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5 KURUŞ BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

ATATÜRK DON GEZiNTi YAPTJ 1 

Cenevreye 
Kabulü 



Yolcu salonu için yapılan maketlerden biri 

istanbul limanı mo
dern bir yolcu salo

nuna kavuşuyor 
Gıdata rıhtımında inşa edilecek modem yolcu sa,lonuna ait 

ıprojeleri tetkik edecek olan jüri heyeti, dün saat 14 de Güzel San
atlar Akademisinde ilk toplantısını yapmıştır. 

Jüri heyeti, Vali ve Belediye Reisi 
Muhıddin Ustündağ, Polis Müdürü 
Salih Kılıç, Liman Müdürü Rauft, 
Gümrükler Umum MUdürU Mustafa 
Nuri, Muhafaza Umum Müdürü Ha-
8&11, Denizyolla.n Umum Müdürü Sa
dettin ile Güzel San'atlar Mimari Pro 
fMÖrü Tot, Profesör Sım, Mühendis 
Mektebi Mimari Profesörü Dep, İs
tanbul lmar Müdürü Ziya ve Liman 
Idareai Miman Faik Köprülilden mü
rekkeptir. DUnkü toplantıda heye
tin me8&1 programı teebit edilmiş ve 
tlll komisyoolann intihabı yapılmış
tır. Projeleri idari bakımdan tetkik 
edeoek komisyona Liman idaresi Mü
dürü Rauft, GümrU.kler Umum MUdU
rU Muetafa Nuri ve Emniyet Müdürü 
Salih Kılıç, teknik komisyona da Pro 
fN<Sr Tot, Profesör Sırn, Profesör 

JAN 

Boiiazicini kovu 
sis. kaDladı 

1 Karadenizden gelen 
Vapurlar boğazdan 
içeriye giremez oldulcir 
iki ıün evvel Karadeniz Boğazının dıtında ıörülen çok keıif 

bir ıiı bulutu evvelki aktamdan itibaren Boğaziçine doğru hü
cum etmit ve dün sabah Y eniköy ve Beykoz hizalarına kadar bü. 
tün yukarı Boğazı kaplıyarak buralardaki ıeyriıeferin tamamen 
ciurmaıına ıebep olmutlur. 

Sis, 9imdiye kadar görillmemif de-ı 
~ec~d.e ~~~ftir. Bu yüzden beş metre 1 1 
ılerısını gonnek kabil olma.maktadır. 
Şirketi Hayriye vapurlan dün sabah
tan akşama kadar sis bulutunun al
tında bulunan iskelelere hiç uğraya
mamışlardır. 

MUŞKULAT 

Anadolu Kavağı, Sütlüce ve Beykoz 
iskeleleri yolculan sandallarla Pa§&
bahçe ve daha aşafıdaki iskelelere i
nerek oralardan vapurlarla lstanbula 
gel111işlerdir. Rumeli Kavağı yolcu
lan da Yenimahalleye kadar yürüye
rek, oradan otobüslerle şehre inmiş
lerdir. Sanyer, BüyUkdere, Kireç
bumu ve Tarabya yolculan da oto
büslerden istifade etmişlerdir. 

SEFER YOK 

Bu manıaralaro 

ıelırimiıin sokak. 
larında lıenüı bol 
bol fe .. arliil edili 
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bir 

Şehirde kara 
nakliyat. işi 
asrileşecek · 
Belediye 
Belediye, ıırt hamalbfmm kaldırılması itile 

metgul olmaktadır. Bundan batka tstanbulda 
kara nakliyatı ~inin de tamamile asrileştirilmesi 
kararlaştınlmıştır. Ancak tehrin umumi haya• 
tile alakadar olan nakliyat işinin şehrin her tara• 
fında ayni zamanda ve derhal tatbik edilmesi 
imkinaız görülmektedir. 

Bu itibarla bu iı tedrici olarak ve nihayet Uç ay zar
fınpa aarileetirilecektir. Kara nakliyatının diğer me
deni 1ehirlerde olduğu gibi tam bir intizam dairesinde 
olması lçhı bu itln bir elden idaresi dUtUnUlmektedir. 

Sis yüzünden Boğaz methalinf gö
remedikleri için Boğazdan girecek 

1 
birçok vapurlar Karadenizde bekle
mektedirler. 

Dün saat 12 de Karadenizden lfma
nımıza gelecek Tan vapuru da sis yU
zUnden Boğaza girememiştir. Boğaz

dan Karadenize çıkacak birçok va

Halkevi Bayramı 1 
Bu maksatla Liman İdaresi ile Bele 

diye arasında mühim müzakerelere 
başlanılmıtşır. 

Deniz nakliyatiyle metgul olan ll• 
ma.n idaresinin ayni zamanda kara 
nakliyatını da üzerine almak istedi· 
ği, bunun için ayn bir teşkilat yaı>
mayı dU9ündUğU öğrenilmiştir. 

purlar da Beşiktaş ve Ortaköy açık
lannda demirlemiye mecbur kalmış-
lardır. Sis mütemadiyen Boğazdan 

• • zçzn hazırlık· 
Belediye ile idare arasındaki te • • Dep, lmar MüdUrO Ziya ve Liman 

Miman F&ik eeçilmlılerdir., Bundan 
eonra jüri heyeti projelere alt maket
lerin bulunduju salonu pzmlı ve da- Nı.ka"' hsız a.şağt doğru ilerilediği için bu sabah 

limanımızı da kaplıyacağı muhakkak 
görUlmektedir. 

Halkevlerinin yıldönümü dolayısile yamı bütün Halkevlerinde maslar oldukça milsbet bir yola gir • 
meraıim yapılacaktır tıu merasim ant 14 de Ankara radyoeun. mlştlr. Ancak beledl,ye kara nakliyaU 

d işinin mil.stakll olara- bu idareye ve
a nahili e Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kayannı ve"'- .-tı-.,.;n. 1r-,;a;...~- ·-w--- , .. ~ • 1 •' 

Seçilen .koaıla)ıonl&r derhal çalı1-
malara bqlıyacak ve 10 martta ra
porlarım hazırla.mıt bulunacaklardır. 
Ayni günde bu raporlar bütün jUri 
lzalarma dağıtılacak, 12 martta ya
pılacak umumi bir toplantıda inşa.a
ta eaas olacak proje tesbit edilecek
tir. Salonun yapılacağı Merkez Rıh
tnn ve Çinili Rrhtnn hanlarmm ara
amdaki a.raada bulunan hanlar ve 
dtlkklnlann yıkılmuına bugünlerde 
bqlanacaktrr. Yeni salonun inpası 
lfl mart içinde ihale edilecek ve der
hal tneaata bqlanacaktır. Verilen 
.kararlara göre yolcu u.lonunun tıat 

kmmnda bUyUk bir telsiz tstuyonu 
da lnp. edilecek ve J>ura vuıtulyle 
Umanımıza gelecek TUrk ve ecnebi 
npurlariyle muhabere edilerek bu 
npurlarm hangi saatlerde Umanmıı
D varacaklan halka hoparlörlerle 
bildirilecektir. Ayni zamanda salo
nun örrilne yanaşacak vapurlarm yol
eulan yapılacak teslıııBtla nhtıma in
meden dofnı~ıın doğruya salonun içi
ne glreceklerdir. 

Keçi eti 
satan 
dOkklnlar 
Konulan Mecburiyet 

Mutlaka Yerine 
Getirilecek 

Halkm bilmiyerek keçi eti alma
lmm önüne geçmek için belediye ye
m kararlar vermiftir. Bu karara 
a&"e. mezbahadan keçi eti alanlar tel 
bit olunaca.k ve mensup olduğu mm
t.akanm belediye zabıtasına mezba
haca JQ&liimat verilecektir. 

Belediye ..mta memurlan bu lh -
- Uzerlne keçi eti utm ala.n dük -
JEblan daimi bir mtlra.kabe altında 
bulunduracaktır. Bu dtuıklnlard& 
lleıiceabı ~bir yere ''Bura· 
da keçi eti •tılıyor'' levhumı umı
yanlarla keçi etlerinin Uzerine "keçi 
Mi" dir diye teneke tl7.erine yuılmJt 
tıtilretler koymıyanlar h&kkmda zabıt 
tutulacak ve bunlar fiddetle replın. 
tınlacaklardır. 

evlen en ıere-----+=-- kı{:ı:.~ OL'D~ 

Bu kesif sis yüzünden dün blı de 
kaza olmuştur. Rusya.dan kömür yü-

agır ceza 
iki Seneye Kadar 

Hapsedilecekler 
Medeni kanun hükümlerine aykın 

hareket ederek evlenenlerle, izdivaç
lannı haber venniyenler hakkında 

Dahiliye Veklletinin valiliklere cön

derdiğl bir ta.mimden kıaa.ca bahaet
miştik. 

Bu tamime göre, din! tekilde nlklh 
alrteden ve niklhta b~ yolu tercih e
derek kanun hükümlerine muhalif 

hareketler yapanlar ıiddetle tecziye 

olunacaktır. 

Hukukt bir kıymetli olmamakla 

beraber bu halin devamı, aile niza

mına zararlar vereceği için evlenme

leri memnu olduğu halde evlenenler 
3 aydan 2 seneye, evlenme unsuru ol

maksızm evlenmenin dint formalite· 
• 

Bini yaptırarak birlqenler 2 aydan 6 
aya, kadar ceza göreceklerdir. Bu hu
ıuıta, Türk ceza kanununun yeni ta
dil edilen maddelerine kat't hükU.m
ler eklenmiıtir. Bilhassa., erkeğin ev
li bulunması, cezada fiddet sebebi o
larak sayılacaktır. 

Kadıköy Su Tarifesi 
14,5 Olarak Tesbit 

Edildi 
Kadıköy Su şirketinin tarif e8ini 

teebit edecek komisyon dün Metro 
hanında toplanml1f.ır. Su şirketi di
rektörü metre miklbında on para 
zam istemilf, fakat Nafia mUmeMil
leri bunu kabul etmemişlerdir. Niha
yet tarife metre mlklbı 14,5 kuruet&n 
teebit edilmi11tir. 

küyle gelen Yunan bandıralı Marios 
şilebi sise rağmen Boğazdan geçmek 
istemiş, fakat Anadolu Kavağı yakm
lannda önünü göremiyerek karaya 
oturmuştur. Gemi u2Jllll çalışmalar
dan sonra kendi kendini kurtarmIŞBa 
da yoluna devam edeıniyerek hemen 
orada demirlemiştir. 

7 milyon 
kartpostal 
Posta ve Telgra.f Umum MUdUrlU· 

ğü Darphane ve Damga matbaasına 
7 milyon adet kart postal slpariı ver· 
miştir. Bunlann bir kısmı dahili ve 
harici muhabereye, bir kısmı da Bal
kanlara mahsus ola.rak hazırlanmak-

tadır. 

Bir Poliı Komiseri Hakkında 
Karar 

Kumıpaf& polia merkezi UçUncU 
komUıerlerinden Iam&il Hakkı, bir p
ce, vuifeal olmıyan buı leleri yap
maya yeltendiji cihetle, ıörl1len uı. 
zum üzerine vazifesinden alınarak 
mütefenika emrine evrilmittır. 

Sillh Ara9brmaıı 
Her mmtakada aili.h araetırma iti

ne ehemmiyetle devam ediliyor. ikin
ci şubenin muhtelif kısımlannclan 
ayrılan sivil memurlar, bütün mer -
kez mıntakalannda resmi memurlar • 
la beraber çalışıyorlar. 

Yasak silah taşıyanların bu ılllh
lan müsadere edildiği gibi kendileri 
derhal mahkemeye aevkedilmekte
dirler. 

Gizli Hrrıızhklann Failleri 
BUyllkdere kibrit fabrikasında mtl-

-----------· teaddit zamanlarda marangozluğa mu ..... ._,. ........... --.-
Ttlrk havacılığı bUtUn kuvvetile 

gelifmek ihtiyacındadır. Bu lhtiyacR 
mille~e cevap vermek ic;in fırsatı ka 
çırmıyalım, kurbanlanmızı Türk Ha
va Kurumuna verelim. 

teallik eşya aşıran, fabrikanın ma-
rangozhanesinde çalışan Musta.fa ile 
evvelce işten çıkanlmış olan Mehmet 
za.bıtaca yakalanmışlardır. Bunların 
~ldıiı 100 parçaya yakm eşya da ev
lerinde bulunarak mtıaadere edilmlt____.,-.ar_,.J ın:ar....-~.:-........, ... 

ce& 'IeY u ll'.a m. nın ae 1erm1.yemine ifiirak edece51 ofr. 
." Bu aöylev bUttln halkevlerlndekı ıirket kurulmasını ve nakliyat lfle-

TaLebeye 
paso 
veriliyor 

Tramvay Şlrketlle Nafia Ve
kAletl U'Ulllda geçen mtlza
kere netiCl'lllinde Y8§ ve mek
tep derecesine bakılmadan ta
lebeye tenzllitlı tarife tatbik 
etmek lttnde ..., yeni eeular 
tMblt edllmlşttr. Bir Marttan 
itibaren tatbik edilecek olan 
bo yeni kararlara göre l!k ve 
orta mekteplerle lise talebe
leri yalnız oturdukla.n yerle 
okuduklan mektep anumıdaJd 
hat IQin ve yüksek mektep ta
lebeleri ise bütün hatlar için 
puo alablleceklertllr. Ancak 
bu karar yalnız ikinci me,·kl 
ara.ha.la.ra şamil olacak, birinci 
me\·ktlerden ewkW ~ yalnw 
ve l11terlene ltk Vfl orta mrk· 
tep talf'IMlfll'I 18tlfade edf!hllP
CA"klerdlr. PRMlarm dairttl· 
muma bu.U-den IUb&nD bet
lıu1&Mktlr. 

ra.dyolarda dinlenecek, arkumdan, rlnin bu ıirket marifetiyle idaresini 
hazırlanan program tatbik edilecek- tercih etmektedir. Bu husustaki mtl 
tir. zakereler bayram ertesi kat'! bir l&f· 

Bu mllnaaebetle Şişli Halkevinde haya girecektir. 
bilyilk bir program hazırlanmıştır. 

Merasim saat 15 de başlıyacak, gece 
saat 20 ye kadar sürecektir. Bu ara
da Şişli Halkevi başkanı Ahmet Ha
lit Başaroğlu bir söylev vererek bir 
senelik çalışmalannı anla.tacalrtır. 
Bundan başka Istiklll mUcadeleeini 
tasvir eden büyük bir eenfonik 

Be!ediyenin 
Varidatı 
Noksan 

konser verilecektir. ' 
Kadıköy Halkevinde de Şi1krU Ka- Belediyenin 937 Yaridab 938 et. 

yanın Ankara radyosunda ıöyliyece- kınden 200 bin lira nokaandır. Bun • 
ği söylev dinlendikten aonra milU ıiir dan bqka yeni teeiaat mtinuebetiJ • 
ter okunacak ve yerli mallar hafta- le borca girmiş olan UakUdar tram • 
sında madalya kazananlara mUWat- vaylan ıirkeUne de 300 bin liralık 
lan tevzi edilecektir. yardım yapılması icap etmiştir. BU 

Bundan başka Karagöz oynatılacak suretle belediye bütçesinden şehre alt 
ve temsiller verilecektir. ~ikta, Hal hizmetlerin görülmesi için bu yıl 500 
kevi de çok 7.ellgin bir program ha- bin lira daha az sarf edilmek mecllU· 
zırlanuştır. rlyeti hasıl olmuştur. 

Yüz /ngiiiz 
mühendısi 

Hatti 937 bütçesiyle ve kıdemleri 
itibariyle zam görmeleri icap eden be
lediye sıhhiye teıkilltında çalışan ıne 
murlar ile doktor, eczacı vesaireniıl 
m&&1larma zam yapılamamıt. billld.t 
bütçenin sıhhiye faslında ~ sene
ye nazaran 7156 lira tuarruf yapı!V 

rıetiyor .. rak bu fuıl 743.888 lira olarak tw 
bit edilmiıtir. 

------------.- . Kara.bükte, In,Ub Mrm&yedarl&n Buna mukabil fen mUdUrlUIU t.ef' 
.... ..........-. .. ••• 

0 0 tarafından kurulacak btlytlk demir killbnm daha ehemmiyetli olduiu dtl 
BiRKAÇ sanayii fa.brikalan tıiyle meflUl ol- şünillmilf ve bu müdürlüğe bağlı yol-

RLA m&k ve tetkiklerde bulunmak Uz.ere lar, harita, mimari ve inşaat şubele-
SATI yüze Y&km Ingiliz mühendis ve tek· rl müdürlerinin asli maaşlan yeni bUt 

D alıillye Veki.letl teftlf he~etl nisyeni önümüzdeki hafta içinde Lon. oe ile seksener liradan doksanar Urr 
r-'-l Tevfik Talat ve Maliye d 

!Dm d" radan Şehrimize gelecektir. ya çıkarılmıştır. 
Veki.letl tfoltlt beyotJ -Jal Rüştü un 
tehrlm1ze geldBer. 

• 
M 

aarlf mtldilrlülünde dUn Uk 
tedrisat mtlfettitlerl bir top- \TAkVi/.\llJJ~HAVA] 

lantı yapnutlardlr-

• 
R amlde nahiye t.efldll için Şe-

hir HedW tarafmda.n verilen 
• __ _._......_, BacUn bava. aareti amami:rede bGlatla f 12 .-ı Gün 28 Kas 

bnl'ID eUratle tatbiki ~ ... _. ... seçecektir. Yatı. muhtemel 1örülmüyors11 Dça ay : ım 
da, hararet d eceıinln mahlU l :}J5 Hicri ' -

aufUr• • tenezıül edeceiı anlqıhyor. Orta Anauoh. Zılhlcce· 8 'l ı.:....ua 
kıamen bulutlu ve Karadeniz aahil mmtaka· • '!»"" 

••ma.11 oflu MHımet admda hl- sı da hafif yaiıtlı ıeçecektir. Güneı: 6,50 - Oğle: 12,28 
1 rlslnln ......,...oda 86 kilo köy- Oüıtku Hava tkindi: 15,26 - Akşam: 17,48 

20 SUBAT 1 
CUMARTESİ 

Buıünkü Hava: BULUTLU , 

ıti ·•-- ya..,.ı.,,nuştlr. Dun, barometre 751 milimetre, hararet en Yat.BI: 19,18 - lmıılk: S,09 -&--· eok 6 en u 1 untiırat olarak kaydedilmit· 
- -r r 1U 0 ... ........, tir. Rwıılr, ıhnat iıt''-·-..... -den matedil ..,..zv_ __ ....... ...... 

bir ıllr'ıtte eemlıtir. 
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ispanyada Dün de 
Şiddetli Bir Harp Oldu 

. iki tarafın hava 
çarpıştılar kuvvetleri 

ON ALTI TAYYARE DÜŞMÜŞ 
Londra, 19 (TAN) - Bugün de İspanyada, bilhassa 

t~Y.Yare harekatı olmuştur. Asiler hükfunete ait 16 tayyareyi dü
•urdüklerini, bunlardan on birinin Madrit cephesinde, 5 inin Sa
ragossada düşürülmüş oldukları iddia olunuyor. 

--- Bugün Madridin ufukların.da kırk . . 

Siyaset atemi 
. lngilterenin Karar,ı 

.. ·ı 1 ngı tere hükCımeti, müdafaa 
ttı ve teslihat planını tatbik et-

t 
ek Üzere 400 milyon sterlin istik
azı · · 

d'•· ıçın Avam Kamarasından iste-
e.;gr salA.hiyeti ezici bir ekseriyetle 
ı;~1! bulunuyor. Esasen Baldvin 
d'Ukümeti, Mecliste ekseriyet sahibi· 

dır, Onun istediği salahiyeti elde e
eee •· d' gı peşinden malum olan bir şey-

tı'.· F'akat Mecliste geçen müzakere
vıtı dikkate değer bir çok safhaları 
1 ardır. HükOmetin noktai nazarı ko
.. ~Ylıkfa hul!sa olunabilir: lngiftere-
••ın Sİl'h · v a kuvveti bakımıtldan gerı 

eya bugünkü icaplara uygun bir 
Vaz· il ıyette olmaması, sulh lehinde de-
t I, fakat aleyhinde bir A.mil olmak-
adır ç·· k'' • . • un u sulh davasını zafa ve 
ısti~rarsızlığa uğratıyor. Milli emni
~etı sağlamlamak, umumi emniyeti 
•ağlamıar. Maksat umumi emniyeti 
tafa uğratmak değildir ve umumi 
•tnniyet hiçbir veçhile zata uğratıl-
~ıb~vti~~tH'e-gJ8r~!'lf:ı1<1 ıır~<Vıdi\1l8R~ 

arett· 
trı . ır, Ve bu vasıta sulhü te-

ırıe h' 
tift ıı.~et edecektir. Nihayet ln-
c-·ı· ere hukümetine göre, bugün ln-
..,ı ıı d 
de ~~ ~su 1914 ordusu derecesin-
b degıldır. Donanma da öyledir ve 
te~lar 1914 seviyesine götürmemek
bü 

1 ~· Fakat tayyare kuvvetlerine 
b Yuk ehemmiyet verilmektedir ve 
d u da günün en mühim zaruretlerin-

9h birid" 
1 

ır. 

t • ngiltere hUkümetl tarafından ile
ı SÜ '• 

ta ruıeın bu mütalaalar, hUkOmete 
raft 

'dil . ar olanlar tarafından kabul e-
hU~ış ise de lngiltere muhalefeti, 
tiıl ~nıete bu yolda müzaheret etme-

Ştır. 

l'e Muhalefetin amele liderlerine gö
h'' hUkôrnetin siya~ti, sırf milli ma-

1Yett d' aın e ır. Ve kollektif emniyet esa-
~ir 1 1Sağlamlayaoak mahiyette değil
tl İ ~giltere amelesi hükOmetin ha
ae~· sıy~setini tenkit ederek bu siya-
tıe 1.n l'lıılfi refahı hiç olmazsa bir 

sıı de h . d ğ' . il() vamınca ta rıp e ece ını 

ta~le~iş oldukları gibi 1 ngiliz libe
de erı de onlarla birlikte hareket e
la t&I{ hükumetin ne yapacağını an· 
tıı~aktan A.ciz olduklarını ileri sür
tıı Şlerdir. Neticede hükômet 329 

l iflJVafık rey kazanmı? ve 145 muha-
lre~ ile karşılanmıştır. 

tayyarenin iştirakile şiddetli bir ha
va muharebesi koptuğıu bildiriliyor. 
Bu muharebe şehre son derece kor. 
kulu bir gün yaşatmıştır. 

Franko kuvvetleri beş hükumet 
tayyaresi düşürdüklerini iddia etmek 
tedirler. 

Karada iki taraf ta Madrit cephe -
sinde canla başla uğra.şınakta w kah 
ilerlemekte, kah gerilemektedir. Fa. 
kat :iki taraf ta ilerlediğim ve muvaf 
fak olduğunıu iddia ediyor Hakikat he 
niiz tavazzuh etmemiştir. Madrit, Va 
lensiya yolunun kesilip kesilmediği 

de henüz belli değildir. Asiler, yolu 
lresmiş olduklarını iddiadaısrar edi 
yorlar. Faıkat b1.l iddiayı kabul etmek 
için henüz kat'i bir sebep yoktur. 

Gönüllü Meselesinde Tedbirler 
Tamamlanıyor 

Yarın (bugün) gece yarısından iti
baren IE:ı anyadaki muharip tarafla
rın herhangisine yabancı gönüllü il
tihak etmemesi için her devlet tedbir 
almış ve yasağı tatbik etmiş olacak 
trr. Ingiltere, Fransa, Almanya, 1-
talya, Rusya, Portekiz, gönüllü git
mesine m!ni olmak için lazım ~len 

-, - .. ., 
bulunuyorlar. 

Portekizin Vaziyeti 
Portekiz hükfunetinin kara hudıut

larrnı kontrol ettirmek için vuku bu
lan itirazları ademi müdahale komi
tesinin aali komisyonunda mevzuu 
bahsolnıaktadrr. Komitenin bu mesele 
yi halletmek yolunda bir hayli ilerledi 
ği, fakat henüz neticeye varamadığı 
bildirilmektedir. 

Müzakereler mektum tutulduğun -
dan henüz ne yapıldığı anlaşılmamış 
bulunuyor. 

Gazetecilerin Yuna
nistanda Gezintileri 
Atina, 19 (Hususi) - Nadiplona 

giden Tilrk gazetecileri bu akşam bu
raya dönecekler ve yarın da Lstanbu
la hareket edeceklerdir. 

Frnse:da Tayyare 
Fabrikaları Devletin 
Paris, 19 (Radyo) - Birçok dev

let tayyare f abrikalannın devlet ta
rafından istimlakine ait kararname
ler cümhur reisi tarafrndao imza 
edilmiştir. 

Balkan 
BirLiği ve 
Yunanistan 
Bütün gaıeteler baı ma

kalelerini Balkan Antantı 
Konseyinin neıretfiği tebli
ğin tahliline hasretmektedir
/er. Gazeteler, tebliğin ihti
va ettiği sarahat ve k.at' iyet 
ile Balkan birliğine yeni bir 
kuvvet ve canltlık. verdiğindf. 
müttefiktirler. 

Atina, 19 (Hususi) - Ba§ 
vekil Mefaksas müttefik. dev
let hariciye namlaflnın ha
reketinden sonra mat buat 
mümessillerini kabul ederek. 
demiıtir ki: 

"- Yunanistan da tıpkı 
üç müttef ilci gibi, Balkan 
Antantı lconf eransmdan ta
mam ile memnun olabilir. 

Balkan birliğimiı bu kon
i eronsfan her ıamandan zi
yade kuvvetli olarak çık.mıı
fu. Yunan milletine bu temi
natı vermek. ve bir sulh ve 
nizam unsuru olan Balk.on 
anfanfmm ebediyen sarsll
mıyacağı kanaatini iıhar et
mek.le bohfiyaflm.,, 

Sovyet Ağır Sanayi 
Komi~eri 

Dostumuz ve komşumuz ::;ovyet 
Rusyanm ağır sanayi halk komiseri 
Orjonekidze Gregori, kalp durmasın
dan iki gün evvel ölmüştür. M. Gre· 
gori, Rusyanm değerli devlet ve tek
nik adamlarından birisi idi. Dostu -
muza, bu kayıptan dolayı taziyetle· 
rimizi sunarız. 

