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ay görüşmesi başladı 
Suriyede Vataniler 
biribirlerine airdiler 

\6'1ıı11~~111ııııııı~ı, 

~ Kont Ciano ~ 
~ ~ 

: Mit<ino Mülakatını : 

) Hataydan "TAN" a Yeni Resimler 

Suriye Heyetinin 
Paris temasları 

inkisar uyandırdı 
Cenevre, 25 (TAN muhabirinden telefonla) -

Hatayın anayasasını ve dahili kanunlarını müza
kere edecek komisyon bugün çalı,malarına ba,
)amı~tır. Müzakerelerde Türk, Fransız, İngiliz 

: 1 zah Edecek 
~ ~ 
Ilı Roma, 25 ( A.A.) - Hari<:iye Nazırı M. Ci- Ilı 
~ ano, Pazartesi günü, büyük F aşiıt mecli ... in· ~ 
~ de vereceği izahatta ez.cümle Türkiye Ha - ~ 
Ilı riciye Vekili Dr. T vlik Rü,tü Araa ile yap· Ilı 

"TAN" kardeı Halayda hususi bir lofo muhabirine malik bulunmal
facltr. Oraya henüz gitmiı olan arka~.aıımız biı: ıu günl~rde Hatarı~ 
en yeni resimlerine/en kolleksiyonlar gonderecekttr. ilk resımlerden bırı
ni bugün neırediyoruz. Bu, isfiklaline kavuıan Hafa~da ~allc.ın sevinç 
tezahürlerinden birini gösteriyor. 

Cenevreclek heyetimzin reisi 
8. Numan Rifaf 

ve Holanda heyetleri hazır bulunmaktadır. 
Komisyon müzakerelerinin nekadar devam 

edeceği hakkında kat'i bir ,ey söylenememekte
! dir. Fakat muhtelif memleketlerde yürütülen 

1 tahminler Mart ortalarına kadar nihai projenin 
hazırlanmı' olacağı merkezindedir. 

~ mış olduğu görüşmeler hakkında malumat~ 
~ verecektir. Ilı 

Ati nadan 

Dönüş 
Ahmet Emin YALMAN 

Ankara, 25 (TAN muhabirinden) - Suriye. 
den gelen haberler, Vatanilerin Paristeki heyet
lerinin temaslarından kendileri için tatmin edici 
neticeler alınmadığını ve hayal inkisarma uğ
radıklarını anlatmaktadır. Bununla beraber Va
tani şefler, Fransamn Sancak delegesi M. 

: Ankara ya mı Gelecek? ~ 
' Ankara, 25 (Tan muhabirinden) - ltalya ~ 
~ Dış Bakanı Kont Ciyanonun Ni•an ".rtaların· ~ 
~ da bir heyetle beraber Türkiyeyi zıya ret e· ~ 
~ deceği hakkında bugün bir şayia dalaşı - ' 
' yordu. Mahreci, Roma olan bu haber tahak · -
~ kuk ederse, Kont Ciano, 15 - 25 Nisan ara- ' 
t ıında Ankaraya gelmiş bulunacaktır. -
~'"'''"' """' ......... ,, ........... -alkan Basın toplantısı mü-

nascbetile Atinaya yap· 
lığımız seyahat ancak 9 • 10 gün 
&i.irdü. Fakat şimdi tekrar yazı 
tnasamm başına geçtiğim daki
kada bana öyle geliyor ki Atina
da Balkan ve Yunan dostluk ve 
birlik muhiti içinde uzun aylar 
geçirdim ve günlere, haftalara 
••.~mıy c h. kadcır çok ey ı;Ur-

Düriyö'nün Parise çağırılmasma 

1

_ 
büyük bir ehemmiyet veriyor

durn v .. ~ d' e ogren un. 
-d ~c . , on günlük bir müşahede müd-
etinın ınsana bu kadar uzun görün

mesi acaba nedendir? Ben buna iki 
sebep buluyonım. Birincisi, masa ba. 
Şı alemi ile hakiki iı.Jem arasındaki 
farktır. İkincisi de Balkanlara ait her 
~ınasın ve her müşahedenin: insana 
Uralannın tarihini yeni baştan ya. 

iatnıasıdır. 
Balkan Birliğinin son inkişaf saf

haaı nedir? Yunan rejiminin saik ve 
llıanası neden ibarettir? 4. Ağustos 
i . ıliı.bından beri Yunanistanda ne gi· 
bı neticeler elde edilmiştir? 

• Zaytf kaynaklar 
• nsan masa başında, bu suallere 

mükemmel ve açık cevaplar 
bu~abildiğini zannediyor. Fa~tat biraz 
araştmnca görilyonız ki kaynaklar 
"°k zayıftır. 

Balkan memleketleri biribirine 
duyıgu,benzerlik, menfaat bakrmmdan 
bukadar yakın oldukları halde biri
-Oirlerine ait malumatın çoğunu doğ. 
2:-1dan doğruya almıyorlar. Ha.Kiki va-
21Ycti anlam1yan veya anlamak iste
Jtıiyen membalardan ve ga7.etelerden 
toplanmış malumat, Balkan işleri 
hakkındaki hilkUmlerimizi, kendi. 
l'niz hiç farkında olmadan, tesir al
tında bulunduruyor. 

. Sonra masa başındaki müşahede 
hıçbir zaman hadiselerin inkiı•afmda
ki sUr'ati hesaba katamıyor. Bilhas
l!!a Balkana ait müşahedelerde bu a. 
?rıilin ehemmiyeti çok biiyüktür. flk 
haınlede Balkan birliği imkanları hak 
kında Balkan milletlerinin gözünü 
devlet adamları açmıştır. Biribirle
l'ine arnrşı nesillerden beri be~ledik· 
leı; fikirlerin yanlIŞhğmı Balkanlıla. 
ra göstermek ve hakiki bir dostluk 
~olu kurmak hiç te kolay olmamıştır. 

lar. Sancak meselesindeki hattı 
hareketi ve zihniyeti mallım olan 
bu müstemleke memurunun 
Fr~n..,.,.,. makamlarını Vatanile
rin noktai nazarlarına imale ede
ceği kanaatindedirler. Bilhassa 
Düriyö'nün yanında Vatani ileri 
gelenlerinden Hasan Cabirinin 
bulunması, bu kanaati kuvvet
lendirmiştir. 

Silah Almak için İstikraz 
Yine gelen bir haber, vatanilerin 

yapmakta oldukları garibelere bir ye 
nisini ilave etmiştir. Suriye baş ve 
ziri. eğer Sancak için talep ettikleri 
tahakkuk etmez emelter için Fransız 
makamlarından siyasi ve fiili bir mü 

(Arkası Sa. 8 Sil. 6) 

Geçende on dördüncü ytldönümünü n bayramım kutlıyan Km/ ordusunun 
ağır silôhlarmdan: Su üstünde cie yüzen son si fem tanklar 

Almanya, Çekoslo
vakyada isyanlar 

ihtilaller hazırlamış 
İngiliz gazetelerine göre istila 
planı İngilterenin eline geçmiş 

f,vrupa merkezlerinden bilhassa Londradan gelen son haber
ler, Hiletler Almanyasını~ siyaseti kar.ısında Çekoılovakyanın 
mü.kül bir vaziyette olduğunu bildiriyor. Almanyanın Çekiılo
vakyayı ilhak veya istila etmeği dü,ündüğü, Berlinin bu huıus
taki planının Entellicens Servisin eline geçtiği de ilave edilmek
tedir. itte ıon haberler: 

Londra. 25 (AA) - Times gazete· 
sinin Berlin muhabiri, gazetesine şu 
telgrafı göndermiştir: 

"Almanyanın Çekoslovakya üze
rindeki emelleri, diplomasi maha
filde endişeler uyandınnışbr. Bu 
mahafil, Bitlerin program nutkun
da bu mtseleyi ükut ile geçi~tir

miş oldu~unu hatırlatmaktadırlar. 

Ayni mahafil, Çekoslovakyanm 

Sovyet Rusqa 
Hudutlarında 

Yeraltı 
7 ahkimafı 

Paris, 25 (A.A.) - Petit Parisicn 
diyor ki: "Sovyet gazeteleri. Kızılor
dunun 19 uncu yıldönümü münasebe 
tile, Sovyct Rusyanın gar;ı hududu · 
nun Ladoga gölünden Karadenize ka 
dar imtidat eden ,yeraltı istihkamları 
ile himaye edilmekte olduğunu yaz
maktadırlar. 

Ukrayna hududu bilhassa bir 
çok müthiş tahkimat ile teçhiz o -
lunacaktır. Bu yeni "MagiılDt., hat 
tı, Sovyet gazetelerine göre, teshi
ri gayrikabil olacaktır. 
Çünkü bu hat, hatta tayyareler 

tarafından bile görülmiyecek surette 
pek mahirane ve gizli olarak vücuda 
getirilmiştir. 

Vanda Halk 
Üniversitesi 
Kurulacak 

Başvekilimiz ismet 
inönü izmirden 

Ankaraya döndü 
Har'ciye ve Maliye Vekill~ri ~e 

dün Ankaraya gittiler. 
İzmir, 25 (TAN muhabirinden) - Birkaç gündenberi tehri. 

mizde bulunmakta olan Ba,vekilimiz General İsmet lnönü ile 
lktısat Vekili Celal Bayar, bugün sabahleyin hususi trenle Balı• 
kesire müteveccihen hareket etmitlerdir. 
Başvekılimızi ıstas)!onda Vah Faz..,---

lı lluı ç, Cunıhurıyet Halk Partısı er. ._, .. ------·-~-.-,;I 
kam, vilayet Ucı ı gelen enle kesif bır veni JaDnn Elcisi 
hnlk kütlesı uğurlamıştır. 

BAL1KES1RDE 
Balıkesir, 25 <TAN Muhabirin 

deıı) - Ba§vekilimiz lsmet İnönü, re
fakatınde lktısat Vekili Cclfil Bayar 
olduğu halde .1Ususi trenle bugün sa. 
at 10,30 da şehrimıze gelmiştir. 

lnönil, Vali \'e Vilayet erefını tara
fından karşılanmıştır. Trenin tevak
kufu esnasında şehri ve Atatürk Par
kını gezen Başvekilimiz. klüpte kah. 
valtı et.miş \'e bir müddet i::;tirahat
tcn sonra saat 11,20 de halkın sami
mi tezahüratı arasında Kütahyaya 
gitmişlerdir. 

Trenin hareketinden e\'\·el Vali ile 
görüşen ismet İnönü. Balıkesirin k1y
metli tarihine işaret ederek: 

"- Balıkesir, demi.<jlerdir, memle. 
ketin büyük ve değerli meııkezlerin
dendir. Bu itibarla, en ileri olmak ev
safını haizdir.,. 

Teşyide bulunan btitün Balıkesirli
ler bu iltifattan dolayı pek mütehas. 
sis olmuşlardır. 

Eskişehir, 25 (TAN Muhabirin
den) - Başvekil lsmet 1nönU. yanla
rında İktısat Vekili Ccliı.J Bayar ol
duğu halde, bugün şehrimizi şereflen. 
dirdi. Baş,•ekilimiz, Vali ve Yilayet 
erkiı.nile zabitan ve kalabalık bir halk 
kütlP.si tarafından karşılanarak uğur
landı. 

iki Vekilimiz 
Rahatsız olduğu için bir müddet

ten beri şehrimizde bulunmakta olan 
Maliye Vekili Fuat Agralı. dün öğle 

trenilc Ankaraya har('i{ct etmiştir. 
Hariciye Vekili Doktor Te\'fik Rüş-

Yeni Elçi 
M. Toşink'o 

Japonyantn Ankara Büyük Elçili· 
ğ ne tayin eclilmiı olan M. Toıiniko 
vazifesine baılamak üzeredir. Yeni 
Büyük Elçinin siyasi hayatı hakkmda
ki malümaf ik 'nci saylam1ıclac11r. . 
tü Aras ta dün akşamki ttcnle Anka. 
raya gitmiştir. 

Vekillerimiz, İstasyonda vilayet ve 
Parti erkanile şehrimir.de bulunan 
meb'uslar tarafından uğurlanmışlar
dır. 

F'akat Balkan milletleri bu yolu 
bir defa öğrendikten sonra okadar 
sUratle ilerlemek istidadmı göster. 
l'ni11Ierdir ad art.ık hükumetler arka· 
darı gelmiye ve milletlerin \'tlrdıkları 
neticeler için anC'ak tatbikat şekilleri 
aranuya iba.şla.mrşlardır 

Yeni ölçüler ... 

B nlknnlılık hareketinin bugiine 
kadar dünya yüzünde kurulan 

hiç bir sulh ve dostluk hare_}'A!tjne 

"Sudete,. Almanlannm geçenlerde 
Pra.gue ile "activiste,, Almanlar ara
sında akdedilmiş olan itilaf karşısın
da hattı hareketlerinin ne olacağı su
alini irat etmektedirler Bu mahafil, 
Sudete'lerin bu itilafa iştirakten im
tina eyl"melerinden korkmaktadırlar. 
Böyle bir hal. Sudete'lerle Nazi Al
manlar arasrnda bir muvazaa bulun
duğunu teyit edecektir. 

Ankara, 25 (Tan nıuhabirinden)
Maarif Vekaleti, Şark için hususi for 
nıüller ihtiva eden bir kültür progra
mı hazırlamaktadır. Vanda bir halk 
üniversitesi açılacaktır. Mıntaka ya
tı mekteplerine Şarkta bilhassa e -
hemmiyet verilecektir. 

Yeni biiyük 
Müsabakamız 

Nasrettin Hoca müsabakam»z n ne· 
ticesi 1 Martta ilan edilecektir.- · 

Ayni gündf başlamak üzere tertip 
ettiğimiz büyük müsabakavı 7 nci 
sayfada okuyunuz. be~zememesi de her türlü es«f o'~ü- . \.. 

leıı hi.ikümsüz bırakmaktadır. , . • , _' .. . .. .. . 
Bütün bu yanlış teı;ir ve ölçül~ Y ol<ıncla \mu hım sozf ~r soylemest 
~ kurtulmak için Ballca me .;- • ·: pek/enen Çek harıcıye nazırı 

( Arkı:ııı:ı ~ı:ı. 8. ., 4 nP) • • • M. Krofta ... 

Times gazetesi, ilave ediyor: 
"Eden'in son nutukları, Ingiliz siya 

setinin yalnız Garbi A vrupaya hasre· 
(Arkası Sa. 8, SU 5 de) 

Bulgaristan Türkleri 
Sofya. 25 (TAN) - Burada bir ri

vayete göre, bundan sonra Bulgaris. 
tan Türkleri askerliğe almınıyacak
la r. bedel vereceklerdir. 
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1 GÜNÜN RÖPORTAJ! 1 

Beyogll....1 ki.z 
s~~,~~ ~~~ktebl 

sergl!!iirı.cl~ 
- Buyurunuz .. Kendısi ışte §U yan işittiğimize göre, bizim talebelerimiz.. 

odadadır. . den a§ağı yukarı 150 sı hayatlarını 

Bir kapı açtı. müreffehen kazanmağa ba.şlamışlar-

Güzel bir ze\'kle tanzim edilmiş hır dır ve bunların içinde çok muvaffa
hole girdim. Yandakı kapıyı \-Urduı": kıyet gösterenler de vaı dır. Tılrk ka. 

- Giriniz.. dınının dikiş, şapka ve elişlerinde zcv 
Kapıyı açtnn. Geniş bir salon .. Ke- ki harilrnladedır. Avrupa kadınlarının 

r..ardR bol bir ateJle yanan bir şcimi . siz de bilirsiniz bu zevklerini terbiye 
ne .. Otede güzel yastıklarla süslü bir edecek bir çok fırsatları \'ardır . .Moda 
kanape .. Aiçak bir masa, bir yn~ıha- kreasyonları yapılan memleketlerde 
r.e.. otururlar. Her dakika onların sergile 

\
7 f! l!!iyah elbiac-li, asil ve zeki \ienre- rını, model mağazalarının vıtrinlerini 

li bir bayan: görebilirler. Fakat bizim Edirnekapı-
- Bu;> urunuz ı,:er dlm, diye yerin. mızda doğmuş ve büyümüş bir kızı. 

d~n doğruluyor. Kendimi ta 1ıtıyo- mız böyle bir terbiyeden mahrumdw·. 
r.ım. Bilyiik !Jir ;1ezaketle bana yPr Buna rağmen, gayet kısa bir za -
ı: ~1 eriyor, vturuycıı umJ manda bu zevkleri terbıye e<liliy ır. 
Bır dakik;\ sonra da. Beyoğlu Kı:: Ve ortaya hakikaten hiç te taklit ol

HNı.t mektebi ınüeıürcsile bir ,;azete- mıyan fevkalade glizel şeyler çı!{arı. 
eı gibi değtl, çoktnn tanı§mış ıkı :fo~t yorlar. Esasen bunları öğrenen bayan 
gibi ~onu§uyoruı. Zl'k~ ve ınU,.,.:vver !arın c:oğalmasilc gorüyorsunuz ya, 
biı insanla konu~mnk ne büy•1k bir şimdi m<1ğazalar, mesela şapkaları ne 
U' k. Kend!ısıne bir tek sual '3<'~.:ın. ucuz satıyorlar değil mi? 
ma 1 a<.et kat.·~~- ! .. .n o meı·ak t!<.i.ec!"-
ğim her şeyi bana anlatıyor: 

- Mektebimizde tahsil müddeti ıki 
menedir. Şimdi, dokuz yüz küsur tale. 

B u sırada Bayan Eg<', zarif bir 
fincan içerisinde üefis bir ça. 

yı bana ıkram etmek içın susuyor. ve 
çaylarımızı yudum, yudu ıniçerkcn o-bemiı, otuz öğretmenimiz var .. Oğ

retmenlerirnizden yalnız yemek ve re- na soruyon.ım: 
- Bu dcfaki sergi, bir senelik me-• im muallimleri erkektirler. Geri ka. 

lanı hep kadın muallimlerdir. Mektep-

te sınıf yok, "ube vardır: Yirmi baş 

dikiş şub~si, on dört şapka "ubt!5i... 

1'ilrkçe, hesap, Fransızca, ev idaresi, 

çocuk bakımı, yemek, kadın çama~ırı, 

erkek çamaşırı, kürkçülük, eski ve 

yeni na.kış şubelcrimız de ayrıdır. Bu 

.on iki &ene içinde nakışa. ehemmi7tt 
veriyoruz. 

M ektebimize ı;"irmck için lizım
gelen şerait şunlardır: En a. 

,ağı ılk tahsilini bitirmiş olmak veya 
but mıllet mekteplerinden mezun Lı..
lunmak lazım. Mektebimize kırk yaşı
na kadar talebe kaydederiz .. llk açıl. 
dığımız M?nelerde ~lı bayanlar daha 
cıoktu. Şimdi kırk yaşında bayan !iir. 
den fazla bulamayız. Ekseriyet genç 
kız veya genç kadınlardır. 

Bizde Istanbulun her semtinden 

gelen talebe vardır. Edirnekapıdan tu 

twıuz da Maçkaya, Nişant~ı, Şişliye, 

Akearaya, F atihe, Şehzadeb~ına, Ka 

dıköy ve civarına kadar talebelerimi. 
r.in ekseriyetini bir meslek sahibi ol
mak ve ilerde bilgilerinden istifade 
etmek istiyen bayanlar teşkil ederler. 
Yalnız kendileri için öğrenenler, fiz
de yirmiyi geçmezler . Geri kalan ta. 
!ebelerin hepsi atölye açmak niyeUn
dedirler. 

Şimdiye kadar biz mektebimizde üç 
bin talebeye derıı göstermişiz. Bunla. 
rın Uçte birinin öğ"rendiklerini tatbik. 
te muvaffak olduklarını hesaba ~at
ıak şu neticeyi alınr. ki, Istanbulda 
Jyi oapka yapan. i)i dikiş diken bin 
bayan bulunmaktadır. Ben ihtiyatla 
\'e tevazula bin, derim. Aldığımız ne
ticelerin üçt" bir muvaffakıyetten çok 
dah& i)i olduğuna emin olabilirsiniz .. 

sainin mahS'Jlü müdür? 

- Hayır!. Uç aylık bir me~ainin 
mahsulüdür. 

Çayımızı bitirmiştik. Beraber ç1k

tık ve sergiyi dol~t.ık. Sergiyı ıtola

şırken hakikaten Türk kadının zevki. 

ne ve hünerine hayran olmamak müm 

kün değil.. Memleketimizin en büyük 
şapkacılarını bile imrendirecek nefa

sette yapılmış kusursuz şapkalar. her 

biri diğerinden güzel elbiseler ve hele 
eski elişlerimizden modelleri alınarak 

hazırlanmış hesapsız işlemeli sofra 
ve çay takımları karşısında insan sa
atlerce kalmak ıhtıyacını hiss~diyor. 
Ne yazık ki, zamanım pek dar.. Bir 
başka yere sözüm de var. Halbuki bir 
kere buraya kadar gelmişken mektebi 
ziyaret etmek te istiyorum. GenG ka. 
dınların çalıştığı geniş dersanclere gi
rip çıkıyoruz. }{iminde erke:c gömlek
leri, kiminde çocuk elbiseleri dikili. 
yor. 

Kiminde elişlcri. kiminde şapka ve 
bazısında da elbise modeli resmi ya
pılıyor. 

En üst katta masa cilalayan ve zım 
para kağıtlarile masaları temizleyen 
kola yapan ve çamruşır yıkayan ba -
yanlar, en alt katta mutbakta yemek 
dersi alan genç kadınlar gördüm. 

Ve mektepten çıkarken memlekete 

hakikaten kıymetli bir aile kadını or. 

dusu kuran bu müessesenin müdürii

nü tebrik ettim. O büyük bir tevazu 
ile: 

_ Bir vasıtayız, diyordu, Memle· 
kette bu zihniyeti yaratan ve böyle 
mektepler açtırıp Türk kadının bu 

7,evklerinin terbiyesine ve inkişafına 
yardım eden inkılabımıza şükredelim. 

••• 

1 MATBUAT BALOSUNDA! 

Sı lı 9ünü akıamı Tokatlıyan sa lonla rı nda ve rile~ Basın Kurumu b.al? 
ıu, geçen yıl lardan daha parlak ve eğlence li bı r surette . ?eçmı§tı r. 
Birçok kibar davetlilerin hazır bu l unduğu balo sab~h ı ~ yed ı sıne kadar 
,..1•• ve ıen li k içinde devam etmİ§ ve matbuat a ılesı lst~nbu.lun en 
tüzel balosunda sabahlara. k_adar eğ~en~İ§~İ r: Na§İt ve Ha ltdenın tem 
lil ettiği Nasrettin Hoca tı ~ı c;ok begenı l ı:n ışt~r. • .. . 
Yukuıya koyduğumuz resım balodan b ı r koşev ı gostermeHed ır. 

26. 2. g37 

iki kamyon 
arasında feci 

bir ölüm 

Bayram· i_yi (Jecti Ja·pon_Elçisl 
' gelıyor 

Bayramın ikinci günü saat doku:ikla 
Mel!ıdıye kiıyünde Er mımi mezarlığı 

cnünde feci bir ka1..ı olmuş, Sarıytr 
Jcındarnıalarında..:ı. Konyalı Hacı Bck
t.:tş, iki kamyon aı·asınla kalarak fe(j 
hir şekilde e1 .. Here1t ülmiiijtür. HidiSQ 
şu f:ekilde olmuııtur Caierin ıdare et
tı;.ı su kamyonu B~ıyıiJ<derc:!en ~işli. 
yf su damacanaları getirirken Der
bent karakı,lun~n ön•indcn bir Jan -
ıfarma çıkmış ve kimyonun sol ça. 
nıtırluğuna atlamıştır. Bu sırada kar
~ıdan gelen Mikadın idare ettiği taş 

kamyonu, jandarnıayıı c:arprnıı:ı Vt: 

iki kamyon araı;.ı 1Cla kalan zavallı 

nc1••r de bir et k'i"çea\ hnlintle yere 
düşmüştür. Yaralı, biraz sonra kaldı
rıldığı Şişli ço<'uk hastanesinıi~ ölmüş 
tür. Hadisenin tahkikıne el koyan 
müddeiumumi muavin.ı Kemal suç~u. 
larr evvelk1 giın mı.!ş:ıut ı:;uçlara bakan 
ns'lye i.içünc'i =(>·rn mahkı>:nesine ver
miştir. Mahkrme şahitleri dinl~dık -
ten sonra Şı)för Mika .!l. tevkif etr:ıış 
\'e hadise ! Hinde kt-0ıt yapmak iç;in 
de ınuha l<trr:eyı 28 nH=-t.a bırakmış -
tır. 

Yeni Japon Büyük Elçisi ToshihlkO 
Taketomi, bugün öğleden sonra RC: 
mania vapurile lt;kenderiyedcn şehfl• 
r:ıize gelecektir. 

, Yeni sefir, 1884, İlkkılnununda Tok 
roda doğmuştur. Kendisi hukuk tah• 
• ilini Tokyo hukuk fakültesinde ya~ 
ltuş ve 1910 Te~muzunda lisansını 
almıştır. 

1915 te Meksiko Elçiliğinde ii<;Un· 
cü katip olan ~ı. Taketomi, 1922 de 
Washington sefareti ikinci katibi. a'/ 
ni Renenin Eylülünde birinci kltibi, 
1929 da San Fransisko General Kon• 

' solosu. U)32 de Vashington sefareti 
müsteşan olmuş ve 1933 de Labaye 
Orta Elçiliğine tayin edilmiştir. 

Çocuklartn bayram eq lence/erinden bir inf iba 

B ayrnmı iyi bir ne:>e içinde geçt i. 2 inci ve 3 iincü günlerde hannm 
bir pal'!,'Jı yağı lı ve karlı olması kiiçiiklerin eğlenmelerine pek 

imkan bınıkmadıy a da diin bayram yerleri dolduı boşalilıı taştı. 
Dün, ~rfü:el hir lmhar ~ aı;ı~·an ı~tanbullular kırlara Aittiler, aıkşama ka

dar eğlendiler. Çocuklar, bayramın f>On giinünü büyük bir neşe \'e sevin!; 
ic;inde geçirdiler. 

l\IE KTEPL"EIU>E GEZi NTiLER 
Unyra.m miinasebetile gm;en Cumart~i giinü tatil edilen mcktepl~rde 

önümfü:deki ı•awrtesi sahahınclan itibaren tekrar tedrisa ta h~Janacakbr. 

Ancak, 0 giim• kadar talebenin ter bi)"e\.i gt-zintiler ~·apmuı fmkinı da \.'e. 
rihni~ olduğu· için hu;ün , .e yarın, bir ço1i ilk ,.e orta tedriut mektep tale-
l>eleri tetkik g.-zintilerine çılrneaklar<lır. 

B ] d J b · Ka<lı'kii\' kız orta nll'ktehi ta lebeleri, bugün sant 11 de hir gezinti yapa. 
eıe iyeae f r cak ''e Silt Uanılasın ı, lnkıliıı> ~lüzc.. .. ini, Süle-ymaniye kütüphanel"ini ;e

zf'ceklerdir. 

