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Başvekilimiz General İsmet İnönü ile Hariciye Vekilimiz Dok
tor Tevfik Rüştü Aras dün sabah 9,20 de hususi bir trenle Anka
radan şehrimize geldiler ve Haydarpaşa istasyonunda Cümhur
reisi adına Başyaver B. Celal, Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, 
Varşova Büyük Elçisi B. F~rit, Vali B. Üstündağ, Emniyet Müdürü 
ve diğer hükumet erkanı tarafından karşılandılar. 
Başvekilimiz trenden inince B. Şük l --ı 

rü Kaya He birlikte Kalamışta Şükrü IB k •ı • • . 1 
rü Kayanın köşkline gittiler, orada QŞVe l zmzz 
bir müddet kaldıktan sonra Dolma 
bahçe sarayına gelerek Atatürk ta
rafından kabul edildiler 

Hariciye Vekili Dr. Aras ta Hay -
darpaşadan doğru Dolmabahçe sa
rayına giderek Şefimiz Atatiirkc ta
zimlerini arzetti, sonra da Perapa -
lasa indi. 

Başvekil İnönü öğleden sonra Flor 
yaya giderek deniz banyosu aldılar. 
Bu esnada Cümhurreisimiz Atatürk 
te Floryayı te~rif etmiş bulunuyor -
ı<u,ı.u. ~·~ ... t.U•I~ uu ıuuddcL l)UUl..Q.-

fakatlerine Bnşvel{llimizi ac hlarak 
otomobille Yeşilköye gittiler. Bu sı

rada Atatiirk kızi Bayan Sabiha Gök 

Kastomunuda 
Kastamonu, 15 (TAN 

muhabirinden) - Başveki

limiz ismet lnönünü Kasta· 
monuya davet için Ankara
ya giden heyet buraya dön
dü. Başvekilimiz, Ağusto

sun yirmisinde Kastamonu· 
;ra gelerek bir halta kala
aklarını tnidırmı1lerdır. 
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ilk ka<lın tan·arcc>imiz Ata. t , . · 

türk kızı Baan Sabiha Gökçen J • • 
clünYe.}llköyha\'atn~ydanm· ı· iş Kanununun ilk 
dan tan nresine sıçn) arak E _ 
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kişehire uçhı. Bu uçu5 esna-
sında Şefimiz Atatürk, yanla. i 
nnda llaşvekiliıniz de bulun· 
duğu halde, BaJ an Gökçene 
karsı çok derin alfılm göster_ 
diler \'tı uğurladılar. Resimcle 
görÜJ'Orsunuz: Bn)·an Sabiha 
Göriçen uçuşa hazır vaziyette ı i Atamızııı san;ı ile elini öpü- ı 

$ yor. Diğer rt'..simler dördün. t 

ı..:::.:~:a::~:: ............ i 
Hakimler Arasında 
Ankara, 15 (TAN) - Yakında ba. 

zı hfı.kim ve müddeiumumiler arasın. 
d h ıl ve becayı~lcr yapılacakur. 

Tatbik Günü Bazı 
Şikayetler Oldu 

iş DAİRESi 

HAKKINDA 
ŞEFi, ÜÇ MÜHiM NOKTA 

ETRAFLI İZAHAT VERDİ 

QYQn Sabı.ha G k d k ö çen ün Ü çen tayyare ile Eskişehirc harekete 
hazırlanıyordu. Şefimiz Atatürk bu 
uçuşla çok yakından alakadar oldu-

Hayli uzun süren tetkiklerden sonra kabul olunan İş Kanunu, 
dün sabahtan itibaren meriyet mevkiine girdi ve tatbik edilmiye 
batlandı. Dün ilk defa olarak işçi çalıştıran müesseseler, alakadar 
müfettişler tarafından kontrole başlanmıştır. Müfetti,ler sabah. 
tan aktama kadar, fabrika, imalathane gibi müesseseleri dolaf
mışlar, kanunun hükümlerinin tatbik tarzlarını gözden geçir
mişlerdir. 

11~tışa hazırlandığı esnada 

':----
iş Kanunu 
la+bika 
Baslanırken 

' 
Ahmet Emin YALMAN 

f\11 illi bir varlık sıfatilc mu
tltak kadderatımıza hakim ol. 
bi bakımından yeni ve mühim 

r ad t clu un atıyoruz. ş Kanunu, 
l\a rı~en ba,lıyarak tatbik sahası
'tt ~ıtrniştir. İş verenle iş alan 
haı~ tek başlarına karşı karşıya 
bi 1Yorlar. Devlet, aralarında 

r düıe h k ~ ·1· 'f •i . .. n ve a en amı ı vazı e-
\>erı~ gorüyor. Bu vazifeyi de filan 
ttı alan sınıfın menfaati bakı
b~~~an Yapmıyor. Elindeki ölçü, 
f11 , ~rı ınemleket ve milletin men-
-.qhdir. 
~!enıı 

•ının eketimizde kurulu meııfaat 
tUsu a.:1 Yoktur. Umumi menfaat öl
lanlll 11u en diirüst bir surette kul -
li iş ~k ve başka memleketlerde mil 
ların ~r~berliğıni bozan hnl ve şart
bUYUkıptıdadan önüne geçmek için 

lJ fırsatlara sahibiz. 

•Uıı~llrni menfaat ölçüsile ilk dii -
~ağh~ec k gaye de, vatandaşların 
llın. c:>ldır. Hiçbir Türk vatandaşı -
•a~1 sağlığını tehlikeye koyacak ar- •• 
tııa.Yı ıçınde çalışmasına razı ola -

' 

tar ve uçuş saatine kadar orada lau
lunarak ilk kadın tayyarccimizle gö
rüştüler, yükse~ iltifatlarda bulun -
dular ve kendisini uğurladılar. Bu es 
nada Başvekilimiz İsmet lnönü de Ba 
yan Sabiha Gökçenle görüşerek u
çuşları hakkında malumat aldılar. 

BAŞVEKILl.MIZ ŞARK 

VlLAY!ıJTLERINDE 
Başvekil !smet İnönü, evvelce de 

bildirdiğimiz gibi, bu akşam Anka -
raya dönecekler ve Şark vilayctleıi
mizi tetkik ınaksadilc seyahate çı -
kaeaıldardır. Başvekilimizin bu seya
hati esnasında Tunceli vilayetimizi 
de tet~ik edecekleri haber veriliyor. 

HARICIYE VEKILI BAGDADA 
GIDIYOR 

Hariciye Vekili Dr. Aras, yarın 
Bağdada gitmek üzere şehrimizden 
nyrılacaktır. İktisat Vekili B. Celal 
Bayar da bu seyahatte Hariciye Ve
kilimizle beraber gidecektir. 

Sümerbank umum miidiirü Nurul
lah Esatla maden tetkik ve nramn 
enstitiisü umum miidürü Reşit Os -
man Gençer Bağdaclda cereyan ede 
cek iktisadi müzakerelerde hazır bu 
lunmak iizere vekillerimizle birlikte ı 

(Arkası 8 incide) 

Geceki yangında itfaiye böyle çalışıyordu 

.. n Gece Beyazıtta 
1 Fabrika ile 1 O 

Dükkdn Yandı 
İstanbul, çoktanberi büyük yangınlardan uzak, rahat yaşıyor

du. Fakat dün gece Beyazıtta Çadırcılarda fışkıran bir alev ls
tanbullularda eski büyük yangınların korkunç hatıralarını ~an
landırdı. 

..................................... ·-···-·· .... - .................. - ...... - ... -··-···· 1 

i A • 
··---·I Dün geceki ~ angııını kısaca bL 

Jançosu şudur: 10 cliik'.\an, bir mo· 
bilya fabrika ı, bir ~dır dcpusu ta_ 
mamen ~andı, dört dükkan da hay
li zarar gördü. 

; Vatanılerın G zeteleri 
: 

;Tahrikat an Bı mamışlar! 

"ar. ~.~ıemlekettc çok yapılacak iş 
cak . Ufusumuz toprağa ve yapıla
.. ışe .. 
"allli . gore azdır. Her vücuddrul a- • 
t'akat Çalşma neması almak isteriz. 
atıase nıernlekct için de. fert için de 
~ltıa t'tnaye olan sağlık hududunu 

Adana, 15 (TAN muhab:rinden) - Şefimize tazimlerini 
sunmak üzere Halaydan Ankara ve lstanbula giden heyet, 
Hataya dönmek üzere buraya geldi. Heyet öbürgün Hataya 
giderek büyüklerimizin sevgilerini Hataylılaı·a bildirecektir. 

Suriyeden gelen son haberlere göre, Vatanilcrin gazete
leri mahut yaygaralara devam ediyorlar. Vatani reislerinden 
Şehbenderin riyasetinde evvelki gün Şamda toplanan bir he
yet Hatayda Araplık cereyanları uyanadırmak hususunda 
kendi akıllarınca kararlar vermiştir. Vatani gazeteleri bunu 
da fırsat bilerek tahrikçi neşriyata kuvvet vermişlerdir. Bu 
gazeteler lô.I arasında tamamen yalan ve uydurma haberler 
r.eşrediyorlar, Halayda türklerin gizlice silahlandırıldığı şek. 
linde rivayetler uyduruyorlar. 

Muharrirlerimiz yangın yerinde yap 
tıkları tahkikat neticesinde şu mali'ı
matı toplamışlardır: Yangın saat do. 
kuza doğru Beyazıtta Çadırcılar cad
desinin Abdülvehap Usere ile kardeş_ 
lerine ait ve Eskişehir adını taşıyan 
mobilya fabrikasından çıkmış, biraz 
sonra da itfaiye gelmiştir. Ji'abrikanm 
çatısı ahşaptır. lçinde kiilliyetli mik· 

rnak Şartile ... 

Çalışan bir insanın, vücudünün 
~eq iht~sgnri gıda, giyinme ve mes
~a~ 1Yncmı temin edecek kadar 
l1lbe:,cı olmalıdır. Bu kazancın; tec 
~in 1 

ve verimi arttıkça genişliye • 
e he:vkes emin olmalıdır. Her 

(Arkası 8 incide) 
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• tarda kereste, tahta parçası ve yongo 
vardır. Bu sebeple alevler pek çabuk 
büyümüş, kuvvetlice esen Şimal rüz. 
garının de tesirıyle etrafa iri kıvıl
cımlar uçuşmıya başlamış ve ortalığı 
koyu bir kızıllık kaplamıştır. 

=·············· .. ·•······························ .. ·····················•····································•···· 

Oğrendiğimize göre bu mobilya 
fabrikası Vehap, Hasan, ve Osman 
adlarında üç kardeşin malıdır. Bu üç 
kardeş ayni zamanda fabrikalarında 

<Arkası 8 incide) 

Bir muharririmiz dün iş dairesi şe - ... ·------------• 
fi B. Halük ile görlişcrek kendisin - -
den iş, işçi ve işverenler arasındalü 
kanuni mi.inasebetler hakkında ve iş 
kanununun tatbik şekli etrafında ma 

İnonu 
Vapuru 

Niçin 
Yandı 

lumat almıştır. 
Iş dairesi reisi iş verenlerle işçile

rin iyi bilmeleri lüzım gelen noktaları 
muharririmize söyle anlatmıştır: 

1 - Kanuna göre günde kaç saat 
çalışmak lazımgelir? Bugünden itiba 
ren mer'iyet mevkiine giren kanu -
nun 35 inci maddesi, her ne kadar 
kanunun şümulüne giren iş yerleri 
için 48 saatlik hafta mesai mUdde -
tini esas olarak tayin etmiş ise de bu 
müddetin ne zamandan itibaren ve 
hangi müesseselerde tatbik edileceği 
ni üç sene zarfında lktisat Vekfı.leti
nin çıkaracağı nizamnamelere bırak
mıştır. Bu nizamnameler çıkıncıya ka 
dar bu yıl içinde vekciletin vereceği 
emirlerle muhtelif iş yerlerindeki 
mesai müddetleri tcsbit edilmiş ola
caktır. 

Bu itibarla i!Ju emirlerin tebliğine 
değin iş yerleri bugüne kadar tat
bik etmekte oldukları çalışma müd
detlerini muhafaza edebilirler . 

ÇOCUKLAR, KADINLAR 
2 - Kadın ve çocukların (bilhas 

sa mensucat sanayiinde çalışanların) 
çalısma müddetleri ile gece çalışma 
vaziyetleri ne şekilde olacaktır? 

(Arkası 8 incide) 

• 
(işçiler ,.e iş sahipleri, kanunun 

diiııkü ilk tatbik gününii nasıl ge
çir<liler. Buna dnir röportaj ) azısı 
onwıcu sayfadadır.) 

Zehirli Man~ar 
Üç Kişiyi 
Öldürdü 

Sındırgı. (TAN) - Ilıcalı köyün
den Mustafa Çomağın k'arısı Hanife 
ve 12 yaşındaki kızı Fatma mantar 
toplamışlar, bunları pişirip ailece y~ 
mişlerdir. Fakat, zavallıların hepsi 
de zehirlenmişlerdir. Fatma ile kar
deşlerinden beş ya§ındaki Ahmet ve 
sekiz yaşındaki Ayşe ölmüşlerdir. 
Hanife de ölmek üzcrcdır. 

Geçen Perşembe buradan Mersine 
giden Denizyolları idaresinin Inönil 
vapuru Bodrum önlerinde birdenbire 
tutuşmuş, kaptan tehlikeyi sezerek 
vapuru sahile yürütmüş ve demirle. 
miştir. Yolcularla güvertedeki eşya 
tahliye edilmiştir. 

Yangın vapurun ambarlarından bi. 
rinden çıkmış, burası sımsıkı kapatı

larak sirayetin önüne geçilmiştir. Bu 
ambarda bir gaz kumpanyasına ait 
mühim miktar.da yağ vardır. \'apura 
gizlice patlayıcı ve yanıcı maddeler 
konulup konulmadığı tahkik edili. 
yor. Dumlupınar vnpuru diin sabah 
lnönünün imdadına gönderilmiştir. 

YENi MALUMAT 

Bodrum, J5 (Tan Muhabirinden)
Inönü vapurundaki yangın ikinci anı. 
bardan çıkmıştır. Ambar kapatılmış. 
fakat su hortumu işlememiştir. Am • 
barda zeytinyağı, mazot ve rakı var. 
dır. Yolcular güçlükle tahliye edilip 
buraya çıkarıldılar. Camilere yerleşti
rildiler. Kayıklar hepsini bedava ta
şıdılar. iaşelerini belediye temin cdL 
yor. Olü ve yaralı yoktur. Vapur hala 
yanıyor. 

ESİRCiLİK 
Tetkik ynzılarilc bü~ iik bir m11\ af

fakıyet kazanan tarihçi Ibrahlm llalc
kı bugün çıkan (Yedigün) de c.arl)e 
alım ,.e satınu hakkımla çok merahb 
bir yazı neşretti. Nadir lih halarla 
üslenmis olan bu yazı), bütün oku .. 
yuculanmıza ta\"siye ederiz. 
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Degişm·y 

• 

Asddı 
Anlcara, 15 (TAN muhabirinden) - Keski

nin Mahmatlı Bala köyünden Osman oğlu Ö

mer bu sabah saat 3,40 da Karaoğlan caddesin
de asılarak idam edildi. 

Ömer çavuşu sabah karanlığında Uç ağacın dibine 
!Urükliyen cürüm, iki öküz yüzünden çıkmıştır. 929 
senesinin Nisanında Ömerin iki öküzü çalınmış... ls
tiklal mücadelesinde uzun müddet çetecilik yapan gö
zü dumanlı Ömer, derhal tahkikata koyulmuş. Bütün 
şüpheleri, komşusu bekçi İzzetin üstünde toplanmış. 

- Bu öküzleri, demiş Ömer çavuş, mutlaka bu he
rif çalmıştır. Zaten eskidenberi bana karşı takındığı 

tavır ve harekette düşmanlığını gösteriyordu. Varıp 

.... 

• , 
sorayım. \ -----------------_.;.;.------------------------------------------------------------

Ve varmış sormuş. Fakat, bu so - s· H 1 A"' y k ruş pek hiddetlice olmalı ki, izzetin 1 r a m a 1 g ı r u 
içine bir korku düşmüş. Öküzlerden 

~::~;~~~';::'.•söyıemiş;ömerça Altında Can Verdi 
- Ben sana iki gün sonra diyece 

ğimi derim ... Katilin fiilindeki taam
müde mesnet olan bu yedi kelime 
lik cümledir. Ömer çavuş sözünü tut 
muş: iki gün sonra mavzeri kaptığı 
gibi İzzetin damına saldırmış İzzetle 
kansı yatıyorlarmış. 

Askerlikten kalma meharetiyle iz. 
zeti nişanlamış; tetiği çekmiş; fakat 
ölen, izzetin yanındaki karısı olmuş. 

Zaten birinci derecede izzeti sağ bı
rakmamıya karar veren Omer çavuş 
bir ikinci nişanlama ile onu da temiz. 
Jemiş. Ve karı koca yatakta ölü bulun 
muşlar. 

Idam karan 935 te Ankarada ve. 
rilmi-;; hüküm temyizce ve beş gün 
evvel de Büyük Millet Meclisince tas
dik edilmiş ... 
KATiLLE KARŞI KARŞil'AYIZ 

Mahkum saat üçte hapisaneden çı
karılacaktır. Biz bundan on beş dnkL 
ka evvel hapisanenin kapısının· önün. 
deyiz. Bahçede üç beş otomobil, ha
pisane arab:ı.sı yerlerini almışlar. Bel
li ki bütün tertibat alınmıştır. 

Gardiyanlar bizi hapisane müdürü. 
nün odasına çıkarıyorlar. Oda kala. 
b lıktır. Hapisa.ne müdürü, müddeiu
mumi muavini, adliye doktoru, polis 
jandarma amirleri, bir imam ... 

Mahkumun kovuşuna bakan gardi-
yanla konuşuyorum. 

_ Hissetti idam edileceğini, diyor, 
hem bugün değil daha beş gün evvel 
kendisine ayan oldu ... Hükmü, son de 
fa giydiği gün biz kendisini ufak bir 
sebep bulup arkadaşlarının yanından 
ayırdık tn, münferit hücreye götür. 
mek istedik. Kovuşa girdik; Omere: 

_ Kalk ta, Omer çavuş, müdür be. 
yin odasına kadar gidelim, dedik. Biz 
sanki kendisine: 

"- Omer çavuş hükmün tasdik e
dildi .. demişiz gibi atıldı: 

- Ya, dedi, demek ki bu son gü
nümmüş ha ... 

MAHKU:Ml'N Al\,_,ATTIIiLARI 

Koridorun bir ucunda kalabalık gö. 
rUldü. Katil geliyor. Uzunca boylu, 
40 - 45 yaşlarında, sağlam yapılı bir 
ndam ... Uzerinclc uzun bir palto, baca. 
ğında bir şalvar ve ayaklarında yeme. 
nı var. Başındaki kasketi alnını biraz 
nçık bırakacak şekilde arkaya eğroiş .. 
Elleri arkasında kelepçeli, fütursuzca 
yürüyor. 

Ayni pervasız hatta biraz da vakur 
adımlarla odaya giriyor, etrafına bir 
göz gezdiriyor. Bu anda en az yirmi 
kişinin bulunduğu odada ondan daha 
lfıkayt kimse yoktur. 

Sert bir sesle: 
- Selamünaleyküm arkadaşlar, di

yor. 
Müddeiumumi muavini kendisine 

idam olunacağını resmen haber verL 
yor, hareketlerine dikkat ediyorum. 
Acaba nğlıyncak mı, hayıflanacak m.ı 
bağırıp ortalığı velveleye mi verecek? 
.Fakat, o taraflı olduğu bile yok .. Müd 
deiumumi muavinini dinledikten son. 
ra: 

- Eh ne yapalım, diyor, madem 
öyle pek ala ... 

- Bir arzun, bir vasiyetin filan 
var mı, diyorlar. 

Ona da ayni pervasız eda ile cevap 

veriyor: 
- Hiç ne arzum olacak; vasiyetim 

de yok ... 
- Bir yerden alacağın, bir yere 

borcun filanın da mı yok .. 
Bu sualden sonra katilde ölüme kar 

Sırtta yük tatımak yüzünden dün yeni bir kaza olmuf, 55 yaf
larında bir hamal feci fek=Ide ölmüştür. Hadisenin tafsilatı tudur: 

Salih oğlu Mustafa Hurşit is- -

minde bir hamal, Gedikpafa ci
varından Aksaraya ağır bir ke

reste yükü almıfhr. Fakat tam 
Haaanpafa karakolunun önüne 
geldiği sırada havanın fazla sı-

Şoförler 
• • 
ltıraz 

cak ve yükünün çok ağır olma

sından dolayı üzerine fenalık gel 
mittir. Mustafa Hurfİt, sırtındaki 
yükü hemen mola yerine bırak
mıf, fakat, ani bir nefes darlığı 
gelmittir. Zavallı adam, beynine 

ve kalbine fazla kan hücumu yü
zünden bir iki dakika içinde ol

duğu yerde yığılıp kalıvermittir. 

şı bir tevekkül beliriyor. Hayattaki 
son saatinde belki de içinde bir iyilik 
daman kabardı: 

- Var, diyor, arkadaşlarımdan a
lacaklarım var ya... Onları almayın, 
kalsın ... Anamın ak sütü gibi hepsine 
hcliı.l olsun .. Yatağım filan da var .. 

Katil bu nokta.da birşeyi hatırlamış 
gibi birdenbire silkiniyor: 

- Yalnız Bayrama, hani tanırsınız 
ya bizim Bayrama 50 kuruş borcum 
var. 

Hapisane müdürü: 
- Peki onu ben veririm diyince yL 

ne yerinden sıçrıyor: 
- Ne münasebet efendim, diyor, 

benim şunun 9urasında şu kadar pa. 
ram var. Nah sok elini şu yeleğimin 
cebine .. Çıkar keseyi.. Benim param 
dururken borcumu sen niye veresin?. 