Çöp işi Tetkik 
Edilecek 

Amerikanvari facıalardan 1 

Sahile/eki aclamm iple çektiği cisim, yan ölü bir genç kııdu. Nevyork -
ta buz tufmuı bir lıavuzcla kayarken buılar ansmn kmlmıi, kızcağız 
buzlu sulara gömülm üşfür. Polisin fedakôrlığma bakm ki, hemen ken -

dini buz gölüne afarak km kurfarmıştu. 

ingiliz silahlanması 
muhalif parUyi 

memnun etmedi 
Bu işte Amerika ve Japonya da lngiltereyi 

Takip Edecek Deniyor 
Londra, 19 (TAN) - Dün Avam Kamarasr hükumetin 400 

milyon sterlin istikrazı için verdiği kanun Iayihasıne ait müza
kereyi tamamladı. Ve 145 muhalif reye karşı 329 reyle kabul 
etti ve hükumete istediği salahiyeti verdi. 

Müzakereyi, müdafaanın tanzimi
ne memur olan nazır Sir Thomas İn· 
skip ile Mister Baldvin birer nutuk· 
la bağlamış bulunuyorlar. Sir Tho· 
mas lnskip söylediği nutukta, lngil· 
terenin kolektif emniyet esasını ret
etmediğini anlatarak teslihatın, vası
ta ve gayenin sulh ve Milletler ce . 
miyeti otoritesini tahkim olduğunu 
anlatmıştır. 

BAŞVEKİLE GÖRE 

Başvekil Mister Baldvin de, bu -
günkü İngiliz ordusunun masraf ba
knnmdan 1914 ordusundan çok 
geri olduğunu, donanmanın da 1914 
donanmasına benzemediğini, yalnız 

hava teslihatına ait inşaatın geniş -
letildiğini anlatmış ve bunun bir za.. 
rur.et teşkil ettiğini ilav~ 0trni9u .... 
Mister .ı:saldvin umumi emniyetin 
milli emniyetle nıüteanz olmadığını 
anlatarak, lngilterenin tecavüze kar 
şı gelmekten başka bir gaye gütme
d.iğini anlatarak sözlerini bitirmiş -
tir. 

MlJHALİFLER DİYOR K!: 

Fakat reyler toplanınca muhalefe

tin hükumete iltihak etmediği ve tes 

lihat işinde hükumetten tamamile 

ayn kaldığı anlaşılmış ve hükumet 
fırkası hükumetin muvaffakıyetini 

1 • tm• . · temm e ıştır. 

1 Muhalefetin düşüncesini anlatan 

1 

Mister Atlee hükumetin harbi uzak
laştırmaktan sarfı nazar, yaklaştır

[ dığını_ söylemiş ise de hükumet bu 
ı noktaı nazarı kabul etmemiştir. 

HARİÇTE TESİRLERİ 

İngiliz iazeteleri hükftmetin bu 
işte muvaffak olmasından memnun
dur. Yabancı gazetelere gelince: A
merikada, !ngilterenin teslihatına 
muadil bir teslihat programının ta
kip olunması muhtemel sayılmakta
dır. Japonya, vaziyeti ehemmiyetle 
takip etmekte ve Amerika, İngiltere
yi takip ettiği takdirde, kendisinin 
de Amerikayı takip etmek mecburi
yetinde ka.lacağmı söylemektedir. 

UZAK ŞARKTA 

Alman 
Avusturya 

•• •• • 
goruşmesı 

Fon Nöyrat Viyanaya 
Gidiyor 

Viyana, 19 (A.A) - Bütün 
siyasi mahafil, Almanya Harici 
ye Nazırı Von Nöyrat'ın yakı~ 

da Viyanaya yapacağı ziyaret 
hakkında mütalealar yürütmek-

Viyanada Almanya ile Avusturya 
araı;mdaki bütün meseleler, bilhassa 
Avusturya B~vekili M. Şuşni.gin son 
nutkundanberi günün işi haline gel
miş olan Kültür meı>eleleri müzakere 
edilecektir. M. Von Nöyrat, Pazar
tesi günü buraya gelecektir. Avus
turya nazırları ile yapılacak goruş

meler, bütün Salı gününü işgal ede
cektir. 

M. Von Nöyrat'm ziyaretinin pek 
yakm bir 7.amanda icra edilecek ol
masına rağmen Alman gazeteleri, A
\'usturya · daıki Krallık taraftarlarına 

şiddetle hücum etmekten geri kalma
maktadırlar. Daha geçenlerde Münib 
te çıkmakta olan bir gazete, şöyle ya
zıyordu: 

"Almanya, bundan böyle A vustur
yada Habsburg hanedanı lehinde 
propaganda yapılmasma müsaade 
etmiyecektir . ., 

Avusturyadaki saltanat taraftar. 
lannın reisi olan M. Yiesner. Kral 
taraftartarmrn sarfetmekte oldukları 
faaliyetin 11 Temmuz 1933 tarihli A
vusturya - Almanya itilafına muga
yir olduğunu iddia cdı>n Alman gaze
telerini protesto etmektedir. 

'th ngılterenin müdafaa Nazırı Sir 

hUt~tna.s .lnsk ip, müzakere esnasında 
~Ük~·" dünyanın lngilterede ittihadın 
l'ıı&kunı sürüp sürmediğini gözetle
tıı te ıolduğunu söylemiş ve hükô
ltt~! ta~afından isten ilen salA.hiyetin 

Filistin de 
Çarpışmalar ' Ankara, 19 (TAN) - Sıhhat Ve- Londra, 19 (A.A.) - Siyam ve Fe-

Yedek Y arsubaylar Çağrılıyor 

Beşiktaş Askerlik Şubesin -
den: 

Müvazenei Umumiyeden ma
aş alan devi.et memurları 45 gün
lük kıt'a stajı görmek üzere 313 
ila 316 doğumlu yedek yarsubay
lardan topçu ve muhabere sınıfı
na ait olanlar krt'aya sevkedile-

f::' ak ıle verilmesini istamlştir. 
bı.ı a.kat neticede lngiliz muhalefeti 
~O dıleğ-i yerine getirmemiş ve hü
hı llıete ka~ı muhalif rey verm iş bu· 
tıuyor. 

~e~e~ek ki, verilen kararın mesuli
kü ını bugünkü hükumet ve bugün· 

!(ekseriyet üzerine almıştır. 

Kudüs, 19 (A.A.) - BugUn öğle
den sonra Araplarla müfrit Yahudi
lerden müteşekkil olan revizyonistler 
arasında bir müsademe olmuş, polis 
ve kıta.at ateş etmiye mPr.bur kalmış
lardır. 

Avusturya Maliye Nazın 
Roma, 19 'A.A.) - Avusturya 

Maliye Nazırı Neumayer, buraya 
gelmiştir. 

Bulgaristanda Seçim 
Sofya, 19 (TAN) - Mart ayında 

başlayacak Bulgar belediye ve nahi
ye seçimlerine Bulgar üniversitelile
ri de iştirak edeceklerdir. 

k!leti hıfzıssıhha umum müdürü A- Iemenk Hindistanı - yani Ingiltere
smı, ya.mı fstanbula hareket edeCEit- nin Singapur deniz Ussüne yakın olan 
tir. Umum müdürün. il.k tetkik edece- ı iki devlet de - ehemmiyetli silahlan
ği mesele, İstanbul ıçın münakaşa ma programlan tesbit etmişlerdir. 
mevzuu olmaktan kurtıulnuyan çöp Siyam, teslihatma iki buçuk milyon 
derdidir. Ingiliz lirası ve Felemenk Hindistanı 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
da dört milyon tahsis etmiştir. 

Yardımları 

ceklerdir. Malumat almak üzere 
Şubeye müracaatları ilan olunur. 

Ankara, 19 (A.A.) - Çocuk Esir

geme genel merkezi tarafmdan 1 . 2 -

1937 tarihinden 15 - 2 • 1937 tarihine 
kadar 2812 çocuğa yardım edilmiştir. 
Bunlardan 318 hasta çoouk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde ınu.. 
ayene ve tedavi edilmiştir. 

Küçük Harici Haberler 

Mısır ve lıviçre 

B elçika sosyalistleri hü
kumetle teşriki me

saide devama karar verıniş
lerdi r. 

* Amerika Cümhurreisi 

da kurt avına devaın etmek
tedir. 

* 
S ovyet Ordusu Erkanı-

harbiye Reisi Mareşal 
Yegoref şimdiki halde Riga
da bulunuyor. 

• 

3 

ELEK 
Eşekler Ne Yapacak? 

Çinde demiryolu yapmak için ser
mayedarlar müracaat etmişler: 

- Demir üzerinde istiınle yürür 
bir arabadır. 

Demişler. Çinliler sormuş: 
- Ne işe ~·arar? 
- On günlük yere iki günde gi-

der. 
Çinliler düşünmüşler, taşınmışlar 

'\'e sormu~lar: 
- On ~ünlük yere iki gümle gider. 

sek ~eri kalan sekiz gün ne ~·apal'a.
ğız? Ve tabü bir cemp alamamışJar. 

Ben de ı;irndi bu Çinliler gibi ol
dum. Bakınız neden? 

Şehir ~lt>clisi bundan sonra eşe-kle 
yük taşıma~, yaMk etmiş. Eh hay
vanlan himaye etmek tarafından ~
zeJ karar. Sırtta hamallık ta kalktı; 
o ha ide eş~k sırtında ta.51nan yükler 
ne olacak?! 
Dahası var: E~kler ne olacak! 

Onlan ne i~te kullanaraW"z? Blr da
ha.•u daha nr. Dayakta öJçü kayf>o. 
lacak. 

Eskirim insanı C'n çok '1esek sudan 
gf'linciye karlar.. döw·rlercll. Şimdi 

dayak miicldetini ne ile ölçeeeiiz! 
Çiin"ii ~Pkler su)·a ~idemiyerc'k. 
ıwn öyle ~örii:vonım ki hu kanır 

ec-r.lder için df'~İI. insanlar idn tehH
keli oJacakhr. Çiinkli ht"rşeyden e'\'• 

vel ,Mil<ünii esf'f{e \,ıramcy·an, k(l'ndf 
ta.sı)·a<'ak. Bö\'le<'f' e•wi:in isini ada.m 
görmüş ola<'ak. Sonra, eş<":k te bir 
roıunu bulun, c;u gf'f't>nlerde yazclıiJm 
~ibi, mf'c;f'la müzik hol numarası fa. • 
lan gibi bir iş YAnmıya kalkacak olur
ı;;a h0s:ın tamam! 

Gerçi bu tasa bana <liismn. ÇünkU 
ne ~riikiim ·rar, Df' de eı;;t>ğirn. Yarnrz 
merak ediyonım :Acaba Şı-hir l\le<'lisl 
azabrmdan hi~ kim-.p Salıpaıanndan 
Bf'cıik1 •ts:t cfnO-rn ı!iclPrl•ı>n sol taraf
tn ki ha,,r "" kn klan e;örmiiyor mu? 
Oralara e..;ektPn başka ne ile yük çı
kar su çrl<ar?! 

Uöylt> knrP.rlar verilclikre dalma 
aıldrmdan Q'"<'P-r: Şehir llerlisi a7.a1a
" gibi snFıhinttnr zatlara İsf-1\nhnln 
tanıtmak ici11 bir cernivet tecıkil et4'ek 
t~ aılmr "!sfantmHutnrn lstantmıu 
tanıtm11 remi,·pti, desek bit; fena o1-
m'l7 dP."ril mi? 

Simon=1< hl'llTı>ilPl'11'"·1•0-;m noktafar: 
1 - E~eklerin yül "'nii kim tnşıys.. 

ca.l<? ! 
2 - E~ekler ne iş :rnpRr..aMllr ! 

R. FFf t:.I( 

Gemilerde 
Motora 
Doğru 

lktısat Vekôletind~ 
Yeni Bir Proie 

Hazırla1td1 
Ankara, 19 (Tan Muhabir:inden)

İktısat Vekaleti, Türk veya Türk ser
mayesile kurulmuş ecnebi şirketkr 

tarafından satın alınan buharlı gemi
lerle memlekette yapılacak olanlar 
için getirtilec."E'ık eşyanın gümrük res
minden istisnasına dair olan kanun
da bazı değişiklikler yapmıştır. Sala· 
hiyetli bir makamdan yeni projenin 
hazırlanması sebeplerini şöyle öğren· 
diın-

"- Son seneler içinde bütün dünya 
denizciliğinde motöre karşı şayanı 

dikkat bir temayül ve alaka vardır. 

Kömürü olmıyan memleketler için bu 
vaziyet. rründen güne motöre doğru 
gitmeyi kuvvetlendirmektedir. Motör 
ıu gemilerin işletme cihazının bünye. 
de kapladığı yerin küçüklüğü dolayı
siyle hacimden istihlak maddesinin 
molöre na7..aran bazı yerlerde daha u
cuz olması ve sureti umumiyede az 
adam kullanılması ve çok masraflı o
lan kazan tamirleri gi.bi sebepler yü
zünden de işletme masraflarından e
hemmiyetli surette tasarruf edilmek 
te olm~s;ı ve netice itibarile hem nakli 
ve ücretlerinin hem de taşman mad. 
denin maliyet fivatmm ucuzlatılabil· 
mesi gibi iktısadi sebepler, bu tem::ı.

yülde ehemmiyetli bir rol oynamak· 
tadır.,, 

Hindistanda Seçim 

dir ar~rın hariçteki tesirleri mühim
tib•i 8.ır kere Amerikanın lngiltere 
trıek sı.IAhlanma programını genişlet
~ll üıere bulunduğu anlaşılıyor. 
t 1 htakdirde Japonyanın da ayni lıat
dir areket; takip etmesi muhtemel
~ad Bununla beraber ~imdilik Japon
lek a.rı gelen haberlere göre, bu mem
tıaııet, lngiltere tarafından lıazırla
"•f· silahlafıma programının asıl he
•ak1 Avrupadır ve bu programın U-

hı ~l'l.rk ile alakası yoktur. 
~iııı g lıı programının Avrupadaki a

er· . 1 ı~, ltalva ile Almanya.da ih-

tiyatlı bir dikkat ve Fransada mem
nuniyet i le hulasa olunabilir. Fakat 
gerek ihtiyatlı dikkati, gerek mem
nuiyeti ikinci tedbirler ve h!diseler 
tııtklp edeceği şüphe götürmez. 

ômer Rııa DOGRUL 

Cenevre, 19 'A.A.) - İ!viçre hU.
kftmeti, Milletler cemiyeti umumi 
katibi Avenola bir nota göndererek 
Mısırın mümkün olduğu kadar sil -
ratle Milletler cemiyetine kabulünü 

'stemiştil'. 

mahsulatın sigortas ı 

ve stok halinde muhafaza 
sı hakkındöa kongreye bir be 
yanname vermiştir. 

* P rusya Başvekili Gene-
ral Oöring Lehistan -

Y unan Kralı martın al
tısında Başvekil Me· 

taksasla birlikte Girit adasına 
gidecektir. 

Londra, 19 (A.A.) - Halen Hin
distanda, yeni kanunu esasiye göre 
yapılan parlamento seçiminde "kon
gre" partisi kazanmaktadır. 
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.M.ahkemelerde Bayramın birinci P AZRTES1 GONO 
MATİNELERDEN BAŞLAYARAK 

!atanbuldaiPEK lzmirde ELHAMRA~ne~~=-
Sinemacıhk tarihinin bir mucizesi ve katiyetle iddia ediyoruz 

ki, 1936 • 37 FİLM DÜNYASININ EN MUAZZAM, en güzel ve 
EN MÜTHİŞ ŞAHESERLERİN ŞAHESER! 

Seksenlik suçlu 
bir memura "rüşvet 

d. ' d . ye ın.,. emış 

Farelerin 
kemirdiği 

Nas••h:d:;;et ~g~JE Ru~.:~~pon 
Meşhut suçlara bakan Asliye Dördüncü Ceza mahkemesi dün 

bir hakaret davasını neticelendirdi. Davacı Beyazıt nüfus memuru 
Hüsnü şikayetini şöyle anlattı: 

Tahkik Ediliyor Baş rollerde: ADOLF VOLHBR UCK • DAN1ELLE DARlEUX ve 

Karagümrükte Beyceğiz mahalle . 50.000 figüran. Bir Rus zabiti ile bir JAPON kızının nefisi · atk macera 
sinde Bakkal çıkmazında oturan 65 sı, tarihte meşhur PORTARTUR MUHASARASI, 50.000 askerin iştirak 
yaşlarındaki Fatma, kaç gündenberi . ettiği muazzam kara harpleri, ~'\f1RAL TOGO'nun RUS DONANMASI - Bir gün suçlu Artin daireye gel-.--------------

di. Nüfus kağıtlarını yapmadınız, 
geç kaldınız, diye bana çattı. Halbu
ki kanuni her kolaylık kendiaine göa 
terilmişti. lşi bir dakika bile gecik
tirilmemişti. Ona işi anlattım, çatmı 
ya, hakaret etmeğe hakkı olmadığı
nı söylerken de eğer bir fikayetin 
varsa merciime git anlat, senden pa
ra mı aldım, dedim. O: 

Çocuk 
düşüren 
bir kadın 

evinden çıkmıyormuş. Komşularının imha nazarı dikkatini celbetmiş, kızına ha- etmesi BATAN ZIRHLILAR - HER 1K1 TARAFIN GÖSTERDİGİ KAHRAMANLIKLAR. 

ber vermişler. Dün kızı da eve gel • f=====:.~C~A~N~LAN~;AN:.~B~1R~T~A~R:1H:..;~E:Ş:İ~G~Ö~R~Ü~L~~~IE:Ml:Ş:.!B~İR:.~Ş~A~HE:R:E:R:..:::::=~' 
mif, kapıyı çalmış, açılmadığını gö- • 
rünce bekçi ile beraber polise müra
ea.at etmi,, kapı kırılmış. içeriye gi
rilince ihtiyar kadıncağızın mutfak. 
ta yüzüstü ölü olarak yattığı görül

Bugün.:: :ı:~~ ak,am 2 Şar l B 

"Evet para aldın.,, dedi. Ben bu 
hakareti ve iftirayı bir za.brt varaka
eile tesbit etilin. 

Hadisenin auçlusu Artin elinde bir 
çengelli deynekle mahkemeye giri • 
yordu. Mübaşir elinden deyneği aldı 
ve onu yavaşça suçlu yerine geçirdi. 
80 yaşında olduğunu söy!Uyordu. 
Reis, niçin hakaret ettin, deyince o 
söylemeye başladı-

- Ben memura hakaret etmedim. 
Çok masraf ettim. Benim işim niçin 
olmıyor, dedim. O daha bazı ifleri 
oldu.tunu söyleyince müteessir ol • 
dıım. Orada bana nUzUl isabet edip 
rjlecektim, dedi. 

Sonra şahitler dinlendi, mahkeme 
Artini suçlu buldu. Kendisine bir ay 
hapis ve 30 lira para cezıuııı verdi. 
Sonra bu ceza yaşından ve memurun 
tahrikinden dolayı 5 gUn hapse ve 
6 lira para cezasına kadar indi ve te
cil edildi. 

Şakadan 
Çıkan 
Bır dava 
Kemahiyeli kasap Cemll evvelki ak 

ıam Sirkecide ekmekcl Karaağaçlı la
mailin dükkanına gitmiş, Cemilin ko
lunda yara varmış. lsınail ı:ı.k&. olsun 
diye arkad~ınm yarasın.ı hafilce d~ 
kunmuş. Cemil: 

Ağır ceza mahkemesinde dUn bir 
çocuk dü9ürme ve ölüme sebep olma 
dava.sına devam edildi. Suçlu yerin
de Şişlide oturan Ebe Efslma ile Hu 
köyde oturan Hafız Kemal, Feride 
ve Fatma vardı. İddia şu idi: 

Hafız Kemalin, refikası Nefise. 
çocuk düşürmek için Ebe Efsimanm 
tavsiyesile rahme kibrit çöpU sok • 
mıiş ve 7 aylık çocuğunu düşürmüş, 
ıonra da bu çocuğu Kemal, komşu· 
ları Feride ve Fatmanın yardımile 

bahçeye gömmüştür. 
Nefise de kaldınldığı Hueki ka • 

dın hastanesinde ölmüştür. 
Dün, Kudsiye isminde bir şahitle 

hldisenin tahkikine ilk defa el ko • 
yan polis Feridun dinlendi. Ebenin 
nüfus klğıdile 1319 sene21inde aldığı 
ebelik ruhsatnamesi tetkik edildi. 
Başka fa.bitlerin çağnlma.sı için 

muhakeme talik edildi. 

Çirkin 
bir is 

BakırköyUnde oturan Emin ismin
de bir delikanlı 6 ya.fmda Mihriban 

müştür. 

Müddeiumumilik tahkikata el koy. 
muş ve tabibiadli Enver Karan da 
cesedi muayene etmiştir. Cesedin te
fetısühe başladığı, kulaıklarmı, burnu. 
nu fareler yediği görülmüştür. Tah
mine göre, ihtiyar kadın gece mut
fağa inerken tuğla sökUlmilş ve ka
fası üstilne düşerek ölmUştür. Bu • 
nunla beraber müddeiu."Tlumilik tah
kikatı derinleştirmektedir. 

Beraet Etmiş 
Adapazannda bir kaçakçılık ışın. 

den dolayı yakalanarak şehrimizdeki 
ihtıs&.8 mahkemesine getirilen ve 
mevkufen muhakeme edilen doktor 
Hüseyin Hilsnilnün muhakemesi in
taç edilmiş ve beraetine karar verile
rek 8erbest b~rakılmıştır. 

Vazifesini ihmal Eden 
Bir Nüfus Memuru 

Fatih nlifus dairesi memuru Yu
suf vazifesini ihmal ettiği iddiasile 
villyet idare heyetince verilen lüzu
mu muhakeme karan, dün müddeiu
mum.iliie verilmiştir. ikinci aor&u 
hlkimi tahkikata başlamıştır. )'.akın-
da muhakemesi yapılacaktır. 

isminde bir çocuğa belsoğukluğu a- ____ .,,......., __ ==-----
9ıladığı için dün müddeiumumiliğe 
verilmiştir. Müddeiumumilik çocu -
ğu ta.bibi adillere muayene ve hasta
lığı tesbit ettirmiftir. 

Sahte Polis 

40 SORGU HAKiMi 
Ankara, 19 (TAN) - Adliye Ve

kaleti, sorgu ha.kimlikleri için imti
han veren 40 kişinin tayin tkararna
mesini hazırlamış ve tasdike sunmuş 
tur. 

MELEK F
.
1 

oyer 
ı m. va 

tirden Şanghay 
Mazurka 

• 

PolaNegri 
ıinemaıında 

BAYRAM MÜNASEBET!LE 

Sil1'11.ER sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

BAGDAD BDLBDLD 
Büyük ve eğlenceli Şark filmi başlıyor. Baş rollerde: 

MÜNiRE MEHDiYE ve AHMED ALLAM 
Şayanı hayret danaları .. Dilber dansözler .. Nefis şarkılar .. Bağ-
datta cereyan eden büyük bir aşk romanı. 

Bugün matinelerden itibaren S D M E R Sinemasında 

ve lzmirde T A Y Y A R E Sinemasında 

en güzel filmini göstermeği itiyat edinen 

SAKARY As!7::: 
./. BAYRAMIN BİRİNCİ PAZARTESi gUnü MATİNELERDEN ı..-

1
• hyarak, büyük musiki üstadı FRANZ LEHAR'in nefis musikisi, 

MACAR ve ALMAN şarkılarile ıUslenmiş, görtilmemiı; derecede 
EGLENCELl, ZEVKLİ ve MUHTEŞEM bir mevzulu 

~~ Bül&üllor 

~~ Filmini 

Dterkf!n 
takdim edecektir. Baş Rollerde: Altın sesli ve altın 

saçlı, halkımızın sevgilisi 

MAR T HA EGGERTH 
Silvareler için yerler evvelden temin edilebilir 

--~·--------------------~~---------------~===============---
- Vay yaramı' acıttın, demiş ve 

ağı7. dolusu küfürler savurmuş, lama
n de: 

- Yahu şaka yaptım . Ne rufUr e
diyorsun, derken iş büyümiif vt ara
ya ı;irenler iki arkadaşı ayırmıelar. 
Biraz 8Qlll"a Cemil tekrar lamailin 
dükklnına gitmiş ve teruıyi kaldır . 

dığı gibi kafMına indirmiş. İAT>ail 
dt tuna yumrukla cevap vtrmif. 

Türk kadınlan ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISMI ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısmi Celal isminde bir delikanlı kendi
sine polis ıU.ii verdiği için mtiddei
umumtliğe verilmiştir. Tahkikata i
kinci sorgu bUrimi el koyın\13tıur. 

