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Jlhmet Emin YALMAN 

M a.tbaada haber Yerdiler: 
- ATUkat MU8t:afa i.

lbinde bir zat defalarla uğrad.L 
Seni mutlaka görmek iM:İyOI'. 

Nihayet bir gün karfıiqtık. 
Kendisine sordum: 
- Arzurıuz· nedir? 
- Size bir fikir vereceğim, dedi. 

Oazeteıerim.iz fırsat buldukça büyük 
adaınıarıa mülik.at yapıyorlar. Mü
~ bir tte1- Büyüklerin ne yap
tılnn, ne düşündüğünü vatandaşlar 
elbette ö~ek isterler. Fakat hep 
beraber bir kütle teşkil eden vatan
"-fıarm da kendilerine mahsus bir A
~ bir gör,üf ufukları, düşün
eelen, ihtiyaçları vardır. 

1 Karahanın da Adı Geçiyor 
--------------------------------------

Kafkasya. ve Sibiryada 
• 

Bir lhtilil Hazırlanmış 
Moskovanın Bi~dirdiğine Göre, .Rikof Lehistan 

Yaptığını itiraf Etmi~. Buharin de Kremlini 

YagoJa Grinko 

Hesabına Casusluk 
Zaptedecekmiı . 

Rikol 

.. 
....., . .,.._ 

• 
iDEAL BÜRO 

Bu k itap bDrolarının it çıkarma kudrettnl .,tır· 
mak l.tlyenler için kıN, fakat amelf bir kitaptır. 

O stze az: maaraflarla çok it nasıl çıkarılablleceOlnl 

g!Ssterlr. Fena ve yanlıı bDro uaullerl yDzDndan 
geri kalan, hatta zarar eden veya batan mD-· 
ler .. yılmıyacflk kadar çoktır. 811 kitap, b• tlbl· 
lerl kurtarmak için yazılmıftır. Fiyatı 50 Kr. 

Filistin Harbi 
En Son Çarpışmada 

100 Arap Öldü 
Yeni lngiliz Komiseri Kumandan
larla daimi temas halinde bulunuyor 

. ......,.~~.~ ~ 

Harekata iştirak eden motörlü lngiliz mülrezui 

Kudüs, 7 (A.A.) - Cenine muha - zam kıtaatın vücude getirmiş olduk
rebesi, isyanın başlangıcındanberi lan çemberi yarmağa muvaffak ol -
vukua gelmiş olan muharebelerin en muşlardır ve Maverayüşşeria hudu -
şiddetlisidir. Asilerin telefatı yüzü dunu geçmeğe uğraşmaktadırlar. 
bulmaktadır. Tethişçilerden mürek- Iaşe müşkülatının kendilerini pek 

\Tatandaşlarla mülikat için bir sü
IQJı açsanız, her günkü bayatın için
den kopan birçok düşünceler, ihti
hçlar meydana çıkar. Büyükler kü
'6lderin neler istediğini, küçükler bi
tlbUiniıı dertlerini öğrenirler. Moskova, 7 (Radyo) - Sovyetler 

Birliği yüksek mahkemesinin bu sa
bahki celsesinde Buharin'in isticva -
bma devam olunmuştur. 

kep ufak bir takım gruplar, munta- (Devamı 4 üncüde) 
rine dolambaçlı yollarla cevap ver - ==========================iı 
mek istemiş, fakat Rikof, çiftlik 

Muhatabım; tıttz mer8klı, vatan
daşlık alika ve düşüncelerini 

~ dert eden tipte bir zata ben
~u. Çoğalması istenecek blr va
~ ttpL 

- FikrlnJz çok tyt, dedlm. Böyle 
hlr- 16tunun yürüyüp Yliri7emiyece
lbıt tecrübeye hazırız. 
~~den başbyalım: Elbette btr mQ.. 

-.ıa 7.embı olacak düpi:Dceleriniz, 

~'lte; Z:tea ....... ilk mm
~ermek için geldim. Notlarım 

~teker bayramı hakkında bir 
~ncem var. Senede bir kere bir 

Yl'anı kutluyoruz. Eski bir itiyadın 
le9kne binöirimhin evine gidiyoruz, 
lekerler jiyoru.z, tebrlk mektuplan 
hzıyoruz. Fakat bunu niçin yaptıiı
buza bilmiyoruz. Madem ki böyle bir 
banam var w itiyat dolayfslle bu
'- kutluyonız, bari ba bayrama iç
tllbaf bir nzlfe 'ft!l'elim. Buna barış 
~ adım t.blım, Her 11e11e bu 
lçtıınaı bayram. dargınian barıf
~la. Dıtiraslan unutturmap, kö
le ~.aevgi ve ahenk yaratmağa 
bir- 'ftSile ohun. Hayatın dar hialere, 
~ kinlere de~ olmadtğım 

lrtz de yine pireyi dew yaparız. 
~ benlik -.e gurur hJsleri girer. 
~içinde, dostlar arasında, lı:onu
llil arasında blribtr:hnh:ln gözü.. 

çıkarmak isteriz. Senede bir gün 
~tüıı g(lçlükleri silmek ve unutmak 
b...__ ~tun! bir TeSile hazırlansa, 
;; 9l8k, affetsek, unutsak, .e9if
dt fena mı olur? O zaman bayram 
b~ kapı kapı dolaşmamızm güzel 
~:manası olur. Bu verim ve fktısat 
atı da bayrama da içtimai blr va-

e \rernıiş oluııız. 

- Bu fikrinizi neşrederiz. Başka 
~ düşüııceıeriniz var? 

~aldan dala atlıyacağım, amma 
be . bakmayınız. Şu dert yalnız 
-:ın değil, herkesin derdidir: Bir 
bor ll1ın alacağı var. Bunu tahsil için 
ele çlunun bir şeyini haczettirecek, 

)a r~aı oı:a~a. a~~göz bir avukat ve
)or § ~pÇısı, iki yalancı şahit çıkı
ha · . Ouznıe bir istihkak da vasile 
iti cıııı .önüne geçiliyor. Bu yüzden 
)' llıserun kimseye emniyeti kalını-

or. Ikt dt 
lrlu}U ısa hayatın kredi gibi en 
fiktj ın bir temeli sarsılıyor. Benim 
tıot ınce istihkakın eski tarihli bir 
dıJ er Vesikasile tevsiki yoluna gi
d rrı1elidir. Mahkemeler şahidin Ua-

ı e h ~k 
b 1 k u um vermemeli, yalancı şa-
dır 1 

USulleri ortadan kaldırılmalı· 

:: Mükemmel, daha başka! 
it b" Elektrik cereyanlarında husu

ır n . h 
kalet· . evı. ırsızlık var. Nafia Ve-
Oldu ının dıkkatini celbediniz. Nasıl 

funu tahkik ettim: Merkezden 
(Devamı 8 incide) 

Maznun, sağcıların suikast teşeb
büsü hakkında yeni izahat vermiş -
tir. Bu yeni izahata göre suçlular, 
Kremlinin işgalini ve Sovyet reji • 
minin yıkılmasını hazırlıyorlardL 

Buharin ve Rikofun idaresi altında 
şimali Kafkasya ve Siberyadaki çift 
lik sahiplerinin, oralara gönderilen 
Ltnnont, SlepkC)f 'ft Yakovenko ta• 

--w- • .,,_ --

reketler tertip edilmiştir. 
Buharin, müddeiumuminin sözle • Buharin 

Bir Ana, Çocuklarını 
Balta İle Öldürdü 

Sebep, Baba Tarafından Aileye 
Aşılanan Korkunç Bir Hastalıktır 
Fransız gazeteleri dehşetli bir fa -

cla haber veriyorlar: Bir ana iki ço
cuğunu balta ile öldürmüş! .. 

Fransada geçen bu müthiş hayat 
faciasının tafsilatı §Udur: Jan Four
nier isminde bir genç, kendisini evin 
den bir müddet ayıran bir vazüeyi 

bitirip tekrar evine döndüğü vakit, 
vücudünde tedavisi pek çok dikkat 
ve ihtimama muhtaç olan bir hasta
lık mikrobunu taşıdığının farkında ol 
madan evlenmişti. 

Aradan uzun seneler geçtikten son 
(Devamı 4 üncüde) 

İtalya Gazeteleri 
Neticeden Çok Ümitli 
Alman Hariciye Nazın da Yarın 
Londrada Temaslara Geçecek 

... /tolya Hariciye Nazın 
Kont Ciano 

I 

Londra, 7 (Hususi) - İngiltere -
İtalya müzakerelerini idareye memur 
olan İngilterenin Roma Sefiri Lord 
Perth, Romaya muvasalat etmiştir. 

İtalya Hariciye Nazın Kont Ciano, 
Romayı üç gün için ziyaret eden Le
histan Hariciye Nazın Albay Bek'l 
izaz ile meşgul olduğu için müzake
reler hafta sonuna dağnı başbyacak
tır. Lord Perth, Mister Chamberlain 
ve Lord Halüax'tan aldığı talimat i
le mücehhez bulunuyor. Lord Perthe 
İngiltere Hariciyesi delegesi Mister 
İngı-am refakat etmektedir. Daily 
Express'in siyasi muharririne göre, 
İtalyan matbuatı, İngiltere sefirinin 
samimi dostluk teklifleri ile geldiğin
den şüphe etmemekte ve "İtalyan hii 

• kumetinin, müzakerelerin µıuvaffa
kıyetle neticeleneceğine büyük itima
dı olmadan matbuatın bu ümidi gös
termesi tasavvur edilemez.,, demek-
tedir. (De1>0mı 4 i1ıciide) 

sahiplerinin isyan hareketini hazır -
lamak yolunda sağcıların şimali Kaf 
kasyaya gönderilen ajanlar vasıtasi
le ecnebi memleketlerde bulunan Ka 
zak ve Beyaz Rus mültecilerile irti
bat peyda ettiklerini söylemiştir. 

Müddeiumumi Vişinski bu nokta 
ı.izerinde durdu ve sordu: 

- Karahanın Alman f aşistlerile 
temaslarını biliyor muydunuz? 

MMnun cevap verdi: 
-mymwm 
- Muvafakat ediyor muydunuz? 

(Devamı l O uncuda) 

Meşhur Yıldızlar 
Ölümden 
Nasıl Kurtuldu? 

Miitlaif bir lelaket geçiren 
meflaur Mirna Loy 

[Tafsilat yedinci aayfadadD'] 

Otobüs Fezlekesi 
--o-

Üstündağ Yerine 
Ekrem Sevencan 
Cevap Veriyor 

Otobüs meselesi hakkındaki tahki
kat ikmal edilmiştir. Yalnız, geçen 
günlerde yazdığımız gibi, bu mesele 
hakkında vali Ustilndağdan bazı su
aller sorulmuştu. Vali ve belediye 
reisi Ustündağ bu işe başlanıldığı za 
man kendisinin izinli olduğunu. bu 
itibarla meselenin muavin Ekrem 
Sevencan tarafından idare edildiği -

(Det1e1mı 4 üncüde) 

Türk casusu 
M. Sıfırın 

ıraları 
T ürk casusu M. Sıfır, Mütare-

kfnin o kara günlerinde 
memleketi yıkmak, Türklüğü mah
vetmek istiyen düşman casuslarile 
çarpışmış, onları her karşılaşmada 
tepelemiştir. 

Türk casusu M. Sıfır, düşmanın 
gizli planlanın çok heyecanlı ma
ceralar yaşamak suretile her sefe
rinde ele geçirmiş, tam zamanında 
bu planlan Anadoluya göndererek 
düşmanın bütün emellerini akame
te uğratmak hususunda büyük rol
ler oynamıştır. 

Türk casusu M. Sıfırın Mütareke 
habralannı, casusluk harikalarını 
birkaç güne kadar neşretmiye bq
lıyacağız. Bu hatıralar, Mütareke 
devrinin bugüne kadar meçhul ve 
gjzli kalmış zengin, heyecanlı, tüy
ler ürpertici bir tarihidir. Birkaç 
güne kadar TAN sütunlarında zevk
le okuyacaksınız. 

*** 
Şeyh Şam.ilin 

Mücadelesi 
• 

Ş eyh Şamil, bir avuç ihtilalci 
arkada.tile milyonlara kartı 

mücadeleye gİrİfen, istiklal için çar
pıp.n bir Türk kahramanıdır. Şeyh 
Şamilin babaİarımızdan ititmit ol
duğumuz kahramanlık menkıbeleri 

bugün de hatıralarımızda canlı bir 
yapraktır. Bu uU Türk kahramam
nın tanlı mücadelelerine, U.Yaflan
na ait deatanlan pek yakında TAN -
da aayfa sayfa okuyacaksınız. 

BiRKAÇ GÜNE KADAR 
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Üstad Mazhar Osmana Göre: a 
ı Ankaradan i·---·---------... ·····-······J 

Delilik, Medeniyet 
İçin Bir Ölçüdür 

Wl§~ILU 1 Telefon ve Telgrafla ._ ...... 

D oktor Mazhar Osman, has
talannı bekleterek, beni i

çeriye aldı. Sıralarını aldığım için, 
bana kızan oldu mu, diye, arala
nndan ayrılırken yan gözle etra
fırna bakınıyordum. Asabi adam
la şaka olur mu? 
Kıymetli mütehassısa ilk suali

mi soracaktım. Dışarda bir gürül
tü oldu. Ödüm kopmadı, dersem, 
yalan söylemiş olurum. Acaba, ha& 
tanın biri azmış mıydı? Maihar 03 
mana zihnimden geçen suali de -
ğiştirerek sordum: 

- Delilik artıyor mu, üstat? 
- Tabü ... Harbı umumiden son-

ra bütün dünyada delilerin adedi 
artmıştır. Alınanyada bir misline 
çıkmıştır. istatistiklere göre 250 
bin deli tedavi altındadır. 

- Bizde vaziyet nasıl? 
- Bizde de artıyor- Bakırköy 

hastanesinin kadrosu 1800 yatak
tır. Biz, oraya 2100 hasta alıyoruz. 
Bu sene kadroyu iki bine çıkara
caklar .. Kafi gelmiyor. Hükfunetin 
güzel projeleri vardır. Yapılan tet 
k.ikler göstermiştir ki, Türkiyede 
akliye ve asabiye için mecmuu 18 
bin yatak tutan müteaddit hastane
lere ihtiyaç vardır. Şimdi, Manisa 
ve Elazıkta birer küçük akliye ve 
asabiye hastanesi var. Bunların 
yatak sayısı 125 tir. 

D elilik bahsi çok derin .. Maz-
har Osman boyuna anlatı

yor. Büyük harpten sonra, birçok 
lçtimai !miller, insanlan deli ya
pıyormuş_ 

Doktor: 
- Alkol, morfin, sefahat, ka -

zalar deliliğin bellibaşlı sebepleri
dir, diyor. 

Şehirlerde deliler daha çoktur. 
Çünkü, bu sebepler, şehirlerde faz
lasile mevcuttur. Son zamanlardL 
başlıyan eroin, kokain iptilisı bir
~k gençlerin akli müvazenesinin 
kaybolmasına sebep oluyor! 

Muhatabım, beyaz yağlı boyalı o
da kapısını göstererek: 

- Bu kapının üzerindeki boya
Ja üstübeç koyarlar_ 

Gülmiye başladım. Oda kapısınm 
delilikle ne alakası var, diyecek -
tim: 

Doktor, nave etti: 
- Üstübeç te insanı deli yapar_ 

Boyacılar iç.inde deli olan çoktur. 
Bu madde akli müvazeneyi bozu
yor. 

.... 

Prole•ör Mtulaar O•man 

POLİSTE: 

Tramvaydan 
Düşüp Ölen 
ihtiyar Kim? 

• 

Dün A.ksarayda feci bir tramvay 
kazası olmuştur: 

Vatman Süleymanın idaresindeki 
tramvay arabası Topkapıya giderken 
bir elinde yumurta dolu bir sepet, ö
teki elinde de bir sürü paketler bu
lunan 65 yaşlarında bir yolcu, Taş
kasapta tramvaya atlamak istemiştir. 
Fakat, muvaffak olmıyarak yere yu
varlanmıştır. Muhtelif yerlerinden 
yaralanan ihtiyar, derhal Gureba 
hastanesine kaldınlmış, fakat, dün 
sabah ölmüştür. Yaralının üstünde. 
kendisine borçlu olanların isimJeri 
yazılı bir defterden başka hüviy'!tini 
isbata yanyacak: hiçbir şey çıkma
mıştır. Kendisini de kimse aramamış 
ve tanıyan olmamıştır. Tabibiadil En 

ettikçe, evvelce akıllı dediğimiz bir ver Karan, dün cesedi muayene et
çok kimselere de şimdi deli diyo- miş, nezfi dimağiden öldüğünü tesbit 
ruz. Sokaklarda serbest serbest ge etmiştir. 

zen o kadar çok deli vardır ki, bun "' Müddeiumumilik, hüviyetinin tes
lar tımarhanedekilerden kat kat bit edilmesi için cesedi morga kaldırt 
fazladır. Bunlara yanın deliler, dl- mıştır. Burada teşhir edilecektir. 
~oı:uz. Maalesef, bu kadar çok de- Ölü, iri yan, kır saç, kat ve bıyık-
liyı koyacak hastanemiz yok.. lıdır. Elindeki yumurta sepetinden 

Mazhar Osmanın bu izahatı 
beni ürpertmişti: 

- Demek, dedim, her gün yolda 
giderken birçok delilerle karşı kar
şıya geliyoruz? 

- Tabii ... Fakat, bunlann zara
n yoktur. HattA tımarhanede, zarar 
sız delilerden bir kısmına biz izin 
veririz. Şehre gelirler, gezer, işini 
görür, hava alır .. Akşam olunca Ba 
kırköyüne dönerler .. 

- Bunlar kımseye ilişmezler 
mi? 
-Hayır .• 
- Kaçmazlar mı? 
- Bunu akıllarp bile getirmez-

ler .. 
- Dünyadaki deliler arasında ya 

şamak kolay mı, diye ilave ettim: 
Mazhar Osman güldü: 
- Tımarhane çok modern bir 

sıhhat müessesesi halini almıştır, 
dedi. Hastalanınız gayet rahattır .. 

Deli doktorunun yanından ayrıl 
Aun. Sokağa çıktım.. Akşam üze
ri kalabalık caddelerden geçerken, 
rastladığım asık yüzlü insan karşı
sında ürperiyor: 

- Acaba, bu da yanın deli mi, 
diyordum. 

ve cebindeki defterden bir yumurtacı 
olduğu zannediliyor. 

• Büyükadadaki Ceset 
Evvelki gün Büyükada sahillerin

de 60 yaşlarında ihtiyar bir adam 
cesedi bulunmuştur. Cesedin ki -
me ait olduğu ve den~e nasıl düştü
ğü hakkında henüz bir malQmat yok
tur. 

Ağaçları Budarken 
Beşiktaşta oturan 50 yaşlarında 

Mustafa, evvelki gün bahçesindeki a
ğaçlan budarken, büyük bir ağaçtan 
yere düşmüş, bu sırada sivri bir dıll 
karnına 11aplandıtı için ağır aurette 
yaralanmıftır. MU8tafa. dün kaldırıl 
dığı Beyoğlu belediye hastanesinde öl 
müştür. 

CEMİYETLERDE: 

Madeni Eşya 

Sanatkcirları Kongresi 

D elilerhı ~Ilı doktoru, bir 1 rORKKUŞUNDA : 
8J&iı. bır yukarı dol8§1yor-

Şehrimizdeki 34 esnaf cemiyetinin 
umumi toplantıları, bitmiştir. En son 
olarak, dün, madeni eşya sanatkarla
n cemiyeti, yıllık kongresini yapmış 
tır. Bu cemiyetin şehrimizdeki men
supları, 15 bin kadardır. 

Okunan yıllık çahpna raporunda, 
azalann cemiyete karşı kafi derece a
lAka duymadıklanndan pkayet edil
miştir. Cemiyetin teşebbüsü ile nike
lijcılardan yaptıkları i19 göre vergi 

du. Za~ içhı spQr yapıyor- Tayyare Mektebinin 
du, galiba.-

Kendisine, bunu söylediğim za
man: 

- Bizden, zayıflık, flşmanlık 
geçti, dedi, artık ihtiyarladık. Na
m.l oluna, olur_ Vaktile, daha genç 
yaşta iken yqlı başlı görlinmek is
teni.ik. Çünkü, hekimlik te prap 
gıöidir. Eskisi makbuldür. 

Mezunları Stat da 
alınması temin olunmuştur. 

Kongre, içtima! yardım teşkiJ.Atı-
nın ıeniıletilmest. rontgen ahnması 
gibi işler için müzahereti kabul et
miftir. 
Diğer taraftan, ild defa toplandık-

ET UCUZLUGU: 

Belediye Istanbula 
Doğudan Kasaplık 

Hayvan Getirtec.ek 

Millet Meclisin e 
Bir idam Kararı 
Tasdik Edil i 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) ~ 
Büyük Millet Meclisi bugün B Te,,.. 
fik Fikretin reisliğinde toplandı Hr 
va saldınmlarına karşı pasif korUP" 
ma tedbirleri hakkındaki kanun ıtıyi
hasııu Başvekalete iade etti. Bunda' 
sonra Refik İncenin, Recep Tur haW 
kında arzuhal encümeninin bir karr Şehir meclisi, et piyasasının tanzi

mi için lazımgelen kararlp.rı almak 

üzere, yarın fevkalade bir toplantı ya 
pacaktır. Belediye, piyasada nazım ro 
lünü oynamak ve bu suretle et işini 
kökünden halletmek kararındadır. 

Bu mesele hakkında vali ve beledi 
ye reisi Muhiddin Üstündağ, şunlan 

söylemiştir: 

"- Şehir meclisinin toplanma
sından maksat şudur: Belediye ile 
toptancı kasapların elbirliği yap -
malan ve phrimizde inkişafa haş
lıyan lstihlakin derecesile mütena
sip şekilde ve vaktinde kasaplık 

hayvan yetiştirmeleri için lüzumlu 
kararlar. almak. 

Meclisten, tahsisat lstiyeceğiz. 

Ve bu işi layikile başarabilmek i
çin, icap ederse istikraz yapmak fi. 
zere, salahiyet istiyeceiiz. Ticaret 
yapabilmek için de meclisten ka -
rar alacajlz . ., 

Anlaşıldığına göre, belediye, 1stan 
bulun et piyasasında nazım bir vazi
yete geçecek ve doğudan doğrudan 
doğruya kasaplık hayvan getirtecek
tir. 

Eyüpte Belediye Teıkllah 
Önümüzdeki haziranın başından i

tibaren Eyüp kazasında yeni belediye 
teşkilatı yapılacaktır. Bütçe darlığı 

yüzünden bugüne kadar geri kalmış 
olan bu teşkilat için belediyenin 938 
bütçesine tahsisat konulmuştur. Bu 
tahsisat, şimdilik Eyüpta bir tahrirat 

rına yaptığı itiraza karşı, enciıme9 
mazbata muharriri ile itiraz sahıbl
nin, Milli Müdafaa ve Maarif Vekil-
lerinin cevaplan dinlendi, ve netıce' 
de arzuhal encümeninin, Milli Mudi 
faanın karanm teyit eden mazbatl 
sı kabul olundu. 
Maraşlı Mehmet oğlu Mustafa Kat 

gının da idam mazbatası tasdik~ 
lerek içtimaa nihayet verildi. 

Tekaütlük için 
kalemi, bir belediye zabıta teşkilatı, Ankara, 7 (Tan muhabirinden) ;:, 
fen heyeti kurulmasına yetişecek ka- Mu"" iki 1 t k - tlükleı+ ye memur annın e au 
dardır. ne esaa olacak sicillerinin nasıl tut' 

Ileride ve gelecek yıllar bu teşld- bil 
lAt ihti a nispetinde genişletecektir. lacağı.na dair vekiller heyeti yeni 

y ç ntvımname hn.zalaınıştır. Bu nizaOI" * Şehirde kullanılacak el araba- - h · in bir ....., nameye gore, er memur ıç ıs- . 
lan için hazırlanan talimatname, Şe- li tezk1 ak la aktır N·---
hi p-· in •--- to 1 tısında .. ye var ası o c . u.a-r mec ıaın nJBaJ• p an go- b tezki k l c.J 
.... 1 ek ir Kab ı- d d name u ye vara a annın an 
ruşu ec t . u un en sonra er- B ekil, V kill u... lar __ ......111. afV e er, m~.eşar , w-
hal alakadarlara 11An edilerek iki ay- _, -dürl be ··d- l ~ -. uu mu er, şu mu ur eu., UJ!l• 
hk milhlet verilecektir. mi üf" tt" 1 lil el il d ·--' m e ış er, va er, ç er, aUP' 

===========::ıc:===============::::::a masWıatgüzarlar, elçilik müsteşarlll' 
MÜTEFERRİK : ÜNiVERSİTEDE : n, tefti§ heyetıef:I reisleri, başmM; 

ti§ler, kaymakamlar, villyetlerd' 
Zehirli Gaz Temizleme Rektörün Talebelere merkez ıeşknatına mensup en yo; 

sek Amirler, başkonsoloslar ve kol" 
Malzemesi Geldi Dünkü ÇaJI so1os1ar tarafından do1duruıabneer 

Sömestr tatilinde Atlna, Bilkreş. ğini tesbit etmektedir. Bir mernfl Muhtemel bir hava tehlikesi kar
şısında şehirde en mühim rol oyniya
cak teşekküllerden birisi de gaz te -
mizleme ekipleridir. Bu teşkilAt için 
Avrupaya ısmarlanan malzeme ve 
teçhizat dün şehrimize gelmi§tir. 

VilAyette bir komisyoh toplana -
cak, bu ekiplerde vazife alacaklar i
çin açıJ.cak kunlann programını, 
muallimlerlni, den uatlerbıl ve yer 
lerini tespit edecektir. 

Şiıll Telefon Santrah 
Şişlide kurulacak olan yeni telefon 

santralı için inşaata geçilmek üzere -
dir. On beş gün sonra binanın ihale 

si yapılacak, 66 bin liraya mal ola

caktır. Santraldan icabında 6 bin a-

bone istüade edebilecektir. 

* Bükreş sefirimiz Hamdullah 
Suphi Tannöver ile Atina sefirimiz 

Riışen Eşref Ankaraya gitmljlerdir. 

* Emniyet müdürlüğünde seyrü-
sefer nizamlanna aykın hareket ede
cek alanlan takip için bir büro kurul 

muştur. Büro emrindeki memurlann 
vazüesi, nizamnameye aykın hare
ket edenlerden makbuz mukabilinde 
derhal para cezası almaktır. 

P şt Vi gid n-• --'te hakkında, kimlerin tezkiye varak.-e e ve yanaya en u.uveuu .. _ 
talebelerine, rektör tarafından dün dolduracağı önumuzdeld iki ay içiJI". 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Talebe- d~ her ve~alette tayin edilec~ 
l h t int.b 1 Gızli tezkıye varakalannda bir rD' er, seya a ı a annı ayn ayn an- • 
l tm la d murun resmi ve husust hayatına ınw. 
8 ış r ır. teallik 24 sual vardır. 
İki saat süren bu toplantıda şu ne-

ticeye varılmıştır: 
Değil Peşte ve Viyanada, hattA Bal 

kanlarda bile yeni Türkiyeyi tanımı
yanlar ve esıosı gıoı zanncctenıer var 

dır. Bu seyahatler, alınacak tertibat 

sayesinde birer propaganda seyahati 

olabilir. 

Rektör, bunun için seyahatlere ne 

gibi teçhizatla gidilmesi 1Azım gel~ 

Lisan Bilen Polisler 
Ankara. 1 (Tan muhabirinden) .) 

'F.mnh•c+ +.-d.fl&" ---·.,;:~_'-.!_:=-- · "::..I 
demlerinin kıyafe ve ~b ,-
bir nizamname ile tesbit edilmişdl' 
Nizamname, resmi ve sivil polis rıı' 
mttrlanrun taşıyacaklan işaretleri fi 
giyecekleri elbisenin şeklini tayin -
rniştir. Komiser ve polislerin elbilf' 
!erinde yeni bir değişiklik yapıJ.dll' 

ceğini talebelere sormuş ve kendil~ mıştır. Lisan bilen polisler kollat2". 

rinden rapor l8tem.iftlr. Talebeler, da, sivil polislerde ceplerinde h~ 
rektörü Perapalasta bir yemeğe da- işaret tapyacaklardır · 
vet etmişlerdir. Bu raporlar, kendi- Bir Maden lmtiyan 
sine orada verilecektir. 