Parasını çıkarıyorlar. Sayıyorlar. 
50 kuruştan fazla bozukluğu var .. 
Bayrama borcunu ayırıp baş gardiya
na teslim ediyorlar. 

Bir an sessizlik oluyor, sonra, imam 
ilerliyerek dini telkinlerde bulunuyor. 

SEllPA YOLUNDA 
Nihayet: 
- Haydi, bakalım, dediler. Gidiyo

ruz. 

- Haydi buyurun, diyor, öne dil. 
şüyor. Geldiği gibi dimdik koridordan 
geçiyor. Merdivenleri iniyor. Hapisa. 
ne arabasına .. Otomobil dar, tozlu, 
yollardan seke seke geçiyor. 

Biz de bu otomobili takip ediyoruz. 
Saat 3.30 ... 

Olümü gözle görmek. kulaktan din
lemekten çok farklı.. On metre önü
nüzde bir insanın otomobil süratile 
ölüme doğru gittiğini. on metre arka
dan takip ediyorsunuz, görüyorsunuz. 

Karaoğlan caddesi. bu saatte tıklım 
tıklım dolu .. Mahkum arabadan atlı.. 
yarak iniyor. Serbest adımlarla seh. 
panın altına geliyor. Etrafına bir göz 
atıyor. Beyaz gömleği giyiyor. Sonra 
müddeiumuminin okuduğu ilamı rlin· 
liyor. Bir aralık, yavaş sesle ağzından 
~ıkan şu sözleri duyuyorum: 

- Bu kadar yazınca bir adamı ta
bii asarlar, sonra etraftaki kalaba
lığa dönüyor: 

- Haydi Allahaısmarladık arka. 
daŞlar, hepiniz aakkınızı helal edin, 
diyor. 

Mahkum sehpanın altındaki masa
ya adeta sıçrar gibi çıkıyor. 

Ilmiği boynuna geçirecek adam ya
nında bekliyordu. Ona dönüyor: 

- Aman evlB.dım, düğümü arkaya 

Ediyor!ar 
Otomobillerin yıllık fenni muaye· 

nelerine dün başlanılmıştır. Plaka 
resimlerini ödemiyen otomobillerin 

plakaları geri alnımaktadır. Belediye 
niru,· ... bu hareketi şoförlerle beledi
ye muayene heyeti arasında gürültü 
ve itirazlara yol açmıştır. 

Fakat, belediye kararında ısrar 
göstermiştir. Şoförler, bu vaziyet 
karşısında alakadar makamlara baş 
vurmıya başlamışlardır. 

----------
Türkkuşu Kampında 

imtihanlara Başlandı 
Türkkuşunun aRmi kampında dlin 

imtihanlara başlanılmıştır. Bu imti
hanlar dört gün sürecek ve kazanan 
lar Temmuzda Inönü kampına gönde 
rilecektir. 

Eski Mülkiye Binasında 

llkmektep Açdacak 
Eski Mülkiye Mektebi binasında 

yatılı ve paralı bir ilkmektep kurula
caktır. Buna mukabil Balmumcu çift 
liğindeki Dumlupınar yatı mektebi 
kaldırılmıştır. Yalnız bu çiftlikte tra 
bomlu çocuklar için hususi bir 
klinik açılmıştır. 

Sandalda Bulunan Çocuk 

Evvelki gün Müdanya civarında 
Tirilye sahillerinde dolaşan gümrük 
muhafaza memurları, içinde 12 yaş
larında bir çocuk bulunan başıboş bir 
sandala rastlamışlardır-. -Çocuk Is -
tanbul J-':asköyde oturan Torosun 
oğlu Sergis olduğunu söylemiş, pa -
çavra toplamak için ada açığına gel
diğini, fakat akıntıya kapılarak bu
ralara kadar düştüğünü anlatmıştır. 

Çocuk tahkikat için Tirilye kaza
sına teslim edilmiştir. 

getir de birdenbire gidivereyim, diyor. 
Gider ayak bir de ricada bulunuyor: 

- lskemleyi de ayağımın altından 
biraz ağırca çekiverirseniz .. 

Ve mesleğinde ihtısas sahibi insan
ların haliyle, bir cellat, ilmiği başına 
geçiriyor, iskcmleyı yuvarlıyor .. 

O kadar ... 
Adliye doktoru Pahri Ecevit, 11 in

ci dakikada yokladığı nabzı, durmuj 
buldu .... 

KEMAL ZEKi 

Antep, <TAN Muhabirinden) 
Kilisin Karaali mahallesinden Isma
il, hakkındaki idam kararı infaz e
dildi. Katil, pazar yerinde hazırlanan 
daracına asıldı .. Ismail, katil madde 
sinden evvelce l 5 seneye mahk{}.m ol· 
muştu. 1934 yılında hapisaneye ka
çakçılık suçu ile gelen kardeşi Ahme 
di de iki buçuk mecidiye yüzünden 
öldürmUştU. 

r 
Halde fazla resim alınması yüzünden du~~ 

lan şikayetleri, Belediye lktısat Müdürliif 0 

tetkike devam ediyor. Müstahsillerin şikayete
rini anlatmak ve tedbir alınmasını istemek uze· 
re fehrimize bir heyet gelmiftİr. Belediyede "e 
halde bu heyetin iştirakile birkaç toplantı ya· 
pılmı,tır. 

Toplantılarda belediye, halin işleme şartlarile ııJill~ 
sı icap eden resimleri anlatmış, müstahsiller de kçn 
dertlerinden bahsetmişlerdir. Bu arada müstahsil1CÇ 
den bazı sualler sorulmuş, neticede kendilerine şeh~ 
Meclisi toplanıp yeni bir tarife yapmadan rcsiIJller 
miktarında ve alma şekillerinde hiçbir değişiklik ~
pılamıyacağı anlatılmıştır. Maamafih belediye ınc ~ 
sin tekrar açılmasına kadar tetkiklerini bitirecek 'ıc 
müstahsilleri memnun edecek bir tarife hazırlıyacB ~ 

..--------------------- / tır. Müstahsiller, yerlerine dönıniif 
!erdir. . ı.ıı 

l Müstahsiller heyetı, beledıycn • 
istediği maliımatı bir ay içinde baıJl°1' 
lıyacak ve tekrar şehrimize gelcre 
yeni esaslar tesbit edilecektir. 

Bunaltıcı sıcaklardan herkes ken 
dini plajlara atıyor. Yukarıki re
simlerde Florya plajında serin· 

liyenleri görüyoruz. 

Trenlerde 
Ucuzluk 
Basladı 

' Dün Haydarpaşa - Gebze hattı 
trenlerinde yeni tenzilatlı tarifenin 
tatbikine başlanmıştır. Yeni tarifede 
üç mıntnka vardır. 

Birinci rnıntaka: Haydarpaşa, 
Göztepe, l{ızıltoprak, Suadiye, Eren
köy, Maltepe. P~dik. Bu istasyon
lar arasında birinci mevki yalnız git
me veya gelme 10, ikinci 7, ve üçün
cü beş gidip gelme birinci H, ikinci 
10 ve üçüncü de 7 kuruştur. 

!kinci mıntaka: Haydarpaşa, Mal

tepe, Ercnköy Pendik. Gidiş veya ge
liş 14, 10. 7 gidiş geliş 20, 14. 10 

kuruştur. Uçüneil mıntaka: Hay -
dnrpaa _ Pendik ve Pendik - Gebze 
hattıdır. Burada gidiş veya gelişler 
20, 14, ıo ve gidiş geliş le 30, 20, 14 
kuruştur. 

ilkmekteplerde 
Karneler Dağıtddı 

Dkmekteplerin beşinci sınıfların -
daki talebeye karneleri dağıtılmıştır. 
Geçen tnlebe ile ikmale kalanlar bdlı 
olmu§tur. Ikmal imtihanlarına Cu -
martesiye başlanacaktır. Diploma-

Bir çoban 
Çiynendi 

E vvelki gün Edirne 
treni Karklarelinin 

Taşağıl mevkiinde 243 üncü 
kilometrede bir çobanı çiy
nemiştir. Çoban trenin önü
ne birdenbire çıktığı için 
makinist manevra yapmıya 
vakit bulamamıftır. Zavallı 
adam parçalanmıf ve derhal 
ölmü~tür. 

Türk • Bul9ar 
Trenlerinde 

Tarife Birliği 
Türk - Bulgar tren tarifelerini de-

ı:TisrtjT.fYIP.lr 1cın C)l.1• .... lınmlı:ıvon a7.:1• 

ları, evvelki akşam Edirneye gıtmiş-

lerdir. Trenlerdeki nakliyat servisle
rini ve Türk - Bulgar hududundaki 
muamele ve değişme usullerini tet -
kik edecekler ve yarın şehrimize dö
nerek yeni anlaşmayı imzalıyacaklar 

dır. 

Gaz ve Benzin 
Ucuzluğu 

Gaz ve benzin resirr lerinin indiril

mesi hakkındaki kanun projesinin 
kabulü piyasada sevinçle kar§ılnil
mıştır. Kanun neşri tarihinden itiba

ren tatbik edileceği için alakadarlar 

ellerindeki malların miktarını tesbite 
başlamışlardır. Son ucuzluğun esas
ları, Vekiller heyetince hazırlanacak 
bir kararname ile tesbit olunacaktır. 

• • Pazar Ruhsatıyesı 

Almıyan Yerler 
Pazar günleri açrk kalabilecek yer 

!erin yeni Pazar ruhsatiyelerini alma 
lan için verilen mühlet bitmiştir. 
Bundan sonra yeni ruhsatiyesi olmı
yanlar cürmümeşhutd mahkemesine 
verileceklerdir. 

itfaiye Müdürü Döndü 

Kabzımalların vaziyeti 
düzeltilecek ,..,el 

Halde çalışan kabzımallar e' ııtl 
ce hiç kayıt ve şarta bağlı oınıııd !<• 
iş görüyorlardı. Yeni ha.I yapıldlı-I· 
tan sonra belediye halde dükkan ~ 
ralıyacaklar için bir takım şartl 
koymuş ve bu şartları kabul ede~ 
leri hale almıştır. Fakat, buı;ll 

uJ• 
mukavelerle kabzımallık ve hal ın dJl'· 
meleleri intizama sokulamama~tn U 
Belediye kabzımallığı müstahsıle J1l 
fit bir meslek haline getirnıiye ':~ 
ha.I işlerinin intizamla yürümesi iÇl 
kanuni müeyyideler bulunmasıntı. t~' 
raftardır. Bu itibarla bir kanun lM:; 
hası projesi hazırlanmaktadır. p~J. 
de müstahsille kabzımalın ve beledi 
ye ile kabzımalın biribirlerine ıtıı1 
ka?lılıklı hukuki ve idari vaziyet~; 
rini tesbit eden maddeler vardır. ~ 
nun layihası projesi yakında biti~~ 
rek Dahiliye Veka.Ietine verilecek 

DUll\ 11 ... -ıı v 11"111 tı'm~ l'l"ll ıını 1 .. 
Bittı Yarışları 

Balkanlararası otomobil ya~~ 
neticelenmiştir. Yarışa şehrinı1Z c 0 
giren Bayan Azize, btün Bo.llt:ııı 
memleketlerinden itılirak eden kil lW 
!ar arasında birinci olmuştur. , 
yan Azize yarışlara Istanbuldan ~ • 
ren kafilenin de birincisidir. Erke ~ 
ler arasında birinciliği bir Romıııı~ 
kazanmıştır. Umumi tasnifte J3a) 
Azize beşinci olmuştur. ~ 

~ ........... 

..... 

D evlet Demiryollan biitün ırır~ 11 
ve çiçek fidanlnnnm unkl! ~cet. 

yeni ,.e tenzilatlı bir tarife tntbil> 
miye ba~lamıı>tır. . ,~ 

Ş ehrimlzdc bulunan gUmı:111~Llıı 
inhisarlar miisteşan Adıl, if 

Haliçteki tamir atelyelerini geıJll 
tir. 

• · tıl' 

B üyükndadaki eski l:'at Ktü~1~ bil' 
nasmcla diin, Anadolu ı~ıU 

nün bir ı;ubesi açılım!']br. 

• rıı••eJ 

Londra, Paris, Berlin ve Viyanada 
bir tetkik gezintisi yapan itfaiye mü
dürü Ihsan, şehrimize dönmüştür. Ih 
san Avrupa itfaiye teşkilatı hakkın-

F e tivalde ~·apılar.ak be~11e! 1~ 
güreş miisabakalnrına f'iJtrJ'IP 

diya, }}dooyn ve LetonyadnJI 
~önderllecektir. _ _ _ _ ~ 
...,..._--.......,..,....ZSA&VZVZ U 

da bir rapor hazırlamaktadır. . ~ 
======================================~ .... ...,. 
ı······································••...+•.....-.+ 

t TAKViM ve HAVA_.. : ..................................................... . 
\ 

16 Haziran 193 Bugünkü Hava: BULUTLU 
AR AMBA ----:2 

Yesilköy meteoroloji istasyonun - 6 ncı ay Gün-;-30 Hızır: 4 
3 

dan alınan malumata gör~. A';mgün Arabi 1356 Rumi ı30 
havanın mutedil olması, ruzgarlann . 11 S 
muhtelif istikametlerden orta kuv- Rebiülahır: 1 Hazıra914 
vette esmesi muhtemeldir. Güneş: 4,28 - Oğle: 1~'4 :ı 

lar, ikmal imtihanları bittikten son- Dünkü Hava 
Ikindi: 16,15 - Akşam: l· ·

01 Yatsı: 21,41 - 1ms~ 
ra dağıtılacaktır. · Dün hava, kısmen açık, kısmen 

Sanat okullarında dünden itibar.c-11 kapalı geçmiş, suhunet ve hava 
ameli derslerden imtihanlara başla - tazyiki arasındaki farkın çokça o
nılmıştı~: U~iversitede ara imtihan- ı ıuşu yüz~n~en. sıca~lık bi~ ~n evvel 
lan bugun nıhayet bulacaktır. ki siddetını hıssettırmemıştır. Hara-

• ·g(9tı 
ret, en çok 27, en ruo: 16 sarıtı JO 
hava tazyiki 761,3 milimetre )<S) 

lunmuştur. 
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Bilbao Dayanıyor 
Fakat Asiler Şehre _J 

Ateş Yağdırıyorlar 

lnönU 
Millet 
Meclisi 

Kürsüsünde 

Blum, Frangı Kurtarmak 
İçin Kabinesini 

J Tehlikeye Soktu 

Londra, 15 (TAN) - l•panya a•ilerinin Bilbao' yu ifgal ettik
leri ve fehri düşürdukleri hakkında yaptıkları bütün fayiaların 
aı/ı olmadığı bugün asilerin kendileri tarafından itiraf olunmuf
tur. Bcuk cephuincle muharebe ficlcletle clevam etmektedir. A•İ· 
ler bugün Bilbao'nun cenubu garbi•incle olan Kalclagana'yı işgal 
ettiklerini bildiriyorlar. 
k Asilerın tebliğlerine göre Mungia mevkii de işgal o:u~~uş ve asilerin 
bılıseye girmeleri üzerine.kilisede ve birçok binalarda ınfılaklar olmuş ve 
dırçok asiler ölmü§tür. Hükfımetçiler buradan çekilmeden evvel buralara 
ınaınitler koymuşlar ve asilerin şehre girmesinden ;Jir saat sonra bunla

ra ateş vermişlerdir. 
t Asiler. Bilbaoda her taraftan taar- ı 
duza devam etmekte şehri ihata e- ru··rk Alman 

en bütUn tepelerden şehrin üzerine • 
:leş Yağdırmaktadırlar. Ana.rşistle • 
kın bir takım müfrit hareketlerine 
il~rşı gelmek için Bilbaoda örfi ida~·e 
an olunmu§tur. 

Ticaret 
Muahedesi b·~Üdafaa devam etmektedir. Şehir 

e~ a mukavemet gösteriyor. Milisler 

y erindeki bütün vasıtaları kullanı • • Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)
~r ve şehir mühacirlerle dolu old:.ı- Yeni Türk_ Alman, ticaret ve kle· 
f.!dj halde halk sükünctini muhafaza ring muahedesinin esaslarını hazırla. 

Yor. Asilerin tayyareleri bugün 
§ehrin .. mak üzere 3 Temmuzda Berlinde ba§-
h lk uzerine beyannameler atarak lıyacak müzakerelerde Türkiyeyi, tem 
da ı teslim olmıya davet etmişler- sil edecek heyet Haziranın son hafta 
ır. liavasın aldıgy ı en son haberlere 

gor B sında şehrimizden hareket edecektir. 
h e ilbao etrafında vuku bulan mu Türk heyetine lktısat Vekaleti müste
,,arebe1crden sonra Basklar yavaş ya 
v:ı., şarı Faik Kurtoğlu reislik edecektir. 
1 -Y gevşemişler ve teslim olmıya baş 
aınışlardır. Müdafaa hattının yarıl- Heyette Hariciye Vekaletile Türko. 

"'as fı'sten ve Cü'mhurı'yet Merkez Banka-
b . ., ın.danberi Franko ~uvvetlerinin 
eş lbın esir aldıkları bildiriliyor. sında.n da birer mümessil bulunacak· 

t.'r l3ask ~aşvekılinin şehri teslim için tır. 
t ~anko ıle hususi müzakereler yap -
şıgı ve Frankonun şehri bili kaydü 
"'art. teslim almak istediği söyleniyor ,.. 
ha da bu haberin mahiyetinden şüp -
4-1;, .. edılınektedir. Bask nazırlarının 

Metaksas 
Yanyada Bir 

Nutuk Söyledi 
.. . 

:ik~~una kad~r ıd~~y;-k;-;~;-;~;. 
13.? anlaşılıyor. 

ka ıl:>aodaki mühacirler Santander'e 
rıı ç~ak. için her vasıtadan istifade et 
dı~ edır. Şimdiye kadar 20,000 ka
ler Ve Çocuğun bu §Chre gönderrildik 
lla 1 Bask Dahiliye Nazırı tarafından 
il n olunmuştur. 

.\ 1(. llUKUMETI INGILTEREYE 
l . MURACAAT ETTi 

tQ ngııtere Hariciye Nazırr Mister 
~a en bugün Avam Kamarasında be
~att~ bulunarak Bilbaodaki kadın, 
Çı Uk ıhtiyar ve rehinelerin nakli i
b~ Bask hükumeti tarafından vuku 
ll an müracaattan bahsetmiştir. 
d~. Başvekili bu müracaatnamesin
\ıe k ılbaoda sürü sürü tayyarelerle 
rıı U~etli bataryalarla bomba~dı ~ 
ın:n edılmesinden dolayı, muharıp 01 

Atina, 15 (Hususi) - Yanya bele. 
diyesinin §erefine verdiği ziyafette 
bir nutuk söyliyen Başvekil Metak
sas, 4 Ağustostan evvelki Yunanis
tanın ahvalinin bir hulasasını yapa
rak bundan sonra Yunanistanın bir 
daha bu vaziyete düşmesine imkan 
bulunmadığını söylemiş ve müteakı • 
ben, Yunnistanm harici siyasetinden 
bahsederek "biz, sulhçü bir milletiz. 
Fakat bize ait olan şeyleri son nefesi.. 
mize kadar müdafaa etmeye azmet
tik. Lüzumu halinde Balkan mütte
fikleri dostlarımıza yardım etmek ta
ahhüdündeyiz. Bizde onlara ait şeyle. 
rin daima muhafazası için kendilerine 
yardım edeceğiz . ., demiştir. 

!etin son anlaşmasını neşretmiş ve İs 
panyada döğüşen iki tarafa tebliğ et
miştir. 
Anl~mada, bir hadise vu«uunda 

kontrolcu devletlerin müşavere yo
lile tedbirler alacakları bildirilmek -

lnönüne ittifakla \·e al
kışlarla reyini \·erdi. 

Ya Kabine Kurtulacak Yahu+ ta Frank. Fakat 
Fransa Başvekili ikisini de Kurtarmak İstiyor. 

Paris, 15 (TAN) - Franıa Batvekili B. Blum hem frangı hem 
de kabinesini kurtarmak istiyor. Fakat bu pek kabil olacak gibi 
görünmemektedir. Blum, timdiye kadar frangı kurtarmakla uğ
raştı. Fakat bu arada kabinesinin mukadderatım tehlikeye sok. 
mut oldu. F ranıada iktidar mevkiinde bulunan halk cephesi. 
timdiye kadar geçirdiği imtihanların en çetini ile yüzyüze gelmit 
bulunuyor. Halk cephesi ve bu cephenin hükumeti timdiye kadar 
birçok buhranları yenmit. vaziyetini ıağlamlamıya muvaffak ol
muf ise de bu defa. eti görülmiyen bir vaziyetle kartılatmakta
dır. Bu yeni ve çetin vaziyete aaik olan ıebep hükumetin parla
mentodan istediği yeni ıali.hiyetlerdir. 

Hükumet mali i§lerin ıslahını temin etmek franga ve umumi krediye 
karşı yapılacak bütün taarruzları menetmek için kararnameler çıkarmak 
ve btitün tedbirleri almak için, salahiyet istemekte ve bu salahiyetlerin 
içtima devresi müddetince ı;ürmesin e lüzum görmektedir. 

1 
Haber verildiğine göre hükümet 

RUS DIŞ TiCARET k~mbiyolan kontrol etmiy~cek ve I~: 
gıltere - Fransa - Amerıka para ıtı 

KOMiSERi AZLEDiLDi lafına sadık .. kalacaktır. Yi~e verilen 
haberlere gore Fransa Mahye Nazırı 

Moskova, 15 (A.A) - Tas Ajansı, 
Dı§ ticareti komiseri B. Rosengoltzin, 
başka bir memuriyete tayin edilmesi 
üzerine, vazifesinden affedildiğini bil 
dirmektcdir. 