BiR FACiA Eıirıeme Derneği Baloıu Bu akşam 20,30 da ~ılll\l\\\\11\\11\1\~ Bu alı;şam 20
·
30 °'" 

İznik, 19 (TAN Muhabirinden) - 20 Mart Oumarteei .ı,.unı Tokat- BAHAR TEMIZLICI ~ ~l illlllllllllll l~· lı~\\ 1111'1\l\I YAŞK MYEKufTEZiBI 

rarnı .. nU: Bur& hükümet Doktoru Saclt Bakan Uyan a&lonlarında vern--:.ktir. Kot- Yazan: F. Loruıdale ıı ı ı ... "i\\\\I Be•=~ s::Sbah.ı: 
- Sizin !Ir'rı\zin de 1inni rl\,te vl· motörden göle d~ feci bir §e- yon, mUklfatlı dana mUıabaıkalan, Türkçeye çeviren i 111..Jll 1\lllllill gUndUz H te 

__ , _kil="d=e=bo==ğul==d=u:.:=:==:==------....-~p-iy_an __ go_,_v_eea.--i_r_e=ğl_en_ee __ ler:.:..:_. ____ ~_:...---A-vn_ı __ G_iv~d:a _________ ıı_ıııı_ııı ____ ~~:oc:u:k~•·:_:at:r:os::uDOCANLasELMA ııl olmadığınız ILIU&fılml'$t11'. Şa.htd _ "" fikl~te bağlı ıuçlarda velinizil'l ve ,----~~~"""""'"""-'~fll·~~~~~~---~--'!11-;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;m;; •••-.. Dün davaya Sultanahmct ıulh U
(ilncU ceza mcı.hkemeainde başlandı. 
ili.kim Ihsan ıuçlularm 10rgul!lrı.11 

:rsptıktan scnrn nüfus klğttlannı tet 
kik etti. !kisi dt> l 8 yaşlarını iktMl 
etmedikleri anlaşılıyordn. Hikim ka-

yahutvuinizlndava açması llznn. AHRAMAN T RK KEND TIJ' RK •NK" ILAB' mda cı·-. Ceu kc1.nununun ~IJO ve M-l Un- F1LM1NDE KENDİ ZAFERİ- 1 TERAKKl 
cU ma.ddeleri mucibince dava etmiye Nt 1Fr1HARLA GÖRÜYOR HAMLELERİ 
ho kkınız yn:.:':111. Dava.ı•n tatil edi- BugUntin ve yannm Türk nesli için yapılan, genç, ihtiyar her Türk Un gö rınesi lazungelen Türkçe ıözlU büyil k Milli Film. Prodükıiyon Türk filın 
yorum. Haydi gidiniz. stüdyosu. Bugün T D R K • 1 n • m • s 1 n d • Matineler saat 11 de başlar 

Dükkan dolup, boşalıyor. Tezg&htarlar mtifterile
re mal yetiştiremiyorlar. Mu.stafa Efendinin ne ka· 
dar da çok dostu var. Gelen merha.ba diyor, giden 
nıerhaba diyor .. 
Yav~ça ayağa kalktım: 

' - Sizi işinizden alıkoymıyalıın, Mustafa Efendi, 
dedim, dükkanı öğrendim ya, yM.rw yme görilşU-
rilz. 
t Elleri, bafı birden hareket etti: 
· - Y oook, acele etme ha.kalım. Bis ada.nu kolay 
kolay bırakmayız;. Hele kltip ıelain de, onu burada 
bırakalım. Seninle otele kadar gider, binba.9mm alle
aine bir bot geldin, deriz. Zaten bizim hatun, oğlan 
gitti gideli başını çattı, iki gündür, yalnızlıktan dert
lenip durur. Sizi tam ıama.nında Allah gönderdi. 
Nedense bizim tekne kazıntısı pek kıymetli. Bizim
kiler inşallah, postallan eskitmeden dönecekler. 

Mustafa Efendinin israrma rağmen gitmek iste
dim: 

- BugUnltik mUııaade edin, dedim, zaten yanımız
da acıklı bir zabit ail~i daha var. Kocuını aramıya 
gel mi,. On un çaresine de bakmak lhım. 

Mustafa Efendi, bilsbUtiln kızdı: 
- Tamam, hele otur bakalım, bu itleri aen bece

remezain. Ankaranm yabancısuım ! Aceleye, tellfa 
lüzum yok. Ekaik olmaamlar, bizde e,, doet t\lmen 
tı; ...... en .. Yarma kalmaz. onun d& r~reeine bakam. 

" daha llkırdıamı bitlrmemlftl ki, kltlp cltıkk&
na geldi. San benizli, B&kat ~r genç .. 

Mustafa Efendi, ona ban Wimat verdikten sonra 
kalkı: 

- Haydi evlat, dUt bakalım anUme. Binbaşmm 
ailesini çok bekletmiyellm ! 

T•an, eski zaman kervan1araylan ıtbi hmea
hmc; .. OnUndeki kUçUk meydan at, araba, yayh, kal· 
nı ile dolu. 

[HAKlKI İNKILAP ROMANI] 
U ahmutl Afill~ AYKUT Eseri ltoıırlıyo11: - 28 

Kadmlar, beni merakla bekliyorlardı. 'Muatafa E
fendi ile geldiğimi görünce sevindiler. 

MUltafa Efendi, vaktile bi.n.ba.şmm yanında hizmet 
neferliği etmlf. Fariha Hanımın kUçükIUğUnU bili
yor. Şimdi ka!';Jııımda koakocaman bir kız görünce 
öyle aevindi ki, zaten neşeli iken bilsbUtün ,aklaban 
oldu. Hali gözlerindeki kederi dağılmıyan Muazzez 
Hanıma da takıldı: 

- Bak hele 9una: yazık değil mi güzel gözlerine, 
neden tatlı yUreğinl Uzenıin, kızım. Zaten sen acele 
edip 'buralara kadar gelmişsin. Ne zahmet .. Bizim
kiler inşallah yakında Istanbula girecekler. 

Genç kadın, Mustafa Efendinin bu tok ve babaca 
sözlerinden o kadar teselli buldu ki, menekşe göz
leri, gUneş görmu, bir gül gibi harclcndi: 

- Fena mı efendim, dedi, ben de onlarla beraber 
olunun. 

- Bak hele, ,u gençlik neler yaptmr. Dk röz ağ. 
mı, ilk sevda böyledir i.fte, insan oğluna dağı, tatI 
dUmdUz eder. Ben de vaktile hacı nineyi aldığım 
zaman, beni yalnız koyuvermedi. Hacca kadar bera· 
ber geldi. Ne eziyetler çekti, ne eziyetler .. Gık bile 
demedi. Amma şimdi .. Kırk giln yilzilmil görmese, 
kırk yıl hatırlamaz. 

Feriha Hanım dayanamadı: 
- Aman Mustafa Efendi, çok söyleme, karışmam, 

hacı nineye yetiştiririm ha.. 

Muatafa Efendi sahiden tel'91andı: 
- Sakın ha, ç~cuklar, ,aka etmeyin. Ben avrat 

kısmmda.n korkanm doğrusu .. 
Ve hemen lakırdıyı kapatarak ciddilettl: 
- Çok konuştuk. Haydi bakalım. H>zırlanm da e. 

ve gidelim. 
Mustafa Efendi o kadar kat'i eöylUyor, itiraz ka. 

bul etmiyeceğini .hali ve tavrı ile . okadar kuvvetli 
anlatıyordu ki hiç birimiz cevap bile vermeden ha.. 
zırlanmıya başladık. 

Henüz açılmamış çantaların bağlannı sıkarken 
Mustafa Efendi izahat veriyordu: 

- Şimdi sizi eve bırakır, biz Seyfi Beyle döneriz. 
Bakalım kilçük hanımın hacetini görelim. Bu işlerle 
uğra.şan dostlarımdan bir Sezai Bey Vardır. Ona ha. 
ber 21&larız. Zaten göreceğim geldi. BUtUn zabit 
künyelerini ıu gibi ezber bilir. Kapıda bir kaç yaylı 
var. Haydi bakalım kervan kalkıyor. 

Hepimiz Ankaranm yabancısıyız. 
Buranın zengin bir yerlisi olan Mustafa !:fen& 

timdi ldeta bUtUn buraya gelenlere karşı cömert bir 
ev sahibi gururu ile hareket ediyor. Eeki binbuısı
nm ailesine ikramı he11eyden ü21tün bir borç bildt • 
fini anlatmak istiyor. 

Onun da bağ köfkU iki katlı. Garip bir pembe 
renkli, basık bir ev. Fakat ev halkı kendiai kadar 
cana yakın insanlar. Dediği gibi ba.şı çatkılı hacı 

ninesi pek kederli... Fakat kalabalığı göriince ve 
Feriha Hanımın binbaşının kızı olduğunu anlayınca 
yüzil, gözü hemen değişiverdi. Evde hizmetçiye, ya. 
n~mıya benzer bir takım yemenili, hatta şalvarlı 

kadınlar var. Mustafa Efendi o neş'eli yüzü, fakat 
emredici sözlerile evde bir seferberlik ilan etti. 

Hacı nine kocasından daha Y&flı görünüyor. Buna 
rağmen misafirleri görilnce atef gibi ifleıniye b&.f
ladı ..• 

Mult&fa Efendi bir bafkumanda.n gibi kat't emir
lerini verdikten ıonra bana işaret etti: 

- Haydi delikanlı. Biz varalım ifimize. Hatun ki. 
tiler de nef esleru1inler biraz: .. 

Bekllyen yaylıya ikimiz döndük. 
Mustafa Efendi yolda Ankaradan, gelip giden • 

lerden bir çok 9eyler anlattı. Onun kendi cephesin• 
den vaziyeti bir görU,u var ki hiç aykın değil .. 

Dükkana gelirken yan kaldırımda bir dostunu gö
ren Mwıtafa Efendi hemen arabayı durdurttu ve at,.. 
ladı: 

- Aman ne iyi tesadüf Sezai Beyi yakaladım 
Ve beni çekti indirdi. 

Ya,lı bir kaymakam .. Güler yüzlU... Mustafa E. 
fendi beni tanıttıktan aonra ona lltife etti: 

- Doğruau gücendim kayına.kam bey.. Bizim oğ. 
l&n da elbiae giydi, gitti. Bir kere uğrayıp Allah 
kavu9tur.un demedin .. Onu bırak blr acı kahvemizi 
bile içmez oldun .. 

Kaymakam özürler diliyor, bugünlerde işlerin 

çoğaldığını söylilyord u: 
' - Hakkm var Mustafa Efendi, fakat bil!en gece. 

lert bile çalı,ıyoruz. Muamelatı zatiye ldeta nUful 
dalrec!i oldu. Günde iki üç yüz zabitin emrini çıka .. 
nyor, eiciline bakıyoruı .. lata.nbulda.n öyle bir akın 
var ki! (Arkası var}. 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRI RI 
1' Ahmet Emin YALMAN 

ki ~N'ın hedefi: Haberde, f; 
riir e, her şeyde temiz, dü 
t •t, ıanıimi olmak, kariin 
-:eteai olnuya çalışmaktır. 

~ MESELELERII 

Hanıaı ve eşek 
Yasak 
kıtı\'~~ İstanbulun d ğfl, bilün ,ar
la ruz karwı.ı hamal ,·e eşek · :>kak-
"'.nıııdan ı;ekillyor. 

da ~':11< \·e ırt hamalı ile eşek, biraz 
bit ııJm ~lrle.rlmizin inşa tArzmın 
&eıtınetıcet;i idi. l"ahut hamal ve ~k 
~'riınlzin bugünkü çirkin man
.\ nu a.lrnn.sma. sebep olmuştur. ,:a, otomobil, kamyon, asansör, 
tle~ huiunnn, yn.nl moWr lşliyen ve 
de triku muharrik kuvn•t giren y.-.r
f.... art.ık hamalın \'e eşeğin yeri yok
"YI'. 

ku P'aJaıı bu itiyadı \'e bu Dıti:ra.cı eö
bt~:r atmak biraz çetin bir mücadele 
'ô .. · Beş katlı bina yapıyoruz, asan-

l'ü Yok. F..şyaJan üst katlara kim 
trkaracak. 

}(·&kaı.1arnnı:r. Titmn yumnı. Kadı
th°:~_~nıtinde tek dti1: bİr AAka.k bulıv 
~~ı:r.. Burada seyya.r satıcılnr a--
·cuıa ı · · le dolaşamazlar. 

ııa,·aa . 
Ptı " ~cm lskelesıne yannsan ''1l-

run 4!f;ı')ıı..~mı nasıl hoŞaltacaksmn. 
u lliı g\1-mriik hamallıı.nnm u~ri)·e 
:,:u~ g\lçlliklerl varit gönnUyo-

0.raıarda a ri test at yapmak 
~lnı \'ardır. Yalnız bu da ştmdlllk tarnan , .... _ 

lı' "~r. 
ltaJ aka.t se:n"8l' eatıcıh~ ortaıta.n 
~ d11tn1'.drk~ şehir içinde ha.mal ve 

'llf!;I. de kaldıram&Y17ff 
rn. 17,('6 sen·ar ~hcılrk ta ~ka 
ht h~'•"' iptidai bir ~e:ı·dir. Fakat se.y
• ~atıcıhj?;ı kaldırabilmek lçln Mmtt 

~t ıkiiçük hnllf"I' n pa7.arcrklar tf>· 
\ etnıcı. \:e buralarda ahş nriş ko· 
l'lıklan thdM etmek liıznndır. 

..... l'n.nl hamaı ve eşeğin ehir lc;inde 
1.ı ... 1u~ l<1\ 
"1.11..'R 0~~~r~ '- ." ..... """' 11d nn. :\'&-

1 .. ~ • "'"tan 'Kltıkmca., onıann şın 
~ur()" 
llıu ureoek, bnşkn \"asrtalar bulma.k 

d'acr ba.~H~ö tereooktir. 
r \"aldt helecll:reye so!m.klan L.<4-
alt '"np.-...aı. b" . .. k d " ••«W\, malam nsansor oy-

6 
11
l'rnak, fabrlktı \'e müesseselerin 

\ nı~rlnde dnçli \"e acınnsörlü nakil 
~ıtaıarı ihdas ettinnflk, puarla.r 
clrr l"tnatc gibi tedbirlere ihtiyaç ''r
~ \ 'e belki bu ıu•yede t~t.anbul Orta 
1'tl Şehrt man7.ara~mdım kurtularak 
.... ~em blr hlr manzarası aJablle
""""tir. 

• • • 
'tijrk tersanesi 
tJı ~buı vn.ktile Ak n Kara.denizin 
b btiY\lk llmanl leli. Tenaneleri m"t-
llrdu. Tersanenin etrafmda. teeıc;,tis 

Haftanın Adamları Eıekler ve Hamallar 

··-········· 
. .............. ..... .................................................... . ~ 

Bir şehrin, hatta bir devrin medeni 
terakkisi bir cepheden nakil nsıtaıa
rile ölçülür . 

Hadiseler 
Arasında 
Dört 

• ngilterenin müdafaa 
1 planlarını azami sür

a tle tatbike karar vermesi, 
bunun için beş senede 1500 
milyon sterlin harcetmeğe ve 
bu paranın hiç olmazsa dört
te birini borç almağa karar 
vennesi İngiltere müdafaasını 
tanzime memur olan yeni mü
dafaa nazırının şahsiyetine 

daha büyük bir ehemmiyet 
verdirdi. 

Bu zat Slr Thomas lnskip'tir. 
Sir !nskip Müdafaa Nazırlığına 
gelmeden evvel, Adliye Nazırı idi 
ve daha evvel ba., müddeiumumi 
idi. Kendisi hukuk tahsili yapmış 
ve 1.899 dan başlayarak avukatlık 
ve hakimlik ile meşgul olmuş, 191! 
te baronluk rütbesi ile taltif edil
miştir. Siyui hayata iştiraki 1918 
de Bristoldan muhafazakar mebus 
olarak seçilmesile b~lar. 

S ir !nskip'in mebusluğu da
ha sonra tevali etmiştir. 

Fakat lngilterenin adliyesinde ve 
siyMi hayatında bilyük bir mevki 
sahibi olan Sir lnskip, ayni dere
cede mühim bir kilise ada.mıdır. 

Müdafaa işlerini tanzim etmenin 
en büyük önemi kazandığı sırada. 
bu mevkie getirilmesinin sebebi, 
yalnız derin vukufu, efkiı.n umu
miye ne7.dinde haiz olduğu itibar 
,,.e bilhassa Mister Baldvin nezdin
de haiz olduğu itimat değildir. Bil-

.,- ... .. 
müdafaa kuvvetlerini a.zami had
de çıkarmak için lazım olan vesa
iti kullanmağa muktedir olduğun
na dair hissolunan kanaattir. Bu 
yüzden önümüzdeki yıllarda Sir 
Thomas !nskip, !ngilterenin siya
si hayatında en mühim mevkiler
den birine hakim olacaktır. 

HAYDARABAT N1ZAMI 

isim 
hiçbiri göze çarpmaz. Genif bil 
masada elektrik, vantilatör, yazı. 
hane gibi şeyler yoktur. Nizam a.. 
çık, tozlara, sıcağa. sineğe maruz 
bir varandada oturur ve orada dev 
Jet işlcdle meşgul olur. 

D erin düşünceli bir adam o
lan Nizam. liyakatli ve ka-

biliyetli bir a 
dam da sayılıı 

Her meseleyi mi 
na.kaşa eder vı 

mesclc)'i kavra
dıktan sonra hUk 
münU verir. İti

madını kazanan 
adamlara dalma 
yardım eder. 

Nizam, hali ha. 

zırda 77 mil yon 

tutan Hindistan 

hlann en büyük 

lideri sayılmak

tadır. Fakat ken
di ülkesinde ya 
şıyan tebaasmm 
ekseriyeti. Müs
lüman değil, Hin 
dudur. Ancak, 
k e n d i s i Müs
lüman ve tebe-

'sffe: Sir T oma~ 
ski p. Alt ta : M. 

Anfonesko 

asının ekseriyeti Hindu olduğu 
halde, Hint prensleri arasında te· 
baasından en çok sadakat gören 
hükümdar olduğu söylenebilir. 

A tinada toplanan Balkan kon 
se)ine Romanya namına iş

tirak eden Romanya Dış Bakanı 

.M. Antonesko, dikkate değer bir 

şahsiyettir. Kendisi avukattır, ma

liyecidir ve diplomattır. Yirmi beş 

senedir, memleketinin hayatına 

bütün bu sıfat ve sali.hiyetlerle 

karışmış ve tanınmış bir f&.hsiyet

tir. M. Antonesko avukatlığı sıra

ıında bUyUk bir töhret ve itibar 

kazanmış, deruhde ettiği bütün iş

leri yüksek bir dirayet ve ehliyetle 

yapmıştır. M. Antoneıkonun ma
liyeciliği. Roma.nyanrn iktısadt re-

I 

fahını temine hizmet etmiş ve ma
liyecilikte üstatlığını herkese t.aa
dik ettirmişir. Antonesko iki da
f a maliye nazırlığını deruhde et

~iş ve ikisinde de tecrübAli. ful 
ve enerjik bir şahsiyet olduğunu 

göstermiştir. Bugün de Romanya

nın Dış Bakanlığını deruhde etmiş 

bulunuyor. 

A ntoneskonun diplomasi dün 
yası ile aşinalığı bir hayli 

eskidir. Çilnkil Büyük Harp kop

tuğu sırada, Pariste Romanya el

çisi idi. Daha sonraları memleketi

ni Madr:it ile Lizbonda temsil et
mişti. 

Müsbet ruhlu, sevimli. mutedil, 
canlı, aklı selimi kuvvetli, insanla
rı tanıma ve tahlil etme kudreti 
çok ileri ve çok isabetli bir şahsi-

Hap·a.n, ilk ins.'ln cemiyetinin ''Mı. 
tasıdır. Ken·an, kağnı, araba, Orta 
çağın. 

Otomol.ıil, tram\':l)', otobüs, kam
yon, medeni dc\Tin \bıtalandır. 

• 
İnsanın na.kU vasıtası olarak kul-

lanılması hangi devre aittir'! Uıı ı>u

al, cevaptan uzaktır. İnsanla ha.nan 
a.rruo.ında tabii bir münasebet buluna
bilir, İnsanla hap·nn arnsında içti
mai bir münasebet, ancak geri bir 
teknikle yürüyen. insanın hayvan gi
bi istismar edildiği ülkelerde buluna
bilir. Tiirklye, iktısadi, içtimai, drni 
ileri teknik kurmak at.eşlle yanı
yor. 

yet olaT M. Antoncsko, son aylar 
içinde memleket namına büyük bir 
diplomasi faaliyetine girişmiş ve 
bu faaliyeti büyük takdirler kaza
nan bir şekilde idareye muvaffak 
olmuştur. 

Antonesko, bu mUddet zarfında 

Belgrat, Varşovayı resmen ziyaret 

etmiş, Kral Karola Prag ziyaretin

de refakatte bulunmu,, Parise git

miş, Milletler Cemiyeti toplantıla

rına iştirak etmiş ve her yaptığı 

işte. yüksek bir devlet adamı ol· 
duğunu göstermiş ve isbat etmiş-

tir. 
M. Antonesko, Büyük Harp sı

ralarındaki hareketlerile cesur ve 

vatanperver olduğunu da göster -

mi.ş bulm.lllyor. 

BADULE$KO 

B alk&n .Antantı Konseyind" 
M. Antoneskoya refakat e

den M. Vikto.r Bapulesko, Roman
ya hariciyesinin mUstcşarıdır. O 

da hem kuvvetli bir diplomat, hem 

derin vukuflu ve tecrübeli bir ik· 

tısatçıdır. Pari.ete ta.hsil gören M. 

Badulesko, bir milddet gazetecilik 

etmiş, daha sonra Romanyanın 

malt işlerile meşgul olmuş ve Ro

manya lktısat meclisi azalığına 

tayin olunmuştur. Bükreş Üniver

ısitesi hukuk fakültesi profesörle

rinden olan Badulesko vukufunun 

derinliği kadar salahiyetinin yük

sekliği ile tanınmış bulunuyor. 
Kendisi birçok eserlerin sahibidir. 

• 
Bunun it:irıdir ki, e egın ve h&y· 

vanm yük ta.)mııısını mene.ti~ or. Ya.
sak, kanun olarak ~·ok kuvvetlidir • 
Fakat ha,rat \'e imkan kanundan 
da ku\'Vf'tli. Kanunu, ,ra .... <>ağl hayata 
u~·dunuak İ!,·in pratik inıkfınlanm da 
beraber yaratmak linm. F..şek yük 
t.aşmuyaca.k .. İnsan sırtı, kiisele ıl>ir 
semer \'8.Zif P.Sİ ~örrniyece.k.. Ne za.. 
man? .• 

• 
Medeni mP.n1lelrntlerin tathik etti. 

~ tekniği, usulleri ha~·atımız.n tath~k 

edebll<li~imiz giin •. El arabaları , el<s
pr~ teşkilatlan, eı:;yalnrı kaın)·onlar

la, bir tara.ftnn iitl"kisine, miller!.- nıe

"8.fe umklara bir t~lefonta nııklede
blldrkleri zaman ... \'a~ak, ha~ııta ı;r
mek lstİ)'Ol'88, bu t~kiliitlan da he -
raber yaratmalı. belediye \'f' d"·let. 
medeni tesıkU.."-tlan hlUJlt kunnalıdfl'. 
Kunl ~·a..-ıak. )'ÜriİYPrı hıtyntta , lhtt~·a

<'ın lçln<IP kuru bir dal gihi kökünden 
kopar, düşer .•. 

lDSTZ 

Bursa Kız Lisesinde 
Yetişenler 

Bursa kız ve erkek liselerinin ts-

tanbuldaki mezunları, 30 u kız olmak 

üzere 80 kişilik bir kafile halinde ya

rın Bursaya gidcoeklerdir. 

Kafile Uludağda bir gece eğlencesi 

tertip edeceklerdir. 

Şehirdeki Mezarlaklar 
Belediye, şehrin büyük caddelerin

de dağınık bir halde bulunan ve tari

hi kıymeti haiz olmıyan mezarlıkları 
derhal kaldırnuya karar vermiştir. 

Nare Atan Kadın 
Sabahat isminde bir kadın, evvelki 

gece Yüksek Kaldırımda nara atarak 
giderken zabıta memurları tarafın -
dan yakalanmış ve hakkında kanuni 
takibata ba§lanmıştır. 

~' biJ' ç0k ta ff'.r'i san'at ~ubeleri 
Matclı, l' clkendler küre-l<"ller filin 
"'hl ' ~ 
d · O Vakit AkdenJ7. n Karadenlz-
b. e i§Hyen gemilerin ç.oğu Türk tersa-
ColertMe Ynı>ılırdı. 
~ ltuhar ,.e motör icat edildikten 
~ra, bütün diğer yerli 88JUlyiimiz 
ka ' ~nemiz de ehemmiyetini 
(}··3'~. GUnden güne itibardan 
l'a~ttı. Ve nihayet bir motörbot bile 

T elgraf1ar, Hindistanm en 
mühim ve en zengin ülke

lerinden biri otan Haydarabadın, 

bir jübileyi J<utlama.kta olduğu
nu bildiriyor. Jübile, Haydarabat 
Nizamma, yani hUkUmdarına ait
tir. Nizamın 18 milyon kadar te
beıuıı olduğu ve Hint prenslerinin 
de en zengini olmakla tanrndığı 
için Hindistan İmparatorluğu için

de en mühim şahsiyet savılır. Ni
zam, servetine rağmen ğiyinişine 
ve yaşayışına itina etmiyen bir 

adam olmakla :tnaruftur. Dünya -
nrn qı kıymetli mücevherlerine sa
hip olduğu halde bunlan kullan
maz ve ancak resmi kıyafete gir
diği zaman bunları kısmen kulla
nır. Hindistanda haiz olduğu şöh
ret, parumr sarf etmekten fazla 
biriktirmekten hoşlandığıdır. Hali 
hazırda elli yaşındadrr ve en bü
yük zevki Far.i8i şiirler yazmaktır. 

GÖNÜL 
BiZE 

DERlLERiNiZi 
BiLDiRiNiZ 

Hem Hırsız, Hem Kaçakçı 
Seyfi isminde bir yankesici . Valde

caınii müezzini Şemsettinin 50 lira 
parasını aşırmıştır. Zabıta suçluyu 
yakalamış ve evinde yaptığı araştır• 
mada paranın 43 lirasını bulmuştur. 
Araştırma esnasında a vnca bir pa
ket te eroin yakalamıştır 

~'ll<'ak hale geldi. • 
~lr '"aldtle.r ta Hint denlderine kar 
~ . U1.anan TUrk gemlcllerinln ~eml· 
~l'iııı r&.pan t tanbul t.fl~elerl u
~ l'elkenliden ~ka bir teY yapa-

oldu. 

!(ı Şbndı dlfer sann.yf e mot.ör ve ma.
\" !le girdiği gthi, tersaneye de motör 
,~l'lıa.kine girdi. Ve geri kalmı' Tiirk 
~ l\~il nnsıl lnklsafa başladıysa, 
\·et k ~rsanesl ıle bliyümlye ,.e lmv-
1~iye yUz tuttu. 

~ Şıın,11 daha geni~ bir programla 
lıtı ~nentn m()(lem bir mUessf'.Se ha~ 
" e lt~'lna karar verllmi' bulunu
~o ... 