MAARİFTE: 

Ortamektep 

Muallim iği 

Ankara, 7 (Tan muhabirinden) ~ 
Kütahya vllAyetinln Emet kazasuıd" 
ki Linyit madeni imtiyazı 99 ~ 
mQddetle Etibanka verilmiştir. 

Parti Genyankurulmıda 
Ankara, '1 (Tan muhabirinden) ~ 

C. H. Partisi Genyöııkurulımald W 
e !erinin çokluğu :yüzünden Kom~ 

Muallim mekteplerlnden 4, D, ft adliye encümeni mazbatam~ 
lan halde ekseriyet bulamıyan ha- 7 yıl önce çıkan1aruı, bu sene de or- liğtnden istifa eden Ankara mebdll' 
mamcılar, ticaret odasına müracaat ta mektep öğretmenliği için açılacak Mümtaz Ekmel'in ~ ~ 
ederek cemiyetlerinin feshedilmeme- imtihanlara gireblleceklerl kararlq- mebua SalAh ilmiftir. 
sini ve tekrar toplanmalarına müsa- tınlmış, dün Maarif Vekiletinden a-~-
ade edilmesini istemişlerdir. lAkadarlara bildirilmiştir. • 

- Şimdi de, dedim, genç görün
mek için özeniyorsunuz, galiba. .. 

Türkkuşuna ait iki motörlü tayya
re Yeşılköye gelmiştir. Geçen~sene 
Ankarada Turkkuşunun motörlü tay 
yare mektebinde yetişen ve hala İs
tanbulda bulunan mektep mezunlan 
bu tayyarelerde ekzersizlerine devam 
edeceklerdir. Türkkuşu kumandanı 

Önyüzbap Zeki ile Muallim Hilmi 
de şehrimize gelmişlerdir. 

ICAINAVALIN SON GÜNÜ: 
Glresunda Hasta.-

om.un. ., (A.A.) - Şebrimbde 78~ 
lacak olan 70z 79taldı hutanenfa ~ 
mOteahhfde ihale edllmJıtlr. Btna ıoo P"". 

lira78 cıkacaktır. 

Doktor, buna cevap vermedi Yal 
mz güldü .. Sonra, sözü bir manev
ra ile tekrar delilik bahsine inti
kal ettirdi: 

- Fakat, dedi, delilik medeniye
tin ölçüsüdür, denir .. Her memle -
ket artan delilerden şiklyetçidir. 
Ancak bu, zarurldir. Çünkü mede
niyet ilerledikçe, insanların yükü, 
üzüntüsu artıyor, dolayıaile de de
liler çoğalıyor. İptidai cemiyetlerde 
deliye çok rastlamazsınız.. Maale
sef medeni memleketler, cinnete 
fazla vergi verirler. 

- Dünyada ne kadar deli var, 
acaba? .. 
U stat, izaha başladı: 

- Deliden ne kastettiğini
zi sormak isterim .. Dünyada deli 
yalnız tımarhanelerde zincirlerle 
bağlı olanlar değildir ki... Halkın 
bildiği deli ile bizim deli dediği -
miz arasında fark vardır. Halit, so
kakta giderken boğazına sanlma
dıkça bir kimseye deli demez. Tıb
bın akliye ve asabiye şubesi gittik
çe inkisaf ediyor. Cinneti evvel -
den teşhis ediyoruz. Evvelce, bir a
dam zır deli hale gelir, etrafa sal
dtnr, zincir vurulur, ondan sonra, 
bu adama deli derdik. Tıo. inkisaf 

Meıhur Bir Tayyareci 
Geliyor 

Şimdiye kadar birçok planör tip
leri yapan ve Hirt adı verilen bir mo 
tör icat etml§ olan maruf tayyareci 
Volf Hirt, •bugünlerde şehrimize ge
lecektir. Volf Hirt, hem mühendia, 

hem tayyareci, hem pilot hem de çok 

mahir bir plAnôrcüdür. 

Memleketimizde Türkkuşunun mi
safiri olacak ve Ankara ile İstanbul-

da motörsüz tayyarecilik hakkında 
birer konferans verecektir. 

DENİZ ve LİMAN : 

DenizbankMüessesele

rine Kıymet Biçiliyor 
Denizbank müesseselerine kıymet 

biçecek komisyon, bu hafta içinde top 
lanarak çalışmalarına başhyacaktır. 

İlk olarak İstinyedeki Dok ve fabri
ka tesisatına kıymet takdir edilecek -
tir. Komisyon, denizyollan müdürü 
Sadettin, deniz ticaret müdürü Mü
fit Necdet, ru.flU emlak müdürü Şefik 
ten mürek.kentir. 

Bir haftadanberi devam eden karnaval ellenceleri dGn bitmiftir. Bu milnasebetle, KurtulUfi• her ilene oJ. 
dutu gibi (panaJU') topl8DJlll§, birçok ellenceler 7apıhm§tır. Sağdan aoldan biriken meraklılarla, panayıı 
yeri 11ecilmes bir bale 1relmiftir. 811 resimde, DUB:nnla JD8!kara kıhiuıda eglenenlerl 11örilyorus. 

Karahisar Halkevinde 
Jtarahiaar, 'I - Halkevindeld topld 

Ratkevtntn ,.eni yıl ça1ıJma proeramı 
edilmiştir. 

· ı TAKViM ve HAVA 

8 Mart 1938 
SAL 1 

a üncü ar. Gün: 31 
Arabi: 1358 
Muharrem: 8 
GQneş: ut - ötıe: 
İkindi: 111.39 - Akşam: 
Yatın: 19.38 - tmsAk: 

Jtumı! 12• 
Rumi: ıs94 
Şubat sS 

12.2' 
1s.s 
4,45 

YURTIA HAVA VAZlYEfl 
Yurdun bQtiln mıntakalarınd h va od 

lutlu ıecın11, rQzgArlar Karadf'ni:r k ~ 
lle Trakyada cenubi dl~eı veri 
miyetle timall iatikamettf'n orta 

esmistlr. 
Dün, İstanbulda hava bulutlu 

rüzg~r cenubi istlk,ametten n y 

4 metre hızla esmiştir. Saat 14 t b 
re '126,3 milimetre idi. 

Hararet en çok 11,'I ve en az 6 
olarak kaydedilmiştir. 
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ClfK 
Sarmısağın 

UZAK ŞARK: Orta Avrupa Ne Olacak? iSPANYA: Samimiyeti 

G 1 1 d S D • [Yazan: 8. FELEK] 

Bir Çin Generali Dr. Benes, arp 1 ar an on • enı~k. f İftlrodu: 
Şanghayda u·· .d. . K d. Harbındel 1 tara ko~-::~:e~:::=~~,1:;;~::~::'u~ 
Ô mi ını esme ı N . ı Çarpıştı hakkak iftiradır. Bir kere sannısak • ldürüldü ası gelin olmU§ değildir. Haline bakınız, 

H k t H n d el Londra, '1 (Hususi) - Cümhuriyet aıılarsuıu.. Gelin olsa zerzevatçı ve 
Nevyork, '1 (Hususi) - Uzak Şark A vusturyada Naza1er. are e a ın e ır. İspanyuınm donanması ile asilerin baJ+al dükkinlarında salkım saçak 

G ünün mühim ve büyük me
seleleri birdenbire çoğal· 

eh. Bir iki mesele yerine, sekiz do
kuz mesele ile birden karplaşıyo
"'z. İngilterenin bir taraftan İtal
)a, diger taraftan Almanya ile ko
llllpnalan meselesi, hili ehemmi
)etini muhafaza etmektedir ve hiç 
lipbe yok ki, konupııaların so
lltana kadar bu ehemmiyetinden 
bir feY kaybetmiyecektir. Çtinkil 
4.~panın mukadderatı, ıeniş bir 
&lçade bu müzakerelerin neticesi
lae bailıdır. 

tan gelen en son haber~ göre, Ja- 1 .... d donanması arasında vukubulan deniz asılmaz, fotoğrafçı dükkanlarında 
ponıar Şansi eyaletinin cenubunda Macaristan da Müdafaa HaZ1r ıgın a.. muharebesinde batıntan as1 kruva- resmi çıkar. 
taarruza geçmifler ve San nehir ü- Bal adını +.... hh 1 

Bir kere, Orta A vnrpamn mu • 
.... deratı ile bu müzakereler ara
llladaki nkı münasebet Orta Av· 
...,_ devletlerinden blrka~ ba 
lllldald hilk6met adamlaruwı ken-
411 memleketlerine ait nzi • 
ht1er n memleketler hakkında 
"11edikıeri sklerdea bellidir. Her 
lbtı.ba Alman79 haricindeki Al
~ hima7e edeceifne dair .a. 
....... Avwtm1a Başvekilinin 
4.,_lii')'amn iatiklllini korumı7a 
~ anlataa autka takip et.. 
..... ..tka takip -- ..... 

'-. AYa8tat7a wl•lnhı Avra-
,. lsla t...ı m&nMIJe bir tehlike ol 

~~Daha 80Dn, Çe-
Baf"ldB, memlebtia 

~ ... istfklAllnl konmll79 ha 
lllt ......... ft ba J"Olda lıarptea 
t.ılııt pldnmt79Celbd, herludt
• Wr 78.......... Çekoslovak • 
h ......_ bnpmmaa lmkb ver-

~-= lli7ledl. Basta de Çe-
Ctlmharreisi be7anat-

ta~~
~ :meeeı.t obua eblli7et
b llleMlesine temp etmif ... ba 
ı;..:t.:.=len wbk kaldık 

~ BafnldBnclen.,. 
.. "-amt.. Bapeldll, bir B1l -

~ Jnemleketinhı silAhlanma pro 
.......... balı ederek :millt mihl• 

8 a meselelerin ortahlı mq-
pl ettiği sırada Lehistan 

l>tw 9*.aınm Boma71 ziyareti gö
lla ~ l'abt bu sl,.aretten mak· 
...._ iki memleket arumdaki ti-

-- rabıta1aruu saflamaktan bat 
~bir ~ olmadJiı .CS7lenclL Bal
h-_ lteclenberl Alman79 De lt.ı.. 
·--Lelüstam, Boma .. Berlbı mlh 
'-tae bailamak, ODU da aDtikO-

llldatena pakta •kmak istedikleri 
la1Wh. 
G ..... Aft'llpa, Orta Anapa 

.AL..ıı • ~ bu nzi7ette ikea 

._....... "İspqya sularuıda bir 
t..ls harbi YUb buldu ve eiim-
~kuvvetleri asileri alır bir 

uğrattılar. Mütehassıslara 
....., h&kümet kan-etleri, ba, mu ::::-t De, ~İapaııyanm denb 

1111 
erine karlı da tefevvuklan-

._. etmiflerdir. 
~elcat hpanyadan yabancı gönnt 
*'--~ek meselesi Jıali halle
~tlr. Ve birkaç kere de an
~- cibi, kolay kola7 halle
~· İncilb • İtalyan mil 
~leri 'başlamadaa evvel İtal· 
1ıııı...._ alnllltllerbıden mOhim bir 
~ ~ilmeai bekleniyordu. 
-.-.:. hir şey vub bnlmamıpu. 
._ Londradan gelen haberle
._ Clre ltal7a, &si İapaııyaya, 
'l ~ atlratle bitirmek için 7eni ye 
ta etler gönderecektir, hat-

aiııdennektedir. 
8 u haber doğra ise İtalyanın 

'de bıiidahale siyasetine devam 
>e tek hpanya harlrini, eümhuri)1: ~Paııya aleyhinde halletme
-., ti~etle kararlaştımuf olduğa 
~ hpanya yolu ile garbi Ak
..... nıetbaline hikim olma71 
~ uruna ve bu uğurda lnıilte-

tuttur Taldbettijimiz eni zörün ean -YAYan zır ~ Beyazlar ıiyindiğine mi bakıyor-
zerinde Tatung · demiryolunun IOD Çelcoslovalcya : ~e ~ ~ d 

1 
t' .. Y is- duğu tahakkuk etmiştir. Bu ~vazor sunuz? Beyaz giyinen yalnız gelinler 

noktası olan Puşeu'yu işgal etmifler ytikoWvein da ktadırev ePımızınolitikada, ile Kanarya adını tafıyan eşı ~~ mi? Hastabakıcılar, dişçiler, operatör 
dir. Japonlar böylece bütün cenubu Londra, '1 (HUSUSİ} - Orta Avrn- e yanma_ . tonluktur ve 34 mil süratlidir JJÜBi i ıl k ., 
şarki havalisini ele geçirmif olduk· pa devlet adamlan umuml vaziyetle yalnız vatanperver cephe vardır. Cep de harpten evvel in§& edilmiştİ:r. ler, doktorlar, hatt aşç ar yo mu. 
1arını ve bundan sonra Lunghay de- meıgul olmakta devam ediyorlar. hede ne fUbe, ne parti, ne de yan Barselonadan verilen habrelere gö Sarımsak, tanıdıklanm içinde ea 
miryolu ,ebekesini klmilen ele ge- Sunday Times gazetesi. Çekoslovak- politik cemiyetler bulunmıyacaktır. Cümhuri tçilerin Harbiye Nazı- umimisidlr. Kırk günlük yoldan ko-
çirmek üzere taarruzl han:kete ge • ya Cümhurreisi Doktor Benes'in be- Kimsenin devletimiz aleyhinde müca :'Prieto bu~ bu münasebetle fU kusunu belli eder. Birinin midesine 
çeceklerini bildiriyorlar. yanatını neşretmektedir. Doktor Be- deleye hakkı olmıyacaktır." be tta bulunmU§ ve muharebeyi zerresi inse gizlenmez. Yücude dağı. 
Şanghaydan haber veriliyor: nes, Çekoslovakyanın bir tek mese- Demiştir. ıe:.:-etmiştir: bp masaedilinciye kadar meveudiye-
Tethişçiler ~afmdan ~u~ yeni lesi bulunduğunu, onun da e~yet Diğer tar~ vatanseverler cep- Cümhuriyetçilerin Mendez Hunez tini illa eder. 

bir cinayet irtik!p edilmiştir. ler ve bilhassa Alman ekalliyetler! hesinin sosyal 1§- amele sınıfına men ve Libertad kruvazörleri beraberle- Halbuki ötekı1er lyle midir? ~ 
20 inci Kızıl Çin ordusunun eski meselesinden ibaret olduğunu anla~ sup birçok kimseleri alarak kendisi- rinde bir muhrip filotillası olduğu hana11 7eniniz. Önee lıiç sesini çıkar 

kumandam General Çav· Feng - Çl. Dllf ve §Öyle demiştir: Di takviyeye çal1f8cağı bildiriliyor. halde ilk defa olarak gece yansını 45 mas. Sonradan dahilde bir takım g... 
Fransız imtiyaz mmtakasındald e - "'Bu hususta Mille\ler cemiyetine Macaristan • dakika geçe asi kruvazörlerine tesa - ıar ifrazına •e Jıamıı mesaisini fh. 
vinden çıkmakta olduğu sırada iki karşı mesulüz. Avrupanın bu mesele • düf etmişlerdir. Asi kruvazörler, mu We çalışır. Halbuki frenkler liıhan• 
adam tarafından atılan kurfUnlar - ile manevi alakasını kabul etmekte Macaristan matbuatı Başvekilin harebe etmeksizin kaÇIDlflardır. Cüm ya bayılırlar. Batti bizim: 
la öldürülmüştür. ve İngiltere ile Framaya her türlü son nutku ile meşguldür ve yeni si- huriyetçilerin gemileri, asi kruvazör . , tun! aıte 

91 Japonlann General Çov'a merkez! maltımatı vermekteyiz.,. Wılanma programını memnuniyet • lere saat 2,15 te yeniden tesadüf et - -:- Şe_kenm. ~a)'Dl8 • U: 
Çinin idaresinde bir vazife teklif et- Daha sonra büyük devletlerin an- le karşılamaktadır. Macar dışişleri mişlerdir. Bunun üzerine 4 il6 5 bin leiiğimiz aüvuıı. tabirlerme m 
mit olduklan zannedilmektedir. lqmasım memnuniyetle karşıladığı- nazan B. Heman Başvekilin nutku - metre mesafeden bir topçu düellosu bil frenkler, aevdilderinec 

1940 Olimpiyaıtlan m, bunun Orta Avrupaya ferah ve- nu ta.mamlıyan beyanatta bulunmuş başlamıştır. - Lahanam (Monchom:!) tlerJem. 
Tokyo, '1 (A.A.) - Hükdmetin receğini, Çekoslovakyanın garp dev- ve '"Kanunsuz Yahudi unsurlarmın San§eZ Barkeztegl, Almirante AD- Zerzevat olsun, ,.emit olnm ._ 

parllmentoda 1940 ollmpiyatlan hak letleri tarafından terkedilmlyeceğine sürülmesi ve yeni Yahudi muhaciri tekuera ve Lepanto torplto m~ hepsi imanlar nezdincle a ~ Wr 
kmc:la IOl'U1an müteaddit suallere mü inandıjıııı ve bunun Almanya ile 1- kabul edilmemesi,, lhım geldiiinf, leri, sıra ile dört, bet ve üç torpil at- mevki h:unmıılardır. Pırua7I bl7lk 
temac:ll IUl"ette kaçamakh cevaplar yi siyasi ve iktisadi münasebetler te- hüklimetin yabancılan kontrol için mışlardıi. _ ktl-lr _., 
vermesi il7.ıerlne buradaki umuml ka- sisine mlnl olmachjıııı anlatmıştır. bir hük6met komiseri tayin edece- Saat 2,20 de asilerin gemilerinden ta olçij, f~ul7~7i nimette ~---
naat, hilk1lmetin, ollmpiyatlann ha· j1 f • ğini anlatmıştır. birinde ve ihtimal (Balear) da müt- yu, mereımeği 8fk maamelitında ~ 
zırlanmumı ve ,..pılmasmı Çin hA- VUS urya • Nazır, hüldimet programmm mil- hiş bir lnfiWt vukua gelmiştir. muz, kabağı cennet 7emeklerl ~ 
diaelerlnin cereyanına bağlı telikki Dahiliye Nazın doktor İnquart ya- U hiristiyan. sosyal milliy~r Diğer ui lr:ravazöribı, Almlrante nilmune, şeftaliyi öpfleiikte meea, 
eyledili merkezine 'V8?1D1Şbr. kan Avusturyadaki Nazilere yeni im ve sağ rasist olduğunu bildirmiştir. Cerveranm silüeti ziya altında par - ldruı dudakta misal olarak bllam

tiyazlar vermif i8e de siyah muhafız Alman gueteleri de Macar Başve- lamıştır. Endaht kesilmif ve Cümhu- na. Ya aarnmaiı?! Wçblr mevki, 111' 
lar elbisesinin giyilmesini menetm.lf- kilinin nutkunu tasvip etmektedir. riyetçUerln gemileri saat 7,45 te Kar-YEMEN: tir Doktor İnquart, Linzde fevkalA- Berliner Tageblat diyor ki: tajen'dek:i iiaübahrilerine dönmÜf • bir riitbe ve hifblr fınat nrmeyis. 
de.merasimle karşılanmıf ve terefine ""Daranyi'nin tasavvuru Tuna hav lerdir." Çtlııktl zavallı sarımsak iştahımızı .. 
tezahürler yapılmıştır. zasmda siyasetin inkişafı icaplarına Cümhuriyet sahfl müdafaa batar- far, damarlanmuı yumuşatır. ba-

Prens SeyfüDslcim Hükt1met cephesi teşkil eden vatan tamamile intibak etmektedir. Bu si- yalan da Franco filosunu birkaç ke- saklanmın düzeltir. Amma ...... 
•• • severlerin umumt kltibl ise dün rad 18.hlanma programı Avrupa sulh? i- re bombardımau etmiştir. 3500 met- saklıiım saklamadığı n koktup. i-

Turlôyeye Ge&yor yoda bir nutuk söylemlf ve Avustur- çin kıymetli bir yardım mahiyetin - re yüksekliğinden atılan bombalar, . bir t6rlfi makbul ıörflnmes. 
ya istilrlAlintn ehemmiyetini anlata- dedir. Bu program Macaristanın Ro- hedefine yakin 791"lere dÜfmilştiir. çın ..,_ 

Bama, '1 (A.A.. Stefanl) - Yemen 'RorJln mu,...-...- .. , t...--' it---. 
ba,, gazetesfnin Roma muhabirine ee . iid Al • f.Çfn~ gQttOlfl ~ lca'b! -om. etmlftir. e~ 1'aJdıimus meaelqe, ."?-' 79-
yahati hakkında yaptığı beyanatta, man milletini ebedt bir surette ~ sulhu temin etmek vazifesini ifa et- İngiliz mtıtehaSSU11arma göre, bu semı~, moda ve ko.ku evlennın aclım 
Lo dr da Filistin da 1 hind lin tırmıya ve Avusturya içinde banşı mesine yardım edecektir." son muharebe üzerine deniz faikiye- reklam olmasın dıye yazmadığua • 

n a vası e e e 
1 

k k 1 .. f · · · nazik 
den geleni yaptıjıııı ve İngiliz hüldı ti Frankistlerden hükfunete geçmiş- güze ~ ~ arı oz ne sımmn, 
metinin geçenlerde nep-ettiği beyaz AMERiKA: MISIR: tir. bedenlmizın kokuları mıdır? 
ldtabm Filistin vaziyetinde değişik - Asiler, ba deniz muharebesine da- Bele onlardan kurtulalım da bab-
lik yapaca1>na kani bulunduğunu bil Silah Y anıına Seçim Meselesinde ir maıamat ve,.. tafsilit vermemek- hm nuı1 kokuyorm? 
dirmiştir. ted.ir. Sarmısaia da o kokulan ıftnem, Mır 

Türkiyeyi ft Irala ziyaretten sonra Sert Bir Muhalefet iki Tevkif Daha yeni ltalyan lrınnJetleri mi? kea ODU yaka ilitine takar da geser. 
Suriye ve Lübnana gideceğini söyli- Londra, '1 (A.A..) - Daily Herald Ne fayda ki, sarmısak samimidir, kıe-
yen 'Prena, Yemenin bütün sahalarda V&§ington, '1 (A.A.))-Ayandan B. Kahire, '1 (A.A.) - Veft Partisine gazetesinin Cebelüttarıktald muhabl- lmtu, kalitesin kusura kendiniwli& 
Arap memleketlerine taalltlk eden Borah, matbuat mümessillerine be- mensup "Al Mısrl" gazetesinin vak- ri, B. Mussolininin İspanya iç harbini lnkir etmes.. 
her meseleyi büyük bir a1Aka ile taki yanatta bulunarak, bahriye encümeni tile bir kere tevkif edilerek aonra - bir an evvel bitirmek için son bir gay Be sarnusata ta ederim. 
betmekte olduğunu .c>ylemiştir. tarafından tasvip edilmiş olan deniz dan kefalete rapten serbest bırakı • ret olarak yeni kıtaat gönderdiğini n OP 

0 
• programının "cihanın ifl8sına ve hat lan baş muharriri, hiik\imeti seçim haber veriyor . 

CENEVRE : ti harbe doğru atılmlf bir adım,, oldu tethişçiliği yapmakla itham eyledi - ---o---

Hatay Seçimi 

Nasll Olacak ? 

ğunu beyan e~etir. ğinden dolayı, gazetenin diğer iki mu iT Al y A 
B. Borah sözlerini şöyle bitirmiştir: harriri ile birlikte yeniden tevkil o- : 
.. _Amerika ile Japonya arasında- lunınuştur. 

ki münasebat, esasen gergindir, ve 
Amerika milleti tarafından iktisadi 
hiç bir boykotaj tedbiri alınmaması BULGARIST AN: 

Ceıievre, '1 (A.A.) - Hatayda yapı elzemdir.,, 

Negüsün Kralığl 

Tekzip Edileli 
lacak ilk intihabat nizamnamesini tet Vaşington 7 (A.A.) - Roosevelt, Meb Londra, '1 (Husus!) - Dün Haile 
kik etmiye memur Milletler cemiyeti büyük Okyanustaki Feniks takım a- US Se~iminde Sel8siyenin ltalyan müzaheretile Ha 
komitesi bugün toplanmıştır. adalarından Kanton ve Henderbury beşistanm bir kısmında hüküm sür-

Türkiye mümessilleri, intihap ko- adalan üzerinde Amerikanın hikimi HükOmet Kazanıyor mek üzere yeniden memleketine dön 
misyonu tarafından hazırlanan ni • yetini .ilin etmiştir: " " mek üzere olduğu bazı gazeteler ta-
nmname hakkındaki mülihanlarmı Hariciye nezareti, buyük Okyanu- Sofya, '1 (A.A.) - Bulgar Ajansı rafmdan haber verilmifti. Bu gue -
bir mukabil proje §ekliııde komiteye sun ortasında bulunan ve hilkimiye~ bildiriyor: • teler Negüsün Lord HaHfax ile 80ll 

vermiştir. leri hakkında İngilizlerle hadise veya Dün Şumnu ve Stara Zagora böl- görü~ IJJ'Umda böyle bir tekll-
Komite evveli intihap nizamna.. müzakereleri intaç etmiş olan birçok gelerinde seçilen 40 mebustan 30 u tin mevzuu bahsoldutunu 8Öylemek 

mesinin ~zat ahkimı meselelerini tet ad~arının kanuni stat~sünü tetkik hükUınetin siyasetine taraftar olduk- te idiler. Bugün Haile Sellsiye bir 
kik etmek üzere bir tali komite lef- ctmiye devam etmektedir- lannı bildirmişlerdir. tebliğ neşrederek, Habefistanuı istik 
kilini kararlaştırmıştır. = =,=== ====,=.o====,============= Wine uymıyan biç bir teklif veya te-

Bunu müteakıp komite derhal esas SPANY ADA HuK METÇ LER: şebbüaü kabul etmtyeceğini ve böyle 
meselenin tetkikine geçmiştir ki, o bir teklifin mevzuu bahsolmachğını 

da Hatay anayasasındaki "komünote,, bildirmiftir. 
kelimesinin tefsiridir. Hataydaki in- Roma, '1 (Radyo) - Eski Habe§ 
tihap tarzı bu tefsire bağlıdır. Negüsünün yeniden Habefistana la -

mağl6p olaeaklanm bildikleri hal
de Mücadeleden ıeri kalmamakt.. 
dırlar. 

desi hakkında bazı yabancı gueteler 
tarafından ileri süriilen haberler, 
burada hneyan mahiyetinde sayıl • 
maktadır. 

HiNDiSTAN: 

SON HABERLER: 

Vekiller Heyeti 
Toplanıyor 

Ankara, 'l (Tan muhablrlndeaµ 
Y ann ötleden sonra fırka grupa it 
tima edecektir. Buna hususi bir .. 
hemmiyet verilmektedir. Grup ~ 
tima•nı mtlteakip Vekiller Be,.eti
Dhı de bir toplantı 79paeağı anJeıpL 
maktadır. 

Harici ayasetima 
Aııkara, 7 (Tan muhabirinden~ 

Denizli mebusa B. Madıar Mfifi • 
din bir ıual takriri üzerine Hariri
,. Vekilimizin bu hafta içinde mee 
liste harid siyaset hakkında isa
hat vermesi muhtemeldir. 

iki Çocukcağız 
Yanarak Öldü 

ile aıılaşbla ihtimallerini sura 
l'IDekten dahi endişe etmedi

G hülanetnıek icap eder. 
lll'bl Akdenizin kıyılarından 

Akd nizin kıyılarına geçtiği
lakdırd Filistinde Araplarla 

tilt lı ler arasında başlıyan ve git
ll ~ şiddetlenen dahili muharebe 

kar ıI ıru. 

Son çarpqmalar sırasuıda, Filis
tinli olmıyan Arapların da Filistin 
Araplarına yardım ettikleri cöriil
dütfi tesbit olunmuştur. 

Daha makta, Çin· Japoa harbi 
ile karşılaşıyoruz. Darp pdcletle de 
vam etmekte ve uzun bir :uman 
devam edeceğini cöstermektedir. 
Büyük bir karışıklık devresi ya
pyoruz. Bu kanııklıklan tasfi7e
nin çok cflç olduiu m~aktır. 
Fakat umumi bir yangına karşı gel 
me ihtimalleri henih bybolm•m•ı 
tir. 