Cenuptaki Veba 
Adana, 15 (TAN) - Cenup hudu

dumuzda başlıyan veba mücadelesi 
devam ediyor. Sirayet tehlikesinin 
tamamen önü alınmıştır. Aşıya de
vam ediliyor. 

Fransız sermayelerinin spekülasyon 
maksadiyle harice çıkmasına mini ol· 
mak için banka muamelelerinin kon. 
trolüne müteallik bir sistemi teklife. 
decektir. 
Diğer tedbirler arasında şunlar 

vardır. 

Irat vergisinin, posta ve şimendifer 
tarifelerinin arttırılmasile 5 milyar 
kadar munzam bir varidat temin edi
leceği tahmin olunmaktadır. 

f"'"~~ HAMIDIYEMİZ ~-...-..~ .... ~ .... 

~ DOST YUGOSLAV~ .. ~ .• ~oub- ~ 
,. BelgraJ, 15 (TAN) - utlıfeti ...... -...,.... "'"" ~ 
: Türk denizcileri mektep ge- roımik'teki Deniz Mektebi ~ 

Dün ittihaz edilmiş olan kararlar. 
bu sabah Reisicünıhur riyaseti altın

toplanacak olan nazırlar meclisinde 
tasdik edildikten sonra B. Leon Blum, 
kanun layihasını mebusan meclisine 
tevdi edecektir. 

Halk cephesine mensup gruplar 
içinde hükumetin bu tedbirlerine şid. 
detle muhalefet edenler vardır. Ra.di. 
ıkallerle sosyalistler arasında oturan 
sağ cenaha mensup radikal sosyalist
ler, sosyalistler birliğine mensup me· 
buslar bazı komünistler muhalifler a.. 
rasındadırlar. Komünistlerin kararı 

hükümetin vaziyetini tayin edecektir. 
Hükumet, bütün halk cephesinin müt 
tehiden hareketi üzerinde ısrar ede. 
cek, aksi takdirde istifadan çekinmi
yecektir. 

' mi•i Hamidiye, Yugoalavya Kumandanı, Merkez Ku- ~ 
~ clonanma•ını ziyaret etmek mandam, •ivil makamlar ~ 
' için pazar günü Dubrovnik' e mümeaailleri tarafından ia- ~ 
t gelmİftir. Gemi, büyük te:ıa· tikbal edilmiftir. Bugün ~ 

~ hüratla karfılanmıf ve Ha- Türk zabitleri fereline bir ~ 
: midiye •üvariai; Belgracl ziyafet verilmiftir. ~ 
'~""-""-""/''""" ""-1',. '""""""'"'"'"''" ,,.,.., , 

ltalya 

Bir Teklif Bile 

Yapamıyor 

Hükumetin en fazla ayan meclisin
de muhalefetle karşılanacağı muhak. 
kak sayılıyor. Fakat mebuslar meclL 
sinde de müzakerelerin son derece ha 
raretli olacağı tahmin edilmektedir. 
Hükümet, kararın hafta sonundan ev
vel verilmesi üzerinde ısrar edecektir. 

- -----Londra, 15 (TANJ - Vaşington-

dan gelen bir habere göre, Italyanın Bükreş, 15 (A.A.) _ Çekoslovak- Beynelmilel Petrol 
Amerika nezdindeki sefiri, Birle§ik ya Başvekili B. Hodza, bu sabah bu 

Çekoslovakya 
Başvekili 

Romanyaya Gitti 

devletler hükiımetine bir nota tevdi Kongresi Açıldı 
d . . . raya gelmiş ve istasyonda Başvekil 

~n. ahalinin nakline kadar şehrin 
lo bıne mani olmak için bütün dip 
ettnatik vesaitin kullanılmasını rica 
fa tnbj ve şehrin sonuna kadar müda
ra a edileceğini ibildirmiştir. Bu mü -
t" caattan sonra 1nı:;liz zırhlıları mül 

e erek, ltalyanın mali valf.ıyetinın, Paris, 15 (TAN) - Dün Pariste, 
k ~ ·k 1 B. Tataresko, bütün hükümet erka-tedir. mez ur ~ükümetin Amerı aya 0 an dünya petrol kongresi açılmıştır. 

Bir Berlin gazetesine göre müşa • harp borçları hakkında bir ;eklif bi. nı, Bükreşteki Çekoslovaıkya ve Yru- Kongreye 1500 delege iştirak etmiş. 
vere neticesinde anlaşma olmadığı le yapamıyacak kadar fena olduğunu goslavya elçileri ve Romanya mebu tir. Kongre ayın 19 una kadar sü
takdirde alakadar devlet münasip gö- söylemiş ve teessürlerini bildirmiş. san ve ayan meclisleri reisleri tara- recektir. Sonraki celsede Fransız 

"Cllerj t . . .. daf b aşıyan gemılerı mu a.aya 
aşıarnıştır. 

de İşçi Partisinden mebus Arthur Hen 
.\ll'Son·un Bilbaoya yapılan hücuma 
ı t~an ve İtalyan tayyarelerinin de 
C ıraki dolayisiyle derhal Milletler 

erniyet· . 
•ı . ının toplanmasını talep etme 

• ;ze.rıne de B. Eden demiştir ~i : 
~ah laaıesef her iki tarafta da birçok 
tu aneı tayyareler olduğunu !Jiliyo

ı., 

Çek Başvekili Bükreşte 
ç ·~':::..":!::....~ ı:: m:.: r ................... ö ............................ ········ı 

_re_c_e_ğı_._t_ed_b_i_rl_e_ri_w_a_c_ak_t_ı_r. ______ ~ __ t_ir_. _____________ ~--~----~fı_n_d_a_n_i_s_ti_k_b_aI __ e_d_ilm~iş~t-ir_.~------_:_C~u~·m~h-ur_B_a~ş~k--anıLebnın de bulundu. 

il ' 
~t l>o T G IBI KARŞILARSANIZ .• 

<la ladrid cephesinde müdafaa kuman 
ti~ı general Miaja sivil ahalinin Mad 
tır d~r~al tahliye etmesini emretmiş 
le ·t BU~u_n siyasi teşekküller ile ame-
12 eşkilatı bu işle meşguldür. Dün 
~a.n ası tayyaresi Madrid üezrine be
de nameler atmıştır. Beyannameler
tar son taarruzun biiyük kuvvetler ta 
iki ın~an. ~apılacağı ve Madridin bir 
ne gun ıçınde düşeceği bildiriliyor. 
g,~annamenin son~nda "bizi dost 
liı karşılarsanız ı;ıze yardım ede -

•• denıliyor 
ııad 'd . 

d.a k rı ~trafmda Casa del Campo 
tir uvvetıı topçu ateşi teati edilmiş
l"~~ ~ragon cephesinde 30 asi tayya. 
da ıle hük\ı.met tayyareleri araım
~ed~u~arebe vuku bulmuş, lsilerin 
cu" ' hukumetçilerin dört tayyaresi 

vlllUştUr. 

ı:~AŞ!IA TEBUG EDll.DI 
gtltere hUkümeti bugün dört dev 

kezine gelmiş ve görüşmelerine ba.,. • y AZAN : MER RIZA OObRUL : 
lamıştır. : • ........................................................ : Çekoslovakya Orta A vnıpada \'e ·b· 

C .__ rı ıriyle kola~· kolay anlaşamıyacak yasetinin taraftarıdır. Alman,·a ls .. , Avrupa enubu Şarki~indeki nisll"C'· J ... 

. olanlar \·ardır. Çünkü aralarında u- Çekoslo\·al<'-·a ile So\"""et Birlig··
1 

a. ten küçük sayılan bütün devletlenn ., .r 
elele vererek büyük devletlerin reka- mumi harp sonundan kalma birta. rasındaki ittifakı nazan dikkate ala 

kım güç ve dikenli meseleler vardır. rak Çekoslovak,_.a,·ı tecrit etmek \'e betlerinden. tesirlerinden azade ya- " " 
şamalanna taraftar olduğunu gös. Fakat Çekoslonkyaya göre bü~iik kendi nezareti veya \'esayetl altın· 
t.eregelmektedlr. Çekoslovakyaya de,·letlerin vesayeti altında hareket da Orta Avrupayı organize etmek 
~öre bu devletler aralanndaki ihti. f'derek ljll \·eya bu sh·asete ister is. i~in çalıı;ıyor. ltalya ise ~·akın 7.arna-

temez süriiklenmekten ve ilet ol· na kadar Orta Avrupada nüfu~unun 
maktansa bu plirüzlü nziyeti nıüm- hakim olmasına fazla ehemmiyet 
kiin mertebe düzlemek ve bir hal \'erdiği halde, son mmanlarda daha 
(,'arcsi bularak iı; beraberliğini te- fazla Akdenize dönmü~ ,.e Akdeni-
min etmek, fedakarlığa değer bir zin mukadderati~·Ie m~gul olmı~·a 
harekettir. ha.~lamıshr. 

Ç ekoslonkyanın bu siyasetine Taç giyme merasimi sırasında, 
mukabil hareket eden U~ si. A vnıpa siyasileri Londrada toplan. 

yaset vardır. Biri Fransanm, biri dığı sırasında Cekoslovakyanm öna 
Almanyanın, biri de ltalyanm siya.. yak olduğu siyaset bir hayli önem 

nuşmaları ilerletmek için çalışaca. 
ğı şiiphe ~ötürmez. 

Acaba bu konuşmalar müsbct bir 
neticeye nnr \'e Orta Anupa ile 
Cenubu Şarki A\'M.lpa de\·letleri el· 
ele \'erir \'e daha sağlam bir hiirri
yet, daha emin bir istiklal, daha 
esaslı bir istikrar i~inde yaşamak 
\·e !;.alışmak imkanını elde edebilir 
mi? 

Buna şimdiden müshet bir cevap 
,·ermek imkansızdır. Çiinkii berta
raf edilecek müşküller ~~ktur \"e 

halledilecek meseleler bir hayli 
ehemmiyetlidir. 

Sonra Orta A\•nıpa memleketle. 
rinin dahili türlü türlü cereyanla· 
rın cidal sahnesidir. 

Bütün bu imlllerf bertaraf etmek 
kolay olmadığı gibi zamana bağlı· 
dır. 

IAfJan bertaraf ederek iktisadi \'e 

siyBHi anlaşmalar ile aralarında i~ 

beraberliğini Mağlarnla<hkları tak· 
dirde Orta A \·rupa ve A vrupanın 
nisht-ten küçük milletlerine karı;tı 

vasi ve hami tavnnr takman ,.e ,-e
sayet ile himaye maskesi altında 

kendi menfaatlerini güderek bu dev
letleri de kendi menfaatleri yolun. 
da kulluwı bilyttk devletlerin taz. 
ytklnden kurtulmuş. daha rahat, 
daha Jterbest, daha müstakU yaşa· 

mak imkanını elde etmiş olurlar. 

setidir. Fransa, Orta A\·rupa Ue Ce- kazanmış ve birtakım müsait ko· Fakat he-rşeye rağme-n Çekoslo-
nuhu Şarki Avrupanm kendisine nuşmalara zemin açmışh. va.kyanm önayak olduğu siyasetin, 

Gerçi bu de\·letlerln arasında bi-
bağlı kalması ''e hatta müttefik ol- Çekosıo,·akya Ba§bakanınm Ro- sonunda muvaffak olmak yanlış ol. 
ması lehindedir. Fransa ittlf ak si· manya hükfunet merkezinde bu ko· maz, sanınz. 
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ClEK 
Sıcaklar ... 

Eskiden bir yaz günü hava fazla 
sıcak oldu mu'! 

- Yine bir Kazasker daha attılar ... 
Diye gfıya cehennemlik olan ule. 

manrn bu ilahi külham fazla ı ıttığı. 

na işaret etmek i terlcrdi. Kömür, 
mazot, hava gazi hatta clekt rik de\. 
rinde hala cehennem külhanlarmın 

odunla ı ıhldığmı iddia etmek biraz 
garip olur. Kaldı ki Tanrı hazinesinin 
ısıtıcı maddeleri içinde \'olkan gibi 
2 - 3 bin derecelik hararet memba. 
lan \-arken \'ebalinin ağırlığından 

beli bükülmiili bir günahkarın kav 
gibi yanacak \iicudundan sıcaklık 

dileneceğlne inanmak ta afhb.1ır. 

Saflıktır amma neylel el im ld halk di 
linde dola~an tekerleme bö~ Jedir. O

nun i~in halkı Mediğini cehennemde 
yakmakta \'e ağır ) az sıcaklarmm 

meno;;eini istediği gibi ta) incle serbest 
hırakalnn da geçelim su sıcaklara: 
Maşallah! Nazar değmesin. Ha\ atar 
ısındı. hem umulmadık bir çabukluk. 
la ısındı. I>aha üç dört giin C\'Vel ı>ar. 
dösiisüz sokağa ~·ıkııınadığımız giin· 
lerin serinliğL,i unutmamı} olan 'Ucu. 
duınuza bu acele gelen sıcaklar, \&.. 

purlardaki kazan daire ite iri )apı· 
yor. Ben ötedenberi sö) lcrinı: 
Adamın sıcağıw, ha\'anın serinini 

severim. Suyun sıcağmdan 'e latife. 
rJn soğuğundan hoşlanmadığun gibi 

Zaten bu sıcak ve soğuk meselesi 
n ishi hir telakkidir ) a ! Oylele.rini bi. 
lirimki, Napofüle otursa Yezliv volka. 
11.ua iiar ~ agdıracak kadar soğuk a
damlardan hoşlanır, canciğcr. kuzu 
sarması olur. 

Halbuki beride fıkır fıkır ka) nı3 an 
ne sıcak kanlılar \'ardır ki; tek ba5ma 
oturup (l'a \edut) ~ekerler. Diyece. 
ğim şudur ki Adem oğlunun kimden 
hoslanıp kimden tiksindibrini kestir
mek zordur. 

Onun için insanların ~a soğukluk 

,.e sıcaklığı fizikteki gibi ni bidir. (. 

nanmak gerektir ki; nasıl fizikte so. 
ğuk diye birsey me\ cut olma) ıp az 
veya ~k sıcakhk \"8rsa insanlarda da. 

az \ e)·a çok sıcak di) e mlı.açlar bn
lunduğoou kabul edip ~an yatmalı.) ız. 

Yalnız ~11rasıru bir dost sıfatil le 
hatırlatayım: Yazın serinlemek için 
her soğuk ~ey İ) idir; l alnız soğuk a
dam \e soğuk şaka müstesna. Bunlar, 
buz ~ibi ~eyler olmalarına rağmen 

garip bir ak ülamelle insanı terletir-

8. FELEK 
Eski§ehir Cezaevindc okuyucula.. 

rımızdan Halil oğlu Mustafaya: 
Yapılan tetkikatta Sıvasın l{ayadi .. 

bi nahiyesinde posta merkezi olmadı. 
ğı için Eski§ehir postanes inde sizin 
taahhütlü mektubunuzu kabul eden 
memurun usulsüz hareket ettiği an
laşılmıştır. Orada posta merkezi açt 
hncıya kadar mektubunuzu adi ola· 
rak göndermenizi tavsiye ederiz. 

Turizm Kongresinde 

Türk Mümessilleri 
Ankara, 15 (TAN) - 28 Haziran

da Pariste toplanacak olan beynelmı· 
lel turizm kongresine memleketimiz 
de davet edilmiştir. Kongrede hüku • 
metimizi gümrükler umum müdürü, 
Mahmut Nedim ile Maliye Vekaleti 
varidat umum müdürü İsmail Hakkı 
temsil edeceklerdir . 

Yugoslavya Elçisi 

Ayrıhyor 
Ankara, 15 (TAN Muhabirin. 

den) - lki senedenberi Yugoslavya· 
nın Ankara Elçiliğini yapmah-ta olan 
B. Lazaroviç Yugoslavyanın Vıyana 

Elçiliğine tayin edilmi§ ve bugünkü 
ekspresle buradan ayrılmıştır. Elçi 
Hariciye Vekaleti erkanı ve sefaretler 
erkanı tarafından uğurlanmıştır. 

Çocuklar İçin iki 

lslah Evi 
Ankara. 15 (TAN) - Adliye Ve

ki.letinin memlekette çocuk ISiahhane 
leri tesis etmek için yaptırdığı tetkik
ler neticelenmiştir. Bu sene iki yerde 
on beş yaşından kUçUk çocuklan ıs· 
lah etmek için müesseseler kurulacak 
ur. Bunlardan birinin Karamilrsel oL 
ması muhtemeldir. 
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Karısını Tabanca 
Kurşunu ile 
Vuran Suçlu 

Kutdilinde karısını tabanca ile öldürmekten ıuçlu hamal Meh
medin muhakemesine dün Ajırceza mahkemesinde devam edildi. 
Mehmedin öveyi babası Hüaeyinin poliıte verdiği ifade ile mah
kemede verdiği ifade arasında ayrılık ıörüldüğünden hakkında 
takibat yapdmaıı için Müddeiumumfliğe tezkere yazdmıftı. Mah
keme, neticenin aorulmaama karar verdi. 

Bu sırada, maznun vekili, Hilseyi- -------------
nin öldüğünü söyledi. Suçlu, şahit -
lerden Feride ve Zeynebin dövüldük
lerini, Kadıköy belediyesinin bu ikisi 
hakkında verilmiş raporu olduğunu, 
tekrar dinlenmelerini istedi. 

Müddeiumumi evvelce dinlenen bu 
ıahitlerin tekrar çağrılmalarına lt1 • 
zum olmadığını söyledi. Mahkeme, 
suçlunun isteğini reddetti ve duruı • 
ma, ba§ka güne talik edildi. 

Bir ihbar 
Yapıldı 

SUrpagoptaki Fransız hastanesi 
hakkında zabıtaya bir ihbar yapıl • 
mıştır. iddiaya göre hadise şudur: 

Bundan bir müddet evvel Galatada 
oturan Nikoli isminde birisine araba 
çarpmış ve yaralanmasına sebep ol
muştur. l\ıkoli, Fransız hastanesine 
kaldınlmış, fakat, tedavi sırasında 
ölmüştür. 

Hastane, bu ölUmU zabıtaya haber 
vermemiş ve derhal gömmüştür. Bu 
ihbar üzerinde tahkikata devam edil
mektedir. 

Defler teri 
7 etkik Edilen 
Noter Yok 

Dün, möddelumumDlkten ıu mek. 
tabu aldıık: 

Gazetenizin 14.8.93'7 gün ve '7'74 aa. 
)'Ilı nüshasının 4 Uncu. lahlfeslnbı, 
.. Mahkemelerde,, başlıklı Dk aUtunun
c1a ve çerçeve içinde; ''Bir noterllğln 
defter ve hesaplan tetktk edDlyor., 
JU181 altında yazılmış olan yazıda; 

llöddehmumılllkçe Beyoğlu 'Beşbıt'I 
aoterllll hakkında tahkikat yapddığı 

Bera et 
Kararı 
Aldı 

Dün ağır ceza mahkemesinde bir 
maliye memurunun son duruşması 
yapıldı. Suçlu, Eıninönünde bir ma
ğazanın 16,282 liralık vergisini evrak 
üzerinde tahrifat yapmak suretile 
6000 liraya indirdiği iddia ediliyordu. 

Muhakeme, iddiayı sabit görmedi. 
Suçlunun beraetine karar verdi. 

Bir Posta Memurunun 

Milhakemesi 
Posta idaresi memurlarından Ka

zım, havalel~r üzerinde tahrifat ya. 
parak zimmetine para geçirdiği iddia 
sile ağır cezaya verilmişti. Dün, suç
lunun muhakemesine devam edildi. 

Muhakeme, tahrif edilen iki havale 
sahibinin dinlenmek üzere şahit ola· 
rak mahkemeye çağrılmalanna ka • 
rra verdi ve duruşma başka güne bı
rakıldı. 

Bir memur 
arıyoruz 

Guetemiz Pil kumu~ewaı.. ... 
murluğu ve daktilo vazifelerini göre
bilecek bir bayan arıyoruz. Büro tec
rübesi ve bir ecnebi dile vukuf şarttır. 
Bu işe talip olanlar, tahsillerinin dere 
ceaini, şimdiye kadar bUlunduklan iş 
leri, bildikleri ecnebi lisanını, bekle
dikleri maaş miktarını gazetemiz yazı 
itleri· müdürlüğüne mektupla bildir
melidirler. 

MEVLUT 
'fe defterlerinin ehli hlbre marifetiyle imar Yurdu Müessislerinden mer. 
tetkik ettlrllmekte olduğu yazılma~(· hum Niğdeli Bay Emin Benli.nin ru
'tadır. huna hediye edilmek üzere 17 Hazi· 

Hezldir noter baldnnda memariye- ran Pel'lembe günü öğle namazından 
~-~ ne bir tahkikat, ne de bir t.et. sonra Eyüp camü terifiıı.de mevlut o. 
ldkat yapılmamlt olduğundan ve böy. kunacaktir. Merhumun hatırasını ta

bir hAdl8e de mevcut balm1nuulıjnı- ziz etmek arzusunda bulunan dostla. 
bo yazmm tekzlblnl isterim.,, rmm teşriflerini ailesi rica ederler. 

Askerlık ışlerı ...... ~-""'""""" 
Yedek Subay Okuluna 

Gönderilecekler 
Eminönü askerlik şubesmden: 
Kısa hizmetli ve orta ehliyetname

liler 1 Temmuzda yedek subay oku
luna sevkedileceklerdir. Haziran yir
mi beşte (25) te şubeye müra:· 
caatleri. 

