyor_ 
lardı kurşunu ... 

Bu ani baskınlar zırhlı trende se
yahat edenlere çok heyecanlı daki
kalar yaşatmakta idi. 

M üstevliler bir iki vak'adan 
sonra akıllandılar. Hat üze

rinde bir yerine üç tren işletıniye 
başladılar, trenler, yan tarafların_ 
dan zırhlı idi. 

Köylüler, trenlerin altı zırhsız 
olduğunu anlayınca; bu sefer de, 
başka bir taarruz planı tertip etti
ler. 

Trenler, baskın korkusile, öküz 
arabası kadar ağır giderdi. 

Silahlı köylüler, bu yavaşlıktan 
istifade ederek, hat üzerindeki kil
lik Jtöprülerin &ltına ... klanır. ora 

dan, vagon içindekilere ateş eder -
lerdi. 

İstilacı düşmana karfı, onun mu. 
kavemetini perde perde kesebil
mek için en umulmadık kimseler, 
en dahiyane fikirler ortaya atar
lardı. 

Bazan gece yansı, telaşlı telaşlı 
yanıma gelenler olurdu. Bunlar 
düşmanın zırhlı trenlerine karşı 

tertip edilmiş yeni suikast planla
nmı tatlı tatlı bana anlattırlardı . 

Ben, hepsini ayrı ayrı dinler, 
tatbik kabiliyeti olan planlar üze • 
rinde kendilerile görüşürdüm. 

Müşterek istila felaketinin birer 
dert ortağı haline getirdiği bu te -
miz vatan çocuklarını hatırladıkça, 

iftiharımdan gözlerimin yaşardığı
nı duyanın. 

O ne kuvvetli Ulkil, o ne sarsıl
maz iman, o ne sönmez ateşti. 
...... 

A nderln millt kuvvetleri Ka
dirliyi yeni zaptetm~lerdi. 

Müstevliler, Kozan, Osmaniye ve 
Ceyhan ilzerine çekildiler. Milli 
kuvvetlerin Kadirliye girdiğini du
yan Enneniler; müthiş bir intikam 

sevdasına kapılm~lardı. 

Bu adamların başında Gökdere
liyan adlı bir Ermeni komitecisi 

vardı. 

Gökdereliyan, köylerde; Türkler 

aleyhine propaganda yaparak, bir 
kac; yüz baldın çıplağı ayaklandır
mıştı. Bunlan peşine takarak Ka
dirliye yürümek kararında idi. Ka
dirlide henüz yerl~miye vakit bu
lamadığımız sıralarda, Gökdereli
yanın, gözUnü hırs bürüyen avene. 
sile birlikte yola çıktığı haberi gel
di! Vaziyetimiz gerçekten nazikti 
Faik düşman kuvvetleri, Ceyhan 
ve Kozanda toplanarak Kadirliye 
hücum edebilirlerdi. Biz, bu ihtima. 
li düşünürken, başımıza bir de Gök
dereliyan çetesi çıkmıştı. 

Gökdereliyan bu havalide, tanın 
mış bir komiteci idi. Epeyoe taraf
tan olduğunu da işitirdik.. 

B u beklenmedik Ermeni bu
kmı k~uımda halkın hu. 

IWllyeti arttı. Çilnktl elde, müdafaa 

BU~ ~LARI 
KiM 
BiLiYOR? 
B u sene dünya yüzünde 

grip salgım çok faz -
ladtr. Bunun sebebini maruf 
bir Franm alimi, güneı ıua
ının kuvvetinin azalmasında 
buluyor. 

* 
A merikanın maruf jeo -

loji alimlerinden biri 
si, amn merkezinin km/ dere 
cede erimiı madenlerden mü 
re/eke,:. olduğu nazariyesini 
çürüttüğü iddias1ndad1r. 

* 
H azer denizinin Juları 

gittikçe çekiliyormuJ. 
Son zamanlarda yoptlan ilmi 
tetkikat bu neticeyi vermiş. 
iki bin sene sonra bu denizde 
bir kat re su kalmıyacağı da 
hesap eclilmiı. 

* F ransız f rangtntn süktı -
tu arif esi nele Fransa 

dan harice milyonlarca altın 
kaçmlmııfır. Biı Franm ma -
liyecisi eliyor ki: "Eğer frank 
düşürülmemiı olsaydı memle 
kette affın çok birikecek ve 
Franm milleti bir müddet 
sonra açlıktan clecekti.,, 

Trende 
usturalı 
bir deli 
Bu hafta Marsilya ekspresinde çok 

korkunç bir hadise olmuştur. Yolcu
lardan biri birdenbire aklını oynat
mış ve kriz halinde, yolcuların üstü
ne atılmış, içlerinden iki tanesini e

lindeki ustura ile yaralamı§tır. 

Hücuma maruz kalan iki yol~u bir

denbire öyle şaşırmışlar ki, kendile
rini müdafaa edememişlerdir. 

Yolcular arasında bulunup bu va
ziyeti gören iki asker onu tutrnağa 

cabalamışlarsa da bir tanesi deli ta-

rafından yaralanmış, diğeri de hücu

ma uğramış, fakat yalnız elbiseleri 

kesilerek kurtulabilmiştir. 
Bundan sonra elindeki ustura ile 

koridora fırlıyan delinin etrafa ver

diği dehşet pek büyük olmuş, kadın 
yolouiar haykırmıya ba.Şlamışlar ve 
herkes delinin önünden kaçarak kom 
partl.manıara saklanmıya gayret eL 

mişlerdir • 
Bu sırada tren bir istasyonda dur

mU§, deli koşarak trenden atlamış ve 
is tas yona pek yakın olan tünelin içi-
ne girerek gözden kaybolmuştur. 

Bundan az bir müddet sonra hat 
memurlarından biri elindeki rovel -
verle oynayan bir adamın hat yanın
dan koşarak gittiğini görmüş, fakat 
trendeki hadiseden haberdar olmadı
ğı için buna fazla ehemmiyet ver • 
memiştir. 

Akşama doğru tren yolu üzerinde 
çiğnenmiş bir ceset bulunmuştur. Bu
nun deliye ait olduğu anlaşılmıştır. 

yapacak adamımız yoktu • 
Bütün kuvvetimizi düşmanın ta

kibine çıkarmıştık. Ancak. ne ya -
pıp yapıp, Ermeni çetesini, önle
mek ve Kadirliyi. korkunç katli
lmdan kurtarmak ta lazımdı. Der-
hal Kadirlinin Bozdoğan köyüne 
haber gönderdik. Orada (Mamak 
Ağa) diye tanınan nüfuzlu bir zat 
vardı. 

Mamak Ağa, Kadirlinin tehlike -
de olduğunu öğrenince, yanma 40-

50 atlı alarak, yola çıkmıştı. 
Kendisine, keşif yapmak üzere 

hemen Dumlukale taraflanna ha
reket etmesi için talimat verildi. 

Ma.mok Ağa, süvarilerin başm

c!a dolu dizgin, Kadirliden çıktı. 
(Arkası var) 

Bize resim sahasında yapıla
cak ıslahat haHıncla malü • 
mat veren, fikirlerini söyli -
yen Akademi resim müteha!· 
sısının muavini ressam Ce -

mal Sait ve bir fob/osu 

7 --

Güzel Sanatlar 
Akademisi ıslah 

ediliyor. , Resim Resim için 
kısmına mütehassıs olarak M. Leo-

pold Levy getirildi. M. Leopold Le- N e 1 e r 
vy, Akademide talebe ve münevver-
lere karşı pro· 
gramını izah eden 
bir konf era.ns ver Y a p ti a c ak? 
di ve bu konferansı kendisine Türk 
sanatkarları içinden yardımcı ola.
ra k seçtiği ressam Cemal Sa.it Tol
lu tarafından tercüme edildi. Leo
pold Levy, bu yeni işi onun yardı
mı ile başarabileceğini söyledi. 

Cemal Sait Tollunun şimdi aka. 
de.mide bir atelyesi vardır. Orada 
Levy'nin nezareti altında çalışacak. 
çalıştıracak, sanatkar yetiştirecek, 
Leopold Levy'nin bu ıslah işinde bi
ricik yardımcısı ile konuşarak yap
mak istediklerini salahiyetli bir a.
ğızdan dinlemek istedim. Onu ara
dım. 

Onu siz de ta.mnımız. "D,, gru
bunu teşkil eden sekiz ressamdan 
biridir. 

Cemal Sa.it Tollu, evveli Transa. 
da La.hte'ın, Almanyada Hofman'
ın yanında çalıştıktan sonra tekrar 
Fransaya döndüğü zaman devrimi· 
zin en büyük üstatları olan Gra
ma.ire ve Ferna.nd Leger ile de u
zun zaman beraber bulunmuş, be -
raber çalışmış bir sanatkardır. 

Cemal Sait Tollu, resimde kons. 
trüksiyona fazla ehemmiyet verdi· 
ği için, ayni zamanda Fransa.nın en 
büyük heykel üstatlarından olan 
Marcel Gimon ve Despiau'nun atel
yelerinde heykel yapmıştır. Onu 
atelyesinde bir modelin karşısmd~ 
boya yaparken buldum, konuşuyo
ruz: 

- Söyle bakalnn dostum, &ka
deminin bu yeni yolunda neler ya
pılacağını, resim sanatine nasıl bır 
istikamet verilmek istendiğini bize 
en ziyade salahiyetle söyliyecek sen 
sin. Mademki mütehassıs bu işi se
nm yardımınla, deliletinle yapa.
cak. Anlat bakalım. 

- Yeni gelen resim hocası aka
deminin dört atelyesini eline almll 
bulunuyor. Bir aydanberl hocaya 
yardım etmekteyim. Bu temasla -
nından edindiğim kanaate göre, 
vazifemi.% sanatkar olacak nesli en 
tabii yolda, yani hiçbir kaide ve u. 
sule bağlamadan çalış.tnınak. tabi-

at parçasını, ustalığın yardımlan
na muhtaç olmadan yeniden yarat· 
mağa ha.zır bir hale sokmak, göz ve 
elin melekesini fikri inkişaflarile 

beraber yürütmek olacaktır. 
Akademiye getirilen yabancı ~ 

natkar, bazılarının umduğu gibi ha.. 
rikulade şeyler yapacak değil. An
cak mütevazi nasihatlerile Türk 
zeki ve istidatlarını şu•ırsuz çalış
maktan veya fırça darbelerinin al
datıcı hoşluğundan korumak sure
tlle salim ve mantıki bir yolda bu ia 
tidatla.rın inkişafına, şahsiyetlerin 
teşekkiUiine müessir olacaktır. 

Söylediklerim, tedrisat bakımın
dan atılma.sı zaruri olan ilk adım
lardır. 

Profesör Levy, Kültür Ba.kanlı

ğma verdiği bir raporla, sanat kal

kınması için elzem olan diğer ted. 
birleri de etraflıca bildirmi§ bulu
mıyor. 

Hiç şüphe yoktur ki, sanatin in· 
kişaf ı ve bir Türk sa.natinin mey • 
da.na gelmesi için akademideki cid· 
di çalışmalar ki.fi gelmiyecektir. 

- Yani? 
- Verimli olacak bir çağa gelen 

genç sanatkirm, yaşaması ve ol • 
gunia.şma.sı için meydan ve imkan 
bulması icap eder. Bu imkan, alı
nacak bazı idari tedbirlerle ve res
sam ile heykeltraşın, mimar ile §&

,bircinin elele vermesi neticesi hasıl 
olabilecektir. 

- Bir defa seni söyletmeğe baş
lamışken dinleyicilerimizin bazı te
cessfüııleri üzerinde azıcık açılalım. 
Oyle ya sanki sa.natin eskisi, yeni
si olurmuş gibi bir "yeni sanat,, di
ye tutturdular. Yani bugünkü sa
nat anlayışı demek istiyorla.raa ou
l~ra hakiki sanatin, bugüılkü re • 
sım sanatinin bir tarifini veya bir 
izahını yapıverelim. Lütfet. 

"- Bu bahis üzerinde gazetele
rimizde de birçok yazılar neşredil
di. Ben resim yaparken yeni olma

(Lfttfen 1ayfayr ~iz) 
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nce misiniz? 
ENDAtv11NIZI MUHAFAZA ETMEK 

NELER YEMELiSiNiZ? 
iÇiN 

Z:\rlf bir kadın !Onıyor: 
- Doktor iştaha.m yerinde, gilzel 

r emeklerden de vaz geçemem. Kay 
bedecek birkaç kilom var. Bir yeri
me zarar dokunmadan dört hafta
da fazla yağlarımı neler ;>iyerek 
indirebilirim. 

, Doktor cevap veriyor: 
· - Azizem, bu hususta ...... num
rulu telefonla mütehassısı arayın 
ve a.ğznnm leu.etindcn vazgeçe.. 
miyeceğinizi ilave ederek sorun. 