N !zamm idaresi, meşruti bir 
saltanat sayılabilir ve bir 

icrat heyet ve teşrii meclisten te
şekkUl eder. Teşrii meclisin yirmi 
azası vardır. Fakat kan unu esasi, 
en büyük salahiyeti Nizama verir 
ve her mühim meselenin emirleri
le hallini temin eder. Nizam, ça
lışkan bir adam olmakla beraber, 
rahat çalışmaz. Çalışma odasında 
istirahatini temin erlen vesaitin ~ °l'urk tersaneleri eski ~,·ki ,.e e

;:nılyetını kazanmn'B dallll1' nam- =-==-===========
~ltı lr. Qünkil yalnız ·Türk gemileri kanlarda hıulutlar kaJllınlmnlı., pos
H , d ı';il, bütün Kam.deniz dm:letl.-- ta, telgraf, telefon muhabereleri, M· 

nıl't tl,. fstanbu) tersanelerine ihtf ırari hadde ln~irllmeli, ve ... ~~~~" 
r. ' ... 

Ctlkan Matbuatı 
J\tt 

~011 n~la toplnnan Halkan matbuat 
~I Balkan milletlt"rlnl biriblri

t\t~nrtınak balmnmdan faydalı k&. 

ıı: ''t:l'dl. 
ntatbuat mensupları için Bal-

, . 
ı. 

Bu dı•fa Atinatla verilPn kararlar 
tm ıravM·r •locnı atılmıs hiiyUk bir 
adımdır. lliil<fımetll'r mat huata kar,1-
lıklı kola)·hk J.?Ö.,termeyl prt.nsip iti
barile kabul etti1<t~Jt M>nr&. ın·atikt.e 

mii~kiilatla ka.rşılaşmanm öntlne ce
çllehillr. 

TAN okuyucularından dertlerini 
bildirmclerıni ıstedi ve okuyucula
rının dert ortağı olmak istediğini 
bildirdi. 

Aldığımız mektuplar içinde oku
yucularımızın en ziyade dert orta.
ğı aradıklar ımeseleler gönül me • 
ıseleleridir. 

Seven ve eevilen gençler, irade ve 
muhakemelerini kaybettikleri için 
ekseriya bir yol gösterene muhtaç
tırlar. Seven ve sevilenler dertleri
ni samimi dostlarına dökmek ihti
yacındadırlar. 

Fakat giinül derdimizi, herkesin 
duymıyacağma emin olarak, kimle
re söyliyebiliriz? 

Işte TAN sizin bu hususta en 
mahrem dert ortağınız olacaktır. 
Bütün dertlerinizi bi1.e açıkça bil
diriniz. tamamen sır olarak kala • 
cağına emin olabilirsiniz 

* • • 
14 Yatında Bir Kız 

N:•""'"""b:lir t!'i? 

\. •• :. L .1 rumu 
a.J zile bir genç kız yazıyor: 

"Bir gençle sevişiyoruz. O 21 yaşında
dır ben henüz on dördıindeyim. Sevıri
lim0in tahsilini bitirmesine daha üç sene 
var. Fakat &imdiden nişanlanmamızda 
iarar ediyor. Ailem mutaassıptrr, benim 
ıokafa çıkıp onunla buluşma~ lmkln 
yok. Çılgmca rıevi5iyoruz. Siı bize ne tn
ıiye cdcrııinl%7,, 

14 yaşında bir mektep çocuğu ne 

, 

Dert ortaijı, gönül 

ıstırabı çekenlerin 

mahrem dert ortağı 

ll'iW"w-==:~~- t • • • 
ı • • • • fMJl~~J~....ı ı 
• • • 
ı • • 

==ı: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ana olabilir, ne ev kadını. 14 yaş bilrnezmi&im, konu1up ıörüşmeyi bilmez-

.. mİ!jİm, ne bileyim daha . bın türlu. kusu-
henuz çocukluk çağıdır. Bu yaşta rum varmış. Derken benı bırakmaıa kalk 
bir çocuğun duygularına güvenile - tı. Şaşırdım kaldun. Siz ne dersınıı, ay-

H rılalun mı?,. 
mez. ayat önüne henüz açılmış- Bence yanlış bir evlenme. Güzel-
tır. Ne gibi imkanlarla karşılaşaca- lik evlilik için kafi bir sermaye de-
ğı bilinemez. Onun için biz size da- ğildir. llk evlenme çağında gençler 
ha bu yaşta ne nişanlanmayı, ne de bunun farkına varmıyorlar. Ilk gör-
evlenmcyi tavsiye ederiz. Sevginizi dükleri güzele tutulup evlenmeğe 
ailenize de söylemenizde !ayda gör- kalkıyorlar. Güzelce olan kızlar da 

nıüyoruz. güzelliklerine güvenip eve ait hiç 

* • • bir §eY öğrenmiyorlar. Sonra neti-
n· .. 

K ADIKÖYDEN Hale imzalı bir 
kız yanyor: 

"Fakir bir ailenin kn:ıynn. Fakat ol
dukça güzelim. Orta mektepten yeni çık
tım. İçtimai mevkii yüksek bir aileye men 
ıup bir gençle tan~tım. Güzelliğime tu
tuldu. Nc yapıp yapıp ailcmi kandrrdı. 
Niklh olduk. cvlcndik. Evlendik amma, 
daha ikinci aydan arımu:da lhtillflar bat 
l:ıını C.ivinmMııni hilm .. nnisim. yemesini 

CP ;.,+,, hnvlP O)ll"'''" 

.ı:aı • • ılmu" t•Vll'ı 

mi~slniz. Şimdi artık aynlmağa de· 
ğil, anlaşmağa çah~mak lazımdır. 
J{ocanız olan adamm huyunu, meş

rebini, isteğin! ara.ştınp, ona uya -
caksmız. Yoksa. işi inada bindirip 
aynlmak, ıı;lzln için çok acı lkibet
ler getirebilir. 

lileciktf:\ ~ehl"l"let Emin 
Gecesi 

Bilecik (TAN) - Halkevi, bir 
Mehmet Emin gecesi tertip etmiş, o 
gece bu bUyük şairin hayatı anlatıl. 
mıe. TUrklUğü candan ilgileyen e. 
serlerinden başlıcaları muallim 
Murtaza Gürkaynak tarafından o -
kunmuş. İbrahim Çakmak ta bir kon 
"er vermiştir. 
Toplantıda büyük bir kalabalık 

hazır bulunmuştur . 

Bilecik Kızılayında 

Bilecik (TAN) - Kızılay Cemi • 
yeti şubesi Reisi Şükrü Erdem istifa 
etmiş, yerine nafıa mUdürü Samih 
Batur gelmiştir. 

·Nizamnameye te\rfikan 15 şuhat.. 
b tonlırnmMT ıa ........... ~, 

Geçen devirden miras kalan ''kur
ban,, adetini bugUnkti ihtiyaçlarımı
za uydurarak kurbanlarımızı Tilrk 
Hava Kurumuna vermeliyiz. 



Soor 
Neler 

Pi iiste sarııaı 
Yapabilir? 

Balkan kupası 
nerede yapılacak? 

JA~ 

Y anma cfrhıce, PaullDe a. 
Luzy buıa ellnl uattt. 

Bir kaç Mlliye kODUf"'ldın biri 
blrlmize baktJk. Buır p.pkuiyle 
e,arpı mUhmel1ne bir tekilde bir 
kanapeflin tlattlndeydller. 

Orph6e'nin duam bir m11nm 
üzerinde açık duruyordu. Paullne, 
peneereye ~ 1mı1 ufuk. 
ta batan cUn• tı..lgnı,ya blfladı. 
o vakit: 

- Madam. dedim, Ud ay evvel, 
timdi gözlertımi ~ te
pen.in yamacmcla ve mnatm la
ywnda, bana llSyledJtiniz dlerl 
hatırlıyor musunuz!. 

"Ellnlzi dudaklanmela durdura.. 
rak: Adalet ve hürriyet için çar. 
Plf&rak yqaymu: ! demlttlııls. Si
ze itaat ettim. Bu Ud 1ene içinde 
dinlenmekıizln didindim, yudmı, 

balmfım ve kavgalara girdim ••• " 
Bu aıracla, geng kadm, eliyle, 

bana. •m lfaretl yaptı. KUf}arm 
akf&Dl prkılarmı möyledllt. çiçek 
kokusunun yayıldıjJ bahçeyi ya • 

1 HiKAYE 

~a muhabirimizin geçende ver"diii bir ha
bere göre bizde de birçok memleketlerde olduğu 

sibi bir apor müsteşarlığı ihdas edilecektir. Fran
u gibi liberal bir memlekette aenelerdenberi 

mevcut olan bu müessesenin bizde hattl gecik
mif oldutunu aöyliyenler de vardır. Avrupada 
tıuıuai tetebbüslerin hükftmetle münasebetini te. 
min eden bu gibi müıtqarbklar, o hususi teşel> 
büılerin mesaisini kolaylqtırmak ve ferdi gay • 
retlerin hüktlmet ve memlekete faydalı olmasmı 
temin edecek umumi tedbirler almak için ihdas 
edilmiştir. • 

Ywtan Futbol Federuyonu Balkan kupuına 

dahli bulunan bütün Balkan memleketlerine ıön· 
derdilf bir resmi mektupta, Balkan kupasına ı,. 
tlrak etmek için konulan para ..,.ıtarile tazminat 
,.klinln detiftirllm•ini ve aksi takdirde 1937 Bal· 
kan kupuı turn&Wuının Atinada yapllmalc lmkl· 
nı olmadıtanı ileri aUrmu,tUr. Bu Mbeple bu ... 
nekl Balkan kupuı maçlarının, tekrar Ankarada 
yapılacatı f8yiaları ortaya c;ıkacatı tabii 16'-uı 
mektedlr. Fakat Umumi Merkez bu maçların tah
siaatsızhk yUzUnden Ankarada yapllmas1na imkln 
ıörmedillni evvelce bildlrmit oldup cihetle "'89-
ları Bulıar veya Romanya Federuyonlarmm •· 
pje etmesi ihtimali vard1r. 

rarak kulafmma d L 
=~ e uzy 
Bafmı mmak1a-

- Milliyetçiler! 
- Bir dıkika beklffemes 

n.la!. 
- Aç! Yoba flmdi kapıyı 

rm. 

ra tahcqu!.,. 
Bu mUltefarhklar lflerln ud dokumuma hiç glr

mer ve me.ell mporda teknik meeelelere, 9u klUple 

bu Jdtıblln birbirlle ml&f"'uma, falan sporcunun ce
uınnm llfma veya mllU t.akımm nud tetkil edllece· 
jbıe bnf"'u. Kanfmca hikmeti vtıcudtlnil kaybe

Paulhıe birden 
aarardı .,. yum-

rutunu apma gö
tllrdtl: 

Yazan: Anatole France 

Çeviren: Fa• Bercmen 

- Hadi doBtum rtt açmtrL 
Planchonnet bu g11r1llttlyil clll

yunca, hemen tltremulnl ve neffl.. 
almMRDI teeti. 

• 
der. Oda apor tepillb olur. 

Umuyorum ki, bizdeki yeni mu.--------- - - ·---------·
tefarbk ta mporun tamamlle dıfmda 
Ye yabm umumi lflerle ojrqacak. 
teferrtıata kanfmayı aklma getirml· 
Jecek bir mtıe1111e11e olauıı. Böyle olur 
.,. oııdaD bir fayda melhus olur. 

Bu apor milatefarbiı fikri bizde 
~delildir. UJdn yeni Olmam&IJ 

fUaiD tamamen olgwıluğunu ifade 
etmez. 

Ne zaman spor lflerlnde bir kef
mekq ! Ama ne ketmekq ! Meeeli., 
blr Fener - Galatuaray kavgam, 
J'&lıut Ankaracla bir filt mtlnalr•911• 
ola bu lfln ne tarafmdan tutulmam 
lbmı p1ecelinl bUmlyenler bir btl· 
)'Ok çare 1mlt glbl bu admJ lflttlkle-
1'1 "Spor mtlatqarlıil.. fikrini Uerl 
lilrerlerdl ve aamrl&rdl Jd. bir apor 
a oluna ne kltt er ara-
IJD Ç ar, n avp , ile 
4e nab...,. bhr. q.. b8yle ol -
mak lbml ge1aeydl Tlearet Umum 
KUdilrlUftlntln. vttcudl btlttln tlcarl 
!htillf ve ketmekflflerln ortadan 
Jı:alkmuma ki.fi gellrdl. Hayatiyeti 
olan her tefekkWcle mutlaka ~'ldt
me olur. Bu çeldfmenin ,ekll de u
mumi terbiyenin kahbma göre dö -
ktlltlr. 

Kumatth, bu llefer Bulur artık 
1ılr emrl vl1d denecek kadar katı 
aöylenen mu.teprlık fU yukarda an
lattJtnnm llpOI' lflerlmlzl tanslm için 
aJm•1f bir tedbir olarak clerplf edil-

fl'Ollı yediğı darbeden ıonro iSfesinde tedo~i ediliıian 
iaron MAliyOI 

Fransız boksörü 
dünya şampiyonlu
ğunu nasll kazandı? 

~ ~beri ıy1, kMtı Kanaclah Yine Ayni Yumruk Yiidnclen Mai
ldrtalam akllller ,.,. ve tendlnde 1Gp ..... Amerikalılar KanaclalHun Kazanclt-::-: hafi--::.=• il:;: itnı ld•a E•yortar 
tin • pek haklı o1arü - itin• p1mes- Parlate orta lllklet clUDya pmpl------------

ti. Blr..ralık bunun ....... kendi yonluiU için Ç&l'pJIUl rrama Tbil i- 1 t h l 
11ıutemedl olan &damlan ptlrmeyi le K•n•dalı Broviblarm maçmdald l S Q n U 
klft bir kontrol aaydı Soma4an et- neticeyi bunclall dört cOD evvel oku-

. yuculanmD& rad)1'0d&n alarak haber t k 
hum m mt tebeddUle maııa kahtı wrmlftlk. m ın a ası 

- BJr zavalhyı takip ediyorlar. 
dır, dlye mmldandmı. Gece gt1n.. 
dtla evleri anyorlar ve blrp ti
fllerl tevkif ediyorlar. ihtimal bu. 
raya geliyorlar. Sizi mllfkUl va.. 
lf1ete aolunıyaymı. Bent tanırlar, 
alaln lçln tehlikeli bir mıuar ... 
yıhnm. 

SWdlnetle: 
- Kaim 1 declt. 

B alnflaı' bir lkbıct defa ela. 
ha akpmm utkle havumı 

yırttı. Jntlzammz adımların, llllh
lann gllrtlltUall yaklafiyordu. iç
lerinden bir aea: 

- Bttttın pçitlerf. lr&,elerl ka • 
patm! Ralıı herif kqmum, dlk -
kat edin !diye kumanda YV1Jor • 
du... ~ 
ıhdam LmJ, JÜ18flllalrta otan 

tehlikeye ntmen dktnetlnl boL 

-"" ~Cl kata ÇJJl&lDll, Cleel, O. 

Nfüı. aıtUiC1a Olup lllteDI s6rebL 
1lr'fs. 

Oclanm bpDnm açtJlı u.man 
lloridorcla, renst IDOl'M'llll9· diflerl 
korkudan blriblrine vuran di&lerl 
t1trlyen blrinl &6rd1llL Adam
caP bofuk blr .... yalvardı: 

- Beni kurtarma, beni aakla. 
yum. Bahçeme girdiler, kaplDll 
zorluyorlar-

• Paultne, lr0111fU811 Dıtlyar ftlo-
sof Planchımet'i hemen tanıdı. Ya.. 
ftf blr llellle IOrdu: 

- Blsmetc;l 1mı ıdzl gWI mtlT. 
ÇUnktl o da Jacclıme'dlr. 

- Bayır .. beni blg ldmme ,er
medi. 

1nı kontıoltln f&hR tlbl bir teldi al- Tafailltmı gelen guetelerde oku· 

mum• ınıaç eWt1 sörlll4tı; <bunu .ıutumuz maçıa buı milhim nottaı. "aşınıyo,• 5 K 
aereye ballayalmı!) nail Ded 111 • nm tpret eclecella. ıı ı por U,_.. 
11llcltı w ıeçen 11Jd....., koDpeden Betlncl dene,e kadar 8lalr J'llran tkl buçuk mmedenberi Be10lha laal1' AsllClıkaidlil 
alman bir kararla .,or tefkUUI C. mli&vl bir tekllde, fakat çok wt de- evi bfn•emda bulumnakt& otan Tllrk J\ltbOl J'e. 
JI. Putilllne ı.tıudl. ...... ba b- 'ftlll etmle olan maçm aıtma clm'e- 8pcır KurwDÜ ht•nbal mmt:akwrnn Ankara, 11 (TAN}.;. ..... n 

nr BerUa oUmp,atıarmm ı.tmen mele Kanadıbw YUrdutu bir yum eül merlresl olan ~ 4er•JmU nıill olan AıbtPM· 
ar1t..ma. almmamlf oı.. idi tefld- nılda l'twaa Ud bWd1lm olmul ve COmhurl,.t Balk Partili bfneeım ta.. = = Spor::---_..,o Na-
1.., beUd bir 1.-.... daha oraya bal- ,_. dlllmtllt8r. Hakem, clarbealn a- pnm .. m• tarar ftl'llmlftlr. _ ..... , Ba-'•..':nm....-. 
_. m _,... Pir ieldlltnl ~ ona ka- Kmtaka eeyalan. bayram tatuln • ....... ~- _,,. .,_. 

b olarak ps.nu. Llkln oUm~': dar •1'1U1br· den latlfade edllerek naklohmae11k ve .__..1-:.L. 
8e)'&h&tlnln artık ~--= Neticede iki yan hakemi, c!ari>enhı bayramı t&klp eden cuma glntınden 1.,a11,11ar u~ 
lacak kadar mebni ~ PftJll- ...ıı p1dlltnl iddia ettllderinden itlblnın muamellta Balk Partl8inde 11 ua1llmdm ~ bir bft-
tljl bu clbl ctlndellk 4edlkodularm Kanadlh Dıraç edilenk 1l'ramlZ ga teala edilecek bllroda devam edilecek· le X:ettıe Kunff.,.. ı.abn•ıtm-
tevklnde bulunmü 1bmı plen par- llp llb olwunuttur. tir. da lrayak ~yapmak 11111'9 bu-
tl erklnmca talJil hot ~ Z&- Maçı BeJrec1m Amedbn auetecl· gtm Uuldala u.ıeDt ~· 
ten parti mekan•sın• bu lfl gt1tmek lerl Kamclalmm pllp p1dllbal..... FEDERASYON - -
ligla tamamlle ham c1a clellldl. On· lebtleıina ~ H it ~ 
._ clol&11 apor lflerlnln bafka bir • MERKEZLERi Ankaraclcl a .... ,.. 
*hma raptmı ııa:ı 0~ ~ tat --~ drlp plen bir D&dilncll Vakıf h1nmda buJUllftUlk. fClk Kupa• ~ 
lloa stınıerln en m m 81 f8kMe artık artadaa lralkm•• de- ta olan FeclerUyoalar merkal ~ - ~ 
llD ba ta1ebln wlmımu m8vluk ola- met oldulu tela ipOl'OU1&nn memnu- larmm bir lmm!llJll enelce Ankar&- ADJrara. (T.A!O ~ 
rak ~ llalllD bir apor niyetle karfJ)amam icap eden bir teY· ya naJrledlldtlbd blldirmJftlk. ..ın™a bir tanm• Anbnllcl • 
•llıtefarblı lbdul ha1alrt ortaya çı- c1lr ı.tanbulda bla l'lıtbol, IJakrlm 21 -- ,._r .... -
baca ba talebin kaiRll edl1dlllnl ft Ü-Jdn unutmamabyll Jd. 11por mUa Gllnt teclerUY.OJl)arm alt - ..;:. ~ ÇI•_,. :-'.::! 
=---~ mer::.• := ': tepr1Jiı çor lflerl için lldece bir 1ar da Anbraya nakledllmittlr. U- ...,.ı ali~~ 215 IUbat 
pluapu anJım'f bal1U1U)Ul:a. merddlr; bir mtldtır delfl. mum! merkesln 1ataılbulda irtibat DemlnPOI' dl ~ _ Kınkble, 

Bu 11por lflerlnln IOll ._. 1aa. Am1 meaele epor lflerimllln namı memurlulu vulfeıdnl yapmak bere peJ'lllDbe _ ......... ~ 
nı,.t llllllıl. fa1rat tım...., PJ- w Jdm1er taratmdan ne f81dlde idare )'llım Rua Suert blmıltır. Keadtıd Çanb1& a.lf.p1lre Ballt BaJIÜ Jm. 

• -ı ~ t:an.fmMa 1ıı1a,. .,..,_. lbmı p1ecel1nl tayin et- ayni handa dilw blr odaya nakJede. -*'*'~. 
........ Mlw7I tatmin etmlt* fa. mettecnr. ... • orada denin edecektir,, pas 

kovalıyordu. Biz konUfUl'ken 
merdivenlerde bir ayak patırdım 
peydahlandı. Paullne, filozofu pa. 
ravananm arkuma saklarken, o. 
da kapım aanı1mıya bafladı. HlL 
metçi km, mllU muhatızlarm evi 
aramak latediklerlnl aöyllyerek 
9unu Ulve etti: 

- Plaııchonnet buraclaymtf, di
yorlar, ben yok diye cevap ver. 
dim, bizde bir hain için aaklanL 
cak yer bul~maz. Fakat bana da 
inanmak latemlyorlar 

Madam: 
- Pekli&, diye içeriden baiJrdı. 

Bilttln evi arumlar •• 
Paravanum arkumcla, filozof, 

bu muhavereyi korkuyla dlnllyor. 
du. Blsmetçi kapıclan ayrılmca 

mldam, çok yavq bir wle lhtlya. 

Once Lubin girdi. amum 
ela OD iki mızrak.. 

Lubln, bir bana, bir de Paullne 
büarat: 

- Vay! diye bajırdı. Atıldal'lll@ 
ralıatmı bozduk. Bizi affedin 
kadm! 

Sonra mal~e dönerek: 
Sana • Culottea'ler h\lanıllalıllU 

aahibldirler •• dedi. Ve pllp ya 
im tlzerhıe oturdu. Genç kadd 
çeııeeini oqıylİU: 

- Bu ~ atız, dedi, 
katen dua okumak lC}bı yarabl 
m&mlfbr ve ne yasık ki vak 
yok! Cllmhuriyet hel'f8ydeıı &M::eGllll 
Hain Planchonnet'yi arıyoruz, 
nun burada olduğuna eminim 
taamı keeeceilz.. 

Paullne: 
- O halde araymm! diye 

ra : dandı. 

- Bana gUvenhılz, da.tum, dedi. C)btİftlerlıı ~ 
V.lill ~ td 9'ha1Mr'tlltedl'tlet'_.._ ;;:tm.;'- .. ~. • Mtl 
saman 'ıfO& büe*U' oıutar- ıar bir acı da 

8onnl tlvıi 8Qktaetre karyola. mmaklarla tandll&r. 
ama clolra lleriledl. Ve yaUlr bL Bu ı.Jer ya.pıhrka, Lubln 
ru öne dolnı çekti. tarattuı kulajmı kqıyor, bir 

Duvar tarafmdakl artnytı aöke. raftan ela ıö&Uciyle beni • 
rek boflula birkaç btlytlk yutık du. 
doldurdu. Madım Luzy benim tçbı, 

Bu mada. poatallarm gtlrtllttl- bulacak bir tehlikeden kor 
.U odaya doluyordu. UçtımU.Z için _ n.tum dedi, een de 
bu mtlthlt ve korkunç bir dakika kadar evimi bilinin. .. Anah 
idi. Fakat gUrtllttl yavq yavq al ve M&lyö Lublne refakat 
JUk&nya Çlkmca rahat bir nefee vatanpenerlere rehber olmak, 
a1dlk. llyorum ki, aenln lçin bir zev 

M uhafıılar, Jacoblne lmm önce f&l'&P mahrenlne indi 
delUetiyle evveli tavan a- Bepd bir hayli kafayı çektiler. 

namı aramıya çıkıyorlardı. Gtl • den 80~ Lubln, mltvuıme111111 
rtllttllerinden, ve pabrdllarmdan temine çalı,arak ayala talttı 
tavan çabrdıyordu. Tehditler ve pdlt ~ verdi. Bahçe k 
bol bhlrıbı•ı• aavurmaktaycblar. na kaclar on1arl tefYl ettim. 

KayWllecek bir aanlyemis bL 1' cl&llnce kOflU'&k odaya 
le Yoktu. Fllomfa pnç 1ra.dmm, ve Paullne'e kurtulut m.ltdı91181 
duvarıa, karyola arumela açtıp verdim. 
Jel'9 clrmeai içln yardım ettim. Bunun tlzerlne yorpnmı kal 
Söktlk yere mtlmktln mertebe yer. İ1p filozofa lelllendi: 
lettf. Fakat flmdi de yatak. ttlP. - Planchonnetl Plancho 
heyi Uyandıracak IJlr tekilde kar Köeyö Planchomıetl 
~ bir hale gelmittl- • Zayıf blrf net•, cevap verdi. 

Paullne, 4llzeltmek l8tedl lae de - Beni korkuttunuz 
01nıadı. Nihayet: Planchomıet. lleBlnls tıkm&JID 

- Ben de yaıap girmeliyim! ıdzl torkudaıı 6ldtl ADJııebııılfll~ 
dedi. 

Saate battı. Akpmm yedlaiydl. 
Blru dt1fUndtl. Sonra aade ve ea. 
kin bir hareketle, &ıllmde, aoyun.. 
M1)a bq1acb. Bana da, cetetlml, 
kra'fatmu ve -kunduralanml çı • 
bnaamı 86yliyerek: 
- •vcmm roltın.tl yapman ll-

811Dpllyor ... Buraya indilderl va • 
kit, a&nleide ve ıw;lann karma 
bntık olarak onlara kapıyı aça
cabmL 

A 1Ü leBlerl odanm kapımı& 
)'aklaftlit vakit bizim ele 

hlaırbimm bltmlftL Yalnıs 
Plaııcbomıet. korkuaundan titri· 
JOI' ve bu llUl'etle yatalı aanayor. 
411. 