Oğle Neşriyatı: 

12,30 Pll~la Türk musikisi 12,50 
Havadis, 13,U5 Muhtelif p!ak nesriya 
tı, 14 Son. 
Akşam Neşriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi. 19,30 
Mandolin orkestrası Berk ve arka -
daşları 20 Nezihe ve arkadaşları ta· 
rafından Türk musikisi ve halk şar
kıları 20,30 Ömer Rıza tarafından 
Arapça söylev 20,45 Bimen Şen ve 
arkadaşlan tarafından Türk musiki· 
si ve halk şarkıları 21,15 Orkestra 
22,15 Ajans ve borsa haberleri ve er 
tesi günün programı 22,30 Plakla so 
lolar, opera ve operet parçaları 23Son 

Senfonik 
20,10 Laypzig: Hafif senfoni 

(Tenor ve keman solo). 22,25 Prag 
kısa dalgası: Senfonr (Mozart). 

Haflf Konserler 
7 ,10 Beri in kısa dalgası: Pliık 

musikisi. 7,30 : Orkestra konseri. 
11 Paris kısa dalgası: Plak, 13: 
keza. 13.10 Bükreş: Karışık plak 
musikisi. 14,15 Paris kısa dalga· 
sı: Konser nakli 16,30: Orkestra, 
şarkı, piyano. 15 Holanda kısa 
dalgası: : Filips laboratuarmdan 
eğlenceli musiki . 15,30 Roma 
kısa dalgası: Gitar musikisi. 16,10 
Roma kısa dalgası: Bando muzi· 
ka 16,25 Prag kısa dalgası: As
keri bando. 18,30 Roma kısa dal
gası: Şarkılı karışık musiki. 19,10 
Varşova: Şrammel musikisi (plak) 
19,10 Bükreş: Radyo orkestrası 
Orkestra (Vals ve operetlerden). 
22 Milano, Florana: Bando muzi
ka. 22,45 Bükreş: Radyo salon or
kestrası (Şarkılı). 23,15 Roma: 
Konser (Bach, Brahms). 23,1\) 
Belgrad: Radyo orkestrası. 

Opera, Operetler 
19,25 Viyana: Vagner'in "Ring 

def\ Nibelungeli,, operası. mc ....... 
te: Vagner'in °F1delio,, ~ 
22,10 Llypzig: "Die 14 Noth.,er 

Oda Musikisi 
15 Prag kısa dalgası: Hafif mu

siki kuarteti. 15,25 Prag kısa dal
gası: Kentet konseri (Mozart). 
17,15 Varşova: Salon kuarteti 
(Strauss, Lehar, Sshubert vesai
re). 21,40 Prag kısa dalgası : Ku 
artet. 

Kayıp: Konya Umit tdadisi Altıncı 
SUUfından aldığım tastiknameyi ve ls
tiklil madalyesini ve vesikasını ve Ih. 
tiyat Zabiti terhis vesikasını kaybet
tim. Yenilerini çıkartacağımdan hük
kUmleri yoktur. 

11548 Kayıt No. b 
Teğmen B. KimD 

- lstanbulda .• 
- Demek o da oralı? .. SiMDiLiK 
-Hımmm .. 
- Oyle ise davayı kazandım Bekir. 
- Haıkkiyle Efendi. 
Bekir bir defa daha kıpkırmızı oldu. Bereket ver 

ebı, sokaklara sapmışlar ve Hacı Efendinin evi öntı 
ne gelmişlerdi de llfı değiştirebilecek vesile vardı. 
Erden: 

ı ....................... ~~··················· ........................................... i 
f ATA TURK Kızının Uçuş intıbaları ı 

Bayan Sabiha Gökçen uçuşa hazII' va-~ 
zlyettedlr ve 88§veklllmlzin de elini ~ 
öptükten S<>nra tayyaresinin bqma 

kopcaktır .. 

Bu resimler, dün YeŞilköy
den Esklşehlre havalanmak u. 
zere olan kahraman Atatürk 
kızı Sabiha Gökçenin hareket 
hazırhğı esnasında ''TAN,, fo
to muhabiri tarafından tesbit 
edilen kıymetli intıbalardır. 
Atatürk kızı Sabiha Gökçen, 
uçuş va.zif elerlnl tam olarak 
başarmak hususunda, Türk ka. 
dınınm fıtri cesaretine sahip 
olduğunu ispat etmiş bulunu-

Bayan Gökçen tayyaresine atlamak ilzeredir ve Başveklllmlz kendisini 
ıaevgl dolu sözlerle uğurluyorlar .. 

Ve tayyare Eskfşehlre doğru hareket etmek heredir .. 

- Sen eve git, ben birazdan varının. Geldiğimizi 
nineme haber ver. 

Merdivenleri çıkarken kendi kendine : 
-Bu; diye konuşuyordu. O kadar diplomatça ol· 

mamakla beraber, herhalde gene enişteme bir Ulü
matom oldu. Bakalım sonu ne olacak! Aferin hala. 
Bu işler miskinliğe gelmiyecek, bereket versin vak• 
tinde anladım. 

- Hacı Efendi, dedi. Kapının önünde ... -No. 35-
Klübün salon gibi kullanılan sofası epeyce kala

balıktı. Erden selam verip balkona doğru yürüyor• 
du. Küçük balkon bir fazla sandalye alacak halde 
değildi. 

- Gördüm. Sen yavat yavaş ilerile, ben geliyo-
rum. 

Bekir, Hacı Efendiye saygı olmak üzere, atını kar· 
fi duvarın dibine sUrterek geçti. Erden eniştesine 
doğru stırdtı. Hacı gördtı; aralarında hiç bir şey ol 
mamış gibi davranarak: 

- Hoş geldin~ Nereden böyle? 
- Yukan !:iftlikte idim. 
- Gece de yoktun .. 
- Halama kadar gitm)ştim. 
lldsi de zorla ve soğuk soğuk gillUmsemeğe çalı· 

flYOrlardı. 
Erden, Hacı Efen~n 7anmda duran besleme 

kızı görünce zihnen verdiği :Jir karan tatbik etti: 
- Kız! dedi. GUner yukanda mı? 
- Yukarıda. 

Ve Hacı orada yokmuş gibi: 
- Söyle pencereden biraz baksın. 
Eniştesi hiç ses çıkaramadı. (Ne söyliyeceksin ?) 

bile diyemedi. Teabihi ile oynıyarak aöyliyecek ıöz 
bulmağa uğraştığı belli oluyordu: 

- Hisılı nasıl buldun? 
- Çok iyi Yalmz geçen yılm kozalaruu buraya 

tndirtiyorum. Geçerken villyette miifteri bulmut· 
twn. Şayet istiyen çıkana nakli kolay olsun diye ... 

Daha, abuk sabuk birkaç lif ettiler. 
Erden, arada sırada pencerelere bakıyordu. GU· 

kafesin arkasma geldi Erden atmı biraz daha 

sürdü: 
- Gttner, Güner!. 
ince ve mütereddit bir ses: 
- Buyur! 
- Neredesin? Göremiyorum. Sür şu kafesi! So-

kakta kimse yek. 
Erden, eniştesinin bütün k~rarlarından, emirlerin 

den, ahvalinnen tecahül ediyordu. Ve bu su -
retle hareketin, eniştesine kar,ı bir ihtar 
mahiyetinde olacağı zannında idi. Hacı, ileriden ge
lecek birisini ~ekliyormuş gibi, arkasmı dönerelt 
yolun köşesine bakmağa başladı. Güner ayni tered
dütle kafesi sürdü, aralığından başını çıkardı: 

- Buyur! 
- Sarottan geliyorum. Kanhalada bir gece kal • 

dmı. Sana öyle küsmüş öyle küsmüş ki .. 
-A .. Neden? 
- Bir yıldır yüzünü göstermemişsin. (Bir karşı-

laşll'llam, örgülerini ıkeseceğim) diyor. Seni o kadar 
özlemli. Sana hediye göndereeekti. Amma dargın 
olduğu içlıı yalnız selam gönderdi. Hem dedi ki kü· 
çticUk bir eellm söyle.. Beni de zorladı. Bunlan de
di, mutlaka een kendi ağımla söyliyeceksin. Ben de 
1&11& aöylUyorum bak, sen bilirsin, Kanhalayı bilir • 
sin, keser mi keser, sen de güdük saçlı birşey kalır· 
sın sonra ... 

Ve uzun, iltizami bir kahkahadan sonra: 
- Ninene de selam söyledi. Ona da dargın. Be-

nim yellerim tuttu diyor, bari ninesi akıl etse de 
GUneri biricik gönderae... Işte bu kadar. Benden 
söylemek. Elçiye zeval yok. 

Ve yavaş sesle havai birkaç söz daha mırıldandık
tan sonra saklı, tuhaf birşey konuşmuşlar gibi tek· 
rar bir kahkaha savıurarak pencerenin altından ay
rıldı. Eniştesinin yanma gelince tekrar dönüp hav
kırdı: 

- Akşama bize gelecek misiniz? 
Gilner kafesi indirmişti. Fakat Erden, eni9teslne 

karşı, GUnerden cevap almış gibi davranarak: 
- Bir sürü muhare~e resimleri var, dedi. Hem ye· 

ni gramofonu da çalanz ... 
Hiddet ve gazabından dudaklarının rengi kaçan, 

sakalı tel tel olan eniştesi titrek bir sesle: 
- Galiba, aedi. Sizin keyfiniz yerinde .. 
- Ne yaparsın enişteciğim. Gençliık bu .. Siz de 

bizim yaşımızda iken dünyayi bu kadar düşünme
diniz ya ... 
Hacı cevap vermedi, yalmz acı acı gülümsedi. Er

den atını sürdü. Pazar yerini geçince Bekiıi ~ördü. 
Klübün önünde iki kişi ile konuşuyordu. Klübiln bal 
konunda birkaç bildik oturuyordu. Bunlar, Erdeni 
yukarıya davet ettiler. Erden sa.atine baktı. Henüz 
akşama iki saat vardı: 

-Bekir! 
- Buyur. 
Attan indi: 

- Zaten biraz terliyim. 
Diye büyük yeşil masanın kenarında oturdu. Bal· 

kondaldler de içeri girdiler. Salonda birkaç ihtiyar, 
bir iki memur ve halktan Uç beş kişi vardı 

Yan gözle vergici Ali Efendiye baktı: 
- ? ••• 
Ali Efendi, hafif bir göz lşaretile masanın a~ur 

bqında oturan zayıfça birisini gösterdi. Yanında sa
rıklı, orta yaşlı birisi daha vardı. ikisi de gazetelere 
dalmıf gibiydiler. Otıuranlar yavaş sesle selam ver
diler. Eşraftan ihtiyar birisi: 

- Nerelerdesin evlat?. dedi kaç gündür göreme
dik. 

- Biraz işlerim vardı Tahir Efendi. Malum ya, 
çoktanberi burada yoktum. 

- Inşallah işlerinizi yoluna koydunuz?. 
-- Himmetinizle .. 
Uf kapısı açılmıştı. tstanbuldan havadis !lortı• 

yorlar. Mektepten malO.mat istiyorlar, kasabanın atı• 
valini anlatıyorlardı . Tahir Efendi, bir iki ökslird 1k• 
ten sonra masanm başındaki zayıf ıatm nazarı d k• 
katini celbetti. Kendisine bakar bakmaz Erdeni talt• 
dim etti: 

- Efendim, dedi. Memleketimizin kıymetli eşra· 
tından .. 

(>..ıitası var) 
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GONON MESELELERi 

tş Kanunu 
nizde inkılapçı rolünü daima devlet 

<>~'n11yor. 

1 ~ünyanm birçok medeni memleket~ 
1 
er•nde kadınlar cemiyet içinde erkek_ • 

le rnUsavi hak sahibi olmak için sene. 
erdenberi çarpı tJklan \'e mücadele 

ettikleri halde intihaıl etmek ve edil
~ek hnkkıru ka:uınnrnanuşlardır. Hat 
~Uki bizde kadın daha hürriyet ve ls
~ıkı_aı kavgasına başlamadan birçok 
d :tldarn ahip olmuş, meclise azn gön_ 
Crtni~tir. 

le \'in? dünyanın birçok ileri rnenıle. 
1 
etıerınde işçiler nsırlnrdanberi hak· 
arını tanıtmak için kavga ve müca

dele etnıckteclir. En medeni tanıdığı
~ız ınemleketıerde işçi her hakkını 
kin fedal\arhlda ve hayatı pahasına 
d aıannuı:;, ''e kazandığını da ancak 
anııa damla alabilmi~tir. 

b llalbuki bizde, sanayileşme başlar 
f aşıamaz, ,.e l~çi daba hakkım müda.. 
baa, ihtiyııcım duymadan, devlet ona 
irçok haldar vermiştir. J)ümlenberi 

tatbikine ba Ja.nan yeni Is Kanunu 
bu bakımdan devleti~ inkıJftp!;ı ve ne: 
rl hareketinin bir remzidir. 

lş Kanunu İŞ!:İye sekiz saat çalış· 
hıak, istismar edilmemek, içtimai si
J;ortaya rnptedilmcl{, halcsız yere İ!}· 
te::ı ÇtkarılmamaJt gibi birçol\ haklar 
\·ermektedir. Bu kanunun tatbikinden 
t>onra isçi patronundan hakkını ara. 
lltak için arkasında devleti bulacak. 
tır. 

. l~ır işçilerinin yaptıkları bayram 
~erındedir ve bu, biitiin Türkiye işçi· 
lerj için büyüle bir bayram günüdür. 

1 
.. lş l\anunu, sanayileıımiş memleket
~e doğan l.ıüfün hastalıktan evvel
dtığÜ1\"cırP.k on~:c:vre tedbir al~ odı. 
~ çnı, 1mpıtaıı r ınernleketıer c 
el en.~ıerce clevnm eden ınarazi hallerin 
c onUnc geçecek ve memlekette intL 

,..anıtı bir ralı ma sistemi kurulmasına 
~·a • 

tdım edecektir. 
. Şimdiye kaclar lmnunsuz ı;-.alışmıya 

'e ~ahştırmıva alışını;:. olan müesse-
seler ~· • k ~ k d b' .. 1 el .. enı ·am:.n ·arşısm a ır muı -

1
_et sıkıntJ çekeceklerdir. ı;akat bu sı. 
\lntı oulan hileli yollara sevketme. 
:~li?ir. Çünkü iş Kanununun mütem_ 

• 
1tnı olarak ~ıkncal' olan talimat ve 

tı17.atnname tatbikatta tesadüf edile· 
Cek bütün müşkülleri bcrtanır etmiye 
~lı acaktır. Onua için kar~ıhı.şılacak 
ı:uçlilkıer karşısında eğri yola snp
;?aktansa, 1.ı~nları not ediı> hlikfırne
kı: dikkatini bu meseleler üzerine çe_ 

lı rek onu tenvir etmek dnlıa fayda. 
dır. 

il ·iş l\anuuu Türkiyede yeni bir de\'ir 
~.llcaktır. Bu devrin ınumffnkıyetle 

~111'iinıcsi, ancak iş \'erenle işçinin l<ar 
111.kh göst-0rece••i lıüsııüııiycte bağlı-

<lır. " • 

• 
Benzin ve Petrol 

Artıeriknda hemen de herkesin hir 
010rtıobiJ \'ardır. Yalnız geçen bir sene 
~?'.tında Amerikalı \'atandaşlarm sa-
ın aldıkları yeni otomobil miktnn on 

lniiyondur. 

ıı· ~erikalı nasıl otomobil sahibi ola. 
d ılıyor ve otomobil ma rafının altın. 

an na ıl çıkıyor. 

Gayet basit. Ewela orada otomobil 
!:ok uc ızclur. 500 - 1000 liraya bir Qt . ~ 

1. 
0rtıobU almnbilir. Bmıu da ayda on 

•ta ta1cs· k ·· kün' d . ıt vererek alına ıınum · 
ur. 

'- Sonra orada herkes otomobilini 
l\l'Qd' • 

•sı idare ecler. 

t li'at<at Amerikadn. her \·atandaşı o-

b01ll0bil sahibi yapan en biiyük amil 
en· · a a ~ni~ ·cuzhığudur. Orncla benzin 
ş gı Yuknn Tnşdelen suyu fiyatına 

~tllır. l~u sebeple otomobil idare eL 
~ek nıasrnflr bir iş değildir, her va_ 

1 ~daş her~ün verdiği nakil masraf· 
k~l'ıle bir otomobil idare edebilir. Na-

ıı Vasıtnıannın ucuz olması ancak 
:~harrfk kuvvetin ucuzlamasiyle 
b' rtıkUndür, bizde hnyat pahalı ise 
l'l?aı da sebebini benzin n petrol fi. 
atıarınrn yüksekliğinde aramalıdır. 

l1!ı nu .sebeple hü..1-tumetin ~·alnız ben_ 
ta 'e pet:rol ihtikfırı ile değil. ayni 
tn rn:ında fiyatlarile de mücadele et_ 

e ı vem 1 k 1\ em e ette hcn7Jn fiyatlarını, 
\'rupa ayanna indirtmesi lazımdır. 

Mısırda Kalabalık 
•• bir munevver kütle 

Mısırda Fikir 
Hayalını Besligenler: 

1 - Günlük gazeteler, memleket nüluıuna 
göre dolgun bir baskı yekununa ıahiptir. 

2 - Kahire Vniverıiteıile Ez.her her yıl 
Mısıra genç münevverler veriyor. Ve Mııırda 
Vniversite hayatı çok moderndir. 

3 .. - Milletçilik ve iıtiklal hareketi, Mııırda 
fikir hayatını buliyen amillerin başında gelir. 

Gelecek Harpte 
Roketler 

e iş Görecek? • 

r eniz kurtarma istasyon 
LJ farında, fırtma.lı ha,·a

larda karaya oturmu~ gemile
rin yolcu \'e mürettebatını 
kurtarmak için kullanılan ve 
roket denilen \'asıtayı hrmen 
herkes biJir. Rnkct, bir sahil
den atılan ,.e m'1lna ip takılı 
bulunan bir mermidir \'e is
tasyondan geminin içine atı
lır. Gemi ile istasyon nra~ınd!l 
ki mu\'asalayı temin ettiği için 
Imzazedelerin tutunarak ka -
raya çıhmalarını kohışlaştırır 
Ve araya bir halatın ~ekilme
sine yanır. 

Uayrnm gii.nlerinde eğlence 
için atılan rcngfi.renk mahtap. 
....... pntU!J:,cı nnva JISf';JdQFf. 

ni de hepimiz biliriz. l~te 
l•'ransız.lann fusre '\'e Alman_ 
lann Ra!<et dedikleri havai 
fiSok veya roket esasından is. 
tifade ederek seri bir harp 
,·asıtası ic::ı.t!;ı aslrnri milletle
rin zihnini kurcıılıyordu. 

ge~en 19 sene gibi uzun bir ya 
rı!:i denesinde "roket tayya
re" heniiz vücut bulamadı. 

Son gelen A vnıpa gazetele 
ri Amerikalı ta~·yarPci Lind
bergin bu husustaki yeni b~ 
zı tecrübelerini haber verdi • 
Jer. Bu tecrübf'~·e göre, roket 
tıwvareler ümit verici bir rad 
d ' varını) sa~·ılabilir. 

i'Wketli tayyarelerin hem ti 
carette, hem harpte tayyare
lerin yerini tutacağına süphc 
yoktur. Lindberg'in söyledi~i 
gibi bir gün, insan vücmlünün 
en son day '>ilecer=-= en yük
sek süratlerle seyahat etmek 
mümkün olabilecektir. Rol<et 
ta~:varenin istikbalde ne ka
dar sürati haiz olacağım, bu 
günden kestirmek imkansız • 
wr. 

noketin harp noktai naza.. 
rmdan ehemmiyeti ~öyle hii
lisa edilebilir: 

Roket, tayyareden daha se
ri olarak ve bir merminin ~i
deblleceğinden ~ok daha urak 
la.ra infilak maddeleri taşrya-
caktır. il. E. 

yaşıyor 

GAZETELERİN BASKI 
SAYISI DA HA YLi 

YEKON TUTAR 
J . ~Yazan.,,~,_, ........... _,_ ......... "'~ 
~ BURHAN BELGE ~ ~""'-"'"'" " ..... .....,.~~~ """'~"~ "'"""" 
M ısır' da bugün geni' bir 

• münevver tabakası var
dır. Bunnu nasıl olduğunu an
latmazdan önce, Mısır'lı mü
nevveri üzerinde tafıyan plat
formdan bahs~tmek isterim. 

Günlük gazetelerin tirajı 15 bin 
ile 70 bin arasındadır. Bunların 
muntazam idarehaneleri ve modern 
baskı daireleri vardır. Bundan bir 
kaç yıl öncesine kadar, gazeteyi 
sattıran başmuharririn imzası imiş. 
Fakat bugün "lnformation" gaze
tesi tipi daha çok sevilmektedir. 
Bu tipi Elhamra'dan sonra genç 
Al - Mısri gazetesi temsil eylemek
tedir. 

Mısır gazeteleri, muharrirlerine, 
muhabirlerine, çeşitli sUtunlar ida 
re eden şeflerine ve roman muhar
rirlerine güzel paralar vermekte
dirler. 

Al • Muktataf gibi bir edebi mec
mua, yahut Al • Musavver gibi bir 
magazin 20.000 kadar satabilmek
tedir . 

,. 

Bundan başka Kahire üniversi
tesi ile Ezher, her yıl hayata atı
lan ve memleketin davalariyle ya
kından ve fi!.<ren alP.kadar olan yüz 
!erce münevver yetiştirmektedir. 
Kahire Universitesinin bilhassa Tıp 
Fakültesi şayanı dikkat ~ir terak· 
ki göstermekte ve bunu yeni has
tane ve kilinik binalarına borçlu 
bulunmaktadır. Kahire hastane
len, onbinlerce yatağa daha bugün 
den malik bulunmaktadır. Tesisat
ta tekniğin son sozü geçmektedir. 

N asyonal ve istiklatci hare
ket, Mısır fikir hayatını bes. 