Telefondaki mutahassıs söylü _ 
yor: 

Sıhhati yerindeı iştahası tamam 
,.e bir hı.zası olmıyan §Jk ka
dınların son zamanda ta.kip ettik
leri zayıflık kürilnün ismine Şili kil
rü diyoruz. 

J>edllderlmi san.ti sa.atine tntblk 
ediniz. Bir ayda aiti kilo mutlaka 
knybedeTSiniı. Fakat üstüst.e iki 
ay ayni kürü takip ~tmcmiye ıh. 

hatinlz namına dikka.t ediniz. O 
zarna.n güzelliğinizin feri öner. 

B1R1NCİ HAFTA 
Yataktan kalkar kalkmaz: 1 fin

can şekersiz çay ve bir elma. 
Saat 10 da: tereyağsız bir pey· 

nirli sandoviç. 
Saat 13 te: Bir kase 11ebze suyu 

l tabak sebze h~lama, 2 rafadan 
yumurta, Bu yemekten sonra ılık 
bir fincan !uyun içine srkılmış ya
rım limonun ııuyu . Şekersiz içile • 
cek. 

Saat 16 da: Şekersiz bir fincan 
çay ve bil' elma. 

Saat 20 de: Ha.şlam& yapılm1ş 
bir tabak sebze. Tereyağlı ve pey
nirli bir ıın.ndovlç. lki elma. 1 li· 
monu ılık suya sıkarak şekersiz 

içmek. 
nrıNct HAFTA 

Sabah kalkar kalkmaz çok kı· 

%artılmış iki dilim kuru ekmek ile 
bir fincan şekersiz çay. 

Saat 10 da: Bir rafadan yumur
U.. 

Saat 13 te: Bir kA.se sebze suyu. 

L 

sı için hiç bir gayret göstermem. 
Yeni ve eski diye sınıfı ikiye ayı

ranları ben de senin gibi garip bu

lurum. Bir tabiat parçası içinden 

plastik olan formlar seçilerek ter

kip edilen bir tablo, sanatkarının 

mensup olduğu cemiyetin malı ve 

devrinin ifadesidir. Değişmiyen an' -

anevi kaidelere rağmen bir mevzuu 
görüş,• duyuş ve ifade tarzları her 
devirde başka türlü eserler meyda
na getirnıiştir. 

Zannediyorum ki, bizde hiç bir 
Türk sanatkarı kendini sevgi ve i
manla tamamen sanate vererek, i
leri götürülmüş eserler yapmak fır
satını bulamadı. Varmak istediği
miz noktaya vasıta olarak kullan
dığımız unsurların giueruniyerek e-
serlerlnlizde ifşa edilmiş olmaııı, 

resim kültürü az olan bazı seyirci
leri - pek haklı olarak - adeta Ur -
küttU de. Eserde fazlasile göze çar
pan bu teknik vasıtalardan sakın

mamız lazımdı. Fakat iş hayatı a 
rasında tasarruf edilen kısa zaman
larda. sanatkarı ve seyircisini tat -
min edici eserlerin yapılmMına im
kan yoktu Mnıyorum.,, 

C-emal Sait Tollunun üstünde ra
rar ettiği bu nokta, ayni zamanda 

r;ıimdiye kadar kendi resim a.nlayı§

larma aykın bulduklan re11imlere 

dudak bükerek onlan 
/ 
acemice bu. 

!anlara karşı verilml~ bir cevap o
luyor. 

Bununla beraber Cemal Salt Tol

luya bir sual sorulabilirdi. "O hal

de bu bitirilmemiş resimleri neden 

tcehir ediyorsunuz?." 
Fa.kat her eeyden evvel insafı el

d n bırakmıyarak düşünebiliriz ki, 

bunlar dıı. olmasaydı, bizde şimdiye 

kadar resim hareketi olarak ne gös

terebilecektik? Şimdilik hepimiz ı: 

çln ya.pıla.cak tek bir şey var: )3ugU 
nün va.dini büyUk ve güzel ümitler. 
mizin içinde sabır ve temenni ile 

beklemek ve mUmktin olduğu ka • 

dar kendimizi zorlaya.ra.k anla.ma
t a caJrema,ktrr, 

FİLE 

İki dilim kızartılmış et. Biraz sala. 
ta, fakat zeytinyağsız. Bir buçuk 
elma. 

Saat 20 ele : Bır kase seoze su
yu. Haşlanmış patates bir tabak 
lki adet elma. 

ÜÇÜNCÜ HAFTA 
Sabah kalkınca bir fincan şeker 

!İZ çay. 
Sat 10 da: Bır şey yenını~ ~cek. 
Saat 13 de: Bir kase sebze suyu. 

Ya~ları çıkarılmış bir dilim do-

muı.: sucuğu veyahut külbastısı. 
Zeytin yağsız salata. Bir fincan 
ılık su içine ııkılmı, bir limonun 
11uyunu şekersiz içmek. 

Saat 16 da: Bir fincan şekersiz 
çay, lki elma. 

Saat 20 de: Yağı çıkarılmış bir 
dilim domuz ııucuğu , yahut yavan 
ve soğuk bir et dilimi. Salata yağ
eız. Bir elma. Ve yemekten sonra 
ılık suya sıkılmış bir limonun eu· 
yunu içmek. 
. DÖRDÜNCÜ HAFTA 

Sabah kalkınca şekereiz bir fin
can sütlü çay. 

Saat 10 da: Bir rafadan yumur
ta. 

Saat 13 te: Yavan bir dilim so
ğuk et. Bir kase sebze suyu. Bir 
tabak haşlama sebze. 1 elma. 

Sn at 16 da: Bir fincan şekersiz 
sütlü çay. Bir elma. 

Saat 20 de : Bir klu5e sebze suyu. 
Bir tabak ha~lama sebze. Hafif 
şekerli bir kR.cıe komposto. 

Bütün bu haftalar içinde yiye
ceğiniz ekmek miktarı her yemek
te iki ince dilimi geçmiyec~ktir. 

Ve ekmekleı r de behemahal yanık 
derecesinde kızartılmrş olacnktrr. 

İşte ismine Şili kürü denilen 
zaiflik rejimi budur. 

Romanya hükumeti bazı sefir
alınmalar.nı istedi • 

gerı ferin 
{Başı 1 incirle) 1 

doğrudan doğruya, ne de bilvasıta Leon Blum Kabinesindc-
danm si~asct te:ahurıe~~~ karışma- Deniciklik mi? 
malan, dıploması tea.mulunde her • ':1 '.:$ 

kes tarafından kabul edilmiş bir pren 
sıptir. 

Siyasi bir parti tarafından tertip 
edilen böyle b ir merasime diploma
tik memurların iştiraki ,her türlü bey 
nclmilel ten.mill ve prensiplere muha
liftir. Bunu şimdiden kat<i surette 
bildiririm. Tahkikat neticesinde bu 
prensibin ihlal edildiği sabit olursa 
hükumet meseleyi bütün ciddiyetiyle 
tetkik edecektir . 
Şunu da ilave edeyim ki, şahsi ma

hiyette hareketler neticesinde vUcut 
bulan bu vaziyet. hiçbir suretle mem
leketimizle bu mümessiller in temsil 
ettikleri memleketler arMındaki mü 
nasebetler tesir icra edemez. 

iki sefirin geri çekilme· i istendi 
Bükreş, 17 (Tan Muhabirindcn) 

Romen gönüllülerinin cenaze mera
siminde ltalya.n. Alman ve Portekiz 
Elçilerinin bulundukları anlaşılmak
tadır. Lehistan ve Letonya sefirleri 
bu me rasime iştirak etmediklerini 
söylemişlerdir. 

lspanya ve Arnavutluk mümessil -
leri esasen vazifelerinden çekilmi~ler
dir. 

Paris, 17 (TAN) - Salahiyettar 
mahfcller tarafından verilen malü • 
mata göre. Başvekil Leon Blum, pek 
yakında memleketin malt vaziyeti 

ve şimdiki kabinede tadilat icrasına 

teves..:;ül edilmesi hakkında beyanat -
ta bulunacaktır . 

Bu arada B~vekilin bu hafta ıso
nunda Saint N8.7.aire ve Nantese gi -
derek üç nutuk eöyliyeceği ha.her ve. 
rilmektedir . · 

Akala Pamuğu Yeti,tirilecek 
Ankara. 17 (TAN) - Eski~hir 

muhitinde yetiştirilerek verimi tesblt 

olunan Akala nevinden pamuk to • 

tohumlarının Manisa havalisinde de 

yetiştirilmesi münasip görülmüş ve 

bu maksatla Manisaya 200 ton ka • 

dar bu cinsten pamuk tohumu gön -

derilmiştir • 

Romanya hükumeti, Alman ve !tal 

yan sefirlerinin geri ç.ekilmesini talep 

etniiŞtir. Portekiz sefiri için de ayni 
şekilde müracaatte bulunulacağı 

muhtemel görültiyor. 
, _______ ımm ______________ 'lııııı~ 

'TAN 
Kuruş 

40 
50 

75 

75 

75 

75 

50 

50 
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75 
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50 

Basnn Evinin Bastığı Kitaplardan 
Kitabın ismi Müellifi 

Muvaffakıyet 

Propaganda 

Çok Seri Kazanç 
Yollan 

Kendini Tanır 
mısın? 

Tali Sensin 

Müşküllerle Mü· 
cadele 

İdeal Büro 
Yeni Müşteri Bul· 
mak San'atı 
Askeri Mektepler 
için Yeni Kıraat 
Kitabı 

.. 
Beş Mürebbi 
Hayat Bilgisi 
(Hayvanlar) 

Kılıcımı Sürüyo· · 
rum 

Gasson · Tercümesi 
Muallim Mübahat 

Muallim Usman Senai 

Muallim Hüviyet Bekir 

Muallim Hüviyet Bekir 

Reşat Enis 

Toptan alanlara % 25 iskonto yapılır. 
........................... ~ ............. , 

5 yılda10 milyar 
Türk lirası 

(B~ı 1 incide) 

edilecek, yeniden mühimmat depola • 
rı vucude getirilecek, teçhizat yeni -
leneceic ve iki motörlü alay ile iki tank 
alayı daha vücude getirilecetkir . 

Bütün askeri hizmetlerin en rniles • 
siz tarzda vazifesini yapması için her 
tedbire baş vurulacaktır. Hava kuv ı 
\•eterine de büyük bir ehemmiyet ve 

rilmekte. yeniden 75 hava kolu vücu 
de getirilerek tayyare karnrgahlarn 
tayyare üsleri yapılmaktadır . 

Beyaz kitap !ngilterenin mühim -

mat sanayiine vereceği ehemmiyeti 

tebarüz ettirerek yeni fabrikalar ve 
yeni depolar yapılacağını söylemekte 
dır. 

Beyaz kitaba ~öre bütun bunların 
yapılması için hükumete dilediği selii. 
hiyeti vermek lazımdır. Ye hUtUn 
b-unlan yapmaık kat'i bir zaruret ha
lindedir . 

Beı senede ( 1500) milyon isteri in 

Bu....,crün mesele Avam Kamarasında 
göriişUlmüştür. Evvela Maliye nazırı 
Mister Nevel Çemberlfıyn söz söyle -
mi, lngilterede bu çeşit müdafaa is
tikrazlarınm ilk defa yapılmadığını, 
fakat sulh zamanında böyle bir istik
razm ilk defa istendiğini anlattıktan 
sonra hulasaten demiştir ki: J 

"- Hükumet. nliidafaa i.-:lf>rine 

be) senede ( I.300) mil~·on !sterlin 

sarfına karar verml~tir (Yani on 

milyar Türk 1irası). nu paranın 

yalnrz beşte birinJ lst'krnz ede<>e -

j'i7- Bu masraf g"rçl biiyüktür ve 

ağırdır, f:lkat hu parayı sa.rfetmek 

ten h~ka çare yoktur. Bu te~li • 

hat pro~nımnnız bir kims~ye karnı 

de~lldir. 

Iledrf ı;eliimettir \'e tnahhfülatr

tnl7.I ifa<lır. Bu para~'l ve~~ı tarhı 

ile trıh~il etrnd.: dn~ru d"~ildi. 
Hnfüa y1!kım o!urdu. Onun iç"n 

AArledecf'~imiz panuım cförtte bi. 

rini istikraza knrar \'erdik. Bu kn.

ranmızda mem'ekf'tl harbe se\.'kt>:

de<>ek bir şey yoktur. Bilakis sul. 

BRJÇ 
MESELESi 

•1.6 
• V.4.3 
•D. 
-4- -

9 

: D.10.8 

. 3 
5 + 

D
~ıo •2 
+ V.10 
+ 10.9 ·--• 9.7 

• R.4.2 
+D 

Koz kör. (S) oynar ve butiln leve
leri yapar. 