'OlteUk &yle hlzh w 1unlt1b ne
fel abJor4u ld, dini.,. .. ko
l'lc1ontan lfltirdL 8" YUIJetl gG. 
Nllpnçbdm: 

- Ne )'alllllab, cllye ımnlclancb.. 
Nadan memnundum amma. tim
e ba ı.awe. Allah ,ardnllclllm 
oJaun. 

Bu -• kapı )'UJlll'Uldandı. 
Pa'llllne: 

- mm o? c11ye Mln*-

Kütahya da 
Zeriqat az 
Kltahya (TAN) - Havalarla 

batta kadar mu..ıt sttmealnl 
bilen çlftçl tarluma kOf&l'Ü 
yatta bulunmqtur. LlkiD ba 
yine yağmurlu ve karlı pçmlye 
ladJlmdan ser'ıyat durmqtur. 
aene kıt eklf'eri çok uc1ır • 

Erdek ft 7dma1ddardd 
V•si Almmıyauk 

Brdek - Geçen 8elleld fada 

" fJrtm& yi1atlnden Jı:rdei Ue . 
aumldül seytln ve meyva 
claha bir Od lene mabaml 1Nlll'llDIJI! 

cet kadar harap olcluiu lÇln. 
kanununun bir macletdııe 
bu Ud yer aytincDerliıden 
verglld ••mmamMD'a karar 
mlftlr. 

AnlranA!an r.ml makamlar& 
.. bu haber, 1ıaDa 8"1ntdhılllllll"' 
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l-IATIR A~AR~I~ 
Kurtulus Savasının 
icinden Heyecanlı 

...................... Sayfalar ..................... . 
Mütareke günlerinde cenup vilayetlerimizi istila 

man, Haçinden Kozana kırk katır yükü cephane 

eden düı

naklediyor-
du. Düımanın üstün kuvvetini 
bir cü'etle vurmuı, cephane 

bir avuç Türk çocuiju milli ı 

katarını ele geçirmiıti. f 
~ ............................................................................. .... 

Kendininoğiu ve 
Memicioğlu çeteleri 
B \ ıunca yıldır, yol kesmiye, kervan vurmıya, yol. 

cu soymıya alışan bu şakılere faaliyetleri içiu 
Yeni bir saha açmak istiyordum. Beni can kulağiyle 
dinler goründüler. İçlerinden biri arkadaşları namına 
teminat verd~: Derhal yola çıkacak, Kozanla Haçin a. 
ra.sında Fransızlann cephane ve silah nakliyatına, 
beklenmedik bir darbe indireceklerdi. Kendininoğlu, 
lrlemici oğlu ve arkadaşı, bana veda edip gittiler. Ara _ 
dan henüz birkaç gün geçmişti. Tekrar geldiler. Bu se. 
fer kıyafetleri değişmişti. Sırtlarında sivil elbiseler 
Vardı: 

- Hafız Efendi, verdiğin vazifeyi yaptık! Dediler. 
Arfcak neye yarar ki, şakavet hırsı, bu adamların ru. 

huna işlemışti. Yeniden, şunun bunun önüne geçıp 
Yol kesmiye, soygunculuk yapmıya başladılar. 

Bir gün odamda otururken, tanıdıklarımdan Hacı 
ağa isminde biri içeri girdi. Hacı ağa, Kozanın şimal 
taraflanndan bir köylü idi. O civarda, sözü geçer, te -
nıiz, namuslu ve oldukça zengin tanınmış bir vatan -
daştı. 

~I ~&bana şikayete felmiş-
~ Şikayeti de "Kendininoğlu,, de
nilen çete reiSindendi. Kendininoğ-
1~, Hacı ağayı soyup soğana çe -
"1rnıişti. Hacı ağa, hem ağlıyor, 
heın de mutlaka bu adamdan inti
kaınını alacağını söylüyordu. Ken
disini yatıştırmıya çalıştım. 

YAZAN: 

Sal<ihattin 
Güngör 

T am o sıra.da, gayet zengin 
bir cephane kafilesinin 

Roıandan Haçine yola çrkmak 
tlıere bulunduğunu haber almış -
tık. 

Ve Hacı ağanın bundan şahsi 
hiç bir istifadesi yoktu. 
Adamcağız, hiç itiraz etmeden, 

sözümü tuttu. Ve yorgunluğunu 

dahi almadan, hemen yola çıktı. 
Hıu:ı ağanın köyü ile Andrin arası 

- Hakkın var, dedim, uğradı -
fın zarar büyüktür! Fakat düşün 
~i, nıilletin istırabı, senin uğradı. 
8'Uı zarardan daha büyük.. Bir 
hayduttan intikam alacak günler 
de değiliz. Millet, gün gelir, 
l{endininoğlundan da, Memicioğ. 
ltında.n da senin intikamını alır! 
Şimdi yapılacak başka işlerimiz 
\'ar! 

ı Hacı ağa, yüzüme baktı: 
1 

- Ne demek istersin Hafız E
fendi? 

- Şunu demek isterim ki; en 
bUyUk düşman ne Kendininoğlu -
dur, ne de Memicioğlu! Asıl bu 
bUyUk düşmandan intikam almak, 

'8ıl onunıa mücadele etmek li.ZQ ... 

Uç gün sürer. Hacı bu Uç günlUk 
mesafeyi, cennet vadedilen bir 
mümin heyecaniyle yandan daha 

az bir zamanda alarak, köyüne u. 

laştı ve Fransız cephane kolunun 
yolunu beklemiye b~ladı. Haçin 
Ermenileri, o günler içinde Fran. 
sızlardan, gcdiş mikyasta yardım 
görüyorlardı. 

Fransızlar, son zamanlarda, 
kli1' katır yükü cephane hazrrla. 
mışlar, ben, bunu düşman hare • 
ketlerlni takip eden adamlarımdan 
öğrenmiştim. 

e ephane..- kolu,.,.Kargapazan 
mevkünden ge<;tiği b4' sı

rada Hacı ağanın silahlı fedaileri; 
birdenbire üstüne çullandılar. Kırk 
katır yUkU cephane, olduğu gibi 
elimize geçti. O zamanlarda, de
ğil kırk katır yUkU, iki atımlık 

cephanenin bile bizce bUyük bir 
kıymeti vardı. 

Hacı ağanın bu kahramanca 
hareketihi hiç unutamam . 

O havalide, daha buna benzer 
bir çok vaziyetlerde cenup halkı. 

nm, çok yüksek yurtseverlik te
Wıürlerine §ahit olmuşumdur. 

En kötü ruhlu tanınan kimseler 
bile, memleket müdafaasında sı • 
rası geldiğ: zaman yer aldılar. lç. 
lerinde feda..l<arlıkla, geceyi gün
düze katarak çalışanları oldu. Ve 
yüz üstil bırakıp kaçmadılar. Bu 
da gösterir ki; damarlarında Türk 
kanı taşıyan insanlar; fena şart
lar altında, doğru yoldan çıkmıt 
olsalar dahi, tehlikeye düşen milt 
terek yurt uğruna, temiz ruhlu 
arkadaşlariyle ayni yolda elele 
vermekten çekinmezler. 

Yeter ki, iyi idare eden bir reh
berin emri altında bulunsunlar. 

(Arkuı var) 

Vatan duygusu çok kuvvetli o. 
la.ıı Hacı ağa, benim ne demek is
tediğimi anlamıştı: 

- Elimizden geleni arkamıza 

ko:vınayız... Hafız Efendi, dedi, 

· /ı. hele bize diyeceğini de! .. 

İngilteredeki Tren Faciası 1 

f O zaman, Hacı ağaya dedim ki: 

- Şu bir iki gün içinde, diif -
inan, Haçine büyük sevkiyat yap. 

lrııya hazırlanıyor. Kozandan Ha. 
Çine, bUyUk bir cephane kolu ha

!'eket etmek Uzeredir. Memlekete 
Yapa.bileceğin en büyUk hizmet, 

il)te bu cephane kolunu vurmak o. 
lacaktır. 

B en bu sözlerimle, malını 
yağma edenlerden inti

ka.nı almıya gelen Hacı ağayr va. 

tan uğrunda mukaddes bir yağ -
lrıacılığa teşvik etmiş oluyordum. 
Şu farkla ki, Hacı ağanın vuraca. 

fı cephane kolu, bir vatan çocu • 
fU\Un defil bir istilacı düşmanın.. Birlaç gün evvel lngilterecle mütlıiı bir fren laıası olclu. Bir fren 

yolc/an çıllı, vagonlar clevrilcli. Bir iaç iiti a• ölclü ve varalanclı. Su 
resim, lacianın cJehsefini oöslerivor. 

Almanya Harp 
istiyor mu? 

BiRKAÇ SUAL 
1 - Alman milleti yeni bir harp bekliyor 
mu? 2 ·Almanya teknik bakımdan hazır 
mıdır? 3 • Yeni bir Umumi Harp ne zaman 
baılıyabilir? 4 - Böyle bir harp sonunda 
Avrupa ne hale girer? 

A lmıaınlarm müdafaa ve harp kuvvetlerini 
mütemadi surette hazırlamalarından 

ve Alman idarecilerinin taleplerinden kuşkula
nan Fransız matbuatı bütün dikkatini kom
şusuna teksif etmiştir. 
Almanların hakiki maksatlarını anlamak 

ve her türlü hazırlığr yakından tetkik etmek 
üzere, ötedenberi Alınan işlerine vukufile ta
nınmış olan kuvvetli Fransız muhabiri Gules 
Sanverwein Almanyaya bilhassa harp ihtimal· 
lerini tetkike gitmişti. On beş gün Almanya
nın muhtelif şehirlerinde tetkiklerde bulunan 
muhabir son intrbalarıru şu şekilde hulasa 
ediyor: 

A Almanya 
harp isti

yor mu? Al
manya tarafın

dan istenilen mu
harebe ne zaman 
patlayacaktır? 

Alman yada o 
döndüğümden be 
ri mütemadi su
rette bana soru
lan korkunç su· 
aller bunlardır. 

Vakıa hiç kimse 
latikbali keşfet

mek iddiasında 

bulunamaz. Fa
kat bir gazeteci 
~ bildilıdePinin, 

IQrdUklerinia ve 
ihatasının imkl· 
nı dairesinde yu
ka.rdaki suallere 
cevap vermek 
tecrübesinde bulunmamak ta mes
leki zif a delalet eder. 

On beş günlilk seyahatten sonra 
Berlini terkctmeden evvel, her sı
nıf halk içinde, konserlerde, tiyat
rolarda, gençliğin toplantı mer
kezlerinde yaptığım tetkiklerin 
bende bıraktığı intibalan kayde 
çalışacağım. 

Derler ki, bir millet harp isti
yor. 

Bu kelimenin iki mlnası vardır: 
Ya, harp edecek insanların döğUş
mek için li.zım olan azmin başlan
gıcı ve esaaı meveuttur. Yahut ta, 
idareciler bütün açıklığile ve so • 
ğuk kanlılığı ile harbi poletik plan
lan içine koyınuşla.rdır. Bazan bu 
iki ea.rtm birleştiği de olur. 

Her cihetten lıaurlanan ve 

silahlanan Almanyaclan i~i 

görünüı 

zama.nmm sulh günlerinden neka
dar farklı olduğunu hemen duya • 
cakla.rdır. Bu izaha göre, Alman 
gençliğinin harbi istediğini söyli
yebilir miyiz? 

Alman gençlğinin uzun müddet 

bir müsabaka için idman ve per • 

hiz etmif bir atlet gibi, harbi iste
diği muhakkaktır. Fakat Führerin 
bir sözü bu hissi değiftirebilir. 

A lmanya teknik bakımından 
harbe hazır mıdır? 

Bu sualin cevabı basittir. Alman· 
ya hazırlığın azamisini yapmak-

tadır. Her milletin hazırlığına na
zaran Alman hazırlığı birkaç mis
lidir. Fakat Almanların yegane 
zafları, hazırlığa geç başlamı, ol
malandır. 

Bitlerin yanındaki mUşavirler, 

Avrupanın bugünkü halinden ha.r
ibin imkansız olduğunu söylüyor
lar. Mareşal Fon Blomberg, hiçbir 
zaman Rusya tarafından emin ol
madıkça Fransaya saldırmağı, ya
h ut Fransayı temin etmeden Rus
yaya çullanmağı tavsiye etmiye
cektir. 

Bunun için Almanyanm şimdiki 
politikası, Avrupanm bUyUk kuv• 
vetlerini ayırmak esasında topluı. 
maktadır. 

H itlerin, 1933 seneslnde Da
hLdier'ye aillhlann müşte

reken tahdidini teklifi işte bu po
litikanın bir tecrübesi idi. Oradan 
istediği cevabı alamıyan Alman r& 

isi Polanyaya döndü. Ondan son
ra sırası ile, İngiltereyi, İtalyayı 
yokladı. 

Eğer Hitler, bir giln. gayretleri
nin boşuna çıktığını, kuvvetleri a
yırmak kabil olmadığını ve tngtı. 
tere ile Fransamn emniyetlerine 
pek düşkUn olduklarını, Polonya 
ile anlaşmanın hayali bir şey, İ
talya ile antantın kırılabilir oldu
ğunu görUrse, en y2kın avının Us
tUne mi atılacaktır? 

Zannetmem ki, Hitlerin iktısat 

müşaviri doktor Şaht ve askeri 
müşaviri Blomberg böyle bir na

sihat verebilsinler .. 

Bana öyle geliyor kl: Harp. Al· 
ma.n gençliğinin ruhunda oldurul· 
muş bir halde ise de, Alman ida.

. recilerinin kafalannda henUz ol • 
gun bir hale gelmemiştir. 

I• Ik ııual olarak ortaya koy • 
uğumuzi Alman milleti harp 

istiyor mu? Cümlesine cevap ola
rak: 

Eski harbi görmüş. sefaletini ve 
felaketini çekmiş, ıztırabını tanı • 
mış olan çağdaki Almanların harp 
istemelerine imkan yoktur. Fakat 
otuz beş ya,ma kadar olan Alman 
yeni neslinin yetiştiriliş tarzı iti • 
barile, kanaati, imanı ve arzusu ta
mamile başkadır. 

' 1 Eskişehirde Kızılay Balosu 1 

Alman gençliği esasen, askerlik 
ve harbin basamağında yaşamak
tadır. Bugünkü Alman gençliği ik
tısadi darlık yüzUnden, aşağı yu -
kan tesadUfi mesleklerde. çalışan, 
geçinme ve mesleki istikrarlannı 
bulamamış bir sınıfa mensuptur. 
Almanyanın iç vaziyeti, ihtiyaç

tan ve bugünkü kıtlığın icaplarile 
Jermen gençleri zaten muharebe 
anlanndaki zorluklara karşı katı
l&fmıt bir haldedirler. 
Yarın bir emirle siperlere geç

tikleri zaman, sulh anındaki balle
rile, harp zamanmda vaziyetleri a
rasında büyük bir fark ve yadır

gama hiMetmiyeceklerdir. 
Halbuki, aile yuvası içinde ve bu 

gUnkU sulhUn bah,edebildiği men
faatlerden müstefit olarak büyü
müş olan Fransız genc:liii harp 

Es~hlr, (TAN) - Kızılay yd1* bal081I büyük bb- muvaffakıyetle 
verilmiştir. tık kostümlü balo otmuıve bttyttk bir ltlna He hazırlanması ha 
eğlenceye yüksek bir rait!Jet kazan cbnnrttrr. Balo emtıalslz bir neşe için
da saba.ha kadar devam etmlt ve cemiyete bUytık bir bwW bırakm19-
tır. 

Yapılan kıyafet mUıııahakasmda hl rinclllif a.vUkat Şe\4cetln •· OdnclU· 
it rnahkemel temyiz emeldi azasm dan N a.zmhıln eti, Uçtlndlltlğtl de no
ter Sunırlnln eşi 7.t-ldve Acar lrazan nu.~la.nhr 
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Bafrada "Soya,, fasulyesi yetişiyor Fethiyenin 
belli başh 

ihtiyaçlan Dönüm başına 450 kilo 
mahsul alınacak 

"SOYA" SAMSUN iÇiN iYi BI~ 
MENBAI OLACAK VARiDAT 

S amsun, (TAN) - Eq çok Mançuri'de yetiştirilen ve terki
binde albomin, yağ, lezitin, azot gibi kıymetli maddeler 

bulunan soya fasulyesinin Samsun ve havalisinde yetiştirilmesi 
için üç senedenberi yapılmakta olan tecrübeler iyi eticeler vem1iş
tir. Bu fasulyenin bilhassa Çarşamba ve Bafrada mükemmel bir 
şekilde yetişebileocği anlaşılmıştır. Ziraat Müdürlüğü, bu sene 
için Vekaletten beş bin kilo tohumluk soya fasulyesi istemiş olup 
bunlar gelince Baf_ra ve Çarşambada tevzi olunacaktır. 

Kar1ıyaAantn güzel bir manzarası 

Fethiye, (TAN muhabirinden) - Akdenizin şirin kaşelerin· 
den biri de Fethi yedir. Y cşillikler içerisine gömülmüş olan bu 
mamur kasaba, portakal, limon ve mandarina bahçelerinin zen· 
ginliği v~ havasının güzelliği ile şöhret kazanmıştır. Hatta İzmire 
çok benzemesi dolayısile halk arasında Fethiyenin diğer ismi de 
''Küçük İzmir,, dir. Fethiye, fırtınalı havalarda ticaret gemileri 
için de en emin bir sığmak yeridir. 

Oldukça büyük bir elektrik.----------=---

fabrikası vardır. Ve günden gü
ne bir amele ve sanayi şehri ha-

' line gelmektedir. 

MANiSA 
•• 

MUZESi 
AÇILlYOR 

Sındırgıda 
otomobil 
kazası 

Yapılan tccrtibcler, dönüm başı

na 400-450 kilo mahsul alınabilecı:ı· 
ğini göstermiştir. Beher dönüme üç 
kilo kadar tohum kafi geldiği düşü
nülürse, bu mahsulün verim berekl!
ti anlaşılmış olur. Filhakika Soya fa· 
sulyesi topraklarımızda bir kiloya l 
mukabil 100-150 kilo mahsul ver - ı· 
mektedir. 

-~----~~------~ izmirde 

Fransızlar tarafından işletilen krom 
fabrikası ve madeni, Kasa.baya bir 
küçük sanayi şehri manzarasıru ver
miştir. Almanlar tarafın.dan işletilen 
Ovacık manganez madeni 5-6 ay ev
\'Jl faaliyetini tatil etmiştir. Manisa, (T&~) - Toprak altında. 

kalan eski izleri meydana çıkarmak 
hususunda büyük bir faaliyet görül· 
mektedir. 

Sındırgı - Balıkesirdeki Tokatlı 
hanı aahiplerinden Hafız oğlu Bur
hanın malı olup M. Kemalpaşalı Hü
seyinin kullandığı üc; kişilik tenez
züh otomobili buradan sekiz kişi a
larak Balkesirc giderken, Çelebiler 
köyü civarındaki virajdan döneme
miş ve hendeğe yuvarlanmıştır. 

Yolculardan Sındırgılı Talat oğlu 
trfan, Zühtü Karagür, Balıkesirli 
Helvacı Mustafa o~lu Ahmet muhte
lif yerlerinden yaralanmışlardır. 

Yine Sındırğı - Balıkesir yolunda 
başka bir Hilseyinin idaresindeki o
tomobil devrilmiş, yolculardan Biga
dicli Halilin kolu tehlikeli surette kı
rılmıştır. 

Su;ıdırğı ve Bigadiç belediyeleıi -
nln makineli nakil vasıtalarını ıyı 

Jr.nntrol etmedikleri görülmektedir. 

Milas Civarında Yeni 
Mektepler 

Milas - Burada yapılmakta olan 
tam teşkilatlı ilk okul binası inşaatı 
bitmiş, binanın muvakkat kabul mu· 
amelesi de yapılmıştır. 

Marmaris ve Köyceğizde de yeni 
m'ktep binaları yaptırılacaktır. 
U zunköprüde Talebeye Yardım 

Uzunköprü, (TAN) - Çocuk E-
11irgeme Kuruma, kasabamız mek
teplerindeki 135 fakir çocuğa her 
gUn klUp binasında ıncak öğle yeme
ği yedirmiye baflamıştır. 

UZUN KÖPRÜDE 
FEYEZAN 

Uzunköprü (TA~"-:) - Son gUnlcr
de yağan yağmurların tesiriyle Er-· 
gene nehri taşmış, kasabaya pek ya
kın bulunan belediyenin Gazhane bi
nasına kadar gelmiştir. 

Havalar mütemadiyen lodos gitti
ği için, suların da.ha fazlıı ilerleme
ıinden korkulmaktadır. 

MARDiN HALKEVI 
BINASI YAPILIYOR 

Mardin, (TAN} - Şehrimizde hu
ıusl idare tarafından bet yUz kişilik 
bir koııferanı salonu ile Halkevi bi-
1\&SI yapılmasına karar verilmiş ve 
intaat 34 bin küsür liraya ihale edil
miştir. 

Oç katlı ve modem bir tekilde ya
pılacak olan binanın inşaatına önü
müzdeki mart. içinde başlanacaktır. 
lca.p eden malzeme hazırlanmakta· 
dır 

Voroıiloftan 

lzmirlilere 
Selcim 

Sanayide pek ehemmi)•etli bir mad 1 

de olarak kullanılan Soyanın küsbe
si ve sakı hayvanlar için kuvvetli bir 
gıda teşkil eylemektedir. 

Bununla beslenilen hayvanların 

süt verimi ile kilolarının arttığı gö
rülmüştür. Ayni zamanda., ekildiği 
toprağın lnbat kabiliyetini artt1ran 
ve ekildiği yerde yabani otlar barın
dırmıyan Soyanın viliıyctimiz için i
yi bir varidat membaı olacağı tah
min edilmektedir. 

Son yıllarda Soya fasulyesine bil
hassa Almanynda çok ehemmiyet ve
rilmektedir. 

iDMAN YURDUNDA 
İNTİHABAT 

Samsun ve Karadeniz ~amplyonu 
İdman Yurdu, teşekkUlünün 18 inci 
yılını ldriı.k ve 18 inci kongresini ak
tetmiştir. Eski idare heyetinin se
nelik mesai raporu uzun ve hararet
li münakaşalardan sonra ittifakla 
kabul edilmiş, nizamnamede de bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 

Yeni intihabat neticesinde başkan
lığa Muhiddin Ôıkcfeli, azalığa da 
Muallim Hatice, Didar, Ka~ım Kılıç
çı, Nihat Balaçlı. Hamit Firat vı> \fo. 
allim Ahvct seçilmişlerdir. 

Yaslıhahçe 

köyünde 
bir c ... nayef 
Bulancak, (TA...~) - Yaslrbahçe 

köyünde yapılan diiğünde feci bir ci
nayet işlcnmi.ş, düğün evinin kapısı 
önünde bulunan Uzun Ahmet oğlu 
Kahraman, Uç kurşunla vurularak 
ölmUştilr. Yapılan tahkikat, bir gliıı 
evvel maktUlle ağız kavgası yapan 
Fazlı oğlu ldrisin bu cinayeti işledi· 
ğini göstermiştir. 

ldris, kurtulmak Umtidiyle, Ba,
çavuŞ lsmaile 75 lira teklif etmiş, bu 
cUrmU hakkında da aynca 'takibata 
b!.flanılmı,tır. 

Tokatta Havalar İyile.ti 
Tokat, <TAN) - Bir haftadanbe

ri burada ve civar köylerde şiddetli 
soğuklar kesilmiş, karlar erimiştir. 
Bolca ynğnn ynğmurlar çiftçinin yti· 
zünU gUldUnnUştür. 

Ha.va ldcta ilkbaharı andırmakta
dır. Mahrukat fiyatları dü~mUştUr. 

lzmir Belediyesi Otobüs 
İtletecek 

1ımir, - Şehjr Meclisi, belediye
nin Kordon(la otobüs işletmesine ka
rar vermiştir. İcap ederse belediye 
bunun için istikraz suretiyle para 
bulacaktır. 

lzmlr - Sovyet General konsolos
luğuna tayin edilen Mark Sivi.sky bu
raya gelmiş, valiyi ve belediye reisi
ni ziyaret ederek, Sovyet Harbiye 
Komileri Voroşilof Yolda.fln tzmir
Ji hemşehrilerine selam ve m'Uha.b. 
betlerini bildirmiştir. 

Smdırgıda Tütün Sah'ı 
Sındırğı, !TAN) - 936 tütün mah 

sulü kumpanyalar tarafından hararet 
le tesellüm edilmektedir. Köylü, alı
cıların hesaplarını dürüst görmele
rinden memnundm. 

AD ANADA 
TREN SEFERLERi Musiki 

Teşekkülü 

Kromun en büyük müşterisi, Nor
veç ve lngilteredir. Norveç ayda 8 bin 
12 bin ton arasında mal almaktadır. 

A dana, (Tan muhabirin
den) - Ceyhan, Adana. 

.Vlanıure ve Adana, Tarsus, Mer
sin arasında işliyen tren sayısı
nın indirilınesi, bilhassa köylü· 
lerin şikAyetini nıucip olınuştur. 

Adana ile Ceyhan ve Adana i
ile Mersin arasındaki iktisadi 
faaliyeti tanı ihtiyaç nisbetinde 
karşılıyan eski tarifenin lağvın
dan sonra. hat boyunda bulunan 
birçok köylerimizin şehirle te
ması da azalmıştır. Ayni zaman
da, sabahleyin buradan kalkıp 

Tarsus, Mersin ve Ceyhana gi
debilmesi ve insanın oradaki i
şini rahat rahat görebilmesi im· 
kA.nı da kalmamıştır. 

lzmir, (TAN) - Kültür faaliyet _ 
lerinde daima ön saflarda yer alan 
İzmir, müzik gibi medeni bir ihtiyn
cı karşılayacak vasıta ve teşekkül -
lerden mahrum bulunmaktadır. 

l{a.sabanın sporla uğraşan gençle
rinin ekserisi esnaf ve ameleden iba
rettir. Bunlar Cknçler birliği adında 
bir futbol klUbü vücude getirmi;,ler
dir. 