Iiyen üçüncü amildir. Mısırlı poli
tikacı, Avrupa tarihini iyi bilen 
ıkültürlü bir adamdır. Çok zamnn
'ıu- muharrir, değilse mühendis
tir, doktordur, yanut ilim adam•
dır. 

Jlavai fişeği tetkik edersek 
görürüz ki hu, barut gazının 

)'alnız bir cihetindeki bir de. 
likten tedricen çrJmıa..c;;ına mii· 
saMle eden l>lr depa ile buna 
muan·ea bir seyir i!ttiknmeti 
,·ermeğe yarayan, yani bir dü 
nlen vazifesini gören bir sap
tan ibarettir. Jla\'a fişf'ğinl 
yükseklere süratle çıkaran 
kun·et, bant ~azının her ta
rafa bi randa geni~liyen itici 
Imdretidir. 

,--
OKUYUCU MEKTUPLARI 

Mısır fikir hayatını yüksekte tu
tan bir sebep te, turizmde en bü
yük hamilerini bulmuş olan tarih 
tetkikleridir. Ehramlardaki hafri • 
yata bakan genç bir Mısırlı arke
ologla konuştum. Aya~ üstü ver
diği izahat ile, sadece bir egypto. 
log olduğunu değil, kendi memle
ketinin en eski tarihine inanan ide
alist bir ilim adamı olduğunu an
latmıya muvaffak oldu. Ve gerçek
ten, Mısırda, Mısır nasyonalizmi
nin esaslarını İslam tarihinin öte
sinde aramak lüzumunu duyan 
genç kafalar mevcuttur. Bilhassa 
bu cihet Mısırlı münevverin düşün
cesine• ve duygusuna orijinal bir 
eda vermektedir. 

Eğer, b·ı depoyu büyültmek 
,.e adedbıi arttırmak kabil o
lurqa \'e adi sap yerine dümen 
tertibatını haiz bir alet konu
hl ilirsc ta)·ynredcn daha seri 
\'e mühlik hir vasıta meyda
na gelmi ı:;olur. 

Almanlar, büyiik harpte bu 
havai li:ek esasından mülhem 
olarak roket tayyareleri '\·iicu 
de getirmeı;ı diiştindülcr. Fi
ldr t;iiyle ıdi: 

Tıt) )'areyl, bir \'e)·n birka4; 
motör ha\'ada nihayet mah
dut bir süratıe götürmekte· 
dir. Bundan başka. motör ÇO)( 

ağırdır. u~telik gene bir a
ğırlık olan yam<'ı mayii de 
birlikte götürme!< mecburiye
ti vardır. Acaba, bir tan·are· 
ye a~":li zamanda roket terti: 
batı Uii\·e edilemez mi? Yanı 
tan·are harncla muayyen bir 
mesafeye çıktıktan sonra gÖ\'. 
desinde hazırlannuş olan ro
keti \'eya roketleri yakarak 
tayyare;·i muay~·en bir istika· 
ırnctto \'e nıiithiş mesafelere 
bir mermi sürati)·Ie ~e,·kede
me.z mi}·iz? \'e böyle bir tay 
yarenin ·imal tarzı, emniyeti, 
İçindeki mtirettebatm e:nniye 
tl gibi meseleleri halletmeğe 
lml<an yok mu! 

Bunlar halledilseydi, Berlin 
den Londra~·a veya. Nevyorka 
gitmek, buralannı altüst ede
rek dönmek bir~ "aatlik bir 
lı:;ten ibaret olacaktı. Fakat, 
büyük harpte ,.e ondan sonra 

Bir Okuyucunun Dileği 
Aksarayda Oruçgazı mahallesinde 

Nalıncı sokağında 22 numarada otu
ran tramvay amelesinden Niyazi mat 
baamıza gelerek şu şikayette bulun
du: 

''- Oturduğum ev dedem Hayda · 
rındr. Kendisi öldü. Varis olarak Ay
valıkta bulunan oğlu ile torunu olan 
ben varız. Evkaftan bir ihbarname 
getirdiler. Bunda 54 lira 1 k1ıruş ev
kaf vergisi istenildiği yazılmıştı. ::::v
ka fa gittim. Müterakim vergi borcu 
olmadığını söyledim. "Dedem, bütün 
borçlarını ödemiştir, bu kadar faz'a 
bir borç kalmamış olmalı. Kayıtlara 
bir daha bakılsa .. dedim. "'Mademki 
ihbarname çıkarılmış, böyle bir bor
cunuz vardır ve toptan ödemeni? la
zımdır. Aksi halde haciz koyarız.,, de
diler. 

Bir deia evfö sahibi henilz ':en de
ğilim. Mal sahibi olması lazım gelen 

bir de oğlu var. Sonra ben 20 lira ay
lıkla çalışıyorum. Bu kadar parayı 

birden ödemiye muktedir değilim. E
ğer, böyle birikmiş bir borç varsa bıı

nu taksitle ödemek imkanları ve ko-

laylığı gösterilemez mi? Ve \'erginin 
evin asıl sahibinden istenmesi lazım 
gelmez mi?., 

• 
Bu On Kurutluk Niçin 

Geçmezmi,? 
Beşiktaşta Spor caddesinde Valide 

çeşmesi sok~ğında 167 /1 numaralı 
evde oturan Murat Güden, dün mat
baamıza geldi. Elinde rengi sararmış 
paslı bir hal almış bir on kunışluk 

vardı. Murat Güden, şunları anlattı: 
- Bu sabah saat 9 da Eminönü. 

Bebek hattında işliyen 237 numaralı 
birinci mevki arabaya binmiştim. Bi
letçiye bu on kuruşluğu verdim. "Bu 
nu şirket almaz, başkaı;mı veriniz.,. 
dedi. Bu cevaba hayret ettim. Çünkü, 
paranın geçmemesi için hiçbir sebep 

yoktu. Israr ettim. Nihay~t bir po

lis memuru müdahale etti. Karakola 
gittik. Oradaki memurlar da bu pa

ranın pek ala geçebileceğini anlattı
lar. Başımdan geçen hadise budur. 
Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Şir
ket, bu parayı niçin kabul ~tmek is

temez?., 

• 
3 Milyonu Ke,if itlerine 

Sarf etmeli 

!negölden Dr. Z. Z. Yaltus yazı

yor: 
"- Evvelce, elektrik şirketinin, 

İstanbul halkından aldığı üç milyon 
raddesindeki parayı, şehir halkı ne 

yapmalı diye sormuştunuz, düşün
düm: 

İlim adamlarımıza yüksek maaş 

vermiyoruz, versek te, profesörlerin 
ve her ilim adamının, taharriyat, keş 

fiyat ve icat için sarfetmesi lazım 
gelen bolca para kaynağı bizde yok

tur. Bu üç milyonu, Üniversite pro. 
fesörlerine, arzedilen işler için para 
kaynağı ofacak surette, irada tahvil 
edereit emirlerine bırakmak, en iyi 
bir ınahalli sarf olmaz mı? Kaçan 
profesörlerle, bütün ümidimiz olan 
gençliğin, ilmi yaratma kabiliyeti de 
uzun bir müddet için, kaçmış olmu
vor mu?, 

Bütün öu sebepler bir araya ge. 
lince, ~ısırlı münevverin karnı tok, 
ilmi yahut politik haysiyeti yerin
de bir adam olmaması için sebep 
kalmaz. İyi bir romancı 20.000 sa
tabildikten sonra, neden mizacında 
ve zevkinde ve hatta ahlakında 
serserileşmek lüzumunu duysun? 

Mısırda kalbur üstünde pek çok 
münevver kalmaktadır. Bunların 
hepsinin kendi evleri, hatta hususi 
arabaları ve şoförleri vardır. Yaz
lığa çıkmak, bir başka memleket
te seyahat yapmak, davetlerde bu
lunmak ve davetlere gitmek, ken
dileri için bir mesele değildir. 

Ummu - Kalsum gibi bir kadın, 
konserleri ve filmleri sayesinde, 
tarladan "bcrsirn" koparırken ha
yalinden bile geçmiyen bir hayatı, 
dört beş sene gibi kısa bir müddet 
zarfında karşısında bulmuştur. 
Mısırda, artist için de, çalışma ve 
muvaffakıyet nisbetinde kazanç, 
refah ve ~ahtiyarlık mevcuttur. 

FIKRA 

Çif lik en .• 
Atatürkün büyiik kararlan vnrdlJ': 

Bu ıkararlar karşısında bircok irade. 
ler duraltlamı~tır. 19 l\Inyıs, Sakarya, 
DumluJ>ınar, nihayet ayn ayn tJiıfün 
inkıliiplar hep böyle ikinci sınıf azim. 
leri donduran Jmrarlardır. 

12 sene en·eı herkes, bütün ufuk
lara dob'TU, san, yalçın \'e kı ır w.n· 
nıp giden bu toı>rnk çölü kn~ısı!ld:ı 
yarı ümitsiz dü~ünürken, o, ~.-hrin 
yanıbat-ında sulak ve ağaçhli bir zinı. 
at mamuresi yapmağa karar verdi. 
Şimdi manzarasında, F..ski}ehirden; 
Anadolunun şark sınırlanna kadar 
giden \'atan parç.asınm yeşil ha~·nlini 
gördüğümüz çiftlik sadece uzun bir 
emek değil, yaratıcı bir lnrnr eserL 
dir. Atatürk onu lıükfımct;e hediye et
mekle, ziraat lııkılap~ılannı \'azifeye 
!iflğınyor: Bu ziraat mamuresinin hu· 
dutlanm memleketin, şark, brnrp, şi. 
mal ve cenup, bütün sınırlarına kadar 
genlşletınel< ! Bütün zahmetlerini o 
çekti; nimetlerinden l.ıiz istifade ede. 
ceğiz. l'ürıldye, lJir zamanlar zahmeti
ne tek başına katlandığı bir mücnde· 
lenin böyle bir nimeti debril midir! 
Atatürk'e sadece onu Ö\'mel<, eserini 
korumakla değil, işaretinin manasını 
anlıyarak, ona az zamanda bütün 
memleketi bir ziraat mamuresi halin
de göstermekle borcumuzu ödiyebili. 

ı riz. - F. R. Atay 

nüz sağlam bir mihveri yoktur. 
Ve memlektinin en sosyal, ne 
ekonomik, ne politik ne de kül
türel bakımdan, henüz tam bil' 
tarifini yapmış değildir. 

Şimdilik liberal düşünen Mısır
lı ile ayni odada "totaliter" düşün
mek arzusunda olan dostunu bu
lursunuz. Yahut ayni aclamda, hem 
isliımi, hem laik temayüller görür 
sUnüz. Bazı münevverler panisla
mizmden bahsediyorlar. Birçokları 
panarabizmi tutmaktadır. Fa
kat, bunlar da iki türlüdür. Bir 
kısmı için, panarabizm'in belkemi
ği lslam dinidir ve bu. Arap mil· 
!etlerini birleştiren en büyük bağ
dır. Diğerleri için ise, panarabizm, 
dilde mevcuttur ve ıkuvvetini dil· 
den ve kliltürden almalıdır (bura
ya kadarki kanaatlerde bile ne ka
dar tezat mevcuttur.) 

Bunlann y1µJındn, "=>ir de, ,Mısır. 

diğer Arap memleketlerinden tec
rit ederek onu Mısır tarihine yani 
Firavunlar denine bağlamak isti
yenler mevcuttur. 

Fakat bu görüşlerden hiç birisi, 
işlenmiş değildir. Beta<i şimdi, ya
ni ~ıısınn politik ve ekonomik is
tiklalini mühim mikdarda temin et 
mi~ olan· son iki hadiseden sonra, 
.Mısırlı münevver, bu mühim dava
ları esaslı bir surette münakaşa et. 
mek ve bir neticeye bağlamak fır
satını bulacaktır. Son iki hadiseden 
birisi Mısır ile lngiltere arasında 
akdolunmuş olan ittüak mukavele 
si, diğeri de kapitülasyonların il
gası kararıdır. 

M alum olduğu üzere, kapitil
lasyonların ilgası için 12 

yıllık bir intikal devresi kabul edil 
miştir. Bu devre esnasında, Mısır, 
kanuni mevzuatını ve idare teşki
lii.tmı, herhangi bir Avrupa mem
leketinin kanunlarına ve te kilatı
na benzetmek taahhüdüne girmiş
tir. Bu gayeye varmak mecburive
ti Mısır milletine adeta inkılapçı 

mahiyette bazı esaslan kabul et
tirecektir. Öyle ki, on iki yıl, bü
tn,, Mısır münevverleri için çetin 
bir imtihan devresi olacaktır. 

Bugün Mısırda bilhaşsa evkaf ış 
leri ile adliye davası, hükumet r.
damlariyle Mısırlı münevverlerd "n 
yalnız yıpratıcı bir çalışma deail, 
ayni zamanda cesurca kurarlar !>ek 
lem ektedir. 

Evkaf meselesinde, daha bugün. 
den, bazı vakıfları devletin malı 
telfıkki etmek kanaati mevcuttur. 
Mısır evkafınm ne kadar zengin bir 
müessese olduğu düşünülecek olur 
~a. bu meselenin ortaya atılması 
yüzünden ne gürültülü münakaşa
lar ve ne tehlikeli mücadeleler ı·a 
yılabileceği gözönüne getirilebilır. 

Adliye davasına gelince. eğer nn 
iki :yıl sonra kapitülasyonlar kal
kacaksa. r'şeri hukuk'' ve "medi"· 
ni hukuk" ikiliğine nihayet verıl
mesi lazım gelecektir. 
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Esası lngili:r. fakat icabına göre değişen bir futbol oynıyan Alman 
takımının Danimarka milli takımını O. 8 yendiği maçta 

• s y 
e e 

•• • • • ne sını 1 
Bazı spor muharrirlerile hakem Bay Sadi Karsan arasında F e

nerbahçe • Güneş maçı münasebetile başlıyan münaka~a, hergün 
biraz daha ilerledi, geni,Iedi, haklı, haksız birçok iddalar yü 
rütüldü. 

Günlerce gazete sütunlarını dol
duran bu münakaşalar hakkında a
ı · kadnrların fikirlerini öğrenmek is
tedik ve önce lstanbulda bulunan 
Futbol Federasyonu Reisini görerek 
maç münascbetile ileri sürülen iddi
alar hakkında ve hakem kararlan 
lizerinde düşüncelerini sorduk. Reis 
Bay Sedat Rıza bize şunları söyledi: 
"- Hakem Bay Sadi Karsanın ida. 

re ettıği maçta verdiği ttararlar el
bette muteberdir. Yalnız, Bay Sadi 
Karsanın bilmediği veya •ınuttuğu 
bır cihet var: O da bir hakemin ida
re ettiği bir maçta verdiği kararla
rın doğruluğunu isbat için neşriyat 
yapması ve noktai nazanndaki isa
!>eti isbat etmek maksadile umumi 
kaide maddelerini neşre kalkışması. 
Dünyanın her yerinde futbol ha-

C'rnleri, idare ettiği maçlar hakkın
d.ı. yalnız alii.kadar federasyon veya 
hakem komitesi tarafından sorulan 1 
fluale cevap vermekle mükelleftirler. 
Bunun haricinde bir hakemin gazete 
utununda veya dışarıda münakaşa 

) apmasma hiç bir yerde lüzum gö
rulmemiştir. Bny Sadı Karsanm düş
tugtl yegane zühiıl budur." 

• av s 

B. Sedat Rıza 

G 1 tasar ya 
Gençler irH .... i 

Anlaş 1 r 
Ankara, 15 tTAN Muhabirin. 

de.n) - Buranın spor mahfilleri ara
sında söylendiğine göre Galatasaray 

aç n a 

upası 

Al anl,.r klübü ile Gençlerbiı !iği arasında yeni 
.... bir anlaşma yapılmıştır. Anlaşma ile 

Dünya amatör tenis birincili
if ni tayin eden Davis kupası maç 

bu iki kliip oyuncularının, birinden di
ğerine geçmesini temin için bazı mü
eyyideler koYll!uşlardır. Oyuncusu 

Iarının mıntakavi seçmeleri de- başka klübc geçen takım diğerine 
vam ediyor. Birkaç sene evvel l 2500 lira tazminat vermeyi kabul et. 
dünya tenisinin birinci planında miştir. Buna mukabil Galatasaray ta
olan Fransızlar Çek tenisçileri kımı .da Ankarndaki Galatasarayhla-

b . h f lk" k l d rm aıdatlannı Gcnçlerbirlıği klübüue 
ır a ta evve ı ar'ı aşma a terketmekedir. 

;yenerek tasfiyeye uğrattılar. 

Ç klerle Yugoslavların yapacakları A 
srıaçlar neticesinde Almanlarla han
gısinın karşılaşacağ ı anlaşılacaktır. 

e te Uzu Atlama 

Y lnız netice ne olursa olsun bu se-
'n Davıs kupası maçlarında Al-

• rnanlaıın şanstan Çeklere ve Yugos-
vlaı a faik göziikmektedir. 
Çünkü Alman teniscileri arasında 

\ on Gram gibi dünyanm hayran ol 
a ~u bır şampiyon vardır. 

\ alnız mütehassıslar Von Gram'ın 
ı ne formunda olmadığını iddia 

tmektedirler. J:t"'akat diğer bir kısım 
ıunekkitlere de, Çek, Yugoslav te· 
ısçilerinin çok çetin hasımlar oldu
unu tasdik etmekle beraber, Alman 
kmunm Avrupa namına Londraya 
d bılecek iktıdarda bulunduğuna 

Gaziantep, (TAN) - Halkevi spor 
komitesi tarafından tertip edilen u
zun atlama müsabakasında halkevi 
sporcu1armdun Abdurrahman Selcuk 
5,39 metre ile birinciliği almış ve a !
tın madalya kazanmıştıı. 

de bizde tenis hiç ılerleyemiyen bir 
spor halinde kalmıştır. Fransızları 
bile yenen Çek tenisçileri vaktile ls
tanbula gelmişlerdi. Bizim iyi tenis. 
ci!er önünde fevkalade bir tesir bı
rakmıyan ayni şampiyonlar devamlı 
çalışma sayesinde nerelere kadar git
tiler. Halbuki biz, her sene eskilerin 

NC' gariptir ki, bızim iklim boşalttığı yerleri gençlerin doldura -
· la c elvcrişh olduğu hal-

1 
madığını görüyoruz. 

Yalnız Bir 
Tarza Esir 

Olmamalı 
( Yazan : Eşref Şefik ) 

Türk futbolü henüz seciye
mize uygun, imkanlarımıza yat-

e<gm, çocuklarımızın amatörlü
gune muvafık gelebilecek bir 
sistemi meydana koyamadı. 
Muhtelif oyun ,ekilleri içinde, 
buraya gelen Avrupa takımla
rından veya getirttiğimiz antre
nörlerin ağızlarından kapma 

1 
sistemlerin müsveddelerile çaba-

lıyoruz. • 
Şüphesiz ki, futbol tekniğinin milli 

bir şekil bulabilecek kadar ilerlemesi 
zamanı, temas, teşkilat ve program 
ve imkan meseleleridir. Fakat seyir
cilerimizin anlayışı muhtelif sistem
lerin münakaşasını lüzumsuz göster
miyecek kadar ilerlemiştir. Bu itibar
la sistemler bahsini biraz açmak za
mansız olmaz. 

Eski mini takım antrenörü Pagna
mın gözlerimizi ve zihinlerimizi üzeri
ne açtığı meşhur W sistemini artık 
bütün teferruatile biliyoruz. İngiliz 

birinci küme takımlarının ekserisi ta
rafından kabul edilmiş bulunan W 
sisteminin sahalarımızda vasattan yu 
kan tatbik edildiğini henüz görmedik. 
Fakat yarı buçuıt başarıldığı zaman-
larda bile müessir bir oyun tarzı ol
du~una bizi inandıracak misaller sa
halanmızda da çok geçti. 

Tatbik meselesi 
Bugün W sistemi oynamıya çalışan 

ve oyuncularını o şemaya uydurmıya 
gayret eden Güneş klübünü görüyo
ruz. Fenerbahçenin antrenörü İngiliz 
olmakla beraber W tarzının tamamı
nı sarı lacivertlilere yerleştirilmek is. 
tediğine dair alametleri maç sahala
rında ayan bir şekilde meydana çı . 
karmış deği!dir. • 
Galatasarayın yeni gelen Macar an

trenörü de W nin aynen tatbikine 
Türkiyede taraftar görünmemekte -
dir. Yalnız bu Ingiliz tarzının mües
sirliğe yarayan esaslarını kabul, ge. 
risini oyunun" icaplarına bırakmayı 
münasip bulduğunu Galatasaray o -
yunlarından farketmekteyiz. 

Bizim memlekette W nin ne dere. 
ce tatbik olunabileceğini tetkik etme
den evvel Avrupalı mütehassısların 
bu husustaki kanaatlerini ve tecrü
belerini bir gözden geçirelim. 

Avusturyada tecrübe 
Vaktile Avusturya milli takımı Av

rupanın en kuvvetli ekibini ve oyun
cularını bulmuş bir halde galibiyetler 
temin ederken akıllı ve dirayetli ida
reci Mayzel Ingiliz antrenörü Cimi 
Hogan'ı Avusturyaya getirtmiştir. 