• Bu meselenin halli 21 Pazar sa
yımızda çıkacaktır. 

16 Şubat Sayımızda 
Çıkan Meselenin Halli 

~ R. 4 ., 
V.8.4 • V.10.7 

-:· D 

+ A 

• • 3.2 
+ A.10.8.7.6.2 - -· .. 
lw: j: 
4!I 10.6.3 
., A.D.9 
+ A.R.6 
-t- --

S.2 
10.3 
D.S.4 
V.4 

Koz karo. (S) oynar ve sekiz leve 
yapar. 

Dikkat edilecek nokta yerin bir de
fadan fazla el almamı:ısıdır. Bunun 
için: 

l - (S) kör (A) mı oynar ve yer
den pik (A) ını atar. 

2 - (S) pik (6) hsını oynar ve 
(W) nin koyacağı (R) yi yerden ke
ser. 

3 - Yerclen trefl (A) ı. (S) kör 
9 !usunu atar. 

4 - Yerden koz. (E) koz (D) nı 

korsa ı S) alır, ve: 
5 - Koz (6) lısı ile eli (W) ye 

verir. Geri kalan !eveler (S-Nl nin
dir. 

• Eğer dörclüncü levede (E) koz 
(D) ni koymazsa (S) de küçük koz 
koyup eli (W) ye vermek lazımdır. 

Kayseri Emniyet Me· 
muru Beraet Etti 

Kayseri, 17 (TAN) - CümhUJ'i. 
yet balosunda tertip edilen hediyeli 
eğlencede çıkan bir hadise yüzünden 
Emniyet Memuru Tabirin müddeiu • 
mumilikçe mahkemeye 11evkedildiğiıli 
yazmıştık . 

Dün yapılan duruşmada maznunun 
müdafaası yapılmıştır. cürmün un • 
surların görmiyen mahkeme Tabirin 
beraetine karar vermiştir. 

ISTANBUL 6 ıncı iCRA MEMUR· 

LUCUNDAN: Marko oğlu !sak .Medi 
nanın Yako kızı .Maryama olan bor· 
cundan dolayı ikinci derecede ipotek 
li Ôlup açık arttırma ile paraya çev
rilmesine karar verilen bu tamamına 
1K1 BİN YEDİ YOZ BEŞ (2705) li
ra kıymet takdir olunan Galatada Be 
reket zade mahallesinin kule sokağın 
da eski 15, 17, 19 yeni 39, 41, 43 nu
merolu ve bir tarafı Elizanın hanesi 
ve bir tarafı Viktoryanın 3 numcrolu 
hanesi bir tarafı Akif dükUı.nı bir ta. 
rafı Kule sokağı ile mahdut ve iki 
mağazayı müştemil bir evin tama.mı 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. (Evsa· 
fı: Gayri menkulün beden dıvarları 

kargir ve dahili aksamı ahşap olup 
39 numerolu evin methali ve 41 ve •3 
numerolu dükkanlar bir birinin ay· 
nidir. Onü camekan ve demir kepenk 

ler, zemini ahşap döşemelidir. 39 nu· 
merolu ev: Zemin kat sokaktan iki 
basamakla zemini mermer döşeli an 
treye girilir, ıolda eabit dolabı olan 
ve altında bodrumu olan bir oda ve 
antrede aydınlık rnahali ve hela var• 
dır. ' 

Birinci kat: Antreden mermer mer 
divenle çıkılan bir sofra ve camlık 
kapıdan girilen antrede iki odadır. 
Sofrada mozaik musluktaşı ve bir he 
la vardır. 

İkinci kat: Bir sofa, bir camlı ka
pıdan girilen antrede maltez ocak ve 
iki odadır. Sofada mozaik musluk ta 
şı ve hela vardır. 

hü konımak vardır.,, -------..... ====-----

Oçüncil kat: İkinci katın aynidir. 
Dördüncü kat: Bir sofa, biri kil~ 

çük iki oda zemini kırmızı çini, etra• 
fı dıvar korkuluklu taru ve sofada. 
sabit dolap varclır. Elektrik terkos 
tesisatı vardır. Bodrum ve zemin kat 
pencereleri demir parmaklı cephesi 
yontma ıa.., ve kat ailmesi vardır.J• 
kirid katta cephede UstU balkon o • 
lan bir çıkma vardır. lki yan dı\·an 
müşterektir.) 

Bunun üzerine söz alan amele li-

deri, hükumetin tddifini münasebet

siz ve halkın refahı bakımından teh. 

likeli gördüğünü ve Beyaz kitabın 

bunu icap eden ana siyaset ha.kkında 

bir şey söylemediğini anlatmıştır . 

Bugünkü pro~ratm 
b;tanhul: 

öcle ne~riyatı: Saat. 12,30. Pl!kla Tilr.k 
musikisi; 12.50. Havadiı; 13,0S. Muhtelı( 
plak neşriyatı; 14. Son. 
Akşam ne$riyatı: Saat. 18,30. Pllkla da~s 

musikiıl; 19,30. Konferanı: Tayyare cemı

yeti namına Bayan Nacıye Toroı; 20. Rifat 
ve arkadaşları tarahndan Türk musikİ!!İ ve 
halk şarkıları; Ömer Rıza tarafından Arab
ça ı;öylev ; 20,45. Safiye ve arkadaşları tara
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları, Saat 
ayarı: 21,15. Orkestra, 22,10 Ajans ve bor; 
haberleri ve ertesi cüntln procramı : 22 ,~1 : 
Plakla sololar, opera ve operet parçala • 
23. Son. 

• • 
Günün prop,ram özü 

S.-ııtonik konserlf'lr: 

21.ıs Bükre,: RomcnFilhaemonisl~ıl2:: 
Praı: Bıiyiık ıenfonik orkestra (şar 1 

' 

Hafif konserler: 
13,10. BUkre1: Kar11ık plaklar: 16:~r> :"~~

eova: Kuc:.iı~ orkestra (Hafi~ mu;~. B'uda~ 
Btikreı : Sıbıccano orkestrası, 1~· Llyp:ıig: 
peste : Homcroı körler korosu : ~ • ıau . 20 
Eğlenceli kar11ık neeriyat; 19. 2r~O Var~ 
Llypz:ig : Plak (ı;-üıel eı;erler) : 20 so.' Stok
$Ova: Orkestra ,şarkı ,koro : '. Karışık 
holm: Askeri bando : 21,40 R!>~: 23 Stok
musiki: 22. Varşov~: Leh mu~ı .'~3. Mi\lno : 
holm: Orkcstrıı, pıyano. şar 1

' • 23 25 Vi
Tito Pctralia idaresinde ork~~t;~ ' K~lo~ya : 
yana: Bilyilk opera koser : · · 
Kahochane konseri: 

<)opra!ar. OnerP.O~r . 
. . . "Carmen.. operası : 

20. iypzıe :BıT.ctnın nları· 2110 
21. Brimo. Prag : Orıera. pTarnc;•d~ • iıi~ıİ 

"G.. l M•VI il ~· · Budarıe,tc: ure . ., 2 Roma: Uç tane 
John Strau~, popurıııı, 2 · 
birer perdelik opera: 

()<ta musikisi: 
. Brahm!!, Sibella, K.cspighi 

18,15. Roma . . . Oda musikiııı hcyc-
veaalre; 18,lS. Vıyana. 
tf. 

R~lta.ller: 

18,lS Millno: Şarkılar . (sopr~l~); 20,20. 
Bükreı: Meahur mua:annıler (p ). 

Gizli E vlenenle;r 
Ankara, 17 (TAN muhabirinden) 

- Birçok vilayetleı f mizde gizli ve 
birden fazla evlenmelerin çoğaldığını 
gören Dahiliye Vekaleti, valilere bir 
emir göndererek bu hadiselerin şid -
detle önüne geçilmesini ve duyduk -
la rı gayri meşru, gizli ve birden faz
la evlenme hadiselerini vaktinde ih • 
bar etmiyen köy muhtarlarının da 
şiddetle cezaya çarptırılmasını bildir 
miştir • 

Pu,kin için Ankarada ihtifal 
Yapıldı 

Ankara, 17 (TAN muhabirinden) 
- Bu gece Ankara Halkevinde btiyUk 
Rus §aiiri Pu~nin 100 UncU ölil.m yıl 
dönümü mUnMebetiyle bir anma me
ra.simi Yapıldı. Matbuat Umum MU • 
dUrlilğUnden Sadri Etem Puokinin 
hayat ve etıerlerini anlattı. Yıu,ar Nil. 
bi. şalirin manzum eserleriyle lirik 
sa.na'tin inkişafı ve l'!afhalan Uzerin. 
de konuştu. 

Sonra eı:ıerlerinden bir çok parc;a -
lar okundu. Salon çok knlahalıktı. 
Merasim geç vakte k11.dıır ıürclil. .. 
Bütün neşesile gülüyor 

ÇünkU a~zında tllr kadar 
Güzel dişl~rl l-'B.f ! 

En kısa zamanda size de a.yni 
parlak neticeyi kazandırabilir. 

RADYOLiN 

2-3-937 tarihinden itibaren şartna. 
mesi herkesin görebilmesi için daire 
divanhanesine talik edilecek ve 24-3· 
937 tarihine tesadüf eden çarşamba 
günü saat H ten 16 ya kadar lstan· 
bul altıncı icra dairesinde satılacak • 
tır. Satış peşin para iledir. Mütera • 
kim vergi vakıf icaresi çöp ve fener 
ve dellaliye ödenlaleye rilsumlan 
borçluya ait olup eatış bedelinden ö· 
denir. Yirmi senelik vakıf icaresi t.A· 
viz bedeli müşteriye aittir. Arttırma 
ya iftirak için % M akçesi veya mil· 
li bir bankanın teminat mektubu alı• 
nl?'. Arttırma bedeli muhammen kıy· 
meti yüzde yetmiş beşini bulduğu 

takdirde ihale yapılacaktır. Aksi hal 
de en BOn arttıranın taahhUdU bakl 

kalmak Uzere arttırma on be9 gUn da. 

ha temdit edilerek g.4.937 tarihine 

tesadüf eden perşembe gUnil ayni sa 

atte arttırma bedeli ruçhanı haiz bi .. 

rincl derecede ipotekli alacaklı em .. 

niyet sandığının alacağı olan yedi 

yüz liranın ma faiz ve maııarif baliğ 
olacağı miktardan fazlaya çıktığı 
takdirde en çok arttırana ihale edile• 

cektir. 200( numerolu icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddeelne tev• 

fikan ipotek ıa.hibi alacaklılarla diğ~r 

irtifak hakkı 68.hiplerlnin da.hl işbu 

gayrimenkul Uzerindeki haklarını ve 

hueusile faiz ve masrafa dair olan id 

dlalarını ewakı mUsbitelerile birlikte 

yirmi gün içinde icra dairesine bildir 

melcri lazımdır. Akel halde hakları 

tapu 11icillerlle sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaştırılmasından hariç 

kalırlar. Alakadarların işbu maddei 

knnuniyeye göre hareket etmeleri ve 

da.ha fazla malumat almak istiyen -

!erin 936/ 1432 dosya numeroslle me 

murluğumuu mUracacatları ilan o • 
lunur. (30231) 

GOLDŞ!\IİD FUKAUAPERVER 

Kadınlar Cemiyeti Hayriyesinin rW 

nelik içtimaı umumisi, Pazartesi ı 
Mart 1937 günü saat 15 raddelerin • 
de, Cemiyet merkezi ola.n Gala tada, 
Tuteak sokağında 21 numarada ya • 
pılacafından, ı&.ym izalann teJrifle· 

ı ri ric;ı nlunıır. 



' = 18. 2- 937 T A N .:.:· ====:::.....:==-:=============:=:::::::=== 9 

1 

YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Müslimi Yakaladılar ve Affetmediler. Saray 
Önünde Kılıcı Müslimin Başına indirecek Olan 

Genç Birdenbire Durdu. Çünkü ... 
1 GUnlerdenberi açlıktan, uykusuı:
~kan ve yorgunluktan bitap kalan .. 
he nihayet, dün gece bulabildiği ra-

ren müfreze efradı, derhal haykırı· 

şarak üzerine hücum etmişlerdi. B!· 
tap ve mecalsiz kalan Müslimin kol· 
larını, çarçabuk bağlayıvermişlerdi. 