~Übayaahegeb ı __ R_~_·_n=ıi=,=h~u~~~ıs=·i=l=ıü=ti=in=d=a=ir=e=~=r=b=1=ı=sa=h=a=l=rl=a~n=i=ti=b=r=e=n=a=~=·ı=a=ra=k=rt=ır=.==== 
Hususi idare ve belediye hesabına 

yapılmakta olan mübayaat, levazım 

müdürlüğü emrindekı bır, iki memur 
tarafından idare edilmektedir. Bele. 
diye reisi bu mübayıı.atın ehemmıyet
li bir yekun tuttuğunu, ayni zaman
da bunların tesellüm edilmesının de 
başlı başına ve mühim bir iş olduğu. 
nu görmüş ve bu işte bundan sonra 

Van gölij için 
yapllan 

motörler 

• 
yenı 

bitiyor 
mübtt1kil bir teşkilat tarafından yapıl Van gölündeki işletme işleri İktısat Vekaletine geçtikten sonra 
ınasrnı ileri sürmilştiir. · b"k d"l · b 1 göldeki nakliyat için esaslı bir proje tat ı e ı mıye aş anmış-

Daimi encümen, Muhidrlin T:ttün- 1 k ·ı ·· ı k 
tır. Kasnnpaşa havuzlarında yapıma ta ı an motor er y az a a

dağın bu fikrini tasvip eylemiş ve 
belediyenin 937 masraf bütÇ<!ıw1e ye- dar gölde işlcmiye başlıyacaklardır. 
ni yapılacak teşkilat için tahsisat Göldeki nakliyat m evkilerine.---·---

koymuştur. isk~leler ve rıhtımlar yapılmak - Oturan 
Şehir meclisi, Dahiliye Vekaleti ta. ~ad r. Ayrıca motörle rin o r a da 

rafıncian ~a kabul. cdıld~i -tct.ktlircj.e 'inşası için de göl sahilinde kü - I ol 
l:azıfJ.1.! bırde~. ıt• :: ·e;ı ışe başla:;a- ük mikyasta bir şantiye k u rul - span y 
c-ak ıılaıı bu musb.t.l heyet karirnstA, ç d B d b k göl ci- T / 
220 lira ücretli bir tesellüm amiri ile makta ır. un an k~şb.a 1 vapuru 
35 lira asli maaşlı bir şef ve şimdi varında bulunan es 1 ır p etro 
belediye levazım ~aıresinde çalışan- kuyusunun yeniden işletilmesi 
hı.rdan ayrılacak iki memurdan ve bir için yapılan tetkikler muvaffa -
odacıdan mürekkep olacaktır. kıyetli neticeler vermiştir. Ku -

Bu heyet doğrudan dnğı·ıJyn makn- yu, bu mevsimde işletilmeğe 
ma bağlı olacak ve hcled:ye şubelerin- başhyacaktır. Buranın istihsalatı 

ci~r. hi<;birisiniıı emri altındı bulunmı- bilhassa nakliye vasıtal arında 
yacaktır. yakılacaktır. Ayrıca Veka 1 et 

ARAZi 
TAHRiRi 
BiTiYOR 

lstanbulda ve yurdun her tarafında 
400 kadar komisyon arazi tahrırine 

devam etmektedir. lstanbtıldı da beş 
komisyon, buradaki işini bitirdikten 
sonra Sarıyeri de yazacaktır. l.;,t.:ın -
bulda müs.ıkknfat tAhriri bitmiş ve 
bir çok kazalarda bina vergisi yeni 
tahrire göre alınmıya başlamıştır. 
Yalnız Beykoz ka7.asının bina. tahrir 
muamelel'\i henüz bitmemiştir. Buna 
ı:1ebcp olarak ta Umur yerindeki 3t.an. 
dart kumpanyası için biçilen lcıynıete 
kumpanyanın itiraz etmiş olmasıdır. 
Şirketin burada.ki binalarına ve te~i
ı:1atına bir buçuk milyon lira kıtdar 
bir kıymet biçilmiştir ki, senelik ver
gisi 900 bin lirayı aşacaktır. Kumpan. 
ya bu kıymeti fazla bulduğu için ıti
raz etmiştir. Bu itiraz neticelendi!den 
sonra Beykoz kazası da Y"'ni tahrire 
göre bina vergisi vermiye başlayacalc 
tır. 

şimdiye kadar elde edilen tecrü

belerden sonra nakliyat fiyatla -
rında yeniden tenzilat yapmıya 

karar vermiştir. 

BOGAZA ve ADALA· 
RA SERi POSTALAR 

ispanya hükumetinin ba:-ıdıraı;mı 

taşıyan Cabo 'fres Torkas ishıli bir 
şilep evvelki gün Çanakkalede Hami
diye tabiyeRi öatinde kar..\ya oturmuş 
tur. Vapurun sis yüzünden rotasını 

kaybederek karaya dü~t.iiğü anlaşıl

mıştır. Vak'a yerine giden Gemi Kur
tarma şirketinin Hurra tahlisiyesi. 
ıiün akşam geınıyi otı.ıriuğ".ı yerden 
kurtarmağa muvaffak olmuştur. 

Üç agiıklar 
Umumi maae tevziatı önümtizdekı 

pazartesi günü yapılacaktır. Yetim ve 
dullarla mütekaitlerin maaşları d::. 
martın haftıuıında dağıtılmıya b:ışla. 

nacaktır. Ancak maaşlarını E•11Jiık 

Bankasından alanlar bu pazartesin· 
den itibaren paralarını bankadan ala
bileceklredir. 

Kasımvaşada 
Bir Yangın 
Oldu 
Kasımpaşada deniz hastanesinin ar 

ka kısmındaki binada dün saat 15,5 
ta yangın çıkmış, binanın iç kısmı ah 
şap olduğu cihetle kamilen yanmıştır. 
Yangının soba bacasından biriken ku· 
rumlann birdenbire parlamasile hu· 
sule geldiği tesbit edilmiştir. 

TahkikRt derinleştirilm~tedir. 

Yeni sefir, 1936 llkkanununda Att" 
kara Büyüı< Elçiliğine tal-in edilmif• 

tir. 
Kendisi, "Doğan - GUneş .. nişanı· 

nm iiçüncü rütbesini • hamil buJutı 
maktadır. 

Kara 
nakliyat 
işi eri 
Sırt hamallığının kaldınlmuı 'Ve 

eşekle nakliyatın men'i kararları kar• 
şısmda kara nakliyatı işinin bir elden 
idaresi için liman idaresile belediye 
arasındaki müzakerelere bugün tek.. 
rar başlanacaktır. Maamafih beledi· 
ye, işin tamamile liman idaresinin e
line bırakılmasına taraftıır değildir. 
Ve müstakil bir şirket '.urulması is. 
teğindedir. 

Bu itibarla, müzakereler daha bit 
müddet __ ecektir. Bu müzakereler 
devam ederken belediye tecrübe ma.
hiyetinde olarsık şehrin muhtelif yer
lerinde sırt hamallığını kaldıracaktır • 

Ancak, nakllyat işinin süratle as.. 
rileştirilmes: ~rzu e<l\ldiği için bu İ.• 

ein bir elden idaresi hakkında en geç 
mo.rtın ortasına kadar kat'i bir ka
rar verilmiJ olacaktır. 

Floryada 
Yeni tesisat 

Floryadaki imar faaliyetine Iıava· 
lann açması dolayıs. t. :,·eniden bal' 
lanmıştır. Geçen sene inşasına batla.. 
nan moderr. kabinelerin mühim kıamJ 
tamamlanmıştır. Gerı kalan kısımla· 
rı da yaz başlangıcına kadar bitiril" 
miş olacaktır. 

Mevsim b~langısına kadar k!fi 
derel·ecle kabıne inşaatı yapılırsa e&ki 
kabineler tamamen kaldırılacak ve 
bunların bulunduğu yerlerde kumluk 
yapılarak plajın deniz kenarındaki 
kısmı geni§lctilecektir. Bundan başka 
plajın gerisindeki araziye şimdilik bü 
yük mikyasta oteller yapılacaktır. Bil 
yük otelin inşaatı daha sonraya bıra. 
kılmıştır. Ayrıca halkın plaja rağbe· 
tini artırmak için esaslı tedbirler alın• 
maktadır. Bilhassa otel, içki, yemek 
ve plaj fiyatları yeniden ve asgari 
hadde indirilecektir. Her hangi bit 
ihtikarın önüne geçilmek üzere de 
mevsim esnasın<la sıkı kontrollar ya
pılacaktır. Bu sene içinde :.>laj arka• 
sında büyük bir gazino da inşa edil&
cektir. 
Diğer taraftan Nafıa Vekaleti tren 

fiyatlarını indirmeğe karar vermiştir. 
Sirkeciden Küçük Çekmeceye kadar 
olan tren ücretleri Haydarp~ - Pen• 
dik arasındaki fiyat nisbetinde indi .. 
rilecektir. iki sene evvel tatbik edilen 
komple biletlerin de bu sene yeniden 
ihda!'lı düşüniilmcktedir. Bu suretle 
tramvay, tren ve plaj iicretleri de 
dahil olmak üzere tenzilatlı komple 
biletler yapılacaktır. Otellerde fazla 
kalacaklarla plajlara abone olacakla· 
ra da mühim tenzilat yapılacaktır. 

G R i P 
Şiddetli 

Al.ay ve Şirl;eti B tyriye ıdareleri 

hu sc:rıe ilkbahar v~ ya:ı: vapur tarıfc. 

lerıni t.liğer yıllardaki zaıuanlardau 
dat.a erken tatbik etmtgt' karar ,·eı·
n.e'n•erdir. Bi!hassa lıer !ki i.d:ıreı:e 

ha1ır:ı.n son!arında ta thfü~ başlanan 

yaz tarifeleri ha.ziran başıııJ·ı tatbik 
ed;1ecektir. Ayrıca :ıer iki ıdare ıle 
biitLn yaz me,simmd·~ bilhassa taıil 
~in !erinde iskele!~\ 1..ııı Kopniye geç 
"'-~&tlere kadar v~pur işleteceklerdir. 
A vnı zamanda kop• udcıı ıskelclt!rc llc 
b;.ftnnm muayyen ;ünlcrıııdc geç 
saatlerde vapur scf~r'eri olacaktır. 

Böylelikle sayfiyeye gırtenl?rin şehir
lerden ve şrhil'de oturanların da ı:ıay . 

fiyeJerden istifadeleri temin edilecek
tir. Akay idaresi şim 'tıd.!;-ı yaptığı tet 
k ıdere gi-ire köprii'len Heyheli \'e Bii
vilkEıiiaya olıın seyahat mıidd<>tini 2!J. 
30 dakika. kısaltnbilece~ini ı:ınlan,ış -
tır. Akayın veni t.ariff'Si hıma giire 
yapılacak, Köprüden Heybeli Ye ~ü
\'İ.ikadnya 50 • 60 dakikada gı•nıP,k 
mümktln olacaktır. Ayrıca Akay ida
reı;i bütün Adalardan Anadolu vaka
f.ma da muntazam ve süratli "'ef"rier 
tesis edecektir. 

ITAkVi~BfHAVAI 
Son günierde şehirci" ~np vakaları 

c;of.ıh.11~tır. Bu çoğa •. 11· 1 sebebi, ha. 
vanın nıüh.havvıl git nesi ve b'.lhassa 
son üç glin i<.;inde ktu, yağmur, ve 
sc~uğu:l }:ısa fasılala:l<"' devam etme
!!İdir. Tes'cı"t t:dilen vak :ılnra gore, has 
talık, &yoglu, Bcşik~dfi, ve ;)ışli ta. 
:-aflarında ve şehrin diı;-cr bir çok 
ae·,1tleriı!de şiddetle tt.sirini ı::östcri
~or. 

i ki Y an prn Ba,Iangıcı 
Oldu 

Divanyolunda Liman şirketi me -
murlnnndan Ahmedin. Beyoğlu Ba.
lıkpazarmda 'Madam Marinin evle -
rinden, mangal devrilmek suretile 
yangın çıkmış, yatak, yorgnn gibi ~ey 
ler yandıktan soımı s<inciüriilmüstür . 

l 
26 ŞUBAT 1 

CUMA 
Bugünkü Hava: BULUTLU 

Buıiın memleketimi:rde hava, ıareti U · 

mumiyede Hkin ve hafif bulutludur. Şark, 
cenup ve Ette mıntakalarında da havanın 
ayni karakteri muhafaza etme1i muhtemel· 
dir. Orta Anadolu kapalı ve dii ~· .., ,..taka· 
Jar hafif bulutlu olacaktır. 

Dünkü hava 
Dün hava, nisbeten sakin geçmİ$tİr. Ya

ğıŞ ol~amı,ur. Barometre 762 milimetre, 
hararet derecesi en cok 10, en az l santİ· 
• ,.,. • .,ıuak k&Ydedilmiı;IJr. ~uzrlr, ıimal 

2 nci ay Gün: 28 Kasım: 111 
1355 Hicrt 1353 Rumt 
Zilhicce: 14 13 Şubat 
Güneş: 6,41 - Oğle 12,27 
ikindi: 15,31 - Akşam: 17,55 
Yatsı: 19,25 - Ims5.1·: 15,02 

iıtilı:ametiıı.dc.n ,.rt& lıir •uratl• emıi•tir. -
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Oviedo cephesinde 
Viyana mülaka
tznzn akisleri 

· harp siddetli 
Ademi müdahale kontro
lünün hiçbir fayda temin 
etmiyeceği söyleniyor 

Londra, 25 (TAN) - ispanyada muharebe bilhassa Oviedo 
etrafında son dere şiddetlenmiş bulunuyor. Hük\ımet tarafmdan 
neşrolunan tebliğlere göre hüklımet kuvwtleri şehrin içlerine 
sokulmu' ve tehrin etraf mda•ki sevkülceyşi noktaların çoğunu 
işgal etmiştir. 

Bayram 6Ünlerinin mü
hitn •iyasi hcUlileleri ara-
11ntla, Alman Hariciye 
N cuın Fon N öyratın Viya 
nalla Avuaturya ricalile 
yaptıfı mülakatı da zikret 
melı lazımdır. Bu mülaltat 
•onuntla nqretlüen reımi 
teblifa •, iki J evletin ıala 
/aiyetli atlamlarının ıatle • 
ce Alman· Avuıturya mü 
tekabil münasebetleri üze 
rinde tlurtluklan biltliril • 
Ji. F aluıt Fransız 6CUete
leri, Almanyanın Anfluı 
meselesini hala birinci plan 
tla tuttufunu bildiriyorlar. 
~u lauı111ta •on gelen !atı -
beler J~ ırövle hüUiın edi-

lebilir. 
Paru, 25 (Radyo)- Ga 

:zeteler •on Viyana müla
ltatınJan bahsederlerken 
Hab•burilar meıeleıinin 
6Ünün ba1lıca me6eleıi ol 
tluğunu ileri ıürüyorlar. M' 
cari.tanda Alman tahrikiı 
tının bugün artık •emere 
vermez bir vaziyette oldu
ğunu da yazıyorlar. Pöti 
Jurnal diyor ki: Ortada 
iki ihtimal var: Alman -
Avuaturya ittihadı veya 
Habıburglann Avuıturya 
tahtına oturmaıı. Fransa 
ikinci vaziyeti tercih et -
melidir.,, 

!4'akat biler, hükumet kuvvetlerini 
$~~~~~~~i~-ı-H ________ R ______________________ _ 
Jüyorlar. Şehir harabe halindedir. Mi b asi d D t 
!isler dinamit ata ata ilerlemektedir. a eş arın an es a 
Hükumet topları i.silerin iltica ettik-
leri silih fabrikasını mütemadiyen k d • • ı k 
dövmekt~ir. Madridin cenup garbin- urşuna iZi me 
de Valensıya yolu üzerinde fiddetli 

muharebeler vuku bulmuş, hükumet , t • ı • d d • ı d • 
Y?!~ ~i.~i1? o~an. bir tepeyi ele geçir- s Ur e 1 e l am e ) 1 
d.igını bıldirmı,tır. Şimdiye kadar bu 

Harap olan Malaqac:la ecnebi t epe Uç defa düşmU, ve iıtirdat edil 
gaıelcciler looliyette mif bulunuyor. 

...___ .Miler bugtin de Madridi 'iddetle 
ıiiiiil bombardıman ettiler. ve ,ehıin Uzeri 

Roma, 25 (TAN) - ~abcş reislerinin ıonuncusu sayılan Ras 
Desta geçen Kinunusamde İtalyanlara yenilmiş, kendisi de kaç
mıştı. 

Siyaset alemi ne 31 bomba attılar. Bu yüzden , eh 
rin fazlaca huara uğradığı anl~ılı • 
yor. Valensiya önünde, tayyareye 

Avrupa da y ehlike karşı kuııanıtan bir merminin i8abe
tine uğrayan İngiliz zırhlısı Royal 

Mıntakası Oak Cebelüttarika dönınU, bulunu -

Ç ekoslovakyadaki üç milyon yor. H.ldi!ıe kaza eseri sayıldığı için 
Almanın tefkil ettiii muaz • İngiltere hükumeti tarafından pro • 

~ akalliyet Orta Avrupa ve dola- teato edilmivecektir. 
" '.' 11e. bütün Avrupa üzerinde en ı•- GöNÜLLü MESELESİ 
,;• ve en tehlikeli hldiselere sebep Paris, 25 < A.A.) - İspanyada ade 

lcak bir vaziyet almıt sahlabilir. mi müdahalenin kontrolü fiili bir ıe
•I Bu üç milyon Çek Almanının hiç kil almıya ~ladığı ,u •ırada birçok 
,;'azsa iki milyonu Her Henlein'in gazeteler, mütalealar ıerdetmekte -
fiil l\ıı tnıgı ~uOtUtrnJ•Ut&ch fırkuı• dir'ler. 
buı müzaheret e iklerini ıöıtermi• Oevre gazeteei, Tercio kıtaatı ile 
nı unuyorlar. Bu fırkanın ise Al _ Fu kıtaatı üzerinde bir kontrol ic
b' an yadaki Nazi partisine sıkı fıkı ra edilmediği takdirde ecnebilerin ts 
~r :urette bağlı olduiu tahmin olun- panyaya tehacüm etmelerine hiqbir 
d~ ·ta, diier taraftan Çekoslovakya- ,eyin mi.ni olamıyacağını. zira ltal • 
llh 1 Almanların da yeni Almanyadan yanların kendi krtalarını kütle halin
lSt llf'1 aldıkları ve gurur duydukları de Lejiyon Etranjere ithal ettirmek-

•denberi görülmekte idi. te olduklarını yazmaktadır. 
"'1 ~n &ünlerde ÇekDşlovakya hüku- Petit ~ournalin Lo~~a~an iatih -

ttı bu Almanları teskin ve tatmin 1 barına gore, bazı İngilız sıyaaf ma.ha 
::~ek için yeni bir siyaset takibine fili, bu a~~ ~~ _ve.19 unda 10,000 t-

ar verdi. Bu siyasetin esası Al • talyan gonlillusUnUn İspanyanın ce
ttıanıarı, devlet memuriyetlerine al- nubunda birçok noktalarda karaya c:ı 
""'~. Alman mekteplerini açmak, Al- kanımı, olduklarına dair malumat al 
"""'dil ve kültürüne daha fazla say- mı,tır. 
: 1 ıöatermek ile hüllsa olunabilir. Fa Humanite gazetesi, Frankoya yar-
~t Çekoslovakyadaki Almanların dımda bulunmak üzere gönderilmif 

titclyetleri ve dilekleri bundan iba _ olan muntazam Alman ve İtalyan or 
;~ dtiildi. Bu ALıf'ıanların en mühim dulan zabitan ve efradının kaffesinin 

11•1deri, ikamet ettikleri sahaya eko hemen geri çağmlmuını istemekte -
~Gnıi verilmesidir. Alınanlar ancak dir. . 
h ~konomi sayesinde dahili işlerine . Londra, 25 (A.A.) - Sı~ ~a~a
~'"' olacaklar ve vaziyetlerini iı- fiıl , Fran~nm bpanyadakı gönüllu!e 

~•kleri ıibi idare edeceklerdi .. Çe- rl geri çagı~a:ı·~ suretindeki Alman
Oılovakya hükumeti bu dileii kabul İtalyan teklıfını ademi müdahale ko

ttn,•nıekte ve bunu bir ayrılma ha - mitesinde tekrar ileri süreceği ıure 
'•lctt• . . d b" b" b . ı111n bqlanğıcı saymaktadır. tın e ır ecne ı men aından ter~ • 
d D~ter taraftan Çekoslovakya için- ,uh eden haberleri büyük bir ihtiyat 

1 Ylfıyan Almanlarla Almanyada la kaıııılamaktadırlar. 
~'Yan Almanların en çok •iklyet 
) •leleri nokta Çekoslovakya ile Sov 
d tt Rusya arasındaki mütekabil yar
l lttı Paktıdır. Hepsi de bu paktın bo-
"1ıtı•- . . .. d. .,, k ~d -ı ıçın mutema ıyen u.ratma 

h •rlar. ÇekDslovakya, varlığını mu 
) lfaza için bu pakta sarılmak ihti
) lcını hisaettiii halde Almanya, Rus 
d "1ın bu pakt sayesinde Alman hu
a."duna dayanabileceiini ileri sürmek 
l\ı vı bu yüzden Çekoslovakya ile Al
t "1ya arasındaki ıerıinlik citttkçe 
11ıtıaktadır. . 
~1Ç•koslovakya dahiİinde bulunan 
,,~a~ıar, asıl Almanyanın her tıa
bu ttıle alA.kadar olduklarından ve 
"' .a~lka ıün ıeçtikçe daha bariz bir 
tı'~ 1Y•t · aldığından Çekoslovakya ü
ttJ1"de hi11olunan enditeler ıünden 

"'' artmaktadır. 

Cenevrenin 
Hallettiği 
ihtilaflar 
Londra, 25 (A.A.) - Avam Kama 

rumda sorulan bir ıuaJe cevap ve
ren M. Eden, Milletler Cemiyeti kon 
aeyinin 1920 ıeneei ile 1930 ıeneai a
rasında beynelmilel 24 ihtiliflı me • 
seleyi ve 1931 denberi 10 ihtilaflı me 
ıeleyi halletmif olduğunu beyan et
miftir. 

ltalya, lngiltereyi 
Protesto Etmemiı 

Ros De~o 

Dük dö Vındsor 
Vıyanada 
evlenecek 

Londra, 25 (A.A.) - Zannolundu 
ğuna göre Baldvin, arkadaşlarına )ıl. 
Monkton ile dün öğleden sonra yap
mıf olduğu görüşme hakkında maili· 
mat vermit tir. M. Monkton, Enzes • 
feldden dönmÜf idi. Kendi8i orada 
Dük de Vindsor'a, Dükün mali vui • 
yetini tanzim eden vesaiki imza ettir 
mif idi. Dük de Vindsor'un izdivacı • 
nın Avusturyada ve bilhusa Viyana
da yapılmasını ve bir Anglikan ra.hi· 
bi tarafından tesit olunmasını iste -
mekte olduğu zannedilmektedir. 

Madam Simpıon Hazırlanıyor 
Paris, 25 (TAN) - Madam Simp

son gelinlik tuvaletlerini Parise ıa
marlamIJJtır. Fakat kendisi Riviera'
dan ayrılmamaktadır. Bun un için 
kırk kadar koıtüm k~küne götürüle 
cek ve kendisi bunlardan istedikleri 
ni aeçecektir. Anla,ııan Madam Simp 
son mavi krepdUfinden bir koetüm 
y,aptıracaktır. Mavi, onun en çok be
ğendiği renktir. · -----
Fransanın 
mOdafaa 

pllnı 
Parla, 25 (A.A.) - Mebuaan ordu 

encümeni harp halinde milletin t efki 
li.tlandınlması meselesi hakkında Da 
ladyenin izahatını dinlemi9tir. 

'*-o~ &ünlerde alınan malumat, Ç• 
lltı 1 0 V&kya hükumeti tarafından Al
,,:nlara kar,, alınan müsaadeklr ha 
~t: Almanların hükumetle tefriki 
~ e.ıye bqlamalarına yol açamıya
hil· tır. Bu yüzden Çekoslovakya da-

'"<le bir ilıtili.1 veya isyanın kop
::"'•· vı Almanyanın bu ihtilll veya 
,1Y&nı besl•mesi ihtimali ortalıfı de
~" thditelere düfürmektedir. Böyle 

Londra, 25 (A.A) - Bir ArMri. 
kan Ajanımm verdifi haberin tenine 
olarak. Sallhiyettar mahfiller NegU
.Un taç tenliklerine daveti dolayııile 
İtalya hükfunetinin bir protesto gön. 
derdiğinden haberdar değillerdir. 

le 'kalmaz, bundan bqka bütün Or
ta Avrupayı, belki bütün Avrupayı 

tehlikeye dUtUren bir vaziyet vücuda 

Harbiye bakanı, sulh zamanında 

memleketi hazırlamak ve harp zama 
ıiında da idare birliğini temin etmek 
bakımlarından milli müdafaa bakan 

'k hl~i~in vukuu yalnız Çekotlo
Ya ıstıkrtrı.,ı tehlikeye dUtUrmek 

ıetirir. 

llnİer Rııo DOGRUL 
hğmın eaulı rolü itibarile birinci de. 
recedeki ehemmivetini Köatennittir. 

Araştırma neticesinde Ras Desta 
ele geçirilmi' ve vatan haini sayıla. 

rak derhal kurşuna dizilm~ auretile 
idam edilmiştir. 

İtalyanın Habeş Umumt Valisi Ma. 
ttşal Graziyanı bunun U:r.erine M. Mu 
aoliniye şu raporu göndermi§tir. 

"Her vakit gibi emirleriniz yerine 
getirildi. Muvaffakıyetin bütününü 
ellerinize sunmak için hareket ediyo. 
rum. Muzafferiyetimiz. İmparatorlu . 
ğu medeniyet ve ma.muriyet ile be· 
zemek için bütün yollan açmış buJu. 
nuyor ... 

Ras Desta henüz 35 yaşında idi. 
İtalya - Habeş harbi sırasında ce
nup cepheeinin kumandanı idi. Hare. 
ketleri İtalyan ordusunun Ras Na.si. 
bu ordusuna karşı taarruzunu gecik. 
tirmişti. 

NEGOS HA TJRA TINI YAZIYOR 
Londra, 25 CTAN) - Habeş lm. 

naratoru Haile Selbiye Bath kasaba 
•ma hakim bir yerde bir kaç dönüm
lük bir maliklne edinmiş ve burada 
yerleşmiş bulunuyor İmparator hatt. 
ratmı yazmaktadır. 

Haile Seli.siye şimdiye kadar 
4000 ~müş parçası satmış bulunu
yor. Fakat eski İmparator Cibuti -
Adin.baba hattındaki hi&Belerini sa. 
tarak 200.000 Sterlin edinmeyi Umit 
etmektedir. 