Bir Hava Faciası 

Çorum, 7 (AA.) - Şehre iki 
mil mesafede Beydell köyünde çı
kan 7aD11Dda bir ev tamamen y&D-' 
mıt ve içinde bulunan aileden iki 
çocuk kurtarılamıyarak ölmüştür. 
Anası ile bir çocuk ta ağır yarah 
olarak kurtanlahilmiştir. 

Nev-Delbi, '1 <A.A.> - Er-Frans Çoruh'un Ku tul u 
kumpanyasına ait muazzam bir tay-
yare Datia devleti arazisinde yere Artivin 7 (A.A.) - Çonıhun kllr
düşerek parçalanmıştır. tuluş günü olan bugun koylerden ge-F ilistin halkı, memleketleri • 

Jdn nin aıyonist bir devlet tet
aa Uiuruııda parçalanmaması için 

tieadele etmekte ve mücadelede 

İapanyada hWdbnetçiler henfh nikbin vulyettedir n her ıtın yeni 
bir teşekkül vüeude ıetiriyorlar. Besimde görüyoruz: Hükiimetçiler t.. 
rafından teşkil edilen bir dağ alayımn muharip cençleri kayaklarile bir
likte bir ceçit resminde. 

Bu sabah Haval'dan kalkıp garbe len birçok vatandaşın i akıl he
doğru gitmekte olan bu tayyarenin yecanlı bir surette kutl nmı ır As
mürettebatile yolculan kimilen öl- ker ve mektepliler, kurumlar tara-

Üf)erdir. fından bir resmi aeçit yapıı.Jn:ıll$tı:r. 



TAN 8 - 3 - 938 • 
Bir Ana Çocukla
rını Balta ile 

Italyan Gazeteleri 
· ahtekirlığı için Oldürdü Neticeden Çok Ümitli 

Bugünkü program: 

ç n Tahkı•kat Bı•ttı• ra bedbnht anenin :C~::ai::~tik 
gözlerini bu aleme açmışlar ve hatta 

nis Fahri, İki Kadını Dolandırmak 
Suçu ile Mahkemeye Verildi 

Müddeiumumilik, Enis Fahri Pe- Bundan sonra, kulağı az işiten da-
ker. hakkındaki sahtekarlık iddidsı- vacıyı bir notere götürmüş, orada ko 
üzerine nçılan tahkika.tı bitirmiş ve nağı kendi üstüne nakleden bir ve
suçlu hakkındaki dosya, dün asliye sika imzalatmıştır. Daha sonra da, 
birinci ceza mahkemesine verilmiş- konağı yıkarak cnknz.ı 1800 liraya sat 
tir. İddia şudur: mıştır. Konak yıkılırken bahçesinde-

Komisyoncultik yapan. Enis Fahri ki tulumbayı ve sair eşyayı da ala
Peker, Galntasaray lisesi müdür mua rak İstanbula knçırmış ve menkul eş
vini Saidin validesi Bayan Zehra ile yanın bir kısmı da Bayan Zehraya 
Feride isminde başka bir kadının em- Şişlide kiralanan eve nakledilirken 
lfıkini sahte senetlerle üstüne ge- yolda aşırılınıştır. 
çirmiş ve satmıştır. Suçlu bir gün Pa- Yine iddia edildiğine göre, suçlu, 
şabnhçede büyük bir yalısı olan Ba- konağın evkaf ve maliye vergilerini 
yan Zebraya müracaat deerek kcn- vermek için de sahibinden 300 lira 
disine şöyle bir teklif yapmıştır: daha almıştır. 

" - Senin konağın yeri gayet gü- İkinci davacının knoağı da bu şe-
zeldir. Bir Alınan şirketi burada 18 kilde dolandırılmıştır. Halbuki, suç
bin liralık yeni ve modern bir bina lu, bu konakların kendisine satıldı -
yapacaktır. Bunun için her sene sana ğını iddia etmektedir. 
muayyen bir para verecektir. Enkazı Yakında bnşlıyacak olan muhake
m satnlım, yerini şirkete teslim ede- me, iddianın doğru olup olmadığım 
liın._ meydana çıkaracaktır. 

!MÜDDEİUMUMİLİKTE: SAHTEKARLIK: 

iki Katip, Fakültenin 
Zimmetlerine Mühürlerini 
Para Geçirmişler Taklit Edenler 

Müddeiumumilik, hukuk fakültesi 
dekanlık ve başkatiplik mühürlerile 
dekanın imzasını ve Istanbul lisesinin 
mührünü taklit ettikleri ve birçok 
sahte diploma ve tasdikname yaptık
ları iddia edilen Hikmet, Şevket, Gab 
riycl ve Tak.fer hakkında tahkikatı 
bitirmiştir. 

biri on sekiz, biri 12 biri de 8 yaşına 
kadar yaşamışlardır. 

Son zamanda hastalık bu ailenin 
bütün efradında içtimai korkuya yol 
açan tezahdrlerini yapmıya başladığı 
için karı ve kocayı fena bir düşünce 
alınış, ne yapacaklarını şaşırmışlar
dır. Bilhassa kadın, o kadar yese düş 
müş ki, iki gün evvel komşularından 
birine eleminden ve kötü düşüncele
rinden bahsetmiş, hasta kocasının ve 
onun korkunç mirasını taşıyan hasta 
çocuklarının muztarip hayallerindt!n 
kurtulamadığını acı acı anlatmış ve 
bir cinayete karşı dehşetli bir istidat 
hissetmeye başladığını ilave etmiş
tir. 

Bu bedbaht anne, biraz sonra Ber
nard ismindeki küçük çocuğunun 

boynuna, acı acı feryat etmesine bak 
mıyarak keskin bir balta indirerek 
öldürmüş, on iki yaşındaki Gak.Un 
de mektepten dönüşte ayni kanlı akı
bete maru~ kalmış, ensesine inen bal 
ta darbeleri altında cn.n vermiştir. 

Madam Fournier bununla da ha
yattan intikamını alamamış, havaga
zı musluğunu açnrak bütün evin ze
girli gazla dolmasını istemiştir. Po
lis ancak bu facianın son safhasında 
kapıyı kırarak içeri girmiş, çocukla
rın, ~anlar içinde yerlere serilmiş ol
duğunu görmüştür. 

Fransız gazeteleri kndının hiç bir 
cezaya çarpılmamasını istiyorlar. A
sıl kabahatin kocada olduğunu söy-
lüyorlar. 

Fılistin Harbi 
(Başı 1 incide) . 

yakında hükumet kuvvetlerinin eli
ne geçireceği muhakkak sayılıyor. 

Müddeimnumilik, bfr haftadanberi 
bir suiistimal tahkikatile meşguldür. 
İddiaya göre, adliye levazım katip
lerinden Emin ile defterdarlık mu
hasebe kalemi nvans katibi Necmi, 
%immetlerine para geçirmişlerdir. Ya 
pılıın tahkikat, bu iddianın doğru ol
duğunu meydana çıkarmıştır. Müd
deiumıımilik, dün sabah iki suçluyu 
da Sultannhmet sulh birinci ceza ha-

Kasnbalardan kaçmak mecburiye
tinde kalmış olan tethişçiler, yaralı
larını mıkletmek üzere katırlarını ve 
atlarını beraber götürmektedirler. 

Evrak, sorgu hfıkimliğine intikal et İngiliz nli komiseri Sir Harold Mak 
miş, Gabriyel ile Takfor hakkında ih 1 ·· ks-'- 1 1·ıe ha 'i h k k il . . m ne , yu <.;A. memur ar ve -kimine vererek sorgulannı yaptır- men mu a eme aran ver rnıştır. k't ·a ll 

1 . . . - r a ı ı nr~.Ye memur ı?enera er e 
mış ve ildsi hakkında da tevkif kara- Hikmetin mevkufen, diğerlerımn de görüşmiı tür. 
n al.ımŞu'. Zimmetin hakiki miktan serbest olarak duruşmalan, yakında Kara kuvvetleri kumandanı gene
henüz tesbit edilmemiştir. asliye ikinci ceza mahkemesinde ya- rnl Vavel, hava kuvvetleri kuman-

Eski avans hesaplan divanı muha- pılacaktır. danı general Hil ve polis umumi mü-
se~ata gönderildiği iç~ müdde~umu Bir Zimmet Davasında fettişi harekat mahallinde daimi te-
milik, bunları istemiştir. Geldıkten mns halindedirler. 
sonra tetkik edilecek ve hakiki mik- Bugün ağır ceza mahkemesinde, 

Bundan başka, harekata iştirak et
miş bazı cüzütamlnrı değiştirmek ü
zere Teliıviv ve Sarafand'tan istenil
miş olan kuvvetlerin de Cenine'e va 

tar ortaya çıkacaktır. Cerrahpaşa hastanesinde ölülere ait 

B·ır SahtekCirhk iddiası hesaplardan bin lirayı zimmetine ge-

Müddeiumumilik, mühim bir em
liik sahtekarlığı iddiasını tetkik edi
yordu. Emlfık tellallığı yapan Anar
kilos ile kansı Eftalyanın başkaları
na ait emlfıki sahte senetlerle üst-
lerine geçirdikleri iddia ediliyordu. 
Hfildm Reşit ve Tapu müfettişi Hak
lodan müteşekkil ehli vukuf heyeti 
tetkiklerini bitirmiş ve raporunu dün 
müddeiumumiliğe vermiştir. 

Çocuğunu Kaybeden Kadın 
Dün sabah, Eyüpte Otakçılarda o

turan Ayşe isminde yaşlı bir kadın, 
iki gözü iki çeşme, müddeiumumili
ğe müracaat etmiş ve başmuavin İb
rahim Scnuhiye derdini anlatmıştır: 

Ayşenin 17 yaşlarında Faruk ismin 
de bir çocuğu vardır. Çocuk, on beş 
gündenberi kaybolmuştur. Ayşe, dört 
gün evvel Balatta 17 yaşında Faruk 
isminde bir çocuğun bıçaklanarak öl
durulduğünü gazetede okumuş, yaş 
ve ad benzerliğinden bunu kendi oğ
lu sanmıştır. Müddeiumumilik, ölen 
çocuğun başka Faruk olduğunu ken
disine anlatınca, Bayan: 

çirdiği için beş sene evvel tevkif e-
dilen hastanenin depo memuru Şev
ket hakkındaki muhnkemeye devam 
edilecektir. Suçlu, geçen celsede mü 
dafaasını yaptığı için, bugün müddei 
umumi iddianamesini söyliyccektir. 

HAKARET: 

Suçlu Bir Avukat 

Beraet Etti 
Sultanahmet sulh ikinci ceza mah

kemesi, dün bir hakaret davasını tet
kik etmiştir. Davacı, Saadet isminde 
bir bayandır. Suçlu yerinde de avu
kat Mustafa Nuri bulunmuştur. İddia 
şöyledir: 

Avukat Mustafa Nuri, geçenlerde 

sıl oldukları öğrenilmiştir. 

Tenkil hnreketlcri Filistinin şima
line bilhnssa Nasırn mıntakasına ka 
dar genişlemistir. Buna mukabil Ce
nine mıntakası hemen kamilen tathir 
edilmiştir. Bu mıntakada birkaç yol
da serbestçe gidip gelmek kabil olabil 
mektedir. Askeri müfrezeler, bu ha
validen çekilmiştir. 

Cenine sahasında yapılan araştırma 
lar sonunda dört Arap lideri tevkif 
olunmuştur. Bunlardan her birinin 
tevkifine yardım edecek olanlara mü 
kafntlnr vadolunmuştu. 

Zana t Keli~esi 
ve Bir Tavzih 

Hüsniye isminde bir kadının vekfılc- Ankara, 7 (A.A.) - Kamutayda 
tini almıştır. Hüsniye kendi kocasile tetkik ..edilmekte bulunan bir kanun 
Saadetin zina ettikleri iddiasındadır. projesinde küçük sanatler sözü yeri
Alakadar mahkemede dava neticelen ne zanaat kelimesinin alınması hak
miş ve Saadetle Hüsniyenin kocası kında Türk Dili Kurumundan Kamu 
üçer ay hapse mahkum olmuşlardır. tayca veya hükumetçe mütalea soru
Saadet, dün Bayazıtta Avukat Mus- lup cevap alınmış olduğu yolundaki 
ta!a Nurlye rastlamış ve iddiaya gö- şayiaların aslı olmadığı Türk :Dil Ku
re, hakaretine uğramıştır. rumu Genel Sekreterliğinden bildi-

Hfıkim Salfıhnddin, şahitleri dinle- rilmiştir. 

[Bel§'& 1 incide] 

Ayni gazeteye göre, Hitler - Hen
derson mülakatı sırasında Hitler, İn·
giliz - Alınan görüşmelerinin sıkı bir 
gizlilik içinde cereyanını istemiş ve 
matbuatın bu sırada şiddetli bir kon
trole tabi tutulmasını arzu etmiştir. 
Gazeteye göre, Chaınbeilain bu ar -
zuyu reddedecektir. Ayni gazetenin 
muharriri çarşamba günü Londraya 
gelecek olan B. Fon Ribbentropun 
derhal B. Chamberlain ile lord Hali
faxi görcceğiqi ve kendisinin yeni Av 
:r;upa barışı muahedesi hakkında sarih 
fikirler beyan edecek vnziyette bu -
lunduğunu yazıyor. 

Alman hükumetinin, müzakerelere 
başlamadan önce, eski Alınan müs
temlekelerinin kayıtsız ve şartsız ola 
rak geri verilmesinde ısrar edeceği 

znnnedilmcktcdir. 
Ayni muharrire göre, İngiliz - Al

man görüşmeleri haftalarca sürecek 
tir. 

Taymisin Paris muhabiri Pariste
lti lngiliz sefirinin, M. Delbos ile In
giliz - Italyan müzakerelerile orta 
Avrupa vaziyetini görüştüğünü ya
zıyor. 

Almanya tJe müstemlekeler 
Mister Chambcrlain bugün Avam 

Kamarasında İngiltere - İtalya görüş 
melcrlne ait ruznamede Alman müs
tcmlckclcrini iade meselesine dair 

bir madde bulunmadığını söylemiş 
tir. 

Bundan başka Mister Chamberlain 
dominyonlnrın her şeyden haberdar 
edileceğini ve müzakerelerin her saf 
hasından mnlumattar olacağını söy
lemiştir. 

Chamberlain daha sonra lngiltere 
sefiri ile Hitler arasındaki mülakata 
dair sorulan bir suale cevap vererek 
görüşiilen meseleler hakkında bir şey 
söyliyemiyeceğini anlatmıştır. Da -
ha sonra Fransa bir taarruza uğra -
dıbtı takdirde Ingiltercnin ne vaziyet 
alacağı hakkında sorulan bir sunle 
yine Chambcrlain cevap vermiş ve 
"Frnnsıiyn karşı olan taahhütlerimiz 
Milletler Cemiyeti paktının tazam -
"'•u•a •;,-l-J!J.I_:_ ,ı_.., ..,_ ı ...... ....,_. •• 

mart 936 tarihinde Loncirada yapı -
lan anlaşmanın üçüncü kısmında te
yiden beyan olunan Lokarno mun
hedesindeki taahhütlerdir.,, 

Demiştir. 

Karşılılzlı men!aatler 
Ingilterenin yeni hariciye müste

şarı, dün söylediği bir· nutukta, In
giliz - ltalyan menfaatleri ile Al -
man menfaatlerinin garip bir surette 
biribirine tevafuk ettiğini söylemiş 
daha sonra şu sözleri ilave etmiştfr; 

"Akdeniz ile Şapdenizindeki mü
nakaliıtımız yekdiğerine mümasil -
dir. Ve nkliselim, impnratorluğumu
zun menfaati için bir itilaf vücude 
getirmek üzere bu müsait halden is
tifade etmemizi amirdir.,, 

Avustralya başvekili bugün beya
natta bulunarak Avustralya hüku -
metinin Ingiltere - Italya müzake
relerine ait her şeyden haberdar edil 
diğini ve Mister Eden'in istüasını da
hili bir mesele saydığını söylemiştir. 

lngiliz Teslihatı 
ve Chamberlain 

Londra, 7 (Hususi) Bugün Avam 
kamarasında İngiliz teslihatının ga
ye ve hedefleri üzerinde mühim bir 
münakaşa vuku bulmuş, · muhalefet 
liderleri hükumeti, Milletler cemiye
ti ve kollektif emniyet siyasetinden 
u1..aklnşmakla itham etmiş ve Mister 
Chamberlain, hükumetin siyasetini 
izah etmiştir. 

Mister Chamberlain, İngiltere hü
kömetinin silahlanmakla dört hedef 
takip ettiğini ve bunların: 1 - İn-

- Çok şükür, .. Benim oğlum değil
miş. Snğ olsun da kaybolursa olsun .. 
Bir gün olur elbette bulunur, demiş 
ve s vine sevine ayrılmıştır. 

miş, dosyayı tetkik etmiş ve avukat · =========================== 
Mustafa Nuri de müdafnasını yapmış ·-·Yarın akşam SÜMER Sinemasında ___ 

Halkevf erinde : 

• 1 a ih or 

~ -- - ....... 

br. Bundan sonra, mahkeme suçun 
sabit olmadığı neticesine vardığı için 
avukat hakkında beraet karan veril
miştir . 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu bu 
gece: Bakırkoy - Miltiyadi sinema-
sında: Bu Masal Böyle Bitti. 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 

rıı~~rırılmı~ s~~1~
3

~~;ın 
rırııınlllllf FIDANAKI 
mı u ı ııımu dram 3 perde -

KAYIP - 1930 da Ortaköy Gazi 
paşa kız şehiryatı mektebinden aldı
ğım 678 sayılı şahadetnamem kayıp
tır.Hi.ımkü yoktur. Muammer Osman 

HENRY BERNSTEIN'in en son piyesinden iktibas edilen ve 
Paris tiyatrosunda bizzat oymyan artistler taraf mdan çevrilen 

SEVGiLiDEN GELEN 
• 

(Le Meuager) 

Büyük ve emaa.lsiz filminde 

Bq rolde bulunan 

GABY MORLA Y'ı 
JEAN GABiN - JEAN PIERRE AUMONT ile bera

ber takdimi terefine HENRY BERNSTEIN Galası 
Bu suvare için biletler evvelden ıablnıaktadrr. 

giltereyi müdafna etmek, 2 - Tica
ret yollarının emniyetini korumak, 
3 - İmparatorluk parçalannı müda
faa etmek, 4 - Ve Ingilterenin müt
tefiklerine yardım etmek olduğunu 
söylemiş, dnha sonra İngiltere hükt1-
mctinin İtalya ile başlamak üzere o
lan müzakereler bir netice vermezse 
teslihat programını azami süratle ba
şaracağını ve bunun İngiltere için, 
harbe ginru;ksizln en kati teminat o
lacağını anlatmış, ve sulbü her ne pa 
hasına olursa olsun kabul etmediği
ni, Milletler Cemiyeti paktından ay
nlmndığını, bilakis İngiliz teslihatı
nın Milletler cemiyetini teyit edece
ğini ve kendisinin sulh ve demokrasi 
uğurunda her fedakarlığa ha.zır ol
duğunu ilave etmiştir. 

Amele namına Lee Smith, 
Milletler Cemiyeti siyaseti ile 
kollektif emniyeti snğlamlamnk 

lazım geldiğini söyledikten sonra hü
kumetin hususi müesseselere silfıh 
yaptırmnkla millet hesabına bunları 
zenginleştirdiğini ve bunun doğru ol 
madığıı;ıı ilave etmiştir. 

Daha sonra, liberaller namına Sir 
Sinclair söz söylemiş ve hükCımetin 
siyasetini müphem ve şayanı teessüf 
gördüğünü bildirmiştir. 

Mister Churchill, bilhassa hava 
kuvvetlerinden bahsetmiş ve bu sila
hın çok ağır tekfımül ettiğini, Al -
manyanın bu silah uğrunda lngilte
reden kat kat fazla fedakarlığa kat
landığım, hükumetin programı

nı bile tatbik edecek vaziyette 
olınadığını, programın iki sene teeh
hürle tekamül etmesinin muhtemel 
olmadığını, programın iki sene teah-
zaretinin tesisini teklif etmiŞtir. 

Londra, 7 (A.A.) - Avam kamara
sı bugün müzakerelerden sonra, işçi 
partisinin silahlanma programı aley
hindeki takririni 134 muhalüe karşı 
354 reyle reddetmiştir. 

Otobüs F ezlel<esi 
(Başı 1 incıdcJ 

-= , !-!-!- ---.l-.L! , J 

kilde yürunülduğunü söylemiş oldu 
ğundan teftiş heyetinin sorgularına 
resmen Ekrem Sevencan cevap vere 
cektir. 

Ekrem Sevencan, sorgulara cevap 
larını evvelki gün hazırlamış ve dün 
daktiloda yazdırmaya başlamıştır. 

Bu cevap yarın veya öbürgün tef -
tiş heyetine verilecektir. 

Teftiş heyeti tahkikatını bitirdiği 
cihetle bu cevabı aldıktan sonra 
fezlekeyi süratle tamamlıyacak ve 
derhal Ankaraya gönderecektir. 

TÖPLANTILAR 

DAVETLER 

Bngiin: 
• 

* Haydarpaşa lisesi edebiyat muallimi 
Muvaffak Benderli, sant 20,30 da EminönU 
H nlkevinde "Tıirk edebiyatında İstanbul,, 
mevzulu bir konferans verecektir. 

Hnfta içinde: • * Altıncı Noter Galip Bingm., Per(icmbe 
g(lnü saat 17,30 da EminönO Halkevinde 
"Hapsin cemiyet ve aile üzerindeki tesirle
ri., mevzulu bir konferans verecektir. * Kızılay Sarıyer kaza kongresi, <SnQmQz 
deki pazar g(lnQ s:ırıt 14 te Sarıyer 14 Qncü 
okul salonunda toplanacaktır. * 22 marttn saat 16 dn Eınln<SnQ Halke
vinde sanatkfır Nnşit için bir Jübile ;rnpı
lacaktır. Zengin bir program hnzırlanmok
tadır. 

BOZÖYÜKTE: 

İstanbul radyosu: 
ÖQle Neırtyatı 

Saat 12.30 PlAkln Türk musikisi, 12 ~ 
Havadis, 13.05 PlAkla Türk musikisi, 13.S 

Muhtcllf plflk neşrlyntı, 14.00 Son. 

Akpm Ne§rlyatı 

Saat 18.30 Pltıkla dans musikisi, 19 

EminönO Halkevi neşriyat kolu namın 

Nusret Safa, 19.00 Memleket Şark~ 

Feryndi Hakkı Arns, 19.30 Konferans: 

mln8nil Halkevi sosyal yardım şubesi n,.. 
mma: DQçent Snbrl Esat Siynvuşgll (Massl • 
lnr ve çoculç nıhlyntı). 

19.55 Borsa haberleri, 20.00 KlAsik 1'tıtl 
musikisi: Nurl Hnlll ve nrkndnşlnn tart" 
tından, 20.30 Hnva raponı. 20.33 ömer aı· 

za tanı.tından Arapça sl5ylev, 20.45 vedl' 
Rıza ve nrkadaşlan tarafından Türk muıl' 
kisi ve halk şarkıları Saat ayan). ıı.ıt 
Tahsin ve arknd~on tara.tından Türk ınO' 
sikisi ve halk şark:ılan, 21,50 Orkestra! 

l - Gllnkn: İvnn Susanin uvertQr. 2 

Mnskanyi: Kavallerya ROstl.kana. S ~ 

Skryabin: PreUld, 4 - Severak: Vals rO' 

mantik, 5 - Pinozz:l: Serenad, 22.45 ,Ajaıı' 
haberleri, 23.00 PlAkla sololar, Opera ff 

operet parçaları, 13.20 Son haberler ve ti' 
tcsi günün progrımu, 23.30 Sorı. 

Ankara radyosu: 

ÖQle Neırlyatı 

Saat: 12.30 Muhtelif plAk n~b., 12~ 
Plfı.k: Türk musikisi. ve halk prk:ılan, ıs.si 
Dahili ve harlcl haberler, 17.30 dan itib" 
ren Hnlkevinden naklen lnkılAp dersı' 
(M. Esat Bozkurt). 
Akıam Neırtyatı 

Saat: 18.30 Karışık plfık neşriyatı, ıt; 
Türk musikisi ve halk şarkıları: An:ıa 
okuYueularımızdan (Bayan M. A saz tıl' 
yetlınlzle beraber), 20.00 Saat ayan ve/.' 
rapça neşriyat, 20.15 Türk musikisi 
halk (iarkılan: (Melek Tokgöz ve nrkadd' 
lan), 21.00 Sıhhi konuliffia: Prof. Dr. st1' 
ver Ktımil Tokgöz, 21.15 Stüdyo salon et' 
kcstrnsı, 22.00 Ajnns haberleri, 22.15 y; 
nnkJ program. 

SENFONiLER • 
20,35 DUkrcs: Senfonik konser (21,30: 

Devamı). 

HAFİF nONSERLER 
7,10 Bcrlln kısa dalgası: Hafif rr.uSf• 

kt (8,15 Devamı) 9,30 Paris KolonY r 
PUlk: 11 Berlin kısa dalgası: Bledcrme' 

halk ko eri). i - KO'ı~'i-ıy:ü: Pl~: 
13 Berlin kısa dolgusı: Hafif ~mı.si 
(14.15: Devranı) 13,15 BOkres: Kristal :O 
kestrnsı (14,30: Devamı) 14,15 Parls , 
lonyal: Konser nakli. 15: Keza. 16.30 ' 
Berlln kısa dalgası: Bledermeier zarnll' 
nınn otl musiki. 17,10 Prag: Fok orlte"° 
trası. 17,45 Berlln kısa dalgnsı: Halk 1toı' 
seıi 18,20 BQkr~: Mussorgsky'nin esti 
li!rlnden konser. 18.50 Berlln kısa dnıgt' 
sı: Halk musikisi. 19,10 Prag: Eski C6' 
nup Alman musikisi. 20 Peste: Orkcstt" 
20 Berlln kısa dalgası: Yeni Alman rrııl" 
sikisi konseri. 20,15 Moravska - OsttO' 
va: Orkestra konseri. 20,40 Viyana: ":; 
yana musikisi. 21,10 Ostrova: Radyo 
kestrası. 22,10 BrQno: Halk ork~ 
23,15 Prng: Plfık konseri. 24,05 P 
Oda orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER 
21,45': Berlln kısa dalgası: Vagn~ 

"Trlabtn und İsolde" operası (2 ci ~ 

ODA MUSİKİSİ 
17,30 Berlln kın dalgası: Piyano ttf' 

:yosu (Keman, viyolonsel) 19,15 BQ~ 
Odrı musikisi trıyosu (Schubert) :3r 
Peşte: Oda orkestrası. 
RESİTALLER 

9,30 Berlln kısa dalgası: Sonst k"' 
ri (Keman) 18,30 Peste: ÇJgan ork, 
sı refakatile Macar prkılan. 18,30 ~ 
Pl:yano refakatile keman (Sonatlar)~ 

30 Moeavska - Ostrova: YugoslılT ~ 
n. 18,35 Brüno - Sevilen İtalyan pr 
lanndnn. 19,115 Berlin kısa dalgası: Jf,o' 
koko sarkıl:ırı. 20,25 Bakreş: Piyano_~ 
seri. 21 ,415 vı,.ann, Graz: ( Snrkı) BJll""' 
Nicse'nin plfıklan. 
DANS MUSİKİSİ: 

22,15: Peşte. 23,20 Viyana, Graz. 

Bozöyük birinci okulda Kızılay derneği iiycleri ylizil geçmiştir. ~ 
resimlerde, iiyelerdcn bir kısmını göriiyoruz. 
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TAN 
Gündelik Gazete 
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TAN'ın hedefi: Haberde, flkırae, ......, 
.. yde temiz, d0r08t, •mimi olmak. 
karlln 11uetMI olmıya talıtmaktlr. 

-o-
ABONE BEDELi 

Tilrldye Ecnebi 
1400 Kr, ı ... llOO Kr, 
750 » 1 Ay 1500 • 
400 » 1 Ay 100 • 
150 • 1 Ay 100 » 

il Uetleraruı PC>ft,a lttlhac!ma dabil ol
lbıyu memleketler lcln SO. ıe, t, 1,5 Ura 
dır, Abone bedeli pefincllr: Adree detit 
tirmek 25 kanatım. C...p .. mektap 
lara 10 kanqlü pal 111"91 ilamdır. 