Müslim, o anda kendisini öldüre • 
at bir döşekte, derin bir uykuya dal 

tııış olan Müslim, bu sesi duyar duy. 
nı.aı, büyük bir heyecan ile yerinden ceklerini zannetmişti. Kuruyan bo • 
~~ 1 . h ... ış .. Pencereden bakmıştı. Ve .. ğazını ıs atmak ve serbestçe kclimeı 

er tarafın düşman kuvvetlerile sa- şahadet getirmek için bir yudum su 
tılnıış olduğunu görür görmez: istemişti. Namertçesine kapıyı a · 

- lnna lillıi.h .. Ve inna ileyhi raci- çan ve kendisini sırtüstü deviren, ev 
Un..... sahibi, l Bekir bin Hamra), Miis-

Diye bağırmıştı. ilimin bu ricasına, hain ve müstehzi 
ıt Ölümle mücadele... bir kahkaha ile mukabele etmişti. 

1 \islim; artık derin bır tevekklil· Fakat; karşıki evin penceresinde 
e ölünıe atılmaktan başka çare kal- bulunan bir kadın, büyük bir şefkat 

llı!l•l.w • b 
""1.Jgını anlar anlamaz, derhal kılı· göstermış, ir tas su getirmiş .. Bunu 

~ını kapnıış .. Başındaki sarığını kal- eliyle Müslime içirmek istemişti. Hal-
an gibi sol kolwıa sarmış: buki, Müslimin dudaklarından ve 
Uı- Medet Ya Resul.. Medet, ya A- ağzından boşanan kanlardan, tasın 

.... içindeki su, derhal kıpkızıl oluver -
Diye bağırarak kapıdan fırlamış. mişti. 

dö"-: Er olan, karşıma çıksın .. Mertçe Müslim, bu suyu içmekte tereddüt 
\'\işelinı. etmişti. Belki de bir şey söyliyecek-
bi.~e, meydan okumaya başlamıştı. ti. Lakin tam o anda, ev sahibi Ham
ıtuftezt:nin, kumandanı Muham - ra, elindeki mızrağın ucunu arka-

tııet, ilk olarak ortaya atılmıştı. Mak dan Müslimin böğrüne dayıyarak, 
~dt, (Müslim) i kendi eliyle öldü - bütün km'\·etiyle dayanıvermişti. .. 
~p, İbni Ziyattan büyük bir müka • Milslim, acı bir feryat koparmış .. Ar· 
~t. almaktı. Fakat, artık günlerden- tık kendinden geçmişti. 

ti çektiği istıraplardan işba haline lhtizar Halinde ... 
:~lıniş olan (Müslim), hayata karşı 
h1SSettiği bir isyan ve istihkar ile, :Mu 
d aınmedin hamlesini karşılamış .. Ve 
erhaı mukabil taarruza geçerek o
~~n başma, şiddetli bir kılıç sallamış· 

Müslimin lime lime olan ,•ücudu
nu bir katırın üzerine yükletmişler .. 
Doğruca tbni Ziyadın huzuruna gö
türmüşler .. Onu, ne çetin bir müca
deleden sonra ele geçirebildiklerini 

lbni Ziyat, bütün bu siizleri, bü -
yük bir hayret ve takdirle dinledik • 
ten sonra, hekimlerine emir vermiş • 
ti: 

- Ne mümkünse yapınız. Biraz 
kendisine gelsin. Onunla konu.5mak 
istiyorum. 

Demişti... Müslim, artık tamamiyle 
ihtizar halinde idi. Hekimler. pek güç 
lülke onu kendine getirebilmişler -
di. 

O zaman tbni Ziyat; Müslimin kıp
kızıl bir külçe halindeki vücudunun 
üzerine eğilmiş, aralarında şu kısa 
muhavere geçmişti: 

- Ya Müslim! .. Halkı. niçin emi
rülmümi~in Yezidin aleyhine Lsyana 
te..şvik ettin. 

_ Ben; hiç kimseyi, hiç kimse a

leyhine teşvik etmedim .. Sadece, eh

libeytin hak ve hayatını siyanet et-

mck istedim. 
- Fakat .. Bu. boş dava uğrunda, 

ölüp gidiyorsun. 
- Sen de öleceksin .. Senin efen

din de ölecek ... Hayatın, herkes için 
fani olduğunu unutuyor musun? 

- Bir arzun var mı?. 
- Size .. Yezidilere karşı söyliye-

cek, hiç bir sözüm yok ... Fakat, ba
na kureyş kabilesinden bir adam bu
lursanız, ona söyliyeceğim birkaç söz 
var. 

(Arkası var) ''liücu H B' d H"" nakleylemişlerdi. 
m, ep ır en ucum ... ,, ==========================~~~~::' ~ammedin elindeki kalkan par- ~--------......,...,_~ 