Sof qada bir 
Casusluk 
Davası 
Komıu Bir Devlet 
Hesabına Casusluk 

Yapllmıı 
Sofya, 25 (TAN) - Komşu bir 

devlet lehinde casusluk suçuyla mah. 
kemeye verilen Marin D. Karadimit. 
rof namına bir Bulgarın ınuhakeme 
sine burada yeniden baJsılmıya başlan 
muttır. 

Bildirildiğine göre. w çlu Karadi
mitrofun belleyiş kabiliyeti çok kuv. 
vetlidir. Bu zeki.Bmdan bilistifade 
1933 yılından 1938 ya kadar Bulga. 
ristana kom,u olan bir devlet lehin
de caıualuk yapmıştır. Müddeiumu. 
mt. bunun idamla cezalandınlmasmı 
iatemektedir. Bir zamanlar, Tilrkiyf' 
hapisaneler:inde yatan ı,ahitlerden 
Stoyan Arşinkof ile lvan Nik. Stavre. 
tin 11<>n duruşmada bulun.mamalarm
dan dolayı muhakeme, bqka bir gll. 
ne tehir edilmiştir. 

Rusvaaa 10 Alman 
Hudut Harici Edildi 
Londra, 25 (TAN) - Moskovadan 

gelen haberlere göre Rus hükftmeti. 
gec;en nkklnundan beri mevkuf bu. 
lunan on Almanı memleket hududu 
haricine tebide karar vermiıtir. 

, 

' 

Seyhan 
Gene 
Yükseliyor 

Adana, 25 (Tan muhabirinden)
Seyhan üç metre kadar yükselmiş 
tir. 90 santim daha yükselirse şehri 
su basması tehlikesi vardır. Vilayet 
tarafından bu vaziyete karşı tedbir 
ler almm~tır. İstihkam t aburu san
dal ve tombazlarla hazır bir vaziyet
tedir. Kadir li çiftliği , Havutlu, Bu -
cak mıntakaları su altındadır. Nehir 
kıyısındaki mahalleler halkından bir 
çokları her ihtimale karşı evlerini 
terketmişlerdir. Nehrin daha yükse
lip yükı:ıelmiyeceği henüz belli de -
ğildir. 

Mısırı 
Cenevre ye 
çağırdık 

Ankara , 25 (Tan Muhabirinden)
!rlısın Milletler emiyetine davet ede -
ceğimiz ha.Kkmda 10 gün evvel verdi. 
ğimiz haber, t ahakkuk etmiştir. Ha -
riciyemi, Milletler Cemiyeti umumi 
katipliğine Mısrr devletini Cenevre 
müessesesine iltihaka davet ettiı;imi. 
zi resmen bildirmiJitir. 

Bu talebimize Efganistan ve Iranın 
da iştirak etmeleri beklenmektedir 
Nahas Paşanın Ttirkiy ,yi ziyareti. 
Montrö kapitülasyonlar konferansın
dan sonra olacdctır. 

Türkkuşu 
hava seya
hatı hazırladı 

Anlıara, 25 (Tan muhabirin -
den) - Yann saat 9 da Türkku
fUnun yeni tayyareleri memleke 
tin illt büyülı hava seyahatine 
çıltacaltlartlır. Türk Hava Kuru · 
mu, l%171ir, Atlana ve l.ıanbul 
için yeni tayyareler ı•marlamıya 
karar vermi1tir. 

Türk Hava Kurumu umumi he 
yetinin, 8(1fvkilimi:zin reiıliğinde 
levkalade olarak toplanması kuv 
vetle muhtemeldir. 

3 

flfK 
Esnafın Terbiyesi 

Terbiye sözü limon yumurta ile 
yapılan salçadan tutun da hay,·ana 
takılan dizgine kadar alem olduğuna 
bakarak biz de pedagojiden dressage 
denilen talime kadar biitün c)ğretme 

ve öğrenme hart'.ketle:rinin ne telak. 
kilere uğradığını kestim1ek -biraz 
da garip bir mü~ıede bile olsa-
hayli kolaydır. 

Ne ise, terbiyenin bize ne anlattı

iını araştınnadan ziyade ben bura. 
da esnafın ve atıcılann halka karşı 

göstermesi lazım gelen edep \'e terbi. 
yeden bahsedeceğim : rnnmıi bir ka
ide olarak söyli,rebillrim ki; bizde 
esnafm müşteriye karşı aldığı vazı 

, ·e ta \U en kiiçiik tfo.aret ve nezaket 
kaidelerine bile u~·maz. 

Herşe~·den e\"\'el satıcı, müşteriyi 

aldat mak fikrile meşbudıır. Ona ma. 
lmı pahah)"a satmak. miimkiin olur. 
sa elisik , ·ennf'k \•e çüriik ç.ank şey

leri siinnf"k ist er. Bunun perk az ist is
nası vardır Biraz ~özü açık bir mü!J. 
teri için bu alı wrişlerde daima sa.
trl'ı ile kavga et mek mukatlclerdlr. 

l\~esPli bir ı.orta1ml s9rarsmız: 

- Kaça? 
- Yedi kunış ... 
Halbuki mal iiç buçuk, dfirt kuru,_ 

luk. Cevap \'ennezsini:ı. llC'rif bağı. 
nr. 

- Efen<li! Srn ele nr. Param zor-
la cebinden alacak de~ilim yal 
Dunır, Cf"\'tlp \"erirsiniz. 
- t'ç kuruş . 
_ &>rf"kf' t ,·ersin ! Amma sm por. 

takat ~;yemt"'l.sin ! 
Elma sorarsınız. 

- Altmış kuruş <lrr. Siz: 
- Otuza olmaz mı? derseniz. He.. 

men ala~·a başlar. 

- Kiralık malımız yok! 
Ka7.nra : 
- ~ıı ~ii riiı.!ii ko~'llln ! der5enb: ala

,.a~ız "" h:lfif t'evap: 
- C'iiriiklert kı\\"Tlanam mı ,-lye. 

<'ek~ .. Tfü: -.ecer f"1i :t1m:ul~k ki ; ve höy. 
1.-cf'" param-ıla hakarPt e u~nt"ml7 .. 
Tinnn he lrflh•t>Yf', rolise, sulh hakimi· 
rıf'! !ôiik a , ·Pt r ılt im1'iin ,·oktur. ÇUnkU 
hn hir t'ii r\i'l'I rtr«il, frrhh·rsldfktir. 
f ..ltkfn hr"ll , .. ,hil Mın:tflllnn ticaretini, 
ht-rn rniicfr..;1..,.hı keyfini bozan bir 
t"'""; •. ,. .. ;7r'rtir. 

Ar.n' u• '1h·onım. "rnc;;ırn f n!'ln,·et 
n r f\<TM ml" rmı rrn '"ntrlerci e o'kurluı~um 

'"'" lkr\'leri. mncıi <i """"-""'"· H!ôin.n 
flpro;lt>rl , .,. temsil gö fPr·ırrt triht 
mpc;rrfl lr lprf 1trn!M'ln hir ite (1ilkH1c 
, .. :nst fın ,,,_ırki ff'Thiyeı;;İ) h~,_kmıla 
ıın.,,.r "'"' •1{ 1mN0111r PNil\ iln hft'l"n"le· 

~; hirn 7 t-"""" ,.+ " hnrn onhrn hı>m 
h i .... nr ~r .. ,ı~ .. hii;\·iik İ;\ irk ı>tmfc;; olur, 

YENi BASILACAK 
KAGIT PARALAR 

MaliyE> Vekaletinin lngilter~ye si • 
pariş ettiği 50 ve ıooo liralık kağıt 
paralarımızın basılmasına deva .rı e
dildiği gelen haberlerden anlaşılmu
tııdır. Vekalet diğer kağıt pat"Rla"1. 
mızın da yeniden ve yeni harflerle ba
sılmasını esas ıtibarile kabul etmiş
tir. Bu paraların satın alınacak yenı 
bir taydos makincsile Istanbul Dam. 
ga matbaasında basılması düşünUI -
mcktedir. Böyle bir makinenin 150 
bin liraya satın alınacağı an!aşılmak· 
tadır. Halbuki hükumet devlet talı\ iL 
!eri ic:in her sene Avnıpaya 60 bin 
lira kadar bir para vermektcl:r. Bıı 
makine ile ayni zamanda posta pı:Jla
rımız da basılabilecektir. 

Dobriçenin ist iklaline 
Çah$.anlar 337 Suçlu 

Bükreş, 25 {TAN) - Dobricenin 
istiklaii uğrunda çalışmak suçuyla 
Dobricede tevkif edilen Bulgarlardan 
337 kişi Silistire mahkemesine veriL 
mişlerdir. 

YÜZ INGILIZ 
MÜHENDiSi 

GELiYOR 
}5arabükte kurulacak büyük de • 

mir sanayii fabrikalarının insaatını 

yapacak olan İngiliz şirketine .men -
sup yüze yakın lngiliz mühendi!d bu 
günlerde şehrimize geleceklerdir. 

İngiliz mllhendisleri buradan An -
karaya ve oradan da Safranboluya 
~i~eceJrlerrlir. 
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eden sevgili ler 
65 Yaşındaki kadın 

beraber yaşadığı genci 
odasına kilitledi 

Dün Silivrikapıda geçen bir kıskançlık hadisesi, me,hut suçlar 
müddeiumumili ğine kadar 1relmittir. Silivrikapıda Mustafa kızı 
Münevver adlı 65 ya.ında bir kadın oturmaktadır . Münevver, 
,ıekiz aydanberi 30 yaıında Mehmet oğlu Ahmet ia.minde bir 
gençle beraber ya.ıyormuf . Dün Münevver be• kuru.luk bulama 
almıt, bir ıoğanın batına da bir yumruk vurmu,. Evin ıedirme 
kurulmu,, yemiye b~tlamıf. Ahmet bu sırada yanına geJmi': 

- MüneYver şu bulamayı ber ıber 
)>iyelim, canım çekti, demiş. 

- Hayır, kat'iyyen olmaz. 
- Benim de beş kunı~luk helvam 

\'ar. Onu da ortaya korum, onu da be. 
ı·aber yeriz. 

- Bir lokma bile vermem. Ben hel-
\"8 Cilan istemPm. 

- Ya!. Demek ki, benim senin ya. 
nında bt-ş kuruşluk bile itibarım yok 
ha .. 

iki arkadaş 
mahkum 
oldular 

Dün meş••uı: suçlar .ç:n nöbet tuta:ı 
aslı ye dor .h. neti ceza mahk••:n ~;;:ne 
!ıır sarhoş!u < \'f' J.:Ontı-.. hakaret da va. 
3ı gelmiştır la iia ~ı,dur: Karagun_ı

riikte otın .. , y.rnn t.ıı yaşında Ah. 

m~t oğlu .:i..tb.thaddirı!t Osnıaıı oğlu 
G.ıiür, dün sabah srahıı::; olm:ı~h r v1.. 
ı,oknkta ııan atmıya ~·a.şlanuşhn l'o
lis Recai bunları yakalamak i~temiş. 
Fak3t Gafur polisin ı.•tarını dı ıle·nı... 
miş ayni zamanda da sesin! y'ıkr.r>ı 

ttrek ve y..ımrıığı.ın.1 bıkarak P''ı:se 

-, -

Başkası ile 

konuşmasını 
istememiş! 

S ultaııahmet birinci ceza 
hakınıı dun Hiiseyin is

mınde birisini 4 güı~ hapse ve 
4 lira para cezasına mahk(ım 
etti. 

Hüseyiııiıı Bakırköyüııün O. 
0na11iyo kôyünde oturan da
vacısı Mes'ude isıııınde bir ka 
dıııdı. Hüseyıııle beraber ayııı 
evde otururlarmış. Hüseyin 
karısı Ayşenin Mes'udenin o
dasına gıtıııesıne ve onunla k .. 
ııuşnıasına müsaade etnıez · 
nıiş. Evvelkı gün kocası ev
de yokken Ayşe yavaşça Me
sudenin katına çıkmış. Hüse
yin eve gelince karısını yine 
orada görmüş. Ayşeyi haşlar
ken Mesudeyi de tahkır etmi~ 
tir. 

Hakim Reşit suçluyu sorgu 
ya çekti. Hüseyin suçunu ol
duğu gibi itiraf etti: 

- Evet hakaret ettim. Çiin 
kü karıma laf anlatamadıın, 
onunla konuşmasını isteıni • 
y.ordunı, dedi. Hakim, sabı -
1<ası bulunınıyan 

cezasını tecil etti. 
Hi.iseyinin 

hücum etmiş ve göğsilnü yumııukla. c:=============== 
1:111:. Huna r .ıfr•n~n poııs ,·aıifesıni ya-
f•&.rak iki arkada-sı kı rnkol~ t:" irmiş. Şark Demiryolları 

Şirketi Aleyhine Dava 
Şark dp:ı•ır yol r;.rı uzun senelcrdcı. 

Mnhl<cm"'• her iki arl\etdaşm bdr. 

ho~lukla::-ı:n ve fazla rlarak \3:ı ftır ııı 
poli~ hak ıretinı sa.,ıt gördü Gafu
ru 35 ~n hapse \"~ 8abahadd. ıi 6J 
1
. , , t h rı hiznıetmde raııştırdığı mem ırla. 

Bugün M E 1. E K 
ve SAKARYA 

sinemalarında 

B Ü L B Ü L L .E R '
1 

ÖTERKEN 1 

Mümeaaili: Altın sesli ve altın saçlı yıldız 

MARTHA EGGERTH , ............................................ . 
6 •••••• • Sinemanın en büyük utistleri 4 •••••• 

F R EDE RIC MARCH 
WARNER BAXTER 

ve LtONEL BARYMORE 
Pek yakında S Ü M E R Sinemasında 

ZAFER YOLU 
••••••büyük filminde görüneceklerdir. ••••••" 

Belediyenin Yardım 
Edeceği Müesseseler 

Belediyenin 937 bütÇeSi muavenet ı 
faslına 2 bin lira Turing klübe, 250 
lira ~filli lktısıı t ve Tasn rrnf cemi ye. 
tine, 500 lira Bakırköy Doğ.um evir:e, 
8 bin lira fostiv:ıl komite~ine, ~696 
lira Haliç tdman klübüne bin lic a kan 
tar ve mem•ır· v.:ı miistnhdenıı,,r:nin 

eytam ve eraın~iine, 250 lira Çocuk e. 
sırgeme. kurumu Eminönü '! ıbp~in2 
yardım olmaK üzere 16196 lıra tahsi. 
sat konulrnu~•ur. 

Bir L af Atma Meıelesi 
~uyucularrmızdıtn Süleyman. Ne

dim ve İhsan imzalarile aldığımız. 
mektupta, bir laf atma yüzünden çı
kan hadise hakkında yazılan bir yazı 
iizcrinde İT.ahat verilmektedir. Oku
yucularımız diyorlar ki: 

"- Üç aydanberi Beya7.ıt vezneci
ler. Külhani sokakta otunnııktayı?~ 

Karşımızda bir doktor oturmaktadır. 
Bayramın ikinci ~nü. öğle Ü?.eri 
Dr. un seksenlik babası ka~ımızdaki 
mücellidin dükkanı kapısında evimi
zi göstererek ve birimizi kasrlederfli< 
ağıza almmıyıı ra k tahkir ve tehdit
kar sözler sarfettiıhnden karıı kol va
sıtruıile bu meselenin hallini cürmü 
me~hut mahkemesine bildirdik. Mu
hakeme olduk. Ancak rloktorun ba

ÖLÜM HABERLERi 

İrtihal 
Bayan Vecide Hulf.ısinin eşi Zey -

nep Nedim Oyvar, Nevgecc Erel, Rcs 
sam İhap Hulusi, N'ihad Hulusi, Ya
\"UZ Hulf.ısinin babaları ve Mahmut 
Nedim Oyvar ile Doktor Şinasi Hak
kı Erel'in kayinpcderleri 

BA\' AH~IET Hl'LUSI 
dün gece Şişlideki evinde vefat et • 
miştir. C<>nazcsi bugünkü Cuma gü
nü saat 12 de Şişli Ha!ıhıkar '""·'lzi cad
desi 274 numerolu Cafer Bey apartı 
manından kaldırılarak Teş\·ikiye ca
misinde namazı kılındıktan sonra Fe 
riköv kabristanına defnolunacaktır. 

Şehremini H alkevind• 
Kongre 

ŞelırcmlııJ Halli.evinden : 

BRJÇ 
MESELESi 

• • 6.7 

• 7.5 

-1 R.D.8.3 

+ K. 
• R.3.2. 
. v. 
+ A.D.V • -..- --.· "" 

• 
w s_~J ! 

• D.6 
'I A 
• A.D.8.6.2 
+ - -

5.3 
IJ.10 
R.10.9. 4 

1 
ı 

Koz pik. (Si oynar \'e..7 leve yapar. 
* Bu meselenin halli 28 şubat pa· 

zar sayımızda çıkacaktır. 

21 1ubat pazar •ayımız.da çc • 
kan m•elenin halli: ' 

• s 
• 9.7 

• 10.8.3.2 

+ R. V. g 

• 1.3.2 

• 'V.8.15 
• 4 
+ s 

D 
• t(,,, 

. ~ 
V.8 " 

• D.5.4.t 1 
• ~ v !_ 
+ u 

• R.J0.3 

+ A.D.6.S 

•+ A. 
Kozeuz o.ı .... nıyor. (S) oynar ,.e 

dokuz !eve yapar. 
Kağıtların vaziyetine göre dokuz 

~e:e hazır; fakat empaslan yapmak 
ıçın yere iki defa geçebilmek lazım. 
Bu elin bütün inceliği o noktada. Bu 
mülahaza ile CS) şöyle oynar: 

1. - (Si kör (10) lusunu oynar 
ve (Nl dRn kör CV) sini kor. (E) 
kör (D) ı i!e alır. 

2. - ( E) trefl oynamak mecburi. 
yctindedir. ( S) (A) ile alır • 

3. - (S) kör (R) smı oynar ve yer 
den (A) ile alnw:t' ,,,,.ı 

'*· - Yer acn xuçuK vıK oynayı.(f"" 
( E) ntn cvı sine emp811 yapar. 

:5. - (SJ pik (R) smı alrr • 

6. - (S) kör (3J lüsü ile (N) da.ki 

(8l liye el vedr. 

Bundan eonra Ahmet te bir so~an 
kesmiş, o•lanm bir kö~inde helvasi
lE: beraber yemrğe başlamıştır. Fa • 
kat, bulamadan kendisini mahrum e
den ~iünevvere kızdığı için onu terk 
etmek üzere hazırlanmıya da ko~:u1-

muştur. Müne\'Ver, bunu !ezmiş ve dı
§anya çıkarak Ahmedin otm duğu o. 
danın üstüne bir kilit v•urmuş, aya,{
kabılannı sakladıktan ~onra sokağa 

~ıkan Miinevver, oğlu :Mustafayı anı. 
mıya başlnmış .. Odada kilitlenen Ah
m~t adamakıllı bir da.yak yi;~ceğini 
tahmin ettıgi ıçin od~ıl.ln pencnresin. 
rlcn atla)ıp kacrnış. kaçarken kemli 
eşya sile O\!rA bcr Münevverin klzma 

ait eski bir mantoyu da almıştır. Çün 
kü Münen er Ahnıedın paltosunu sat
tığı içın orı '; 

ı·a p.ıra .E:za;,il:a nu ı •. ım P' •• G.ı. 

fur derhal tevkıt ecıilı · iştir. m nihayet ıu:k az n il tarda taz.ıı n.:lL hası Kamil Zeki. miiddeiumumilikte 

:l.7 şubat oumartesi gunü saat 15 te 

evimizin dil, tarih, halk dersaneleri. 
kıtapsara.y, spor kollarının; ~ı:s ~ubat 

pazar günü saat 15 le ar, gösteril, 
sosyal, yardım kollarının kongresi 
vardır. Uyelere da\'etiyeler gönderil. 
melde beraber adreslerini değiştiren 

arkadaşlarımızın ds o gün hazır bu
lunmaları rica olunur. Kongreden son 
ra gösteril kolunun hazırladığı piyes 
seyre<lilecektir. 

7. - Yerdeki sağlam küçük piki 
alır. - Evin lçinrh• kızımııı m:ıntosunu 

ı;ıyerıı!in, cı ~rni:tır. 
Ahmet, evden uzaklaı,ırkf'.n dar bir 

sokağın içinde Müne\-verle oğluna 

rMtlamıştır. Tenha sokaktaki b.ı 

rastlayış .Ahmedi korkutmuş: 

Bayram Günlerinde 
Cürmü Meşhut 

Hadiseleri 

vı:r ıneği k.ıbul et mi§ ·.-, bıı pat·cı.y· ::lıı- vaziyetini kurtarmak için hu rHirUst 
g:tmıya n ışlamıştır. 1 rumıinnt mik- hnreketimize karşılık olarak. kızına 

ıaıının ye .f:nıı elli h:n liradır F~kat laf atmai< harli~~i e-ihi bir irlrlia or
ı;ıı: ket mü·:~1 ~un ün ke'l•1isinc ·]f" bu ta va sürerek mukllhil da varla bulun-

mak istediyse de ayni l'!Rııtte yaprlı:ın 

T oroa Gençler Birliğ 
Kongresi 

8. - Yerdeki sağlam kilçtik köril 
alır. 

9 ve 10. - Yerden karo oynaytp 
(E) nin (R) sını çatala düşürUr. 

- Ben gidiyorum. Paltomu aldım. 
Bana verdiğiniz mantoyıu da yeni gi. 
deceğim evde giymek üzere aldım. E
ğer razı değilseniz vereyim, dem:§. 
Ye başını kurtarmak için de vermio. 
tir. 

Bundan !Klnra Münevver pofüıe mü
r:ıcaat etmiştir. JJdıa,.ında: 

- Ahmet, evhni soydu. Kt::ımın 

mantosile, oğltırr.u.1 içinde 11ekiı lira 
bulunan pkltost.nu ç:ıldı, demi~ti··. 

Bunun Ü7.eıine Ah rıet yakal .. nn11; 

Dört bay aın zim..ıı.de ı~tanbıt: me~ 
kıt suçlar müd:Jeıumı.miliğine ~3 iıa
diFe intikıtl etmıştir. Rvnlann c;.ı?L: 

~arhOYlakla. sar\ıu~kı.ta11 doğma :ıu\'· 
l~rdı ... Yalnız ~iıı.~i kazaen ölil n \.:. 

kasıdır. 

\"t' müddeı.,n•ıımi;ıtc \..,:-ilmi,• ' r. ,·;,ir. 
mu meşhut mi.ıJdciıı:numisi H:krr.et 
~.mel, Ahr.:edi • SU<:t.}ıu sabit '$ irn.e
.ı:~i için 4;ııkibata :u:r.um görmeıl'ı..; ve 
kendisinı "'"brbrst bır" km ıştır 

Ankara, feragat ve fedakarlığın en füıtiln örnekleri. 
ni gÖ8teren bir mucizeler ve harikalar şehri. 

* • * Binbaşmm ailesini görmek için Cuma günü Tcl<li. 

r...:ktardn ikram:ye erılmiştir. fI&lb ı 

;;., memu·l.1.:-a dafrıtılan para ou!lerce 

memura taksim edilecektir. Emektar 
rt1emurlar b . vazıyet :<al'şısın.fa uzun 

srneler et •itleri hıuıtt hakkır~ ara. 

nıak için Ş11·1< demiıyolları şi:ketı:ıi 

Java etn·cğe k:ı ra r lı::, mıı;}l<>rd: ~ ~k· 

rrurlar bu h •• klnrmm roüdafaao.::ını t'S

k Adliye \·cı:.li ı\fahınut Esat Boz. 

ıcartt.a.n rica et:ınc;!erriir. Memur.arın 

ı;ırketten ıstiycceği ikramiye yı't.ünu 

300 bin lira;ı bulmai-.ta1.r. 

duruşma esnnsında aı::h nlnııyırn hu 
iıidia bir netke \'ermedi. İspat erli
Jemiyrn hıı iclclia hnkkınrlıtki yazılan
!E1rın ta~hihlni rfoa ederiT..,, 

Bakırköy Cürmü Meşhut 

Müddeiumumisi 
Bakırköy meşhut suclar mü<ldeiu

mumiliğini yapan mürtrleiumuıni mu. 
avinlerinden Hnkkı Şükrü. Bakırköy 
meşhut suçlar mıthkemesinin lağvı ti-
7..crine merke7.e almmı~ ve ıtsli \"azife
sine devam etmiye ba~lamu~tır. 

Toros Gençler Birliğinden: 

Cemiyetin senelik kongresi 28.Il.37 

ııaat 14 te Eminönü Halke\inde ya

pılacaktır. Bütün Toroslulann gel -
mesini dileriz. 

Bir Çicuk Yaralandı 
Nuruosmaniyede oturan 6 ya.-;an -

da Ömer ismindeki çocuğa şoför Dur 
sunun idaresindeki 1069 numaralı o
tomobil çarparak yaralamıştır. Ço • 
cuk tedavi altına almmış, şoför de 
yakalanmıştır. • 

,. D lHS.AN ~AMt 
Bakteriyoloji Liboratuarı 

Umumi kan tahliliıtı frengi 
noktai nazarından (Was.qerman 
ve Kalın teamillleri) kan klirey· 
\'atı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi. idrar, bal -
~nm, cerahat. kazurat \'e su tah· 
lilıl tı. Oltra mikrmıkopi. hueusi 
aşılar istihzan. Kanda lire. ~e -
ker. Klorür. Kolle8terin miktar
larrn1n tayini, Divanyolu No. 113 

' - Tel. 20981 , 

Taliınlcrimiz çok ilerledi. 
Mükemmel silah kullanıyoruz .. 
Dört arkadaş bizi muhabere kıt'asma ayırdılar. 
Şimdi muhabere stajı yapıyoruz. 

ğe gittim. Aradan geçen üç gün zarfmda Mustafa 
Efendi ile bir iki defa görüşmüştüm. Fakat Muazzez. 
Hanıma m~eleyi açıp açmadığını soramadım. Dilim 
varmlldı. Bağ köşküne gittiğim 7,a.man Mustafa E. 
fendiyi meşhur armut ağaçlan altmda buldum. Haf
tanın yorgunluğunu pek tıevdiği bahçesinde nar~le 
iç.mekle geçiren Mustafa Efendi beni görünce pek 
sevindi ve !ıemen içeriye a;eslendi: 

[llAK1KI İNKILAP R0~1:ANI] 

Asker ocağı, zaten hadiselerin terbiye ettiği ben
liğimizi bir törpü gibi işledi. Sertleştirdi. Şimdi zağ. 
h bir yalın kılıç gibi çarptığımız yeri ikiye bölecek 
kadar kuvvetliyiz. 

- Çabuk biT.e birer kahve! 
Sonra bana dönerek tıordu: 
Şekerli olsun değil mi? 
B~rmlıı. taMiik ettlm. 
Feriha Hanımı görmek istiyordum. Meydanda 

yoktu. 
Onu ıııonnrya vel!lile olsun diye: 
- Mustafa Efendi, dedim, Muazzez Hanrm ne 

halde? 
Mustafa Efendi nargil~inden uzun bir nefes çek. 

ti, esefli e11efli ba.tınr &alladı: 
- Sorma evllt, o bir yürekler acım iş oldu. Onu bu 

eabah yolcu ettik, bereket bta.nbul& giden bir aile 
vardı. Kattık yanlarına! 