Mayzelin maksadı, Avusturya oyu • 
nunun milessirliğini biraz daha ıırt
tınnaktı. Cimi Hogah her biri birer 
iistat olan Avusturya oyuncularına 
W sistemini aynen tatbik ettirmek 
üzere bidayette pek iyi çalışmıştı. Al
tı ay sonra Mayzel'e verdiği raporun. 
da hakikaten büyük bir antrenör olan 
Hogan şu satırları yazmıştı: 

Oyuncularınızın esasen top kon. 
trolmHlan ,.e takım oyununda ma· 
lik oldııklan kudret itiharl~·Je W 
:.i~teminin t'emasınr kola~·ca mey. 
dana ı:etirmek miimkiin oldu. 1''a
liat gö7.ümc1en kaçmıyan esaslı bir 
nokta)'a si1.in de dikkatinizi celbf't. 
meyi \·azife biliyorum: 

A' u turyalı o~,ıncular bizim pro 
f yonel liglerin mecburi kıldığı W 
sistemini sedyeleri ve tabiatlerinin 
hilafına oynndıklanndan mühim 
bir maçta kendi oyunlannda:kinden 
daha düşük bir kabiliyette buluna· 
caklnrını sanının. O.runcularınıı;ın 

mizaçlarını zoraki bir <:ekilde deği' 
tirnıcktense. eski tanlarııır bir par 

-
1 İki gürililk hlkAy~ 1 
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K ırlarda epey dolaştılar. Yo
ruldukları zaman bir sö

ğüt ağacının altına oturdular. Hiç 
konuşmuyorlardı. Serin bir rüzgar 
esiyor kızın açık fistanmın yaka
sı ile oynuyor, kıvırcık siyah saç
larını dağıtıyordu. Çocuk Ali dal
gındı hep uzaklara bakıyordu. Bir 
aralık başını çevirdi. Gözgöze gel
diler. Kızın gözleri ateş gibi ya
nıyordu. Çenesindeki yara izi yine 
bembeyaz ve pırıl pırıldı. Delikanlı 
~u esmer çenedOO:i keskin ince ya
ra yerini, ve siyah gözleri öpmek 
için içinde dayanılmaz bir istek 
duydu. Kız oturduğu yerde kımıl
danıp başını biraz daha kendisine 
doğru eğince bu istek alevlendi ve 
bindenbire onu kucaklıvarak ön
tU. Ayrıldıkları zaman ikisi de tlt· 
riyorlardı. Kız öniine bakarak: 

"On beş güne kadar babam bu
radan göçedeceğimizi söyfüyor .. , 
Dedi, delikanlı hiç şaşırmadı ve 
gözlerini ondan ayırmadan cevap 
verdi: "Sen kalırsın,, Kızın birden· 
bire gözleri hayretıe büyüdü. Bu 
cevabı beklemediği belli idi. Yüzü 
kızardı, sesi titriyerek: 

- Ben kalmam dedi. Sizinkiler 
beni istemez .. 

Ve ona s<Y.kulup kulağına dudak 

~a taclil eclcrek miiessirliklerini ar_ 
tırma tarafta.rıyım. 

Almanyada . 
Bu raponıan sonra Mayzel de İn

giliz antrenörünün fikrini aynen ka· 
bul ederek Avusturyalılara hiıs oyun
ların esas çehresini bozmak gayretini 
göstermemişti. 

Alman milli tııkımınır, teknik ida
recisi Ottonerz geçende bir Fransız 
gazetecisine verdiği beyanaatta şu 
cümleleri söylemişti: 

Alman milli takımının son zaman
lardaki muvaffakıyetlerinin yalnız W 
sistemine ait olmadığını, çünkü takı· 
mımızm icabında o sistemi bırakıp ta 
mamen Çek tarzına beııziyen şekılı<ıri 
tercih ettiğini söylüyorsunuz. Bu fik. 
riniz doğrudur. Ben W sisteminin 
fevkalade bir şey olduğuna kanaat 
getirmekle beraber, her hasım önün. 
de de o sisteme esir gibi bağlı kal
mak taraftan değilim. Rakibin a<;tı· 
ğı oyuna nazaran, bir ma.çta bir ka<; 
tarzda oynamak fikrini ve kanaatini 
oyuncularıma aşıladım. Onlar bida . 
yette W tarzile başlarlar. Baktılar ki, 
işler yolunda gitmiyor, yahut karşı 
takımın oyuncuları bizim tarzı boza
biliyorlar, hemen müsellesli iusa paslı 
oyunu tecrübe ederler. O da olmazsa 
rakibin ahvaline uyan diğer bir şekil 
hücum ve müdafaayı alırlar. 

Esir olmamalı 
Tekrar ediyorum; W prensi pi iti -

olmak tamamen yanlıştır. 
Bu sözlerden maada, bir de PariE 

sergisi münasebetile en kuvvetli Av
rupa takımları arasında yapılan fut. 
bol turnuvasının manidar neticesi 
var. 

O turnovada tngiliz Chelsea takımı 
ile ltalyanlarm Bolonya takımı rakip
lerini birer birer yenerek finale kal
mıştılar. Final maçında lngilizler ta
mamen W oynamı~lar. ltalyanlar da 