ın li-Kenclisi. de.. :ver.e.suvarlan. ,_ • • . 

~~~ven!:~a!~uhu::~:ı k=~ SAGLIK OGUTLERi 
-....ılştı. 

11Uha.ınmet, yattığı yerden: 
I;: liücum .. Hep birden hücurn ... 

tlll.i ıye bağırmıştı ... O zaman; bütün 
liın~re~e efradı, kudurmuş gibi .Müs-
8 ln Uzerine atılmışlardı... Müslim, 
tı.ırtını duvara dayamış .. Ağır kılıcı· 
~ .. etrara savurarak kendini şiddetle 
ho ~daf aaya başlamıştı. Birkaç kişi, 
tı gu.k feryatlarla yere yuvarlanmış
~ liiddetli naralar ve haykırışmalar, 
lan birine çarpan kılıçların sert ve 

~an seslerine karışmıştı. 
~Uslim, muhtelif yerlerinden yara
t ıştı, Başından ve omuzundan sı
l' aıı kanlarla, gömleği kıpkızıl bir 
g~llge boyanmıştı... Bir kılıç darbe· 
lan alt dudağını ikiye ayırmış .. Kırı
~ ~eri, aşağı doğru sallanmıştı 
tını rcsı, korkunç ve müthiş bir hal 
gu ıştL.. Yaralannın ıstırabından, 
hitnlerdenberi çektiği yorgunluktan 
laııap. kalan vücudu; şimdi her taraf
% \4Urülen bu kılıç darbeleri al
ta da, bUsbütUn sarsılmış.. Zangır 
~~ titrenıiye başlamıştL 
~Um, yavaş yavaş gerilemiş. 
ara eınek için, dayanacak bir yer 
S l?Uştı. Arkasında bir kapı vardı 
~bir Umit ile sırtını bu kapıya d~
k tş .. ÖlUm acısının verdiği son bır 
ı~et ve hiddetle kılıcını etrafa sal
\' 1}.. Birkaç kişiyi daha yere yu· 
~~atı:L'ftı. 

llahıni Y akalamıt1ardı Artık .•• 
~O zaman, müfreze kumandanı 
k:anıınet; elindeki ·parçalanmış 
la kanı ileri tutarak, Müslime yak-

şı:ntş: 

la - Ya, MUslim! .• Bu kadar ehli is· 
'l':ıı:t knnına girdin. Artık yeter ... 
~in ını ol.. Senin ölümden halasın i· 
ı).lbnı Ziyada yalvarayım 
~ ı~e bağırmıştı. 

tı b:'-kat Müslim, bu sözlere karşı, a· 
il' kahkaha atmış: 

11~- ~esenden .. Ve ne de, efen.din
tıı ' hıç bir zaman af ve fi.man ıste-
tıl~ Ben, artık yalnız ölüme teslim 
~ rn. 

tar dikten eonra; kanlı kılıcını, tek-
~ etrafına savurmıya başlamıştı. 

\>e hte o zaman, Müslimin aklından 
\·e ayalinden geçmiyen bir kahbelik 
~Ynarnertlik zuhur etmişti. Sırtını 
~~ adığı kapı, içeriden birdenbire a
\ıarı ış .. Müslim; arkası üzerine, yu· 

aıırvermifti. 
Onun srrt.UstU yuvarlandığmı gö-

LOKMAN HEKiM 

Et kaç türlü pişirilir? 
Kurban bayramı pek yakınlaştı. 

Oturduğunuz apartıman kurban 
kesrniye müsait olmasa bile bay
ramda elbette daha fazla et aldı
rarak çoluğa. çocuğa daha fazla 
ca yedireceksiniz. Onun için bu
günlerde et yemeklerinden bahset
memi mevsimsiz bulmazsınız diye, 
sanıyorum. Zaten etin kolay haz
medilip edilmemesi ne suretle pi
şirildiğine çok bağlıdır. 

Kurban kesildiği gün ilk hatıra 
gelen şekil; eti ıskara üzerinde pi
şirmektir. llflhlara kurban ik -
ram edildiği vakit kullanılan et 
pişirme tarzı da bu olsa gerektir. 
Yalnız ıskara az çok bir medeniyet 
eseri olduğundan iptidai ataları

mızın kestikleri kurbanın etini doğ 

rudan doğruya ateş Uzerine koya

rak pişirdikleri pek muhtemeldir. 

Bu türlü pişirilınede - ıskarada 

veya doğrudan doğruya - etin 

sathı daha ziyade pişer ve adeta 
bir kabuk bağlar. Etin üzerine 
biraz yağ sürülürse kabuk daha 
çabuk hasıl olur. Herhalde etin 
tuzunu bu kabuk h!sıl olduktan 
sonra atmalıdır ... insana en ziyade 
kuvvet veren ve en kolay hazme -
dilen böyle ıskarada pişen etler
dir ... 

Et kızartması, daha büyük par

çalardan yapılır. Kızartma en ç.ok 

fırında yapılırsa da her hangi bir 

kap içerisinde ve doğrudan doğru

ya ate' üzerinde de olabilir. Yal

nız etin üzerine biraz yağ sürerek 
sathın kızarmasını temin etmek, 
sonradan da pişerken etin kuru
masına mani olmak için yine arada 
sırada yağı yenilemek lazımdır. 
Meraklılardan bazıları, etin kömür 
üzerinde, fırın içinde, havagazi o
cağında kızartılmasına göre lezze
tinde fark bulurlar. Kızartma et 
acele istenildiği vakit tavada, ten
cerede yahut toprak tencerede de 
olabilir. Hangi türlüsü olursa ol -
sun kızartma et az çok Yal içece
ğinden ıskara etten biraz daha gUç-

1 

lükle hazmedilir. 
Kavurma et, küçük küçük par

çaları doğrudan doğruya, yahut 
una buladıktan sonra veya bir in
ce haınura sardıktan sonra yağ i
çerisine atarak kızartmak demek
tir. Bu şekilde et daha ziyade yağ 
içtiği için hazını daha güçleşir. 

Et haşlaması iki türlü olur. Bi
rinde et tuzlu veya tuzsuz soğuk su 
içerisine kıonulur. Bu şekilde et 
içindeki alb:.iıninin eh çoğunu, je
latinin bir kısmını suya bırakır. 

Onun için bu haşlama et, ağırlı
ğının heınen yarısını kaybeder, fa
kat insanı yine besler, hazmı da 
güç değildir. 

öteki türlüsünde et, kaynar su 
içerisine konularak hafif ateşte 
devam edilir. O halde et albüminin 
den pek azını suya bırakacağından 
et suyu lezzetsiz olursa da et daha 
lezzetli olur. Haşlama etin her iki 
türlüsü epeyce uzun zamana lü -
zum gösterir. 

Et yahnisi, salçasız veya salça

lı yahut sebzeli olur. Bunun daima 

az çok yağlı olduğuna bakarak he

kimlerden bazıları hazmı güç ol

duğuna hükmederler ve midesi za

ten bozuk olanlara yahni yemek

ten korunmayı tavsiye ederler. Fa

kat salçasız yahniler hem iyi piş

mişse, tıeın de yağsız ve baharat· 

s.ız oldukları için onları hazmetmek 

güç olmaz... Bir de tatlılı yahni 

vardır ki onun hazmı güç veya k.o

lay olduğunu söylenıiye lüzum yok 

tur. Çünkü onu yiyebilenler bu 
ciheti pek te arıyanlar değildir. 

Et sö~üşü; besleme hassaların
dan hepsini muhafaza eder. Yalnız 
mide usaresini çıkarmıya pek ya
ramaz. Bununla beraber, yağlı 
taraflarını ayırmak kolay olduğu 
için, midesi bozuk olanlara ta\\Siye 

edilir. 
Ankarada Bayan Katip- Orada 

bir mütehassısz doktora müracaat 
etmelisiniz. 

1 
~IKOINOMö 

Senede 20- 25 bin 
kilo sünger çıkacak 
iş ve Sumer Bankalarının müşterek sermayelerile 1935 senesi 

ortalarında kurulan süngercilik şirketi, bu sene geniş mikyasta 
faaliyete geçmiş buluıunaktadır. Şirket bir buçuk senelik bir tet
kik devresinde süngerciliğimizin inkişafı çarelerini aramış ve t~ş
kilatmı fenni esaslara göre tanzim etmiştir. Çanakkale Boğazı ıle 
Ege denizinin Bodrum mıntakası kısmında yetişen süngerlerin:i
zin iktısadi vaziyeti, kalite itibarile tabii yetişme ve istihsal şekıl
leri etrafında tecrübeler yapılmıştır. 

Neticede slingerciliğimizin hem · 0 müstahsillere fayda temin edecek, 

B O R S A hem de memlekete döviz. g.etirebi.le_ -
cek bir şekle konulması ıçın bu ışııı 
yakından idare edilmesi zaruri gö -

-- - rülmüştUr. Bu itibarla .süngercilik 
17 ŞUBAT ~'ARŞAJIBA idare merkezi Bodruma naklolunmuş 

P a r a 1 a r tur. Şirketin müdürlüğüne Fatin ta-

Alı t 
yin olunmuş, ayrıca müşavir sıfati -

S a t 1 f le de Bodrum belediye reisi doktor 

Sterlin 
L Dolar 
20 .Fransız Fr. 
20 Lıre· 
20 Bc:lçika Fr. 
20 Drahmı 
20 lsviçre Fr. 
20 Leva 

1 Flor,in 

615.-
123.-
114.-
120.-
80.-
18.-

20 Çekoslovak kr ... 
2 Şi\ing 

fı65.
ıo.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.
ıı.-

1 Mark 
1 Zloti 

Pengo 
20 Ley 

Dinar 
İsveç kurontı 

Altm 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Brüksc:l 
Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amstcrdan:ı 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Berlin 
Varşovıı 
Rudapeşto 
Bükre$ 
Belgrat 
Moskova 

~ı.-
18.-
30.-

\035.
l45.-

616.-
0.7949 

17.0625 
4,7125 

88.7175 
3.485 

64.4480 
1.4550 

22.8884 
4.25 

11.3875 
1.9756 
4.1950 
4.3830 

108.6038 
34.5775 

24.90 

620.-
126.
ll7.
l25.-
84.-
22.-
;ıs.-

23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1037.-
246.-

617.-
0.7945 

17 075 
4.7062 

88.5737 
3.4i93 

64.3435 
1.4525 

22.7714 
4.2430 

11.37 
l.9725 
4.1880 
4.3760 

108.4275 
34.5218 

24.94 

Borsadaki 
Muame'eler 
Borsada dünkü muameleler pek ha 

raretli geçmıştır. Pari:::ı borsası Türk 
borcunu 276 açılış ve 2SO frank kapa 
nış olarak bildirmiştir. Muameleciler 
kapanış fiatlerini daha dü~kün bekler 
ken dört frank yüksek gelmiştir. Bu 
na rağmen 21 liraya kadar dü~~n 
Türk borcu .21,35 lirada kapanmıştır. 
Bu teııezzülün sebebi eski düyunu u
mumiye hissedarlar heyetinin Paris 
ve !stanbulda gazetelere verdiği teb 
liğe atfolunmaktadır. Bu tebliğde 

borçlann dolarla değil fakat devalüe 
frank ile ödeneceği bildirilmektedir. 
Evvelce senede 310 kuruş faiz bekli
yen hisse sahipleri bu faizin 218 kuru 
şa kadar inmesi üzerine ellerindeki 
hisseleri çıkarmak isteyişleri piyasa
ya fazla hisse gelmesine snik olmuş

tur. Paristen buraya Türk borcu his 
seleri gelebileceği ve bu suretle bu -
rada fazla hisse toplanacağı mütale
aları varit görülmemektedir. Anado
lu tahvilleri için Merkez Bankasına 

emir verilir verilmez kuponların ö
denmesi ve diğer hisselerimizle teb
dili hakkında çıkacak talimatname 
beklenmektedir. Talimatname çıkın 
ca tahvillerin biraz daha yükselmesi 
ihtimali mevcuttur. Dün tahviller 
39,30, mümessiller 42,30, hisseler 
24,40 lira idi. Merkez bankası 98 lira 
da kalmış. Ergani 99, SiYas 95,75 ve 
Aslan çimento hisseleri 14,40 liradan 
muamele görmüştür. 

Hayvan Borsasında 
DUn hayvan borsasında ceman 

23010 kilo ağırlık tartan dört yüz bir 
adet beyaz Karaman ve bir baş kara 
keçi ile yirmi dört baş öküz satılmış
tır. Canlı olarak satılan bu hayvan -
!ardan Karamanların kilosu 24,50 -
27,25 kuruş arasında tutmuştur. Va
sati fiyatları 27 kuruştur .. Kara keçi 
20 ve öküzün kilosu on beş kuruş -
tur. 

Sansar Derilen 
Bir hafta evvel çifti 38 - 43 Ura 

arasında satılan sansar derileri bu
gUn 35 - 37 liraya bile müşteri bula
mamaktadır. Piyasa gevşektir. 

~Iümtaz da vazife almıştır. 
Öğrendiğimize göre, sünger mınta

kalarımızdan senede 20-25 bin kilo 
kadar sünger çıkarılabilecektir. Vesa 
itin mükemmeliyeti sayesinde bu 
miktar artabilecektir. Şirket geçen 
sene 14 bin kilo sünger almıştır. Bu
n un için halka avam; verdiği gibi her 
türlü vesait temin etmiş aza'lli kolay
lıklar göstermiştir. Müstahsiller mal
larını şirkete ham olarak, piyusa mu
cibince süngerin cinsine göre kilosu 
nu 5-10 lira nrasıuda satmaktadırlar. 
Şirket bu malları temizleterek isti -
male yarıyacak bir hale getirdikten 
sonra Almanya.ya göndermektedir. 
Çanakkalcnin süngerleri daha inı..'C ve 
tuvalet için elverişlidir. Diğerleri ise 
sanayie yarıyan cinslerdir. Yunan 
süngerleri kalite itibarile bizim sUn
gcrlerimizden daha iyi olmamakla be 
rabcr teknik itibarıle bizimkilere üs
tündür. Tarama usulile {Kankava) 
çıkarılanlar makineli vesaitle çıkarı -
!anlardan iyi olmamakla beraber sün 
gercilerimizin bu usulle çalışmaları 
ıslah edilecek ve yeni vesaitle teç
hizleri temin edilecek olursa teknik 
noksanlığı da tamamlanmış olacak -
tır. 

Şirket nakliye işini de kolaylaştır
mış bundan böyle ihracatın ya İzmir 
den veya Bodromdan yapılmasını ka
bul etmiştir. Deniz mahsulatı hakkın 
da hazırlanmış olan yeni kanun .Mil
let ).feclisinden çıktıktan sonra sün
gercilik sahasında memlekete. halka 
çok istifadeli, yeni kazanç meml)a -
ları çıkacaktır. 

Çimento Normları 
Ankara. 17 {TAN) - İktisat Ve 

kaleti tarafından hazırlanan ve icra 