- Vak'ayı na.srl töylediniz'! , 
Binbaı,mın kızından Alla.h razı ohrun .. Öyle akıllı 

eey ki. Ne yaptı, ne yaptı, !indire, ıindire, al13tJra a 
lıştıra öyle bir söyledi ki zavallı afyonlaşmış gibi 
oldu. O kadar ki giderl<en göz yaşlan geldiğinde:l 
d aha azdı .. ~nçtir, unutur, .uman neyi unutturmaz 

ki! .... 
- Feriha Hanrm nud ! 
- r.iv:a ıı:rlhi m.ua.llah.. Ba.basmı da. 2'<5rdükten 

E~ eri lıomlıyan: 
sonra artık bizim evi yndırı;amaz oldu. Dugün bi
zim bacı ile onları CKayaş) a yolladım. Yemekler 
yapıldı. Iki araba oldular. Ankaranıızın eğlence yeri 
yok sanma~ınlar. Biraz hava almış olurlar. 

Artık Mustafa Efendinin söyledikleri kulaktan _ 

ma girmiyordu . 
Buraya onu görmek için gelmiştim. Demek ak. 

şama kadar da beklesem görmiyecektim. lçime ta~ 
gibi bir ağırlık çC>klti . 

O şen, latifeci Mustafa Efendinin her lakırdısı 
~imdi diken gibi batıyordu. Ilk defa kendimi bu 
yalçm dağlar arasında yapyalnız gördüm. 

Mustafa Efendinin yemeğe kalmam için .gösterdi. 
ği israr beni büsbütün sinirlenrlirdi. Tozlu dağ" yol
larını cehenneme çeviren bu öğle güneşi altında 
eehrin yoluna düştUm • 

* * * Bugün Meclisteki arkadaşlar arasında bavram 
var. Bizim tevellütlüler silah altına alınıyor 
Binbaşmm dediği çıktı • 
Dört arkada.ş sevkiyat şubesine gittiğimiz vakit 

giyeceğimiz elbiseleri hazır bulduk. Bizi istasyon 
arkasındaki yeni zabit namzetleri talimgahına sev. 
kettiler. 

Yüz elliden fa7Ja mevcudumuz var. Bir taraftan 
da artıyoruz. Dk yazılanlar biz olduğumuz için daha 
ilk ı:-ünden kıdemli olduk 

31 - MohmucJ Atillô AYKUT 
Binbaşı Fikri Bey talimgiı.ha gel~eğinden bahset

mişti. Ondan aldığım M>n mektıupta i<ıt'asiyle be
raber ileri hata geçtiğini yazıyordu. Şu halde gele. 
miyecek. Fakat şimdiki kumandanımız da pek 
centilmen bir kaymakam. Talimleri teftiş ederken 
bize teşvik olsun diye J<endi aramıza karışıp hare _ 
ketlere iştirak ediyor. Hele (Yere. yat!) kuman. 
dasına karşı elbiselerini kirletmemek için yerin te. 
miz tarafını anyan bir arkadaşı mahcup etmek için 
o ütülü elbisesiyle kömür tozu karışık c:amurlu 
toprağa bir yatışı vardı ki hepimiz şaştık. Kuman • 
dan bu manevraj, yaptıktan sonra pek nazik bir 
sesle : 

- Efendiler ,dedi. düşmnn ate~i karşısında kal _ 
dığımz za.man siper almak için yerin temiz tarafını 

mı anyacaksmız? 

Haklıydı .. 
Ve bu bize öyle bir de1"8 oldu ki günlerce yaptığı -

mız ekzersizlerden daha çok istifade ettik 

* * "" 
Bu akşam Mustafa Efendinin mağazasına. uğra. 

dnn • 
Kendisi yoi<tu. Bir mektup yazdım, bıraktım. Cu

ma günü kendi~ini ve binbaşımın ailesini görmek 
tı:in yanma geleceğimi haber verdim. 

Artık bu eefer yeni bir (Kayq) tenezzühü olmaz 
samrmı 

• 
Onu ı;ördüm ! 
Beni bağ kapısında karşıladı . 

Haftalarca ondan uzak kalışımm te!İri mi anla 
yamadım. Bana biraz süzillnıüş, za.yıflamı~ gibi 
geldi . 

Fa.kat renginin değişikliğine rağmen gözlerindeki 
canlılık daha kuvvetliydi. Bu kızın gözlerindri<i ifade 
kudreti o kadar müessir ki baktşlariyle bütün his
lerıni anlatmak irnkilnmı buluyor 

Bana iki elini birden uzattı. 
Sıcak parmıtklannı avuçlarımda hisıııcttim .. 
ikimiz de bir zaman konuşmadan durduk. O ka.. 

dar heyecanlı idik ki ellerimizin temasJ ~öyliyeceği
miz kelimelerin manasından daha çok ~eyler anla -
tıyordu. 

Eğer i~eriden Mustafa Efendi seslenerek bizi ça
ğrrmamrş olsaydı, bu salkrmsöğütler altındaki bu 
ibadete benzer gönül sahnesi UZAYIP gidecekti. Yan. 
yana eve doğru giderken içimden geçenleri dudak-

larım zaotedemedi: 
- Feriha Hanım, sizi o kadar özlem~im ki! Bu-

raya misafir oluşumuz, pek alıştığım sizden beni 
uzaklaştırdı . 

Cevap vermeden avucumdaki parmaklarının ha· 
reketi ile hislerini iu.h etti. 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete Sovvet Rusvada Trocki 

Pl ücadelesinin 

GÜNÜN Ff KRASI 

ilim Anası 
Ne\'york ~hrlnin en büyük ttnh·er. 

sitesi Kohımbi) ııdır. Vni\'ersiteıd11 
geniş somaki memıer basnnıakJan 
muhte~em hir ~ray merdin~nlerbı.. 
den çoık daha geni~tir. Ünirnrsitenin 
kapı~ önünde mermer sahanlı:ıın üs. 
tünde, iki ~ alclızh sütunun arasında 
be_raı, mulıt('Şem bir he) kel 'ar. Bu 
bir kadnı he)"kl'lidir. Göz! ri elindeki 
kit.aha hakar. Bu he) krlin .. altında 

r 
IAŞMUHARRIRI 

't Ahmet Emin YALMAN 

ki~N'ın hedefi: Haberde, fi 
l'ij e, her feyde temiz dü· 
t~~t •~mirni olmak, kariin 
...._, eıı oWııya çalışmaktır. 

S talin hükumeti Troçki ile 
niçin mücadee eder? 

Bu sualin cevabım son mu
hakeme, en geniş tafsilatı ile 
vermiş bulunuyor. 

Mesele kısaca şudur: Stalin 
ile arkadaşları, Troçkinın 

Sovyet Birliği düşmanı oldu· 

CONON MESELELERi 1 ğuna ve onun Sovyet Birliği 
düşmanı Faşistlerle birleştiği-r 

8 ne, Rusya içinde ve drşıncta 
ıt ayram Günleri Stalin idaresini yıkmak ıçm 

tll'ılekette ~ .. 1 kuvvetli teşkilat kurduğuna ve 

de ~rt ~lük ~~·~m l~n- bu maksat için hiç bir feda -
"-ctı. ette mühim bır hidiae ol. karhktan çekinmiyeceğine i-

L lfatıay .._ . nandıkları için ona hücum e-
uqf,_ ) uumm taAziminde d 1 -l'ftak "'-- er er. "1Jı C- ur.ere ynla çıkan heyeti. 
~y el·rtıye ,.ardı. Suriye ve An. Bununla beraber, munsıf dav _ 
~~ tahrikat de\'1U11 •tti. ranmak icin Trn<;kinin de eamimi-

t. btı~ V• •tısat \'eklll t.f'tkikat yetinden şüphe etmeme-Jr ir.ap eder. 
~ ·-rrrıak ÜMTf> lzmlre ~ttiler. O- Tro<:kinin !!Önmez bir ihtiru ve e~il 
hıııdu U..... t•W için tettdl<atta bu. mez bir inadı vardır. Yalnız Lenin 
"-•--~lar. Sonra da zirai kalkınma onu vakalann kudreti ile, bükülmez 
;ıc-da ~tki'klerd• bulunmak til"A'ı. mantığı ile ve kendisini BOn devrin 
"' 1.lnlr ha\•alisinl dol~mtT& (rktılRI'. en büyük şahsiyeti yapan manal• 
~:..~n hari<-lnde halk ıükfut \'e huzur §ah.!!iyeti ile bu mağrur ruhlu ada-

-..., bayı·ammı yaptr. mı zaptedebiliyordu . 

tal> * • • Lenin yaşadığı müddetce Stalin 
._•rı.yada ile Troçkiden şikayet etmemişti.. 
~ Panyad8 Cumart8 1ndNI hf'rl bti- Fakat Lenin, Lenindi. Ve LE"ninin 
...._ '-hlller hf':melmllel ablnk1a al- ölümü zıt tabiatlerin infilak etme... , . 
d11t~~· P'ruM n Portekiz hu. sine sebep oldu. 
Ş kapan.,. bulunu~·or. Stalin, Lenin gibi kütlelerle te -

84) :;:ı 1ıpanyada uller tarafmda masa devam etti. O da kütlelerin 
""-t İtalyan Ye blr o kadar da Al. müzaheretine kaniydi. Troçki en
ı.._ lakf!ri bulunuyor. HüCdhn~tçilf'r trika ve suikast yolıınu tercil, et-
11.ı.ı ~a da IM!,.af'lmllel cönüllülM - ti. 
\·~ lrıij~"P 30 hin k1$111k bfr kuv
~ ..,..,.~ıtıhar. Bundan tıı0nra hariç. 
tı 

1 
hrdnn~ kuvnt ıöndml.,mly~ 

.. ~"· l"JMl.nn harlM ariıık tamamf'n .. ..,.h. . 
lctı ' bir harp halini almıya mah-

l'r\dur. 

~~ taraftan da "lmdidH1 fılaflYtotf' 
titf lırıfıtttr. GtontıraJ Frankn iı!'tcaı f't· 

ki t '-halardakf yfırlHt!rdM 150 hin 
' ilk bir ordu çrkamıt)'a teş.ebhfüı 

~ttr. Va•ıuuwya 11ükôrnril df' umu 
bttı '4-ff'rh@rilk lll\n f'tmftt Vf'. dahA 50 

... kt•fyf MllAh attma dftvrt f"tml~tir. 
".1&11ıur..u · 

'Pl-ıı -_,,ur. :ı,ua,u_.,, ... , +''•• '· -ffc k 

B u yüzden Troçki düşmüş. \'e 

Sovyet Birliğinden çıkıp git. 
miştir. Onu kurşuna dizmek müm
kündil. Bugün, böyle yapmadıkla 

rma belki pişmandırlar. Fakat Sta. 
lin. Troçkinin her şeye rağmen hiz. 
met etmiş okluğuna kaniydi ve 
bu yüzden hayatırır korumuş bulu. 
nuyor. Fakat Stalinin vaziyeti la
yıkiyle takdir ede-medi~i bugün an. 
hı.şılıyor. Troçkinin nUfıuzu ve ideo

lojik kudreti liyıkiyle sezilmemit
ti. ~ :- hf'ım~le~ dfl Mfmdllik mli~. 

dfr .,/ n~tl~ almak mlimkün ddil. Troçkinin Staline düşmanlığı e-s-

'~ ahırı Madrit yolunun R.4'1 ta- kidir ve Troçkinin yan Min<;evik 
~ 7.l•ndan kurtanld•fl \'f' hl~iım .. t olduğu sıralardan başlar. O zaman 

'"'f'tlf'rf in huı n ,.,.7.h·,.tl"rinde 1Jlli1' 
tındufu muhftkka.ktır. 

Troçki, Lenin düşünceleri ile mü

cadele ediyordu. 
~ * • • 
otııanyadıa 

~~)·ad" hlr bhhtf' hnhnuu o1. 

ldı· l>ahınye Vt.>ktH ("l(kanlarak JW,ıv~ 
lc-..,..."lttt• da vulfMlnl tiMrine aldı \'e 

ilca flel,.. ufak hazı '8.dult )"&pddı. 
hh. huhranm ~hl, t111panya har

lflt.~ ltttrak flfl• bir kıw; Romanya 
l19t Utt8tinttn M'n&ZMine Faı,ltııt df'.v

~~lllerhdn de IJtirak etmf!81 

)'~ h&c119e Romanyada Faşl8t faali. 

~ la fanlı bir tezahürü oldup 

" lton.nya hükumeti Alman t81r 

lıt: Ptop.,p,.dqma ka~ tkldetll t.f!CI. 
ı. ~·a nMıebur oldu. \'e bu ımret
~ .\in.--
"' --ya Romuıyayı tama.mm 
~oldu. 

\'· . . . 
'Y•nada 

ı..,~ ~nlerln • mühhn ılyul 
Yeti Viyuada cereyan etti. 

l'\t ~ Harielye Nazın Fon Nf'u. 
-._ ... _ '3"ana~-. ıitti, Avuı.turya ile bir 
h~ yapmıya çallftı. Bu ziyaretin 
~ lhlnur ındur: 
'-~ Ç~081ovakyaya taarnı
"-lc ıyor. Şimdiden Çsoslo
~ h11dudunda tahtldat ile llH'fJJ.:Ul
'itat. ~OAlovakya bu Alman tehlike. 
~'-t:ttği ~in :rerll Almanlara bir 
'-ittt, tnthlaad8er vtınnlytı karar ver. 
)t ~Pdat ba t.f!Clblrler Almaııya
'-t n tıdemes. Alma.aya Balkan
~e Tuna dev~erinl kayMttikten 
"- A \'UAturya ve Macari•tanla da. 
'8-.~ bir ra.brta t.Mltıılnf' lhtl)'a.;" hftıı. 
.... -... ~tir. \rlyana zlyanııtl bu bab tf'-
"-ct "'-kl!Mlne yapılmlıthr. Şimdiye 
.\ "111uı hW.rlel'fl rinı Ahna11ya, 
~Pya, ltaıya vtı Maariıdan ara
lllt bir blrtDc Ttieut bulmak here-

' 

ltltyıdı • • ... 

"ı~tuda GfJlleral Grlzlyaniye 
• .._. Yapdmur, lncil~rmln Habef 
"-t lllı t.etvtç merulmhae davet et. 
fi.._.' ~talyayı bayii alnlrlendlrdi. A
L.~& 2000 kişi t~\tif edlldl \'f! 

Fakat Stalin. Lenine bağlı idi. 

Sonra Stalin ile Troçki ara.ıırnda 

şahst ihtilaf ıia vardı. ikisinin ka· 

rakterleri biribirinden 4yrı idi. 
Stalin iradesi kuvetli, sabırlı. ve 
her şeyi sonuna kadar düşünmek 
kabiliyetini haiz olan bir adamdır. 
Tre>«ki daha parlak zekalı bir a
damdır. 

Stalinin emeklediği yerlerde, 
Troçki belki de sıçrıyordu. Fakat 
karakte111izdi. Maksadını emniyetle 
tayin cdemiyen hareketleri biribi -
rine uygun olmıyan bir adamdı. 

S onra, Troçki, Avnıpaya sü
rülen ve orada nisbeten ra

hat ve emniyet içinde Y:Ltıyan züm 
redendi. 

Stalin ile arkadaşları Rusyada 

her sıkıntıya göğüs geren, daima 

tehlike içinde yqıyan, dakika ba 

şında ölüm ve işkence tehlikelerile 

karşıla.şan ihtilalcilerdendi. Bu 

zümre, A vrupada yaşıyan ihtilalci
lere yan bakmak itiyadındadırlar. 
Çünkü bunlar Bo'~eviklere ancak 
1917 de iltihak etm:şlerdi. 

Tre>«ki ise hiç bir vakit devletin 
en yüksek mevkilerinden biri:le 
yUkseltilmcmişti. 

ihtilalden sonra Troçki ile Sta

lin arumda vuku bulan iki kavga 

kayda değer. 

Bir' defa Lenin, Stıllini Ku~ılordu 
kararglhına ,;öndermi,ti. Troc;ki 
bir meclis kumwş ve bir kimRnin 
kabul olunmamasını nöbet<;iye em
retmi~ bulunuyordu. Stalin. Lenin -
den emir almış bulunduğu i<:in 
nöbet<;iyi bertıtra f M<'rek icıeriye 

girmhı ve r.f"l~:ve istinık ~tmf~ti. 
I 

lar kurşuna dizildi. İtalya dahlllnde 
de 1900-4 kur'alı efrat tecriihe mahl. 
y~tiade sUi.h alhna ~ldı. Yani 
bir milyon kişi seferber edikli. 

Huli.u ~~n dört gün içinde hadi. 
ıııat durmadı, tahli inkişaf ıw.~·rlnl ta

devam etti. 

sebebi 
Nedir?· 

Troçkinin Son Resimleriaden Biri 

Ertesi gün Trvçki, emirlere ıtaat 
etnııycn nubelçıyı ıdaına mahkum 
ettıgıni, fakat sabık hızmetı yu -
zimden affa Jiı.yık gördugumi soy
ledı. 

Stalin ise, Lcninin yanına döne
nerek 1 roçkinin Napulyonluğun -
dan şikayet etmiş, fakat ı'l\'ay('te 

göre Lenin, Linkoln gibi haıeket e 
derek: 

Düşmana •rnrşı galıp .g~l~iği 
müddel<;e ne yapabılırız?. 

Demişti. Linkoln da ~Grant) m 
sarhoşluğundan şikayet edenlere 
aynı <:evabı '/ermişti ... 

Belki bu rıvayetin aslı yoktur. 
F'akat gizli birc;ok şeyleri :mlattığı 
için doğru telakkı olunabilir . 

Fakat ikinc1 rivaye:in sıhhatin
den şüphe etmiyc yer yoktur: 

Stalin bugtir., Stalingrad adını 
taşıyan Çıtristin 'i beyazlııı dan 
kurtarmış, fakat Troçki tarafın -
dan f ayin olunan bir takım zabiL 
!eri kurşuna dizmek lüzumunu 
his:-;etmişti. 

Troçki bu hareketi bir telgrafla 
protesto etmiş. Stalin bu telgrafı 
almış ve Ü7..erine "ehemmiyet ver
me •iniz., ibare~ini vA.zmıştı. Voro
şilof bu telgTafm, I\ızılordu arşiv. 
le-rinde hala mahfuz olduğunu söy_ 
ler. 

B irihirine uymıyan bu iki a
damın nihayet birıbir -

lcrinc düşmar olmaları çok ı.abii. 
dir. Troçkiye hakim olan kuvvet 
şahsi ihtiraslarıdır. Slalin ise 
I~ninin müridi idi ve hedefi !..eni
nin eseriydi 

Stalin ta başlan~çtan Bolşcwık 

ideolojisine sadık olduğu halde 
Troçki ise ta başlangıc;tan bugtine 
kadar. her şeyden önce Troçk·st 
idi ve daima da öyledir . 

1929 da Rusyadan çıkarak Bü
)rlİkadada oturan Trcx;ki, gerçi bir 
şey yapmıyor gibi görüniiyordu, fa
kat planlarını hazırlıyordu. Trocki 
Norveçe gittikteı. sonra planlarını 
mahmuzladı ve muhtelif ye.·lcrdc 
~rdüncü enternasyonalin merkez. 
!erini tesise başladı. Pansteki mer. 
kezi, Faque Doriot idare ediyordu 
ve bugün bu merkez apaçık sos -
yal faşisttir. 

Barselonadaki merke1.de geçen 
yaz. Troçkistler asıl Bolşeviklere 
karşı 8<seriyet kazanmışlardı. 
Nevyorktaki merkf!Z, Amerikada 
komUnıstleri ik.ye ayırmış buı1.ıu
yorlar. 

F akat Tr~ki.~t. faaliyeti Sov. 
yet Bırhgınin i<;inde de 

pek büyüktür. Gt-rçi hu faaliyet 
bir takım münevver reislere mün
hasırdı ve bunlıtr StaJin re11mını 
kendi ideallerine uygun görüyor
lardı . 

Fa kat Troc;kinin nR7'.arivelerl 

kütl<'lcre hitap etmiyordu. Troçki 
nin hedefi bir "saray ihtilali,. yap

maktı . Ve bu vukuunu gayrikabi. 

li ictinap saydığı bir muharebe ne

tketıindc hasıl olacaktı. 

Troçki. bütün muvaffakıyet ih· 

timalleriyle be1 aber bütün Rusya

daki arkadn.şlc.nnm mukadderatını 
bu harbe bağlıtmıştı. Trockinin bü

tün arkadaşları memleketlerinin 

mağlubiyeti için çahşacakla.. ve 
harbi çabuklaştırmak için ellerin
den geleni yapacaklardı. Bunun 
i<;in, 11abotajlar ,tedhişler yapıla -
cak ve Stalin rejimirıi yıkmak için 
ne lazım81l ve ne mümkil~ ..... hu·ini 
de esirgemiyeceklerdi . 

Yazan: 

Walter Duranty 
"Nevyork Taymis,, gaze

tesinin Moskova muhabir 

şıııdeıı bııdıicleı mı ı;oy!e1ı.ışll!r , e 
hepsı de ı uesadan daha başkala

rım da olduı nııye and ıçd. Icrını 

ıtıı at etnu~Jcı dır . 
Boylecc gızlı te ebbüs \'e sui

kastlerın mnhıyetı anla ılnuş, Zı. 

no-. ıyef ve Kamencfın geçen nğus. 
tosta \ uku bulan muhakcmclerı ıle 
Kiı ofun katlıne saik olan esbap \'C 

avamı) \'uzuh kazanmıştır. Bugiin 
bu katlın sıyası saıklerle vukubul
duğu ve bunun butün Sovyet re
islenne kaı şı ~ apılnc .1< suikastlerc 
bir muakkadde~c tc kıl ettiğı an. 
laşılnu tır. İhtimal ki katil Kıro _ 
fun kendisi , yaptığı i in bu derece 

şümullü olduğunu bilmiyordu Fa
kat onun bilgisızlığı hır kıymeti 
haiz değildir . 

B unun üz rine ort.nva Gıkan 
bir mesele şudur: 

- TrnçkistıC'r uic'n öldürmek 
istediklerini teker t<'ker öldürmek 

yolunu tuttular ve Bolşevikleı gi

bi bu işe toptan giri medilcr? . 

Bunun sebebi Troçkinin ferdi • 
yetçi olmasınır Troçki fırkaya an. 

cak 1917 de girmiş bulunuyor. 

Kentlisinin kütlelerle tem. ı yok
tur. 

Sonra Stalin Ordijonikze. Voro
şilof, J{aganoviç ve Molotof gıbi 
şahsiyetler hayatta oldukça, Troç. 
kinin iktıdar mevkiine geçmesi i. 
çin imkan yoktur . O halde evvela 
bu şahsiyetleri ortadan kaldırmak 
gerekti . 

Verdiğimiz bu tafsilat, Sovyet 
rejiminin Troçkiye hücum etmesi-

nin sebeplerini aydınlatmış bulunu. 
yor. 1'~akat bütün sebepler bundan 
ibaret değildir. Sovyetler, biraz 
g'C'Ç kalmış olmakla beraber Troç _ 
kinin tehlikeli bir adam olduğunu 
anladılar. Daha önce bu adamın di
ğer sür.günler gibi sönüp gideceği • 
ne inamlıyordu. 

B a~~ knlrrsa son muhııkeme 
ıcınde en cesur şahsiyet 

eski MoNcova muhafızı Moralof. 
hı. Bu 1.at, Troçkist olduğunu ve 
Trnc:kiyi S<'vdiğıni ve takdir etti
i?"ıni apaçık söylemiş ,.e ne tçın 
Tro<;kist olduğ'unu i1.ah etmişti. 

Halihazırda Rusyada hüküm sil. 

r<'n kannate göre son muhakemeler 
Troçkiyi bir daha kmuldayanııya • 

cak hale getirmiştir. Rusyada kit

leler bu adama arhk kat'iyyen e. 

hemmiyet \'Crmiyccckleri gibi sol 

liberaller de onunla tcşrıki mesai 
etmiycceklerdir . 

Rusya dışında bu mC'sPlelcr ko. 

!ay kolay anlaşılmamış buluııu) or. 

Bıı )iizden suçluların t:ızyıkc uğra

dıkları söylenmiştir. Halbukt bu iş. 

!eri anlamak İ<'in iict nokta\ ı kav. 
ramak la7.1mdır: 

G · P. V. ynkaladığı şeheke 
icinde en kuvveth şahsi

yetlerle işe başlamaz. Evvela en 
aıyıflarrnı ele alır ve o:ılnnn itiraf. 

tarını temin ettıkte11 sonra b-ınlan 
işlerler ve neticeye varırlar 

Suçluları hipnotize etmek. ilaç 
kullanmak ve saireye müracaat et. 
mek hakkında söylenen sozlerin 
hepsi de esassızdır • 

Sonra Rus ~rarakterindc. vak'a
larla karşılanınca, herşeyi itiraf 
etmek hassası vardır. Son muhake. 
me esnasında da böyl~ olmuş \'e 
suçlular bu ytizdcn her şeyi ıtıraf 
etmişlerdir . 

Arkadaşllk ve Barid t"1uamele 
Ankaradan Sessiz imzasile bize 

mektup gonderen okuyucumuza: 

"- l\Jı•lduhunuzu alclık. İtiraf f't. 

tiğiniz ~rihi cidden garİJl bir mesele 
karşısında huhınuyon;unuz. 

amelenlp ne kadar ağır gelehilf>Ceğini 

biz de takdir ecleriz. Hde derdinizi 

ha~ lara bile sö) lemek mecburiyetini 
duymanız size <•idden ağır gelebilir. 

BIZ<'.e en makul hareket tanı u. 

H aric::tcki Troçıkistler ile da
hildeki Tro<;kistler arasın. 

da gizli muhabcrf>nin devam ettiği 
Sovyet hükumetince !nalfımdu. Fa
kat bunun ne derece tehlikeli oldu
ğunu 1934 te Kirofun katli göster
di. 

Radek ile arkada~ları son mu. 
hakAmP esn:ısında bu hadiseyi pe-

İki buçuk a' dan beri heraher ra- dur: Siz, dofrudan doğruya o bayan
lıstığmız oda arkadaşınız bayanın la konm;unuz. \'e kendiıdne hu türlü 

soğuk muamelesine, ya.1.dığtnıza göre muamele etmesinin seoobini sorunuz. 

biz hir sebep huhunadık. Hu olsa olsa, Size herhalde bir ce\ap nree.ektlr. 
onun ha.aklmnzcla başkalarından din- \'erec-.Pği '-'.e\abr icabında münakaşa 

ledi~i hazı sözlerin t.esiri altında kal- edebilir ve ortada ale~ hlni:ıcle uy<hı -
nııs olma ile izah edilebilir. l\:azlmt nılmus, hlr söz ,·arsa . hayanın fikri. 
ahlaklı bir gen~ kız i~in bu barit mu. ni tashih etmil' olursunuz. En doğnı 

1 ~u keJlmcler .ıazıl:ır: ilim anaı;ı. 