1 GONON MESELEI.ER1 1 

Ecnebi lsmihasların 

Y cmlııı Meselesi 
[Ycmın: M. ZEKERiYA] 

laman Müıtak Mayakon ecnebi is
~lann tO.rkçede ne tekilde yazıl
._ lhımpldltl baklanda ortaya 
... m.eıe attı. Onan tal fUdar: 

'T.caebl lamlhaalar, ait oldukları 
llllletlerba dllbule yuıldıklan imli 
tekille delil. tallffm olanarken ~ 
4lddan Mllerl sapteden Ttirk Bomoa 
,.. vobllerlle ttlrkçeye pçlrilmell -
dar.,. 

Ba t• ıuetetenle bası mftuka .. -
lan davet etti, tsmau Milftak Maya
lroa pazar günkü sasetelerde bu id
"1alara cevap vererek leshıi m.iida
faa etti ve fU karara vardi: 

°1qilla tmt•mndald bldeetzHırt... blz
lat hııwz mQnevvwlerl sık sık ~et edip 
dururken, franaızıar orijin mAna ve medlM 
lert tamamen unutuhnut oldufu halde bir 
91ı'ane ve taassup eseri olarak birçok ke
llıneJ.rde buSOn Aızull ys tutan harflerle 
dolu lmWannı dCl&eltmek :roııanm araetı
l'lrken. ~ bu 1mll1an terkedllemez bir 
edebı,.at esası aa;ymanuz ve bu ııayıı ne 
bir IAtin edebi)'at ve medeniyet Alemi ha
hll içinde Türk cençlltınl bot -
nıın çalışmamız Türk dQıı1uma. Türk 
Cüınııwvettne hizmet n bahusus lllmde, 
9kılda, mantıkta hizmet ~ 

* Ecnebi lnnlhMlarm llUll yuılma-
• llzımgelditf meselesi, dili.mis için 
'-•killide bir eheibmiyeti haizdir. Bu 

~ edllm..t faytlalİ olaeaktır. 
811 maksatla ben de, vaktile amiklo
hli7i çıkarmak üzere düşündükleri
lldzt burada hatırlatmak istiyorum. 
~' muhtelif aabalanla ihtisas sahibi 
-t on arkadaşla hayat anıiklopedisi
:.::amuya teşebbüs ettlttmU için, 
h de en çok dmdufamn llltllele 

11 oldu. Uzun milnakaplardaa IODra 

•.ıdUium.u wekil .. obnuttm 
Y abaneı huJsimler eski ve yeni 

~Ubanca, e.ld ft 7eni litince veya 
~ haricindeki dillere ait ola
.... Banlu haklnnda 111 kaideler 
tatWk olunu: 

1 - 1Wd .,.. Yeni Yunanca isimler 
~çel~ tekiller haricinde mfbn
i;. olduğu kadar asıllanna yalan te
'-• rlle alınacaktır. Türkçeleşmiı o
-aıar dllhnbe slrmlt eldafa tekflde 
bneaı1•aktar. Sonat, Arllto sfbi 
~ dilerleri .....ıa; Zem, Alldbi~ 
._, Teodol'Oll teklinde J'Ullacaktır. 
_; - Latince isimlerin eskileri, ma
.. tekiller miat.., m.fbnJdin olda-

kadar ud imlAaına yalmı f81dlde 
~' yabm bunlardan (C) bar
- GrJ teklinde okmıduiu zaman (C) 

11........_ <k> olacaktır. Neron, Cicero, 
~ Labetius cibL 

I - Yeni IAtlnee, yani lltin harfi 
~ milletlere mensup kelime
L-- ·.Ü tekiller bizce maruf elanlar 
-.ıetnde, uH lnıllya riayet edile • 
~ Cervantes, Kriatof Kolomp p 

4 - Yunanca ft lltlnce haricblde 
•e sair milletlere ait laimler uıl e ve taWf11Z11 sösterecek surette 

""-Ldt. lınllmızla yazılır: Taqenief, 
~ Gorld, Yanı-Se gibL 
Geıtııyor ki, mesele basit delil, 

- ll.1n&rekkeptlr. UZ111l mftnakaşa
~ lldltehammlldfr. Ve ini mba
..., n ihtiyaç vardır 

lir Günde Nekadar 

Et Yeniyor? 
k sir (TAN) - Baytar mü

tarafından yapılan ve şetı-
0 izle kazalarda, belediye teşkilatı 
lt..n_~elerde geçen 937 .Yilmda 
~ olan hayvanlan gOeteren 
a.__ latatJatlie gore, bir aünde nüfus 
~. ~~. et llliktan 65 ıramdu' 
--lelUlkleriıı saYlSl 124727 dir.. 

TAN 

Sanayide 
Makine 

• 
ve insan 
L &tince "Ratio,, framm-

ca "RaboD,, kelime
ainden müftak olan nqonali
auyon "akıl " manbk dahi
linde it görmek,, mefhumutıu 
ifade eder. 

( Colbert) deTrindenberi, 
fabrikacıbkta ruyonel çalıt
ma nazariyeleri üzerine ildı
aat ve fen kitaplannda bahis
ler ıeçmit ve bu aahada for
müle edilen muhtelif fikir ve 
nazariyeler bir ilim haline 
ıelmittir. 

Harpten evvel Amerikalı Tay
lor, fabrlkacılıkta tktısacU çalışma 
usulünü ortaya atmıı, az emelde 
çok it görme Ulullerln1 takviye et
miştir. Taylor lilteminden maada 
Amerika ve Avrupa da bazı mües 
HMlerde ona benzer nazarlyelerle 
yeni tef8kküller vücude getirmi~ 
tir. Foni otomobil fabrikasında git 
tikçe tekimül eden, kendisine mah 
IU8 bir ıiatem .. Foni m.temi,, tat
bik edilmektedir. Çekoslovakyada 
Zilin febrindeki 9,600 ameleli ve 
yevmiye 60,000 çift ayakkabı imal 
eden Bata fabrikasında tatbik edil 
mekte olan Bata sistemi de bu sa
hada kendisine mahsus hususiyet
lere maliktir. 

Salyonel ça
lıpna, u ha· 
reketle çok it 
çıkarmak için 
..,.ıtır. Bu
,U.Uıa uaayl 
faaliyeti ru
yonalizasyona çok ehemmiyet 
veriyor. Ba mllnaaebetle bura
ya, devlet elile kurulmut fabri
kalanmızdan Turhal şeker fab
rikasının eepbeden bir resmini 
koyuyoruz. 

Ruyonalizuyon, liberaller ka
dar sosyalistleri de memnun 

etmektedir. Çünkü sAyin tanzimi 
bir taraftan maliyet ve satış fiatle
rini indirmekte, diler taraftan işçi 
ücretini yükseltmektedir. Yani ka
pitalist kadar işçinin de kazancını 
yükseltmekte\{ir. Rasyonalizasyon -
ile iftihar eden Amerika mütehas-

olmuftur) rly.-tinde toplanarak 
istihsal kıymetleri 600,000,000 d~ 
lara baliğ olan altı muhtelif istih
sal §Ubesini tetkik ve bunlarm qa
ğıda g6sterildiji veçhile vasatı % 
49 nisbetinde rasyonalizasyon ha
ricinde çalıştıklarını tespit etmif
lerdir. 

Ayakka9bı sanayii % 41 
M en.mcat ıanayil ,,. 49 
Int44t sanayii ,, 53 
Matbaacılık sanaytt ,, 58 
Hazır elbi!ecflik ,, 64 
Maden ticareti ,, 29 

Vaıat! % 49 

sıslanndan Austil ve Lloyd ücretin Altı bin dolarlık bir lstilulalde 
yükseklilbıln maliyet fiatı üzerin- % "9 zayiatın azameti ara-
d~ tesirini fU suretle izah etmek- haten goze çarpmakta ve bu ilmin 
tedirler: ilımalinhı ne dereceye kadar va-

.. Avrupadaki kanaate rağmen bim olacaimı pek bariz bir 8Ul'ette 
yüJaaek işçilik behemehal maliyet göatermektedir. İfbu tetkikte iara-
fiatını yükseltmez. Rasyonaliza• fatı mucip cihetlerin qatıdaki bu-
yon..,_ itçlliil yükselmekle beraber ıusattan ileri Pldlii anlaşılmıl" 

maliyet ftatını indirmekte ve mü- tır: 
tekabll menfaatlar temin etmekte- a - Fena malzeme, fena maki-
dir. Ekseriya yüksek ifçilik fabri- ne, fena tesisat kullanılmam neti-

Foni, Taylor sisteminde bil- kanın intizamını da temin eder.,, cesi tmalitta husule gelen betaet, 
hassa hareketlere kıymet Ruyonallzasyon yalnız sınat mü- b - İdare bozukluğu yüzünden 

vermiş, Bata ise fabrikasında bü- eueselere münhasır olmayıp slyin istihsalde ittıratsızlık, 
tün şubeleri müstakil hale sokmUf, muhtelif sahalanna sanat, ziraat, c - istihsalin tenakusu, 
onlan yekdiğerine karp mesul fal>- infaat, banka, ve büro teşkilatına, d - işçi ııhhatinin muhtel ol-
rikalar telikki etmif ve amelesini velhasıl llyin ber .ahasına girmek ması neticesi istihsalde zayiat. 

' ~~B:~ı:li~~_.--_....~~~~=-:r 
mine benziyen muhtelif nazariye- bir kısmı için ı.e ifçiler mesuI va-
leri fahri.kalanla tatbik ve müsbet Rasyonalizasyonun tatbikatta- ziyette olup mütebaki kısım da di-

t . 1 ld i ir ki faydalan hakkında bir-ne ıce er e e etm şt . Hep bu na- ğer suretlerle hasıl olmuştur. 
~x_elerin esası Taylor sistemine kaç misal: Rasyonalizasyonun müs 
istinat ve nihayet bütiln teferruatı pet faydalan hakkında rakamla- 2 - Büyük bir ııişaat mahal-
ihtiva ederek rasyonalizasyon llml- ra müstenit bir fikir edinmf' olmak linde iskelelerin ıalabı, mal-
nbı temel taılannı tef)til etmiftir. için bu ilmin bir cüz'ü olan Taylor mmenlıı usulü dairesinde istif edil 
Umuml 1ıarbln 7ok •ttili kıymet- sistemi sayesinde Avrupa ve Ame- mesl ve buna mümasil tedbirlerle 
leri telifi etmek ve bozulan ikU- rlkanm bazı fabrlkalannda elde e- bir saatte ıorülen iş miktan üç 
sacliyatı müm.küıa olduju kadar dü- dilen neticeleri zikretmek kilidir: misline çıkanlmıştır. 
zeltmek yolunda yapılması 1Azım 1 - 1921 senesinde Amerikada 3 - Bilya imal eden bir fabri-
gelen işlerin miktar ve nevileri o Sira,Oı f8)uinde 17 teknisiyenden kanın kontrol kısmında yapılan ras 

mürekkep komite Herbert Hoover yonel bir orıanizuyonla 120 ~ 
kadar çolalımttl ki bunlan Ularf (bllAbara Amerika c.ıı-L0.-a-t 

Acaba Negüs y.1.~i 

Ne Karar Yerecek? 
Yazan: SABiHA ZEKERiYA 
Evvel zaman içinde, kalbur saman 

içinde bir Habeş imparatorluğu var
tb. Yeşil hurma ataçlannın gölgesin
de çadır kuran bedevilerin, büyük 
phirler kuran medenilerin, siyah kı
vırcık saçlı, sütlü kahveren~i ciltli 
hapnetli imparatoru bu ülkede salta
nat sflrerdl. Cetlerl llureti Süley
numa dayanan 'bu şehinph, Hazreti 
Sllleymamn mtlhrile fermanlar im
za ederdi. Gllnlerba tlstibıden aylar, 
ayların O.tünden yıllar geçti, Akde
niz layılanndaa kopan bir tayfun.. 
cenup iklimlerinde esin bir kasırp 

ile elele verdi, Afrika sahillerine ç• 
tılaa çadırlan, amran 18nnllf belde

~niQrmek ve bir kadının haftada lerl bsb kavurdu, hanlar, hamam • 
8 - 9 lira olan kazancını 1<1 - 18 lar, Abideler, me4'reseler yerle yek
liraya yilkleltmek, tatlhaalden kay ... ot•a, Bured Slleyman tabtm
betmemek prtile meal 1Utini 10,5 da ferm•1a• ima eden phin .. h,. 
tan 8,5 a ntdirmek ve ilkarta bllya tat n tahtı .. midi. Zavallı siyabller 
lar adedini % 58 nisbetinde azalt- padiphı Kenan iline sılmmıl. sabık 
mak kabil olmuştur. bir taddar oldu. 

4 - Bazı mensucat fabrlkalann- • 
da Taylor listeminin tatbiki netice Gel zaman, rlt zaman, an1111ukad

•e1le, Lonclra fehri tehiri arasında 
mekik dokuyan sabık imparator, ge
celeri rtlyalannda devrilen ı.ı " 
tahtının elmu •e yakut panltıJan
m, huzurunda secde eden siyah köle
lerini sörtlp avunuurken, tali sflnep 
••• lflltılarlle bir daha yflztlııe 
sflldtl, kendisine haber verdiler: 

sinde: 
Bir amelenin gördülü iş mflctan 

nı işin cinsine göre % 50 - 300 
miktannda tezyit, tediye edilen. • 
mele yevmiyesi mlktannı vasati o
larak % 45 tenkis ve fakat bir ame 

lenin vasati kazancını " 30 mikta
nnda tezyit etmek kabil olmuştur. 

S - Ahfap çubuktan yuvarlak 
parçalar torna ederek lerl imallu 
yapan bir milelle1ede beher amele 
günde azami 130 - 150 metre çu
buk lf1erd1. Yapılan etütler meul 
IUtintn ancak d6rtte btrinin pro
dilrtlf olarak aarfedildiltnf, dörtte 
Oçünün ... lletlerln bllenmelt. lm
)'lf tamiri. m•Jdneterdeld atulrhk. 
lar, ham madde tedarOdnde urfe
dllen umanlar olarak kayboldutu
nu göttermiftir. Alınan rasyonel 
tedbirle amele kapultesl ilk ham
lede günde 300 metreye ve tesisat
ta yapılan bazı tebeddüllerle bir 
mudd tJ IODra 550 metreye çıkarıl-

Mb'lktıııbMlmJe. 
rtn ruyonalizuyon tedbirleri saye. 
sinde miktan milyonlara baliğ o
lan tasarruflarından büyük birse
vinç_ ve heyecanla bal).aedlldittne 
dünya literatüründe phit olmakta
yız. 

Memlekettmfzde rasyonalizu. 
yon ihtiyacı: İlmü fanin, 

sınat ve iktıladt tec,rilbe ve bil
gniin pek yüksek bir seviyeye 
varmıı olduğu Avnıpa memleket
lerinde duyulan ruyonaHr.aeyon 

- imparator olacabm. Ta~ ve~ 
tını bapna ıeçirenJer, kllelerlnlıı m• 
kavemetl karpnncla nalla ve perlpa 
kaldılar. Eline dmrllt ft yakut ... 
lenmlt labeuu •erelim, 1tapna, eevm 
bftyllldttlhde ebnaalarla 6rtllmtlf tai 
mu t.kabm, .... aymlıimm top~ 
1ar •tin .. tahtım km, bu asi k6lel• 
rl yola otlr, ve blH boyun eldir. 

• Bir amanlar aumetn bir ldlhe7 ;: 
l8ıun sırtında, yalın kılıı, Afrikaıua 

bir ucWMlan bir ucuna ateı emri V4t:" 
ren, kölelerini dilpııan aımrlann~ 
ye hit, ya sasl vldile kırdıran hlı
kia.auJara 7apalan l>u teklif, taWıa, ta-

• aelp •• 
lstllasua4ırr. Negfta, dUıa canmı vere-
ceiini söylediii topraklar ftattiade, 
bugün canım verftlerin bapııa blR 
ajan, tahtına, tllkesini büldiniclar buı' 
ruii1e düpnaıılanna satan bir sulta 
pbi oturacak m.ı? .. Bllmlyorm. 

wnnıı.ua- dm amelenin ıoniüjü ip 35 kachna 

zamanda ve en u masrafla bapr- r-----------------------:..------
mak 1çın, bu husuata aartedilecek YENi -

Dıti)W:lllUl memlekettmtırıcte daha 
şiddetle hinecf Umekte olduluna 
fiiphe edilemez. 

Fakat kura bir taht için, l>alm pJı; 
llUf bir taç için dlpnanlanna alet .. 
lan halifeleri, nltanlan ~ billrl.; 
Bunan içindir ki, Allahın silpal. 
pe71unberia halifesi, .. hlnphlana 
padiphı, aklımmı pllnce, pba blJı&. 
llUf hın, sarlı kupnmıt biyanet, dilt
man buhanlamnda 1alllDlf • ._ 
beraber pllyor. 

Tarilaln, bqtlnldl, ~ kmJak 
aaçb .. ıae1 D..,inin lallade Nesfta M 

karar verecek? Balla htlm.lyora. 
ıaauyetleri ilin! ve tennı mıemıe- HA YA ARMADALARI 
re bağlamak ve tecrübe milbadele-

• Yübek bn,t ve aenlt tecrübeye 
lstiııat eden ruyonalizasyon pren-

li IUNtiyle milfterek meteleleri 
birlilde halletmek aarureti hilıl ol-

• siple! .nin modern sanayi sahasında 

muştu. 

Ifte bu llıtlya9 ile maksada 
vbıl olmak için mevcut 

prebsipleri pnifletmek ve diler 
sahalara da tepnil etm~ lüzumu
nu harpten sonraki seneler pek 
mübrem bir hale ptirmif ve ras
yanalizuyona daha tümul16 bir 
mana verilerek tatbikat için ... 

tem.tik bir propaganda t.•m•t
tır. 

Ruyonalizuyondan mabat, tma
lit miktaruwı tezyidi ile mallyeUn 
indirilmesi ve ayni umanda bll
tenin yülraehrll8int mümkilıı kıla
cak teknik ve plAnlı orpnUuyo
nun temin edebileceli vuıtalardan 
iatifade etmetkedir. Bu 187919 9rif 
mek için ile ilmi lfletme ve iktıMdl 
esaslara dayanarak: 

1 - İsraf ımmbalınm ifna et
mek, 

2 - Mübrrer ve faydams mui
pül8syonlardan kaçuınuık, 

3 - Maliyet fiatlanıiı düfilnnek, 
4 - Kabiliyetleri ve bllteleri 

yükseltmek, 
5 - İstihsal ile sarfiyatı tevuQn 

ettirmek, 
6 - Fazla terakki etmemi§ olan 

işletmeleri tecrübe mübadelesi yo
lu ile tenvir ve etfVik etmek, 

7 - Miiteşebb!a, t11ocar ve mfla-
tehlikin karşılıklı menfaatlerini 
tevazün ettlrmü. mretile her itte 
1ktJeadllilln ve verlmlWlfn tem1nl 
Jcao etmektedir. 

IDllJtsenfn hava kuvvetlftlnl tekemmül ettirmek için tarfolunan ma
sal IOratle ilerlemekte ve bu if1e al lkadar bütOn fabrikalar bani mnı 
çallflD&ktadır. 1935 tenberi IngtUz hava kuvvetleri S2 tayyare kolun-

dan 123 ta17are koluna yüksehlıffUr. 1937 de Iqllltere için 300 ukert 
tayyare yapılnut, bundan batb l'lnlAndtya, Yugoslavya w TOrldye ta
rafından llparff olunan bombarcbman tayyareleri de yine IngWz fabrl
blaraıda :rapılmıpır. 

kısa bir mazisi olan memleketimiz
de bugüne kadar ancak müstesna 
lfletmelerde ve lmmen tatbik edil
miş oldutu gayet tabiidir. Muhte
lif fırsatlarla birçok fabrlka1anmıs 
da yapılan tetlQkat sarahaten fU ba 
klkatlerl göstermifitr: 

1 - Jl'abrlkalanmızUı blrço~ 
Dun kurulma yerleri tesadüftdfr. 

2 - Tesisatın tekil ve evsafınm 
maliyet fiatlanna icra edec6il te
sir evvelden heaapj edilmerntı ve 
muhtelif kurulutlar aramda mu
kayw yapılmam•fbr. 

3 - İf1etme i1mS delildir. İsraf 
membalan tetkik edilmemiştir. A-
meleyi yormadan fazla randıman 

almak clhet1 dÜfÜDiil11M1Diftir. 

4 - TefkilAt pek lpttda!cUr. 
Sınai muhalebe, mukayeee-

1 ll istatiltik, ahm 'ftt satım da kolay 
r hk gibi melelelerin, ilbm murat

lı olsa dahi. 1onu faydalı olacaiJna 
kant oban)•• pek udır. 

S - Satıf ftatlannı ve kallteyl 
maliyet Jıe.bı delil. mevcut hi
mayeler ve wuunuz rekabetler -.. 
bit etmektedir. 

Mahdut adetteki b8f onu ma. 
tema. bu ferait dahilinde çehpn 
eber1 fabrikalarmiızın r8BJOD8llet
mif, yani iyi ve ucuz mal Çlkarmı
ya muvaffak olmUf olan Avrupa ve 

Amerika aanayilnepe bucün ve ne 
de istikbalde rekabet etm..ıne im
kan vardır. Bunda bqka devı.till 
WIQiebab~~ 

BURSADA: 

AtatürkCaddesl, Bu 

Sene Uzcrhhyor • 
Buna, (Tuı muhabirinden) - A• 

türk caddesinin Çeldrıeye kadar • 
zatılması Bunanın imar plAm ~ 
dadır. Bu genlf caddenin mühim bir 
kısmı daha evvel ~ .. yalnız Alta 
parmakta lsttmlAk edilemiyen bir ~ 
smı evler blmı§tır. Datnıı Encllmen, 
bu praÇamn da lsttmlAt ediTmestne 
karar vermiftlr. Çoğu oturmıya elv. 
rişU olmıyan bu evler yıkıldıktan son 
ra, fehlrden Çekirgeye kadar uzanan 
tek bir yol açıl8cak ve Bananın m 
modern caddesi olacaktır. 

Sanıqicil.,. topl.ntuıntla 
Buna, (TAN) - Bursa sanayıcn.; 

rtDl ötedmberl aJAtadar eden bir me
..ı. ,_,ıdel:I menuubah1a olmut ve 
sanqi birqtnde mnnakafllara yol 
açDUfbr. Bu, memlekete yeniden do 
kuma maJdllMf girlp girqıemesı meae 
lelidir. Hükamet, yeniden makin p 
tirilmeli kararını vermif sanayi bır
llll idare heyeti bu isabetli ti 
takdirle karplamıılardır. 

Birlik baf)tanı Faik vazif'-trııdPn 
kadar yerine muvakkaten Ya e
kilmiftir. Mayıata yapılacak seçune 
tirilmiştir. 
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~ İKİ GÜNLÜK HiKA YE s OKUYUCU 
- --

Coe'nin 
Yumruğu 

K oskoca rakibi 
Natnn Men' i bir 
rumrukta deviren 
zenci Coe Luviz 
vuruşunun tesiri -
ni memnun seyre
diyor. Resim, son 
maçından heyecan 
lı enstantanedir. 

Atletizm: 

Beynelmilel 
Kongrenin 

Yeni Kararları 
İki senede bir toplanan beynelmilel 

atletizm federasyonu kongresi bu se 
ne martın birinde Pariste toplanmış
tı. Kongrenin meşgul olacağı şeyler 
arasında Tokyo olimpiyatları da bu
lunuyordu. 

-----Mektupları -------ilaçlar Pahalı -.uGJ11allıkla hayııtını kazanan Şerif adın- =~ ---da bir okuyucumuz yazıyor: 
"Benim Çarşamba ilkmekteblntn ikin- : 

el smıfında Emin adında bir ÇOcuğum = 
var. Geçen gün hastalandı. Balatta 50 -

= kuruşa muayene yapan bir doktora gö- -
tilrdilk, baktı ve bir reçete verdi. Nişan- 2 
cada bir eczaneye ~ttim. 270 kuruş iste- ;: 
diler. Bu parayı veremeyince mektep : 
müdürüne gittim. Müdür beni Karagüm- : 
rük dispanserine gönderdi. Oranın dok- _ 
toru baktı ve bir reçete yazdı. Tabii bu : 
reçeteyi de yaptıramayınca bu ilAcı bi - : 
raz ucuzca olarak dispanserin vermesini ::r 
istedim. Oradaki memur şu cevabı ver- : 

= 
-dl: ı: 

- Mademki hamalsın, çalış yapbr. 

-------------------------.. ----------------------------------

İki gün süren fakat hayli ateşli ge
çen müzakerelerden sonra bazı mu
karrerat ittihaz edilmiştir. Bu meyan 
da en ziyade şayanı dikkat olan koşu
cuların hareket çizgisinde ayaklarını 
koymak için kazmakta olduklan çu
kurlar yerine Starting Block denilen 
ayak dayamıya mahsus takozlar kul
lanılmasının kabulüdür. Ancak bu u
sul 1939 senesinden itibaren tatbik 

Ben esasen çalışkan bir adamım. Fa- = 
kat kazancım, pahalı il~ç almıya meydan : 
vermiyor .. Buna bir care bulunmasını dl- = 

5 lerim .• -... 
----:: ... -:: NOMA'LI ADAll'J~ 

* -
Vapurlarda Pislik: a ... - Yazan : O. Henry 

oıruyucularınuzdan Mimar Ziya :razı- iı11uıu111111111111111.• • edilecektir. 
Rekor komisyonunun tasdik etmiş yor: 

HADiSELER VE FiKiRLER: 
olduğu yeni dünya rekorları arasın
da Owens ve Towns'un rekorları da 
vardır. 

"Ötedenberi Akay ve Şirketi Hayriye 
vapurlarında tahta kurusu ve bunun da
ha müthişi olan kehlelerin meydanı boş 

buldfikları malfundur. Bu muzır haşere

ler son günlerde tekrar baş kaldırmışlar 
ve adeta salgın denecek hale gelmişler

dir. Bilhassa yandan çarklı vapurlarda 
bu daha çok göze çarpmaktadır. Ayıp de
ğilse şunu sormak istiyorum: 

Futbol Maçlarında 
Oyuncu Değiştirmek 

Spor ve şiyaset 
Bu arada, bayrak yarışlarında (E

manet) adı verilen değneğin değiştir 
me sahası olarak her müsabıkın hare 
ket çizgisinden ileri v~ geri tahdit 
edilen onar metrelik kısmın uzatılma 
Sl münakaşa edilmiş, azadan kimisi 
bunun tamamen kaldırılmasını, kimi 

- Acaba vapurlarda umum1 bir dezen
fekte yapmak çok güç bir iş midir? 

Gazetenizin bir köşesinde buna yer ve
rerek alfıkadarlann dikkat gözüne iliştir-

( YAZAN: EŞREF ŞEFiK ) si 15 veya 20 metreye çıkartılmasını menizi rica ederim.,. 

Lig ve kupa maçlarında sakatla -
nan oyuncuları değiştirmek mesele
si vaktile münakaşa edilmişti. Bu 
mesele ortaya atıldığı vakit Ingilte
redeki mütehassısların ekserisi aley
hinde rey verdilerdi. 

Takımların ayarlarım ôlçmeğe 

mahsus olan lig maçlarında oyuncu 
değiştirmek hakkı verildiği takdirde 
suiistimallere yol açacağı da düşü • 
nülmüştü. On sene evvel kabul edil
rniyen bu :fıkir tekrar münakaşa sa
hasına çıktı. Vaktile oyuncu değiş -
tirme aleyhtarları başında olan 
Wagstaffe Simons gibi bir mütehas
sıs ta bu sefer karşı tarafa geçmiştir. 

Ingilterede futbol tekniği ve kai
deleri bahislerinde büyük salahiyeti 
olduğu kabul edilmiş olan Wagstaffe 
Simons bu hususta yazdığı bir ma -
kalede bidayetteki fikrinden neden 
caydığını şöyle anlatıyor. 

Evvelce ben de oyuncu değiştirme 
aleyhinde idim. Fakat bugünkü fut. 
bol gittikçe sert ve atletik oynanı -
yor. Takımların hakkını korumak 
üzere kabul edilen, oyuncu değiştir
memekle, bazı takımların haksız ye
re mağlubiyetlere sürüklendiği mü
teaddit defalar görüldü. 