vekilleri heyetince kabul edilen çi · 
mento normları imar, inşa ve sanayi 
siyasetimizin .memleketimizde istih -
sal edilen, veya hariçten getirilen 
malların fiyat ve evsafını tayin ve 
kontrol edebilmek ve bu suretle 
memleket pazarını fena, ~ıyınetsiz ve 
buna mukabil ömrü az, muhafazası 
pahalı eşyadan kurtarmak hedefimi 
zin mühim bir eseridir . 

Bu geniş ve şumullü işe başlangıç 
olmak üzere çimento normları mem -
leketimizde ilk defa olarak tatbik e -
dilmek Uzeredir . 

Bu normlarla bugünUn inşaat ih 
tiyacmm mühim bir maddesi olan çi
mentoları yeni bir keşfe kadar ras -
yonel bir hale koyuyonız. Tesbit edi
len normlar bu sahada ilmin ve pra
tiğin göstereceği yeniliklere göre ye_ 
ni şekiller alacaklardır . 

Üzüm Standt1rdizas
Toplantısı vonu 

Ankara, 17 (TAN) - Çekirdek 
siz inıru UzümUn standardizasyonu 
için alınacak tedbirler hakkında ala • 
kalılann mutalealarım öğrenmek için 
martın onunda Ankarada bir toplantı 
yapılacaktır • 
Toplantıya çekirdeksiz kuru U · 

züm ihracatçılan, İzmir borsasından 
üç murahhas, İzmir, Manisa vilayet -
lerindeki üzlim istihsali mmtakala -
rmdan toplantıya gelmek istiyecek 
müstahsil ve tüccarlar, İzmir Mani -
sa mebusları, üziim ticaretiyle alakalı 
veya vazifeli diğer zatlar davet edil • 
mişle.rdir . 

Toplantıya çağrılanlara 1ktrsat Ve. 
kalcti istandardizasyon mütehassısı 
doktor Badenin bir raporu gönderil • 

miştir. 

Lastik 
Fabrikaları 
L astik fabrikalarının fa

dliyetlcrine devam e
~cceklerini ve hiç bir fabri
Kanın kapatılmadığını evvel
ce yazmıştık. Tem izleme ta
tilini ikmal etmiş olan lastik 
fabrikaları makinelerinin te
ıizliklerini de bitirmiş olduk 
!arından iki gündenberi yaz
lık ayakkapları İ<jİn beyaz 
hamurlarını yapmıya başla -
mışlar ve faaliyetlerini artır 
mışlardır. 

Yeni tütün 
• 

pıyasa arı 

açılıyor 
Karadeniz havzasında 936 mahsulü 

tütünler piyasaları açılmış, şirketle
rin eksperleri köy köy dolaşarak alı
şa başlamşılardır. Sahil mmtakalan 
nın tütün satışları hararetli olarak 
devam etmektedir. Bursa, Balıkesir, 
Bolu mıntakalarma da eksperler git 
mişlerdir. 

Bu hafta içinde bu mıntakaların 
da tütün piyasaları açılmış olacak -
trr. Garbi Anadolu mıntakasınm tü -
tünleri daha erken geldiği için ilk 
piyasa buralarda açılmıştır. Elıcılar 
her tütün köyünün mahsulatını ken 
di adamlarının nezaretli altında istif 
ve tanzim ettirmektedirler. Karade -
niz ve iç vilô.yelerin mahsulatı da bu 
sene iyi olduğundan iyi ve dolgun fi
yatlarla satılacağı tahmin olunmak
tadır. 

ZAHiRE 
BORSASI 

ı - İthalat: Buğday 160 çavdarl5 
tütik 2 1 ı beyaz peynir 10 ~.ı un 30g,ı 
yapak 2121.: yulaf 403.ı pamuk yağı 
46·'.ı. zeytinyağı 73~.ı mercimek 10~2 
pamuk 2 ·'4 ton. 

lhracat: Kuşyemi 204 1-21 razmol 
49 ı yapak ~be ,ı ıç fındık ~ iç ceviz 
ı ~:,ı kaşar peynir ~.ı ton. 

2 - Satışlar: 
Buğday yumuşak kilosu 6 kuruş 

13 paradan, buğday sert kilosu 6 ku 
ruş 27 ı !! paradan 7 kuruş 5 paraya 
kadar, Arpa Anadol kilosu 4 kuruş 
37 paradan, çavdar kilosu 5 kuruş 30 
paradan, susam kilosu 17 kuruş 20 
paradan 17 kuruş 25 paraya kadar, 
Tiftik Kastamonu kilosu 170 kuruş, 
Keçi kılı kilosu 56 kuruştan 58 kuru 
şa kadar, Yapak Anadol kilosu 63 ku 
ruştan 64 kuruşa kadar, yapak Kara 
yaka kilosu 58 kuruştan, Güz yünü 
kilosu 5 kuruştan 90 kuruşa kadar, 
zeyti:1yağı 1 ei yemeklik kilosu 63 
kuruştan Zerdeva derisi çifti 5200 ku 
ruştan 5600 kuruşa kadar, Sansar de 
risi çifti 2855 kuruştan 4500 kuruşa 
kadar, Tilki derisi çifti 500 kuruştan 
3000 kuruşa kadar, Varşak derisi çif 
ti 1600 kuruştan 1700 kttruşa kadar, 
Tavşan derisı adedi 23' 2 kuruştan 

22 ı ::: kuruşa kadar. 

Borsa Çok Gevşek 
Gidiyor 

Zahire borsasında dün yine gev • 
şeklik devam etmiştir. Dün ancak do 
kuz ,·agon buğday gelmiştir. Gelen 
ve ev,·elce gelmiş bulunan buğdayla 
rm mühim bir kısmı satılamamıştır. 
Buğday fiatlerinde 4-5 para kadar bir 
düşüklük bulunmasına rağmen stok 
ve pahalıya alınmış mallar elde dur-
1ukça ekmek fiyaUannın düşmesine 
imkan görülmemektedir. 1-2 çavdar
lılar 6.32, 6-5 çavdarlılar 6,20, H-15 
çavda:clılar 6,15 kuruştur. Arpa ve 
çavdar fiyatlan düşükltiğüne rağmen 
gevşektir Adapazar mısırı da beş ku
ruştur. 

Dünya Pamuk Reko~ 
+esi Nekadar? 

R oma, 17 - Cihan pamuk 
istihsalii.tı. 66 milyon kentale baliğ ol 
muştur. GeQen seneki istihsaliita naza 
ran 10 milyon fazla dır. 

Mevcut stoklar, 28 milyon kental 
tahmin edilmektedir 



• 
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1 A N .:::-;...;:===================-==::==== 18-2- 937 == 
1STANBUL KÜÇÜK 1ST1KRAZAT SANDICI 

Türk Anonim Şirketinden: TÜRK OKUTMA KURUMU 
Direktörlüğünden: 

Kurban Bayramının birinci Pazartesi günU Darilşşafaka Rozet 
günüdür. Kutu almak istiyen resmi ve husu.si mektep talebesinin şu· 
batın 19 ncu cuma günü dokuz buçuktan on sekize, yirminci cu -
martesi günü de yine dokuz buçuktan on Uçe kadar Nuruosmaniye 
camii havlusunda Türk Okutma kurumuna veya Sultan Selimde Da-

ft rüşşafakaya müracaat etmeleri rica olunur. ----~ 

is anbul Liman işletme 
f da resinden ; 

l - 15/ 2/ 93 7 de pazarlığı ilan edilen 24 parça mavna ve duba
nın pazarlığı 20 Şubat Cumartesi saat 10 na tehir edilmiştir. 

2 - Teminatı Beş bin lira olan işbu makinesiz vesaitin teslim 
müddeti 30 EyIUI 1938 e kadar olmak üzere temdit edilmiştir. 

3 - Şartnameye ihale bedelinin o/o 25 şi nisbetinde avans veri
lebileceği ilave edilmiştir. "892,, 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Eksiltme Komisyonundan; 

1 - Anadolu Kavağında sabrk Sahil Sıhhiye Merkezi binala
rının tamiri açık eksiltmeye konulmuştW". Keşif bedeli 1667 lira 
50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
A - İdari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri Sekiz kuruş mukabilinde İstan

bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 2 Mart 937 Sah günü saat 14 de Galata'da Kara 

Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 125 lira 10 kuruş muvakkat temi
nat parası ile en az 3000 liralık bu gibi işler yaptıklarına dair bir 
ehliyet vesikası göstermesi şarttır. "937., 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengın etmittir. 
5. ci keşide 11/ Mart/ 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradı~ 

Ayrıca : 15.000, 12.000 10.000 Liralık 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

ilk iki adet müklfat vaı dır. 

DiKKAT: 

" 

Bilet alan herkes 7 Mart 937 gÜnÜ aksamına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 

Kendi işçilerimizle meydana getirdiğimiz yerli malı 

EM i R TRAŞ bıçaklarımızı 
saygı değer vatandaşlarımıza halisane tavsiye ederiz. Çünkü; 
piyasada bulunan ecnebi traş bıçaklarından kat kat üstün olmakla 
beraber fiatı dall ucuzdur. iki güzellik bir yerde olduğundan say
gı değer vatanda,larımızm artık ecnebi bıçakları kullanmalarına 
asla ihtiyaç kalmamıştır. Yerli malı kulJanmak vatan borcudur. 
Zira paramız dı,arı gitmemiş ve hem de beyhude yere para ıarfet
memiş olursunuz. Tasarrufa riayet edin ve paranızı sokağa atma
yın. Her yerde 10 tanesi on be§ kuruta satılmaktadır. Arayın, ıo· 
run ve alıp güle güle kullanın. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
letı iskan Umum Müdürlüğünden; 

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çarum, To
kat ve Sivasın Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskan edilen ve 
edilecek olan muhacirler için 2500 çift (beş bin adet) öküz pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlık 10/3/ 937 Çarşamba günü saat 15 
de Sıhhat Vekaletinde yapılacaktır. 

idari ve fenni şartnameler İstanbul Kayseyi, Sivas, Adana, Er
zurum ve Kars Vilayetleri İskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 
İskan Umum Müdürlüğünde mevcuttur. İstiyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip beş bin öküz için şartnamede ya
zılı muhammen Fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... ... ~111111111~_ .. __________________ ; teminat vermeye mecburdur. (947) 

, istanbul Gayrlmübadilfer Komisyonundan: 
O. No: 6J>.. Semti ve mahallesı 

1599 Beyoğlu Yenişehir 

1692 Ortaköy 

2193 Aksaray Yalı 

302 Çengelköy 

213 Yedikule İmrahor 
İlyas 

331 Samatya Hacı 
Hasan 

425 Büyükada Yalı 

4035 Galata Kemankeş K2r.'Ml 
Mustafa Paşa 

4440 Yeniköy Aya 
Nikola 

5707 Fener Sıferikoz 

..... 
7606 Kumkapı Çadırc 

Ahmet Çelebi 

~ 

8330 UskUdar Aşçıbaşı 

8336 Kandilli 

Sokqı 

E. Papa.s 
Y. Filozof 
Zincirlikuyu ve 
Değirmen 

E. Bostan derunu 
Y.Kumsal 
E. Kilise 
Y. Tanrıvcrdi 
Hacı Manol 

E. Karagöz 
Y.1şkırlak 
E. Aya Dimitri 
Y. Zangos paşa 
Yüksek kaldırım 
Karaköypalas karşısı 
Aya Nikola ve 
Molla çelebi 
Fener cad. 

Çüte gelinler 

E. Camii şerif 
ve Bakkal 
Y tnadive camii 
ve Mehmet 

EmlAk No; 

E. 20 MU. 
Y. 30 

E. 33 Y. 27 
ve 1 

E. 176 
Y.139 
E.13 
Y. 21 

E. 111 
Y. 117 
E. 15 
Y. 11 
E. 17 
Y. 37 

E. 112-114 
Y. 102-104 
E. 39 MU. 

Y. 48 
E. 159-162 
Y. 128-132 

E. ve Y. 
6-8 

E . veY. 
43-45 

Mahallen 
(1-43-45 

Cinsı ve hıssesı Hısseye göre 
muhammen K 

Hanenin 6/ 72 his. 50 Acrk ar-
tırma 

KB.gir hane ve dük-
kanın 1111120 his. 250 

" 45,50 metre arsa 230 
" 

147 metre arsa 150 
" 

70 metre arsa 70 
" 

51,25 metre arsa 100 
" 

\ 
63,50 metre a.rsa 260 

" 
Eski postahanenin 11000 Kapalı 

589/ 1720 his. zarf 
6486,50 metre tarla 250 Açık ar
ve taşocağının ~"2 his. tırma 
130 No. lu dilkkan 
havasını müştemil 

altında dlikkfmı o
lan iki hanenin 
lA, his . 
Bahçeli kagir f ınn 
ve arsanın 19/ 120 
tam ve bir pul ve 
dört hum us pul 
hissesinin 16 sehim 
tertibile 9 sehmi 
tki dilkkan arsa 
larının 3/20 his. 

2000 Kapalı 
zarf 

1wo .. 
50 Açık ar

tırma 

çavuş ve 1-3 
E . Yenimahalle E. 45 Y. 1-3 Nataman ahşap hane 320 " 
Y. Yenibahçe Mahaller 
ve Mesutbey 31 ve 1 

· Yukarıda evsafı yazılı gayrlme nkuller on gün mUddetle satışa çrkarrlmıı:ıtır. İhaleler:! ~-3-937 tarihine 
düşen Cuma günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

PAMUK SANAYİi 
TURK ANONiM Ş1RKETI 
Şirketimiz hissedarlarının 16 Mart 

1937 salı günü saat on bir-le Galata
da Kara Mustafa sokağında 149 nu
maralı Ovakimyan Hanında 4 ünc!i 
katta şirketin idare merkezinde adi 
surette vukubulacak umumi heyet 
içtimaında hazır bulunmaları rica 
olunur. 

RUZNAME 
1). - 1dare Meclisi ve MUrakıp 

raporlarının okunması; 

2). - 1936 yılı hesaplarının tasdi
ki; 

3). - Sözü edilen yıl neticelerine 
dair idare meclisinin teklifleri hak -
kında karar ittihazı ve idare meclisi
nin ibrası; 

4) . - Tayin edilen idare mecl.is~ 
balannın memuriyetlerinin tardıkı 
ve idare meclisinin kısmen tecdidi; 

5). - Idare meclisi azalarının hu
zur haklarının tespiti; 

6). - 1937 yılı için ınUrakip intiha 
bı ve ücretinin tayini; 

7). _ Şirket işlerinin tedvirine su
reti ınahsusada memur edilecekleı·e 
ücret tcsbiti zımnında idare meclisi 