Fethiye gibi güzel ve ~irin bir ka-
sabanın mühim derdi sıtmadır. Köy
lü ve amele ekseriyetle s1tma ile bo
ğuşmaktadır. iki, üç senedenberi sıh
hat bakanlığının uzanan şifaki.r eli, 
buralarda.ki bataklrkları kurut.makta 
ve sıtmalıları tedavi etmektedir. Fet
hiyenin en büyük ihtiyaçlarının ba -
şında su gelir. Tabiatin büyük çö
mertliğinin en güzel eseri olan Fethi
yede maalesef içilecek su yoktur. 

Vilayetin hemen her tarafında bu· 
lunmakta olan eserler merkeze cel· 
bedilmekte olduğu gibi bunların mu· 
hafaza.sı için de lazımgelen itina 
sarf olunmaktadır. 

İki yıldanberi hazırlanmakta olan 
Antika mUzesi pek yakında açılacak
tır. Bunun için, koca Mimar Sinanın 
kıymetli Muradiye camii yanında.ki 
medrese binası intihap edilmiştir. 

İçkili kahvehanelerdeki çalgıların 

musiki ihtiyacını tatmin etmekten 
uzak olduğuna şüphe yoktur. :Esasen bu bina dahi başlı• başın& 

bir müzeden başka bir şey değildir. 
Şimdi toplanmış olan eserlerin tas
nif ve tanzimile uğraşılmaktadır. 

Devlet Deınlryollıırının tekrar 
eski seyrüsefer tarifesini tatbik 
etmesi, hiç olmazsa ihtiyacı kar
şılıyacak bugUnkünden daha yi 
bir tarife yapnıası temenni edi
liyor. 

Somada Deve Güreşi 
Soma, (TA..'i) - C. H. Partisi ta

rafından tertip olunan deve güreşle
ri yapılmış ve hava da müsait oldu· 
ğu için çok ı;üzel olmuştur. 

Güreşler Partiye epeyce bir vari
dat temin etmiştir. 

Zilede Yeni Memuriyetler 
Zile, (TAN) - Yeni maliye tefki

lat kanununa göre ilçemizde (16) U
ra Ucretli bir ınüiredat katipliği ve 
( 40) lira ücretli bir merkez piyade 
tahsildarlığı ihdas edilmiş, tediye e
mirleri gelmiş ise de bu memuriyet
lere henüz kimse tayin edilmemiş -
tir. 

Karf ıyaka Kızılay Cemiyetinde 

lzmir - :Kızılay Cemiyeti, Karşı • 
yaka şubesi kongresini aktetmiş. nL 
umname mucibince kur'a' çekilerek 
azadan HilsnU Tutak ve Avni Oran 
idare heyetinden çıkanlmışlarsa da 
heyeti umumiyece tekrar seçilmi~ _ 
lerdir . 

lzmirln bu yokluğunu gidermek 
isteyen Karşıyakalıların "Karşıyaka 
Müzik Severler Sosyetesi,, adıyla iki 
sene evvel teşkil ettikleri cemiyet, 
musiki sahasında güzel adımlar at • 
maktadır. , 

Dördü bu sene olmak Uzere ııimdi
ye kadar sekiz k2=n~r vru.:~n. ceıniyet, 
yalnız Karşıyakalıların değil, bütün 
İzmirlilerin alakasını celbetmiştir. 

Ga.rp tekniğinin ağır eserlerini 
tercih ettiği görUlmüş "Karşıyaka 

Müzik Severler Sosyetesi,, bundan 
sonra konserlerinde, armonize edil -
miş Halk melo:lilerine de yer vermc
ği tahtı karara almıştır . 

Bu suretle, garp tekniğine uygun 
şekilde halk melodileri kampozis -
yonları vticude getiren İzmirli san_ 
atkarlar da iyi bir çalışma zemini 
bulmuş ve kendilerini halka tanıt -
mak imkanını elde etmiş olacaklar
dır. 

Zilede Domuz Avları 
Zile, (T.Aı~) - Kazamızda yabani 

domuz mUcadelesine ç-ok ehemmiyet 
verilmektedir. Çalışkan ilçebayımız, 

ıslirck avlan tertip etmiş, bu mak -
salla köyleri bölgelere ayırmıştır. 
Bölgenin birisini kendisi idare ey -
}emekte, diğer bölgelere ziraat me • 
muru ve kolbaşları gönderilmiş bu -
lunmaktadır. Şimdiye kadar itlaf 
edilen domuz miktarı yüze yaklaş -
mıştır. 

Eıki,ehirde Bir Gazete 
Eskişehir, (TAN) - Şehrimiz a

vuaktlarından Bay İsmail Halil A
roma tarafından yakında (Güzel 
Eskişehir) adıyla bir gazete çıka.rıl
mıya başlanacaktır. 

B. S. 

BARTINDA GARiP 
BiR HIRSIZLIK 

Bartın - Şeker, pirinç, makarna, 
yağ gibi şeyleri çalmağı tercih eden 
ve daima bulduğunun yarısını alıp, 
yarısını bırakmağı usul ittihaz eden 
sabıkalılardan Karpuzc~un Kemal, 
muvaffak olamadığı son bir hınıızh· 
ğından dolayı 6 ay hapse mahkum 
olmuştur. 

Petürgede Kı,tan ölenler 
Petürge, (TAN) - Kış tiddetle 

devam ediyor. Rıkalı Hüseyin oğlu 
vaııap, kasabadaki ya.yladan evine 
dönerken fırtına ve tipiden boğul -
ınuştur. 

Şimnili Bayro oğullarından Ha.san 
oğlu Mehmet ile Mustafa oğlu Ha
san Mihraptan gelirlerken kopan çi
ğin altında kalmışlardır. Mehmet 
ölmüş, Hasan kurtulmuştur. 

Cıkrıkçı Köyünde 
Bir Kaza 

..Sındırgı, (TAN) - Çıknkçı kö
yunden Mustafanın kızı Gülizaı· ka
yin biraderinin çifte tüfeğini karış
tırırken tilfek at<-ş almı~. çıkan kur
şunlar ayni köyden başka bir Musta
f~ın eşi Gülsümü öldürmüştür. Gü
lızar adliyeye verllmi,tir. 

Haber aldığıma göre,tarihi tet
kiklerde bulunmak iizere Ankara. 
dil, tarih coğrafya fakültesinden 1 
kız ve 15 erkek talebe, başlarında 2 
doçent ve bir profesör olduğu halde 
yakında buraya geleceklerdir. Bu 
misafirlere icap ed~n ıtıahatı verme· 
ğe vilayetçe Moris Şinasi hastanesi 
bcu, hekimi Necdet memur edilmi.şUr. 

Zile Kütüphanesine 
Büyük Rağbet Var 

Tokat, (TAN) - Zile halk kütüP"' 
hanesi son senelerde eskisinden çok 
rağbet görmiye başlamıştır. 

1307 de Hacı Süleyman Ağazade 
Hacı Ahmet tarafından 500 kitabi 
ile beraber teberru edilen bu kütüP"' 
hane Abdüllatif adında bir zatın i• 
daresinde bulunurken 926 yılında 

Kültür Bakanlığının emrine geçmiş 
ve Arif isminde bir gencin idaresine 
verilmiştir. 933 senesinde vilayet eın· 
rine alınan kUtüphane şimdi Burhan 
Şentosun tarafından idare olunmak• 
tadır. 

Kütüphanedeki eserlerin sayısı 

2266 ye çıkmıştır. 

Ereğli Şirketinde Muhtelit 

ldare 

Zonguldak - Hükümetçe satın a" 
lınan Ereğli Fransız şirketinin ida.• 
resi, hükumet ve şirket mümessille
rinden mürekep bir komisyona geç· 
miştir. Bu muhtelit komisyonun l· 
daresi Mart sonuna kadar sürecek, 
ondan sonra şirketin idaresini hükiı• 
met ele alacaktır. 

Aydın temiz suya kavuşuyor 
tekrar Urayca satın alınma."1 teklifi- da topladıkları 23 lira 85 kuruşu. A-

18 Ay Hapis Yatacak 
Giresun, - Yeniyolda, Ankara o.. 

telinin altındaki fırının bitişiğinde 
bakkallık yapmakta olan Nedim, beŞ 
kuruşluk çay almak üzere dükkanı· 
na gelen 4 yaşındaki küçük bir kıza 
tecavüze kalkışmak suçuyla yakalan
miştır. 

A ydın, (TAN) - Şehri
mizin istasyona vereceği 

suya karşılık olarak Nafia Ve
kaletince satın alınıp Aydına he
diye edilen boruların İzmire gel
diği ve buraya gönderilmek üze
re vagonlara yüklenmiye başla

nıldığı öğrenilmiştir. 
Bu haber bUtlin Aydınhlan sevin

dirmiştir. Zira Aydının da temiz ve 
sıhhi suya kavuşacağı günler artık 
ya.kla.,ıyor demektir. 

ŞAR KURULUNDA 
Şubat devresi toplantılarına devam 

eden Şa.r kurulu, eski borçlarından do 
layı geçen yıl haıine taraiından 10 
bin liraya satın alınan binanın on 
senede ödenmek Uzere 4 bin llray:ı. 

ni kabul etmiştir. dana seylapzedelerine gönderilmek 
MÜHlM BlR EDEBi ESER lızere Halkevine teslim eylemişlerdir. 
Halkevi kitapsaray ve yayın şube

si başkanı Asaf Gökbel tarafından 
yazılan Aydın tarihi lstanbulda tab 

edilmi.ştlr. 
Asaf Gök bel, Bozdoğanlı şair. Fet-

hinin neşredilmemiş bulunan dıvanı 
ile ''Bir aşıkın seyranı" Unvanı~ ese
rinin müsveddelerini veresesınde~ 
alarak bunlan bir kitap haline getlr
mlf ve Halkevine vermiştir. Tabı ve 
tevzi edilecek olan bu eser Türk e· 
debiyatında mühim bir yer tutacak-

tır. 

ADANALILARA y ARDIM 

A d Cumhuriyet, Gazipaşa ve y ın, . 
7 eylül ilk mektep talebesı araların-

Koçarlı kamunu halkı, Tayyare 
cemiyetine bUyük yardımlarda bu
lunmağa devam ediyor • 

Koçarlılar, geçen kinunuaanl i
çinde yardımcı Uye taahhüdü olarak 
91, mahsulat satı.,ı hissesi olarak ta 
~007 lira vermil}lerdir. Bu gidişle 
tklnci Koçarlı tayyaresinin yakinde 
senıa.mııda dolaşacağına 9tlphe yok
tur. 

Deri flyatlan yUkeek olduğuve 
yapılan hususi torbalar savesinde 

?3:1"8aklar zedelenip bozul~ıyacağı 
ıçın , Aydın tayyare cemiyetinin bu 
kurban bayramında mühim varidat 
temin edeceği umulmaktadır. 

Cilrmü meşhut kanununa tev!ikatt 
mahkemeye verilen Nedim, 18 a'l 
hapse mahkum olmuştur. 

Adana Muallimleri Araundıı 

Adana, ·- Ders saaUeı , 
ğrndan dolayı erkek lisesi biyoıoji 
öğretmen! Nureddine 12. erkek ıntı· 
allim mektebi fizik öğretmeni Osrrıe.· 
na 5, ayni mektep edebiyat öğretflle" 
ni Raşide 10, erkek lisesi eq,biyst 
öğretmeni Arif Nihada da 10 tır' 
ücret zammı yapılmıştır. 
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Zeytinyağı 
rekoltesi 
nasıl? ~üslimin iki Çocuğu da Boğdurulacaktı. Fakat 

ihtiyar Zindancı Onlara Acıdı, Hatta Şehrin 
1 

; ltalya, ispanya ve Yu
ı nan Zeytinleri Eksik Kapılarına Kadar Yol Gösterdi. 
: Bu sene dunya zeytin ve yağ mah-

Coc Esed, daha fazla israr etmemişti 
lia Ukların gözlerinden öperek, onlan 

kkın mukadderatına terketmek 
lnecburiyetini hisseylemişti .. 
a Çocuklar, izleri takip ederek çöle 
ı!!:;lardı ... Fakat biraz sonra, yol
tehre §a.şırnuşlar .. ağlaya ağlaya 

avdete mecbur kalmışlardı. Tam :;e girecekleri zaman da, lbni Zi • 
~ nı ca.susıan tarafından yakalan -

ardı • 
tın lbnt Ziyad; QOCuklar:m yakalandı -
g ~ du~ar duymaz, derhal buzruna 
~ ~.. bizzat isticvap etmişti. n: ~nra; bu iki masum yavruyu, 
(~ rtilernarenin zindanına attırarak, 

ezl.d) e derhal bir mektup gönder
~ biri henüz yedi, diğeri de sekiz 
h '"9uıda olan bu iki ıküçük mevkuf 
~kında ne muamele yapılacağına 

ta.ıimat istemişti. 
Ziıı ihtiyar zindancı 

hr ~cı, (Meşkü.r) iaminde, ihtl _ 
h.a bır Buralı idi. Senelerdenberi 
ber lllenfur vazife;>i ifa etmekle bera.. 

• Clınamı Ali) ile Ehli Beyte k&l"II, 
~inde derin bir muhabbet besler -. 
~un içtn zmdancı MeeldU', kendi
b ~liın edilen çocuklara büyük 
ı! a.liıka. ve eefkat göstermi§ .. on
l'bıe Zindanın derin ve karanlık köeele
ftr atmıyarak, kendi odasında miaa-

etrnişti. 

F'akat bu husu adam, çocukların 
~~tinden emin değildi. Onun için 
""U?Uan kaçırmıya karar vermişti. 
l'e, aradan birkaç gece ~ 
lclrtt:; biüart'l1Z!1ee- zmdandan çıkar
m~. tehrin kapılarına kadar getir -
b\it.. ellerine parmağındaki yüzllğU 
~: 

- Sabah oluncıya kadar, burada 
lakla.nnıız. Ortalık ağanp ta kapılar 
&çıınıca, halk aruma karBJmız. Kap~ 
~ çıkrnız. Sağdaki yolu takibe baf-
Ylnız. Bu yol sizi, doğruca (Kadai • 

: ) kasa.basma götUriir ... Orada, hl
lrlbı huzunına çıkınız .. Bu yüzüğü 
~~iz. "Bizi, Meşkflr gönderdi.,, 
~rauz. O, beni tanır. Sizi himaye e

. Medineye gönderir • 
l>emıtu. 

' toaıklar boidurulacakb, 
'.A-_,, fakat ••• 

"'--~~ birkaç gl\ıı ~ geçmez, 
~ Ziyadın mektubuna cevap gel • 
'1ittı. Yezid; MUalimin ild muum 
h\1rııaunun da 11eUizce boğdurulm&
llıılıı emretmişti. 

İbııi Ziyad, bu emrin tatbik ve le
~ içtn a.damlarmdan iki kişiyi zm
~~ göndermişti ... Fakat zmdana gl. 
-uer, derhal avdet etm1t1er: 
~~· Emir! .. MUslimin çocuklan 

I:>tYe, haber getirmiflerdi • 
~ lhfıi tiyad, derhal Akabeye ~le. 
~ındancı Me,kflnı huzuruna iste 

\re onu g&i1r görmez: 
- Cocııklar, nerede!. 
~ ~- Zmdancı M~kflr, bilytlk 

lltlkan w itidalle oevap vermitti: 
~Çocuklar mı? .. Ben .. onlan lzat 

lbnİ Ziyad, bu cUr'etklr cevap kar. 
~ evveli hayret etmitti. Kulak
~ inanmak istememişti. Faıkat, 

~kftr, ayni ctır'et ve metanetle 
erine devam eylemişti: 

ı..... - Evet .. lzatettlm .. Çünktl sene • 
~ zmdan bekçiliği etmeme rağ -
'· Cenabı Hakkın kalbime ilham 
~ hislere bir ttlrlü galebe edeme. 
~·· Soruyorum sana, ey Emir ... Bu 
ll. klarm babasını ~hit ettin.. A-

. hiç olmusa onıun elinde bir kılıç 
~· Öntlnde, bir mUbareze me~ 
ı.~·· Hiç ftlpbeeis ki orada, 
~Uın, kahramanca can verecekti. 
)\ a.t, J'a bu çocuklar .. bu muum 
1't "rıllar ... Onların ne 8UÇU, ne kaba
)! U \'ardı. Hayatlarmda, bir karmca 
'ıı btıe incltmem1' olan bu iki günah 
l1ıı Yavruyu, karanlık bir zmdanm de 
..... ~~ne .. yılanlann, çıyanlann, 
~~lertn içine atmak .. Bu, revlyı 

lrlıdı:r. vl Emir!. 

İbni Ziyad, artık çıldıracak hale sonra, bayılmıştı. lbni Ziyadm ya
gelmişti .. Derhal yerinden fırlıya • nında duran (lbni Hars) dayananıa. 
rak: mıştı: 

ı sullerinde geçen seneye nazaran e
hemmiyetli noksanlık tesbit edilmiş
tir. Roma beynelmilel ziraat enstitü-

- Bu herifi, meydana götürünüz.. - Yi, Emir! .. Artık bu adarn öl-
Kırbaç altında öldürilnilz.. müştür. Merhamet et.. J 

Diye emir vermişti.. . Diye yalvarmıştı. 
Kırbaçlar altında İbni Ziyat, pencerenin önUnden çe-J 

Derhal M~küru tutmuşlar .. Darill- kildiği zaman, o cılıs hurma fidanı
emarenin önündeki meydana sürükle. nın dibinde, omuzlarından ve sırtın
mişlerdi. Gömleğini parçalamışlar.. dan kıpkızıl kanlar boşanan, külçe 
yan çıplak vücudunu, oradaki bir halinde bir insan cesedi kalmI§tı. 
bunna fidanına bağlamışlar .. pence. Garip yavrular 
reden bakan, tbni Ziyadm gözleri ö- Müslimin, kimsesiz ve garip ka-
nünde kırbaçlamıya başlamışlardı. lan yavrulan, (Muhammet) ile (tb-

Bu yll kurban'ık 
koyunlar o kadar 

besili değil 
Meşkür ;ellinci kırbaca kadar, bil- rahim), ne yapacaklarını şaşırmış 

yUk bir tahammül göstermişti. Sır _ bir halde, şehrin bahQeleri içinde dö
tmm ve omuzlarmm derileri ve etleri nüp dolaşırlarken, ihtiyar bir kadı
lime liJY~ olduğu halde, zalimlerin na tesadüf etmişlerdi ... Kadın, bu karşısında en küçük bir tezallUm iz. sevimli çocuklan görür görmez, on- Bu sene piyasaya az miktarda kurbanlık koyun gelmiştir. Be-
har etmemilJ .. af dilememişti... Fa. lara alaka göstermiş: her hayvan 34 • 36 kilo arasında ve ekserisi karaman ve burulma-
kat. kırbacın adedi ,elliyi gec;ince, a- _Ey kıvırcık saçlı dilber kuzu. mış kıvırcıktır. Burulmamış hayvanların eti o kadar makbul ol
cı bir feryat yükselmiş .. orada bulu. lar! .. Siz, kimsiniz?.. mamakla beraber piyasada bir kurbanı 17 -18 liradan aşağı almak 
nanlarm kalblerlni titretmişti. Demişti .•. Bu sözler; Ô hassaa QO- kabil olamıyor. 

- Ehli Beyt aşkına kurban olu _ cukların, yaralı kalplerini coşturnuya Bir tek koyundan ancak safi 17-1 -
yorum .. Allah rizası için bir yudum kifi gelmifti. Hıçkıra hıçkıra ağlı- 18 kilo et alınacağına nazaran kur·! B d T •• k 
eu..... • yarak: . banlık hayvanların kilosu bir liraya orsa a ur 
Bu feryat, tbni Ziyadm kulaklarma - Biz, bu gurbet diyarda, bıkee mal olacaktır. Karadenizden ve faz. 

kadar aksetmişti. .. kalmıg, iki zavallıyız. Yersiz, yurtsuz lası Trakyadan getirilmiş olan bu ko 
lbni Ziyat, hain bir tebe88Umle gUl· ve aç kaldık. yunlardan hepıl!li de beslenmemiş, 

mtig; eliyle işaret ederel:: Demişlerdi. dağda, bayırda otlatılmıştır. Bu iti· 
_ Li.aaaa.... Zeki kadın, m~~teyi derhıtl intl- barla vUcutlerinin ağırlığının nısfı 
Diye, cevap vermişti. kal etmişti. O zaman, bu kadmla ço- kadarı ziyaa uğramış, istifadesiz 
Kırbaç darbeleri, bUtUn şiddetiyle cuklar arasında, eu muhavere geç- kl8Dlı kalmıştır. lyi kurbanlık bu-

devama başlamıştı. Ih ti yar zindan· mişti: rulmuş kıvırcık veya dağhçların bu-
cı, ciğerler pa.rçalıyan bir feryattan (Arkası var) giln veya yann piyasaya geleceği 

~ylenmektedir. Bol miktarda gele -
,..... ...... ........_.....__... ........ ~~ cek olan koyunlann, bugünkü pa • 

halılrğa nihayet verdireceği ümit e

SAGL1K ÖGÜTLERi 
LOKMAN HEKiM 

Sporculara Külbastı 
Oeçen yılın kıtında ve yazında 

Berlin şehrinde kurulan olempi _ 
yat müsabakalarına dünyanın 
başka başka 42 memleketinden 
ıelmiş 4700 zorlu sporcunun ne 
yediklerini, P. Schenk adında bir 
Alman hekimi tetkik etmiş. Çok 
deierli olan bu tetkikin neticesi 
fimdiye kadar, sporculara lüzum • 
lu yemekler hakkmda hekimlerin 
fikirlerini deiittirtecek mahiyette. 
dir. 

Eskiden sporculara sebzeden zi
yade et yemek tavsiye edilirse de, 
bir vakittenberi hekimler et ye • 
meklerinin sporculaf'a iyi ıelmiye. 
ceğini, onların daha çok sebze, 
bilhusa çok şeker yemelerini tav. 
siye ederlerdi. 

arasından ıelen ve hepsinin M:lı 
başında 01111 ıUçlU kuvvetli 4700 
ıencin yanlıf yola &itmekte ittifak 
ettiklerini hekimlerin de aklı kabul 
edemez. 

Onun için sporculara IUzumlu 
olan yemek meselesi yeniden tet. 
kike muhtaç ıörUIUyor. Zaten 
sporculara sebze ve t•ker yemeyi 
tavsiye eden hekimlerden bazılan 
bu usulUn zayıf ve devamlı spor· 
culara iyi olduğunu, zorlu ve bir
denbire bUyUk kuvvet sarfına ıu. 
zum ıösteren sporculara et ye • 
meklerinln çok faydası olduğunu 
ıöylemitlerdi. Olempiyat sporcu· 
tarının kendi Uzerlerinde yaptıkları 
tabii tecrübeler o hekimlarin haklı 
olduklarını ıösteriyor, demektir. 

dilebilir. 

Av derisi 
Satışları 
Av derileri satlflan iyi bir ~kilde 

deva metmektedir. Piyasaya getiril -
mekte olan derilerden dün mühim bir 
parti Wki derisi çifti isk ntosuz 720 
k~a satılmıştır. Porsuk derileri 
de 650, va.ı,ak çifti 16 liraya satılmış
tır. Piyasaya yabani kedi ile fazla 
miktarda tavşan derisi getirilmekte
dir. Deri piyasuı Ana.doluda da iyi
dir. 

ihracat Mevsimi 
Nihayet Buluyor 

Borcu 21,20 
Lirada Kapandı 

Dün borsa muameleleri gevşekli

ğini muhafaza etmiştir. Türk borcu 
sa.bah 21,20 lirada açılmış ve 21.20 
lirada kapanmıştır. Bu borcun mik· 
tan 1,700.000 hissedir. Bunun birin
cileri ile üçüncüleri Fransızlara ve 
ikincileri de Almanlara borcum uz -
dur. İkinci ve Uçüncülerin her birin· 
den iki yüz ellfter bin hisse vardır. 
Son koyun arbitrajından dolayı ls
tanbula bir hayli hisse gelmiştir. 

Türk borcundan memlekette üç 
yüz bin kadar hissenin bulunduğll 

tahmin olunmaktadır. Birinci ile i
kind ve üçüncü hisseler arasında bir 
lira kadar fark mevcuttur. Paris tel
graflarının açılış ve kapanışı evvelki 
günden dört frank daha yüksek, ya
ni 28 franktır. Dün, diğer hisseler 
üzerinde canlı hiçbir muamele olma
mıştır. Anadolu tahvilleri 39.30, mü
messiller 42,25, hisseler 24,60 lirada 
durmaktadırlar. Erganiler 99 lira.da. 
Sıvas 95,75 liradadır. Arslan Çimen· 
to hisselerinde yükseliş olmuş, 14,70 
lirayı bulmuştur. Merkez Bankası 
hisselerinde de elli kuruş tereffli gö
rUlmektedir. Bu hisseler 97 ,50 lira • 
dır. 

BORSA 
Halbuki Alman hekimi olempi

yatlardaki zorlu sporcuların pek 
çok et yedH<lerine dikkat etmif. 
Bir çoiunun tayinlerinde ıUnde 
iki defi dörder yüz ıram et bu. 
lunduğunu ıörmüf. Bazıları ıUnde 
bir kiloya kadar çıkıyorlarmıf. 

Yeni tetkiklerden anlqılıyor ki 
adale yalnız f8kerle iflemez, te • 
kırlı birlikte albUmill ve yq ister. 
Alman hekiminin Y8ptığı • burada 
anlatılması pek uzun olacak • in. 
ce tahliller bunu gösteriyor ... 

İhracat mevsimi nihayet bulmak 
tızeredir. Bu yUzden bu hafta gele· 
cek vapurlara stok olarak mevcut 
mallann mühim bir kısmı daha yük
lenecektir. Zahire ihracatçılan mal 
almakta gev,ek davranmaktadır. 19 ŞUBAT CUMA 

Paralar 

Hafif spor yapanlar az et, da.. 
ha 90k sebze, ekmek, f8k•r ve bal 
yemişferse de zorlu spor yapanlar 
müsabakaya girmezden daha iki 
ıün önce çok et yem•i• başlıya • 
rak, müsabakadan üç saat önce 
birden Uçe kadar biftek, onun Uze. 
rine yumurta, yahut kıymalı yu. 
murta. sebze ve meyva yiyorlar. 
mış. Birçok albüminli yemekler!. 