Mesela bu sene lngiltere kupa 

maçlarında Charlton takımını tasfi-

yeye uğratan Aston Willa'nın hakkı 

olmadığı bir galibiyeti kazandı~ 

phit oldum. Çünkü Charlton maçın 

bidabetinde solaçığmı sakatlık yü

zünden kaybetmişti. Biribirine yakın 

kuvvetteki takımlar için bir oyuncu 

nun ne kadar ehemmiyeti olduğu 
malumdur. Maziyi araştırırsak bu gi 

'bi misallere çok tesadüf ederiz. 

Şunu açıkça söylüyorum ki, ev -

~lce muhalifi olduğum oyuncu de

iiştirmeğe şimdi taraftarım. 

Ingiliz mütehassısının kanaat de
ğiştirdiğini açıkça yazması güzel bir 
harekettir. Sporcuların özleri sözle
rine uymalıdır. Çok dürüst oynanan 
pek dikkatli ve salahiyetli hakem -
ler tarafından idare edilmekte bu -
lunan Ingiltere maçlan için mevzu
ubahsolan bu ihtiyaç diğer memle -
ketler için bir zaruret ve mecburiyet 
halindedir. 

Kasti favul1ü oynıyan oyunculan 
mebzul ve hakemlerinin otoritesi 
mefkut olan yerlerde oyuncu değiş
tirmemek yüzünden çıkan haksızlık .. 
lan gözönüne alırsak sakatlanan o
yuncuların tebdilini pek müsait kar
şılamamız 15.zımdır. Ingiliz mütehas 
sıs{ bir mevsimde vaki olmuş mühim 
b "r akatlanma vakası olarak Charl-

0 w·ıın maçını bulabil -
n irfrımakıllı 

uzere talep ttığı tak -
oı~dc bizım lig maçlarından her haf
ta bir iki vaka kendisıne sayabili -
r 

Daha 8vvelki günkü Fener - Be
sil~ taş maçında Fenerin sağaçığı ve 
en islek elemanı Niyazi bütün bir dev 
re iskarta edilmiş hale eelmedi mi?. 

* fikrini ileri sürmüşlerse de mesele bir 

1 
karara bağlanamıvarak etüt edilmek 

üzere geri bırakılıı.1'?tır. Kızıltoprak Tahta köprü caddesi 62 nu 
Muhtekir Kömürcüler 

- Bundan baş!:a siyasi veya hissi se- marada oturan balıkçı Necmettin yazı
beplerle bazı federasyonların olim- yor: 
piyatlara müsabiklarının iştirakini 

mene kalkması gibi hallere karşı ge-
'Ben, dört çocuklu f:i:ir balıkçıyım. 

l !inmek üzere bu gibi hadiselerde bey 
nelmilel federasyon bürosunun ha

. kemliğine müracaat edilmesi lazımge 

On günde bir evime gelirim. Kış dolayı

siyle Yoğurtçuda bir kömürcüden Türk 
antrasiti kömürü &lıyoruz. Fakat. para
mız fazla olmadığından 5 - 7 kilo gibi 
az miktarlarda alırız. Kilosu da üç kuru
şadır. Fakat, içinde o kadar çok toz top
rak çıkıyor ki, kömürün kilosu bize, beş 
kuruşa geliyor. Birkaç defa kömürcüye 
söyledim. Aldırış etmiyor. Böyle muhte
kir esnafla alakadar olunmalıdır. Beş on 

leceği hakkında nizamnameye bir 
madde ilavesi istenmiş ise de kongre 

1 ce kabul edilmiyerek yalnız bu gibi 

1 
mülahazaları bertaraf etmek üzere 
beynelmilel federasyonun bütün aza 
51 arasında merdane ve dostane mü
nasebetler idamesile mükellef oldu -

,. 

kiloluk kömüre toz toprak karıştırmak 
doğru mu .. Hnydarp:ıı;ad:ı, Kadıköytinde 

tertemiz Türk antrasiti görüyorum. Fa-
gı.ına dair bil kayıt konulınaklc:ı iktl- hcıt, ı-..u.c ..... ı.,, . 

Bu haftaki şilt 
müsabakalarından 

Oyuncu değiştirmek ihtiyacı ka

leciler için daha fazla duyulur. Kale

cilik ayn bir iştir. O sakatlandığı va

kit yerini alacak oyuncunun esas ka

lecinin yarısı kadar iş göreceği şüp
helidir. 

Bilhassa bizde hayli faydalı olacak 

bu işin bir an evvel kabul edilmesini 

fa olunmuştur. 

idare heyeti seçinti * 
CEVAPLARIMIZ : 

Okuyucularımızdan A. Bfilent: 
- Bahsettiğiniz kanun kitap şekUnde 

bsaılmıştır. Kitapçıl:ırda satılır. 

Yapılan seçimde ufak bir değişme 
ile eski heyet ipka edilmiştir. Kongre 
kendisine dahil olan federasyonları 
da atletizme olan hizmet ve alakalan 
bakımından üçe ayırmıştır. 

Birinci kategori: Kanada, Finlan- Hayattan Çizgiler: 
diya, Fransa, Almanya, İngiltere, Ma 
caristan, İtalya, Japonya, İsveç, Şi
mali Amerika. 

Bu memleketlerin federasyonlan 
beynelmilel federasyona senede 10 İn , 
giliz lirası taahhüt parası verecek fa
kat kongreye üç murahhas gönderebi 
lecektir. 

İkinci kategori' Arjantin, Avus -
turya, Avustralya, Belçika, Çin, Da
nimarka, Yunanistan, Hindistan, İr-

temenni edelim. ianda, Felemenk, Yeni Zeeland, Nor-
Böyle bir madde beynelmilel fe- veç, Lehistan, İsviçre, Çekoslovakya, 

derasyon tarafından kabul edilirse, Yugoslavya, cenubi Afrika. 

şüphesiz yalandan sakatlanmış gibi 

yaparak, oyuncu tazelemek gibi hile

ler başgösterecektir. Fakat bir had ta 

yini veya hakemin kararım almak 

şartı gibi tahdidatla o gibi suiistimal
lerin derecesi azaltılabilir. 

Her halde sahte sakatlanma rolle
rile oyuncu tazelemenin doğuracağı 
haksızlıklar, ıskarta edilmiş oyuncu
larla neticelendirilen maçlardakin
den hafiftir zannederim. 

Olimpiyat: 

Ovens'in 
Rekoru 
Kabul Edildi 
Berlin olimpiyatlarında 100 metre

yi 10,2/10 da koşan meşhur Amerika 
lı zenci Ovens'in o günkü rekoru dün 
ya rekoru olarak kabul edilmemişti. 
Oiınya şampiyonunun o koşuyu koşar 
ke n arkadan hafif ri.ızgar estiğı ileri 
sürulerek rekor diınya rekoru olarak 
muteber addedilmemişti. 

Fakat bu sefer toplanan beynelmi
lel atletizm federasyonu delegeleri o 
günkü raporları okuyup müşahitlerin 
noktai nazarlarını dinledikten sonra 
10, 2/10 rekorunun dünya rekoru o
larak ilanına kaı;u- vermistir. 

Bunlar da senede altışar İngiliz li
rası verecekler fakat ikişer murah -
has göndereceklerdir. Geri kalanlar 
ise, senede iki İngiliz lirası verecek 
fakat kongreye yalnız bir tek murah 
has gönderebileceklerdir. 

Bu tasnif uzun münakaşayı mucip 
olmuş ise de neticede ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Bu tasnife nazaran bizim federas
yonun son kategoriden olduğu anlaşı
lıyor. 

Güreş: 

Güreş Antrenörü 

Çekiliyor mu? 
Eski güreş federasyonu genel sek

reteri Seyfi Cenabın iki sene evvel 
Finlandiyadan milli güreş takımımız 
için hoca olarak bizzat seçip şehrimi
ze getirdiği Finlandiyalı Pellinenin 
kendi memleketi federasyonundan 
ırktaşlarını çalıştırmak üzere bir tek
ili aldığını öğrendik 

Bu teklif karşısında ne düşündü -
ğü sorulan antrenör Türkiyeden çok 
memnun kaldığını ve ayrılmak fikrin 
de olmadığını söylem.iştir. 

Bize kalırsa Finlandiyalı antrenö
rün bu teklifi reddetmemesi, bizim 
güreş federasyonunun da böyle bir 
fırsatı kaybetmemesi her iki taraf 
için de pek karlı bir iş olur. 

Gülünüz! 

- Kravatıma asıldınız, MaJam! 
-Ha, siz iniyor miydiniz? 

- T av,an görmedi galiba, 
bir daha at. 

C addenin tam köşesinde, in
san kalabalığı arasında, gra

nitten bir kaya gibi Noma'lı bir a-
dam duruyordu .. Şimal rüzgarlan 
ve güneş onun yüzünü tunç ı;engi
ne boyamışlardı Gözlerinde cümu 

diyelerin maviliği kalmıştı. 

O, tilki gibi çevik; geyik eti gıöi 
sert, şimal ufukları kadar genişti. 

O, kulakları Niyagara şelalesi

nin, asma caddelerin, arabaların, 

tramvayların gürültülerile dopdo
lu olduğu halde duruyordu .. Elin

deki altın tozlarını paraya çevir
dikten ve cebine yüz bin dolar at
tıktan sonra bir hafta geceli gün
düzlü Enayiler Şehrinde eğlenmiş--

ti.. Şimdi ise herşeyden bıkmış, her 
şeyden zevkini almış bir halde, yi
ne Çilkuta arazisine gitmeyi, bu 
şehir gürültüsünden kaçmayı düşü 
nüyordu. 

Altıncı cadde ~~yunca, acele ~
cele evine donmekte olan ın 

san kalabalığı arasında Siber - Me
son mağazasmın satıcılarından bir 
kız da yürüyordu .. 

Noma'lı adam kıza baktı. Ve: 
1) Bu kızın harikulade güzel o}.; 

duğunu; 

2) Caddeü zerinde, hiçte acele et

miyerek, muntazam bir yürüyüşle 
yürüdüğünü; 

3) Bu kıza malik olmak arzusu
na şiddetle kapıldığını gördü. 

Noma'lı insanlar kararlarını sür 

atle verirler.. Bundan maada, o 

çok yakında şimale dönecekti .. Bi

naenaleyh hadiseler de onun ça
buk karar vermesini icap ettiriyor

lardı. 

Siber - Meson Üniversal mağa
zasında çalışan binlerce kız, bir ne 
hir gibi Tretuvar'lardan akıyor-

du. Üç sene müddetle kadın olarak 
yalnız Sivaş'lı ve Çilkut'lu Eski-

moları gören bir erkek için bu ne
hirde yüzmek cidden tehlikeli idi. 

Fakat Noma'lı adamın gözü hiç
bir şey görmüyordu. O yıllardan
beri uyuyan kalbine can veren gü
zel yürüyüşlü kızın peşinde olarak 
bu tatlı cereyana kendini kaptır-

' dı.. 

Genç kız yirmi üçüncü cadde
ye gelince adımlarını hız

Iaştırdı. Parktaki tunç Diyana aza
metiyle ve etrafına hiç bakınınak
sızın yoluna devam etti. Kestane 
rengindeki güzel saçları zarü bir 
şekilde taranmıştılar.. Sırtındaki 
zarü ceketi ve vücuduna yapışan 
siyah etekliği kızın iki vasfını gö:r
teriyordu: Fakir oluşunu; ince bır 

zevke sahip bulunuşunu. 
Noma'lı adam genç kızı on met

re mesafeden takip ediyordu. 

Siber - Meson mağazasının sa
tıcılarından olan Mis K.leribel Kol
bi her akşam vapurla evine gitmek 
mecburiyetinde olanlardan biri idi. 
Ayni yürüyüşle iskeleye geldi. 
Bekleme salonuna girdi. Oradan 
m~rdivenleri tırmanarak harikula

de çevik bir hareketle vapura gir
di. 

Noma'lı adam üç adımda genç 

kızla kendi arasındaki mesafeyi 

kapattı; ve o da hemen hemen ay

ni zamanda vapura girdi. 

Mis Kolbi, vapurun ü~t kat gü
vertesinde tenha bır yer seç 

ti.. Akşam ılıktı. Genç kız diğer yol 

Çeviren: B. Tol< 
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culann meraklı bakışlarından ve 
gürültülerinden uzak kalmak isti
yordu. Bundan maada o, çok yor
gundu .. Adeta ayakta duracak bir 
halde değildi; müthiş uyk:usuzd\L 
Çünkü bir gece evvel "toptan balık 
satan mağaZ;a işçileri ikinci garp kıt 
bü., nün verdiği baloda bulunmuş
tu .. Bundan ötürü, ancak üç saat 
kadar uyku uyuyabilmişti.. 

Aksi gibi gündüz de çok iş ol
muştu. Müı;ıteriler her zamankin
den fazla aksilik göstermişler, her 
zamankinden fazla onu yormuşla:r
dı .. Bir kadın müşteri, aldığı mal 
eksik çıktı diye kıza bir hayli ba
ğırıp çağırmıştı. 

En iyi arkadaşı Memi - Tethil 
kahvaltı etmiye giderken lüzumsus 
yere burnuna dokunmuş, onu bir 
kat daha sinirlendirmişti 

V elhasıl bugün Siber - Me

son mağazasının satıcısın

da, kendi hayatlarını kazanmak 
mecburiyetinde olan genç kızlarda 
ekseriya tesadüf edilen bir ruh za
yıflığı vardı. Bu hal, o anda o km
lann peşinde gezen erkekler için 
bilhaıo;c:ı> 011 tnijc: ııH ı..:;.. Dnrtn• • Tl:

gibi kızlarda 'bu anda, herhangı bir 
erkeğin kalbinde veya evinde yer 
almak, geniş bir erkek omuzunwı 

arkasına saklanmak, okşanmak, se 

vilmek ve dinlenmek .. Dinlenmek 

ihtiyaçlan şiddetle başgösterir. 

Fakat bütün bunlardan maada M19 

Kleribel Kolbi'nin şiddetle uykusu 

vardı. 

Genç kızın yanına tunç yflzl~ 

geniş omuzlu bir adam yaklaştı. Üs 
tünde, ihmalkanme giyilmiş güzel 

ve ağır bir kostüm vardı. Şapk:ala 

elinde idL 

Noına'lı adam hürmetkar bir eda 
ile: 

- Size hitap etmek cesaretinde 
bulunduğum için affmızı çok rica 

ederim Mis, dedi. Fakat ben.. ~ 

ben... evet ben sizi sokakta g~ 

düın. Ve._ ve ... ve.... 

S iber - Meson mağazasımll 
satıcısı, gözlerini zorlukla 

açarak kabil olduğu kadar soğuk 
bir eda ile: 

- Sahi mi Allah aşkına! .. dedL 
Bu gidişle sizin gibi sulu erkekle
rin yüzünden insan sokağa bile çı
kamıyacak .. Sizlerden yakamı kur 

tarmak için her çareye başvurdum: 
Soğan yedim; şapkamda iğne taşı-

dım .. Fakat nafile. Rica ederim yo

lunuza gidiniz! .. 

Noma'lı adam: 
- Emin olunuz ki Mis, dedi, ben 

sizin zannettiğiniz erkeklerden de

ğilim .. Yemin ederim ki ben o et" 

keklerden değilim. Bilmem koi der

dimi nasıl anlatayım?. Ben sizi S{)# 

kakta gördüm. Çok hoşuma gitti

niz!. Arkanızdan gelmek için öyle 

kuvvetli b~ arzuya kapıldım ki. 

başka türlü hareket etmek lım 

den gelmccfı Sızi takıbe mecbu 

dum Sizi gôzdcn kaybctm 

için bütün vaktimı gözlerime ver· 
dirn. Sizinle bu aksam konuşamaı: 

sam bu koca şehirde artık sizi bt1' 

lamıyacnğımı zannettim. İşte c;jro· 

di gelip size hitap etmemin sebebi 
budur. 

c uevamı var J 



' Şu Garip Dünya : 

Uğur,suz 

Kaptanın 

Macerası 

HADiSELER ve RESiMLERi 

DOnyamn en tallhsiz ad~ "Ölüm 
kaptanı,, namile anılan İngiliz deniz. 
elsi Çarls Liçtir. Şimdiye kadar ba
'fllldaD pek 90k ölüm hidile ve fell
ketleri geçtill için buna dünyanm en 
ujumız adamı denmiftir. 

Kaptan Liç, denizlerde geçlrdill 
bütün fel8ketlere ratmen, gayet iyi 
bir denbcldir. Fakat ulumızluju 

yüzünden ~ onunla temasta 
bulunmayı tstemiyormUf. 

Denizcllik hayatında 22 vapur ka
zuı geçirmlftlr. Muhtemel k•ulan 
önlemek için tedbirler aldılı ve tay
fasını da en iyi denizcilerden seçtiil 
halde bu neticesinde, ldaresinde 
bulundutu vapurlan selAmete çıka
ramamıfbr. Hepsi batmıfbu'dır. Her 
bulunduiu vapurda muhakkak yan
gın. l8ri hutahk, isyan, fırtına neti
cesinde batma slbl fellket ve hAdile
ıer çıki.yormUf. 

Ulursuz kaptan bunları, heleri 
birer tesadüf eseri olarak ka1'fılamıt . 
fakat 10n Hilelerde haldJraten keııcU- lnımz douanmam dinden ltfbarea 
sinin t.alihsiz ve uğursuz oldujuna CebeUlttankta manevraya başladı. 
kanaat getlrmlftlr. Bu lebeple kap- İtte Cebellttanlma bir tn,IUs harp 
.. __ ,_,..4.-- pmisindea alman ea 1eni resmi 

Bolünil iddülamidan lcla Lrıpiıao eoinln pencerai.nden 'lf'llVW -:rıetlqor (7dd'u Mfdllllır) 

Holivut Yıldızlan 
Muhakkak Ölümden 
Nasıl · Kurtuldular? 

WLUMAWLLl vazgeçml§tir. 

* 8 dJa eolenmİf 
8 1ene evvel, Nevyoıkun ,nanik 

kraliçesi olarak intihap edilen Bayan 
Virjiniya Kopve1, bugOnlerde seki

zinci defa olarak Çorlz Bronl namın
da bir mOheDdtsle evlenmlttlr. VIJl
jiniya, geçen tep'lnievvelde .. Jabm 
'1 defa evlenen,, bqlılmda JUCb1t 
btr kftabmda bilt6n eftenme ..... 

....,. dthıjwmn ~ mM- meden azgın ae11er yetipnff ve otomo ralarmı anlatmıfbr. Bunda, evJendl
._ ölilmlü Maketi, birb9 ,cm bili 6st6ne kadar ta§mı§tır. Artist - il kocalarinm lsbnlertnl de yazmıf
~ telgraf .,.. telefon haberi oı.- Jer otomobilin 6stibıe ç..ınn11Jar, ayak tır. fsmüu yazmadılı flçOnct kocaı

bıDdtrmiftlk. Bactm de ba fe1'- ta durarak bo1'11lmam1ya gayret ettik nm bir Alman baronu qldutunu ve 
.... tafsOAtım, dtbı gelen A'ft11Pa lerl zaman imdat izcileri ;yetipııifler- öldilkten 80nra bunun kendisine 8 

~ alilnk ~ dlr. mil7on dolar b~ da b~ 
~ ........... ._..._ar 
~ döndftrdil, beptnlztn be Joan Kravford ve kocası Franhot * 
~.ıhrdede hazan çılgınca aDnıladı- Ton da otomobillerile kaçarken sele Dlüm laqlıeli 
Jokıe......_ ~d1zlan ölümden bin güç- tutulmuşlar bir kamyon tarafından Lqndrada Lord Reding'ln evinde 

brtulduıar. bin llOl"lukla kurtarılmışlardır. 30 senedenberi bir Mısır heykeli bu-
L~ tafwO.Ata aeçıeftm; JDark Gabi, mm m butılı nJdt lunmaktadır. Bu heykeli yerinden tı 
::_-ıra "°"""""" üma klÇIDJf, -.tan IOkakta tlstilne mıldatanlar ölüyorlarmq. Bir dill

bdu .,a g&n4lm1if olarak geçen 
llaa teki mlH••lf .Wea.. - bir 1tfalye otomobiline atlıyaralı: kur ger, geçenlerde bu heykeli temizle • 

..._ Metıertn m bO.yQI Oı1an Lal tuım.upur. mek için )'erinden oynatmıı ve der

._ıla. tafldD bCltiba tı.mntnJerl apn Blmerlsl .ıçat yerlerde oturan A- bal hastalanarak birkaÇ gün soma· 
leındl•s Jol açı zl•-- Bet ,&n, bet merfbn 11Jd1zlan en korkunç leJA. ölmiiftür. = ......._. ı.apn- 181murJar.. ketle botufarlarken y6ksek yerlerde Ölüm esranm tapyan bu heykeli, 
• - ı.., ola mmtab ilsttbı- otman Fransız artistleri botuJmak sahibi bu sebeple müzeye hediye et-

ik defa 1I08D ta)yıecl zarar ve zl.. tehlikesinden uzak kalmıflardır. mek lsbıım•tttr Füat mO.. tdar9ll 
,.... ... t.hıntnJerin fevkinde ol- , • • 
~ ~. GNla Garbo nan eoı kabul etmemiftlr. Nlha,et ., bey-

tfrıku ..A..:.s- _._ ~ ~-ı- _,.,._,. kelle beraber Berberi namında blrl-
L ..,. , "'~ .,, .... __, )ar-._.. G8zıe1 hava -~ en .,,......._.. 
~balarm adedi Dd btnden fazladır. DOktuuıda erini kurdımnut olan An ne aatılmıftır. Herl>eı( eri addıktllD 
- bar tn.D ela ...ı.n.ır.apıJarat nabe1lanın e1ektriklerl bile ~ bir hafta IODra kabipetinde ölü ola-
......... tar. Bu• ""'"'nm uln- mlftlr. rak bulunmU§tur. = llUlltabJar tçfncle b•lb•- BoJi.. Ondan bir parça daha .ıçakta otu- ... 
lllla =::w gellyar. SINnaa Jlldız1an- nn Danyel Dariyö ve kocası da evle- Madam Al Ktıpon.ıt 
~ basık evlerde otUrdukJa.. rlnden Jı:açmıya bile lüzum görme- Bir Fransız gazeteciai, Amerikada 
~ ._: :;.e1nnuv1an • zl7lıde OD- miflerdir. San Fransisko f8)ııi.nde 7qıyan met 
- r - Oflerdir. Greta Garbonun evini tamamile m hur gaqgster Alkaponun kansını sl-;:•Aa:aa afJqwa 7flılultJrr bumıftır. Garbonun Avrupa seyaha ya.ret etmiftlr. Kadınm, hapl•nede 

tinde oldutunu bilm.iyen bazı pe19- :yatmakta olalı tocu:mı &6rmek tçla 
~ıldızlar beldesi denDea mmtata- tifkArlan her ne pahasına olursa ol- b8f senedenberl yaptıtı tefebbüsler 

1lııa/..;.~ hücuma betlachlJ nkit si- IUD Garboyu kurtarmak tertibatını boşuna çılnnqbr. Madam Alkapon, 
·~ 1ıdlızlanndan btıçop nJerin.. ahrlpm radyo, büyük artistin Avzu. kocamnı, görmek için daha bet sene 
-..~unuyarlardı. Şu Dlefhur mavi pada oldutunu ilan ederek heyecan- bekliyecektir. 
~ _Mırıia Loy bojulmaktan, bir dfldleri teskin etmiştir. Kadın, halka karp iflndtızlerl so-
~ çıralmuı :yardımile kurtuldu. kala çıbmı:vormut. ancaJı gecelerl 

lngilterenin Roma SJiri 
Lord Pat 

• ~lu sellerhı en ziyade tahrip et- DUZCE : aeziyol'mUJ. zabıta da ldlçOk çiocuiU 
Santa Monika plljı clvaruida o- nu diğer ~la hiç oynatmıyor-