ne salahiyet verilmesi; : 

S). - Ticaret Kanununun 323 ün
cli maddesine göre idare meclisi aza 
\arına gerek kendi ve g~·ekse ilçün
cU şehıslar namlarına bizzat veya bil 
vasıta şirketle muamele yapmalan 
için mezuniyet verilmesi. 

En az yirmi beş bi.s.!esi olup bu torı 
ıantıda bulunmayı \stiyenlerin hisse 
senetlerini toplantı gününden en aşa
ğı bir hafta evvel şir~e:_in idare mer
kezine tevdi etmclerı lazımdır. 

Mali müesseseler tarafından veri
len hisse senetlerinin tevdiini natık 
vesikalar hisse senetleri makamında 
kabul olunur. 

lDARE MECL1S1 

Istanbul Küçük l.stikrazat Sandığı Türk Anunım Şirketinin hisseda.f' 
la.r Unıwni Heyetinin senelik adi içtimaı 18 mart 1937 perşembe güııil sa
at 15 te Galatada Sen Piyer hanında12 No. da şirketin merkezinde a.kde
dileceğinden dahili nizamnamenin 24 üncü maddesi mucibince gerek asa· 
leten ve gerek vekaleten 18.akal 50 hiı!ıseye malik olıup iştirak etmek arzu 
eden hissedarların içtima gününden 10 gün evvel usulü dairesinde ~ 
senetlerini §irketin merkezine tevdi etmeleri ilan olunur. 

Müzakerat Ruznamesi: 
1) ldare meclisi raporu. 
21 Murakıp raporu. 
3) 1936 senesi bilançosunun tasdiki ve idar~ meclisinin tebriyesi 
4) Hissedarlara bir temettü tevzii. 
5) Idare meclisi aza adedinin 9 a tenzili. 
6) ldare meclisi azalığına tayin edilmiş olan Albcrt Saltiel azalığınJtl 

tasdiki. 
7) idare meclisinden çıkan 3 azanın intihabı. 

8) Murakıp tahsisatı. 
9) idare meclisine. ticaret kanununun 346 mcı maddesine tevfikan 

şirketin hisse senetlerinden 1000 Türk liralık bir miktarın iştirııS1 

için salahiyet vermek 
tasdiki. 

Umumi heyete gerek asaleten. gerek vekaleten bulunncak her bit 
hissedarın 50 hisse için bir reyi olacak ve şu kadar ki, biJ hissedaı ı.ıı 
10 dan ziyade reyi olmryacaktır. 

* .... 
IST ANBUL KOÇOK lSTIKRAZAT SANDICI 

Türk Anonim Şirketinden: 
Jstanbul Küçük lstikrazat Sandığı Türk Anonim Şirketinin hissedar• 

tar umumi heyeti 18 mart 1938 tarihine müsadif perşembe günü s&Jıt 
15.30 da Galatada, Sen Piyer Hanında, 12 No. da şirketin merkezinde feV• 
kalade surette içtima edeceğinden gerek asaleten ve gerek vekaleten bit 
hisseye malik olup iştirak etmek arzu eden hissedarların içtima günilnden 
10 gün evvel usulü dairesinde hisse senetlerini şirketin merkezine te,·di 
etmeleri ilan olunur. 

Ruzna.mei Müzakerat: 
11 idare meclisi raporu. 
21 Şirket esas mukavelesinin tadill 

Ta.tlil olunacak maddeler: 
Madde 20 - .Meclisi idare mevadı mahsusa ve bir müddeti muayyene 

için ha.iz olduğu iktidarı kısmen veya tamamen ıu.a.Bından bir veya birkaç 
zata bavekaleti mahsusa ihale edeceği misillU mesalihi cariyenin rüyet ve 
tcsviye~i için hariçten dahi bir veya birkaç zatı tevkil eyliyebilır. Şirket 
memurin ve müstahdemini behemehal Türk tabiiyetini haiz olanlardan in• 
tihap edilecektir. 

Madde 24 - Heyeti umumiye vekaleten veya asaleten laakal elli hl!' 
seye malik olan hissedarandan mürekkep olacaktır. Heyeti umumiyede 
gerek asaleten ve gerek vekaleten hazır bulunan hissedaranın her elli hiS
se için bir reyi olacak ve şu kadar ki, her bir hissedarın 10 dan ziyade reyi 
olmıyacaktır. 

Muaddel Madde 35 - Şirketin temettüatı safiyei seneviyesinden evvelA 
bila istisna hisselerin cümlesine faiz olarak bedeli tesviye edilmiş serınıv 
yeye yüzde iki buçuk itasına kifayet edecek meblağ ve saniyen ihtiynt 
ıı.kçcsini te~kil etmek üzere temettUatı mezburenin mütcbakisi ifraz olu
nur. lhtiyat ak i...ba&li muayyene eriştiği takdirde meclisi idarenin tek• 

lifi ve heyeti umumiyenin ke.bulile yüzde iki buçuktan fazla olmamak ~
zere hlssedarana 'temettü veya gayri mahdut bir fevkaiade akçesi tefrı1' 
olunabilecektir. 

Madde 37 - Ihtiyat akçesi 35 inci madde mucibince ternettilatı seno
viyeden müfrez meblağın terakümünden teşekkül edecek ve masarifi fe'lf• 
kalade ve gayri melhuzeye karşılık tutulacak ve işbu akçenin miktarı etr· 
ket sermayesinin yüzde onuna müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihttyııt 
akçesi ifraz olunmıyacaktır. Şu kadar ki, ihtiyat akçesi sermayenin yUı
de onuna baliğ olduktan sonra andan sarfiyat icrasile miktarı nisbeti 
mezküreden aşağı düşerse tekrar temettUattan tevkifat icrasına müba§el'ct 
olunacaktır. 

idare Meclisi tarafından teklif olunan Maddeler 
Madde 20 - idare meclisi mevadı mahsusa ve muayyen bir mUddct 

için haiz olduğu iktidarı kısmen veya tamamen azasından bir veya birkııN 
zata ihale edebilir. Bir idare komitesi teşkil edilecektir. işbu komite idare 
meclisine dahil olan azalar arasından idare meclisi tarafından seçilece~ 
iki aza ile meclisin tabil azası olan şirket müdüründen ve iki yedek a.zıı.
dan teşekkül eder. Idare komitesi meC'lis azasından olmıyan ve yalnız ı.ti' 
şari reyi haiz olacak bir veya iki şahsı idare komitesine alabilecektir• 
Kararlar komite azası tarafındanittihaz edilmelidir. Reylerin.' iıt' 
kısama uğraması halinde mesele kat.:.t surette karar altına aıınrnsJ' 
üzere idare meclisine havale ve tevdi olunur. Şirket memurin ve müstnlı• 
demini behemehal Türk tabiiyetini haiz olanlardan intihap edilecektir. 

Madde 24 - Umumi heyet asaleten veya vekaleten en az elli Türk Ur~ 
itibari kıymetinde, hisse senedine malik olan hissedarlardan mürekkep O' 

lur. Vekaleten vey aasaleten hazır bulunacak azalann her elli Türk lir& 
itibari kıymeti haiz hisseleri için bir reyi olacak ve her bir hissedarın 10 
dan ziyade reyi olmıyacaktır. 

Madde 35 - Şirketin temettUatı safiyei seneviyesinden: .. 
1) 2999 No. lı kanun mucibince ileride vukuu muhtemel zarar karşılıgt 

olarak yüzde beş ayrılır. 
2) Bundan sonra kalacak paradan idare meclisinin teklifi ve hisseda.f' 

lar umumi heyetinin karan ile yüzde beşi tecavüz etmemek üzere tesviY0 

edilmiş sermayeye temettü tevzii için lüzumu olan mebaliğ tefrik edile' 
cektır. 

3) MUtebakisl adi ve fevkallde ihtiyat akçesi olarak tefrik ve muhil' 
faza edilecektir. 

Madde 37 - thtiyat akçesi ıııenelik karlardan ayrılan mebaliğin tetıJ: 
kümünden teşekkül eder, (Madde 35) ve şirketin ileride vukuu gıı.yt1 
melhuz zararlar için bir karşılık teşkil eder. 

UESSA.,llar 0GRE1'ME..'''1er A~IATÖR!er 

En lyi cins yağlı, sulu, afiş, cam, kumaş boyalarile fırça, tual veııısit 
resirn malzemesinin bUtiln çeşitlerini ucuz fiyatla yeni postane cad. Merı1• 
duh Aygünde bulur. tstiyenlere kata loğ gönderir. 

REVUE saatıarı terakkıyatı fennlyenln en 
eon ıcadıarlle mücehhezdir. 

REVUE 
eaatının bugunkü tekamül halt 

80 senelik tecrübe neticesidir. 
Modeller en son ve zarıf ~ekıldedır. 

REVUE ıaatıarı tanınmış eaatçılarda 
eatılmaktadır. 

U"'u"'' ~•P••• , lıtar1bul BaPıcekaP\, Ta' Han, Bll'lncı kat 19, Telefon 213~4 

F'e 
Mi 
dü 
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~ ..... ______ --.r,-------------------------------------------------------------------~LÇQ ÜZERİNE 
,.,~nnı Kasık Bağlar
d.'.de, barsak, böbrek 
Uşkünlüğüne 

Cümhuriyeti Merkez Bankası 
Fenni 

l\orsalar 
13 - Şubat - 1937 vaziyeti 

.. isteyenlere 
Ol •• çu tarifet 

gönderilir. 
Eminönü 

lznıir sokağı 
'l'eı. 20219 

2AHARYA 
Orepulos 

laklidcilerden 
sakınınız. 

.....___-::-~-~~--....... ..;...~ 
--------~~~~-

l MERMER TAŞ 
ÜR.I( ANONiM ŞiRKET! 
Şirketi · · • . l'eti nıızın umumı hıssedarlar he 

illa 
9~7 .. Yilı Mart ayının beşinci cu • 

lınkı:tinu saat on beşte !stanbulda 

aınd:Panında Beylik değirmeni smı
ia.ı 65 numaralı Mermer Taş ma -
t.. ası UstUndekl yazihanede şirket 
""erke. d 
llltıcn/ın e aşağıda yazılı ruzname 
hiııs 1 uıce, adiyen içtima edeceğinden 
hl edarlar içtimadan on gün evvel 
ke~l 0 Iduklan hisse senetlerini ş.ir-

v~es· ttr ıne tevdi ve içtimada ha-
thn bulunmak için dUhuliye varakası 

AK T 1 F 
Kasa 

ALTIN: Salı kilogram 19.722.405 
BANKNOT ••• • • • • 
UFAKLIK • • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirler : 
Tilrk Lirası • • , • • • • 

Hariçteki Muhabirler : 

ALTIN: Salı kilogram 6.370,991 
Altına tahvili kabil Serbest dö-
vizleT • • • . . • • • • 

Diğer dövizler ve Borçlu k.lirina 
bakiyelerl • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhde edi.evrakı nakdiye kar· 
frllğı . . . . . • . . . . 
Kanunun 6 ve 8 lnct maddeleri· 
ne tevfikan huine taraf ında.D 
vakJ tediyat . . • • • • • 

Senedat Cüzdanı : 

tLira 

" 
il ' 

Lira 

Lir• 
il 

.. 
" 

Lira 

" 

HAZlNE BONOLARI 
TlCARJ SENEDAT . 

• 1 • • . . . . ~Lira Lira 

Lira 

27.741.141.42 
11.185.131.-
1.091.663.01 

475.578.83 

8.961.308.26 

44.172.791 

39.545.040.72 

J 58. 7 48.563.-

12.404.056.-

-.-. 
24.246. 728.26 --

aları ilan olunur. 

~ MüZAKERAT RUZNAMESi 1 
l 

Esham ve Tahvilat cüzdanı : 

( Deruhde edilen evrakı oak· 
A - ( diyenin kartılığı S:.ham ve 

Lira. 37.044.620.23 

lnec;- 1936 hesap yılına ait idare 

trıaııı.ısı ve mürakip raporunun okun-

2 - :s ttrar u yıla aid bilA.nço ve kA.ru 

( Tahvilat Otibart kıymetle) 
B - Serbest esham ve talı viJ&t 

A.vanılar: 
" 3.958.944.20 

ile . hcsaplarnun tetkik ve kabulU 
a ldare ıneclisinin ibrası, !' 1 

4 - ldare Meclisine aza seçilmesi 

~ U- l937 yılı için mürakip intihabı j 

Altın ve OOviz Ozerlne • 
Tahvilat Uzerlne • • • 

Lira 1.289.501.82 

: : : 1 it 

------------~--~ 

7.862.351.8.J 

et 

0' 

ıığı 

5 .:eti~in tesbiti, 
~ Tıcaret kanununun 323 ncU 
l):ı .. 

1 
desine göre şirketle ticaret mua

" eierın· d ll:ı e bulunmak üzere idare 
f!clisi • 

lıll azası veya mildiri sıfatile mu 
l'iı~ele Yapabilmelerine sa18..hiyet ve -
"'lllesi. 

kuvvetli Varbklar 
tn bUyUk hızlarını kendi iç 
~evherlerinden alırlar. Var • 

ğın.ı iç cevherinden ala.n 

krem Pertev 
}{endi 
nıu ne benzemiye çalışan 
ki stahzarlann daima fev • ee:e kalmıştır. Bunun da 
t bi, lbaşka.smı taklide ö
k eıtnıenıesinde ve yarattığı 

1Yrnetın sahibi kalabilme -
8lzıdedfr l) . 

ikkat ediniz ki: T AKLlT 

~ (benzer) fdlr. hiçbir 
t ~ıl olamaz. 

"------------
~ Müttehit 
Mıs·EMNtYET·KARTAL 

'r ~onaerve Fabrikaları 
l'ic \irk Anonim Şirketinden: 

~eu~.et kanununun 361 inci ve şlr
<2 bıcı ı.n esas mukavelenamesinin 
~ 20 tıllladdesf mucibince hissedar -

atı lt oıı b art 1937 cumartesi günü sa
i)1' baJıçesı uçukta, Feriköyde Bomonti 
ile' l'ltıııac ntn salonunda sureti adfyede 

Ruak toplantıya davet olunur. 
hV l ZNAMEI MÜZAKERAT 

llorı;;; İdare meclisi ve murakip r&· 

n 

2 nın okunması 
l -19 • ~Çon 36 senesi hesabatının ve bi-
fttij~n ta&:liki ve idare meclisi 
a ın ibrası 

ı.._ ........ l ' ~bı dare meclisi azalarının lntl -
1 

i-
l'tıı.ı \' 1937 senesi için murakip ta
~ e Ucretinin tesbiti. 

~I ~ rnukavelenamemizin 23 ve 2!5 
~ <o ~~deleri ahkmına tevfikan en 

1 et'tı lSse senedi sahiplerinden asa
Qlll'tıa~eya vekaleten toplantıda bu -
~lanf1 

lstiyenler, hisse senetlerini 
ttııı. ~ gUnUnden on gUn evvel şir 

~eılll'ai J'Vansaraydaki fabrikasının 
11tıı b ne tevdi ve yahut hisse senet 