Knlumhi) n t UİHrsif esini ~C'z.en, \'f! 

en on kıitiıphanesinin onündı hi bu 
n_ıermer h<':' kelin iiniine gelen hiris. 
tı) an hir ('inli, hemen lu·~·kf'lin kar. 
s~sında f'ğihni~, tarıınmı)·a haşlamı~. 
l nıı·ıulaki Anwrfkalı ~iilmü::;: 

- :\foT) ı>m Ana ılP~ilılir, 
-. İlim ana ... ulır. Oemis •. Japon, A. 

m<'rılmıı, ln~ili1 f'TllTM'r)·alizıninin u. 
sn~ı olan nıih onlarla ('inli. kilise 
\'P mahM ·'nine hö' le kiifiirlhnnf'ff'r, 

f Pn f'ın Ananın 'Prinn hu ht'~ kelleri 
ıliktiği gün kurtulacak. 

• 
nC')"aZlf kiiHipJın11~i11rJr. JıııJıınıtn 

bir kitabı ol,uınn'k İİZt're kıihiphrne. 
ye g"'ttim. f<ııpılar kaJlalı) dı. Çaldım, 
hir kadın açtı, 

- Bugün Pazartesi kiitüplıanc ka
palıılır. 

J)(indiim. Ertr. i ı:-iin gittim, kapılar 
yine kııpalr) dı r;.alclım, 

- nu~iin Salı, öğleden sonra kU
tiiıılıane kapalıdır. 

Ertesi giinü ) ine ı:ittim, kapılar a. 
~·rktı. Ciirdim. Gı•nis tahta bir m88a.. 
nrn iinünde oturan nwınııra istedi
ğim kitabın ismini o~·lcdinı. Nmna. 
ra•mıı sordu, hilmi~ orum. Kataloğa 

bakınız, dr<li. Kat:ılo~ hir haskasının 
eliıııle, lmkll'ıliın. O hitirdi, hendrn "
\'el ::ell'n bir ba..,.l,as.ı aldı. Kat.alo~ın 
lrcrisinıle, hes ~ ii:t: mii hilml~·orum, 

biitiin o sahndn \ azıhnı.; kifaplann 
isnıimleri rnr. Her J:f'lrrı, istf'<1iı;:i ki. 
tahın numarasını hıılmnk için hu k1l
talo~1ı knnstırmınt rılf'chıır. Kitnhın 
numarasını hula bil mır., !(,·in \'arım ""· 
nt hck'N'lim \'P aramak için de bir 
çr.yrf'k ku,,·hrtflm. 

Ilf'rnzıt lditiipJ•:ı ıır~ mrılrrsf',fm 

kiitiirıhnrır;\·r çr\'rflınis, iç<>rl~I "°' 
de~il. clohı hiç rlr(.il ... '!\J,,.\te ı talehe. 
lerl ıı;;•r>ak hlr ~ Prılr dP!°!'ilnini rnh•. 
hllınPk iı•in t\r'.11·a s•••rnr"orlar. f(fl -
tiipham..-tr f'tiif ~ nıımıtl< if':n ı:rlrn •ıfr 
kar mıınllim \'C nıPra)\lı •la rnr.. Fıt· 

kat ""''' nık.... o1•n 1 ıırıl harıl ,.ıı_ 
nn or Gih·rrriıılPr fip\•ıt7.ıt ranılinfn 

fl\'lıı<ınnı1'ı h11 •k•n m,.rlrn111ı>ti11,. ıı;ıı!m. 

ılı'h t!'ilıi. kf'•l'lrr dr n .. , . .,,. kiitii•ıhft
nrsimlf'ld c;ı•fk •f,. ö ... 11mrsl:tr f\.iitiio. 
hnııc-nin lıf'r fnrnfıtı•ln on. on bf>o;; kfl'. 
<li \ar.. Sıf>f! k solınn•n föıiinp <ırrlllll~ 
lıın Pin ''Atn·nrlar. rimJıı;j 1,iiflirhane 

l'1' f'"' l"fTlm ii tHn" ""''""<: "' 11' or. 
f\P ll!M"J,. hn11hrr h<>1"1\rll rnr\ cnt 

ol1>1r1~n ilim rı nn<:ı '1ıı tı\,IHlT. 

S11nt ılort. kiitiit h11nP mrmıını ~ıt. 
hi l'rri. ı.:-lıJ,.n .;nn•lnh ,.Jnri, ...,,.,r "'"rr 

ı•M'irh nr, ı,;;+:;,.ı. ...... ııin .ortasınd.'\ 

~iir Jlı,. """ ha~myor: 
- Pa)ılos ... 

• 
nu Jlll.\ tin<; "'""i bnım. J\olır'lhfn. 

kiıtii1ılııuıt'si11l lllllll'ni kiitiinh"lnr\"f, 
,.,. ilim ırn:•sı föılindrkl t :muınn Çin il
) i hatırhttı. KnlıınıhiYn kiitiirh:mf>!llf 
sahah saat f'l,izfl,.11. ~P('" \'llM"m" 

lrnılar a<'rt. rlıırıır. Tulrhf' hn1k. mfl· 
f·•h11.,sıs. lıir inı;;:ın knlnhalıi:J. ~iin 11-

~rma mılan, f!N>f' 'anlnrına k:ıd11r 

okur. 11nlr, \P lin nr. Kiifilı•han""" 
flp i..:ferliı!fni1 h"rlı•uwi hir kftntH iki 
,fa J, lknclıt lıııla hlllr..'rı17. rll n kii ıtakf. 

knl:'ınn, \ "'nıT- 11111••11i ılrğil m:ınMi 

hlr ln\'""'"t' rnr. Fiıı;; n ·Hi . hı·viln, 

"" kiiriik tlrn rf'f hn ""'"r;n hile- tıtt hik 
Pttiıi'i hlr ıısıılrliir l\iiflinhllnPlrr. mıo.
ılrni mlllf'tlP.rİıı. klH"" 1·nnrmh ,-t;k. 
4'PIPn \ l'nl 11mhpflnriılir 'f{llic,.rıhı m. 
hnnıı. 1(ill<;rnln h'llkn ,.,.r,li~I nfrnn11 
ın•Mlc hn nu••, .. ıtı,.,. f..,.hlr Ml'#'r-ırttr. 

nıhtiin sıınt rrnrrliin..,,f' nnwlnc; pffpn 
Him. ilinı 11n11cını lli•n \'e if'knik mem. 
lek~tini doılurnmaz. 

/\O~'Z 

Antalyada ı, K nunu 

Antalya. (':ANl - Şc:>hrimız Ada
na mmtakası iş dairesi başmUfeltiş. 
lifine baJ?lı bulundufundırn ve !r;. ka
nunun tatbik tarihi de vaklastı~ndan 
buraya bir müfettiş gelerek tctkikler
rie bııhınmuştur. 

harekf't hudur. uitefehhüıııü izale 
ettil>ten sonra diğer ba~ an arkadaş. 
lannnın da f7P. kar!11ı muamelPh'!rinl 
d<'ğlstire<·ekleriui tahmin e<lcri:ı.,, 
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neden FINLAN-;J Fin 
GÜREŞLE-" 1 Fenerbahce 

A an 
venild.. nicin 

B ~da T~sim sta

~~fl ~apı}an maçl~-. 
nn te'Iileıt1erıni, bayram tatılı 
dolayısile yapamadım. O maç

ların bazı noktalarına avdet 

etmek, bayatlamış bir mevzuu 

yenilemek gibi olmaz zannın
dayım. Bilhassa, dostluk tur

nuvasının en kuvvetli takımı 

sanılan Fenerbahçenin Güne

şe yenilmesi ve Galatas:ıırayla 

berabere kalışını burada biraz 

inceli ye biliriz. 

galiD gelmedi 
lan Xaci ise, o gün :ıı·kadaşı:.ı ka-z f tiy)en a!'atmıyd "!: dr mun.U.•t • 

ayı mı kı~:.:tk i~ıni ba~~nn ştı:_Böyı~ ol
d •b• t.<.Jdc Fene:ı;ı~,· . ...runcş ktle. 

d • • t • • ı ? <;ısın. , r bitara fl:.ın şansızıı.:a .. a~ • 
uş u er . !alacak L.adar a-;· ~ bi:- !ı:ıta yıu ··n. 

den ~a;:bıyet gnli.ınü kazanını ~lar
clı. Eğer o gün C':h~t topun 'iışı.m 

=e'l,~Üne~ maçı_, 
~. 

8 

le~~"'::l.-0 biten maçtaıı 
!Ônra göfiff'!i uğiim Fenerliler 

\'e bazı bitarafların iç kanantl~rin. 
ifşa eden ciimlelerinden anladığım 
manaya göre, Fenerin Güneşe mağ 
lubiyeti hayret uyandırm1ştır. 

Ben şahsan bu hayretin sebebini 
anlayamadım. \'akta ben de. maç
tan evvel Fenerin Giineşe karşı o. 
lan şansının az farkla !'ları ladvert
lilere dönük olabileceğim ilave et. 
rniştim. Fakat o ufak farkın pazar 
gijnkü oyunda galibiyeti lemi'l ede
c ı<ı=ıa1t r6 1>'y,na):ıtragnu gördiik 
t ~A se~pt~rini aramağa baş. 

_ l ijım. ~ 

~yor/ar ki: 

F enerbahçenin yenilntl'sinı tür 
ili türlü tefsir edenler ara

gmda, ileri sürülen sebeplarm baş. 
lıcalarını evvela aşağıya .ur:-ı.laya

yım. Sonra o sebepleri el€'kten ge. 
çinneğe çalışay1m: 

I - Fenerbahçe, Güneş kalecisi
nin bir daha tesadüf edilcmiyecek 
kadar mükı>mmel bir oyunu vlı1.ün. 
den galip gelemedi. 

II - Fenerbahçe maçın ..,on da
kikalarında çok sıkı~tırd1ğı halde 
Güneş takımının yalnız nıüdafaa. 
da toplanan dokuz oyunc•Hm ar::ı

~ından gol yapacak bir gedik bula. 
m.adı. 

llI - Fenerbahçe hlicuın hattm
da Esatla , Niyaziyi oynatmadığı i. 
çin gol çıkaramadı. 

Biz de diyeceğiz ki: 

Fener mağlubiyetinin tefsir
leri olarak toplanan yukar. 

'daki hükümlere karşr üç muka'lil 
madde ile şöyle cevaplar vermek 
mümkündür: 

I - Dünyanın en mükemmel ka-

lecisi de tutamıvacağı şiltlere ma. 
rıız kalabilir. Bir kalecinin re, ka-
18.de oynamasile maçların kazam!. 
ma~ı ihtimali olsaydı, takımların 
teskili başka şekilde olurdu. Ayni 
GUneş kalecisi. bundan evvel l -O 
Fenerin lehine neticelenen maçta 
da (bir hatası eksik) daha ıiuı;ü1< 
oynamamıştı. Neden pazar günkü 
maçta daha beceriksiz oynayacağı
na ihtimal verildi? 

II - Fenerbahçenin son dakika. 
larda çok sıkıştırmasına geline~; o 
sıkış1klık Fener hücum hattının yal 
nız kendi kudretinden ziyade, Gü
neş takımının müclafaaya çekilmesi 
yüzünden hasıl olmuştur. So;ılnra 
doğru iki açığını ve ~ağ içi ile Tr"er. 
kez muhacimini ilcrdP bırakıp. di
ğer oyuncularilc müd ıfaaya çeki:c-_n 
Gün~in kale önlerinde çıkardrgı 

merkez muhacimine verdiği topla. 

................................................ 
Yazan: 

Eşref Şefik 
................................................ 

fener -- balata aray moçınd ı.ı 

heyecanlı bir an 

rı füısih ayağında kullanarnk Ferer 
nısıf sahasına kadar götürmek gay
retini biraz daha sarfctseydi. c;l"iy. 
lenilcn sıkışıklık ta olmazdı. ~\Htc
kim oyunun son ile; dnkikasınrla L 
lerde bırakılan Güne~ forvetleri, 
müdafaa bakiyesinin yalnız ::ırka -
dakil~r le başaı tlamıyacnğını ıınla. 

yıp, mukabil hilcmuhıra g:ıyre~ et
tikleri \'nkit Fener kalesi önlerini 
buUukları da görüldii. 

Son dakikalardaki !"ener hakimi. 
vetinin yalnız Fener lıtlcum elenıan
İan va:=ıtasile meydana gcldi~i··1i 
ve bunda Güne~in mürlafaa bakiye 
sinin hiç tf'siri olmadığını iddi.ı et. 
mek şu taraftan çüriiktür: 

Nasıl ol<lu da. bütUn gayrctl".~:ıe 
l.ıısursuz obrRk maçııı haşındanb~
ri çalışan Fenerliler ayni hakimivc. 
a oyumın ortalarında veya haşl::ın
gıcmd:-t temin '!demcrlıler? rur.eş 
takımı mac;m ı;ıcrunda yorulmus ta 
~r·ğildi kı, bunu rakibinin ge\!j..-"·r.e. 
eine hamle<lebile!ı:n .. 

Şanssızlık mı? 

Ş uraya üçüncü noktayı da 
kayrledf'lınt: 

Ul Esalla Niyafrıin oynatıJnıa
nıalari!e Fener h'..ı"'tım hattmııı za. 
yıflnmasr mesell!i'ını d" ~öyle rr uha
keme edebiliriz: 

Fen· ı iıı 1-0 k.i:.>.ar,•lı.~ı m t:;ta, 
Esat ı:ıyramıştı. N:_:~tinin yeri.1i a. 

Bu Haftaki Lig Maçlar.-
T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol Ajanlığından: 

27/ 2/ 1937 Cumartesi günü yapılacak lig maçları 

Taksim stadı: Alan gözcüsü Feridun Kılıç 
Fenerbahçe-Topkapı B. takımları saat 14,10 hakem Bahaettin 

Uluöz 
Galatasaray-Eyüp B. takımları saat 12,30 hakem Tahsin 
Güneş _ !stanbulspor B. takımları saat 15,45 hakem Feridun Kıl 

28/ 2/ 1937 Pazar günü yapılacak lig maçları 
Taksim stadı: Alan gözcüsü ŞaziTezcan 
Fenerbahçe-Topkapı A. takımları saat 14,10 hakem Şazi Tezcar 
Yan hakemleri Feridun Kılıç ve Tahsin 
Galatasaray • Eyüp A. takımlarısaat 12,30 hakem Adnan Akın 
Yan hakemleri Rıfkı ve Ekrem Ersoy 
Güneş - !stanbulspor A. takımları saat15,45 hakc-m Halit Galip 
Yan hakemleri Samim Talu ve Bahaettin Uluöz 
Şeref stadı: Alan gözcüsü Burhan Atak . 
Kasımpaşa - Ortaköy A. takımları saat 14. hakem Nun Bosut 
Anadoluhisar - Karagümrük A. takımları saat 15,45 hakem 

Burh:ın At:ık 

cıkı ·::nı zanned ··eı. çekilip yol 
·;,"'r>!''.n•vdi, Fea?.·: bcraoerlıktcn 
ılaha · r~i gidem~\' .~ef";• muh'"lkkak. 
tı. 

Hakikatler 

Y ukardanberi iza~ .. ettiğ~miz 
ıtakikatler gözununde ıkc:n 

Fenerin mağlübiyetini, mantı~n 
kolaylıkla kabul edemiyeceği .ı:ıo"k • 
talarda aramak pek doğru değildir 
za ~ınındayız .. 

Mcı.çın bir safhasını da unutm~
ma k lazımdır. O ı:;afhası için lngıliz 
baş antrenörü Buts; •·Türkiye<lt! 

seyrettiğm en mükemmel futbolü 
l'c:ncr - Güneş oyununun başbn. 
gıçları11da gördüm .. dl!miştir. An
trenörün ve herkesin futbol zevki
ni tatnıın eden ba~bngıçtaki 0)1!.ln. 
da hü ~um tcşebbüslcdnin ve Si\ ıa 
hakımiyctinin Güncı;ıli!"rde o!·lujLt 
da h:.ıtırlamalıyız. Bu da g'5sterir 
kı, Gi.ineş ta knnı kcndiliğind~n mü
-~a laaya r:~:<ilmediği /amar.!..ır Fe
ııcr~ karşı bakim oy!ladığı dakika. 
lar da olmutşur. Ve o daidkalar ma. 
cm en caı: : ıı ıakıkalarıdır. Bur ·ı:J,, 

heuıen ~iJ\'l~mek \8.7.ımdır ki; l<ti.cı:m 
teşeboüsleri >"e h:ikimiye:t Gür<'·ı: ı
lerde ike;. mEydana ~elen cnip ve 
tekr,ik ft.t'oo''Je Fener müdafo >St • 

mr iılçiıiü \'C· şuurlu mukabcleıer;. 
nin de h sı:es: vardır. Esasen hiieu
mnn gt.ze!lı~.n.) mi\~afaanın n>ı'I 
tamamlauıJı vakit fatbolün zevki 

taJılır. 

Asıl sebeple;? 

F enrrnı Güneşe karşı \c\:;ıt 
fü;ı.üııdeki hesaplaı<la ';"; •z..;.. 

k~n ufak faikiyetinı, r •. cıçta ağır 
bastıra.mamasının bana göre olan se 
Lcplerın.; gelince: 

Fenerlıler, her oyunlarında l")ldu
ğı.ı gibi bu macta da hücum t:ırz. 

larında cok yeknasaktılar. 
F.:-ner hücum hattı. s:<hanın yl'rı· 

sına. ltı..dar derin ve seri paslarla 
im::-l k h<.rşı müdafaa vı şaşırttığı 
11 1 H, .. ?:etice alacak nıe·ufelere gir
dı<•i ~.;.kit, arzani pasl.trıı. ve golü 
çok ı ~nrlamağa faz.a diıştuğü içi~ 
ra!dp'nme topltınmak ve geuıklerı 
ka pam:ı ic saniyeleri ka "-andırn!ışla!". 
dır. E .-asen bu huy, T.-ıbılıı antre
nüre r: ğmcn F'enerde de\.am ede
"'elcn 'O:~ı-lıca kusurlarJ-irıjır 
o 

l\'ıır, !iler. hazan tc- k.y;ııarmın u. 
muıni kıymetleri nish?tindP netıre 
alamı) <ırlarsa, an'ane rıa:ır.c gel~n 

0 it.w.tları yüzünden :t!an:t:>"Jrlar, 
t0 pu. k'.ndi nısıf saha1 :ı:· nci.c...r: rd
kip ~Hhgya geçirirken Jr-gılizre oy
na van sarı lacivertliler rakip nısıf 
~ahasında Avusturyaca ve Macarca 
bir kombinezona düşer~k hücumla. 
rının ilcailiğini kayb~diyorlar. 

Cevap güç 

5 arı lacivertliler hu huyları

nı ne zaman lıırak.ıbilirler? 
Bu suale cevap verm~k gii~tür. D:ı
ha doğrusu. an'ane haline gelen 
"gol pişiriciliğin,, bırakılması bi. 

raz da seyircilerin elinıierlı ". Bizim 
seyirciler topun keten h~ivası gibi 
çevrile çevrile sevk edilmesinı da
ha iyi tadıyor ve öyle va-ıiyelleri 

daha çok alkışlıyorlar. Me\·a;ç_lı}a

rımızın ekserisi, hücuma geçirilen 
bir topun derinlemesine katedeceği 
on metrelik mesafede dört kere ar. 
zani zik.zak yaparak o on metrenin 
yüz metreye çıkarılmasına hayran
dırlar. 

Bu tarzda hücumlarda ki goller, 
ani akışlı ve ani şütlü hücumlar • 
dakinden daha isabet Ji ve dpJıa göz 
alıcıdır. Fakat on metre derinliği 

elli metreye çıkaran bir siRleme 
karşı isabetli hareket edebilecı>k bir 
müdafaa önünde büyük farklı neti. 
celer alması tesadüflere bağhd~r. 

RININ 1 •• 
1 
GJıLIPLER1N mus 

DEN 

Büyük Mustafa 

kolu Yaşarın 

ağrıdığı iç· n 
yarıda bırakdı 
F intandiva milli takımile karşılaşmak üze

re 13 Şubatta İstanbuldan hareket edell 

güreş ta~:ımımızın ilk maçı 22 Şubatta FinHin

diyanın merkezi olan Helsenki şelJrinde yapıl
mak icap ediyordu. Bu tarih gazetelerin kapalı 
olduğu bayram günlerine tesadüf ettiği için ka
rilerimizi maç neticesinden haberdar edeme

miştik. 

E s:ısen güreştakımmın Fin!andiyadaki faaliyeti 
şöyle olacaktı. 

22 Şubat - Finlandiya t.akımile milli maç. 
23 Şubat - Serbest güreş (HU" 

Fut bol federasyonunun 
yeni eisi ile 

etraflıca konuştuk 

su.;i mahiyette). 
25 Şubat - Viyalo §ehrinde Gr& 

koromen (Hususi maçl. 
27 Şubat - Yohanson ~ehrinde 

Grehoromen (hususi maç). 
Biitiin bunlardan bize yalnız 2~ 

ımlJatta yapılan maçların neticesi 
geldi. Bir taraftan (Tan) muhabi
:-ir den aldığımız telsizde ilk günU 
dt rt Greko Romen. üç serbest gil
reşten bahsedilişine, diğer taraftan 
Anndoh..1 Ajansının gazetelPrde çı .. 
kan bir telgrafına göre Grt>ko Ro
men müsabakalarından 22 şubattıl 
y:ılnız 56. 61, 79 ve yarı ağır ıuk• 
letll'r'n rrıacları yapılmış ve bun • 
lardıın 5'l da Kenan. 79 da Adna11 
sayı ile bl H!oda Yaşar da giirrctt 
devam edPmeyip tcrkcttiğinden do
lf'Vt mağlfıp olmu11ınr, yarı nğırd!I 

Mustafa da hasmını tuşla yenerek 
galip gelmiştir. 

stifa eden Hamdi Emin Çap'ın yerine Futbol Federasyo
nu Başkanlığına seçilen Sedat Rıza istirahat için ru ay 

kadar mezuniyetle şehrimize gclmi~W. 
Yeni Başkan eskiden de futbol 

federasyonu aza lıklarmda bulun -
muş ve 9~5 den sonra da Istanbu 

futbol heyetinde bir mtiddet çalış
mıştır. 

Galatnsaray birinci takımında oy 
namış ve uzun bir müddet te umu. 
mi kaptanlığını yapmış dürüst ve 
temiz çalışan bir sporcudur. 

lst.anbulda .bulımmasınQ.an isti -
fade tıden bir arkaçl,nsımız kendjsi
lc görüsmüş v11 sor;duğu ~uallere 
şu cevapları almıştır. 

- Milli küme meselesi ne oldu? 
Yapılmıyacağma dair çıkan şayia. 
lar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- Milli küme meselesi diye bir 
şey bilmiyorum. !<~ski federasyon 
reisi tarafından tertip edilen milli 
küme maçları tanzim edilen prog
ram dairesinde !stanbulda n dört, 
Ankara ve !zmirden ikişer olmak 
üzere sekiz klilp arasında mukarrer 
tarihte başlayacaktır. 

Yapılmıyacağına dair çıkan şa -
yialar tamamen asıl~rzdır. 

- Antrenörler hakkında ne dU. 
şünüyoı ~unuz? 

- Mılli takımı yetiştirmek için 
antrenörler tavzifi düşünc·ncoinin a· 
leyhindeyim. Antrenörü olan klüp
lere para cihetinden yardım etme. 
nin ve antrenörsüz klüplere antre· 
nör celbinde mu:wcncttc b·ı]unma-

nm daha verimli olacağı kıınaatin -
deyim. Baş antrenörün vazifesin -
den affına sebep umumi mt:rkezin 
emrine itaatsizliktir. Memleketine 
avdet edeceği şüphesizdir. 

Ankara da 
kuoa maçları 
neticelendi 

Ankara, 25 (Tan Muhabirinden)
Şehrimizde yapılmakta olan Halit 
Bayrak kupası maçları bugün netice. 

lendi. 
Birinciliği Ankaragücü aldı. Puvan 

lan müsavi olan Kırıkkale \'e Demir
spor yeniden oynıyacaklardır. 

lşte benim kanaatime güre. Fe~ 
nerliler sahanın yarısında lngilizce, 
asıl semere verecek olan diğer ya
rısında da Macarca oynadıkiamı -
dan bayram maçlarında Güneşe 

yenildilnr ve Galatasarayla bcrat)e
re kalabildiler. O neticeler ne takr. 
mm düşüklüğünden, ne de bazıl:ı. ~ 

rının söylediği sebeplerden ileri gd 
di... 

(Yarınki yazımd"" .... •aatasaray 
takımını tei~ik edeceğim ve futbol 
takımının idarecisine karşı bir 
açık mektup neşredeceğim. E. Ş.) 

8. Sedat Riza 

················································· 
T B İKLER 
TEŞ KKÜR 

Kurban bayramını fır -
sat bilerek spor sütunları
mızdan dolayı şahısları -
mızı ve gazetemizi mek -
tuplar ve kartlarla tebrik 
etmek nezaketini gösteren 
dostlara ve sporculara kar 
şı T AN'ın spor sütunları -
nı yazan arkadaşlar ve 
şahsım namına teşekkür -
ler ederim. 

Eşref SEFIK 

. 

················································ 

Balkan, dünya 

Kupaları ve 

Türkiye 
Yeni futbol federasyonu reisi Se

adt Riza Türk Milli futbol •nkımı. 

nın Balkan kupası ile dünya kunn.

sı müsabakalarına iştirak edeceği

ni söylemiştir. Gerçi Balkan kupa. 

sı için evvelden iştirak kararı ıer

miş olmamız itibarile vaziyette bir 

değişiklik yok demek ise de dünya 

kupası müsabakalarına iştirak müh 

leli 15 şubatta bittiğine ve bizim 

o tarihe kadar da müsbet cevap ·· 'r 

memiş bulunmamıza nazaraP şimdi 

bu müı::abakalara iştirak talebimi

zin ne suretle karşılanacağı cayı 

sualdir. 

., K ıan 1 u uı .H.Sll:l 11 oıı "' 

im, Çoban f hmet te huc:rısl 
mahiyett" serbest güreş müsahakn .. 

ları yapıp kazanmışlar. Finlandi

ya.dan gelen yegane iki telgrafın 

bize öğrettiği bundan ibaret. Ser • 

best güreş miisabakalarının husugf 

olduğu muhakkak, fakat Gn:lrn R()ıı 

men müsabakaları mukarrer milU 

miisabakaya ait midir? Değil mi .. 

dir? Ve bu milli müsabakanın diğer 

sıkletleri ne oldu?• 

23 şubatta yapılması lazım gelen 
hususi serbest güreşler ne netice 
verdi? 