HllTJI nielttqte! Çelıoıl°"""7a melıteplerind• 

"~ - Madıen ıcaroı, evinin birincl lir Mrs1Z y akalancll mut. daima onlardan uzaJı:lattınYol 
:-llllda çayım içerken kapı ve pen- mUf. 
~ bir nehir gibi dolmıya bat "Düzce,, den bildirilyior: * 
~su oluklan önünde ildncl kata Uç a:y evvel bir gece Töngelli k6- Halat.ı ,_,,,.,,i ~ 
'-aı b"atabilm.iştir. Her dakika irtl- ytinde Dillver oğlu İbrahjmin evini Alman mUIDcl profeeö.rii Alfred 
~~~aşıran feyezan, elek- b8sanlardan olduğu anlaplan kıptı Höıı, Fraııkfurt ne Vaymarda biltiln 
~tün sond~?§ ve&fadlen Karol Süleyman, jandarma kumandanı as- musiki mekteplerinin müdürfl olup 
Nıuz g~. ~iJi karanlıkta yapa- tejmen. Necmi Ozenin tedblrlerile ya maruf bir plyanisWr. J\eıı: çok beste-
le ~eçımuştır elektrik feneri- kalanmıştır. khlann eserlerini ezberıncıen çal-
~ ifaretl göreni~ ertesi malda da f6hret lrazamnqtır. 

~bir.kayıkla yetişmişler ve ar- .&.-......_ 01"" Gfitüriilmi" • __ _._ Haf '"' ku--~u..ıa- M 
'~ tnfiot.•• ~- Q y~ 1Z8fl ÇOa. YYCWl.\UIOe 8-
~ .. ~~lAtla kurtarmışlardır. Kayseri. <TAN) - Ölülerin merdi- aelA, Beethoveıi'in 32 80Da • 

ca 0 teki yıldızlar ven biçiminde açık sal üzerine konu- tını piyaıaoda ezberdm cah)Ol'IDUf. 
~ larak mezarlığa naklinin tamamen~ Bu da 800 ayfa tutuJ'Ol'IDUf. Bir de-
l'e Koian ile k8J'1Sl Betti Grable nüne geçilmesi kararlaştırılmıfbr. Vl fa, genç bir beetekAnn eeerlnl e. 
~~ur artist John Barriınore, can llyet makamı, camilerdeki bu kabil beıinden çalarken, her nasıla hlfıa
~l . llndat izcilerine borçludurlar. cenaze nakli vasıtalannı toplatıp yak aı onu yanıltmlf, fakat •mttn buzu. 
et~~ su basnııya başladığı vakit tırtmış, ölülerin belediyece yaptırtı- nmda kendini biç bozmadan, çaldılJ 
~&UOOillerine atlayıp kaçmıya tefeb lan kapalı tabutlarla naklini emret - parçaıım mevmuna uyan. aklından 

etınitler fakat bet dakika P9- mlftlr. blqey çabmf ve çok •llrıtl8D!D1p. 

~- ...... talimleri 

Çinde cephe weıüiıwle Çin Vnioeniıelileri, cetJ:laede pırpıftlll 
letınl.,leri ... -.. ıopllJ70rlar 
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ERZİN CANDA: 

Kurtuluş Bayramı 
Heyecanlı Oldu 

En:incan, (TAN)- Şehrimizin kur 
tuluş bayramı hnraretle kutlanmış
tır. Bu maksatla köylülerden birço
ğu atlariyle şehrimize gelm~lerdir. 
Halk. mektepliler, resmt. ve hususi 
müesseseler mensuplan Cümhuriyet 
meydanında toplanmışlardır. Erzin
canın istirdadı canlı bir şekilde tem
ıil edilmiş, kıtaat ve milis kuvvetle
rin.in attıkları manevra fişekleri, o 
tarlht dakikalan herkese hatırlatmış 
tır. Genç bir subay nutuk söylemiş, 
buna bir köylü cevap vermlştir. Son
ra go;U resmi yapılmıştır. 

Belediye reis ve mümessilleri halk 

namına müfettişliğe giderek ordumu 

za şükran ve minnetlerini generale 

bildirmişler, ayni maksatla valiyi de 

ziyaret etmişlerdir. General ve vali 

de belediyeyi ziyaret etmişlerdir. 

Gece sabaha kadar eğlenilmiş, f e

ner alaylan yapılmıştır. Halkevi, 

köylülere çay ve pasta ikram etmiş, 

Gazipaşa okulunda geceliyin yoksul 

çocuk.Ilır menfaatine bir balo veril-

miştir. 

KIZIL.ÇAHAMAMDA: 

Ankara-Kızılcahamam 

Yolu Y apllacak 

Trakya Kazalarında 
Yeni Yılın Plinlı 

Kalkınma Hareketleri 
'Edirne, (TAN Muhabirinden) -

Bütün Trakya, çok canlı bir kalkın
ma devresi içindedir. Kaza ve köyle
re vanncıya kadar her tarafta plAnlı 
bir çalışma var. 

Vize, Trakyanın ileri bir merkezi 
olmuştur. Zirai kalkınmanın en top
lu eserleri örnek gibi oradadır. 

Yeni bir Halkevi binasının proje
leri hazırlanmış ve yeri seçilmiştir. 
Bu ilkbaharda inşaatına başlanacak
tır. Bir senedir inşaatı devam eden 
tam devreli bir ilkokul bitmiştir. 939 

ders senesinde tedrisata bu yeni mek 
tepte başlanacaktır. Ocak kurumu ar 
sası da seçilerek, kurumun plan tip
lerine göre inşaata başlanacaktır. 

Hük<imet önünde eski meydan ge
nişlcttirilerek burada bir park ya
pılması ve Atatürk anıdının dikilme-
si büyük bir ehenımiyeile devam et
mektedir. 
Kasabanın kenarındaki tarihi ha

mam belediye tarafından (4000) lira 
sarfiyle tamir ettirilmektedir. 

Yeni Cümhuriyet meydanında çok 
güzel ve modern bir gazino ve otel 
yapılmıştır. 

Kasabada planlı 100 bin fidanlı 40 
dekarlık bir kollektif ziraat bahçesi 
yapılmıştır. 

dern kasaba olmuştur. Su, elektrf,k, 

arteziyen, kanara, park, otel, bahçe

ler yarış edercesine ilerlemektedir. 

Asfalt yolun yardığı Çorlu, ihtişam .. 

h bir duruma gelmiştir. Kültür ve 
askeri yapılan 1938 programile daha 

çok genişliyor. Bir Halkevi, bir bü

yük orta mektep, ve vakıflar idare

sinin 10 tane binalık bir pl!nı ile ye

ni yapılan şehir planı, su ve elektrik 

işleri: yarım milyonluk hastane ve 

büyük orduevi, parklar .. Bu ilerleyi
şi çok canlandırıyor. 

Uzunköprü elektrik tesisatı, hava 
kurağı bitmek üzeredir. Keşan, Mal
kara elektrik ~leri, yepyeni çarşılar 
ve bir çok yapılar ve kollektü fidan
lıklar göze çarpan yeni hareketler
dir. 

Radyolu, elektrikli köyler 
Parkı, yeni binaları, büyük mekte-

bi ile Saray, ilerı hareketler göste

ren Malkara; Kapaklı, Çerkesköy, 

İnece. gibi radyolu, elektrikli köyler; 

Avrupanın büyük köylerinden fark-

sız olan ve üç yılda vücut bulan Mu

ratlı; çalışkan bir köyün genişleyen 

varlığı ile Türkgeldi Devlet çütliği; 

GİRESUNDA: 

Karısının dostunu 
Öldürdü 

Giruunda yakalanan 
firari Ômer 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

Bir 
Vatandasla 

1 

Mulakat 
[Ba§t 1 incide 7 

venlen cereyan muhavvileye geldi
ği zaman voltajın eksikliği ve sarfi
yatın çokluğu dolayısile voltaj düşü
yor. Neticede amper çoğalıyor. Şid
detin bu suretle artması yüzünden 
saat, cereyanın kuvvetsizliğine rağ

men fazla kilovat yazıyor. 
- Sonra? 
- Sonra bir de Evkafın icarei ze-

mininden bahsedeceğim. Bahçeli bir 
eviniz var. Buna icarei zemin veri
yorsunuz. Ayni bahçe içine yeni bir 
ev yapıyorsunuz. Eskisi kadar icarei 
zemin aldıktan saşka yeni ev için de 
yer kirası istiyorlar. Işgal edilen yer 
çoğalmadı ki fazla kira istesinler. 
Bu noktada bir mantıksızlık var. Dik 
kati ce1bediniz. 

- Başka? 

- Kira kunturatı yapılmamışsa 

belediye beş lira para cezası alıyor. 
Bunu mal sahibinden istiyorlar. Ba: 
zan insan kiracı ile kavgalı oluyor. Fe 
nalık olsun diye mal sahibine ceza 
ödeten kiracılar çıkıyor. Kunturat 
olmamasından iki taraf ta müsavi 
surette mesul olmalıdır. Hiç olmaz
sa kiracının iddiası üzerine ceza ke
silmezden evvel mal sahibi de din
lenmeli, kunturat varsa göstermek 
ve ispat etmek fırsatına nail olına

Glresun, (TAN) - Burada bir aile lıdır. 

faciası olmuştur. Tafsilat şudur: 

Paya köyünden Şevki, 20 gün ka-

dar evvel polise müracaat etmiş, ay
ni köy halkından künt oğlu Emrul

lah ile kansının zinada bulundukla-

Belediyeden bahsederken mahal
lemizin bir derdini de kaydediniz: 

BUL c 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLI: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BUGUNJiU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ı J n 
: 1--i-r-~ı•=r-l--ı--T---ı.=r.=:+=~ 
4~~,-+-i:::!r--+-~~+-1 

5 
1--.,.::;;;;;-= 

6 ı 
7 1 1 
8 • 
9 ı•ı 
ıol• 1 1 

* SOLDAN SAGA: 

1 - Bir nevi :yemiş kurusa 
S - Bir Aza - Kaba bir kuınq 
ı - İstanbulun bir~ - Eh1t bir 

hayvan 
, 4 - Esassız bavadh çıkarmak - Pratnc. 

1 - Uzalı: işareti - Mamur hale getb'-< 
mek. 

e - Bir nm kundura - ır~t0n0n a1ı:ııl 
T - Karadenlzde bir Rus limanı - ~ 

kek. 
1 - Cemi edatı - Nota - Llkap 
g - Başs1% duba - Eski ıdlAh - Dlpılı 

elek. 
10 - Mamur etmek - BQ;yaJr. 

*YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Şimendifer. 

2 - EmJr sigası 
Kızılcahaın, (TAN) - Kasabamız

la Ankara arasındaki şosenin tanzi
mine karar verilmiştir. Kızılcaha

mam - Kazanköyü arasındaki on 
dört kilometrelik bataklığın ortadan 
knldınlmasiyle işe başlanacaktır. 

Bu bahçe civanndaki betondan bir 
aşım durağı, fenni tavuk ve tavşan 
istasyonları güzel ve tarihi kasabayı 
baştan başa donatmıya başlıyan gü
zel eserlerdendir. 

inanlı aygır depolan; maden çalışma nru ihbar etmiştir. Bunun üzerine 

lan .. Trakyada hızlı hareketlerden- cürmümeşhut yapılmış, iki çocuğu o

Topkapıda BeyaZltağa mahallesinde 
kalburcu Mehmet sokağı bozuktur. 
Sokaktan başka her şeye benziyor. 
Derya halindedir. Müracaatlarımıza 

kulak veren olmuyor. Bunu da yazı
nız. 

1 - Nota - Makat 
4 - Sebze 
5 - Bizi doğurtan - Belet 
8 - Aykırı yol - Beyaz; 

Tayyare Kunımuna Y ardrm 
Kızılcahamam, (TAN) - Geçen 

Kurban Bayramında Tayyare Kuru
muna yapılan teberrülerin evvelki 

senelerdekinden fazla olduğu anlaşıl 

mıştır. Deriden maada, bir hayli can

h kurban da teberrü edilmiştir. 

t~~~ * Zile, (TAN) - Hırsızlık ve dolandı
ncılıktan suçlu Yozgadın Veli Endük klS
yünden Hasan oğlu Mustafa :rakalarurua
tır. 

*Havza, (TAN) - Çocuk Esirgeme Ku 
nımu 52, Merkez ve İstikltıl okulları hima 
7e heyeti de 21 çocuğa elbise ve ayakkabı 
vcrml~tir. * Bartın, (TAN) - Bir yumurta 40 pa 
raya vcnllyor. Mevsim itibariyle yumur
ta talepten fazladır, ihracat azdır. * Bayındır, (TAN) - Kızılkeçili kl5-
,.ılnden Ahmet oğlu Halil Çağa ile amcası 
Ahmed.in oğlu 17 yaşında Huseyln Çağa 

kavga etmişlerdir. Huseyin Çnğa, çifte kur 
1Uniyle yarnlnnarnk ölmil5tO.r. 
E!2 

Lüleburgaztla yeni çalışmalar 
Lüleburgaz, Babaeski birer mo-

dir ... 
Istanbulun süt işinde bu iki bü

yük çütlik 1938 de herhalde nazµn 
olacaktır. 

ERZINCANIN KURTULUŞ GONO: 

Erzinca.nı.n kurtulu1 bayramı günü memur ve subaylar 
Mülettiflik binası önünde 

lan kadının suçu meydana ~ıkmıştır. 
Muhakeme esnasında, Şevıunin bir 

haita kadar evvel karısını evden kov 

duğu anlaşılmış, kadın ve Emrullah 

üçer ~ hapse mahkU.m olmuşlar

dır. 

Dört gün evvel Şevki, sarhoş oldu
ğu halde Emrullahın evine gitmiş ve 

kapıya çıkan Emrullahı bıçakla ya

ralamıştır. Yaralı biraz sonra da öl

müştür. 

Katil kaçmış, fakat adli kısım şefi 
Tahsin Cellck'İ!l tedbirlerile ayni ge

cede yakalanmıştır. 

Bir Katil, Yakalandı 

Giresun, <TAN) - Katil suçundan 

dolayı hapse mahkUm edilmişken, 

bir yolunu bularak Şibinkarahisar 

hapisanesinden kaçan Ömer, burada 

yakalanmıştır. İki müfreze, Teltepe 

köyünde İmam Süleymanm evini a-

ı 
ramıf, katil Ömeri, üzerinde bir Al

man mavzeri ve bir İngiliz bombası 

ile beraber, burada bulmuştur. 

T op1u notlar burada bitmiş, 

vatandaş Mustafa içini dök
müştü. Kalktı: 

- Ikimizin de vaktimiz kıymet

li... Daha fazla durmayalım, dedi. 
Görüyorsunuz ki bahsettiğim nokta
lar küçük şeylerdir. Fakat bunlar
dan her birinin bir takım vatandaş
ların her günkü hayatında büyük 
yerleri vardır. (Vatand~la mülakat) 
diye bir sütun açınız, ne kadar fay
dalı olacağını göreceksiniz. 
Vatandaş Mustafanın istediği ırii-

7 - Tenblh edab.. 
1 - KISpck - Sübaylara merbut asker 
9 - Asker k:ıtası - Erkek adı • 

10 - Kabuklu deni% mahl<ık11 

tunu tecrübe şeklinde açıyoruz. .Ar
kadaşlarımız, (Vatandaşla mülfilcnt> 
sütunu için mülakatlar yapacaklal"' 
dır. Kendi kcndilerilc kısa mülakat
lar yapıp ta bunu bize gönde.renlet 
olursa umumda altıka u ~ 
mevzulara ait olup otmadıklanna 

bakacağız. Oyle olanlan sırasile ~ 
redeceğiz. 

· Ahmet Emin YALMAN 

• . . • ' ..•.• "!.t,,. • ··, -
.......__#.. _ ..... _,,_........,..,,.·,ı._,.,~ .·'lı. ~-· ·--~~~. 

Baı, di9, nezle, grip, romatizma, Nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlarmızr derhal keser. icabında günde üç kqe alınabilir. 

' ... ~ )'>'~'-~;"it . . . . >; • ( • • • ~ -~ • •• - • 

Hasanın anası, ablası veya dadısı mıydım? Yoksa 
bir timarhane doktoru mu idim? Ben de gençtim, 
benim de yaşamıya, mesut olmıya, hatta şımarmıya 
ihtiyacım vardı. Hasan, vaktile mektuplarının birin
de, benim fazla hayalperest, kendisinin daha realist 
olduğumuzu, bana demirden bir istinat ola
cağuu yazıyordu. Halbuki Basanın, demirden bir is-
tinat değil, çöp kadar tutulacak bir yeri 
yoktu! Hayatın ortasında yapyalnızdım, keşki yap
yalnız olsam... Benim dayanacak destek aramıya 
ihtiyacım yoktu; kendi kendime her yerde tek ba
§ıma ayakta durabilirdim. 

VALNIZ 
DONOYORU 

Kafa.mı dolduran endişeler, J:>unlanıı büsbütün zıddı 
idi. Hatta ikide bir Ismet Hanım bana söyleyip duıuo-

yordu: 
- Kocanızın kazancı yok değil ki! Daha iyi giyine

bilirsiniz; mesela neden Hasan Bey size bir iki pll'
lanta bilezik almasın!.. Baksanıza, kocalan sb:inkin
den daha az kazananlar nasıl afot tafort edip gezi.o 
yorlar ... 

Halbuki Hasan beni zorla muhitine zincirlemek 
istiyordu. 

Hasandan iğreniyordum; Hasana acıyordum; Ha
sandan kaçmak istiyordum, Basanın yanında kalıp 
onu kurtarmak istiyordum. .. Of, başım öyle karışık 
kL 

Hnsan eve döndü, başı önde, zayıflamış, ezilmiş 
bir halde, ağladı: 

- Senden ayrılamam, Yıldız, beni affet ... 
Boğaziçindeki geceden sonra Nükhet aylnrca bize 

gelmedi; ara sıra ben kendisini görmiye gittim, anlı
yordum, Basanın münasebetsizlikleri onu fena halde 
iğrendirmişti, ama, hiçbir şey yokmuş gibi bu bahsi 
hiç açmadı ... Ona sitem ettiğim zaman, "vaktim olmu-
yor, gelirim.,, diyordu. 

Son günlerde Hnsan uslu akıllı oturuyor, bir yere 
çıkmıyor, içmiyordu. Kimse ile görüşmuyorduk, bi
le ... Yalnız arn sıra Nrunık Beyler geliyordu. Ben Na
mık Beye karşı soğuk bir tavır takınmıştım; o, yap
tığı münasebetsizlikten pişman olmuş, utanmış gibi 
birdenbire büsbütün değişmiş, eskisinden daha va
kur, daha olgun, daha kültür sahibi bir adam gibi 
görünmiye başlamıştı. 
Yavaş yavaş o geccyı unutmıya başladım. İsmet 

Hanım hep o İsınet Hanımdı? Yine kocasının arka
sından koşuyor, onu son derece kıskanıyor, yalnız 
buldukça Hasanla dertleşiyordu. 

-36-
Hana ehemmiyet vermemezliği çoktan peçtt, be

nimle samimi bir dost ta olamadı, §imdi büsbütün 
başka bir ruht sarsıntı içinde gibiydi, benden Adeta 
ürküyordu. Karşılaşınca şimşek çabukluğu ile bir 
kocasına bir bana bakıyor, renkten renge giriyordu. 
Çünkü toplandığımız zaman İsmet Hanım, Hasanla, 
Namık Bey de benimle görüşülecek mevzular bulu
yorduk. Bu yeni Namık Beyi dinlemek şimdi benim 
için bir zevkti; bana dünyadan, kitaptan, sanatten, 

her şeyden bahsediyordu 've bana anlattığı her şeye, 
okuduğu her kitaba, az çok aşina çıktığım için benim 
le görüşmekten hoşlanıyordu: 

Bir gün: 
- İnanır mısınız, Yıldız Hanım, dedi; büyük bir 

zevk duyarak, anlaşarak görüştüğüm tek kadınsınız .. 
Bebek, oyuncak kadınlardan usandım. Birçok kadın
lan memnun etmek için onlarla ancak flort etmeli
dir. Birçoklarının da balodan, oyundan, tuvaletten, 
dedikodudan başka görüşecek sermayeleri yoktur ..• 
Ancak sizinle konuşurken ruhumun ihtiyacı olan şey
leri, tatmin edebiliyorum .. 

Biraz ötede Hasanla oturan İsmet Hanım bizim ne 
söylediğimizi işitmeden kendince mana verdi. Kalın, 
sinirli sesiyle yan gülmiye, şakaya vurmıya çalışa

rak: 
- Hasan Bey, baksanıza, bunlar galiba mercimeği 

fırına verdiler; dedi ... 

Bu ııe biçim konuşmak? Bu cümle nasıl bayağı bir 
sınıf insanın konuşmasıdır? Ben evimde, ailemde, 
dostlarımın arasında böyle tabirler duymamıştım. 
Sonra evime gelen bir tanıdık kadının kocasiyle bir 
metre ötede, bir odanın içinde onun tabiriyle "mer
cimeği fırına vermek!", yani cinsi bir anlaşışla an
laşmak ... Bunu İsmet Hanım nasıl düşünebiliyor? 
Farzedelim ki, bu, bir latüedir; bu gibi latüelerin de 
yüksek aile terbiyesi olan insanlar arasında yeri var 
mı? Bu, ne kadar laübalilik?! .. 

İsmet Hanımı duymamazlığa geldim; Namık Bey 
göz ucuyla karısına baktı, o da bir şey söylemedi; 

konuşmamıza devam ettik .. Sonra düŞilndüm, bütün 
olgunluğu~a. medeniliğine rağmen Namık Beyin de 
münasebetsizliğini görmüştüm; belki ismet Hanımın 
da kocasından böyle şeyler beklememekte hakkı var
dı. Yine kafam karıştı; yine hangisi hakkında hangi 
hükmü vereceğimi şaşırdım. 

• .... 
Hasanla Namık Bey Bursada bir kumaş fabrikası 

satın aldılar .. İkisi de kazanıyor; günden güne zen
ginleşiyorlardı. İsmet Hanım bu kazançtan, bu zen
ginlikten çok memnundu; tuvaletleri için kocasından 
istediği kadar para alabiliyordu; salonlarda her ka
dından daha iyi giyinmiş olarak görünüyordu. 

Ben bu kazanç ve zengilik işiyle hiç meşgul değil
dim; ne tuvalete, ne de tasa. incive ihtiyacım vardı. 

İsmet Hanımın bu beni kayırmasında biraz da 
kendisine çıkacak bir pay var, gibiydi ... Çünkü işleri 
rtaklaşa idare eden, ortaklaşa kazanan iki erkeğin 
~anlan başka başka yaşıyorlanh. İsmet Hanım beni 
de kendisi kadar masraf eder görürse kocasından da
ha çok isterniye yüzü olacaktı ... Halbuki ben Hasan
dan para almak bile istemiyordum. Hatta kendim ça
lışıp kazanmak için bir zaman bekliyorum. 

Nihayet bir gece bizde bunun kavgası yapıldı. N~ 
mık Bey birkaç ay Borsaya gidip yeni fabrikanın ba· 
şında bulunacaktır; İsmet Hanım oraya giderken ye
ni giyilecek şeyler yapmak istiyordu. Nam'ık Beyin 
başına bir yığın masraf kapısı açılmıştı .. _ 

Kansına: 

- Canım, diyordu; şimdi sarfiyatımız çok; Bursa 
için yeni elbise yaptırnuya lüzlfll var mı? Kafı dere
cede elbisen var ... TayYörlerin var; mantoların var; 
İstanbul değil ki Bursa; mevsimden mevsime elbi e
nin modası geçti; diyeceksin. Hem vallahı ık· 
tım bu senin nıoda diı künlüğünden!. 

•ana, Yıldız Hanını; ne kadar sade giyiniyor: ne k -
1ar az masraf ediyor ... Biraz da kendini bask 
ver, biraz çocuğuna bak; biraz oku ... Bıraz mut 
uğraş... 1 

İsmet Hanım fena halde sinirlendi; ne söyledığın1 
bllmiyecek haldeydi: 

- Anladık, dedi; Yıldız Hanım, Yıldız Hanım B • 
ri biribirini~le evlenseydiniz ... Yıldız Hanım da giyill 
sin; medenı bir kadın iyi giyinmesini bilmelidır ... 

(Devamı var) 
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Borsa Acenteleri . GÜNLÜK •· Bugv day İhraç 
PİYASA . 

Ankaraya Bir .~ · Nizamnamesi 

Jurnalların Hepsi ~yni 
Mevzuda Şeylerdi 

H Y il d 1 Yerli fabrlkalanmız için Anadolu 
eyet o a ı ar , ve Trakya yapaklarından bir miktar Dün Görüsüldü 

, satılmıştır. Anadolu mallarının kilosu ' ~ 
Ankarada yeni borsa binası için 53-57 kuruş arasında ve Trakyanın kı Dü~ zahire borsasındn buğday ih-

emlak bankasının karşısında bir ar- vı.rcık mallan yetmiş kuruştan veril- ı racaatları ile rnubayaacılar, zahire 
sa satın alınmıştır. İki aya kadar yeni 

1 mlştir. borsası komiseri ve idare heyeti aza 
binanın yapılmasına başlanacaktır * Iarı bir toplantı yapmışlardır. Toplan 
Vekiletçe Londra,Paris,Nevyork bor Hatta sonunda piyasamıza getiru- tıda od kik b · · 
salannın teşkilatı tetkik edilmiş ve ı mit olan yemeklik zeytinyağlarından d"" . i 

, ticaret ası tet at u esı mu-
urü Tevfik Alanayda bulunmuştur. en uygun tarafları alınarak Ankara ... bir ilci parti, asit derecelerine göre, 

"' 3 ~~ ır..-.. d alı bulm i Toplantının maksadı, buğday ihra-borsasında tatbik edilmesi kararlaştı f 4tur,5 - "'"' ...... - arasın a cı uş-
ı · catının mürakabesine daır hazırla -

Küçük bir milli müfreze, bari -
kula.de bir harekete teşebbüs et -
ll'liş; bir gece Gelibolu civarındaki 
(Akbaş) mevkiine geçerek orada 
rransız kuvvetlerinin muhafazası 
altında bulunan silMılan, cepha -
!leleri, muhafızlarile beraber zap
tederek cesurane bir hareketle kar 
llya geçirmişti. 

B 11 hldtse, mim mücadele 
dü.şmanlarını büsbütün öf

kelendirmişti 
Şbndı, üç kuvvet - saray, Hiir

l'f)'et .,. İtilaf fırkası, bütün Türk 
düpn,.nJan - yeniden birleşmişler
di.. Artık, söz geçirmek imkanı oı
~ (milliyetperverler) e son ve 
~ bir darbe vurmıya karar ver
~ Bu karar neticesinde de; 
Qe lbari faciası) zuhtlra gelmişti. 

Cle mart faciası), fırkacılık ihti
~ en azgm w en iğrenç bir 
~tekli kil. Ba faciayı zu
~ pthen AmfDer arasında - bo
~ birer bJrero sayılmasa sadedi
~hariç olan - bir takım se~ 
ler- de mevcut olmakla beraber, 
1-.ıJar arasında en çok göze çarpu 
~ U-urrtyet -.e 1tiW fırkasınm 
bez. erlin ve eşhasın aldığı v~ 
htU. 
~ ba faclayı yaratan kah
~ harekete getirmek için, 
~uldaki itilif devletleri ka -
~ mUhtellf jurnaller 
~ Bu jurnalleri verenler 
~ liürrıyet ve İtiW fırkasının 
~ ~ J!tanbir Mr 
~ fırbcılık ederlerken, eli-
~ Entellijan servisin üo-

=~ memurluğunu kabul et.. 

v emen junıaDerln hepsi, san 
ki bir makamdan emir al

~ gibi, ayni mevzu ve ayni 
~den mürekkepti. Bu mevzu ve 
~ be f(>ylece hulasa edilebilil'
"= 

(Şa, Pi. 'ft fa mebuslarla, fU ze.. 
~ mürekkep bir komite teşek
t_. ~· Bunlar, bir taraftan 
~Jdalı::J. silAh ve cephaneleri 
~oluya kaçırtırlarken, diğer 
~ da İstanbulda büyük mik
h.ta bir ilıtilfil hazırlıyorlar. İh-
1:11t&ctıer~ Beyoğ1una hücum ede
~ nekadar ecnebi ve h.ıristi
t*:1' 'Yaraa, hepsini kesecekler. Böy
~ feci bir intikam aldıktan son
~ An.doluya çekilecekler.) 

8- Jurnallerle harekete getirilen 

1'ııaı devletlerinin zabıta kuvvet

lert; iırhnıen ihbar edilen Türk 

~ birer birer tevkif 

~ Hürriyet ve İtilaf fll'

~ merkezi 'Ye ldüpleri derin 

le\>tnç içinde idi 

ta~ IÜn, böyle bir .facianın kopa
~~" Hürriyet ve İtilaf fırkası er
~ nıeçhul değildL Onun için 
~an birçoklan, geceyi mer-

>tr ve klüplerde geçirmişlerdi 
1-n kanın ayak işlerinde kullanı
~ adarnlan, dört tarafa dağılmış
k 1

· Bunlar, ikide birde koşa ko
htı ~erkeze ve klüplere geliyorlar, 
~Yük bir sevinç içinde f'J haber-

getiriyorlardı: 

- Falan, tevkif edildL 
. . . . 

- F'il.Anı da yakaladılar.-
• . . . . 

bir Göz hekimi Esat Paşaya öyle 
lt dayak attılar ki. Eh olursa bu 

&dar olsun. , 

. . . 
il - Çürüksulu~ g~elik entarisi 

e evinden çıkardılar. 

l Ü~k milletinin kalbinde de
hadia rı~ yaralar açan bu meşum 
ltlu elerın haberleri, merkezde ve 
\1lıı Plerde havadis bekliyenleri se-

c;: ~e sürura 2arkediyor ... Fırka-

eılık kininin ihtiraslarile gıcırdı -
yan dişler arasından: 

- Oooh!. Daha beter olsunlar. 
Homurtuları biribirini takip ey

liyordu. 
Şehzadebaşındaki asker karar

gahında, tatlı uykuları içinde sün
gülenen masum Türk neferlerinin 
alkanlan bile bu katı kalpli fırka
cılann vicdanında bir insaf ve ne
damet husule getirememişti. 

Bu mübarek şehitlerin haksız 

yere dökülen kanlan karşısında is
yan ve tuğyan eden Türk gençliği 
Darülfünunda toplanarak bu bü -
yük haileyi gözyaşlarile protesto e
derlerken, Hürriyet ve İtilaf fır
kasının en güzide erkanından dok
tor Rıza Tevfik Bey, büyük bir so
ğukkanlılıkla Darülfünun binasına 
kadar gelmiş .. Kalpleri cayır cayır 
yanan Türk gençlerinin içine gir
miş .. İtila:t devletlerinin kuvvet ve 
satvetinden bahsederek, o genç
lerle alay etmiş.. Haksıflığa isyan 