cocu 
''"""""''~ , ,.., ..... ~ 

~ YAZAN: ~ 
i Peride Celat~ 
~ BAYBURTLU ~ 
~~~"""'~....,,...} 
!arını uzatarak fısıldadı: 

- Sen gel.. 

B u söz üzerine Çocuk Ali !ıi
raz geriye doğru çekilerek 

hayretle gözlerini kırptı. Ve ba
şını önune egerck, cnvarı vP.rmedi. 
Ondan :sonra JU~ mm şmadılar. 
Akşam olurken köye döndüler. 

d gece anası oğlunun döşeğin
de durmadan döndüğünü sık sık 

içini çektiğini duydu. 
Ertesi gün Çocuk Ali yine kızla 

ayni sögiidün altına gitti. Akşama 
kadar yanyana oturdular. Dalgın 
dalgın biribirlerine baktılar ve hiç 
konuşmadılar. 

Hava kararırken yine kız çergiye 
oğlan köye döndü. Ondan sonra 
her gün ayni söğüdün altında bir-

W nin açıklarla ve ortalarla derinle
mesine ani paslarla beslenişini mu -
hafaza etmekle berber tatbik ettikle
ri oyun sistemi itibarile Ingilizden 
fazla Uruguaya benziyen sekilde mu. 
ka bele etmişler. Neticede 1 - 4 galip 
çıkan Italyanlar bir milletin mizacı
na ve oyuncularının imkanlarına uy. 
gun futbolün daha müessir olabilece
crini göstermiş oldular. 

Hangiıi moda? 
Futboldeki tabiatimizin nasıl tecel

li edebileceğini şimdiden katiyetle 
kestirmE>k kabil değildir. 

Çünkü bir zaman oldu ki, Slavya
dan kaptığımız bazı oyun şekillerile 
epey zaman Çekler gibi oynamıya he
veslendik. Sonralan Ingiliz oyununu 
da o kadar taklit edebildik. Şimdi de 
yukarda yazdığım gibi Güneş, Ji'ener, 
Galatasaray tarzlarını başarmıya ça. 
lışıyoruz. Bu tarzlardan hangisi mo
da olacaktır? Ve moda olacak tarz 
Türk tabiatine en uygun gelecek sis
tem midir? 

Ben. öyle zannediyorum kiı W sis
temini aynen tatbik etmek tecrübe
lerinde muvaffak olamamış her Av
rupalı gibi biz de birinci sınıf İngiliz 
futbolcularının ancak başarabildikleri 
o tarzı tamamen tatbik edebilecek im 
kanlara ·malik olmadığımızı anhyarak 
ortasını bulacağız. Çocuklarımızın a. 
matörlüğü ve vücut küçiiklükleri O· 

tuz kırk metrelik pasları yerlerine 
göndere!lilecek oyuncu adedini düzii. 
neleri aşıramıyacağımıza nauıran ya. 
rı yolda kalacağımız çok kuvvetli ih· 
tim al da hilinrledir. 

Yalnız şu da şüphesiroir ki. W he· 
vesinin herhangi bir şekilde klüple
rimizi sarması bize agır ve çalkayıcı 
Cutbolü bıraktırmak bakımından fay. 
dalı olmuştur. Yansını bile becersek 
diğer futbolün bütiinünden seciyemiz 
Ye tabiatimiz itibarile de karlı oluruz. 
sanırım. 

ALI 
leşmeyi adet edindiler. Çerginin 
köyden ayrılacağı günler yakl~ • 
tık<;a genç çingene kızının yüzüne 
gölgeler doluyor, zaten bir za • 
mandanberi terkettiği tebessüm ar 
tık dudaklarında hiç bclirmiyordu. 
Çocuk Ali daima dalgın ve dlişün• 
celi idi. Pek az konuşuyorlar, da 
ha ziyade büyük bir sevginin izle
rini taşıyan ateşli ve mustarip göz.. 
!erle bakınıyorlardı. 

Nihayet on beş gün geçti ve bir 
giin çergi göç hazırlığına başladı. 
Ertesi sabah erkenden çadırlar top 
!anacak, yola çıkılaçaktJ. O günün 
ı:ılr"AmJ Col'ıık Ali ı:ınocırn"" J,,._. 
sına oturdu. Onüne bakarak ga -
yet yavaş !:lir sesle: 

- Ana dedi, dama bir gelin ge
tirsem ne dersin ki?. 

K adın birdenbire oğlunun 
boynuna sanldı. Hem ağlı· 

yor, hem de "Uy oğul meramm 
buymuş ta ne keder çekerdin, başı· 
mm üstünde yeri var.,, Diye, söy• 
niyordu. Fakat delikanlı kekeliye
rek gelinin kim olduğunu söyledi· 
ği zaman küçük kulübeyi keskin 
bir çığlık doldurdu. Kadın saçını 

başını yolarak ağlamıya ba§ladı. 
"Amanın, amanın nedir ba.,ımıza 
gelenler, çergiden gız alınır mı? 

Amanın amanın .. ,, Diye, feryat e
diyordu. Çocuk Ali o feryat edip 
yolunurken yavaşça yerinden kalk 
tı." Öyle ise hoşça kal ana,, dedi, 
sessiz adımlarla çıkıp gitti. O git
tikten sonra kadın dışarı fırladı, 

!:>ütün komşuları başına topladı. 

Ağlıya sızlıya olanı anlattı. Bir eli
le karşıda göriinen çingene çadır· 
!arını gösteriyor ve: "Oğlan onla
ra gitti. oğlana büyü ettiler, alıt> 
gidecekler. Amanın amanın bir ça 
re bulun., diye, ağlıyordu. BiraJ 
sonra onu merakla din1iyen ka • 
dınların arasına erkekler de ka • 
rıştılar. Hepsi bir çare arıyordu. 
Nihayet buldular. Hep bir olup çer 
giye gidecekler ve Çocuk Aliyi kö
ye dönmesi, onlarla gitmemesi için 
kandırmıya çalışacaklardı. Eğer 

kanmazsa işi zora bindirerek ya • 
kalayıp getirmeyi bile göze almış 
lardı. 

Onlar "'karar verinciye kadar ge
ce basmıştı. Ve karşıda çingene ça 
dırları mehtabın altında biiyük be 
yaz çiçekler gibi görünüyordu. 
Köylüler çingenelere karşı ihtiyat· 
lı bulunmak için ellerinde sopalar· 
la yola çıktılar. Fakat tam yo
kuştan inerken karanlıkta birkaç 
kişinin kendilerine doğru telfışla 
koşmakta olduklarını görerek bir
denbire durdular. Gelenler yakla· 
şınca hepsini hafif !:ıir şaşkınlık 
aldı. Bunlar Çeribaşı ile birkaç 
çingene idi. Önde gelen çeribaşı • 
nm yüzü sapsan ve gözleri hiddet 
le büyümüştü. Onlarla karşılaşın· 
ca yolun ortasında durdu ve yurıt• 
ruklannı sıkıp yüzlerine doğru sal 
lıyarak: 

- Ne yaptınız tazecik kıznnı. 
ne yaptınız benim en kıymetli ma.· 
hmı? Diye, bağırmıya başladı. 

<Arkası 10 uncuda) 
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işte.. Malta sokakla}'ında bol bol tesadüf edilen keçiler 

M A 1 
• Pa az ar, .eç r 

ç flı K ın 

M alta çok hoşuma gitti. Bura 
da bir seyyah, kendi arzu

~Una göre her istediğini bulabilir. 
. d.anın tarihi eserleri pek zengin, 

flızı t 'h . d . 1 k d ~~. ten evvelki evır ere a-
tı~r goture::ımr. Müze meraklısı ise 
b~~ ".Mılli Müze" sinde Maltanın 
lı Ulün mazısini ve bugi.\nkü tabii 
t ervetıerini canlı bir şekilde araş-
ırrnı~ a imkan bulursunuz. Güzel 
r.anatıura düşkünlüi;rünüz varsa 
raınız Sen Jan kilisesi, dahili de
~t~ları, duvarlarını kaplıyan bü
fl'U~ .tabloları ve şövalyelerin yere 
crıh renkli minyatürlerle süslen

j g t~zar tnş1{fri ile s1zi 'saatlerce 
.. a. ed~bneceR bır hazınedir. Şeh.. n ı . 
cc •. n~li çıkışlı sokaklannda görc-
iç· \lerıniz ve işitecekleriniz sizin 
, ın hep yenidir. Han ismini taşı-
" an su· l'' s ~ su saraylarında en Jan 
g~"alyelerinden kalma zenginlikler 
~zUnüzü kamaştıracaktır. Para 
t Zdurmak için girdiğiniz ve öteki 
lt arayıardan farkedeınediğiniz ban 
~ aların merdivenlerinden ine çıka 
1 orulda iseniz gelir. Barraks deni
erı k'l ~ a e sırtlarındaki bahçelerde 
ı~~lar ve palmiyeler altında din-

.. ır ve geniş kemerler arasında 
flizeı bir tablo gibi çerçevelenen 
·inanı seyredersiniz. 

İ ngiliz Başvc.killerinden Dis-
'· raeli M, itadan bahseder-
t,en · "B . . A · u saraylar şehnnın vru-
~nın dığer büyük payitahtların
.ı an geri kalan bir yerini bulama-
"ırn '' d · l ·1· · 
1.- ... emış ... Meşhur ngı ız şaı-

~ı Waıter Scott Maltayı: ''bir rü
~l~ kadar eazi::, ... " bulmuş. Disra
~ ~e Scottların yaşadığı devirden 
ı-n·ıı Malta ne güzelliğinden kaybet 

ış, ne cazibesinden. Adanın Akde 

:~Zdeki coğrafi vaziyeti ve areeri 
tn enııniyetine gelince bu ayrı bir 
t c3eledir. Malta Nelson için "Av
tı UJıanın en mühim kale" si iJi. Na
;:.ıeon: "İngilizleri Maltada yerleş. 
1 ış görmedensc onlarla Paris sırt 
~tında karşılaşmayı tercih ede-
m ... " derdi. 

8 
boğrusunu sövlemck lazımgelir

~ c Malta adanın" ısmidir. Şimdi a-

l ak bastığımız sehre Valetta der-
er B · · urasmı 1565 de Osmanlıların 
~ Şlddetlı hücumlarından sonra zn. 
kanın Gran Metri olan La Valette 
b~rdurmuş. Şehrin yüksek ve dar 
hır sırt üzerindeki garip vaziyetini 
b eınen farkcdiyorsunuz. Rıhtım 
~.0Yunca b!rbirine müvazi görünen 
d 
0lların hepsi dik bir yokuş halin
~ başlıyor ve tepeye tırmandıktan 

nra öbür tarafta, Karantine li
~anına doğru, iniş halini alıyor. 
1.~ Yolların bazıları İstanbulun 
1.~sekkaldırımı gibi merdiven şek 
k c ... Bu merdivenler yalnız so· 
~·akların birleştiği yerlerde düzle
·L1,Y0r ve böylece otomobillerin şe
~ır · · 
d'I ıçınde dolasabilmeleri temin e· 1 ?niş oluyor. · 

Malta soktı.l<larında dolaşan 
tvv 

1 
?ir Yabancının gözline en 

k e Uç şey çarpar: Papazlar, 
C<:ıler ve çarşaflı kadınlar. Valet-

fi 1 1' I 1'-1 I I I I ..I' #' 
~ Yazan: ~ 

: Faik Sabri : 
t ~ 

: Duran : 
- I I I I "'""''"'-' ~I ~ 

Maltanrn garip çarşaflı kadın-
larından bir tip 

tada, Cıtta Vecciyada ve bütiin di
ğer kasaba ve kdylcrde bir kilise 
ve manastır bolluğu var. Sokak· 
larda İngiliz askerlerinden çok pa· 
pazlnra rastgelirsiniz. Hangi kili· 
scye güniin hangi saatinde girse· 

, niz mutlaka karanlık bir köşede 
yere diz çökmliş dua eden sıynh 
bir gölı;e farkedersiniz ve hangi 
mahallenin hangi köşebaşmı d0n· 
seniz, küçük bir balkona yerleş· 
tirilmiş yıldızlı bir Meryemana hey 
~\eli ile karşılaşırsınız. Şehirde ol
sun, köylerde olsun içine girdiğim 
kiliselerde duvarları ipek ve sırma 
işlemeli perdelerle sUsliiyorlardı. 
Köylerin meydanlanndan dar so
kaklarına kndar yolların iki tara
fına sıra ile Meryem ve Mesıh hey
kelleri dizmişler. aralarına renkli 
uçurtma k{ığıt!arı ve fenerler • ası
yorlardı. Bütiin bunlar birkaç giin 
sonra yapılacak bir dini bayram 
hazırlıklAn imiş ve bu bayramlar 
sık sık tekrarlanırmış. • 

Ya keçiler... Malta sokaklarının 
asıl sahibi onlar. Çobanları şunun
la, bununla gevrzelik ederlerken 
bunlar üçü !:ıeşi bir arada başı boş 
dolaşıyor. en kalabalık yerlere ka
dar sokuluyorlar. Yalnı7. bir iyilik
leri var, o da sUt almak istediğiniz 
vakit çoban bunlardan birini yaka
lar, gözünüzün önünde sütünü sa
ğar, kabınızı doldurur. Böylece 
Maltalılar hiç olmazsa ne içtikle
rini biliyorlar demektir. 

Malta kadınlarının sokak kı

yafetlerine gelince; işte Maltada 
g(irdüklerimizin en tuhafı budur. 

Bu kıyafeti terkederek alem gibi 
giyinen Maltızlar da varsa da yer
li kıyafet tamamile tcrkedilmiş de
ğildir. Hususile ihtiyarlar ve fakir 
tabaka kadınlan bugün de sokağa 
çıkarlarken "faldettn" !arına bürü 
nüyorlar. Faldetta geniş bir siyah 
çarşaftır, kenarlarına bir tel çem
ber, yahut balina çubukları geçir
mişler, bu suretle bu örtü !laşın et
rafında kiiçük bir çndır gibi duru
yor, kadın bu çemberin uçlarını e
linde tutar ve bunu istediği kadar 
daraltıp açarak yüzünü saklar ve
ya açar. Bu faldettalı kadınlardan 
birkaçı bir arada dolşırlarken, tiiz
gar çarşafların içine dolarak onla
rı şişirdiği vakit, siyah yelkenler 
açmış küçiik sandallar nasılsa ka
raya vurmuş, kaldırımlar üstünden 
süzülüyorlar sanırsınız. 

S okaklarda yaya kaldınm • 
!arının kenarına sıra ile 

dizili çiçekçiler ve 
dilenciler gırtlaktan ge "n ga -
rip ve çirkin bir dil ile durmadan 
hırıldamrlar... Hele sizin yabancı 

olduğunuzu farkedeı !erse ellerin
den güç kurtulursunuz. Yerlerin • 
den yarı oynamış tekerlekleri siv
ri taşlar üstünde sekip giden, üs
tii beyaz tenteli şu dört köşe ta
likalar da MaJtanın hususiyetlerin
den sayılır. Bunlardan birine bine
rek şehri övle dolaşalım dedik, a-

rabacı bizi doğruca dar bir sokak. 
ta Malta işi tenteneler satılan bir 

dükkfının önüne götürdü. Vni<tile 
bizim çarşı esnafının yaptığı gibi 

~unlar da bir seyyah görünce he

men boğmıya çalışıyorlar. Bunun 

farkında olduğumuz için birşey al
mak istemedik... Arabacıya çek. .. 
dedik ama arabacımız ne kadar da 
inatçı imiş. Müzeden, Sen Jan kili
sesinden, mektup vermek için uğ
radığınuz postahaneden, hasılı her 
durup arabadan indiğimiz yerden 
tekrar arabaya binince ne yaptı 
yaptı bizi tekrar ayni tenteneci 
dükkanının öniine getirdi. Parasını 
vererek savalım dedik. ona da mu
vaffak olamadık, nihayet bizi oka
dar bıktırdı l-ti, zaten öğle de yak
laşmış, onunla vapurun bulundu
ğu yere kadar gittik. Garibi nere
si..· iki saat sonra, tekrar sandal
la karaya çıkarken uzaktan, köşe 
başlarında arasıra görünüp sonra 
kaybolan bir arabanın tozu dumana 
katarak bize yetişmiyc çalıştığını 
farketmiyelim mi?. Meğerse inat
çı arabacı gölge bir yere arabasını 
çekmiş, ~izim vapurdıı.ıı çıkmamızı 
gözetlermiş... berekd versin bize 
yetişemedi de bu vapışknn araba. 
cmın pencepJne tekrar dfüımeden 
bir f'ltoınobile atlamıya vakit bula
bildik 

~ilCista Domuz 

·· cadelesi İlerledi 

Milas, (TA·-) _ -ıor klübü av. 

cılarının sık sık yaptıkları sürek av

lan hem muhitte büyük bir alaka u

yandırmakta, hem de yüzlerce ya • 
ban domuzunun öldürülerek mahsula 
tımızın zarardan korunmasına yara
maktadır. Son bir iki ay içinde pek 

çok domuz öldürülmüstür. 

7 '#, '""'" ......................... ~, ...... /, ...... , ...... ,......,...... ............. ...... ............ "''""' l'"""I'"',,,, ,~ 
~ RuslJada Neler OıulJor? " 
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Kızıl Ordunun 
En Başında ·Gele 
Dört Mareşalı 

VOROŞILOF, BUDYENNY, 

Son 

BLÜCHER, JEGOROF 

İdamlardan 

Sonra 

K omşumuz Sovyet Rus
yada çok mühinı ha

diseler cereyan ediyor. Son ge
len haberler, bize birtakım 
idam cezalarını bildirdi. Kızı
Jordunun en mühim erkanı a
rasında senelerce yer alnıı, 

bulunan bir Mareşalla yedi 
General kısa süren bir muha
kemeden sonra idam edildiler • 
YÜksek rütbeli sekiz zabitin 
hep birden idamı, bir ordu için 
az bir şey olmasa gerektir. Ve 
bu idam kararlarının verilmesi 
için herhalde büyük çapta se
bepler bulunması lazımdır. Bu
nunla beraber henüz ortalığı 

kaplıyan kalın sis tabakalarını 
yırtacak bir halde değiliz. 

Bir Mareşal ile yedi General ten· 
kil edildikten sonra geriye .Kızılor. 
dunun mukadderatını ellerinde tu. 
tan dört Marc~ knlıyor. Bunlar: 

1 - Voroşilof, 
2 - Budyenny, 
3 - Blücher, 
4 - Jegorof'tur. 

: ""' VOROŞlLOF,, I~ 
' Hakiki ihtilalci ~ 

I 1 # I 1-.I I 1 1 I ,....,._,. 

R ısya Harbiye Komiseri Vo
roşilof, büsbütün başka 

bir general tipidir. Voroşilof zckı 
bir adamdır. Gayet halk adamıdır. 
Bütün Rusya onu sever ve alkış
lar. Bundan başka da Stalinin sa 
mimi ve sıkı dostudur. 

Vaktile okuma yazma bilmiyen 
bir maden nmelesiydi. 20 yaşına 
kadar hiçbir şey öğrenemedi. Fa
kat Çarlık Rusyasma isyan etmek 
ve komünistlerle elbirliği yapmak 
için okumıya lüzum yoktu. İhti -
lalci mesaısı onu, menfalara, 
ınahpeslere sürükledi. 1905 te Le
ninin yanına girdi. Bu arada ken
di kendine alfabeler okumuş, yaz 
mak ve okumak öğrenmişti. Hat
ta gazete çıkarıp, koca koca ma . 
kaleler de yazdı. lşte bu tarihten 
sonra Voroşilofun yükselmesi baş 
lar. Bugi.in. Sovyet Rusya Harbiye 
Komiseri olarak bütün Rusyanın 
emniyetini emri altında bulundur
maktadır. . _, '"" ......... - - .... ,...... "' " ....... "' 

BUDYENNY ~ 
~ Ateşli Süvari ~ 
"''"" ........... " ......................... ..... 
R us • Japon harbinde neferdi. 

1917 ye kadar da başçavuşluk 

tan yukarıya çıkamach. Hayatı pek 

düzgün ve muntazam Jir seyir ta 

kip etti. Kendisi halktan gelme ve 
hala halk olarak yaşıyan bir .Ma 

reşaldır. İhtilal çarpışmaları sıra 

sında, akıllara hayret verecek, de 

lice bir cesaret göstermiş, kendi 
b:ışına teşkil ettiği süvari ordusi. 
le cenubi Rusyayı bir baştan bir 
başa muzafferane geçmişti. Bu a
dam biiyük bir Erkaniharp değil
di. Fakat gittikçe büyüyen ordu 
sile Denikin ve Wrangel orduları
na karşı koymuş, onları mağlüp 
etmişti. 

Bu suretle çok meşhur oldu. Fa 
kat yine basit, mütevazi ve saf 
kalpli bir halk adamı olarak kal
dı. 

Mareşal Vorofilol 

Mareşal Blücher , ................ ' -- -- ' ................ ~ 
; BLOCHER ~ 
~Şark Orduları Kumandanı~ 
ı:.1 I I I 1 .1 .1 I 1...- 1 -

B lücher, meşhur bir Alman 
genaralinin adıdır. Denildi

ğine göre Rus generali, ne bu meş 
hur generalle alfıkadardır, ne de 
Almandır. Asıl adının Medvedief 
olduğu söylenmektedir. Blücher 
adı, kendisine ihtilal sıralarmdakı 
harplerde verilmiştir. Bugün Şar
ki Sovyet Rusyanın bütün müs -
sellah kuvvetlerini eli altında tu
tan bu Mareşal eski bir ameledir. 
Sıbirya şehirleri civarında işçiler 

arasında komünist propagandası 

yapıyor, bir taraftan da Çar hü -

kumetinin Si!liryaya sürmüş ol -

duğu mC"şhur iwmi.inıstleri oralar 

dan kaçırarak huduttan aşıryor -

du. Bütün Asyayı gezmişti. Şarkı 

çok iyi tanıyordu. Japonyayı, Çi
ni Türkistanı kendi avuç içi gibi 
biliyordu. Troçkiyi de Sibiryadan 
kaçırmış, hududu geçirterek Lon
draya sığınmasını temin etmişti, 

Nihayet biiyük harp patladı. 
Blücher de askere girdi. Ve garp 
cephesinde bozguna kadar çalıştı. 
Boze-undan sonra da Petro~rada 

kaçarak kızıl ihtilülci orduda iş 
dı. Gittikçe askerliğin tadını aln 
ya başlamıştı. Blücher Karahan! 
birlikte Kızılorduda \•azife alara 
şark milletlerini kışinrtmak ve 
yaklandırmak işini Üzerlerine al 
dılar ve bunda muvaffak oldulaı! 
Yalnız Çinde büyük bir havai si_\ 
kutuna uğnyarak geriye dönmc
zorunda kaldılar. Ve nıhayet B' 
cher Sovyet Rusyanın şark ord 
ları kumandanı oldu. 

, , ..... ,......,,..... ----",..... .......... 
~ JEGOROF 
~ Erkanıharbiye Reisi ............................... , ......... 

M areşalJogorof, tabii bir se 
yirle terfi derecelerini g 

çerek yükselen zabit tipidir. Ru 
yada kabine değişti, rejim değ' 
ti. Jegorof yine terfi etti. 

İhtilalden evvel Çarın muha 
alayı zabitlerin dendi ve riıtb 

yüksekçeydi. 1918 yılı 15 Kanu 
sanisinde Leninin bir emrile Kı 
lordu tesis edilmişti. :F'akat söz 
kurulan bu ordu aslında darma 
ğınık bir halde idi, kimsenin ki 
seden ha~eri yoktu. Depolar, ı 

rindeki malzeme ile bakımsız 
bekçisiz kalmıştı. 

İşte bütün bunların intiza 
girmesi ve liıfzen mevcut olan 
zılordunun hakikaten de mevcu 
ması için Jegorof gibi bir teşkı 
çıya lüzum vardı. Jegorof tam 
manında işi eline aldı. Ve d 
madağınık kütlelerden munta 
ve mükemmel bir ordu vücuda 
tirdi. 

Jegorof basit ruhlu, hazan 
bucak hiddetlenen bir adam 
Tıpkı Stalin gibi. Fakat Stal 
büyük bir sadakat göstermek 
dir. 

1-
Bir Senede 
Bin Hayva 
Deliilyas, (TAN) Sivasın Şa 

sına bağlı olan kamunumuzda e 
ehemmiyet verilen iş!er zira 
hayvancılıktır. Çevremiz içinde 
nede 10 bin koyun, 2 bine yakın 
1000 sığır, 100 at, çok mik 
hububat yetiştirilmekte, bunla 
ğu ihraç edilmektedir. 

imar faaliyeti arttı 
Kamunumuz içinde ev inşaa 

imar faaliyeti de ilerlemekted 
raat ve süt makineleri çoğ 

Sıvas Sanatlar Evinin yaptı w 

tekerlekli arabalar eskilerden 
ğunun yerini almıştır. Kamım 
za bağlı 30 köyde senelerdenbe 
kanunu tatbik edilmekte ve iy 
celer alınmaktadır. Burada 
hargötü, Tunus köylerinde bir 
allimli üç okul vardır, okuya 
benin sayısı 200 ü bulmaktadı 

Nahiyenin havası umumiye 
suları temizdir. Hemen her 
köy meydanlarında cirit oyn 
\·e bu milli oyun gittikçe ya) 
tadır. 

Eski eserler çok 
Paı:m ve Mezrea köylerınde 

Karatunus dağında bakır ma 
\'ardır. 

Başveren köyünden iki ki 
uzakta olan Kuşakhbaba me\ 
kı bir tepecikte etrafı sur ile 
miş küçük binalardan mürek 
şehircik harabesi mevcuttur. 
Hititlilerden kalmış olduğu 
o civarda 20 kadar höyük va 
muhitte hafriyat yapılırsa 

eserlerin bulunacağı lahmı 

mektedir. 
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BAŞMAKALEDEN MABAT 

Is Kanunu 
' Tatbika 
Baslanırken 

' (Başı l incide) 
vatandaşta, hayatta müsavi fırsata 

sahip bulunduğu, her kapının 

kendisine açık olduğu hakkında tam 
bir emniyet ~ulunmalıdır. Kendisi 
çahşmıya hazır bulundukça kazan -
ma fırsat ve imkanından mahrum 
kalmamalıdır. 

Sonra hayatın görünür ve görün
mez kaza ve ihtimallerine karşı ko
runmuş bulunmalıdır. Bu ihtimalle -
rin kend"sini ve ailesini yıkmıyaca

ğını bilmelidir. Kaza, hastalık, anne
lik, ihtiyarlık, ölüm gibi ihtimaller 
karşısında cemiyetin kendisine ipti
dadan malüm bir şekil ve ölçüde el 
uzatacağına ve hayatının asgari in
sanea ihtiyaç seviyesinden aşağıya 

dü,miyeceğine emin olmalıdır. 
Vatandaşlarının çalışmalanndan 

tam verim alarak ileri gitmek isti -
yen bir cemiyet içinde bütün bu as
gari şartlar bulunmalıdır .. 

Yeni iş kanunumuz bu istika -
mette atılan ilk adımdır. Bu 

kanun 10, 12 senelik hazırlıklardan 
sonra yapılmıştır. Devlet şurasında 

ve mecliste esaslı tetkiklerden geç • 
miştir. Bununla beraber tatbikatta 
bütün ihtiyaçlara uygun çıkacağı id 
dia edilemez Kanun bir sene evvel 
ilan edilmiş olmasına rağmen hazır
lıklar tamam değildir. Bir kanunda 
ancak umumi bir takım hükümler 
bulunabilir. Birçok maddelerin tefsi 
ri ve tatbiki hakkında nizamnamelere 
ihtiyaç gösterir. Bu nizamnameler 
bir senedenberi hazırlanamamıştır. 
Mesela fabriokaların dahili bir nizam 
name hazırlamalarına, iş ihtilafları 

zuhurunda nasıl hareket edileceğine 
dair olan en esaslı maddelerin icap 
ettirdiği nizamnameler bile ortada 
yoktur. 

Kanunda ileride tatbike geçecek 
birtakım esaslar vardır. Memleketin 
çok muhtaç olduğu iş tavassutu bu 
cUmledendir. Bir tarafta adama ihtl 
yaç olanlar, diğer tarafta iş arıyan 
vatandaşlar bulundıuğu halde bunla
n karşılaştıracak teşekkWler bulun
maması büyük boşluktur. 

Sonra kaza sigortasından ba.,lıya
rak hayatın fena ve çetin ihtimalle
rine karşı vatandaşlar için set kura
cak teşkilat ta yeni kanunlarla adım 
adım hazırlanacaktır. 

Prensip olarak şunu kabul et
mek lazımdır ki, Türkiyede 

umumun veya kısım kısım vatandaş
ların hayatını ve seviyesini iyileştir
miye ait düşünceler ve uğraşmalar 
mutlaka milli varlık çerçevesinin için 
de kalmalıdır. Bunun haricinde ce 
reyanlar hiçbir bakımdan müdafaa 
kabul edemez. Eğer maksat, başka
larına iyilik etmek, faydalı olmak, 

seviyeyi yükseltmekse ifrat yolu bu
nu temin etmez. Tamamile aksine 
netice verir. Türkiye gi'.Ji umumi 
menfaat ölçüsile inkişaf için mUstes 
na şartlara sahip olan bir memleket 
te mesela komünizm yolunda bir if
rat cereyanı ve taassup, mutlaka mu 
kabil bir cereyan yaratır ve ahenkli 
bir iyileşme hareketini güçleştirir. 

Taassubun her nevi bizim için 
muzırdır. Komünizme; bir -

kaç mukaddes kitaba dayanır, son 
moda bir din mahiyetinde saplanıp 

kalanlar, cemiyete boş yere yabancı 
hatta düşman vaziyetine düşerler. 

Bu noktada memleket hesabına bü
ytlk bir kuvvet israfı vardır. Çünkü 
komünizm taassubuna kendilerini 
bptırnuya meyledenlerin çoğu; bilgi 
aalıibi, fikirce az, çok olgun, bir da
vaya idealist bağlarla ~ağlanmıya 

ve nefsini unutmıya kabiliyetli genç 
n.tandaşlardır. Bu yolda bir ıstıfa 