Bunları Anadolu ajansında:r da 

sorduk, müsbct bir malumat ala .. 

maclık. Yalnız muhabirimizin ilk 

telgrafına göre, Yaşarın güre~i ya.. 

rıda bırakmasıdır ki, buraden gi .. 

_ derken "kolunun ağrıdığı hakkmda. 

iddia alakadarların tekzibine rdg· 
men maalesef ilk temasta menfi ı 1e-

ticesini vermiş demektir. Çocuğuı 

kolu bundan sonraki güreşlerı tut· 

mayı müsait olup olmıyacağmı Her 

deki faaliyeti gösterecektir. Uma· 

Iım ki, şimal turnesi milli ı.akmıı.. 

mız için ancak bu kadarlık hafif bi! 

zararla kapansın! 

• şte Finlandiya güreşleri hak 
1 kında alınan telgraflar: 

"Tan,, muhabirinden: 

"Helsenki 23 Şubat (sabaha kar" 

şı) - Maçı 3-4 kazandık. Mustafa 

Greko-R.o.meııde tuşla galip geldi. ço 
ban, Saim, Yuslıf Aslan serbestte 

hi.ikınen kazandılar. Kenan, Adnan 
Greko-Runıende sayile nıağlCıp oldu· 

Jar. Yaşar Finlandiyalı Pihlajanıal<İ 
ile güzel güreş yaparken mi.isabaka

ya devam edemedi - Muhabiriniz.,, 

Anadolu Ajansının telgrafı: 

"Helsenki, 23 (A.A.) - Türkiye

Finlandiya takımları arasında yapıl
ması mukarrer güreş müsabakalnrı 

dün başlamıştır. 

ilk günkü müsabakalar dört çift 

arasında yapılmış ve bire karşı i.içl• 
Finlandiya lehinde neticelenmiştir. 

Bu müsabakalarda Mlıstafa Finlan 
diyalı ıneşhur Ventoyu yenmiştir.,, 
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* 
MÜKAFATLAR 
Yeni müsabakamızda kazanan oku· 

yucularımıza 750 lirabk mükafat ve 
hediye vereceğiz. 

Birinciye : 200 Lira 
ikinciye : 100 Lira 
Üçüncüye: 50 Lira 

100 okuyucuya 400 lirahk hediye: 
Darbımesel müsabakaıııızda kazanan okuyucularımıza vere· 

ceğimiz hediyeler, mütenevvi ve kıymetli olacaktır. Bu hediye

lerden bir kısmını gösteren listeyi bugün neşrediyoruz: 

Yazlık, kışlık k.ostümlükler 2 ve 6 kişilik komposto takıın-
6 kişilik bardak takınır (32 ları 
parça) Tuvalet eşya ve levazımatı 
Mutbak takımı (15 parça) Vazolal' 
Kübik duvar saatleri Yazı takımları 
Elektrik ütüleri Traş takınılı:ı· 
Elektrik mutbak levazımı Havlular 
likör mutbak levazımı Yemişlikler 

Likör takımları 

Pasta takımları 

Çiçeklikler 
Şekeri ikler 
Biblolar 

Masa saatleri Mendiller, sofra örtüleri 
2 ve 6 kişilik kahve takımları Esans ve kolonyalar vesaire .. 

6 kışilik tabak takımı (51 parça) 

Yeni musa a amız 
• 

N asrettin Hoca müsaÖ»· 

kamıza okuyucuları • 

mız tarafından göste. 

riJen genit rağbett'!n cesaret 
•larak ondan daha cazip, daha 

eğlenceli ve ayni zamanda fay

c:'!alı Yeni bir müsabaka tertip 
ettik. 

• 

yeni müsabakamız · çin tekrar 
ediyoruz; 

Otuz tablonun, listede

kiler arasında mutlaka 
bir darbnneseli varc!1r. 

Fakat altmış darbnnesel

den yalnız otuzunun res

mi çıkacaktır. 

• • 
.. I<üçücüli mektepli1erden bü-ı l - Otuz tablo bitince, . numa-

)·ukbaba ve analara kad11r her ralarrnı altalta ttraııle ya-

Yattaki okuyucularımızı yakın - zıp hizalarına da ifade et-

Clan alakadar edecek olan bu tikleri darbınıeıelin lirte· 

)eni müsabakamızın e&ası: Kar

•• sütunlarda alfabe ıırasile 

hetrettiğimiz darbımese~lerjn 

İçinden otuz tanesinin Mart ba

tından sonuna kadar "TAN,, 

'da çıkacak resimlerini bl.llmak· 
lan ibdrettir. 

• 

deki numarası yazılarak 

bu liste "TAN ,,a gönderi

lecektir. [Tabloların kesi

lip gönderilmesine lüzum 
yoktur.] 

2 - Her bal mektubile birlikte 
30 müsabaka kuponunun 
gönderilnıesi tarttır [Ku. 
ponu eksik hal mektupları 

••••••••••••r •~••••••••••• ~-•••~ ...........• ....•........ .. ....... . ••••••••••• , ••••••••••• ., 418•••••••· ••••••••••• ••••••••••••r a•••••••••• ----•••••• , •••••••liilii;:--· ············~ ...... ,........... . ........... . , ..... , ............ . ...... ~····· ...•... -··········· ·····ı· .••.•. .•..... . ..... -....................... . 
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M üsa.bakamımn eıcuı: 

•• 

Martın birinden itibaren hergün burada bir reıim çıkacak. 
ıiz 60 darbıme.ellik liıtecle bu reımin darbımeıelini bulup 
numarcuını o günkü kuponun ( darbtmuel numarası) hane ~ 
ıine yazacakıınız· 

Otuz reıim bitince bu kuponları ayrıca reıim numaralan 
ile clarbımeıel numaralarını karfılıklı gö•teren bir liıte yapıp 
Sarih isminiz ve adresinizle ve mümkünıe bir ele lotoğra· 
lınızla birlikte 20 Niıana kadar idarehanemizde müıabaka 
büroıuna gönclereckıiniz. 

[Nasreddin Hoca müsabakaları için gönderilmi• eski fotoğ 
rafların muteber olmadığını ve yeniden fotoğraf gönderilme
si muvafık olacağını hatırlatırız. l 

• 

Müsabakanın alakasını art· 
lll'mak için 30 tabloy;ı mukabıl 
60 darbımesel seçtik ve hunları 
hilhaıısP biribirine az çok yal<m 
lnevzulardan intihap ettik. Bu
ııu böyle yapmakla da :ahlola· 
tın darbımeaellerini bulma iti
~in çok basit bir çocuk oyunca
~, olmal<tan çıkmasını temin 
etnıit oluyoruz. 

nazarı itibara alınmaz.] ı-

3 - Bu !artl~ra riayet etmek 1 Gçen ay yaptıgv ımız Nasrettin Hoca müsa· 
fartıle hır kiti müteaddit 
haı mektubu gönderebaır. bakasının neticeleri Mart birde ilan edilecek· 
.[B~ ıuret_le muhtelif hal tir. Ayni günde yeni müsabakamız baıhya· 
ıhtımallerıni kaybetmemiş 
olur.] caktır. 

• 
ŞuraYJ ti.mdiden açrl<c~a yaza

hz ki Mart batından otuzuna ka

d:ır "TAN ,,da çıkacalc :>tuz tab

lonun mutlaka listede Vll7.ılılar 
•tasında bir darbımeseli vardu·. 

• 

4 - Mektuplara yazılacak isim 
ve adresler ç.ok açık ve 
okunaklı olmalıdır. 

5 - Mümkünse birer fotoğraf 
gönderilmelidir • 

6 - Zarflann üstüne (Darbı

mesel Müsabakası) yazrl
malıdır. 

7 - Tablolar Martın birin
den otuzuna kadar hergün 

çıkacaktır. 

8 - Bu müsabakanın hal müh-
\ Jeti 1 Nisandan 20 Nisan 

Nasrettin Hoca müsal:ial<asma ak,amına kadardır. 20 
-lştirak eden karileriruizden ba· Nisandan ıonra gelen 
ıılan telefonla bize müracaat mektuplar kabul edilmi-
ederek bazı resimlerin fıkı-alan- yecektir. 

hı bulamadıklarım ıöy}F..mı§1er- Şimdi kartı sütunlarda da seç-
'ık O zaman da kendilerini te- mit olduğumuz darbımeselleri 
!hin ettiğimiz gibi şimdi de lutfen okuyunuz. 

--~~~~~_:_~~~~..:___--~~--~ 

Nasrettin Hoca müsabakasının okuyucula· 
rımız arasında 9ördüğü rağbet bizi bu ikinci 
müsabakayı tertibe sevk etmiştir. 

Yeni müsabakamız daha eğlenceli, daha İs· 
tifadelidir. Bu müsabakaya 9enç ihtiyar, ka
dın erkek her okuyucu iştirak edebilir. Müsa
baka şartlarımız, verilecek hediyeler sol ta
raftaki sütunlarda gösterilmiştir. 

Mart birden itibaren bu sayfaya hergün bir 
resim konacaktır. Okuyucularımız sağ sütun
daki darbımeselleri şimdiden mütalea etmeli· 
dirler. Bu tetkik ileride müsabakayı hal işinde 

• 
kendilerine yarıyacaktır 

Uunutmayınız. 1 Mart günü TAN ahnız ve 
müsabakamızı takiD ediniz. 

I 

sabakamız 
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DARBI MESEL 

Seçtiğimiz 60 
darbımesel 

1 - Aç tavuk kendini arpa 32 - Kendi düşen ağlamaz. 
ambarında sanır. 

2 - Ak akça kara gün içindir. 
3 - Anlayana sivrisinek saz, an 

lamıyana davul zurna az. 

4 - Atı alan Üsküdan geçti. 

S - Bahk baştan kokar. 

6 - Bal tutan parmak yalar . 

7 - Bedava sirke baldan tatlı-
dır . 

8 - Beş parmak bir olmaz. 

9 - Bir tutam ot deveye hen -

dek atlatır. 

33 - Keskin sirke kabına zarar. 

34 - Koyun bulurunıyan yerde 
keçiye Abdurrahman çe • 
lebi derler. 

35 - Mahkeme kadıya mülk ol· 
maz. 

36 - Mart içeri, pire dışarı. 

37 - Minareyi çalan, kılıfını 
hazırlar . 

38 - Mızrak çuvala sığmaz. 

39 - Mum dibine ışık vermez. 

40 - Öfke ile kalkan zararla o • 

10 - Bülbülün çektiği dili bela- turur. 
sıdır. 41 - Parayı veren düdilğü ça • 

11 - Dalmasını bilmiyen ördek lar. 
başını bırakıp kıçından 42 - Perşembenin gelişi çar • 
dalar. şambadan bellidir. 

12 - Damdan düşen halden bi- 43 - Sel gider, kum kalır. 

lir. 44 - Serçeye çubuk heredir. 
13 - Davulun sesi uzaktan hoş 45 - Su destisi su yolunda kırt· 

gelir. hr. 

14 - Demir tavında gerek. 

15 - Denize düşen yılana sarı -
lır • 

46 - Sütten ağzı yanan yoğur 
du üfliyerek yer. 

47 - Taş yerinde ağırdır. 

16 - Doğru söyliyeni 
köyden kovarlar. 

dokuz 48 - Tencere yuvarlanmış, ka • 

17 - El elden üstündür. 

18 - Eski tarak eski tas 

19 - Evdeki pazar çarşıya uy · 
maz. 

20 - Eyreti ata binen çabuk i -
ner. 

21 - Gülme komşuna, gelir ba · 
şma. 

22 - Gülünü seven dikenini de 
sever. 

23 - Hamama giren terler. 
24 - Her horoz kendi çöplü -

ğünde öter. 
25 - Her gün papaz ptav ye -

mez . 

26 - Her koyun kendi bacağın
dan asılır. 

28 - Horoz çok olan yerde sa· 
hah geç olur. 

29 - İt ürür, kervan yürür. 

30 - İtle dalaşmadan, çalıyı 

31 - Kel başa şimşir tarak. 
dolasmak evladır. 

t 

pağını bulmuş. . 
49 - Testiyi kıran da bir, su g~ 

tiren de. 
50 - Tilkinin dönüp dolaşrp 

gideceği yer kürkçü dük
kanıdır. 

51 - Ummadık taş baş yarar. 

52 - Ürümesini bilmiyen it SÜ• 
rüye kurt getirir. 

53 - Üzümünü ye de bağını 
sorma. 

54 - Ü zürn üzüme baka baka 
İaranr. 

55 - Yalancının mumu yatsıya 
kadar yanar. 

56 - Yapı taşı yapıdan kalmaz. 

57 - Yavaş atın tekmesi pek o
lur. 

58 - Yörük at yemini arttırIT. 
59 - Zenginin parası züğürdün 

çenesini yorar. 
60 - Züğürt olup düşünrvır~"t\, 

uyuz olup kaşınmak evla
<hr. 
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1 EKONO Mi ı 
Yiyecek maddeleri ı 

No. 49 YAZAN: ZIYA ŞAIUR üzerinde son 
Mektup GPlince, Kafilenin Üstüne, Sanki Bir -ha~tanın fiyatları 

Hüzün Ve Mafem Perdesı' Gerı'lmı'c.fı', Dört günlük bayram tatilinde piyasalarımızda yalnız yi~cek 
y maddeleri üzerinde alışveriş olmuştur. Piyasaların hemen hepsi 

Herke E d; V Y • • • d d • durgunluğunu muhafaza etmişlerdir. Bayramdan evvel bazı maıl-
S, n şe e eıs , iÇi n ey 1. 1amı ihracat için satrıdığı ve bunıarm da yüklenip gönderildiği 

a.:1~; kafile Mekkeden hareket Sin çehreeinde, denn· bır· en-'ıa ....... 1, H tesbit edilmektedir. Bu meyanda 121,520 adet ve 13448 lira kıy-
~ etnıez ~ Kızım çölde üıeyini .-.ı. tJ.. 

0 
; teamet b&f göatenni9- elemli ifadeei belirmitti... Muhitini, metinde poı .,...al Avrupa merkezi memleketlerine ihraç edilmiş-

lbııı ~te Mekke valili olan (Amir bu kadar mahzun ve müteeuir gören beldi1orlar t~r. 
llt (D--)' kuf gibi uçan bir. hecinli (HUaeyin) de kalben büy\ik bir teee- Ert:si gün, akfaJn& kadar bekle- Abnanyaya da dört yüz eandık elma gönderilmiatir. Elma fiyatlarında 

ır;JG.111) a, yezı·:.ı:- ··-yma '"'ir -ıı- '-=--t mekle ı""'mitti. Hür'ün askerleri, 0 d 'Y llıtkt u.uı ._.. v •~ili...: mekteydi. Fakat o, zihnen """' on elin için e cinelerine göre 2-5 kurUf kadar yükıelme olmuştur. 
"-- 11P uçurmakla beraber derhal IOD kararını vemıifti: kızgın çölde, atlarının gölgelerine 81• 

~:~ Hüeeyin) in arkumd&n a. y .din ğmarak; büyük bir ıabıraızlık içinde, Almanya ile İJ yapanlar 
- ezı korktuğu, çekindiğ ph- Af ihrac .... ..._ göndermif; onu geri çevir • i t, d (Hüaeyin) in kafilesini beklemifler- manyaya at yapan ticari müesseselerimizi timdiye kadar kor-

-..( iltemi•ti. 1 ye ea ece benim .. Şayet, bir teca- dl ku. ve teredd. ilde dütUren bankalann nazlı tediyatı ihracat,.ılarımızın fa-
'-- . -Y vtlz karpnnda kalırsak; ben, kendi· · ali ti ri k -:r ,_~ı Hüseyin), valinin adamla· eda ed Aktama doğru, çölün sakin ve ten- ye .e ~1. ırm1'tır. Bayramdan evvel Alman bankalarının tediyatı kes-

• ..._ lll••'--vemet e+-ı. .. mi f erim. Ehlibeytimln ve •a- h uf kl da k b ·· melen yüzünden Almanya ile olan ticaret işlen·mız· tamamı·ıe durgun bı·r 
--. ~ dik doetlannwı hayatını kurtarabili- a u ann n, ervan &f goster. __ , tin . . d 

- Beyhude yere tı ad 1 ...1 rim mifti. Hürün askerleri, bütün bir v~ye e gırmı, emektir. "'-1 , m c e eye •• - ~ B · b 1 Al Yelim. Geri dönmem. Demitti. sevinç içinde atlarına binmifler; ker- ku ıti1 ar a allamanyaya ihraç edil· -
l'\.._ • Uzaktan takip vanı abloka etmek için harekete geç- me te o an m rnnızın bu hafta i· V j -~· .. Vali, bu huawıt& (Ye. Miinakata .. dedilrodular mek iatemiflerdi .. Fakat Hür; derhal çlnde flyatlanıım dU.eceğiııe kuvvet J eşi 

ftaı ten kat'I talimat almadığı için KUfede bulunan tb~l Ziyat, (1mamı bu hareketin önüne geçmit: le ihtimal verilebilir. F.eaaen Alman-
.... ~ ileriye gidememif .. Sadece, (İ- Hu.eyin>. in (Kerbel&) iatikametiııe - Aceleye lüzum yok. Kervan; ya b&flıca fındık mü9terimiz olduğu haL[Q 
--.ıu RilBeyin) in küçük klrvanmı. doi.u ilerl~i ça.rç&buk haber al· nasıl olsa, geceyi burada geçirecek ... halde eon hafta içinde bizden fındık / ~ 
~ takip ettirmekle iktlfa ey • mlftI. Kflfede, derhal bir tellt bat- Sabahı be.kliyelim. Ortalık ağanrken; almamiftir. Memlekette illtok olarak , • 
""lllllJU. la.mıttı. (İmamı Hüeeyin} in KUfeye (Hüaeyin) i tevkif edelim. kalm1' olan fındıklann miktan alt • SerglSl 
~~mı Hüeeyin) in kafileei ağır, kabul edilip ~mememi hakkında Demifti. mıt bin çuval kadar tahmin olun • 
k6fı ilerlemekte idi. Yolda, Bura ve halk ~mda bır takım münak&falar (İmamı Hüseyin) in kerv&nI gel- maktadır. Fiyatlan da 64-65 kuruş- Birkaç yıldanbeı} Berlinde "Yeşıl 

• tarafından gelen bazı yolculara ve d~kodular canlanm1'tı. mif .. Oradaki kuyunun bafmda te- tur. Hafta,, adı verilen biıyiık bir ziraat 

Almanya 
yeni anlaşma 

imzaladı 
Almanya ile Çekoslovakya araaın

da bır ticaret anlaşması ve bılhassa 
her iki memleket arasında 1937 yı -
lında yapılacak i.şlerın tanzımi içın ı 

Şubattanberı Pragda yurutul n mu
zakereler dahi mlısbet bır netice ver 
mıştir. Yeni Almanya - Çekoslovak
ya mukavelesi 11 şubat 1937 de ım
zalanmıştır. 

Buna gore Almanya Çcko Iovak • 
yadan 1937 yılında 19..,6 yılı netice
lerinden değerce yüzde 10-12 nisbe· 
tinde fazla rnaJ ithal edecektır. Buna 
karşı Çekoslovak) ada Almanyadan 
ithalatını artıracaktır .. Almanya, Çe
koslovakyadan alacağı mallar ara • 
sında bilhassa kereste ithalatını fas
lalastıracak ve 2,000 \ agon buğday 
ve 1.000 vagon buğday unu ithal ede 
ccktir. Ticaret anlasmasıle birlıkte 
bir de, bir memleketten diğerine seva 
hatler ve ziyaretler hakkında bir mu 
kavele imzalanmı tır. Bu mukavele, 
bilhassa Almanyadan eÇkoslovakya. 
ya seyahatleri kolaYI tırmaktadır. 

ALMANYADA 
ŞEKER PANCARI 

EKiMi "- lelDlİfler; bunları isticvap et- İbnl Ziyat, derhal tehrin kapılan- vakkuf etmltti ... Kervan halkı, HU- _Yumurtalanmızdan dahi eon hafta sergisi tertip olunmaktadır. 1937 yılı 
llıltlerdi .. Alınan haberler, biribirine Dl kapatmıf .. İmamı Hüaeyine en kil- rün askerlerini görür görmez, tellt lçmde Almanyaya mal gönderilmedi Yefil Haftası 29 lkincikinun 1937 ~ değildi. Bunlardan bazdan. çUk taraftarlık ~reck •':"lan ö- g&ııermiflerdl Fakat. bu athlarm ii gibi zalılre olarak dahi hiçbir cinai de açılarak U şubat 1937 ye kadar A!manyanın 1937 

38 ka~panyamn 
ıııı!':'. ehlibeyte ve bi1haua (fmamı ltımle eezalandıraeagına daır. telW· kendilerine ~avllz eimedlllnl gören m.ı gönderilmeıniftlr. Merkez banka devam etmiftir. dakı şeker pancarı ıstıhsaiatı 13 8 mil 

YlD} e besledikleri muhabbet ve lar bağırtDlJttI. bazıları· 11Dm klering hesabına tediyat yapma "Yeşil Hafta Sergisi başhbaşına yon ton tutacaktır. Hektar başına 
llı.erbutiyet h kk d t in BUtün Kflfeyı· örfi bir id e altına · muı da ihracat,.ılan büebütün tered bır· zıra· at mevz

0

u' u tetkil,etmı·,ur. nk 
30 

ton isti.hsalat hasebile pancar eki-
le a ın a em at verir - ' ar - Bunlar, bizi istikbal için gelmit -:r •-~~· bazıian da. artık (Emevl I· aımı,tı. olan Kilfeliler olmumlar!.. düde dÜfÜrmektedlr .• Bu vaziyet yu. önce hayvanat ve nebatat kısımlan· len yerlerın g ne! sahası ise 465 000 
~) Din kökleftiğinden. ve (Ebli· • Sonra.. eıı Jllvendiii kumaııdanla· . . . . . . murta piyuuma da tetı1r ederek fi. na aynlan aergide bir yandan istih· bekar tutacaktır. Bu hesapla 1937 38 
;""' muiıabbetl) Din artık elkl kuv- rmdan (Hür ilmi Blyah) ~ ııtJ&ide bir dl Diye pnp hır Uınıde düpıü,ıer- yaUan dU,llrmiye oebep olacaktır. aa!lt usulleri bir yandan da isühllk kampanyasında l936 3

7 yılına karşı 
etini ka)i>eylediğinden bahletmek· .Uvari mUfrezeei iie, (İmamı Hüae- , Zeytinyağı liyafları yiibelr. te bugün içi~ gözetilmesi li.zımgelen ~.000 hektar fazla yer ekilecek veO 8 telerdi. yin) i tevkife yollaıniftJ. (!mamı Hüseyin) ede ayni bil gel- noktalar canlandırılmıştır. Aynca Al mılyo~ to~ fazı~ seker pancan istih· 
Bu Hu- tt m'-+i Me.ele in mahiyetini anla Zeytinyağlanmızm fiyatlannda gö .. .. .. .. . . sal edılebılecektır. Bu miktar p "lcar 

yolcular; günlerce evvel, Bura ~. ç gün çölde gezmifti. Fa- .., .. · n • rülen yükseklik devam etmektedir man koylusunun mılletın kan ve ca:ı d k 1 • 
te kateden çıktıklan için· oralarda kat, (İmamı Htı,eyin) e teeadUf ede- mak için: • · · . · menbaı olarak haiz olduğu ehemmi - ~n azanr acak şeker mıktan 2 2 

~ - ..... lıldiııed.,; haberdar memiftl. ( Arkall var) Kiloeu yebnlf k11r11ft&ıl hın tenek~ yetil mevki birçok reaımler afişler mılyon ton ta hm in cdilmekted ·, . aır Yat eatılmıttır. Sa.bunluk yağlann kı . . . .. . . ' . yıl önce elde edil n şeker mıktan 
da Buna binaen gerek Bura lollu 52.54 kurut .,..mdadır. Yağ ve ıstatiatiklerle gosterilmıştir. Ser- 181 .1 d ı.._~'•erek KUfede vukua -len ..... .._. .... ..._.......___ ....... --....--.-. .... müetahsilleri ell.Mndeki eabunluk eıi, zirai istihaali.tın artınlmasına ol , lmı yon ton ur .. -cw e- ..,.. e· _ .. .. . . 1 A manvada şeker ıstihsalitı bir yıl 
Ue V&k&iardu. lmamı ~HilatyiJ!) SAGLIK o·· GUTLERı yağ istoklannı aaklamakta devam et dugu kadar, ko~lun~n eıhhat ve aı.e öncesine karşı yüzde 8 kadar fazla 
~~dqlannı haberdar edemetıµf· mektedirler. bakımından dahı ıaglam bulunması- 1 kt ~ hUk·"" tç bU ilk b. eh · 0 aca ır. na ume e ne y ır emmı 

~halkı. yolculardan aldıklan LOKMAN HEKiM Toıo moy•• fiJOflatı yet verildiğini anlatmaktadır. 1 
de e zıd b&barleri mıılıikeme e------~-- Bu lıattanm taze meyva piyuum latilıaalitı artırmak mUcadeleain • LiMAN HAREltETLERI 
le) ede Y&vq yavq ilerle~ler. Ofi· K d d h 1 d da biraz canlılık görtilmektedir. Kan de yeni illtihsal usul ve vasıtalan ya . 

lllenziline gelmt,lerdi. a 1 n m 1 a a g Üze İ r, daılina miktan azalmıftır. Rize ve nıbaşında, fimdiye kadar bot olarak Bugun limanımızdan gidecek va • 
Hakikati bildiren mektup Meninden gelen mallar da azdır. Ri- yatan arazinin, fundalık ve bataklık purlar: 

1.~Ul'ada. devesi köpükler içinc:le ka· Erkek m ,·? ze mandalinalannm yüz adedi boyla- lann "Arbeitadienst,, denilen büyük Saat 8, 30 Kocaeli Mudanyaya, 19 
"'D bir adama teeadüf etmiflerdl. Bu nna göre 387 • 484 kul'Uf arumda- if servisi tarafından nasıl faydalı ve Seyyar Karabigaya, 19 Bartın Ayva 

~ ııllr"atıa kllfeden geldiğini oöy- - Hlll m• filph• ediyoroun? El- ha tatlılık vardor, badoninln tofldl dır. Elma flyaUan clnolerlne göre ki- mUnblt bir bale getirildiği de kUçük lığa. 
~· k'""' dan k -..i.ıt.. kt bettı kadın ıüıtldir.. • ettiii mUhani r.iHriler ar••ında da· loda 2-5 kul'Uf yükeelmiftir. Aınas- millaller ve krokiler üzerinde teces- Bugün limanımıza gelecek vapur -
bu ,:__-:_, .. un çı a.n&l6• me u- T... - - 1ar 13-41. Gümi1thaneler 11-20, fe- ü · ·ı · ı· 

(&lll&llll Hüaeyin) e vermlfti. Bu Diyeceksiniz. Hlfl! Ben hir.bir va ha ziyade ahenk bulunur, hele ha· ı- • m ettirt mış ır. lar: ıı..t-.. K öm T k 
1 

· rlk 9-18, İnebolu ve Rize elmalan Kümes hayvanlan ve bu arada c- t 12 Gu·· ı ı K d · d ~ıup, flfedeki ( er bin Seat) kit fUphe .tm•dim. Fakat, fUph• re et erı, tavırları erkejinkilerle ~aıl , cema ara enız en, ~. Mtınderecatı da 9undan iba· delfl, kat't olarak aksini söyliyen mUkay ... edilemiyecek derecede 8,5 - 19,5 kuru,ıan eatrtmı9tır. hem etinden, hem tüyünden istifade 16,15 Uğur lzmitten, 6,30 Bursa Ban 
.... ""' feylnoflar, muharrirler, artistler daha çok tatlı ve z.ariftir. Bunla. lalmumu iltracofımır edilmekte olan ada tavşanları gibi dırmadan, 6 Sevvar Karabigadan, 
~l, Htlieyüı t:bni Ali·· bile var da. onların dediklerinin rın hır biri bir ıüzetlik delilidir. Almanyanm eeki bir siparif{ni kar hayvanların yeti,tirilmesinin fayda- 9,30 Konya Mersinden . 