eden Türk gençliğini, yabancı sün 
gülerile tehdit ederek dağıtmak 

istemişti. 

I stanbulda Türk münevver
lerinin ve milliyetperver -

lerinin büyük mikyasta felaketi 
il&iilleticelenen (16 - Mart faciası), 
ayni zamanda mebusan meclisi -
nin varlığına da bir darbe indir
mişti. 

Mebuslardan bir kısım tevkif 
~ilerek Maltaya gönderilmişti. Bas 
Jrınlprıdep yakaların& Jrnrta..bilen
Jerile '.Anidoluya geçerek (bilyOk 
halaskar) m istiklal ve necat kuv
vetlerine iltihak etmişlerdL 
Osmanlı mebusan meclisinin 

bütün mevcudiyeti, ancak beş on 
zata inhisar eylemişti. Bu meclis -
ten de, artık hiçbir fayda ve zarar 
beklenemezdi. Şunu da ilave et -
mek lizımdır ki; bu beş on zatın 
içinde; 

- Artık her şey bitti .. Mahvol

du. Meclisin kapısını kilitliyelim. 

Anahtannı götürüp (Zatışfilıane) ye 

teslim edelim. 

Diyenlerin arasında: 

- Hayır •. Biz, milli şereiımizi 

muhafaza edeceğiz. Milli şerefi 

muhafaza etmek için, son dakika
ya kadar burada bekliyeceğiz. 

Diye, kalplerindeki Türklük cev 
berini gösterenler de vardı. 

M uhakkak olan bir şey varsa 
o da, artık Hürriyet ve İti

lif Fırkası, muradının birinci saf 
hasına ermişti. Fakat.. Bu, ki:fi 
değildi. Asıl büyük maksat, hüku
meti· ele geçirmekti. 

Ali Rıza Paşa kabinesi, on beş 

gün kadar evvel istüa etmiştL o
nu istihla:t eden Salih Paşa kabi
nesi de; ne milliyetperverleri ve 
ne de bu haris fırkacılan tatmin 
edememişti. Ayni zamanda padi
şah ta bu zayif kabineden memnun 
değildi. Ba bıalinin üzerinde ese -
cek olan kuvvetli bir rüzgar, bu 
temelsiz kabineyi bir anda hazan 
yapraklan gibi döküp savuruvere
cekti. 

Şimdi, Hüriyet ve ltilif fırkası

nın bazı erkanı arasında gizli bir 
müzakere başgöstermişti. Bu mü

zakerenin mevzuu, gayet basitti. 

Tıpkı, vaktiyle İttihatçıların yap -

tıklan gibi, Babıiliyi basarak ka

bineyi cebren istifa ettirmek .. sonra 

da padişahı tehdit ederek, tamami

le fırka mensuplanndan - veya

hut, fırkanın göstereceği zevattan

mürekkep, yeni bir kabine te§ldl 
ettirmek.-

Bu fikre en ziyade taraftar o
lan; Güınülcineli Ismail BeydL_ 
Hükumetin takip ve tevkifinden 
kurtulmak için Gümülcineye kaç-

mak istiyen lsmail Bey, tam f'ırar 
edeceği zaman - her nedense -
fikrini değiştirmiş; lstanbuldan 
uzaklaşmak istememişti. 

B ir akşam; tam ortalık karar
dıktan sonra, yanında Sa

dik Beyin en ktymetli ve kudretli 
dostlarından biri olduğu halde bir 
kapalı arabaya binmişti. Dostları 
tarafından hazırlanmış olan sakla-. 
nacağı yere gidecekti. Fakat araba 
tam Babıalinin önünden geçerken 
hayvanlardan birinin ayağı kay -
mış, ara banın devrilmesine ramü 
kalmıştı. 

Orada duran polisler, ve jandar
malar, imdada koşmuşlardı. Ve, ta
nınmak endişesile titreyen ls
mail Beyi pek çok korkutmuşlar
dı. Fakat, Gümülcinelinin talii yar 
dun etmişti. Onu, kimse tanıma -
mıştı. 

Bu küçük kaza hiçbir zarar ver
meden atlatılmıştı. Gümülcineli İs
mail Bey de yoluna devam ederek 
Beyoğluna geçmiş; Ermeni katolik 
kilisesinin karşısındaki apartıman
da - dostlarından birinin, metre
sine tahsis ettiği ikametgahta -
saklanmıştı. 

(Devamı 1'ar) 

nlmıştır. Dün, borsa acentalan birli- • nnn nizamname prjoesi üzerinde ala-
ği reisi Fuat, umumi katip Nedim, Son günlerde piyasaya getirilen san $ kalıların mütalcalannı tespit etmek-
azadan Refik Ankaraya gitmişlerdir. sar derilerinden bir miktar yüzde beş $ tir. Dün, bu niznmnnmenin maddele 
Acentalar heyeti, borsanın Ankaraya tenzilAUı olarak 2700 kuruştan, :zer- ı ri ayn ayn okunmuş ve alıikalıların 
naklinden sonra İstanbuldaki vaziyet duvalnr da 3400 kuruştan m!lşterislne l 

mütalealan dinlenmıştir. Yeni nizam 
ve likidasyon işleri hakkında maliye ,, verilmiştir. name hakkındaki dileklerin birer tak 

ile temaslarda bulunacaktır. Borsa- .: * f rirle heyete bildırilmesi ve takrirler 
cılar, Ankarada bir hafta kalacaklar •ı DOn. şehrimiz piynsalanna ı,, tıln ı ekserı'yetle muvafık görüldüğü tak-

k k'l i l · kilo keten tohumu, bin kilo nohut, i 
ve şehrimize dönere na ı ş erme 9500 kilo tiftik 14250 kilo beyaz pey- dirde bu müb\Jealann da rapora ek-
başlıyacaklardır. Kambiyo mürakabe nir, 78 bin kilo yapak, 158 bin kilo Ienerek vekalete gonderilmesi karar 
müdürlüğü teşkilatı şimdilik İstan- İ Mısır ve 106 bin kilo un getirilmiş fa- ! laştınlmıştır. 
bulda kalacaktır. J kat henOz sablmamıştır. ; Nizamnameye göre, ilıraç edilecek 

Sigortacllar Birliğinde ................. ~ ...... _. buğdaylar sert ve yumuşak olarak 

Sigortacılar birliği merkez.ind~, SANAY!. ·. iki cinse aynlrnıştır. Sertlerin tane -
dün, Refi Bayarm reisliğinde bir top leri adeden yüzde 80 i sert ve yumu-
lantı yapılmıştır. Toplantıda hüku - şaklann da yüzde 80 i yumuşak ola-
metçe hazırlanmış olan yeni sigortA Deri İmalatı caktır. Bu nispetlere göre, sert ve yu-
milrakabe kanun projesi etrafında muşak cinslere girmiyen buğdaylar 

görüşmeler olmuş. vekalete gönderil- lçı·n Yapılan mahıut olarak kabul edilmektedir. 
mek üzere bir rapor hazırlanmıştır. Yurdumuzdan çıkacak buğdaylann 

Bir Günde Gelen Zahire Teftı• şler Bı.ttı• sert ve yuınuşaklan bir, iki ve üç 
Dün şehrimize 11 vagon buğday iki numara ile, mahlüt buğdaylar da bir 

vagon arpa, bir vagon çavdar ile bin f brik 1 d tet ve iki engin namile üç nevie aynhmf Şehrimizde deri a a ann a -
beş yüz çuval un getirilmiştir. Piya- bulunacaktır. Bu cins ve nevilerin ha 

kikler yapan sanayı· müfettişleri, ra- · 1 l" l ıflar ayrıca sa gevşek ve alıcısızdır. Arpa ihracat ız oması azımge en vas 
çılan Avrup'ada arpa fiyatlarının dü- porlannı hazırlamıya başlamışlardır. tespit edilıtıiştir. Her nevin içinde ba 
şüklüğünü ileri sürerek arpaların Haber aldığımıza göre, büyük ve kü- lunması muvafık görülen yttbancs 
kilosuna dört kuruş vermektedirler çük deri fabrika ve imalilthaneleri - maddeler nispeti, inceliği, içi sürmeli 
Dün gelen mallardan pek az satılmış nin yaptıkları mallar üzerinde kali- taneli, Pelemir miktan, delice mikta 
tır. Yumuşak buğdaylar 5.28-5,30 • kı d rı. bit ve yenikli miktar, çavdar ni&' te ve maliyet fiyatlen ba mın an 
sertler 5,22,5-5,25, çavdar 4,32.5 ku- bir fark görülmemiştir. Fabrikalar peti, hekto litresi, rutubet derecesi ay 
ruştur. köselenin kilosunu 90-200 kuruşa ka nca bir cetvelle gösterilmiştir. 1:ı:u-aç 

dar verdikleri halde, küçük imalat- edilecek buğdaylar hakkında çok esn 
haneler bu miktardan 28-30 kuruş lı hükümleri ihtiva eden bu ni:zamı-. 
noksanına mal sattiklan, ve istihlak me projesi ayın on ikisine kadar ra
ve muamele vergisi vermedikleri için porlarile birlikte hazırlanmış olacU" 
büyük imalathane ve fabrikalara re - ve derhal vekalete gönderilecektir. 

kabet etmektedirler. Büyük imalat-
hanelerde sürp~~ b~ DIŞ TİCARET: 
yoltui&lyapıian...war oğru çık - I 1 

Aşkın Yaşı Olur mu? 
mamıştır. Bu gibi müesseselerin elle- Barsak hracı çia 
rinde fiyat kurtarmadığı için kalmış 
maııann fazlalığı böyıe yanlış bir Permi VerHecek mi? 

Bizim gazetenin geçen Pazar 
günkü sayısında, yaşlı bir aşık hi
kayesini bildiren ve Antalyadan 
gelen telgraf elbette gözünüzden 
kaçmamıştır. Oraya yakın bir köy
de oturan, 315 doğumlu ve üç ço
cuk babası bir erkek on altı yaşın
da bir kıza aşık olmuş. Kızın evine 
giderek, anasına: 

- Ya kızı bana ver, ya beni öl
dür! .. 

Diye yalvarmış. Zavallı adam.
Bu aşıkın 315 doğumlu olması· 

na göre ona yaşlı bir aşık demek 
pek te doğru olması. gerek. Evli ve 
üç çocuk babası olması kendisini ye 
niden aska tutulmak hakkında, ah-
lakça, mahrum etse de, dünyada 
ne ahlak kanunlarını, ne de baş
ka kanunlan hiçbir vakit tanıma
mış olan aşk bakımından bu aşık 

tam çağında sayılır. 315 doğumlu 

bir adam henüz kırkına gelmiş de
mektir. Bu yaş, aşkın en kuvvetli 
çağıdır. 

Vakıa daha genç olanlar, mese
la yirmi yaşındakiler, pek çabuk a
şık olurlar. Fakat onlarda aşk ça
buk ta geçer. Kendisini, aşık oldu
ğu kadından başka biriyle avutun
ca sevdiğini unutuvermesine çok 
ihtimal vardır. Halbuki insan yaş
landıkça aşk kuvvetlenir.. Geçen 
yıl, dünyanın en parlak tacım ve 
tahtını terkettiren o büyük aşkın 

mfiptelası da, galiba, kırk ya§llla 
yakındı. 

Aşk işlerini pek iyi incelememlı 
olanlar bile, insanın altmq yaşla
nna kadar &şık olabileceklerini ka
bul ederler. Halbuki, altmış yaşın
dan çok 90ma da Aşık olanlann 
--hem de akıllı, usla sanılan fey
lezoflar arasmda-- büyük misalle
ri vardır. 

Aşkın deha De mOnasebetleri bu 
lunduğuna bakarak o büyük misal
lerin birer istisna olduğa dtişünü
lebilir. Halbuki Londrada, hi~ te 
bfiyfik adam olmıyan, Tomas Par 
adında bir adamın yilz iki yapn
da iken genç kızlara Aşık olarak 
-bizim Antalyadaki aşık gfbi
kapı, baca kırdığından -dolayı mah 
kemelere düıtüğü .kitaplara kadar 
eirmistir. 

Büyiik adam olamıyanlann ha

yatlnnnı yazmak adet olmadığın
dan şimdiye kadar ilerlemiş yaşlar 
da aşıklar hep büyük adamlar ara
sında gösterilmiştir. Halbuki söy
lediğim o ingili:ı gibi bizim Antal
yadaki aşık gibi kimbilir nicelen 
gelmiş, geçmiştir. 

Vaktiyle Fransada bir hekim, 
yetmiş yaşından ziyade yaşamış o
lanlara otopsi yaparken erkeklik 
bakımından da tetkik etmiş ve ya
rıdan ziyadesinin pek ilerlemiş yaş 
ta erkekliklerinin yerinde olduğu
nu meydana çıkarmıştı. Şu halde 
ihtiyarlann, hele kırk yaşında he
nüz genç sayılan bir adamın aşık o
labileceğine hiç şaşmamalıdır. 

Bir rivayete göre, yaşlı erkekler 
aşık oldukları vakit, kendi yaşlari
lc mütenasip kadınlan severler. 
Bunu çıkaran, galiba Danimarkalı, 
Vestermark adında bir hekimdir. 
Rivayet yaşlılıkta aşık olanlann ço 
ğu için doğru olsa da, aksine §İmdi 
ye kadar birçok misaller olduğu 
gibi, on altı yaşında bir kısa aşla 

uğrunda mahkemeye giden Antal
yalı da yeni bir misaldir. 

Yaşlı işıklann bazılan sevdikle
ri genç kızlara kendilerini sevdir
miye de muvaffak olurlar. Vakıa 
genç bir kızın yaşlı bir adamın aş
kına nza göstermesi ilkin işıkm 
zenginliğine, yahut şöhretine atfe
dilebilirse de on sekiz, on dokuz ya 
tında zengin kulana yaşlı, hem de 
züğürt ve şöhretsiz erkeklerin aşla 
nı kabul ettiklerine de misaller var 
dır. 

Sözün iman, aşk yaş farla da a
ramaz. Onun nesli devam ettirmek 
vazifesiyle de münasebeti olmasa 
gerektir. Çünkü sonbahar mevsi
mini çoktan geçirmit kadm genç 
bir erkete Aşık olabildiği gibi, ha
yatınm kara kışına ermit ve çocu
ğu olamıyacağıııa hiç şüphesi kal
mamış bir ihtiyar erkek genç bir la 
zı sevebilir. 

Yalnız, Y•tlılıkta aşka milptell 
olanlann çok yaşıyacaklanna bü
yük ihtimal vardır. Onun için in
san qkı utnında mahkemeye diiş
H de ~k yapmak umuduyla tesel
li bulabilir. 

mütaleanm ileri sürülmesine sebep ol 
maktadır. 
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PARALAR 
Ahi Satış 

Frank '18.- 82.-
Dolar 123,- 126,-
Liret 96,- 105,-
Bdçıka Fr, 80.- 84.-
Drahmi 18.- 22.-

fsvtçre Fr. 575,- 582,-
Leva 20,- 23,-
Florin 65,- 70,-
Kron Çek 78,- 82,-
Şilin Avusturya 21.- 23.-
Mark 22,- 25,-
Zloti 20.- 22,-

Penge 21.- 25.-
Ley 12,- 14,-
Dinar •8.- 52.-
Kron Isve,, 30.- 32.-

Sterlin 827,- 832,-

ÇEKLER 
Açıh, Kapanış 

Parls 
NQyork 
Mlllno 
Brllkael 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdaıl 

Prat 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
V&rJOva 
BudapeıW 

BOkret 
Belgrad 
Yokobam& 
Stokholm 
Londra 
Moskon 

J.UT75 24.5175 
0.7945 0.7940 

15.1270 15.1158 
4.69M f.6980 

86.7460 86.7460 
3.4295 3.4295 

63.4920 63.4920 
1.4234 1.4234 

22.6587 22.6587 
4.2063 f.2063 

12.3810 12.3810 
1.9678 1.9686 
4.19 f.19 
3.9875 3.9875 

ı06.031'1 106.0317 
14.2857 H.2857 

2. 7268 2. 7268 
3.0825 3.0825 

830.- 630,-
23.6925 23.6925 

..ı 

Hayvan Borsasında 

Amerikada barsak fiyatlarinm düf 
mekte olması Avrupaya da tesir et -
mıştir. Barsakçılanmız, dün Türkofi.. 
se giderek görüşmüşler ve Almanya.
nın Türkiyeden gönderilen barsakla
ra verdiği kontenjanın bittiğini ~ 
!emişlerdir. Barsakçılar, Amerika ile 
ticaret anlaşması yapılıncıya kadar 
barsak ihracı için Almanyanın bir 
miktar permi verip vermiyeceğini 'ftl 
ya başka bir memlekete ihracat im-
kanı olup olmadığını ofisten somıtJI 
lardır. 

Av Derisi ihraca+. 
Av derileri piyasası tamamen dur

gundur. Şehrimizde istok artmıştır. 
Amerika ile anlaşma olmadığı için 
henüz ihracat yapılamamıştır. Yurtta 
senede 40-50 bin tilki derisi alındığı
na göre bu derilerin hepsi satılmamış 
gıbidir. Almanyadan henüz derileri
mize permi verilmemiştir. Piyasaımz 
da satılanlar da henüz ihraç olunama 
mıştır. Yerli piyasalarda yüz bine ya 
kın tav~ derisi bulunmaktadır. İlk 
satışlar 21 kuruşa kadar olduğu halde 
bugünlerde piyasada alıcı görünme
mektedir. Yalnız bir miktar zerduva 
ve sansara müşteri çıkmıştır. 

GÜMRÜKLERDE: 

ltalyan Adalarından· 
Y apllacak ihracat 

2/ 7005 sayılı kararnamenin 4 üncü 
maddesi hükümlerine uyularak tica
ri münasebetlerde bulunduğumuz E
ge denizindeki İtalyan adalanna bun
dan böyle yapılacak ihracat mukabi
linde, ancak bu adalar menşeli mal 
ıthal edilecektir. 

Bu kararnamenin meriyete girme
sinden evvelki tarihe kadar eski hü

Geçen cumartesı gunü hayvan bor
sasında kıvırcık ve karayaka denilen 

kümlere tevfikan basl 
kas muamelelen k 
resinde bıtırılecektır 

kıvırcığa yakın koyun satılmamıştır. 
85 beyaz karaman, 277 kızıl kara -
man, 334 dağlıç, 1152 kuzu, 111 öküz, 
bir inek, bir dana, bir boğa satılmış
tır. Canlı kuzunun kilosu ayakta tar
tılmıt olarak en aşağı 26 en yukan 
M ve orta fiyatla 30,80 kurustur. 
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- E et! 

Buharın daha sonra Sovyet Birli -
ğim parçalamak, Lehistana arazi ver
mek ve Almanyaya mühim bir hisse 
ayırmak için çalıştığını anlatmış, 

Rikof ta butun bunlan Tomskinin de 
bildığini ilave etmiştir. 

Lehistana Casusluk 

Miıddciumumi burada 'Rikofa sor
du: 

Lchistruı hesabına casusluk yap 
tınız nu? -

Rıkof cevap verdi: 
- Evet .. Yaptım. 
- Bu cnsuslugu bile bile mi yap-

tınız? 

- Ev t! Bunu Buharin de, diğer
leri de biliyorlardı. 

- O halde casusluk yaptığınızı iti 
raf ediyor musunuz? 

- Evet.. İtiraf ediyorum. 
İsticvap bu şekilde bir müddet da

ha devam etti ve Sovy,pt birliği için
deki casus şebekesinin Rikof ve Buha 
rin tarafından idare olunduğu tavaz
zuh etti. 

Ne Yapacaklarmış? 

• r ,ın 

Rakovski 
Buharin ve Rikof yine ifadelerinde 

itiraf etmişlerdir ki, Sovyet rejimini 
devirmek için memleketin hudutları
nı Alman ordularına açık bırakıla -
caktı. 

Bu sabahki celsede şahit Bayan 
Yakovleva dil}lenilmiştir. 

1918 denberi solcu kamünistlerin 

' 2 e 

arasında bulunmuş olan Bayan Ya
kovlevanın ifadesine göre, grupun şe 
fi olan Buharinin muayyen bir planı 
vardı: Sovyet idaresini, başta Lenin 
olmak üzere devirmek, Lenini, Sta
lini ve Sverdlofu tevkif edip öldür
mek ve solcu komünistlerle ihtilal -
ci sosyalistlerden mürekkep bir hü
kiı.met kurmak. 

Bu program, Buharin tarafından 
Moskova mıntakası parti bürosunun 
bir toplantısında izah olunmuştur. 

Fakat solcular, mağlup olup ta Le
nin taraftarları muzaffer çıkınca Bu
harin, bu baptaki hattı ha
reketin ilerisi için fena ola
bileceğini söyliyerek Bayan Ya
kovlevadan zaptın dosyadan çıka

nlarak yakılmasını istemiş ve bu za
bıt ta o zaman dosyadan kaldinlmış
tır. 

Bir Tekzip Daha 

Pnris, 7 (A.A.) - Krestinskinin üa
desine göre, kendisine Berlinde 1928 
senesinde mühim miktarda para ver
miş olan B. Alfred Rosmer, müddei
umumi Vişinskiye bir telgraf çeke-
rek, Krestinskinin bu iddiasını kati 
surette tekzip etmiştir. 

TAN 

. ? • r . 
Bu casusluk şebekesinin maksadı, 

Rusyadaki bütün tesisatı yıkmak, i
mar hareketlerini felce uğratmak ve 
memleketi parçalayıp dağıtmaktı. 

Buharin "Sosyal ihtilalciler,, adını 

alanlarla bu yolda teşriki mesai etti
ğini itiraf etmiş ve kapitalist ziraat 
usulünü kabul ederek çütçilere kar
şı takip olunnn siyaseti değiştirmeyi 
kararlaştırdığını anlatmıştır. 

Rusyada cereyan etmekte olan re-\ Onun için yakalanıp tevkif edildi
jim aleyhtarlığı muhakemesinin baş- ği vakit herkes muhakemesinin gizli 
maznunlnn "21,, kişidir. Bunların en olarak cereyan edeceğine ve idam 
başında da Rikof, Buharin, Yagoda hükmünün sessizce infaz edileceğiµe 
gibi şahsiyetler gelmektedir. Bir zahip olmuştu. 

Mukabil ihtilal 

Fransız gazetesi, bunlann hayat ve 
hal tercümeleri hakkında bazı malfi
mat vermektedir. Bu malumatı kıs--------

Daha sonra Buharin, 1936 men buraya alıyoruz: 
da Nikolnyevskinin hariçle te- Y agoda - Çeka azalığından Dahi
mns ederek kendi hesabına liye halk komiserliğine, Qradan da 
hazırlık yapmış, sosyal ihtilal posta ve telgraf komiserliğine geti-

rilmiştir. Uzun müddet ecnebi mem
ciler ve meteşviklerle münasebetleri leketlerde Çcka teşkilatı nam ve he-
ni mütemadiyen ilerleterek Sovyet • 

• ·x.ı ... ~ 1 ak b 1 sabına çalışmıştır. 
Bırlio .. .u parça ~m ve ya ~cı ar Bunun yıldızı, Zinovyef - Kame-
ra devretmek içın son tedbirlen al - f d b 1 d ğı ·· ·· ld ğu 

1 
şt ne avası aş a ı zaman sonmuş-

mıBş 0 tedu b"nlurlnan ahtmül~ ır. b. h-kJ-._ tür. Bu dava 936 senesinin ağustosa-
u ır e usası ır u u a··f ed K a· · · 937 . yına tcsa u er. en ısı nısan 

met darbesi yapmaktı. Buharın bu- tarih" d tc kif ed"lm" .,..; .. . . tc ist 1 h 1 ın e v ı ı"~· nun ıçın ror grup ar azır ıyor . . . . •. 
al ihtilfilcil · mlek t Dahıliye komıserlıgınden posta ve 

ve sosy erın me e e af k . rğ· irild" •. 
girenlerinden bir te~ şebekesi vü- telgr ·omıser ı me get ıgı va-
cude getiriyordu. kit esasen ihma~ ve halk_ düş~anlan-

na karşı temayul zanlarile şuphe al-
Buhnrinin bu yoldaki itiraflarını, ıt.ında bulunmakta idi. 

Rikof ta teyit etmiş ve bu suretle mu
kabil ihtilUl şebekesinin iç yüzü mey 
dana çıkmıştır. 

Müvaceheler 

Bugünkü muhakemede Buhnrin 
ve Hocaefi karşılaştırmışlar ve Buha
rinin Hocaefe sağcılnr bloku ile Al
man faşistleri arasında bir anlaşma 
mevcut olduğunu bildirdiği ve Hoca
efi de İngilizlerle mümasil bir anlaş
ma yapmıya memur eylediği anlaşıl
mıştır. 

Tas ajansına göre, Buharinin istic
vnbından anlaşılmıştır :ki, Karahan, 
sağcılnnn talimatı dnhilinde Alınan 

faşist mahafili ile ~üznkerelerde bu
lunmuş ve mezkftr Alman mahafili
nin şartlanm sağcılara bildirmiştir: 

l - Almanlara, Ru'syadan bazı par 
çnlıınn verilmesi, Fransa ve Çekoslo
vnkyn ile olan karşılıklı yardım pakt 
lnnnın feshi ve Almanya ile askeri 
bir ittifak akdL 

Sağc.ılar, bu şartlan kabul etmiş
lerdir. 

Devletin emniyet ve selameti eline 
tevdi edilmiş olduğu vakitler kendisi 
Sovyet cümhuriyetlerinin mareşalle
n sırasında sayılıyor ve onların sala 
hiyetine malik bulunuyordu. 

Yagoda, 1920 senesinde Çeka teş
kilatına girdiği vakit 29 yaşında idi. 
O tarihte bu ·teşkilat Çcka namı altın 
da yaşıyordu. Yagoda, bu teşkilatın 
kademe kademe bütün rütbelerini aş
mak suretile Menjinskinin ölümün
den sonra reisliğini eline aldı. 1920 
den 1936 ya kadar sabık reis bütün 
rejim düşmanlarının gözlerini yıldır 
mış ateşli bir şahsiyet olduğu için 
tevkifi keyfiyeti Rusyada büyük bir 
heyecan uyandırdı. 

Herkeste, yeri kolaylıkla dolduru
lamıyacak bir adam olduğu his ve ka 
naatini yapmıştı. Çcka teşkilatının 
en hurde noktalanna kadar nüfuz et
miş, dosya ve metot işlerinde ihtisas 
sahibi olmuş ve kendisinden hiçbir 
suretle hata sadlr olamıyacak yanıl
maz bir işgüzar olduğuna herkes i
nanmıştı. 

Buharin 1888 de Moskovada doğ
muştur. Bir muallimin oğlu idi. Tah
silini oturduğu şehrin üniversitesin
de bitirdikten sonra politikaya inti
sap etti. 

Buharin, Rusyanın en münevver in 
sanlanndan biri olmak üzere tanın
mıştır. Bir vakit k6mint ._, icra ko
mitesi reisliğini yapmış ve Stalinin 

Troçki ile mücadelelerinde Staline 
yardım etmiştir. 1929 da sağlan tut
muş ve şeflerinden biri olmuştur. 

Prnvda gazetesi başmuharrirliğini, 
kominternin icra komitesi resiliğini 
terkcttikten sonra İzvestiya gazetesi 
mesul müdürlüğüne gelmşitir. 

1932 senesi şubatında aktedilen 
parti kongresinde merkezi komite a
zalığına seçilmiş ve yeni bir siyasi 
faaliyete atılmıştı. 

1936 daki Zinovyef davasında bazı 

mücrimlerle ortaklık ettiği şüphesi 
üzerine gazeteyi bırakmış, biraz son
ra da tevkif edilmiştir. 

* Rikof - 56 yaşmdndır. En eski Bol 
şeviklerden biridir. 38 senedenberi 
partinin azasındandır. Bir köylü aile
sine mensup olmakla beraber Kazan 
üniversitesinde hukuk tahsil etmiş, 
profesyonel inkılllpçı olduğu için es
ki rejim zamanında yüzlerce kere tev 
kif ve nefyedilmişti. 

Rus inkılabından sonra milli cko 
nomi komiserliğine getirilmişti. 

1924 te Leninin vefatından sonra 
komiserler konseyi reisi oldu. Bu va
zifeyi 1930 senesine kadar yaptı. 

1928 - 29 da Buharinle beraber sağ 
cı muhaliflerin şeflerinden biri oldu. 
1930 da muhaliflikten nükiıl ettiği-

ni ifade ederek rücu ettiği için kendi 
sine posta ve telgraf halk komiserli
ği tevcih edildi. 

Yine Zinovyef davasında münase
beti sabit olduğundan sıkı bir tnhki

kat ve isticvaba tabi tutuldu ve neti
cede tevkif edildi. 

HAYRE"ıN 
f:İ~GR_ 

TÜR 
CUMHU 

A azm 
YENİ 

M üesseserqiz tarafından neş
. redilen Yeni Çocuk Ansik:

lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması lazım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sında ve ders dışında aradığı bü
tün malumatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlarına tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik: 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
clltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 
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mektep talebesine ayrıca tenznit 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için dr 
ğil, bütün ilkmclrtep öğretmen!~ 
için en kuvvetli yardımcıdır. ÇüD' 
kü bütün dersler bu eserde~ 
simlerle ve geniş maltıınat ile ~ 
ginleştirllmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edhıın~ 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu de*' 
durup. bize gönderiniz. Size be" 
dava bir broüşr gönder.irlz. Bu ~~ 
şür size Ansiklopedinin kıymetJJ"' 
anlatacaktır. 11 1 ı 

fSTANBULDA TAN MATBAASll'f> 

Ycnl Çocuk Ansiklopedisi ~ 
den bir tane göndermenizi ve nıtı" 
nlllmlere alt son fiyatının blldlnnt" 
nlzi rica ederim. 

laim: • • • ; : 
Adres: • : : : : 

• • • • • • • • . . . .. . . . . 
BU 

osu e 
AKŞAM 

C. H. artisi Beyazıt Kamunu Büyük 
MÜSAMERESiNDE 

Bolşevik zimtımdarlan arasında i- ~~~~~§~~!!~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~=~~~~=~~~~~~~~ daresile temayüz eden birisi olarak te ~ 