Bu sporcuların böyle çok et ye. 
meleri, fUphesiz, sadece hekimle. 
rin söylediklerinin akıille ıitmek 
için delildir. Her takımın başında 
bulunan antrenörler inatçı ve bot 
fikirli adamlar sayılamazlar. MU • 
tabakalarda kazandırmak istedikle 
rl sporculara hanıl tUrlU yemekle. 
rin daha faydalı olduklarını bilse. 
ler gerektir .. 

Sonra, sporcuların kendi tabit 
sevklerini de unutmamak llzım. 

dır. insan istediğini yemez, ihti. 
yacı olan t•Yi yer. Demek ki, zorlu 
spor yapanlar çok et yemiye ihti. 
yaç duyuyorlar. 

En sonra da ayrı avrı 42 millet 

Bizim mıtml•ketimlzde biftek 
yemek yapılmadığından zorlu 
sporcularımızın sıiır etini pek sev
miyeceklerlnl tahmin ediyorum. 
Fakat bunun bUyük ehemmiyeti o. 
lamaz. ÇUnkU 125 biftekte 18,3 
ıram albümin varsa ayni miktar. 
da koyun külbastısı 18,64 ıram 
albümin verir. Yalnız külbastının 
yağı bifteğin yağından biraz eksik 
olduğundan bifteğin verdiği 296 
kalori yerine külbastı 266 kalori 
verir. Bu da bafka yemekleri biraz 
daha yallı yemekle telifi edilir. 
Şu halde kurban bayramında 

külbastı yemekten hiç çekinmeyi. 
niz, sporcu çocuklar! 

Ancak olempiyattakl zorlu spor. 
cuların gUnde yUz, yUz elli ıram 
••kır yıdiklerilll de unutmamal111-
nız. Sporculara etten, .. kerden 
bqka sebze, vitamin de tuzumlu
dur. Onlarır' da sütte, ispanakta. 
domateste, salatada bulursunuz. 
Bunlardan başka sporcuya ekmek 
te llzımdır. O da etin kanda ya. 
pacqı fazla ektillii ıidermiye 
yarar. 

Yalnız deri üzerine muameleler sı- -----
caklığmı muhafaza ediyor. Dün de 
Kütahya tavşan derilerinden mUhim 
bir parti 26 buçuk kuruştan yUzde 
be• iskontolu olarak satılmı,tır. 

ZAHiRE 
BORSASI 

DUn zahire bor11&11mda 27 vagon 
buğday, 5 vagon çavdar ve Uç vagon 
arpa gelmiştir. Ekstra Polatlı buğ -
daylan 6,30 - 6,32 buçuk arasında 
satılm1'tJr. 7-8 çavdarlı beyazlar 6,17 
buçuk, 11-12 çavdarlılar 6,15 kunı"'1 
verilmiftir, Sert buğdaylar ise 6,20-
6,30 kuru,tur. Umumiyetle buğday 

dU,meğe bafla.mlfbr. 
ihracat için buğday alıcılarmm fa. 

allyetlerl azalmlıfbr. BUtUn satışlar, 

dahil! sarfiyat için vukubulm&kta -
dır. İhracatçı bir mUeuese birkaç 
yUz ton çavdar angajmanı yapmı,tır. 
Bu çavdarların blr takas işi olduğu 
zannedilmektedir. Çavdar bu suretle 
5,30 kuruttan muamele görmUttUr. 
On gün evveline nazaran cıavdar on 
para dtlşmtlştür. 

Sterlin 
1 Dolar 

20 Franıız Fr. 
20 Lıre• 
20 Belçıka Fr. 
20 Drahmi 
20 lıvıçre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 

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

20 Çekoslovak kro. 
2 Şılinı 

570.-
20.-
63.-
70.-
22.50 
25.-
20.-
21.-
11.-
48.-
30.-

1 Mark 
1 Zloti 
Penıo 

20 Ley 
Dinar 
bveç korona 
Altm 
Banknot 

Çekler 
Londra 
Nevyork 
Pariı 

Mılano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amaterdaal 
Prac 
Vi)'aD& 
Madrid 

Beri in 
Vartova 
BudapqU 
Bukret 
Belırrat 
Yokohama 
Moıkova 
~tokholnı 

1035.-
245.-

617.-
0.79325 

17.0375 
15.0775 

4.705 
88.575 

3.4775 
64.3450 

1.45 
22.74 

4.2431 
11.375 

1.9716 
4.1875 
4.3760 

108 4275 
34.5225 

2 785 
24 94 
3.1435 

sat 1' 
619.-
126.-
117.-
125.-
84.-
22.-

570.-
23.-
66.-
75.-
22.50 
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1036.-
246.-

617.-
0.79325 

17.035 
15.0775 
4.705 

88.575 
3.4770 

64.3450 
1.45 

22.74 
4.2431 

11.37 
19716 
4.1875 
4.3760 

108.4275 
34.5225 

2.785 
2494 

3 \435 

sünün tetkıkat raporuna nazaran t.s. 
panyada bidayette zeytin iyi görün
müş ise de fazla yağışlardan on altı 
mıntakada mahsul bozulmuştur. 
Bu sene 3,900,000 kental zeytin tah
min olunmaktadır. Bu nisbet geçen 
senelere nazaran yüzde otuz beş nok 
sandır. Ital~ anın zeytinleri iyi yetiş
miş olduğu halde, zeytin sineğinin 
tahribatı yüzünden yağ miktar ve 
nisbeti müteessir olmuştur. ltalyada 
zeytinyağ miktan yüzde yirmi beş 
.,oksan kalmıştır. Yunanistanda zey
tinler henüz çiçek halinde iken hava
dan bozulmuşlardır. Bozulmıyan mın 
takalarda ise mantar hastahklannın 
artması sebebile mahsul tedricen. bo· 
zulmıya ba..,ıamıştır. Bilhassa />elion 
mmtakasmda kamilen denilecek ka
dar zeytinler hastalanmıştır. Bu yüz
den Yunanistanın zeytinyağ hasıla. 
tı geçen senelere nazaran yüzde kırk 
nisbetinde azdır. 

Portekizde, Arnavutlukta. Yugos
lavyada mahsul evvelki senelerin va
satisini bile tutmamaktadır. Suriyl!, 
Lübnan, Filistin ve Türkiyede mah-
sul orta dereceden aşağı bir nisbet
te bulunmaktadır. Şimali Afrika 
Fransız mlistemlekelerinde ise mah
sul az ve istihsalat ihtiyaca kifayet 
edemiyecek nisbettedir. Tunusta ku· 
rakhğın şiddetinden zeytinler dökW
m üştür. Buralarda 935 0~6 ı;en~1o 

ri mahsul nisbetlerine göre, mahsul 
yüzde 25 • 40 arasında noksandır. 

Zeytinyağ hasılatı ise vasatiden çok 

düşUktUr. 

Bu itibarla dUnya zeytin mıntaka
lannm mahsulatı 936 - 937 sene !eri 
içinde 7 milyon kental tahmin olun
maktadır ki, evvelki senet~ naza • 
ran listüstilne yüzde 23 noksan he
sap olunmuştur. 

Elitleri için 
Ankarada açılmış elişleri sanatle

rinde para, madalya mükifatlan l·a. 
zanmış olanların madalyalan gelmif
tir. Bayram ertesi ticaret odası sa
lonunda mükafatlar tevzi olunacak· 
tır. 

-·-·
Erkek kafasındaki 

ideal kadın 

diılerini sabah akıam 

RADY~LiN 
ile fırçalıyan kad"ndır 
Ditleri en fazla beyazlatan, 

mikroplara kartı en müessir, 

terkib itibarile en mükemmel 

dit macunu 

-·-·-
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Antep- Narlı 
yolu çok 

bozuk 

Ağırcezada Münakaşalar 

arasında bir sahtekarlık 

davası 
r Gaziantep (TAN) - Gazhı.ntebin 
yegane girış ve çıkı~ yeri olan Na.r. 
lıya bağlıyan elli beş kilometrelik 
şöse çok arızalıdır • 

, 
(BB.fı 1 incide) 

guya ç.eklldl. Mahkemeye terliklerle 
gelen Ferit, huta. ve hafif bir ae.sle 
funla.n anlattı: 

görüldü 

Narlı, yurtaki istasyonla.mı en 
fazla gelır temin edenlerinden biri • 
dir. 

"- K.8.nunuevvelin 21 inci günU 
Beyoğlu P&lıkpaza.nnda Merkez kırar 
ata.nesinde oturuyordum. Yanıma 

Cemil geldi. Mahkemedeki şahade
timden rucu etmemi söyledi. Bunu 
reddettim. 

Bu çok gelire rağmen Narlı • An. 
tep arasında maalesef düzgUnee bir 
şôse mevcut değildir. Tren ta.rüe • 
!erine nazaran geceleri 11eyrü.cıefer 

eden otomobiller, yolların anzalı o
luşundan bir hayli tehlikeler atlat • 
maktadırlar. Sonra Narlı, herşey. 

den mahrumdur. Geceyi bu istasyon 
da geçirmek mecburiyetinde kalan 
bir çok yolcular otelsizlik ve lokan. 
tasızlıktan elim mUşkülıi.ta maruz 
kalryorlar. 

Basık tavanlı bir kahvehanenin 
kuru eandalyelerinde saba.hlamıya 

çalışan yolcular bin bir azap duyınaık 
tadırlar. 

Kuru sandalyede sabaha kadar pi. 
neklemek için de kahvecilere yirmi 
beş kuruş vermek lazım geliyor. 

Bu kahvehanelerde kadın, çoluk, 
çocuğun adeta Ustüste oturup sa -
bahlaması, acıklı bir manzara teşkil 
ediyor. Bu arada içki masası kurup 
vur patlasın cümbüş edc.nlere de te
Mdüf olunuyor . 

Narh istasyonuna herşeyden ev -
vel bUtUn konforu havı bir otel, ge
ce gilndilz kazanları kaynıyan temiı 
lblr lokanta l~zım. 

fzmir 

Umumf 

Meclisi foolandı 
İzmir, (TAN) - Villyet umumi 

meclisi her sene bir martta. içtima 
ettiği halde bu yıl Dahiliye Vekille -
tinin verdiği emir üzerine vilayet 
tarafından fevkalade toplantıya 

çağrılmıştır. 

İçtimada vali Gilleç, bir nutuk söy 
liyerek, ezcllmle Dahiliye Veklleti -
nin İzmir borçlan hakkında göster. 
diğl kolaylıkları izah etmiş ve müte. 
11.kıben izahname ile mutaleaname 
okunmuştur. 

Bunlan meclis namına tetkik et • 
mek üzere bir encümen ayrıldıktan 
ve geçen seneki e..'lcümenlerin aynen 
lpkası kabul edildikten l!Onra cuma 
ve salı günleri toplantılara. devam e
dilmesine karar verilmiş, Atatürke, 
Büyük• Millet Meclisi Riya~ctine, 

Ba.şvekile ve diğer bütün vekillere 
meclisin tazimleri bildirilme.si hak _ 
kmda Ekrem Ödemişin teklifi itti • 
fakla kabul olunmu., ve celaeye aon 
verilm~tir • 

Fransada komü

nist ve sosyalist 

partileri birle
şecekler mi ? 

ı (Safı 1 incide) 

funu ileri !ilrmektedfr. 
Blumun ga.zeteai ola.n PopUler ga

zet.e8ine gelince, bu gazete. M. Flan
d en ta.rafından yapıla.n istiu.h.m halk 
~ıla.r cephesi erkanı aruında ne de
rece irtibat ve ittihat bulunduğunu 
göstereceği miltaleasmı serdetmek -
tedir. 

MUZAKERE 

· Parls, 19 (Radyo) - Başvekil M. 
Blumun komünist partisi ve halk cep 
hesine mensup diğer partilerle müza.
kerelere girişmiş olduğu, bu müzake
relerin komünist ve sosyalist partile
rinin birleşmesi ma.ksadiyle yapıldı
ğı haber veriliyor. 

FLANDENlN TAKR!Rl 

ESRAR Ml? 
Jkincl giln yine geldi. Tekrar red

dettim. Peşime takıldı. Benimle ln
giliz .e!arethanesinf n önüne kadar 
geldi. Sefaretin önünde Papa.ayan 
yanımıza sokuldu ve bi21e birer siga
ra verdikten sonra tramvaya atlayıp 
gitti. Sigaralan i~ içe Tünele kadar 
geldiğimizi hatırlıyorum. Ondan son
ra bir sairifilmena.m gibi ne yaptığı
mın farkında değilim. Guya notere 
'tmişim. Hiç tanımadığım iki Er- J ;,uç1Uloraon 1-aJJasyan 

!eni beni tanıdıklarını söylemişler muhalseme gününden evvel Pozantı 
,.e bana elinizdeki ifadeyi verdirmiş- görmüş müdUr, görmemiş midir?" 
ler. HALBUKI ... 

Ben ikinci gUnU ancak kendime ge- Reis. bunu I<~eride sordu. 
lebildim. O gUndenberi yanıyorum. Ferit, Pozanti on gün evvel gördü. 
Doktorlar, tescmmüm lrazı buldular. ğünü söyleyince, S'Jçlu Cemilin vekili 
Noterlikte böyle bir ifade verdiğim- avukat Sabri söz aldı ve dedi ki: 
den haberim yoktn.ır. Muhakeme sa- "-Halbuki (TAN) - gazetesi M
fahatım gazetelerde okudum. Derhal, diseyi tamamen öğrenmiş ve davacı· 
eski ifadelerimin doğru olduğunıu ya atfen Feride esrar içirildiğini bu. 
mahkemenize bildirdim. Şimdi de günkü gibi yazmıştır. Halbuki, şa. 
söylUyorum: Eski ifadelerim doğru. hit, Pozantı görmedim, diyor." 
dur." Bu konuşmalara, davacı vekili o-

PALTO KIMIN? lan avukat Hasan Hayri de ka~tı. 

Bundan !!-Onra, suçlu Cemil &yağa Davanın müdafaaya kalmışken es. 
kalktı. Reise hitap ederek: rar içirilmek suretiyle hak kesenlik 

"-Bay reis, dedi, Feridin sırtında- yapmanın baro nizamnamelerine uy. 
ki palto kimindir, BOrtı.r mısınız?" madığını söyledi. Celal Derviş te 

Reis, bu sualin Feride sorulmasına ayni beyanatı teyit etti. Işte bu sı

mUsaade ebnedi. Cemilin avukatı rada avukatlar arasında, yüksek ses
Sabri, mahkemeye (TAN) gazetesi- le münakaşalar b~lamıştı. Reis, hıç 
nin bir nüshasını vererek: birisine söz vermedi. Ve muhakeme, 

"- Lutfen sorunuz, Ferit, geçen müdafaa için 12 marta talik edildi. 

Muga!ata 

Devam Ediyor 
(Başı l incide) 

mahsu2'ada tutulmuş adamlar tara -
fın.dan Beytülümme klübü açtırılmış
tır. 

Heyetimiz Ankaradan 
Hareket etti. 

Ankara, 19 (Tan muhabirinden) -
Hatay anayasasını ve Hataym dahili 
kanunlarını müzakere edecek Cenevre 
deki komisyonda hükumetimiz na
nıma bulunacak heyet, Hariciye Ve
klleU Umumi Katibi Numan Rıfat 
Meneınencioğlu'nun riyMetinde bu -
gün Ankaradan hareket etmiıtir. 

I.stuyon ~ok kalabalıktı. Ankara -
daki birçok mebuslar, vekilletler er
kanı ve kalabalık bir halk Jcütlesi de
le-gasyonumuzu uğurlaınıya gelmiş -
ti. 

Heyetimizin lstanbulda Şeflerden 
direktif aldıktan sonra pazar günü 
Cenevreye hareket edeceği anl~ıl
maktadır. 

Sinopta Fakir Talebe
ye Yardımlar 

Sinop (TAN) - Halkevi gençleri, 
~uk Esirgeme kurumu menfaati. 

Bahkesir Halkevinde 
Balıkesir, (TAN) - Halkevi tem 

sil kolu, "Unutulmuş Çehreler., isim. 
li güzel bir piyesi muvaffakıyetle 

temsil etmiştir. Piyeste rol alan 
gençler çok alkışlanmışlardır. 

Halkevinin açılış yıldönmü müna. 
sebetiyle bayramın ikinci günü kos • 
tümlü bir balo verilecektir • 

Şark Merkez Ecza 
TÜRK ANO:NUI SOSl.1:.."TESlNDE!\. 

Davet 1linı: 
Ticaret kanununun 361 inci mad

desile dahili nizamnamenin hükümle
rine tevfikan Şark Merkez Ecza Türk 
Anonim Şirketi hissedarlar heyeti 
Umumiyesi aşağıda yazılı ruzname 
mucibince müzakerede bulunmak üze. 
re 15 Mart 1937 Pazartesi günü saat 
10.30 da Sirkecide HorMancıyan ha
nında Şirketin idare merkezinde adi 
surette içtima edeceğinden 25 hisse 
senedine sahip olanların hamil olduk 
!arı hisse senetlerini yahut mali mü
esseseler tarafından bu hususta ve • 
rilmiş vc.sikalnn u~aret kanununıın 
371 inci maddesi mucibince içtima gU 
nUnden en az bir hafta evvel şirketin 
idare merkezine tevdi etmeleri rica o 
lunur. 

f •lare l\lec1lsl 
RT1ZNA!\IE: 

1 - İdare Meclisinin ve murakrhm 
1936 ~nesine ait raporli'\n okunıtr:ık 
mHzaker"' ve karar.ıt bafifanmaı:ıı. 

rıe .'Canavar,, piyesini oynamışlar 2 _ 9M sen~i 31 BirlncikAnıın 
ve çok rağbet görmUı,lerdir. tarihinde. kapanan yıllık hı>sn.nlıınn 

Gençler, Hl.lkevinin açılma yıl • (bilanco. kft.r ve vırar ve mev<"11rlı1t 

dönUmU münasebetiyle "Çoban,, pi.. h~~aT'll~rmm l tasdiki ile idare mecli
ye.<dni oynıyacaklardır. Bu yıl dö _ 'inin ibr:ısı. 

3 - ldare nıedisinrle hf"""et nıUd. nümünü tes'it için geniş bir proğram 
ıletlerl tnmaTTilımmts olnn iki a,..a ye· 

hazırlanmıştır . 
rint! ye"'""" i'-d n7.I\ sedlmE><ıi. 

Halkevinin sesli Binema makinesi 
gelmiş, ilk sesli film gösterilerek 
elde edilen hasılat, mekteplerdeki 
fakir talebeye yemek verilmesine 
ta.hsia olunmuştur . 

Çocuk Esirgme kurumu, ay ba. 
gınd&.nberi, mekteplerdeki 60 kim
sesiz çocuğa sıcak öğle yemeği ver
miye başlamış bulu ımaktadır. 

4 - 9:l7 sen~ irln murnkm RM'il · 
mPc:;f VP 'hıına v,.,.;ı,.,.,,.k UrrP+in tn:"i.ni 

~ _ Mı:ı~ °ttf Prliııine verilecek hlt-
7;11,. n~tı,,ın tnvinf. 

6 - Rirl\et mlMflrfhP ''erllecE'k 
l\cretin t!nıini h11snc:ıın-":ı. idare mec. 
lisiııe ııı>lPlı\vPt verllmesf. 

7 _ frlıı~ 'M'N>lifll A,..Jlı:t'l'Tllm ~ır 
1 ... ~1,. ~ı .. "..e __ , .. _,., .. .1 .. ~uhrnmnlı>-

buata kabul edilemiyeoek tahdidat 
koymakla itham etmiştir. Akay işletmesi 

. 

Radyo 
Bugünkü program 

lc;tanhul: 

Öğle ne~riyat: 12.30 Pli.kla Tilrk musİ· 
kısi ; 12.50 Havadis: 13.05 Muhtelif plik 
neşriyatı; 14 Son. 
Akşam neşnyau: 111.30 Plakla dans mu· 

&ikisi; 19 Sehir Tiyatrosu komedi kısmı ta
rafından "Yanar Dağ"; 20 Türk musikisi 
heyeti; 20.30 Ömer Rıza tarafından arapça 

• ııöylev; 20.45 Milnir Nurettin ve arkadat· 
: ları tarafmdan Tilrk musikisi ve halk şar. 
l kıları, saat ayarı; 21 . ı5 Orkestra : 22.10 A· 

jans ve borsa haberleri ve ertesi rünü~ 
programı: 22.30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları; 23 Son. 

• • 
Günün pT'ogram özü 

Hafif konseı:ler: 

13.10 Bıikree: Radyo orke11trasr; 1~ Ost· 
rasa, Prag: Orkestra, sopran; ı7 Liypzir: 
Sark ılı, eğlenceli ne$riyat; 17.05 Prar: Ei· 
lenceli parçalar, rövüler: 17.15 Varşova : 

Massenet, Mascagri, Dorzini vesaire; 18 
Varıova: Eski musiki eserlerinden; 111 Bu· 
dapeşte: Pllk konseri; ıs Bilkret: Askeri 
bando: 18.30 Mo kova: Konser; 19.10 Bük· 
reş: Radyo salon orkestrası: 19.20 Buda· 
peşte: Oda musikisi (Islık ve saksofon re· 
fakatile)~ 19.30 Moskova: Konser; 20 Na· 
poli: Karışık musiki; 20.15 Viyana: Bando 
muzika: 21.10 Kolonya: Etlenceli hafta ıo· 
nu neş~iyatı: 21 .ıs Viyana netcli parçalar 
(Max Schönherr idaresinde); 22 Stokholm: 
Klhik danslar; 22.10 Roma: Vatı parçala
rmdan komıer; 22.45 Nis - - Kot - Da· 
zilr: Çocuklar için bestelenen c<:erlerden 
konser; 22.45 Bükrc$! Hafif musiki nakli; 
23.0S Buda peşte: Çigan musikisi: 23.30 Var 
şova: K üçiık orkestra: 23.45 Bur11.pc1te: Or· 
keııtra (gece musikisi). 
Orına •ar, Operetler: 

21 Prag: Friınl'in "Vagabon kralı'' operc· 
ti : 22 Mılano, Torino vesaire: Cilea'nm 
"Arlesiıına" operası : 22 Paris P.T.T.: Bi
ı:et'nin "Carmen" operasL 

Oda muslki~I: 

19.05 Kolonya: $arkıh oda kenteti: 23.45 
Viyana: Klasik oda bandosu. 

Resitaller: 

17 Kolonya: Karışı:k earkılar; 19.30 Viya
r.a: Avusturya halk ıarkıları; 20.30 Bükreı: 
Hosa giden :,arkılardan; 23 Varıova: Sar· 
kı resitali (piyano ile). 

•ı ıı·. nı usikisı : 

ıs.ıs Roma: 21.15 Bükreş; 22.ıs Buda· 
peşte: 23 Stokholm, L.1 pzig; 23.35 Prac, 
Kolonya, Laypzig; 24.10 Viyana; 24.50 Lon
dra. 

Kızday Fatih ilçesi 
Kongresini Yapıyor 
Kızılay Fatih ilçe kongresi bu a

yın 28 inde Şehzade.başında Letafet 
apartmanında C. H. P. Fatih ilçe sa. 
!onunda toplanacaktır. 

Amerika da Kadınlar Fabrikaları 
İtgal Ediyor 

Nevyork, 19 ( A.A.) - lki binden 
fazla amele, bilhassa kadınlar, Det
roit'de ikisi tütün fabrika.'31 olmak ü
zere beş fabrikayı işgal etmişlerdir. 

KİLDIIJ KÖ)ft}R MADENJ .. ERİ 
TÜRK A!\"ONt'I ŞİRKETİNDEN: 
Alolide heyeti umumiye içtimaı: 
Şirketimizin 1936 hesap senesine 

ait alelade heyeti umumiY,e içtimaı 24 
Mart 1937 tarihine müsadif Çarşam 
ba günü saat 15 te İstanbulda, Bah -
çekapıda, Taş hanında dairei mahsu
sasında aktedilecektir. 

Ru'.l:nıımei Müzakerat: 
1 - 1936 ~enesine ait meclisi idare 

ve murakıp raporlarının kıraat ve 
tasvibi. 

2 - 1936 senesi bilançosunun ve 
kar ve zarar ve faizi muhassas ve his 
sei menfaat hesaplarının tetkik ve 
kabulü ile meclisi idarenin ve müra· 
kiplerinin ibrası. 

3 - TemettUUn sureti tevzii hak
kındaki meclisi idare teklifinin ta,g. 

diki. 
4 - Nizamna.mei esasmın 12 ve 16 

mcı maddeleri mucibince müddeti bi
ten azaların yerine intihap icrası ve 
inhilal eden azalığa muvakka~;~ ta • 
yin edilen azanın intihabı kat ~s~. 

5 - 1937 senesi rnüraıkiplennın ta-
yini. . . 

6 - 1937 sencı:ıi murakıp Ucretlen-
nin tesbiti. 

Ticaret kanununa ve mukavelena-
memize tevfikan sahibi rey hissedar
larımızın asaleten veya vekaleten iç
timada hazır bulunmalan ve. bun!a:
dan hamiline ait hisse sahıplermın 
hisselerini laakal bir hafta evv:ı. şir
ket merkezine tevdi ile muka.hıhndıo 
~,, nı1cınlııcı1 almaları ıtızumu nca VP 

iW.n olunur. 

Müdürlüşünden · 

Pıris 19 (A.A.) - Eski Başvekil 
B fi"landcn hUkiimetln umwnl aiya
ııeti hakkında bir istizah takriri·ver
miştir ve halk cephesinin eekiz aylık 
faaliyeti hakkında bir de konfer&.M 
vermiştir. 

Eski Ba.şvekil, hUk<ımetln d~ ve 
mUdafaa giyuet.lerini tuvip etmiı, 

fa.kat le eiVMette halk ~hesin! mat-

M. Flanden gözünü şöyle bitirmi§
tir: 
"- OnUmtlııdeki haftalar Fra.nsa

nm lfrtikbali fc;in ka.t't kararlar geti
~." demiştir. 