.. ~ mektubum eana ~ olduiu cfoiru olmadıifnı anlatmak istiyo- Maal .. f, cUıellik nekadar ziya- lan anlatılmıya c;&lıtılmıttır. 
--an bil ki; MUelim bin Akil,~ rum. de, nekadar ince olursa 0 kadar c;a ,.ıamak t1zere on bin kilo kadar bal- lstihlik meselesinde Almanyada 
~ve onu müteakip, Ilı! i!Yll- M-1& ....,hur Alman feyleıofu buk kırılır. Kad•nda aUzellikt• ça- mumu Hamburga gönderilmlftlr· Bal ötedenberi kullanıhnıJ olup bizzat is 

da ayni feci l.kibete kuri>&n eıit • buk kayboldutu i"in kısa oören... mumu ·fiyatlarında yüzde iki buçuk tihsali gayrikabil veya güç bulunan 
lllıtW.1- ,,. Schopenhaurır'i oku1"1111ız: T • ·th 1. k dd -,..ar •• Müalim plıadetin4en biraz tetlıri akıini iddia ederler. lakontolu olarak bile yünelif olmuf ve .. ı a ı olay olmıyan gıda ma e-
-.eı beni 18tedi. Ve bazı vulyetler uaaqıarı uzun, fikirleri kısa. bo- Onlara böyle .ciylettiren bir N • tur. BaJ,nıumunun Fob fiyatı 91,11 ku lennin yerine Alntanyada bolca ye-
:-Bu nalyetler arumda. ,IODln bu- yıl kllçUk, omuzları dar. yine ~ıoa lıep to ınoandan bqka bUtUn hay- "" kadardır YI ki b" ııiparlt tlfen ne gibi maddelerin ikame olu· 
~ -~kten vugeçıııenl ııöyledl.. bocaldarnın u .. rinde l<alçaları p- vanlar aruında erkeklerin dı,ııor- lıartıiıİI ~ :ı"ııı~ ~de nacatı ve m.~inı .ı~barlle han~ gı
'--.un vasiyetini icra ediyorum. Sa- nlt e haxvana cUıel cinı demek, an . den daha ıUıel olmalarıdır. Fakat 1'3M kilo . i . H mburp fÖD - da maddelen ıetiklakmin umumı men 

~il&, bu mektubu gönderiyorum .• Ce- cak bayatı bir &fk ihtiyacile zihni insan da tabiat içerisinde bir hay • clerilmiftir cevıs çı a faatlere hldim bulunacağı da gbete 
...... __ dumanlanmıt bir erketin kafasın - dl h • ril- 1-+ı- Bilh•••• hararetin rütube 

1
_ O a&'IUll eellmeti; aentn,, Te cUm· vandır, ye onu er bakımdan hay .....,. ..... · - • .. da ver bulmu9 bir dalllettir.,, • tin" ve zararlı ha --

1 ı· e hu 
._ ~ lıluhammedin berine ol- 1 vanlara benzetmek insanın medeni yvauııann Lf • 
-..... Vllua o filezofun bu ltizleri yu yetini inklr etmek olur. Ceviz içlerinin kiloeu 40-•5 k\ll'Uf ıuaunda iraa ettikleri bUyük hasar -

1

_,llektup, (İmamı Hllileyin) in kafi- dı&ında.nberi, kadınlar aac;lannı Hayvan cinslerinin hepsinde .ya arumda yani 3-' kurut kadar yük· tar canlı millallerle gösterilm~ ve 
-.uıe dehtet verin1ftl. Bahuaua, mek kestirdiler, en yUkMk ve en 1Uç er hut hemen hepsinde - •rkeklerln dl eelmiftir. Piyasamlzda kabuklu ve ka "Bozulma ile mücadele., parulaaı her 
~ ıetiren adamm, KMede cereyan kek iflerine ıirerek fikirlerinin de tllerden daha ıtJzel oldukları dol· bukauz ceviz kalın&Jlllf denilecek ka- keein tlbi olmasınm illtihealitı art-
~ kanlı h&diMleri n&kletmeei, ker- kısa 1Dlmachtını lsbat ntiler. Fa • rudur •. Çünkü hayvanlar arasında dar ualımtUr. Son gtınlerde A. tmnak kadar mühim bulunduğuna 
...... ha.lkmm tüylerini tırpertm1ftl. kat onun dediklerinin üst tarafı hayatın en bUyUk zahmetini çeken· merikaya 2812,5 liral* ve Hay. ipret oiunmu9tur. 
ı.. °"'1 döıullolt için ~ iararlar ylna dotrudur. Bununla beraber h lor dı,ııardlr. Erkek hayvan cinol faya 41!11 lira1ılı: oevl& ııatdmlf- Ziraat maklnalan ile lllt ve ede -
lll&lte-ı...• dın er4cektın daha cUzeldir. vazifHlni ıördUkten ıonra dltlyi br. Bu eenenin bütün cevis mahsulü vatı, gübreler, köylWerfn kullandık 
--..:. _ &a&U19W. O hald Al 1&tıllllllf gibidir. 1-_·11&&t (İmamı Hu.eytn). bu tnr- • man feylezofunun ve bırakır, kotar, 1911r, sadece kendi- lan ev e,yalan, köylUlere mahsus ba 

-.ı" brtmmda mukavemet etmifti: onun fikrinı lttirak edenlerit• yan. sini dü9Unür, danHder, türkü söy· Toıe peynirler piyasaya çılıyor 11 ev, ahır, ağıl ve ambar modelleri 
._ -Yelidin hWdlm aUrdtıttl her yer ht dil,Unoallri nereden ııliyor. Sa ıer... Peynir piyuumda birinci nevi ee sergiyi ikmaıl etmlttir. 
-, bizim için tehlike mevcut.. Geri ~ kadmlar arasında· tuvaletle insanlar da ıadece bir hayvani· ki mallarm kıymetini 730-7.0 kur11fu ------------
~ek. bize ne fayda temin edecek! sanatla aU"ztl olanlar lattına edlttr· ken 9UphHiz öyleydi. Medeniyet ev bulnnlflur. FCe mmtakumda hava kunı kayısı, portakal ve limon ka -
~ki KMeliler IÖSlerini ıeri al- H - ıerc;ekten ıUzel olanlar111 u hayatını deiiftirmi9tir.lnıanlar ara larm •ınmumdan taze peynir ya - buğu, elma, portakal satın almak ia
~-· Şu halde, KMeye ımne- olmumdan.Her nwede olu,.. olsun 11nda hayatın en bUyUk zahmetini pdmUma iılıkln blaıl olmUf ve piya tiyenler vardır. 
;:_reçerts. Bir an evvel İran top- yUı kadın &rUtnda bir mükay.,. çekenler erkeklerdir. Erkek bir ta· aya )'ÜS teneke yeni tue mal gel • -~a gireriL Ancak bu suretle yapınız, cerc;ekten cUıel olanlara raftan hayatla utratır, batka in • aıiftir. Romanya ile imzalanan mulavele. 
~ ve oellmetlmlzl temin od• atakilerdtn pek u bularsanuz. sanlarla -kı .. ır. fakat daima ka- Kırklareli peynirlerinin tenekeoi Almanya hllldimetile Romanya hU 

Maamafth, ben Jdımeyi bu yol· Öyle ama, bu t•bbUsün ıU91U· danını, allHini korur. Kadın ann.. 720, Edirne 730-7.0, Uzunköprü kfimeti arasında, mükerrer vergiler 
~~icbar etmiyorum. ı.tiyenler, jO erkelin daha sUz•I olduiUftu Is- Htini yapar, fakat evinde rahat o. 650 • 875 k~tur. Ka,er peynirleri meselesinin tanzimi yolundaki müza 
;;:-ı• ıeı.tnıer .. Arzu etm.iyenler, bat etmez. Erkekler ar.ucnda 'yakı- turur. Onun için daha ıüıel olur. iH birinci maHar 52 ve Anadolunun kereler müsbet bir neticeye v&l'Dllf 

d6uttnıer. tıklı yud stJıel endamlı aayılvıla- Bunun en büyük delili daha mede- ikinci derece mallan 35-40 kurut a- ve tasavvur edilen mukavele 8 tubat 
Diye, 80n ceva.bmı •ernıı,tl. rın nilbeti daha bUyUk olmbllir, ka- nt olan, rahat içinde y&fıyan ka. rumdadır. 1937 tarihinde imzalanmlft!r. Muka 

Kafile endit• içinde dmda tam cOzellik daha ft&dirdlr, dmların ötekilerden daha ıUıel ol • Alman eyferinin mürocaafleri vele, her iki memleket tebaalannı her 
...,~- ~e; devecilerden basılan. ker- daha aı sarUIUr. Fakat tam sUzel malarıdır. Tediyatta gö8terdilderi zorluklara iki tarafta yani mükerrer vergi ver-
.'111 terketmı,ıerdi. Odun toplamak, bir kadm, tun cUzel say9'an bir er· Kadtnın ıUzellitini yapan med• nimen Alman ticaret evleri Türkiye mek mükellefiyetinden bade kılmak 
Nır kurmak veeaire gibi hizmetler tcektlft daha ıUıeldlr. Bunu .ayıt- tdyettir. Ancak kadınları medeniye den birçok mallar iatemekte ve tüc- ta ve aynca, bir memlekete ait ver-
~- abnan muvakat hizmetçiler de, ten "bayatı bir .. k lhtiy1ıC1,. delil, tin timdiye kadar devam eden usu carlanmısa her ıUn mektuplarla mtı gtnin diğer memlekette taheilinln te 
41Ul'aularmdan birer taraf& daiıkver· sırf ..tetik. duypudur. Kadmın IUnU deliftirerek, her türlü erkek racaat etmektedir. Bu meyanda yün, mlnine mütedair htlldimleri ihtiva ey 
-.ı.r.u. · • rqi daha berrak, dwisi daha na - itine ılrdikten blrkac; atır sonra tiftik, .Uapr, yatlı tohumlan kuru lemektedlr. Sözü geçen mukavelenin 
-. ltatlıenin üstttne, ll&llld bir btızün ztk. saçları daha dolsun, beli daha k•dın ~zellitinln '" olacatvn hlc; fuu1ye, kuru meynlar, uytbıyal, her Ud hükbıet tarafından tasdiki 

Jllatem em prilmittl. Herke- ince olur, bakıtında, simasenda da kimse 9imdiden keıtiremıı. 11.zımgelmektediT 

Hayabn da, 
ııhhatın da, 
ıaadetin de 

temel tatıdır. Çünkü aaila.m dit
ler, inaana sıhhat, net' e ıüzellik 
ve ıaadet verir. 

RADYOLiN 
Günde iki defa Radyolin ile 

fırçalanan ditler inci gibi tüzel 
ve ıağlam olur. Sağlam eliti• 
m!denin ıağlamhğını, Afl.m 
mıde de vücuclün aağlamhtmı 
temin eder. 
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Adapazarı Emniyet Bankası 
Türk Anonim _Şirketinden: 
Adapazarı Emniyet Bankuı ldttre Meclisi Banka Umumf Heyetini ale. 

l a.de senelik içtimaı için 25 Mart 1937 tarihine müsadif Perşembe gunu 
Eaat on dörtte Adapazarmda Belediye Oteli ittisalindeki ~alonda içtimaa 
davet elmiye karar vermiştir. 

Esas Mukavelenamemizin 56 - 57 ve 58 inci maddeleri hükümlerine 
göre İ§lirake 11alahiyettar olan hi8eedarlann 67 inci maddeye te\·fikan iç
t ima gününden bir hafta evvel dühuliye varakası aJmalan lazımdır. Ve. 
killerin de hisı:ıedı:ırlardan olma8I meşruttur. 

Hi~sedarların duhuliye varakası almak üzere Banka Merkez veya şube-
lerine müracaıı tları mercudur. 

Alelade toplantıya ait ruzname ~ağıya dercolunmuştur: 
1 - ldıır' Mecföıi ve Murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1936 yılı Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki ve 

lda.re Mecfüıinin ibruı. 
3 - Karın payla.,ılması ve dağrtılması gününün tesbiti. 
4 - Müddetleri biten ldare Mecfüıi azalarının yerlerine miinasipleri. 

nin seçilmesi. 
5 - .Müddeti biten Murakıp yerine münasibinin i ntihabı. 

Adapazarı Emniyet Bankası 
Tiirk Anonim Şlrk.-tinden: 
Adapazan Emniyet Bankası ldare Mecfü;i Banıka Umumi Heyettni fev

kalhde ola.rak 25 Mart 1937 tarihine müsadif Perşembe günü saat on altı. 
da Adapazannda Belediye Oteli Ittisalindeki salonda içtimaa davet etmi
ye karar vermiştir. 

Hi.cısedarlann Esas Mukavelenamemizin 57 ve 67 inci maddeleri hü-
kümlerine göre içtima gününden bir hafta evvel duhuliye varakası alma
Jan lazımdır. Vekillerin de hiR~darlardan olması meşruttur. 

Hissedarların duhuliye varakaııı almak üzere Banka Merkez veya Şu. 
belerine müraeaa.tlan mercudur. 

Feviı:alide toplantıya ait ruzname ~ağıya dercolunmuştur. 

1 - 2999 num.arah Bankalar Kanununun Uçüncü Mu,·akkat Maddesi 
hükmüne göre Esaa Mukavelenamem izin 4 - 5 - 32 42 • 46. 52 - 82 ve 83 
üncü maddelerinin tidilive 110 uncu madclenin zeyil ve ilavesi. 

Adapazarı Emniyet Bankasmm maddeleri yerine kaim olmak üzere 
teklif olunan muaddel şekil 

Adapazarı Emniyet Bankaı:ıı Niza mnamei EsRsisine ilavesi teklif 
olunan madde 

Adapazan Emniyet BankMı Ti.irk Anonim Şirketi 

F~M Mukaveleruunesi tadilatı. 
4 lincü rnndd~nin muaddtl .şe-kli 

Şirket ~ağıda yazılı muameliıt ile işti~al etmek üzere teşekkül etmiı:-tir. 
1 - Bilumum Ba.nka. muameliı.tile işbu muamelatın istilzam etti;i diğer 

ınuamelitı ticariycyi ifa etmek. 
2 - Şirket ticaret makı:ıadile gayrimenkul alım ve !!atım ile meşgul ol

nııyacaktrr. Gayrimenkul üzerine ödünç para \'ercmiyeccktir. Ancak ala
caklarmı aağlamla§tırmak maksadile munzam teminat olarak gayrimen
kul ipoteği alabilecektir. 

Şirket doğrudan doğruya \'eya İı5tirak tarikile san<tyi işl erine tediye 
edilmiş r;ennaye ve ihtiyat a.kçelerinin yekünunu a.şmıyan bir miktara ka. 
dar girebill"Cektir. 

Ancak Devletle veya hükmi bir fah~iycti haiz Devlet Mücsı:;csclerile ve
ya sermayesi DeYletc:e mevzu Ranhlıı.rla mUştPrekcn hissedar bulunduk. 
ları mlllt 11anayie iştiraki hıtlinde Şirket bu kayda t.Abi tutulmıyacaktır. 

Şirket milli. ticari, Bıns.i muamelatı icra ve bu muamelat ile iştigal cclf'n 
diğer ŞırkeUerin hisse senedat ve tahvilatını mübayaa ve bu ne\"i Ş i rket
ler tesi edebilir. 
Şirket esas mak.«at ve tedviri muamelatı ı;ımnmda kanunu mahsus una 

tevfkan emvali gayrimenkule tasarruf edebilir. 
~ inci maddtnln musddel ~kli 
Şirketin merkeT.i (Adapazan) olacak. gerek Türkiyede \'e gerek ecnebi 

memleketlerde lüzum görüldük<:~ Meclisi idare tarafından Heyeti Umu. 
miyeye arzedilmek şartile $Ubeler açaebilecek ve keyfiyet ait ol<lukları 
Vekiıletlere ihbar ve gazetelerle ilan edilecektir. 

32 inci maddenin muaddel şekli. 
Şirketin umuru his.~edarlar araııımdan H~yeti Umumiyere intiha}! olu

cak asgari üç a:r.cı.ı:ııi sekiz azadan mürekkep bir Meclisi İdare tarafından 
idare olunur. 

llk Meclisi ldare u.uı Tesis Heyeti Umumiycsinre tayin edilecclüir. 
Şirket Umum Müdürü idare Meclisinin tabii azasıdır. 
Meclisi idare ~ının nısfmdan ziyade~inin Türk olması şarttır. 
42 lnrl madd~nin muadMI '"idi. 
Şirkette, Ticaret Kanununda gösterilen idare uzuvlarından haşka Ban. 

kaJar Kanununda yazılı ahki..m dairesinde vazife idare Meclisi tarafından, 
ldare Meclisine dahil olanlar ara"ından eeçilen iki aza. ile Umumi ~füdür
den mürekkep üç kişilik bir idare Komitesi tarafından g-örülür. 

Ticaret Kanununun Idare Mecfü;ine verdi~i salahiyetler mahfu1..d11r. 
Idare Meclisi ldare Komitesinin faaliyetini mürakabe etmekle mükelleftir. 

46 rncr mn.dd.-.nin muaddel şekli. 
Idare Meclisi ve idare Komitesi reis ve azalarının ve murakıplarının ve 

Şirket adına im1..a koymıya salahiyetli müdür veya memurların doğrudan 
doğruya veya muvazaa yoluyla Bankadan hern~ ŞE-kilde olursa olsun kredi 
almttl&n, Bankaya lehlerine olara.k kefalet veya teminat verdirmeleri ve
yahut menfaat rabılıuııile bağlı oldukları e~has ve müc..~cscler lehine krc. 
di, kefalet veya teminat verilmesini temin ettirmeleri ve şirketin de bu ne
\"İ muameleleri yapması ya.~aktır. 

Idare Meclisi ve ldare Komitesi reis ve ar.alan şahsen alakadar bulun
dukları husu atın müzakeresine iştirak edemiyecekleri ve rey veremiye. 
cekleri gibi bunlar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 inci mad
desinin 3 numaralı bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunan kimsele
rE: taalluk eden kredi. teminat ve kefalet taleplerinin müzakeresine da. 
hı iştirak edemel.ler. Ve bu i•ler hai•kmda rey veremezler. 

Şirket kendi memurlarma gercl< doğrudan doğruya ve ı:erek muvazaa 
~·olile ödünç parA ve lehlerine teminat veremez ve kefil ola.maz. 

52 lnd maddf'nln muaddel ff"kli. 
Ticaret Kanununun hükümlerine gfüe seçilen Murakıplar, Şirket Idare 

Meclisi, Idare Komitetıi reis ve azalarile müdür ve memurlarmın Bankalar 
Kanunu hükümlerine ve Şirket E:ıtu Mı.i·aveJenamesine aykırı hareket. 
lerini gördükleri takdirde bunlan v~ikalara dayanarak Şirket Heyeti U
mumiyesine hitaben tanzim ede-eekleri raporda zikretmiye mecburdurlar. 
Bu mürakıplar raporlarının birer suretini Maliye ve Iktısat Vekaletlerine 
gön<lerirler. 

Mürakıplar hissedaran tarafından ldare Meclisi, Tdare Komitesi reiR ve 
nzalarile müdür ve memurlarmm aleyhlerine vaki olacak ikiı.yeti de tah. 
kik ve tt'!tkik ile f!ıhhs.tine kani oldukları takdirde keyfiyeti senelik rapor
larına dercedeceklerdir. 

Sermayei ~irketin onda birine malik C']an hissedaranm talebi üzerine 
lfürakıplar Heyeti Umumiyeyi fevkalade olarak içtimaa davet etmiye ve 
mi.iracaatı icap ettiren maddeyi ru:ımameye ithal etmiye mecburdurlar. 

Mürakıplara müracaat ile Heyeti Umumiyenin fevkalade içtimaa. da
vet olunmasını talep eden his~uanm Rermayei şirketin yü?.de onuna te. 
kabül eden Miktardaki hiaee senetlerini muteber bir Bankaya tevdi etme. 
leri ıamndır. 

82 inci maddf'llln muaddel ~JI. 
.Meclisi Idare her üç ayd& bir Şir.ketin mevcudat ve düyunatmı havi üç 

TAN 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

T AKSıTLE SATILIK ARSALAR 
Esas No. sı Mevkii ve nev'i Depozito 
518 Boğaziçinde Rumelihisan mahallesinde Paş

makçı sokağında 1 N o.lı 2294 metre murabbaı 
arsa. (Eski Mediha Sultan Sarayı bitişiğin-

dedir.) 140 lira 

661 Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde eski Ha

sanpaşa deresi y eni Bostan sokağında eski 4, 4 
mükerrer 6, 8, 8 mükerrer yeni 73/ 3 No.lı 355 
metre murabbaı arsa. 142 ,, 

Tafsilatı yukarıda yazılı arsalar birinci taksiti peşin ve geri ka

lan yedi taksiti y edi senede ve yedi müsavi taksitte ve şu suretle 
tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile açık arttır

maya konulmuştur. ihale 1 Mart 1937 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 1 O da Şubemizde yapılacaktır. 

isteklilerin Şubemize gelmeleri. ( 458) (928) 
• • • 

Kira gk Dükkan 
ESAS NO.SI MEVKİİ VE NEV'İ 

Galatasaray da Yeni Çarşıda Polis Binası 

altında 2 No.Iı dükkan. 

DEPOZİTO 

50 L. 

M evkii yukarıda yazılı dükkan, bir yahut üç sene müddetle 
k iraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin ihaleye müsadif 3 Mart 193 7 Çarşamba günü saat 

1 O da Şubemi ze gelmeleri. ( 462) ( 1034) 
~-----~----~ 

Türk Hava Kurumunun 
Motör:ü Tayyare Mektebi 

1 - Ankarada Türk Hava Kurumunun Merkez binasının ar
kasında yaptırılacak Motörlü Tayyare mektebinin inşası kapalı 

za r f usuli le eksiltmey e konulmuştur. . 

2 - Eksiltme 9 Mart 1937 Salı saat on altıda Ankarada Hava 
Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli ( 149808) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (8740) lira ( 40) kuruştur. 
5 - Münak asa şartnamesi, inşaat şartları , pJanlar 

verilerek Hava Kurumu merkez binasından alınacakttr. 

LONI>Uı.. 

The Lead ng Fın ııı• ıal Journal "i b t he l,nrgt"st t 'ırcu l11t;,n of an1 
l'ınaG ıul lJıı ıy ın tlıe Drıtııılı bmpre. 

Rcpu lic of T urkey Supp .. ement 
ı ul 'ı!h d \\Jth the ı JC of J:'eLruary ltit, 193;, 

conaı.unı of 4 8 r AGES ILLUSTRATED, WJTU Sl'ECIAL ARTICLES o:s 
K E MAL ATAT ÜRK by H.E. ıSMET INÖNÜ. 

Speeıal ~l<'!!•ng-e• frum 
H.E. RT. HON. SIR PERCY LOR.\INE, er., K.C.M.G ,, 

~I ıııı. '" " ı, tal Ilı a 11 ı luıl.111 
H E. ALI FETHi OKYAR, 

.dmba ador uı J'url.r!J to tııe <.,vu,.t o/ .~ı. Jaınca'ı . 

The Conlr bııt.ır~ ı nr/ıııltı;-

11.E. Dr. T t fik R ustu Aras, .\ l ııııs t ıır tor }'., r ei ;:rı Aliııirı. 
H.E. Fuat Ag1all, ~l ırıi~tcr <ıf ~·ııı ıı ııı ıı. 
lI E. Oelnl Bayar, :l l ıııt'tC r of Xntıoıınl El'onumy. 
H.E. Mulılis E rkmen, )lını•trr ol .Aı;:rıculturr>, 
H • .E. AU Cctinkaya., ~linı~ıcr of l'ulı ıc Work•. 
HE. Rnnıı Tarhan, :ııı•ıi•t('r of ('u~ıom~ and .\! onopolıe .. 
II.E S:ıfict Arikan, ~hıı ~ter of Pub.ır lııstructlon. 
H.E. Dr. Refik Sayaam, )lınistn of H e:ılıh and ı::.rı~ nl \'Ç'e1! a r•. 
H ..E. l'alk KurdogJn, l'ııııı>r.ı::ccretary of fitııtc f or :\ tıonal 

~ r n ıny. 

Falih l'.lfkl Atay, Deputy lor Ankarn, Edıtor of "l'luı " and 
• • ~ ıı karn. '' 

Sclahııddtn Oaın, <To, Mnor of the Crntr11l Bank of T urkcv. 
Dr. Nunıllııh E . S:ımer, Dır" tor Genemi of tbe Rüme r Bank. 
Ilhaıni N . P amir, Dırl'ctor Gt"n!'rnl c• f the Ftı R nk. 
Muıun:mer E r ıı, Gt"n<'rnl !-lnnaı:cr of thP h B:ınk. 
K emal Zaim, Pre•irlent of thP Bnnk of .\ ı;:r cul•u re. 
Cevdet Golet, Dırccı or Genernl of the Mortgage ıınd Orphans Bank. 
Nevzııd Tandoga.n, Go,erno r ot .t. nkıırn. 
Mnnhlddln Ustnndag, Go' ernor of Istnnl ul. 
Dr. Behoıt Uz, Ma, or of Tz ir. 
profes~or B Afet, \ ırı- l'r"~ lcnt <! f t lıe Tıı rkı•h ll l•toıic~ I ı::od~t ,.. 
s. N. Karllnskı, .\ l nıın ı:ın~ Dirl'r tor , J ııdu~t rıal F11cılitı"• <Jo rrıı rıı · 

t ınn. 

T. Aııgııs Swan, fi,.crr.tnry of the British Ghıımher of Cnmmnre l n 
'ru"'kP,. 

J. l I. Wnlton, P.eprc•!'nt t ~·ı> in Turkey of t he Fr.ıfor11tion o! Rritl•b 
ıwtıı•tr es. 

Otto M. Smilovici, " The }'mııncial Time• " ı=:r,.cial Cone pon•lent. 

~YF:?iiiOncınl~ 
On ınle at: LIBR.An:.n: HACHETTE, ANKARA. lSTANBUL. 

and Kioııks. 