Emsalsiz programa ilaveten: 

lstanbul Bölge 
~ omLyonundan : 

N v'i ... liktan 

4 perde komedi 
ÇAGLAYAN 

M. B. Eksiltmenin 
L. K. T. G. S. 

L. K. 
İlk teminat 

1 • 240 16 75 14.3.938 pazartesi 14 301.50 Açık 
~ul Bolge San'at okulu talebesi için harici kostüm eksiltmeye ko

n .ı;.ı tur. Bu hususta gerekli durum yukarıya yazılmıştır. Cağaloğlunda 
y s<>k M<>ktepler muhasebecilği binasında yapılacaktır. Eksiltmeye gire
c I~l r Tıcact odasının 937 vesikasını taşımalnn ve 2490 numaralı kanu
nun mir ettil1i evsaf ve şartlan haiz olmalan lAzımdır. İstekliler belli gün 
-v aatt ızu geçen muhasebeciliğe ve şartnameyi görmek için de okula 
b urm rı ilan olunur. (1040) 

lakki edilmekte idi. 

eniz Yolları 
iŞLETMESi 

\centeleri: Karaköy Köprilbaşı 

i rel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 
zade Han. Tel 22740 --" 

ERSi N POST ASI 

Yalnız bu sefere mahsus ol
mak üzere bugün Mersin hattı

na kalakacak olan "SADIK.ZA

DE" vapuru Galata nhtıının

dan saat 16 da kalkacak ve lz
mire Perşembe sabahı varacak

tır. (1261) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
25.3.938 cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (753.89) 

lira keşü bedelli talebe ve öğretmen sanatoryomu su yolları açık eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname.. 
lerl, proje, keşif hüiasasile buna mütc!erri diğer evrak dairesinde görüle.. 
cektir. 

Muvakkat teminat (57) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarele -

rinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
eksiltme tarihinden bir hafta. evvel alınmış ehliyet ve ticaret odası ve
sikalarile gehneleri (1200) 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz Fen Dairesi Kadrosunda 210 lira maaşlı bir mimarlık 

münhaldir. 
isteklilerin mufassal tercümei hal kağıtlan, ikişer tnne Fotoğrafları ve 

diğer evrakı müsbitelerile müracaatları iltın olunur. (1231) 

s~~ 
.ANTİVİRÜS İLE TEDAViS~ 

PATI 

İÇ VE DIŞ BASUR MEMELE~I 
BASUR MEMELERİNİN HER rtJP 
iİ. TİHAPLARl/'11, CE RAHATLAfl 

FİSTÜLLERİ AZ ZAMANDA EYl E 
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SA L I H N E C AT l'nin K E S K 1 N K A Ş E L E R 1 üsütme, grip, nezleye ve aGrılara bire birdir. 
ıı=== 

1 ilk ve 10 luk 
kutulan vai-clır. 

. -

· ~mniyet Sandığı ilanları 

Taksitli Emlak Satııı 
SEMTl 

ltocamustafapaşada Sancaktar -
ha;frettin mahallesinde Kocamus
tafapaşa caddesinde esiı 148 ilA 
162 yeni 186 ili 196 No.lı 
kumkapıda Çadırcıahmetçelebl 
lbahalle inde Kumk.apı caddesin
de eaki 13 yeni 13 15, 17 No.lı 

Ayvansarayda eski Hocaall yeni 
Mollaaşkı mahallesinde Hamam 
IOkağuıda eski 43, 45 yeni 43, 4S 
No.h 

ltartaıda Meydan sokağuıda eski 
'1'1~ yeni 21 No.lı 
kuzıuncukta Çiftemeybane ve 
Bakkal elyevm Derefırını sokağın
da eski 2 Mük. 9 yeni 22, 22/1, 24 
No.h 

Cinsi Muhammen 
kıymeti 

Uç katta beş odalı bahçeli kAr 2500 
gir bir evin tamamı. 

Karabıçakmeyhanest demek- 1800 
le Arif şerbethane gediğinden 
D)ünkalip evvelce iki bap dük 
kAn ve maaoda bir bap dük
kinın, elyevm imalAthanenln 
120 hisse itibarile 39 biaesile 
itibari mezkiirden 8 bisaeııinin 
56 hisse tertibile 21 hissesi. 
İki buçuk katlı beş odalı kir
gir bir hanenin tamamı, 

tkt katta üç odalı ahpp bir 
evin tamamı, 

Uçer katta dörder odalı bah
çeli kirgir üç evin tamamı. 

500 

200 

3550 

1 - Arttırma 10---3-938 tarilıine d6pm perfe1!1be g(lnQ saat 15 te ya
Poecat ve gayrimenkuller en Çok bedel verenlerin üatünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu niabetinde 
P8J akçesi yatırmak lizımdır. 

3 - Arttuma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede se
~ mOsavt taksitte Ckienlr. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4' - Taksitl~ Meninceve kadar 11 a'l'rimenkul Sandı.ta birinci ~ 
de ipotekli kalır. (890) 

Türk Hava Kurum11 
BUYUK PiYANGOSU 

5. ci Keıicle 11 Mart 938 eledir. 

Büyük ikramiye : 5 O. O O O Liradır_ 

SELANIK BANKASI 
Alelade Heyeti Umumiye 

J~timmna Dflvet 
Sel&nik Banlra.ı Hiuedtarlan, T"ıcaret Kanununun 361 inci 

madde.ine ve EIM MukaTeleai abkimma ıöre, 1938 sen• Mar
tmm 31 inci Peqenıhe sünü eaat. 14 de Gal.ta'da Auikürazioni 
Generali lwnmdeki idare Merkezinde IUl'9ti &diyede içtima& da.. 
vet olunurlar. 

• 

RUZNAMEI MOZAKERAT: 

1 - idare Meclisi ve miirakip raporlarmm kıraati. 
2 - Bilinç.o ve kir ve zarar beabmm tucliki ile Meclüi 

idarenin ibrası. 
3 - Müddetl-1 hitam bulan Mecli•i idare lzalarmm y,.._ 

lerine JftDİden iza intihabL 
4 - Mecliai idare izaama, Şirketle icra.i muamele edebil

meleri için, Ticaret Kanununun 323 üncü maddeli mu
cı"'bince lizım gelen mezuniyetin ituı. 

5 - üki Memurin Tekaüt Sanclıjmm kat't surette taJi
yainin tıudiki. 

8 - Mürakiplerin intihabı ve ücretlerinin tayini. 
Llabl 8.29 Türk liralık 125 adet "A,, W... aenecline malik 

olup ta Heyeti Ummniyeye iftirak etmeyi veya temsil edilmeyi 
iatiyen hieaedarlar, bieee 1enetlerini, Heyeti 11ma•miyenin içtim&. 
mdan lbbl bir hafta evvel, yani 1938 Maıtmm 24 üncü günQ.. 
ne kadar: 

ISTANBUL'da: Şiıket Merkezine, 
ve ıs ,on nvel, yani nihayet 1938 Martının 17 inci gününe kadar: 

SELANIK'te : Sellnik Bankası Şube.ine, 
PARIS'te: Kambon Sokait 43 numarada "CREDIT FON

ClER D' ALGERIE ET DE TUNISIE" ye, 
PARIS'te : Boalenrd Haueemum 29 numarada: "SOCIE

TE GENERALE" e 
tenli elmelidirler. 

MECUSi iDARE .. 

Devlet Demiryolıarı ve Limanları isletme U. idaresi ilanlarr 
Sıvasta Cer Atölyeleri Müdürlük, Kapıcı ve Kantin blnalan elektrik, 

saat ve telefon telisatuım yapılmuı kapah zari wınlivla elrailtmAvP. kon

m\lf!ur. 
1 - Bu lflerirı kettf bedeli 7300 liradır. 
2 - UtekHler bu lfe alt prtname veAir evrakı Devlet Demlryollannııı 

Ankara, Haydarpqa ve Sirkeci veznelerinden 37 k\U'Uf mukabilinde ala
bilirler. 

3 - ır:biltme 18/3/938 tarihinde Cuma g(lnO saat 15 te Ankarada Dev
let Demfryollan Yol Dairellnde Merkez Birinci Komisyonca yapılacaktır. 

4 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşaltda yazıh teminat ve vesaiki ayni gün ve saat 14 e kadar Komıayon 
Reisliğine tevd1 etmif olmaları lAzırndır. 

A - 2490 Ayılı kanun ahklmına uygun 547.50 liralık muvakkat te
minat. 

B - Ba bnunun tayin ettilt ve80ralar. 
C - Bu gibi lf1er1 bapnmf oldutuna dair Nafıa Veklletinden musad-

dak ehliyet vesflrHı "518. "1()65H 

*** . 
Avrupa Hattında Yedlkule İstasyonunda yıkama ve yemekhane binası 

ile tahtan! geçit lnfUI ve Yeni mahaJJe İstasyonunda Ud bekleme mahal
li yapılmuı lf1er1 kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmUfhır 

1 - Bu lflerirı bflf bedeli 50.000 liradır. • 
2 - fatelrlOer bu ifa alt prtname ve lair evrakı Devlet Demlryollan

nm Ankara, Haydarpqa ve Sirkeci vemelerlndeD 2.50 lira mukabilinde 
alabilirler. • 

3 - Eksiltme 23.3.938 tarihlnde Çarşamba gQnil saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryollan Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapıla
caktır. 

4 - EblltmeJe girebilmek için isteklilerin •lıda yuıh t.ntnatı ve 
vesalld ayni gün saat 14 de kadar Komisyona tevdi etmif olmalan l&
zımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkAmma uygun 3750 liralık muvakkat temi
nat, 

B - Bu kanunun tayin ettlll vesllralar. 
C - Nafıa Vekiletinden musaddak ehliyet Yeldkası. "514.. "514.,; 

*** Ankara istasyonunda gazino bahçesi inpatı, tamimi, bnalizuyon, sa.; 
tenvirat tesisatı, yollan ve sair müteferri ameliyatı dahil olmak üzere 
kapalı zarf usuille eksiltmiye konulm\lf!ur. 

1 - Bu ifiıı kefil bedeli ceman 42500 liradır. 
2 - İstekliler bu ifa ait prtname ve sair evrakı Devlet Demlryo~ 

nm Ankara, Haydarpqa, Sirkeci, veznelerinden 212 kuru§ mukabilinde 
1 

M 1 L L İ R E A S U R A N S ~ilir~tme M. 3. 938 tarihinde perfelDbe gtbıtl 1aat 15 te Devlet De-
TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN : m1ryoııan yot datreslnde toplanacak merkez birinci koinisyonunca yapı. 

Şirketimizin 1937 seneai alelide hluedarlar umumi heyeti aşağıda ya- llıcaktır. 
alı maddeler hakkında gö~ ve karar vermek üzere 30 Mart ,1938 4 - Eksiltmiye girebilmek için lstekltlerln teklif mektuplan De birlik
ÇARŞAMBA günü saat ON BlRDE Ankarada Türkiye Iş Bankası Umum te 8f81ıda yazılı teminat ve vesa.Ud ayııf gün saat 14 de kadar komisyona 
Müdürlüğü binasında toplanacaktır. Şirket esas mukavelenamesi mucl- tevdi etmiş olmalan llzımdır. 
blnce umumi heyete iştirak edecek olan hissedarların hamil bulunduk- A - 2490 sayılı kanunun ahklmına uygun 3188 liralık muvakkat t.-

12 000 10 000 Liraldc n __ • le ı lan hisse senetlerini veya bunu müsbit vestblan toplantıdan bir hafta ev mlnat. t 

· ' · 'IKTllllllİlliiıiiiyiiie.;r;ıesi•=====~=lillilil;iiiNllİJılilİl==-~=~==:.::~~·B~~Bu·k;•;m;ın;u;n~ta=-'~-..:etti::ıw:.;ve~-:;..+Y>::·-:ede;:.~-~--""~vesfk= alar. ~~=.:;;;;~r.:v=::~~'~ vel AnkllAda .. ve Istanbulda Türkife hanında fir- J'- ıo• r----· 3-.w -fDn)--"UW--) 

ın erce kişiyi zengin eden aJmalan lAzımdır. Hlaedarlarm muayyen saat ve lf.lnde Anbrada bu· * * * 
lnnmalan illn olunur. 10. 3. 938 tarihlitden itibaren tam vagonla nakledilecek kasaplık ha)'-

bu piyangoya iştirak ediniz... Görütülecek maddeler : vanlara cari tenzilli tarife üzerinden aynca yüzde on t.enzılat yapılacak-
1 - idare Meclisi raporunun ok umnaflı, tır. (597) (1238) • 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve lıtah Kaynajl 

Cihan doktorlannm en büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendfk
ı.ı blnformilldilr. Kansızlık, lftahsızlık ve kuvvetsizlik. bilb•-a nev· 
rutem. ademi iktidar, mide ve barsak tdnbelUğinden doğan hazımsız. 
bk ve kabızlarda. · en birinci devadır. Tifo, grib, zatürree ve sıtma naka
batlerinde üç günde pyanı hayret tesirini gösterir. 

{l'EMİL) llboratuvan bu~ illcuu sayın mtışterilerlne tanıt
ınatıa müftehirdlr. Vücuda dinçlik, ~dudaklara, pembelik. cll 
ele taravet. saçlara ve g6zlere ateş ve parlaklık veren bu en blriılcl ım.

vet illcuu Afiyetle kullanımz. 

~---·Fiyat. 100 Kuruş ____ .. 

MÜHENDiS ARANIYOR 
Zonguldak Amele lirllğlnden : 
f.onıuidakta Amelebirliği ve sagl ık teşkilatına ait her türlü inşaat ve 

1lııllaata müteallik pl8n ve projpleri tanzim etmek, inşaat ve fenni tesi
~~ Kontrol ve müra\abesi nl Ytpmak üzere aylık ücretle ve hi
~ 7enilenmek üzere senelik mukavelelerle bir mühendise ihtiyaç 
~·Bu mühendisin hıpat işlerinde çalıpnıı olman prttır. istekli o
~-~ matl1ibeyl haiz bulunduklarını gösterir vesaik ısuretlerlni 
~ isteklileri AJ'lık ücret mlktannı ve vana bqkaca prt1annı 
~~upla Zonguldakta Amele birllilM martın sonuna kadar bll

llln olunur. (1234) 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Artlrma ve 
lksntme Komisyonundan : 
... ~köy Emrazı akliye ve asabiye hastanesinin eşyl deposunun çatı 
~tı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 23-3-938 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat 
thnai MuavenetMudurluğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 K if bed lı: M46 lira 75 kuruştur. 
vakk t Garanti 409 liradır. 

--~uA11"'e.le kailtme Bayındırlık l ri genel hususi ve fenni 18ı1:na-
hul iyle buna mut ferri d er evrak her gün komisyonda 

il tekliler carf seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı ka-
Yazılı belgeler ve bu işe benzer 5,000 liralık iş yaptıklanna dair İs

d Ul Nafıa Mudurluğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almıt ol
.., lan muteahhttlik vesikasiyle bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
l'l. 8 banka mektuplarlyle birlikte belli gün ve saatte komisyona, gelmele

(1174) 

2 - Bilinço ve kAr ve zarar hesa bınm okunması 
3 - Mürakipler raporunun okunması, 
4 - Yukarıdaki maddelerde yazılı evrak ve vestkalann okunmasını 

müteakip bu hususta ve temettüün tevzii hakkında müzakere icraslle 
karar ittihazı ve idare meclisi azasile mürakiplerin ve müdürler heyeti
nin ibrası, 

5 - Şirket eeas mukavelenamesi nln 24 üıieü maddesi mucibince müd 
detlerl biten idare meclisi azasının yerine yenilerinin seç~ 

8 - Müraldplerln seçilmesi, 
7 - Şirket esu mukavelenaliıesnln 32 inci maddesi mucibince, müd· 

detleri biten müdür ile fen müşavl rinln tayini. 

* * * 
1 Nisan 1938 tarıııın<len itibaren halka bir kolaybk olmak tlil!re afır

hlı elli kiloya kadar olan parça emtea ve eşyanın kayıtsız nakline dair 
olan tarife Mudanya - Bursa hattı na da tatbik edilecektir. Fazla tafsi-
lAt için istasyonlara müracaat edibnelidir. (596} (1239) 

• •• 
10-3-1938 tarihinden ltibereıı; yumurta, meyva ve sebr.elere aft o

lanlara iliveten diler amballJ sandıklannuı imalinde kldlanılmak uze
re muntazam boylarda keltlmfı ve bazırlanmıı tahtalara da, cari tenzil
ll kereste tarlfelll tatbik edlhnek auretile tenzilit yapllacaktır. (595) 

8 - Ticaret kamınunun 323 ve 324 üncli maddelerine tevfikan idare 
meclisi anmmn ~ kendi namla rma, gerek bafka firketlerin idare -
meclisi 8ZUJ veya müdürü aıfatile flrketimizle muamele yapabilmeleri

(1240) 

ne müsaade verilmesi, 
9 - idare Meclisi ile milraldı>lerln 1938 senesi hakkı huzur va tahsi

satının tesbiti. 

lıtanbul Deniz ncaretl MUdUrlilğBnden : 
Müdüriyet lçin yeniden mobilya yaptınlacaktır. Tahmin bedeli 2100 

liradır. Teminatı muvakkate 157 Ura 50 kuruştur. Bu işe talip olanlann, 
şartnameyi görmek üzere her gün Müdüriyet idare fl.lbesine ve ihale 
için de 18-3-938 cuma günü saat 18 da teminatı muvakkate makbuz veya 
banka mektubile Oalatada Deniz Ticareti Müdüriyetinde mtıteşelddl ko -
misyona müracaatlan l.lln olunur. (1172) 

lstanbul Onlvenltesi A. E. P. Komisyonundan: 
Birinci ŞfrOrjl kUnS1ine alını1Cak tıbl)l aletin açık eksiltmesi 21-3-938 

puanest günü saat 15 de yapılacaktır. 
ı.tekınerin 2490 Ayılı ihalAt Jwımıunda yazıb belgeleri ve 1755 lira mu 

hammen bedelbı teminatı olan 14 liralık makbuzlariyle Komllyoaa aelme
leri. Liste ve prtname her gün görülebilir. (1157) 

' 

s·öM MEhRndlsB AnN°K 
UMUMT MÜDÜRLO~ONDEN: 

Benlr••nı: me.tcesincle ve pntiyelerimbde istihdam edil
mek ÜW'e diplomalı ft tecrübeli İDfa•t IDiilıen&leri alına
caktır. 

Kendilerine ehliyetlerine ıCSre Gcret verilecektir. Talip o
lanlar 20/3/1938 tarihine kadar tabeil Ye bismet v•ilralarile 
birlikte Ankua'da Umumi MUdürliiiümiiH müracaat elme
leri. 

lstanbul Slhlal Müesseseler Artlrma ve 
Eksiltme· Komlsyomnclan: 
Sıvu Nümune hutaned için 1Azam olan 48 kalem d1fÇl malPmesi açık 

eksiltmeye konulm~. 
1 - Ebiltme Cal81ollunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdilrlüğ(l 

binasında kurulu komisyonda 23. 3. 938 çarpmba gwıü aaat 15,30 da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 2100 liradır. 
3 - Muvakkat pruıtt: 151 lira &O kuruftar. 
4 - İstekliler prtname ve listeyl her lfin komisyonda görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 Ayılı kanun

da yazıh belgeler ve ~ ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektuplarile birlikte belli gfin ve saatte komisyona gelmeleri. (1173) 

lstanbul inhisarlar 
Basmüdürlüğünden: 

Piyasada 1atılmakta olan taptprtofarm satıf fiyatları, 15 Mart 1938 tarf. 
binden itibaren lndirilecektir. 
Dlıkkanıarmda yakılacak ispirto .. Boyah kamineto ispirtosu" ve şişe 

içinde tuvalet ispirtosu satanlar; mevcutlarmı birer beyanname ile 14 Mart 
1938 akşamına kadar "Yakılacak lsptrtollra alt olanlar Kabatasta kAin 
Başmüdürlüğe ve Şişeli Tuvalet ispirto.una alt olanlar da en yakın satıf 
depolanna" bildlreceklerdir. (1184) 

Erkek Bir Daktilo Aranıyor 
En az orta mektep mezunu olupta memurin kanunundaki evsaf ha' 

lanlann ve gayet seri yaunlarm veslkalarile beraber her gun u 
kadar Tablmde OQng&- apartımanmda, İstanbul 'Nafıa Şirket ve m 
leler .... miifetti81llllne müracaat flY]emeJerl • (1212) 



ı~===============================================-========= 
J ağh ve yağsız acı badem, 
yağsız kar ve yarım yağla 

gece ve gündüz 

HASAN 
KREMLE 1 

Çilleri ve sivil· 

TAN 

Kendine beyhude yere 
eziyet e<!iyor! 

GRİP . 
Varken ıstırap çeki 

8 - 3 - 938 
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Şu bembeyaz, pırll pırıl dişli adın 

celeri ve leke· 
leri kat'iyyen 

izale eder. 
ihtiyarlan gençleştirir, 

BAŞ, DIŞ 
Ağrılan 

1 - Di:ı temizliğinin güzellikte ilk 
şart olduğunu anladığı için zekidir. 

3 - Beyaz ve temiz dişlere yalnıs 
RADYOLİN kullanmakla sahip ol~ 
cağını bildiği için görüşü isabetli vo 
takdir hissi kuv'\·etlidir. 

ve üşütmekten mütevellit bütün 
ağn, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı 

Z - Ağız bafzıssıhhasının ehemmi
yetini takdir ettiği için malumatlıdır. 

Her 

GRİ PİN 
Icabmda günde 3 kaşe alınabfiir. 

I 

gençleri güzelleştirir 
zaman 

MODERN 
iKi CI S 

Tayyarecmğin son tekCimülü 

ve son rekorunun akıDara hay

et veren ra amı, Fenerbahçe

geçirdiği müşkül anların iç-

HASAN ismine ve 

markasına dikkat. 

E MECMU ASI 
Si UGÜN ÇIKTI 
• yüzü. ideal kadın nasd olmah

dır? Çok dikkati calip bir mevzu, 
30 ve 40 yaşındak· kad nlara na
sihatler, bir vatan satan vezir 

• kimdir? 

PoRs katiRnin heyecanla ta- •ıı 
kibi, bilmecemizi kazanan-
lar ilh .. 

Müvezzilere koıunuz ! Ah-
• n11 ve mecmuanın zengın-

liğini görünüz. 1 
ASIPIN KENAN 
Romatizma ağrdarı 

İ<iin en iyi ilacstır. 
.. . 

-._;,. ... ' ' ~J·.ilİL .. 

Kenömi üşüt

müftii. Bir kaşe 

SE ALI 
aldı. Hiç bir 
ıeyi kalmadı. 

'I 1 
lstanbul Komutanhğı 

llônları 

!....---------------------= İhale günü talibi çıkmadığından 
İstanbul Komutanlığına bağlı kıt'at 
ihtiyacı için 600 ton yulafın kapalı 

zarfla ihalesi 18 Mart 938 Cuma gü
nü saat 16 da yapılacaktır. Muham
men tutan 34500 liradır. İlk temina
tı 2588 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda öğleden evvel görülebi-

ZENITH 
Bütün Avrupa ve Amerikada 
en fazla aranan Z e n l t h 
radyolarından üçüncü parti 

B A K E R 
MAÔAZALARINA 

gelmiştir. Tükenmeden evvel 
radyonuzu intibah ediniz. 

lir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz \_.._ ___________ ,,, 
veya mektuplan ile 2490 sayılı kanu ____________ .._. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı- •-• Annelere müjde --• 
lı vesikaları ile beraber ihale günü 
ihale saatinden en az bir saat evveli
ne kadar teklü mektuplarını Fındık
lıda Komutanlık satın alına komis-
nuna vennelerL "1089,, 

* Istanbul Komutanlığı birlikleri 

S. M. A. geldi 
Fazla istek karşısında piyasada 

· mevcudu kalnuyan büyük kutu 

kuUanınız. 

Kadınlıiı bir ~k bildi JnefÜ· 

Fı 
•ı katlerden. kurtaran ea birind 

em l sevgdimhdlr. Btıtlln rahat ,. 
emniyetle kullanılır. Biıderi J"fik 
sek saadetlere kavu~tunu. Tara 

nt ve lctafetimizi arttırır, gürbib evlid sahibi eder. Asabi 
hastalıklardan, rahun, nezle n iltihaplanndan, aybaşı 

ağrı, ancı ve kaşıntılanndan korur. iptidai ~kil olan 
bezler ve pamuk tamponlar mikrop ve felil: t yuvasıdır. 
Sakınınız ve bu tehlikeli idetınızden vazgeçinJs. Adet 
zamanlarında birıdk do tumm olan FEMİL ve BA~INI 
kullanmakla •ıhhatınızi ve vuvaDlZl.D aaadatim &Lrort. 
ediniL 

Hayvanatı için 80 ton yulaf satın alı
nacağından açık eksiltme ile ihalesi 
23 Mart 938 çarşamba günü saat 15 
te yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
4600 liradır. Ilk teminatı 345 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklileri -
nin ilk teminat makbuz veya mek -
tuplan ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesika -
lan ile birlikte ihale günü vakti mu
ayyeıtlnde Fındıklıda Komutanlık 

snpnalma komisyonuna gelmeleri. 

S.M.A. 
net - net 450 Gr. 
Amerikadan geldi. 
Sayın çocuk dok
torlarımız ana sü- ,.

Uş~tmekten husule gelen bütün ağrlları 
G 1 P 1 E L E 1 yi derhal geçırır. 

A Ş 1 D İ Ş ağrı1arma tesiri kat'idir. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Eczanelerden 1 - 12 lik ambalajlarını arayınız. 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
S hnalma Komisyonundan: 

tünün eşi olan ve 
A ve D vitaminlerini muhtevi 
bulunan S. M. A. yı annelere 
ehemmiyetle tavsiye etmekte
dirler. Her eczanede bulunur. 

Tafsilat için: 

Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

Ticaret Severlere Fırsat 
Suadiye Kaptan Arif ve Tunuslu 

sokaklarında, köşe başındaki bakkal 1 

•-••••-•••••• dükiını devren satılıktır. İçindeki 

(1251) 

TÜRK . Bay Irfana müracaat. 

ANTRASiTI · 
Fatih Sulh 3 üncü hukuk hfildrnli

ğinden: (936/70 T.) Ummüş (Hür
müz) terekesine ait vasiyetname kü
şadı için ölünün varislerinden olup 

Mükemmelen bütün ecnebi kok Yenikapı çeşme sokak 34 numarada 
kömürlerinin yerinit utabilir. Huriyeye gönderilen tebliğata veri-

Kaloriferlerde len mübaşir meşruhatmda Huriye -
Snlamandrnltırda nln halen ikametgAhının meçhul ol-

Her nevi sobalarda duğu bildirildiğinden 5--4-938 aa-
Mutfak ocaklarında lı günü saat 10 da Fatih sulh 3 üncü 

PAS T l L 

Soğuk algınhğı, nezle ve teneffüs 
yollarile geçen hastahklardan ko
rur, grip ve boğaz rahatsızhkla· 
rında, ses kısıkhğında pek faydahdır 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYoGLU - IST ANBUL 

Keşü bedeli 20023 lira 84 kuruştan ibaret ve Anknrada Jandarma 
Subay Mektebi civarındaki Jandarma kışlası plfuıındaki yerinde yaptı
rılacak bina 9- 3- 938 Çarşamba saat 15 de kapalı zari usuliyle ihale 
edilecektir. Bu yapıya ait kesünaıne ve sartnaıne ve tclerrwıt:ı hP..raün 
komisyonda görülebilir. 

hukuk mahkemesine gelmesi için teb 1 k M 1 ----·~ kullanılır. IkametgAhlara derhal uğ makamına kaim olmak üzere ,.---·~ Satı ı otor ar • 
teslim. Toptan ve perakende ilan olunur. Anadolu IOübü Büyükada şubesinde mevcut üç adet motör i-

Eksiltmesine girmek istiyenlerin 1501 lira 79 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya Banka mektubunu muhtevi tek~ mektuplarını en geç 
eksiltme 2ÜJlÜ saat on dörde kadar komisyona vermiş ol.malan. "927 .. 

satış merkezi: ki dinamo ve bir hurda motör sctılığa çıkarılmıştır. Talip olanla-
GILKRIST VOKER ve Şsı. LTD Sahibi: Ahmet Emin YALMAN nn Büyükadnda KJüp şube muhasebeciliğine müracaatlan ile 
Galata Yolcu salonu karşısında, Umumi Neşriyab İdare Eden~ motörleri görmeleri ve verecekleri fiyatları bir mektupla An-

Tahir han, Beşinci kat. S. SALİM karada Anadolu Klübü Müdürlüğüne gönderilmesi, fazla malU-
Telefon: 44915 Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet •••-•• mat sube muhasebeciliemden alınabilir. 

------------- Sirketi. Basıldıi!ı yer TAN matbaası 