Kurban Bayramına müsadif 22, 23, 24, 25 Şubat 937 Pazartesi, 
Salt, Çarşamba, Perşembe günleri Ak.ay hatlarında Pazar Tarifesi 

tatbik olunacakt.ır. (996) 

20 - 2 - 937 c: ::::: 

istanbul üçüncü icra 
Memurluğundan : 

Artin kızı Menduhun tasarrufunda olup Emniyet Sandığına bl
rinci derece ipotek bulunan ve yeminli üç ehli vukuf tarafından 
tamamına (2200) lira kıymet takdir edilen Kadıköyünde Cafer&· 
ğa mahallesinde Muradiye halen Muratbey sokağında eski 12 
yeni 16 N o.lı bir tarafı Aleksana ifrıaz olunan mahal bir tarafı 
Hüsnü bağı bir tarafı Hüdaverdi arsası tarafı rabii mezkur cadde 
ile mahdut kayden 186 arşın maabahçe hanenin evsafı aşağıda 
yazılıdır. 

Kapısına mermer merdivenle çıkılır mermer gezinti, kapıdan 
girildikte tahta bir antre, dolaplı bir sofa, bir oda, birinci kat: 
Yükü, dolabı ve helayi müştemil bir sofa üzerinde iki oda. İkinci 
kat: Bir merdivenbaşı iki dolap bir yük iki oda cephede çinko 
döşeli bir küçük balkon. Zemin kat: Bir taşlrk, bir oda, odanitl 
altı sarnıç, dolap, kömürlük, maltız ocaklı mutfak, bahçede iki 
meyva ağacı elektrik, terkos mevcuttur. Umum mesahası: 96.50 
M2 olup bundan 69 M2 bina 27,50 M2 bahçedir. Evsafı yukarda 
yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açrk arttmna· 
ya vazedilmiş olduğundan 12/4/ 937 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması ~ra edile
cektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ini buldu• 
ğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd· 
detle temdit edilerek 27 / 4/937 tarihine müsadif Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttır
masında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bul· 
madığı takdirde satış 2280 No.lı kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. Eatış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin 
kıymeti muhammenenin % 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları laznndır. 
Hakları tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve husu· 
sile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile 
birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında daire· 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye r{i .. 
sumu, dellaliye resmi ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil 
olunur. 20 senelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Da· 
ha fazla malfımat almak istiyenler 25/3/ 937 tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açrk bulundurulacak arttırma 

şartnamesi ile 936/412 No.lı dosyaya müracaatla mezkfır dosya· 
da mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (1021} 

Devlet 
Umum 

Demiryolları ve Limanları 
Müdürlüğünden: 

15/ 3/ 937 tarihinden itibaren D. D./9 No. tarifede yazılı sahil 
ıstasyonlarma naikledilecek soya, aspir ve burçak maddelerine bu 
tarifenin aırpa, yulaf ve çavdara mahsus olan tenzilatlı ücretleri 
tatbik edilecektir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edil-
melidir. (398) (1007} ı 

Türkiye lı Bankası idare MeclisindPn 
Umumi Heyetin Çağırdması 

Esas Nizamnamemizin 45 inci maddesine tevfikan hissedarlar 
umumi heyeti 29 Mart 1937 Pazartesi günü saat 15 de Bankanm 
merkezinde alelade olarak toplanacağından muhterem hissedar
larımızın muayyen gün ve saatte bu toplantıda hazır bulunmaları 
rica olunur. Esas nizamnamemizin 49 uncu maddesi mucibince 
gerek asaleten gerek vekaleten 50 hisseye sahip olan hissedarlar 
umumi heyete iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de şahsan his· 
sedar ve rey sahibi olmaları liznndır. Hissedarlar sahip oldukları 
hisse senetlerinin miktar ve numaralarını gösterir bir cetvelin 
mezkur nizamnamenin 50 inci maddesi hükmüne göre ve hisse
darlardan birini tevkil suretile Umumi Heyete iştirak edecek olan
lar dahi mevzubahis cetvelden başka Merkezi İdare ve Şubeleri· 
mizden alabilecekleri vekaletnameyi içtima gününden bir hafta 
evvel şubelerimize vereceklerdir. Müzakere ruznamesi aşa~da 
yazılıdır: 

1 - İdare Meclisi ve milrakipler raporunun okunması. 

2 - 1936 senesi bilançosunun tasdik ve idare meclisinin 
ibrası. 

3 - 1936 senesi içinde inhilal eden meclisi idare azalığına 
esas mukavele hükümlerine tevfikan idare meclisince intihap edi. 
len azanm memuriyetinin t asdiki. 

4 - Temettüün tevzi suretinin ve t evzi t arihinin tesbiti. 

5 193 7 senesinde idare meclisi azalarına verilecek ücretin 
tayini. 

6 - 1937 senesi mürakiplerinin seçilmesi. 

7 - 1936 senesi mürakiplerine verilecek ücretin tayini. 

8 - Müddeti hitam bulan idare meclisi azalarının yeniden se
çilmesi ve ayni azaların Banka ile ticari muamele yapabilmelerine 
izin verilmesi. 

Türkiye iş Bankası Meclisi idaresinden 
Fevkalade Heyeti Umumiye içtimaı 

2999 numaralı Bankalar kanunu hükümlerinin tatbik mevkiine 
konulması vcsilesile Bankamız esas n izamnamesinde yapılan ta
dilatı tetkik ve tasdik etmek üzere şirket Umumi Heyeti 29 Mart 
93 7 tarihine tesadüf eden P azartesi günü saat on altıda Banka 
Merkez binasında fevkalade olarak toplanacaktır. Banka hisse s&

netlerinden en az elli hisseye sahip bulunanların yukarıda yazılı 
tarihte içtima mahalline teşrif buyurmaları rica olunur. 

RUZNAME 
Banka esas nizamnamesinin tadil edilen şeklinin tetkik V"' ta~cHki. 

i 
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llAçlarınızı Bah~e kapıda SAL i H NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlanır. Keskin Kaşeleri 

Grip, Nezle, b&f ve .ilş ağrılarını 

muannit ıancJlan bir anda keaer, 
Kıymettar bir ilaçtır. 

• 
' 

PERLODENT 

t Nafıa Vekaletinden : 
t 

1 - 20 Mart 1937 Cumarteıi günü saat 11 de Ankarada Ve· 
kiıet Malzeme Eksiltme Komiıyonunda üç grup 11 parça atölye 
tezgahının grup grup ve kapalı zarf uıulile ekıiltmeıi yapılacak
tı,.. 

2 - Et<sntmeye konan tezgAhlann cins, muhammen bedel 
~e muvakkat teminat miktarları: 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı Grup Adet Cinsi 

Lira Kş. Lira Kş. 

20.000,- 1500,-l. 2 225/1000 Torna 

11.000.- 825,-

3 250/ 1500 Torna 
lt 1 1150X350 Ufki freze 

1 1150X325 Şakuli ,, 
l 200 Silindir honik 

lll 
tezgahı 

2 500Xti0 Taknn znnpara 13.000,- 975,-
tezgahı 

1 500X200 Univeraal takım 

'-.... bileme tezıihı. ------::--------
3 - Her grupa ait eksiltme ,artname ve teferruatı parasız 

Olarak Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
. 4 - İsteklilerin her grup için ayrı ayn tanzim edecekleri tek
tı tnektuplarım Resmi Gazetenin 7 / 5/ 936 tarih ve 3297 sayılı 
11iiahasmda çıkan talimatnameye göre Vekaletten alınmış 1937 
•enesi Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 20 Mart 193 7 
Cumartesi günü saat 10 ~kadar Ankarada Vekalet Malzeme Mü
c!iirlüğüne vermeleri lazımdır. (216) (570) 

-
~Ylıt Dımlryollırt ıı llmıılırı ı,ııtmı U. idaresi llinlıra 

Ilı 2~2;1g37 de yapılan ekailtmesind~ talibi çıkma~ığından ekıilt
eıt feshedilen ve muhammen bedelı (13407,90) lıra olan 12000 
~t dar hat kaym traversi ile 189 adet makas traversi 5/3/ 1937 
~ ıUnü aaat 15,30 da pazarlık usulü ile Ankarada idare bina

da satm alınacaktır. 
it.. ~u işe ginnek istiyenler ( 1005.59) liralık muvakkat teminat, 
anunun tayin ettiği vesikalar, resmi gazetenin 7/ 5/ 1936 gün ve 
~97 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
~de alınmış vesika ile muayyen vakte kadar Komiıyonda bulun-
~ laznndır. 

~Şartnameler parasız olarak Ankar~~~ Malzeme . daires~nde~, 
~ il~darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefhgınden ve İzmır, Eskişehır
~are mağazalarından görülebilir. 

6aata çok ehemmiyet veren A IEVUIE eaatı alır. 

a., REVUE 
s ,,, alan ne aıoıgını bılır. 

çQnkl eo sen e llk t ecr ü b e g i bi b i r 
g a r a nti y e maliktlr. 

Modeller en son ve zarif feklldedl r . 

AltVUlt aaatıarı tanınmıt aaatc;ııarda 
aatılmaktadır . 

""'""'' •• ,... 1 t.ta..-uı Bahc;ekaDı, T at Haf\, Birinci kat 19, Telefe,. l13a4 

Şirketi Havriveden: 
Bayram günlerimizde Seyriaefer tarifemiz aynen tatbik edilecektir. Araba vapuru ıeferleri 

Pazar tertibi üzeri.ne icra edileceğinden batka olarak saat 8 de ve 20 de Oıküdardan Kabata

f& ve 8.30 da ve 20.30 da Kabatattan Üıküdara ikiter ıefer daha ilaveten yapılacaktır. 

HEYETi 
İLANI 

Brezilya Kahvesi 
~ ................................................... ~ Türk Anonim Şirketinden: 

Brezilya Kahvesi Türk Anonim 
Şiııketi hissedarlar umumi heyeti 8 
Mart 1937 tarihin~ düşen Pazartesi 
günü saat 15,30 (on beş buçuk) ta 
İstanbulda Bahçekapıda 4 üncü Vakıf 
Hanında kain şirketin idare merkezin 
de idi surette toplanacağından, ~ir
ket esas mukavelesi mucibince heye
ti umumiyeye iştirak edecek olan his-

istanbul Gayrimübad.ller Komisyonundan: 
O. Noı Semtı ve mahallesi Sokqı 

1453 Edrrnekapı Hacı Yağhane 
Muhiddin 

3399 Kurtuı.uı Yeniıehlr E: Marki kalfa 

Emllk No: 

15 

E:12 
Y: Dev Süleyman 

4537 ÇengelköY, 

4745 OrtaldSY, 

Kadık6y Zilhtilpaf& 

" .. 

6802 Beyoflu Kamer

hatun 

8444 .Anıavutköy 

8524 Balat Karaba.t 

8569 Kadıköy lbralıimafa 

8584 '~ 

8588 Orta.k6y 

E: Kuleli hastanesi E:9-11 
Y: ÇengelköY. 14-16 Nv: taj 
Taeocatı 

Ambarlı dere 

Bağdat Ca.d. 

E: Ihlamur 

çeenıeei 

Y: Tahta.köprü 

Fesliyan ve 

Şerbethane 

E: Harameyn 

Y: Palacı 

Köprü~ 

Saray arka& 

" " 

Divan yolu 

(Tramvay cad.) 

E:24-26-
28-30 

E: ve Y:2 

E:lO Y:78 

Mahallen 
78 

E:15 Y:17 

E:32 Y:36 

E:13 Y:31 

E:49 Mil. 

Y:2/ 1 Harita:2 

E:49 MU.. 

Y:2 Harita:l 

E:85 Y:93 

Cınsı ve hıssesı H ısseye gore 
muhammen K. 

89,50 metre araa. 450 Açıi 
Arttırma 

72,50 ,, .. 7l5 ,, 

Iki taş oda ve bir 2:50 ,, 
ahşap ev ve münhedhn 
ahır yeri ve bahçenin 
9/ 20 his. 

içerisinde a.heap 1000 kapalı 
mekanı ve ahın olan boa- zarf 
tanın Vakıf mahallinin 

50/ 120 sehminin 1 3 ve 

mukataalı mahallin 

50/ 120 sehmin 1 / 4 his. 

içinde üç kuyusu 

ve meyva ağaçları ve oda 

ve ahın bulunan bost&
nm 2839/ 12672 his. 

içinde kulübesi olan 

tarlanın 4 ,5/ 15 hiueei-

nln tekrar 35 96 his, 

83 metre ana 

31 metre arsa 

Bahçeli ahşap hane 

1084 metre müfru 

tarla 

1084 metre müfrez 

tarla 

1500 " 

400 Açık 

Arttırma 

420 .. 
40 il 

650 
" 

550 " 

550 .. 
1020 metn ~111 1~ Kapalı 

16324/ 30240 his. zarf 

! sedarlann hamil bulundukları hisse 
senetlerini veya bunu mUspit vesa~ld 
içtima gUnUnden en az bir hafta ev
vel şirket merkezine veya Türkiye 
11' Bankası, İstanbul eu~ine tevdi 

ederek mukabilinde hisse senetlerinin 
adet ve numaralarını mUbeyyin birer 
duhuliye kA.ğıdı almalan rica olunur. 

MU:rAkf!Nt Rumama•d: 

1 - İdare meclisi ve murakıp ra
porlannm okunması 

2 - 936 senesi bilanço ve kA.r ve 
zarar hesabile senei hesabiye mua. 
melatı netayicinin tasdiki ve İdare 
meclisinin ibrası. 

3 - 1.12.936 tarihinde İktıs:ıt Ve
klletile aktedilen yeni mukavel,..nin 
tasvibi 

4 - fktısat Vekaletile evvelce aı. .• 
tedilen 7.5.33 tarihli mukavelename 
müddeti munkıı.zi olduğundan, mt-z
k!ır mukavelename mucibince V~ka
lete verilen teminat mektuplarmdan 
hükümsüz kalan kısmmm kazan~ 

vergileri tedi~ edilmiş hususi ihtiyat 
hesabındaki 'karşılığının kabili tevzi 

1 

hissei temettü hesabına nakli. 
l5 - TemettUatm sureti tevzii ha~t· 

kında.ki idare meclisi teklifinin tas. 
diki. 

6 - İdare mecliııi azasına verilecek 
huzur hakkmm tayini. 

7 - 937 senesi için mUraktp lnti· 
habı ve tahsisatının tayini. 

Yukanda evaafı yazılı pyrl menkuller on gUn müddetle satı§a çıkanlmıştır. ihaleleri 8 - 3 - 937 tari
hine dügen pazartesi günü saa.t 14 dedir. Satıı Münhasıran gayri mübadil bonosiyledir. 

8 - idare mecliai a.zaJanna esas 
mukavelenamenin 38 inci maddesin
de sayılan izin ve salihiyetlerin ve .. 
rilmeai. , ................................................ ..., 

EVET, GÜZELiM Ş i MDi l 
Bütün erkekleri teıhir edebilirsin 

Bir miknatiıin iğneleri cezbettiği ribi, 
cild için gayet sabit ve 

Son derece yap19kan ve ıayet ince olan 

bu yeni "Birde dört pudra,.yı tecrübe et. 

l,te, kimya.rerlerin ve kadınlann 
:50 ~nedenberi aradıklan pudra., 
günde bir defa pudrulanmak ki.fidir. 
Cildiniz için ıon derece yapışkan ve 
gayet inoe olmak itibarile yüzünü
zün ve burnunuzun parlaklığı ebedi
yen zail olur. Dışa.rrda, yağmur ve 
güneşte, dahilde sıcak salonlarda 
(resimlerde gördüğünüz gibi) her şe- ~ ... 
yi yapabilirsiniz. Suya, güneşe ma- ~ 
r~~. kaldığınız ve dans ederek terle- ~/ı, 
dıgıniz halde tenin şayanı hayret sa- ~ 1 ~~ 
fiyetini muhafaza edeniniz. Akfam ._._...,.......ı..._.J 

üzeri yorgun, burufuk bir yüzle evi- fi? ki, mevcudiyeti bile f arkedilm@z. 
ne avdet eden kadınlar, cildlerini ta- En ıamimt dostlarınızın bile (bu 
zeleyip gençl~tirebilirler ve bir kaç pudra ıayeainde) teninizin cazip gü
yaş daha genç görUnmeğe muvaffak ıeUiğini ldeta tlbil telakki edecek
olurlar. Bu pudra gayet beyazlatıcı terdir . Siz de bu aihirimiz, gayet in· 
ve kuvvetlendiricidir YUzde hiçbir ee ve ıon derece y&plfk&n "birde 
vakit lekt ve tabaka halinde gözük- dört., Tokalan pudrasını ıararla ve 
mez. Gayet ince olma.ııı itibarile cilt- markuına dikkat ederek isteyiniz. 
te 0 kadar güzel ve muntazam yapı- Neticeıinden memnun kalacaksınız. 

MARABU AFiŞ BOYALA q1 Afiş Boyalarının 
En iyisidir. Depoıu: Yeni Postahane cad. Memduh Aygun 

Türk Hava Kurumunun 
Motörlü Tayyare Mektebi 

ı - Ankarada Türk Hava Kurumunun Merkez binasının ar
kasında yıaıptınlacak Motörlil Tayyare mektebinin inşası kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulm ştur. 

2 - Eksiltme 9 Mart 1937 Sah saat on altıda Ankarada Hava 1 

Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 
3 - Keşif bedeli (149808) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (8740) lira ( 40) kuruşt\lr. 
s - Münakau fartnameai, intaat ıartlan, planlar (25) lira 

veriler~k H::tva Kurumu merkez binasından alınacaktır. (1018) 

Belediyeler Bankasından: 
Ankarada Hukuk Fakültesi yanında inşa edilmekte bulunan 

Belediyeler Bankası için yaptırılacak mobilya, mefruşat ve deko
rasyon işleri, aşağıdaki şartlar altında ve kapalı zarf usuliylc ve 
on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 33.000 Türk lirasıdır. 

2 - Eksiltmeye konulan mobilya, tefri,at ve dekorasyon iş
lerinin nelerden ibaret olduğu eksiltme şartnamesile, mukavele
name projesinde ve bunlara bağlı plan, resim ve projelerde göste
rilmiştir . 

İstekliler bu evrak ve resimleri Bankanın İstanbulda Galatada 
Bahtiyar hanında bulunan Kontrol Mimarı Bay Seyfinin büro
sundan yirmi lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8 Mart ~37 Pazartesi günü saat 15 de Ankara
da Belediyeler Bankası idare Meclisi huzurunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerde buluıunası şart olan vasıflar. 

A - Eksiltmeye konulan mobilya işini yapabilecek kudret ve 
~abiliyeti haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane 
aahibi olmak; 

B - Son üç sene içinde bir defada laakal 30.000 liralık bir mo
bilya işini nizasız ve ihtilifaız olarak muvaffakıyetle başarmış 
olmak. 

C - Asgari 30.000 liralık itibarı malisi bulunmak. 
D- Muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakkat temi· 

nat vermek. 
5 - istekliler teklif mektuplarım ve ,artnamede yazılı diğer 

vesikaları azami 8 Mart 937 Pazartesi günü saat 12 ye kadar An. 
karada Belediyeler Bankasına göndermiş olmaları ve eksiltme 
saatinde bizzat veya vekillerinin eksiltmede bulunmaları la
zımdır. (381) (973) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Eminönü Ahıçelebi maıhallesinin Limon iskelesi sokağında 

kain eski 60 yeni 41 sayılı üstünde odası bulunan dükkanın 480 
de 24 hissesi bedeli mübadil ikinci tertip tasfiye vesika .. 11

,. 

de 390 hissesi bedeli nakit veya tikrazı dal m \ 
Hazine tahvillerile mahsup edilmek suretile ve 603 7 lira :>u K -

nış muhammen kıymetle kapalı zarf usulile 5/ 3/ 93 7 Cuma günü 
saat on dörtte satılacaktır. Taliplerin vakti muayyenindcn evvel 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırıp saat on üçe kadar hazır
lıyacaklan zarfı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müte
§ekkil Satıe Komisyonuna tevdi evlemelf!ri. <F.) (918) 
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En basit fakat en mühim tedbir 

Soğuğa karşı bir çok JUzumlu 

ve lüzumsuz tedbirler aldığı 

halde bunlarm en basit, !akat 

en mUhimmini unutmuştu. 

-----
Kendisini 
ü.şUttü ve 
yanında 

bir k• GRiPiN 
bulundurma 
ınanın cezasını 

çekerek 
hastalandı 

GRİPlN : BUtUn ağn, sızı ve 
aa.ncılan derhal keser. 

GRİPlN : Nezleye, baş ve diş 
ağrılarına, soğuk algınlığı

na, romatizmaya karşı bil
hassa müessirdir. 

GR1P1N : Bütün ateşli hasta

liklara ehemmiyetle tavsi
ye edilmektedir. lcabında 
günde 3 kaşe alınabilir. 

Bütün Eczane'erde Bulunur. 

Ankara Vilayetinden : 
1 - Vilayetin Etimesut nahiyesinde yapılacak olan tohum te

mizleme evi açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1551 lira 52 kuruştur. 
3 - İhale 4/ 3/ 937 Perşembe günü saat 15 de Vilayet Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Müdürlüklerinde 

görülebilir. 
5 - Taliplerin muhammen bedeli % 7 ,5 tutan olan pey ak

çesi veya hususi idare veznesine yatırılan makbuz ile birlikte 
ihale günü müracaatları. (372} {960} 

Münir Nurett:n 

ODEON 
Plaklarında yeni okuduğu şarkılardan: 2 70900 Uşak şarkı-· Delisin deli gönlüm 

Uşak şarıkı - O benim ıon et imdi 2 7 Q g 01 Halk şarkısı - Esmer bugün ağlamıt 
Halk şarkısı - Karanfil 

aalıta çıkarılmııtır. ,_ 

- - -

En hot meyva tuzudur, lnkıbazı defeder. Mide, Bar

sak, Karaciğerden ~ütevellit rahatsızlıkları önler. 
Hazmi kolaylatbrır. Canlılık verir. 

~NGILIZ KANZUK ECZANESi 
' ~--- BEYOGLU - ISTANBUL---" 

J" AN 

Güzelliğin 

en birinci ıartıdır. 

Petrol Nizam 
~ ~ 

Hem vücudunuza 
Hem Kesenize 

en uygun 
Hazır Elbise 

20. 2. 937 = ~ 

Deniz Yolları 1 
l Ş LE TM ES 1 I ~ Sümer Bank 

Yerli 
.Mallar 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
wmm zade Han. Tel. 22740 -

ı rabzon postaları 
Pazartesi, Salı 12 

de Perşembe 16 da 
"Bu hafta pazar pos
tası yapılmıyacaktır." 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
3alı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

1 
Diğer postalar 

BARTIN - Cumartesi, Çar 

şanba 18 de 11 
1ZM1T - Pazar, Sah, 

Perşembe 9,30 
da 

MUDAl\'YA - Pazar, Salı, 

Perşembe, Cu. 
ma 8,30 da 

BANDIRMA - Pazartesi, Salı. 

Çarşanba, Per. 
9enbe, Cumarte· 
si 20 de 

KARAB1GA - Salı, Cuma 19 
da 

AYVALIK - Salı, Cuma 19 
da. 

İMROZ - Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin postalarına 

kalkış günleri yük alınmaz. 
"1000,. 

Tüccar - Terzi 

J. iTKiN 
En gÜzel kolek
siyonunu teşkil 

eden 

MEVSiM 
kumaşlar mı 

muhterem müş -
terilerinin enzarı 

takdirine arz 
ediyor. 

Beyoğlu· lıtiklal 
Caddesi 405 

Telefon: 40450 

# Dr. lhsa.n Saıni - .. 
1 TiFO Aşısı' 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi-

1 

yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur.Kutusu 45 kuruş 

1 Eyüp Ahkamı Şahsiye Tereke Hi.
kimliğindcn: Mahkememizce tereke
sine vaz'ıyet edilmiş olan ölU Etem 
terekesi gayri menkulatmdan olup 
A)"':ansarayda Atik Mustafa Paşa 
mahallesi Lonca sokak eski 36 ve 
yeni 46 - 48 No. lu bir bap gayri 

I menkulün 650 lira bedelle vereseden 
Mediha uhrlesine kat'i ihalesi ic
ra kılınmış ise de bedeli müzayedeyi 
mühlü kanuni dahilinde ödememiş ol
duğundan ihalenin feshile icra ve if
las kanununun 133 üncü maddesi mu
cibince 15 gün müddetle ilanına ka
rar verilmiş ve yevmi müzayede 
8-3-37 Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar Eyüp icra dairesinde sa
tılacağından talip olanların gayri 
menkulün evsafını dosyası meyanın • 
da mevcut şartnameyi görerek o gün 
o saatte hazır bulunma.lan ilin olu
nur. 

• 
IHAP ' 
HUL\ISI 

2~ 

Pazarında 
Bulunur. 

Bayramhklarınızı Pazarlardan Ahnız 

-- Mae1enı kutularda kaşe -.-U 

ALGOPAN 
Grip, nevralji. romatizma, ba.':ı ,.e <liı, ağnlanna emsal'tiz ilaçtır. Eczanelerrlm ara~,nız. 

OSMANLI BANKASI 
1 LAN 

Osmanlı Banka.sının Galata, Yeni· 
cami ve Beyoğlu daireleri, Kurban 
bayramı müna!ebetile, cari 9ubatın 

22, 23, 24 ve 25 nci günleri kapalı 
bulunacaktır. 

Türkiye Eczacıları 
Li.boratuan Türk Anonim 

Şirketi idare Meclisi 

Reiıliiinden: . 
Hissedarlar umumi heyeti 18 Mart 

1937 Perşembe gUnU saat 14 de ls
tanbulda Sirkecide Demirkapıda Da

rUss~e caddesİI1de ıklin §irket mer
kezinde adiyen içtima edece}ctir. Şir
ketin esas mukaveıena.mesinin 61 in

ci maddesi mucibince içtimada li.akal 

beş hisseyi temsil eden hissedarlar. 
dan bulunmalarını dileriz. 

İçtima su:ıııamesl 
1 - İdare Meclisi ve :murakıp ra

porlarmm okun:ması ve 1936 senesi 
hesabatmm tetkik ve tasdiki ve te
mettüUn dağılması hakkındaki tekli-

Haricen kullanılır. Es.ki ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Sinir ve soğuk 

algınlığından ileri 
gelen ıiddetli 
ağrdarı +eskir-. 
ve izale eder. 

arayınız. 