PnICE : in Turkcy P .T. :ıs. 
TilE l'INANC'U,L T~S, Edltorlnl nn:\ Advt. Ot'l\cee, 

72, Colcman Strcet, Lonıton, E .C.2. 

(25) lira 

(1018) 

aylık vaziyetini gösterir Hesap Hülasasmı ve senelik Bilançosunu Maliye 
ve Iıktısat Vckalctlerince mli§terekcn teı:ıbit edilecek formüle muvafık ola
rak tanzim eder. 

Hesabat Meclisi ldare tarafından Heyeti Umurruyeye takdim olunur. 
Hissedaran yevmi içtimaa tekaddüm eden on beş gün zarfında Şirket 
Merkezine müracaatla kar ve 1.arar hesabını \'e bilançoyu, Milrakıplar ve 
Meclisi idare raporlarını tetkik ve •bir suretlerini ah?.edebilirler. 

Şirket şubclerile \'e dahildeki muhabirlerile hesap mutabakatı elde et
meden senelik bilançosunu kapatamaz. 

Ecnebi memleketlerindeki muhabirlerile arasındaki karşılıklı hesap va
ziyetlerinin mütabakatine ait cel\·elleri de Bilıinçosunu tan:ıimden evvel 
tesbit etmek mecburiyetindedir. 

83 iincii maddenin lıirin<'I fıkra...,ma ilave. 
Bankala r Kanununun 31 inci maddesi mucibince yüzde beş ilerde vukı.ıu 

muhtemel zarar karşılığına tahsis edilir. 
Bu mecburiyet iht iyatlar yekununun t ediye edilmiş sermayenin tama

mına mtisa\'İ oluncıya kadar devam eder. Ve 7..arar tahakkuk ettiği zaman 
bu karşılıktan yapılacak mahsup ıkadar yeniden karşılık ayrılır. 

Ze~ il \'e ila\·e olunan ~·rni madde: l 10 uncu madde. 
Şirket Meclisi Idaresi Devlet tarafından n~rolunan Kanun ' hükümleri 

dahilinde ikrazaat yapar. Şirket, muamelatı umumiyesini ldare \'e Müra. 
kebe teşkiliıtlarile disponihilite, ihtiyat ve munzam karşılıkları ile ikrazat 
ve mevduat had ve nisbetlerini ve şartlarını mevcut ve atiyen mer'iyete 
girecek kanun ve nizamnameler ahkamı dairesinde tanzim ve üa edeı:r . 

26 • 2 • 937 

istanbul Limanı Sahil Sıhhıye Mer 
kezi Eksiltme komisyonundan: 

1 - Tuzla Tahaff üz:hanesi makine aksamı, iskele ve saire 
tamiri ile iki adet su tankı inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 2984 lira 7 5 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler şunlardır. 

A - İdari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - istekliler bu şartnameleri 15 kuruş mukabilinde İ!tanbu1 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi le\'azımından alabilirler. 

4 - Eksiltme 9 Mart 937 Salı günü saat 15 de Galatada Ka
ra Mustafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme Komisyonun• 

da yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 224 lira muvakkat teminat para• 

smı veznemize yatırmaları şarttır. (1037) 

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 usuliyle ve 
on beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - işin muhammen bedeli 33.000 Türk lirasıdır. 

2 - Eksiltmeye konulan mobilya, tefrişat 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 yinni lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme: 8 Mart 937 Pazartesi günü saat 15 de Ankara• 
da Belediyeler Bankası İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. l 

4 - isteklilerde bulunması şart olan vasıflar. l 
A - Eksiltmeye konulan mobilya işini yapabilecek kudret ve 

kabiliyeti haiz hali faaliyette mobilya fabrika veya imalathane 
sahibi olmak; _ 

B - Son üç sene içinde bir defada laakal 30.000 liralık bir mo
bilya işini nizasız ve ihtilafsız olarak muvaffakıyetle ba§arnııt 
olmak. 

C - Asgari 30.000 liralık itibarı malisi bulunmak. 

D - Muhammen bedelin o/o 7 ,5 u nisbetinde muvakkat temi· 
nat vermek. 

5 - istekliler teklif mektuplarını ve şartnamede 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) 

Jandarma genel komutanhğı 
Ankara satınalma kom:syo
nundan: 

1 - Aşağıda miktar, tahmin, şartname bedeli ve ilk teminat· 
lan yazılı battaniye ve kilim hiza larmda yazılı gün ve saatte ka· 
palı <ı:arf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şrtnameleri komsiyondan alınabilecek olan bu eksiltme

ye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve teminat içinde 

bulunduracakları teklif me_ktuplan vaktinden bir saat evvel ko
misyona vermiş olmaları. 

Cinc::i Adet Tahmin Şartname İlk teminat Eksiltme 
bedeli bedeli 

L. K. 
Battaniye 4500 900 Kr. 205 Kr. 3037 50 8/3/ 937 P.ert.S.tO 
Kilim 2300 330 ,, 569 25 ,, it ,, 15 
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11 ikin . l~TANBUL TRAMVAY ŞiRKETi 
cıkanun 1911 tarihli ••rtnamenin 14 üncü maadeıine göre 

il LAN 
h 1 Mart 1937 tarihin den itibaren 
atlarda aıağıdaki tarifeler tat~ik 
Caktır. 

tck1:1il 
oluna-

Subaylar 

Ask • " (karne) 
erler, asker malulleri. 

Birinci Mevki ikinci Mevki 
Nakliye ve köprü reıimleri dahil 

Kururı Kuruf 
1 - 2 Kıt'a 5 50 3 50 

3 - 7 " 7 7 5 5 50 
1 - 7 " 5 50 3 25 
1- 7 
1- 7 
1- 7 

,, 
tt 

4 25 
4 25 2 

1 50 t Askerler (kame) 

lk, Orta ve Lise Ayni arabada 

--AD~Mö ülKTüDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

H ·O RMOBiN - T~hlctJeri - 11\"T eczan<'de arnym11 - f;ıosta kutusu 1'255, Hormohinı, 

Oksürenlere =Katran Hakkı Ekrem 
.. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llanları Ergani Bakırı 
Tiirk Anonim Şirketinıll•n: 

Satılık mahlOller 

, ___ • Doktor 

NiŞANYAN 
Hastalarını her gUn akşama ka
dar Beyoğlu, Tokatliyan oteli ya
nında Mekteb sokak 35 numaralı 

• nuayenchanesinde tedavi eder. 1 

BÜ,,TÔN 
DUN YADA 

HER KES 

TRAS 
BIÇAGINI 

ALIYOQ 

tl'lckteple · evden mektebe n ta-
lebel . ve mektepten 

4 25 2 - Li. Kr. Li. Kr. 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şirke
ti esas mukavclenamesinin 24 üncü 
ve 'I'lcarct Kanununun 361 inci mad- I 
deleri hükümlerine te\•fikanı Hisse. 
darlar Heyeti Umumiyesi 31 Mart 
l!l37 tarihine müsadif Çarşamba gü

nü saat 15 de alelade toplanacniüır 
Şirket hisscıdarlannın bu içtimada ha 

zır bulunmak üzere o gün gösterilen 
saatte Şirketin Ankarada lJlus mey· 
danında Koç Hanında kftin idnreha. 

en. 
,. eve kadar 
lÜka 
\ı ek mektep\ Ayni arabada 
' tlniversite yapılan tekmil 

~heleri. seyahatler ıçın 
4 25 2-

ıstanbul Liman ı Sahıl Sıhh ıye Mer-

kezi Eksiltme komisyonundan; 
İ!ış~ - Tuzla t~haffuzhanesinde yapılacak .yüz ton_Iuk su deposu 

2 
atı açık eksıl tmeye konu lmu,tur. Keşıf bedelı 2 7 3 6 liradır. 
- Bu işe ait şartnameler şunlardır. 

:- İdari şartname 
- Fenni şartname 

t' 3 
- İstekliler bu şartnameleri 14 kuruş mukabilinde İstanbul 

1
lllan1 Sahil Sıhhiye merkezi İevazımından alabilirler. 

l{ 4 - Eksiltme 9 Mart 1937 Salı günü saat 14 te Galatada 
ıı ara Mustafa paşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyo-
Unda Yapılacaktır. . 

t S. - Eksiltmeye gireceklerin 205 lira 20 kuruş muvakkat 
h~ınat parası ile en az ( 5000) liralrk bu gibi işler yaptığına dair 
~hliyet vesikası göstermesi şarttır. (1038) 

Gümrük Muhafaza komu
Satrnalma tanhğı istanbul 

komisvonundan 
1 

- İngiliz yapısı açık deniz motörleri ıçın satın alınacak 
)'~dek parçalara istekli çıkmadığından yeniden 5/ 3/ 1937 Cuma 
tün"' u saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 
- Tasrnlanan tutarı (8052) liradır. 

3 - Şartnamesi komisyondadır. 
Ç,4 - İsteklilerin 604 liralık ilk teminat makbuzlarile Gafata 

tniti Rıhtım H an birinci kattaki komisyona gelmeleri. (922) 

Türkiye lı Bankası idare Meclisinden 
t Umumi Heyetin Çağırllması 
~ sa~ Niza~namemizin 45 inci m addesine tevfikan hissedarlar 
l'ıl Umı heyetı 29 M art 193 7 Pazartesi günü saat 15 de Bankanın 
~czinde alelade ~lar~k toplanacağından muhterem hissedar
f ızın muayyen gun ve saatte bu toplantıda hazır bulunmaları 
ıca olu E · · · dd · · · t nur. sas nızamnamemızın 49 uncu ma esı mucıbınce 

~ek asaleten gerek vekaleten 50 hisseye sahip olan hissedarlar 
, Urni heyet e iştirak edebilirler. Ancak vekillerin de şahsan his
h~dar ve rey sahibi olmaları lazımdır. Hissedarlar sahip oldukları 
~~ .. sen~tlerinin mi.ktar ~e ~umarala~ını .. gö~~erir .. bir cetvelin 
dt tkur nızamnamenın 50 ıncı maddesı hukmune gore ve hisse
l tlardan birini tevkil su retile Umumi Heyete iştirak edecek olan
~ dahi mevzubahiı cetvelden başka Merkezi İdare ve Şubeleri
e tden alabilecekleri vekaletnameyi içtima gününden bir h afta 
l1 \>\-el şubelerimize vereceklerdir. M üzakere ruznamesi aşağıda 
lttlıdır: 

' 1 - İdare M eclisi ve mürakipler raporunun okunması. 
ib 2 - 1936 senesi bilançosunun tasdik ve idare meclisinin 

t'a11r. • 
3 - 1936 senesi içinde inhilal eden meclisi idare azalığına 

~'•• rnukavele hükümlerine tevfikan idare meclisince intihap edi. 
erı ~zanm memuriyetinin tasdiki. 

4 - Temettüün tevzi sure tinin ve tevzi tarihinin tesbiti. 
· S - 1937 senesinde idare meclisi azalarına verilecek ücretin 
~Yini. 
6_ ,_ 193 7 senesi mürakiplerinin seçilmesi. 

1936 senesi mürakiplerinc verilecek ücretin tayini. 

. 8 - Müddeti hitam bulan idare meclisi azalarının yeniden se
f1?nesi ve ayni azaların Banka ile ticari muamele yapabilmelerine 
~ '-'erilmesi. 

liirkiye lı Bankası Meclisi ldaresinclen 
Fevkal6de Heyeti Umumiye içtimaı 

it 2g99 numaralı Bankalar kanunu hükümler inin t a tbik mevkiine 
t0~ulması vesilesile Bankamız esas nizamnamesinde yapılan ta
g latx tetkik ve tasdik etmek üzere şirket Umumi H eyet i 29 Mart 
~37 tarihine t esadüf eden Pazar tesi günü saat on altıda Banka. 

erkez binasında fevkalade olarak toplanacaktır. Banka hisse se
~·lerinden en az elli hisseye sahip bulunanların yukarıd~ ··uılı 

ihte içtima mahalline teşrif buyurmaları rica olunur. 
4 RUZNAME 

\anıta esas nizamnamesinin tadil edilen şeklinin tetkik ve tasdiki. 

409 55 30 72 Firuz ağa mahallesinde İplikçi çıkmazı soka
ğında eski 2 yeni 22 No.lı 5 7 metre 87 santim 
arsanın temamı. 

171 00 12 83 Beşiktaş Türkali mahallesinde Uzunca ova cad
desinde eski 30 yeni 26 No.lı ars::ı.nın tem~mı. 

21 O 80 15 82 Kasım paşa Küçük Piyale mahallesinde Zincirli
kuyu caddesinde eski 165 yeni 201 N o.lı dük
kanın temamı. 

Yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetlerinin satışı peşin 
para ile on beş gün müddetle açık eksiltmeye cıkarılmıştır. ihale~i 
26 Şubat 937 günü saat 15 de komisyonda yapılacaktır. Yüzde ye· 
di buçuk pey paraları ile Mahliilat kalemine gelmeleri. ( 792) 

Jandarma genel komutan
hğı Ankara satınalma kom s

yonundan : 
1 - Aşağıda miktar, tahmin, şartname bedelleri ve i?k :temi

nat miktarları yazılı battaniye ve kilim hizalarında göst erilen 
gün ve saatte kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu eksiltmelere 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminat makbuz 
ve mektupları içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme gü. 
nü belli vaktinden bir saat evvel komisyona vem1iş olmaları. 

Cinai Miktarı Tahmin Şartname tık teminat lhn!e tarihi 

Battani 4600 

Kilim (bey- 4000 
lik) 

bedeli bedeli 
L. K. 
9 00 207 Kr. 

3 30 00 

3105 Lira 9 3 1937 Salı 
saat 10 

990 ,, 
" " 15 

(1053) 

Fidan Satışı. 

Bursa Ziarat Müdürlüğünden; 
İdarei Hususiye fidanlıklarında yetiştirilen her nevi aşılı mey

va fidanlarının birinci boyu "iki · üç yaşında" on beş ve ikinci bo
yu "bir • iki yaşında'' on kuruştan, aşılı asına çubukları üç kuruş
tan fidanlıkta teslim şartile satılmaktadır. İsteklilerin Bursa Zi
raat Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1036) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
letı iskan . Umum Müdürlüğünden~ 

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

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

Pazarlığa girmek için her talip beş bin öküz içiın şartnamede ya
zılı muhammen Fiyatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat 
teminat vermeye mecburdur. (947) 

Dıwlıt Oemlryollırr va limanlara 1$1etme U. idaresi llanlan 

Muhammen bedeli 3818 lira olan 2500 adet mağnezyumlu mc:;>· 

ale 2/ 31937 salı günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası da
hilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 286 lira 35 kuruşluk muvakkat temi
n at vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikJe birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

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

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

imtihanla Lise Mezunu Alınacaktır 
Liselerin 1934 - 1936 mezunlarından imtihan ile yirmi beş me

mur alınacaktır. 
İmtihan 5/ 3/ 1937 Cuma günü saat 9.30 da yapılacaktır. Mat

bu izahnamenin Ankarada Umumi Müdürlükten ve lstanbulda 
Sümer Bank Subesintlen istenilmesi. (982) 

nesine gelmeleri. \'C hisse senetlerini 
içtima giinünden bir hafta e\'vcline 

ASLAN \'I~ ESKllllS.\U 
.U l 1'Elll1 "''IMi<;N'lO 

VE SU KIHJ~l'l I< AlfülKALARI 

A:\'OI\'İ.M ~İı:JiETİXDEN ; 
ll.AN 

Ticaret kanununun 361 ınci ve şir
ket muka veıcııamcsı ahkamına tevfı
kan Aslan \'C ~skihi:sar Müttehit Çi
mento \'e Su Kırcci fabrikaları 

A11oııını şırkctı hıs~cdarnnı 1937 sc-
kadnr ı.;u Bank'a veya Türkiye lş 

ncsı martmııı uı llllL'll t•uma günü .sa
Bankasına yahut Şirketin veznesine ctl ı5 tc Galatada Agopyan hanında 
tevdi cyle.mclerı rica ohınur. şıı ket merkcı.ınde inıkat edecek acil 

tı>AIU: MIXJLİSI hıssed:ııan heyeti umumiyesı içtinıa-
1\liiı.nkPrnt nuwnnwsi: ına da vct olunurlar. 
1 - Şirketin 1936 senesine ait 1- f{uzııaınci miiz.aJ\Pnıt: 

. . ı - Meclısı ıdare raporu ile mura-dare nıeclısı raporunun okunması. k t . kıp rapoı unun ıran ı. 

2 - Murakıplar tarafından verılen 2 _ 1936 sencsı muamelatına ait 

raponın okunması. ı hesaba tın kabulü ve meclısi idare a-
3 - 1936 . enesi bilanço ve karU zasının ıbrası ve senei mezküre neta

zarar hesabının tasdiki ıle İdare ınec- yıcı muamclfttına daır meclisı idare-
lisinin ibrası ııın tcklıfi. 

4 _ ~liiddetJcri biten ldart! 'Meclısi 3 - Meclısi idare a? .. asına \'eril cek 
ucreti huzurun tayını ıle beraber U· 

Azalan yerine intihap icrası \'e Mec- muru şırketin idarcsıne sureti mah-
lisi idare Azaları hakıkı huzıırlarınm ~usada memur edilecek aza aıdatı • 
tcsbitı. nın tcsbi ti. 

1 5 - 19?.7 senesi için mqrakplnr la- 4 - Mcefü:i idareden çıkan azanın 
yini ılc ticret.leı;ııin tcsbiti. Vt"rlerine yenilcrınin ıntihabı, 

5 - 1937 senesi ıçin bir murakıp in-

Aldanmamak lç'n 
\'crilP ıı şeyle ~·iman k:ıı~ıhk 

arusııula, büyifü hir ıııiHmde-

le farkı lnı!unımnnasma tlikkat 

t•tım•.k limnıılı r. 

Krem Pertev'in 
cl r.geriııi onu f'ırnlnce tW\ rl 
bı·~cnmiş ' e kullruıııı:ı~ kanır 
'erıııiş olaıılardau soru:ıuz. 

tiha hı ile aidatının tesbiti ve mura • 
kıbm mnııeretı hrılınde ıfayı vazife 
•vlcmek üzere diğer bir zatin intiha
bı. 

Laakal 25 hisse senedine malfk o
lup ta içtımaı nıezküı-da hazır bulun
mak istiyen ze\·at tıcare>t kanununun 
371 ınci maddesine tevfıkan içtima 
•arıhındcn en az bir hafta evvel his
selerini şirket merkezine tevdi etme
'idirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse se • 
ncdatı mukabilındP alınRı·ıık makbuz
•ar. şirket merkt>zıne tcvdıat mahiye
inde ol:mık kabul edilecekti r. 

•stanbul, lG cııha t !137 
Meclisi ldare 

İ stanb ul Liman Sahil Sıhhıye 
Merkezi Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Tuzla Tahaffuzhanesinde çamaşırhane, kayıkhane, kö
mürlük ve duşlar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin 
keşif bedeli 3697 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
A- İdari şartname 
B - Fenni şartname 
3 - İstekliler bu şartnameleri 18 kuruş mukabilinde fstanbuJ 

Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 - Eksiltme 9 Mart 1937 Sah günü saat 14,5 da Galatada 

Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer· 
kezi eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 277 lira 50 kuruş muvakkat te
minat venneleri şarttır. ( 1039) 
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l qünde 

-

Açık mesameler 

. ... . . .• -- 1 -- • • . 

Günün 24 saatinde hasta 

Odun Yakanı ra 

Kaşelerini kullanınız. 

Odlİn ral<mal<la hem memlel<ete 1 
hem· l<esenize zarar verecegini2 
verd e Türl< Anlrasili l<ullanın z. 1 

GRIPlN: Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

GRlPlN: En şiddetli baş ve di, 
ağrılaı-ını süratle din· 
dirir. 

olmuıtur. 1 
GRIPIN: Nezle, grip ve roma

tizmaya karfı çok mü
UnkU· (/ • 

Beyaz rengindeki (l'a~sız) Tokalon 
kremi, teııkihinde ta.ze krema \'e tas. 
fiye edilmi ze~1inya~ mevcuttur. 
Bunlar, mesamat dahilinde nüfuz ede
rek derinliklerinde gizlenmiş ,.e u 
11 sabumm hiçbir \'akit ihraç ede
mediği ıga~Tisnf maddeleri eriterek 
harice tarcJ ederler. llP;\'az ren~incle
ld Tokalon kreminin diğer kl)·metli 
unsurlan, cildi besler \'e ~ençleştirir
ler, st,rah benleri arttınr ve ~ık me
ısameleri ZS)'IfJahrlar ,.e en esmer 
,.c en ~ert cildi üç gün zarfında be

yazlatıp yumuşatırlar. 50 ya~lannda

ld kadınlar, ~enç kızlarn blle ~pta 

edeceği taze, n kadife gibi yumuşak 
bir tnne malik olauill.rler. 

temlft, r•l'•ft,.,•J• ,.,.ft eder 
•• hreketlnln gınçllk vırtr, 

Valı111• ı 

ı .J ... oussaL de satılır. 

ISTAIUIUL Thıl Mıyduı Ilı. il. 
13 luınırGlu kaıalogu111uıv 
ısııylftlZ, hdıra ıınderlllr. 

1 - Ormanlar bir memleketin zenginlik 
ve sağlık kaynağıdır. Bunların mahvolması
na en büyük sebep olan odun yakmaklığı
mızdır. 

2 - Odun yakmak zahmetlidir, devamlı 
olarak soba ile uğra,mak ister. Bir defa koy
duğunuz TORK ANTRASlTI bir daha do
kunmağa lüzum kalmadan ayni harareti mu
hafaza ederek sizi bütün gün ısıtır. 

3 - Odun mangalda yanmaz, sobadan 
alınan kor da dayanmaz. Yemek pi,irmek 
için ayrıca beher kilosu TÜRK ANTRASl-

Tinden 2 misli daha pahalı satılan odun kö
mürü de almağa ihtiyacınız vardır. Halbuki 
alacağınız TORK ANTRASI Tt ıskaralı her 
ocakta en idareli, en kolay ve devamlı yandı
ğından yemek pişirmek için maltızlarda da 
kullanabilirsiniz. 

4 - Zahirde ucuz gibi görünen odun, ke
seniz için de zararlıdır. TORK ANTRAS1-
T l nin kalorisi fazla olduğundan bunun 1 To
nuna mukabil ayni harareti almak için takri
ben 10 çeki odun yakmanız lazımdır. 1 Ton 
TORK A NTRAS1Tt 22,5 lira, 10 çeki odun 
iıe 33 liradır. 

Odun yerine Türk Antr s·ı· 

KULLANINI Z! 

E • 

l 
\ 

~USUST ŞAQTLAQIMIZ ı.IA~~INDA l 
GIŞ(LEl2iMıZD~N MALUMAT AL iN 1 z, 

Sinir ağrlları, asabi öksürükler, asabi 
zayıfhk, uykusuzluk, baş ve yarım aş 

ağrısı, baş dönmesi, baygınhk, ç prn+~: 
ve sinirden ileri gelen bütün rahatsız

hkları giderir. 

İ stanbu l L imanı Sahil S ı hh iye 
Merkezi Eksiltme Komisyonundan; 

1 - Anadolu Kavağında sabrk Sahi] Sıhhiye Merkezi binala
rının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1667 lira 
50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname şunlardrr: 

ÜSKÜDAR ve 

KADIKÖY 
TÜRK ANONh t 

Türkçe ve Fran~ızcayı mükem-' 
melen ve mümkün ise Almancayı 
da bilen bir 

MUHABiR - MUHASİP 

S U Ş 1. R KET 
1
• An karada bir ticarethane tara

fından aranıyor. Mufassal teklif 
!erin Ankara 399 posta kutusu 

HlSSEDARA.."'A 1LA:S .__ adresine gönderilmesi-~ 
Şirketin alelade umumi içtimaı !!-- - - ---------

essirdir. 
Ambalajlarda 

GRIPlN kelimesine 
dikkat ediniz. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

G:IZ!SEl!C::::::zm:!cımıl!:!.!lsm~•t::a..aam ..... m11 ........ _.~ 

ZUK Saç Boyaları 

VA TIN 
Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve -
ren 
sıhhi 

tanınmış yegane 
saç boyalarıdır. 

INGILIZ KAN UK 
ECZA ESi 

eyoğlu • lstanbul 
m!ll!.-~!Bl•_.._ .. mm .... m!!leımmm ..... _._.~ 

s Ampullarını I 
kullanınız. 

ELEKTRiK TAHSILOARI GELiNCE. YARI 
YARIYA DAHA AZ PARA VERiRSiNİZ 

CIFT ISPIRALLI 

LAMBALAR! 

A Z M A·S R A F L A 

BOL IŞIK VERiR 

Türkiye Umumi Mümessilliği 

HELiOS Müessesatı A - İdari şartname 
1 B - Fenni şartname 

3 - istekliler bu şartnameleri Sekiz kuruş mukabilinde İstan
bul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 

Kadrköyünde Moda caddesinde kain ve bir murakıp mulazımmın tayini. , İstanbul - Galata, Voyvoda Cad. 124 - 126 • 128 (yeni binada) 

Merkezi İdaresinde 29 Mart 1937 Pa- 5 - Meclisi idare iızalannın aidati ---.. -------------------~/ 
4 - Eksiltme 2 Mart 937. Salı günü saat 14 de Galata'da Kara 

Mustafa Paşa sokağında mezkur merkez satmalma komisyonun
da yapıJacaktır. 

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

Sahıbı: Ahme: Emin YAL., IAN. Umumi neşrıyatı idare eden: S. SAL1.\J 
Gazetecilik ve .Neşriyat Türz Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

~rt~i~nüu~151ndawkub~ lemurakı~erin tah~~bnm ta~ni. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lacağından keyfiyet hissedarana. ilan Hissednran rey haklarını heyeti u- lstanbul Gümrüğü Başm ·· dürlüğünden: 
ile ihbar olunur. mumiyede istimal edebilmek için ya Gümrük satışından: iki yüz çuval şekerin satış ilfını Açık Sö.z 

Mü:1..akerat Rumamesi: hamil oldukları hisse sen edatını veya gazetesinin 5/ 2/ 93 7 günlü nüshasında dır. ( 664) 
ı _ 1936 senesine ait Meclisi tda- bunlara mubısarrıf olduklarım müs. 

re ve Murakıp raporu, bit vesaik yevmi içtimadan asgari 
2 - Bilanço, kar ve zarar hesabı. bir hafta evvel nihayet 22 Mart 1937 

nın tetkik ve tasdiki, tarihine kadar şirkete tevdi eyleme-
3 - İdare Meclisi aza seçilmesi, leri lıizrm geldiği ilan olunur. 
4 - 1937 senesi için bir murakıp '":-f'r tcıo• tn .- .,.....,, 

füıyııı - l{adıköy birinci ortamek. 
tebinde 35 - 936 ders senesinde 
aldığım şehadetnamemi kaybettim. 
Yenisini ııh; ~öımClıın hiikmü yoktur. 

'"- "•ı ""'" ~il, •• 

Dr. A. K. KUTiEL 