~~~ 'ltn ankalardan birine tevdi ede -
~lrı \'an lllakpuz ilmühaberini fir
~. etnesine ita etmeleri icap e-

'buı 17 şubat 1937 
İDARE MECL!St 

Hissedarlar . 
Muhtelif. • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

• • • • 
• • • • 

YekUn 

Oıvlıt Dımlryollan va limanlın ltlılmı U. idaresi ilinlar1 

Muhammen bedeli 3818 lira olan 2500 adet mağnezyumlu meş
ale 2/ 3/ 937 sah günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası da
hilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 286 lira 35 kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları taznndır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. (838) 

• • • 
2/ 2/ 193 7 de yaprlan eksiltmesinde talibi çıkmadığından eksilt

mesi feshedilen ve muhammen bedeli ( 13407 ,90) lira olan 12000 
adet dar hat kayın traversi ile 189 adet makas traversi 5/ 3/ 1937 
Cuma günü saat 15,30 da pazarlık usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenler ( 1005.59) liralık muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalar, t"f cı.mi gazetenin 7 /5/1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ile muayyen vakte kadar Komisyonda bulun
malan lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara<la Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden ve İzmir. Eskisehi~ 
de idare mağazalarından 2'Örillebilir. 

PASiF Lıra 

Sermeye • • • • • • • • • • 15.000.000.-

1.551.182.53 40.017 .93S.4 3 ihtiyat Akçesi • • • • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

• • 

Deruhde edilen evrakı nakdiye Lira 158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 lnct madd~ler1· ~ 475.578.8 3 
De tevfikan ba.zine tara.tından 

T&ld tedlyat • • • • • • . ,, 12.404.056.------
Oeruhde ed1. evrakı nakdiye 

baldyeai.. • • • • • • • • 

146.344.507.-

Kartılıt'J tamamen altm olarak 

7 48.550.521. 7 Ulveten tedA vUlt. vazedilen . Lira 
Reeekont mukabil.J ıl&~tteıı ted ı 

19.000.000.--, 

20.000.000.-Vued. " 185.344.507.-
'------~---------~ 

Türk Lira11 •-tevduab : 12. 783.915.15 

Döviz Taahhudatı : 

146.3•4.507.-
Altma tahrilt kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı idi I

Lira 2.445.76 

21379 o~o 5 rin~ bakiyelerl • • • • " 
27.376.G34.82 

24.246.728.2 6 

3 41.003.564 4 

9.151.853.6 1 

4.500.000.-

8.480.434.42 

322. 771.126.81 

Muhtelif •• 

~- Dr. lhıan Sami -
1ST AF ILO KOK AŞISI 

İatafilokoklard&n mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı ~ı
banı, arpacık} ve bUtiln cilt hu
talıklanna ka~ı pek te!irli bir 

'\- 8 aşıdır. Divanyolu No. 113 • 

Dr. A. K KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

ASLAN VE ESK1HtSAR 

MÜITEHİT ÇtME~"TO 

\'E SU KİRECl FABU1KALARI 

ANONİM ŞİRKETİNDEN : 
lLAN 

Ticaret kanununun 361 inci ve §İr· 

ket mukavelenamui a.hki.mma tevfi
kan Aalan ve Eskihi!a.r Müttehit Çi· 

mento ve Su Kireci fabrikaları 
Anonim tirktti hiuedarıuıı 1937 ae
ncsi martının 19 uncu cuma günü H· 

at 15 te Galatada Agopyan hanında 
oirket merkezinde inikat edecek adi 
hissedaran heyeti umumiyeei içtima· 
ma davet olunurlar. 

Ruznamel müzalcerat: 
1 - Meclisi idare raporu ile mura

kıp raporunun kıraati. 
2 - 1936 eenesi muamelatına ait 

hcsabatm kabulü ve meclisi idare a
z&!'lınm ibra.•n ve eenei mezkure neta
yici muamelatına dair meclisi idare
nin teklifi. 

S - Meclisi idare azasına verilecek 
ücreti huzurun tayini ile beraber u
muru şirketin ldart!ine sureti mah. 
su!ada menıur edilecek aza aidatı • 
nın tesbiti. 

4 - Meclisi idareden çıkan azanın 
yerlerine yenilerinin intihabı, 
5 - 1937 senesi için bir murakıp in
tihabı ile aidatının tesbitl ve mura • 
kıbın mazereti halinde ifayı vazife 
eylemek üzere diğer bir zatın intiha
bı. 

LlakaJ 25 hisse tıenedine mallk o
lup ta içtimaı mezkurda hazır bulun
mak istlyen zevat ticaret kanununun 
371 inci maddesine tevfikan içtima 
tarihinden en az bir hafta evvel his
'3elerlni şirket merkezine tevdJ etme 
lidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se • 
nedatı mukabilinde alınacak makbuz. 
Jar, şirket merkezine tevdiat mahiye. 
tinde olarak kabul edilecektir. 

Iataııbul, 18 tubat 937 
Mecllai İdare 

-- so. 712.441.5.., 
• • • • • • • • 

v t:kWı 322 771.126.81 

2 Mart l 933 tarihind l itibaren 
İskonto haddi o/o 5 "'2 A ltr" ;; 7 ,. "ne av;:ın~ o/,., A ı.c, 

Kapah Zarf Usuli le Eksiltme ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
10/ 3/ 1937 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Nafıa VekA· 

Jetinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında 
(356.000) lira keşif bedelli Tunçeli Vilayetinde Elaziz • Plür 
yolunda Pertek ve Süngeç ve Elaziz Vilayetinde Elaziz . Palo 
yolunda Gülüşkür betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ( ı 780) ku. 
ruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (17.990) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve bir g-özü en az 50 metre açıklığında betonarme bir köprü 
veya bir taahhüdde en az (300.000) liralık köprü ve buna benzer 
inşaatı iyi bir surette yaptığım isbat etmesi meşruttur. 

Teklif mektuplarının 10/3/1937 Çarşamba günü saat 15 şe 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazım· 
dır. (234) (612) 

$(4elcc.: 
'}'~ c.7'., .f Lr. 

1~.ur."" 3 LT. 

• 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka· 
iskan Umum Müdürlüğünden : l etı 

Muhacirler için ( 1000) bin adet araba pazarlıkla imal ettirile
cektir. Pazarlrk 11/3/ 937 Perşembe günü saat 15 de Sıhhat V" f,.. 

·;mai Muavenet Vekaletinde yaı ıcaktır. idari ve fenz, 
ler İstanbul İzmir Kocaeli İskan Müdürlüklerinde ve Ankarada 
İskan Umum Müdürlüğünde Mevcuttur. istiyenler bu yerlerden 
şartnameleri alabilirler. 

Pazarlığa girmek için her talip bin araba için şartnamesinde 
yazılı fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbctinde muvakkat tem;nat 
vermeye mecburdur. (948) 
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En korkunç düşman ve 
En mükemmel silah 

Soğuk alğmhğı tehlikesine karşı kendiııizi G R t P t N 
kaşelerlle konıyunu:G. 

SOGt."K ALGil\'LIGI: .88.f, di~. bel, G R t P t N üşütmeden mütevellid 
:kulak a.ğnlanna .sebeb olur. GRIPlN ha.c;t.ahklara mani olur . 

bütün ağnlan dindirir. SOGUK AL- SOGUK ALGI1'.LIGI: Kınkhk, ne~'e
sizlik te\'lid eder. 

GINLIGI: Nezle, Grip ,.e blrc;:ok G R t P t N: KınkJığı ~eçirir, neş'e. 
teh.likelJ hasta.Irklar doğurur nlıl ia<le eder. 

İcabmda günde üç ka..5e almabilir 

.. 

ERV • 
1 N 

Sinir ağrıları, asabi öksürükler, asabi 
zayıfhk, uykusuzluk, baş ve yarım' baş 

ağrısı, baş dönmesi, baygınhk, çarpıntı~ 
ve sinirden ileri gelen bütün rahatsız· 

hkları giderir. 
Günde 2 • 3 kahve katığı. Her eczanede arayınız. 

ŞARK ISPANÇIYARI LABORATUARI T. A. Ş. -
TEKNiK MUCiZESi Mi 

YOKSA ACAiPLiGi Mi ? 
Bir Tek Plakta 

6 muhtc...1 artist ta.rafından 6 eser d:n!enlllr. 

ODEON 
270135 numaralı plikı alınız, 

Bu auale kendiniz cevap vereceksiniz. 

:r AN 18-2-937 ~ 

lf ; 

Saat 
7 de 
Şayanı hayret bir ten ile genç 
ve taze görOndO. 
Çırkln yOı ve burun perleklıOı te . 
memen zell oldu. En kOçOk buru. 
fUkluklar bile keyqoldu. Bir defe 
pudralanmek klfldir. ÇOnkl bu pudra 
gayet ince ve son derıce eebittir. 

Son derece yapışma ha.~~a.."ı ve 

gayet ince olması itibarile 

bu pudra, cildinizde o kadar gü. 

zel \'e muntazam yaprşır ki mev. 

cudiyeti bile farkedilmez. En 

sa.mimi dostlannız bile tenini. 

zln cazip güzelliğini adeta tabii 

telakki edeceklerdir. Dışanda, 

yağmurda, güneşte n deniz 

banyofa nnda ,·e teni" mn"lı\ nn. 
da dahilde en sıcak balo s:ılon!ann 
da dansederken bile daima teni. 

nizin cazip güzelliğlnf muhafa

za eder.dniz. Bu pudra., suya, 

güneşe ve tere mütehammlldir. 

Kat'iyym müteessir olmaz n 

yttz.de Jeıke ve pliıkalar teşkil et. 

mez. Siz de bu sihri&mli, ga... 

yet ince ve clldlnlze son derece 

yapışan "birde dört,, Tokalan 
pud.ra.~ıru .isra.rla isteyiniz ve 

muntazaman kullAnnuz. Netice. 

sinden son derece memnun 

kalacaksınız • , 

Türk Maadin 
Şirketinden: 

Şirketimizin hissedarlar umumi 
heyeti Martın 25 inci perşembe günü 
saat 15, te Şirketin idare merkezi o
lan Galatada, Ahen ve Münih Hanı-

Hem vücudunuza 
Hem kesenize 

En uygun 

Hazır Elbise 

• 

Sümer Bank 
Yerli 
allar 

Pazarında 
bulunur 

• 

B ayramhklarınızı Pazarlardan , .............................................................. ... 
, . 

KANZUK SIHHi BALSAMiN KREMLERİ 
Londra, Paris ve Nev-York Berlin'de guze!lik enstitülerinden takdirname ile 

taltif edılmiş olup beynelmilel sergilerin altın madalyeler:ni haizdir 
Esmer, sarıfın kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve 

cazibeyi arttırır. Bnru,uklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale 
eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları E.~1-, . 

~------------------~-----' nm4U~ilk~m~1"2numaralı 
aamin kremlerinin 4 nevı vardır. 

,~ ,~ 

- BU GUN NE t(ADAR GUZEt:~. 

- TABi. c,POKER_PLAY.,TRAŞ BIÇAGI 
• 
iLE TRAS OLDUM 1. - . 

yazihanede adi surette topıanacaktır. 1. Krem Balsam in yağsız beyaz gü nd ilz 
Vekaleten veya asaleten en az 100 

hisseye sahip olanların hisse senetleri İ~İn 
ni içtima gününden bir hafta evvel 2· Krem Balsamin yağh pembe gece irin 
şirketin idare merkezine teslim ile "ı 
mukabilinde makbuz a1ma1an rica o- 3 • Krem Balsam in Acı Badem gündüz 
lunur. i~in 

MÜZAKERE RUZNAMESi • A 
1 - İdare meclisinin ve mürakıbm 4. Krem Balsamın cı Badem gece i~in 

raporlarının okunması, Balsamin kremindeki hassa. hiçbir kremde yoktur; Balsa · 
2 _ Şirketin mevcudat defteri ile min maddesi mesameleri kapatan cildi gençle,tirerek beyaz, 

yumufak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 
1936 senesi bilançosunun ve kar ve INGILIZ KANZUK ECZANESi 
zarar hesaplarının kabulU ile kann BEYOCLU • IST ANBUL 

tevzii hakkında karar ittihazı ve ida- '••••---------------------------------~ re meclisinin ibrası. ------------------------------------~ 
3 _Müddetleri münkazi idare mec !.stanbul asliye 3 cü hukuk mah. : ı 

lisi izasmm intihabı ve 1937 senesin kemesinden: Nesim Benyayur vekılı -
de idare meclisi azalarına verilecek avukat Leon Amaracinin Kadıköyün 
aidat miktarının tcsbiti, de Rasim paşa mahallesinde Raşit.e- BAYRAM MU NASE BET 1 LE · 

4 - 1937 senesi için bir mürakip fendi sokak M Nu. lu hanede mukım 
tayini ile tahsisatının tesbiti, Samoel A viktor kızı Fifi aleyhine aç 

5 - Şirket namına teferruğ edile- tığı 936 /1143 Nu. lu boşanma .. dav~sı 
cek maden ruhsatnamelerinin, imti _ nın muhakemesi sırasında: Muddeıa
yazlarının, gayri menkul mallarının leyhe ilanen tebliğat yapıldığı halde 
takrirlerini kabule mezun idare mec muhakeme günü mahkemeye gelme
lisi aza.sının tayini. miş olması hasebile hakkında gıyap 

karan ittihazile bu baptaki duruşma 
6 - Ticaret kanununun 323 ve 324 nın 29_3_937 saat 14 de talikina karar 

üncü maddeleri ahkamına tevfikan if" · verilmiştir. Mumaileyh F' ının mez-
idare meclisi azasına mezuniyet ve k 1 

kClr gu .. n ve saatte mah e_me·y· e ge me 
müsaade itası. d si veya bir vekili kanunı gon erme-

KAYIP - Maltepe Askert Lisesi 
son smıfmdan aldığım 48 numara ve 

L • ON 
ŞIK BAYANLAR MAGAZASINDA 

Cumartesiye _ Kadar 

liii~~rr~r=r.:ii~iiiiiniiiiiimiiiiiiiiic-iiiiiiiiil 10. 2. 30 tarihli tasdiknamemi kaybet-
tim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü 

si ve aksi takdirde gıyabında duruş 
maya devam edilerek bir daha muha 

kemeye kabul olunmıyacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan O· 

Fevkalade Tenzilat 
yoktur. - Adalı Faik oğlu Ulvi lunur. (30296) iSTiKLAL CADDESi 

BASURA HEDENSA :.::.n:~:~;:;:.:::~:::~~: p 
_ Sahibi: Ahmet Emin YAL.HAN. Umumi .neşriyatı idare eden: S. S~l 

yeder, kam, agnyı derhal keaer. Gazetecilik ve Neşriyat Tilrx Limltet Şirketi. Basıldığl yer TAN--tnatb•" 