g çiren fertlerin, milli bir birlik için 
de ahenkli bir yer almaması yazık 
olur. 

Hükumetimizde gördüğümüz me
yil, ifrat cereyanlarına düşmanca 

bir gözle bakmak değildir. Hükumet, 
bu cereyanları, bir bünyedeki arazı 
teşhis ve tedaviden başka bir şey dü
fünmiyen bir doktor ~özile takip e
cliyor. 

Bir memlekette vasati seviye • 
den uzak düşen ve iyiye ve f e 

•ya doğru inhiraflar gösteren fert-
mal · • isedir. 

Dün geceki 
Yangın 

(Başı 1 incide) 
çalışmakta ve Osman fabrikada usta· 
başılık etmektedir. Osman her akşam 
olduğu gibi, dün de saat beşte paydos 
ederek fabrikayı kapamış ve evine 
gitmiştir. Fakat bir müddet sonra 
yangını duyunca hemen fabrikasına 

iş Kanununun ilk 
Tatbik Günü Bazı 
$ikdyetler Oldu 

. 
k<fmuş, fakat alevler içinde gördüğü (Ba.'ı 1 lnddeJ 
zaman düşüp bayılmıştır. Komşuların Kadın ve on sekiz yaşından aşağı 
dan aşçı Mehmet çavuş, Osmanı dük. çağda kız ve erkeklerin gece çalış
kanına alarak tedavisiyle uğraşmış- malan iş kanununun ellinci madde 
tır. Bu sırada fabrika sahiplerinden 4Si mucibince yasaktır. Ancak yine 
Hasan da kardeşinin imdadına yetiş. ayni maddenin ikinci fıkrasına tev
miştir. Osman kısa bir zaman sonra fii<an kanunun mer'iyete girmesin -
kendine gelmiştir. den itibaren dört yıl müddetle sos -

Yangm tahkikatile, Fatih kayınaka yal ve ekonomik bakımdan görüle -
mı, Polis Müdür Muavini ve Ikinci şu. cek lüzuma dayanarak, İktisat Ve • 
be müdürü meşgul olmuşlardır. Tahki kaleti, bazı müesseselere istisnai ve 
kata göre, yangının çıkmasından pek muvakkat mahiyette olmak üzere 16 
az evvel, içinde bir erkek ve bir de dan yukarı yaştaki kız ve erkek ço
kadın bulunan bir taksi otomobili fab- cuklarla daha büyük kadınların ge
rika önünde bir müddet durmuş ve ce çalıştırılmalarına izin verebilir. 
yangın çıkar çıkmaz da oradan ayrıl. Bu takdirde bunların çalışma tarzla 
mıştır. rını da İktisat Veılcaleti tayin eder. 

Hadisede bir kast olup olmadığı a- Bazı müesseseler bu hususta müsa-
raştırılmaktadır. ade almak için vekalete müracaat et 

Mobilya fabrikasından çıkan yan. mişlerdtr. 
gm, redhal arkasındaki çadır deposu MUKAVELELER 
ile yanındaki diğer dükkanlara da si· 3 - Her iş veren müessesenin, iş-
rayet etmiştir. Bu arada yanan dük· çilerile şimdiden mukavele yapma -
kanların yanındaki Sarnıçhhanla kar l lan mecburi midir . . .. 
şısındaki eczacı ve dişçi mektebi bil. Kanun, iş verenlere, yalnız ıkı tur 
yük tehlikeler geçirmişlerdir. Bilhas- 1ü işçilerle mukavele yapmak mec • 
sa eczacı mektebinin tutuşması ihti. buriyetini tahmil etmiştir. A - Mu
mali bütün alaka.darlan endişeye dü- ayyen iş müddeti bir sene veya da
şürmUştilr. ÇUnkU mektebin Iiboratu ha fazla olan sürekli iş akitleri yazı 
varında bulunmakta olan mühim mik ile mukaveleye bağlanır. Bu muka • 
tarda kimyevi maddenin iştial ve infi- veleye şu hususlar dercedilir: İş de 
lakmdan korkuluyordu. Bu arada ec. recesi, işçinin isim ve hüviyeti, ya -
zacı mektebi de 4 defa tutuşmak tehli pılacak iş ve iş yerinin mevkii, ve. -
kesine maruz kalmış ve itfaiyenin bU. rilecek Ucret miıktan, mukavelenm 
yük gayretiyle bertaraf edilmiştir. müddeti, her iki tarafın mutabık ka
Bunqan başka Sarnıçlıhanda Beyazıt lacaklan hususi şartlar .. B - Tajcım 
maliye tahsil şubesinin de bulunmaFJ mukavelesinin müddeti ne olurs~ .ol 
bir hayli endişeyi mucip olmuştur. sun yazı ile yapılması mecburıdır. 

Bunları göz önünde tutan itfaiye Bir iş verenle müteaddit iıçilerden 
bu iki binanm tutuşmaması.için sıkı mürekkep bir takım arasında (takım 
tedbirler almıştır. Fakat bütün bunla.- klavuzu > olan işçi ile, işçiler . adın.a 
ra rağmen fabrikanın etrafındaki on akdedilen ve t~~ım mukavelesı denı
dtıkkinla bir çadır deposunun tama- len mukaveleyı ımzalıyac~k olan ta
meıı kill olmasmm önüne geçileme. kım klavuzunun da ayni ışe sJmmış 

işçilerden ibirinin olması şarttır. 
ılıvTte mf mf mf mf mf mf mf mf 

miştir. 

İnönü Dr. Aras 
Geldiler 

(Başı 1 incide) 
gideceklerdir. Hariciye Vekilimiz Bağ 
dadda Uç· gün kalacak ve oradan Irak 
Hariciye Nazırı Naci .Elasil ile bir -
likte Tahrana gidecektir. 

Celil Bayarın Bağdadda bir hafta 
kadar kalması muhtemeldir. Bu 
müddet zarfında Türkiye ile Irak a
rasında mühim iktisadi meseleler gö 
rüşülecek ve bir anlaşma yapılarak 
parafe edilecektir. Vekil ve maiyetin 
deki zevat Bağdaddan dönüşlerinde 

Mardi."le uğrıyacaklar, o mıntakada 
yeni keşfolunan petrol yataklarını 

gezeceklerdir. 
Yanlış tefsir edilen ve bu meyan

da Musul petrolleri üzerindeki Türk 
hisselerinin Irak hükümetine satılma 
sı etrafında görüşmeler yapılacağı 
nı bildiren haberin tamamen asıl

sız olduğunu söylemiye lüzum 
yoktur. 
BAŞVEKILIMIZIN SEY AHA TI 

NASIL OLACAK ? 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -

Ba.şvekil ismet İnönü Perşembe sa -
babı şehrimizde bulunacaktır. İsmet 
İnönünün Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya ve Jandarma umum Kumandanı 
General Naci Tıknaz ile birlikte ayni 
gün Şark seyahatine çıkması çok 
muhtemeldir. Başbakanımızın seya -
hat programı henüz kat'i olarak bi
linmemekle beraber ilk merhalede 
Elazize ve oradan Tunceli mıntakası 
na geçerek vaziyete tamamen hakim 
bulunan askeri kıtayı teftiş etmesi 
ve tatbik edilmekte olan program 
hakkında bazı emirler vermesi de 
kuvvetle ihtimal dahilindedir. 

, 

5 dakikcı. Evvel .. 

Bir Gripin almadan evvel 

lıtırabın ve ağnnın en tid
detliıini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çareıi bir 
kqe GRIPIN almaktır. Mi
deyi bozmaz, böbrekleri ve 
kalbi yormaz. Aldıktan bet dakika aoııra 

Ucuz - Tes·ru - Zararsız 
il il 

1 1 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

BAŞKURT 
Çatal Kaşık ve Bıcak~~..c 

Avrupanm en yüksek markah ÇATAL ~ 
ve BIÇAKLARINDAN farksız ve hatti. onil" 
faiktir, Alpakadan yapılan BAŞKURT mam ..... 
en yüksek sofralara süs verecek kadar zarif fi 
kullanışlıdır. KARARMAZ, BOZULMAZ, JD9-
RILMEZ, K.IRILMhZ, PARLAKLIGI kay.,,., 
mez. Yerli Emek, yerli sermaye ve yerli işçi Ue P 
şlktaşta iskele yaıımda.ki fabrikadır. Düny~n .. ~ 
güzel ÇATAL KAŞIK ve BiÇ~ 

YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olnuyan 

Fabrikamıza Bütün mekteplUerl grup hallnde ,_, 
klkat yapmağa davet ediyoruz. 

Binalann sigortalı olup olmadığı 
tahkik edilmektedir. Dükkanların 
hemen hepeinin il•Uindeki odalarda 
aileler oturmakta idi. Bunlar, gece 
vakti çoluk çocuk dağa fırlamışlar 
dır. Nüfusça myiat kaydedilmemif -
tir. Yalnız vaka yerine gelip çalıf&D 
Eminönü merkez memunı Bay Mev
liit bacağından hafif surette yaralan 

ŞiKAYETLER 
~ ,al~ iöre, bir kısım 

müesseseler dünden itibaren ış kanu
nunun maddelerin1 tamamen tatbil: 
etmiye başlamışlardır. Yalnız mat
baamıza müracaat eden işçilerden 
Hulüsi Savaş, Avni, Latife, Hali
me Demir ve arkadaşları, çalıştıkları 
bir tütün deposunda gayri sıhhi şart 
tar altında bulunduklarını lzmir Ton

BAŞKURT,BAŞKUR~ BAŞKUR~ 
Ba ac1ı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verlrfertl, 

-~ ..... - - , J'8d4.Clfnle-~ ıer.:ı........ B A ' .. u:-a T MeıiııfW&~ ara,..... 

mıştır. 

Yangının ne suretle çıktığı 
anla.şılamamı9tır. Tahkikata 
ediliyor. 

henüz ga nevi tütün işliyen yüzlerce işçinin 
devam bir salonda ve kokudan nefes alamı

yacak ve havasız bir muhitte ça
lıştıklarından şikiyet etmişlerdir. 

tin emniyet kuvvetleri vazif ele~n~ 
görürler. Komünizme kapıını~a . ıst~ T •• k F 
dat. gösterenler; iyiye doğru ~ır mhı u r - r a n s 1 z 
rafın .,.rtıanna ve meziyetlenne sa-

hip olan atılgan, canlı, bilgili genç - Ticaret 
lerdir. 

Bir, iki gUn evvel Nazım Hikmet A ı 
le ilk defa olarak karşılaştun. Talih n a Ş m a S 1 
siz Yusufun hapisane çeşmesi Ustü- Ankara, 15 (A.A.) TUrkiye 
ne çizdiği gemi ile 9iir ve dünya si- Cümhuriyeti hükumeti ile Fransa 

Cümhuriyeti hükümeti mümessilleri 
yaseti sahalannda yaptığı seyahat - arasında burada cereyan etmekte o-
leri, Bursadfı etine yazdığı mektu- lan yeni ticaret ve klering anlaşma
bu kendi ağ*ndan dinledim. Bende sı müzakereleri iki taraf için de mem 
kalan kanaat şu ki, Nazım Hikmet, nuniyeti mucip bir şekilde bitmiş ve 
duygusunun derinliği ve ifade tarzı- Türkiye Cümhuriyeti hükumeti namı 
nın k'llvvet ve orijinalliği ile yalnız na iktisat Vekaleti müsteşan Fa
bizim değil, ~ugünkü bütün dünya - ik Kurodjlu, Fransa Cümhuriyeti 
nm en kudretli şairlerinden biridir. hükümeti nimına da B. Lescuyer ta 
Taşkın ruhu yüzünden bugüne ka - rafından bugün imzalanmıştır. 
dar başından geçenlere acımıyorum. Anlaşmanın umumt esasları şun-

ÇünıkU bunlar, Nazım Hiıkmetin şah· ı' Iardır 
siyetinin teşekkülüne hizmet etmiş, lki memleket arasında ticari mü-
yani bir kıymet yaratmıştır. ba.deleler iki ana yol takip edecek-

Fakat bugün Nazım, olgun bir ener tir: Hususi takas ve umumi klering. 
ji kaynağı haline gelmiştir. "Nazım Fransaya ithali kabil mallar guru
Hikmet, Türk milletinin dünya dolu buna giren herhangi Türk malı, yeni 
mUşkilllerle olan mücadelesinin he • muamelelerde hususi takas mevzuu 
yecanını duyamazsa ve mUşküllerle olabileceği gibi bundan evvelki an
çarpışan bir milletin ihtiyacı olan Iaşmada klering hesaplarındaki baki
milli heyecan ve şevki yaratmak hu yenin yalnız mahdut mallarla ödene
susunda payını ve vazifesini yapmaz ı bileceği kaydı bulunmakta olmasına 
sa o da kabahatlidir, onu milli be - mukabil yeni anlaşmada, Fransaya 
ra~rlik çerçevesi içine almayı bil-' ithali kabil mallar gurubuna giren 
mediğimiz için hepimiz de derece de- bütün Türk mallarının bu hesapların 
rece kabahatliyiz. ödenmesinde kullanılabileceği esası 

Memlekette bir ış kanununun 
tatbikine ba.şlanarak içtimai 

dertlere umumi menfaat ölçüslle ça
re aramak yoluna girildiği bir sırada 
sola doğru ifrat meyilleri, başlı ~a
şma bir içtimai mesele diye ele alın
malıdır. Bu içtimai meseleyi mutla
ka milli beraberlik çen;evesi içinde 
halletmenin imkanını aramalıyız ve 
bulmalıyız. 

konulmuştur. 

Bu esasın bir taraftan piyaB&mız
dan Fransaya ihracatı ve binnetice 
Fransadan mübayaatı kolaylaştıraca 
ğı, diğer taraftan da mevcut hesap 
bakiyesinin aUratle eritilmesini te -
min edeceği tabiidir. Bundan başl(a 
gUlyağı mUbayaası mukabilinde mu
ayyen Fransa parfümöri maddeleri
nin hususi takas yolu ile memleketi
mize ithall esası vazedilmiştir. Ge-

Son Nutukları 
Ankara, 15 (A.A.) - Anadolu A

jansı aceleye mebni Başvekil lnönü
nün beyanatını kendi notlarile neş
retmikti. Meclis zabıtlarına göre ek 
sik olduğu görUlen kısımları ilave 
olarak neşrediyoruz. 

"Sovyet ittihadı ile olan münase
batımız hakkındaki beyanatın son 
cümlesi olan "Bu hususiyet bizim ta
ahhütlerimizle, müesses dostlukla -
rımızla ve ilk gündenberi yakın bir 
dostlukla biri birimizi takdir ettiği -
miz Sovyetlerle münasebatımızla as
la taaruz etmemiş ve taaruz etmi
yecektitr,, cümlesinden sonra aşağı
daki fıkra ilave edilecektir. 

"M. Litvinofla mutabık olarak mü 
şahede ettik ki, Türk - Sovyet dost
luğu her iki memleketin siyaestinde 
devamlı unsur olarak payidar kala -
caktır.,, 

Afganistan hakkındaki beyanatın 
son cümlesi olan: 
"Şüphe yaktur ki, Hariciye Vekili

miz Kibilde Afganlı dostlanmızı zi
yaret etmek için eline geçecek ilk 
fırsattan istifade edecektir.,, den sQn 
ra sehven tamamiyle unutulmuş o -
lan aşağıdaki fıkraların ilavesi lbırn 
gelmektedir: 

"Irak, Iran, Afgan ile bizim ara-
mızda son zamanlarda çoık söıU ge· 
çen şark paktı, ademi tecavüz ve 
müşavere esasındadır. Şimdilik iiç 
devlet arasında parafe edilmiş bulu
nuyor. Bu pakt hakkında işbu dcvlı-t 
lcrin bitişik komşusu olan Sovyet 
ittihadı ve lngilterenin malümatı ol
duğu gibi onlann hUsnü telekkilerini 
farzettirecek sebeplere de malikiz. 1-
lave etmeliyim ki, Türkiyenin pakla 
iştirak eden devletlerle rabıtası ve 
yakın münasebetleri ayn ayrı ara -
mızda mevcut olan muahedelerle za
ten müemmendir. Doktor Aras'ın se
yahati bu P.akt mevzuundan ayn ve 
müstakil bir şeydir.,, 

ile olsun bilcümle Türk ihracatı be • 
dellerinin yüzde 35 i derbest döviz o
larak CümJıuriyet Merkez Bankası 
emrine amade tutulacaktır. 
Anlaşmanın müddeti bir sene olup 

iki ay evvel denonse edilmediği tak
dirde yeniden senelik devrelerle ken
diliğinden uzayacaktır. 

Anlaşmalar 1 Temmuz 1937 tari -

Yalnız " 1 Y 1 ,, 

POKER 
bı~akları varchr. 

Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kon. 
trol edlldiğhıden hepsi de mtitesa-

vlyen keskin ve dayanıkhdırlar. 1>0 

Şayet onlardan biri, sizi ta- wt-:.o0 C>" ~r 
mamen memnun edemedi l9e h/llJ ~l ~~~" 
"Poker" bllimünakaıa değlttl- '""' 
recektlr. ~::;:::...;;;$1..J~~~::asi~ ,_su YOZDE YOZ BiR GARAN.~l .. ~l_R ... """ 
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Yazan: Ziya Şakir 

" Kadının Bindiği Ata 
Başka Erkek Binmemeli il 

Eba Müslim 
Bunları 

Mırıldandı 
- Ala .. İşte, şimdi sana emir ve 

!iyorum. Yüzünü gözünü güzelce 
:ac.aksm. Sana vereceğim merke 
)( Ustüne bineceksin. Doğruca ": 
lferve gideceksin. Kıble tarafmda-

1 kapıdan şehre gireceksin. 
'le Orada, Arap mahallesinde (Ebu 
On l'Za) isminde C:>ir esirci vardır. 

ü u sorup bulacaksın. Kulağına e
~· erek: ."Ben Şam valisi Abdullah 
f ~ Alının kölelerinden idim. Onun 
~~ete uğramasından sonra firar 

: tırn. Beni iyi bir yere sat. Parası
y 1 aı.•• diyeceksin ... O seni satacağı 
ere satacak. Nereye ve ne iş için :'laraa satsın. Derhal oraya gide
~eksın. Ondan sonra, benden e

lrtir ~diyeceksin. 
h ~ole bu emre itaat etmifti. Se-

U n verdiği merkebe binerek, doğ
ruca Merve gitmişti. EJeirci Ebu 
'ıerzayı bulmakta hiç güçlilk çek
lnenı•..+· --.y .. ı. 

• ~ha 'Müslım bu sırada (Helvan) 
ın (Zey) •ehrine gelmişti. Bir 

Üddet, orada ikamet edecekti. 
'Esirci Ebu Zerya, köle Felhanı 

l'anına alarak doğruca Rey ,ehrine 
~tınitti. Orada, Ehi Müslimin sa

y nazırı Berk'e müracaat ederek: 
'-1~ Efendimiz Ebi Müslim tara
d 1\ tepelenen dilzme halffe-Ab-:11 bin Alinin kölelerınden biri 
ett· lf, bwll!• gttmı,. Bana tl'tlca 
lrıı 1: kendisini iyi lJir yere satma. 
bir ~~· Halbuki bu köle mağldp 
eın lllı~ın malı olduğu için, ganimet 
1di \ralınden olmak lizımgelir. Tabi
te r kı. ben bunu izinsiz satamam. Is 
b l'aenız, efendimize danışınız; ne 
ll'lururlar. 
I>ecu. 

'trı~Y Nazırı Berk, belki de bu 
~ rac~ata hiç ehemmiyet vermi
daetektı. Fa«at esirci köleyi o ka. 
tör ınethetti ki; Saray Nazın onu 
l'a. l'lnek istedi. Ve .. gördükten son
da da, Felhanı beğenerek sarayda 
be kal~asını emretti. Esircinin eli-

de bır mikdar bahşiş verdi. 

• aı P'elha.n, güzelliği ve zekası ile 

ğeri (Fatma) isminde iki ıui dün· 
yaya gelmifti. 

İşte, Ebl Müslim sarayınm ba
rem dairesi erkim, bir zevcesi ile 
bu iki merkepti. Dairede bulunan 
diğer kadınlar ise, ki.ınilen yaflı 
başlı cariyelerden i!>aretti. 

Ebl Müslimin kıskançlık derece
sini 9undan anlamalıdır kl; zevcesi 
gelin geldiği zaman, onun bindiği 
atı derhal kestirmiş .. Atm eğerini 
de hemen o anda yaktınlmıştı. Ve 
bunlan gözünün önilnde yaptırır • 
ken: 

- Bir insanın, kadmmm bindiği 
ata ve eğere, ba.fka bir erkek bin
memelidir. diye mınldamnıttl. 

Cennet Hatun, Eh& )f UaUmin r.ev 
cesl olduktan eonra, babası ve kar
de,leri de dahil olmik u.re AflLY 
kadmlarma&n bqka, onun jGztlnU 
gören olmamıştı. Bu memnuiyet o 
kadar 9iddetli idi ki; bayrainlarda 
ve sair mübarek günlerde vezir 
zevcelerinin bile, harem dairesini zi 
yaret ettikleri zaman, Ebi. MUBlim 
son derecede titiz davranırdı. Ziya
rete gelen büy\lklerin zevceleri, bu 
kıskanç zevcin iradesi olmadıkça, 
katiyen barem dairesine alınmazdı. 

Cennet Hatunun barem dairesin. 
den çıkması ve berbere gitmesi, an 
cak f evkallde mUhim sebeplere is
tinat ederdi. Bu da; ya, bir eehir
den diğer bir ,ehre göçmek.. Ve
yahut ta, muayyen zamanlarda. et 
rafı yüksek duvarlarla çevrilmMJ ~
lan sayfiyelere gitmekten ibarettı. 

ra, Saray Nazırına iki kişi müra
caat ederek: 

- Efendimize arzedilecek mü • 
him bir ihı;:,anmız var. 

Demişlerdi. 

E ba Müslim, o aralık fazla 
meşgul olduğu için bu a. 

damları huzuruna kabul edeme -
miş; Saray Nazın Berk ile görüş
melerine emir vermişti. 

Berk, bu adamları dinlemişti. 
Fakat dinlerken, hissettiği dehşet 
karşısında, tiril tiril titremişti. 
Çünkü bu iki adam, biribirini tas
dik ederek müşterek bir ifade ver
mişler: 

- Saray kölelerind...n Felhan is 
minde birine tesadUf ettik. Bu a-
damla ~ir meyhaneye gldertk şa • 
rap içtik. Felhan sarhoş oldu. Ve 
bu sarhoşluğu esnasında bazı ü • 
§Utta bulundu... Bu işaata naza. 
ran, efendimiz Ehi Müslimin zev • 
cesi Cennet Hatun, sayfiyeye gi· 
deceği zaman, ona tahsis edilen 
köşkü temizlemek için bazı köle
ler gönderilmiş. Bu köleler arasın 
da, bu Felhan da bulunuyor imif. 

(Adıa&ı var) 

IEKONOMll 

BUGDA Y DOSTU 
--Ekmek--. 

Ucuzlamah 
Geçen senenin arta kalan 

buğdaylan De yeni mahsulden 
fazla miktarda buğday plya· 
saya döldllmiye başlamıştır. 

Bu vaziyet karpsmda buğday 
fiyatlan hayli dti§mti§tör. Ye
ni çavdarlı maUarm kilosu 5,20 
kuruş ile 5,SO kuruş arasında 
satıldığına gön, ekmek ve un 
flyatlanmD da UCuzlatılmul 
lizım gelir. Şehrimizde yapı-
lan ekmeklerin yüzde yirmi 
çavdan geçmemesi icap ettL 
ğlne göre, bu buğdaylardan 

yapılacak ekmekleri narhını 
indirmek Jimndır. Bu b0808ta 
narh komisyonunun naıan 

dikkatini celbederlz. Yalnız 
borsamızda 7 - 7,20 kUl'Uf a
l'Ulllda 9&tılan 1 - 1 ~Vdarb 
Polatb maUanm vasati fiyat· 
lara dahil etmemek lizmıdır. 
Çtlnkti bu mallar ekstra ekstra 
dır ve yalnız pastacahk, börek
çlllk unJan için alınmaktadır. 

Kırmacıla rın 
Fazla Mal 

Elinde 
Birikti 

Dün tehrimize buğday gelmemittir. Piyaaaya bir gün ene) 
ıelmit olan toplu miktarda buiday, arpa, çavdar ve mısırların pek 

azı aablabilmittir. Bu vaziyet fabrika ve kırmacıların elinde fazla 
mal bulundujunu göıtermektedir. 
Evvtılki gün gelen mallardan yu • \ 

muşak ekstra ekstra 1 • 2 çavdarlı
lar 7,10, 2 - 3 çavdarlılar 7,05 kuruş
tan, sıra mallan çavdar nisbetine gö 
re 5 • 5,30 kuruştan, sert buğdayla
rın Ankara nevileri 6,15, Mersin buğ 
dayları 4 • 6 çavdarlılar 4,32, Ana
dolu buğdayları 7 • 8 çavdarlılar 
5,35 kuruştan satılmıştır. Çavdar 
3,30-4,15, arpalar 3,15-3,30 san mısır 
4,20 • 4,30, yulaf 4,5, kufyemi 9 ku
ruştan muamele görmüştür. Hiç mal 
gelmemesine rağınen piyasada 1 • 2 
para düşüklük olmuştur. 

Arpa ve muır 
Mersinden yükleme 200 ton yeni 

mahsul arpa 3,15 kuruştan ve Kara

bigadan yükleme 150 ton san mısır 

4,30 kuruştan satılmak üzere angaje 
edilmiştir. 

Her Tarafta Mabıul Bol 

Borsada 
Gevşek 

Muameleler 
Dün lParisten gelen borsa telgraf 

ları Türk borcunun 263 franktan 
açıldığını ve 264 farnkta kapandı

ğını göstermi§tir. Borsamızda 18,50 
lirada açılan Türk borcu 18,60 lirada 
kapanmıştır. Anadolu tahvilleri 40,15 

mümessiller 44,10, hisseler 24, Mer· 
kez Bankası 87,5, Ergani tahvılleri 
95, Sıvas - Erzurum 97, Arslan çı. 

mentosu 13,40 liradır. Borsanın dün
kü muameleleri gevşek geçmiştır. Pa 

lstanbul ve civar vilayetler mmta- riste Osmanlı Bankası 451, Elektrik 
kalarmdan Ticaret Odamıza gelen ha Şirketi 1230, Süveyş kanalı 25800, 
berlere göre, bu sene her tarafta mah Royal Doyç 5290, Fransız rantı 61,55 

sul mükemmeldir. Bu itibarla eehrin Yugoslav rantı 22 franktır. Paris bor 

Çata icada 
Çekirge zaruri ihtiyaçlanndan olan gıda mad 

Dün Vilayet Ziraat Müdürlüğüne delerinin ucuzlayacağı tahmin oluna
bilir. 

gelen bir haberde, Çatalca ve Silivri 

sasmda lngiliz lirası ve dolar üzerı. 
ne olan tahvil ve hisselerde biraz 
yükseliş olmuştur. Fransız tahvil ve 

mıntakalannın bazı köylerinde çe
kirge görüldüğü bildirilmiştir. llk 

tedbir olarak mahalline iki ziraat me 
muru ile Vilayet Ziraat Fen memuru 
gönderilmiftir, Çekirgenin yayılma
smm önüne geçmek ve uçkun hale 
gelmeden imhUilll temin için ıuzu.m 
bu tedbirler alınmıştır. 

Sanayi Birliğinde 
Bugün Sanayi Birliğinde muhtelif 

fabrikatörler bir toplantı yapacak • 
lardır. Toplantıda, iş kanunun bU _ 
Yiik müesseselerde tatbikatı için ig 
bürosundan çağrılan bir müfettiş te 
izahat verecektir. 

Almanyaya Gidecek 
Ticaret Heyetimiz 

Memleketimizle Almanya arasında 
yeniden yapılacak olan ticaret anlaş

hisselerinde ise biraz düşiıklük var. 
dır. Altın üzerine borsa harici fazla 

alış veriş olmaktadır. Bu itibarla al

tın fiyatları 1048 - 1060 kuruş A.• 

rasmda değişmektedir. 

ması için Atmanyaya gidecek olan --==----=-==----
TUrk heyeti bu ayın sonuna doğru ... ,. ..... allll'ı .. •1112111-_ .. ·•L••lll•••111a111• .. •-·-•-•WJ11ıııı41111-~111-1111~ .. .--... ._..-

Ankaradan gehrimize gelecektir. He
yet, bir ihtimale göre, lktisat Vekili 
Celal Bayann Iraktan avdetinden 
sonra yola çıkacaktır. 

Paris borsası 
Paris borsasının bugünkü kapanış 

fiyatlan: Londra 110,89; Nevyork 
22,46,5; Berlin 898,50; Brüksel 
379,25; Amsterdam 1235; Roma 
118,15: Lizbon 100,65; Cenevre 
514,75. Madenler: Kurşun 22,5,3; ba 
kır 59 • 61; kalay 243,2,6; altın 

140,5t 2 ; gümüş 197 s; çinko 20,15. 

BORSA 

ZAHiRE 
BORSASI 

____ .._L_ ... - ... 
...KCWUASKV.VS ZlSWN$ 

ClNSt 

15-6-937 

FlA'.rLAR 

Aşağı Yukan 
Kr. P. Kr. P. 

Buğday yumuşak 5,37 6,30 
.. sert 5,35 6,15 

Arpa 3,211..: 3130 
Çavdar 3,30 4,-
Mısır san 4,20 4,30 
Yulaf 4, 5 -,-
Afyon 560,- 570,-
Kuşyemi 9,- -,-bı ıa.manda sarayda temayüz et

ti~tı. Fakat, her sarayda olduğu 
'8.hı, Eba Müslimin sarayında da 
!il~ılara fevkalade ehemmiyet ve
tec ~den Felhan da bir müddet 
t z:ti~lerden geçirilmek için Ahur 
ın~rtnın maiyetinde istihdam edil
-..onl. 

Cennet Hatun, her tarafı siyah 
meşin perdelerle sım sıkı kapalı o
lan bir (tahtırevan) ile seyahate. 
derdi. Böyle olmakla beraber, bu 
yolculuğun mutlaka geceleri, aokak 
larm en tenha bir zamanında icra 
edilmesi adetti... Tahtırevanı, dai· 
ma yaşlı kölelerden ve at uşakların 
dan mürekkep olan silAhlı bir ka· 
file ihata ederdi. Fakat bunlar da, 
gene ne Cennet Hatunun ve ne de 
diğer kadınlann tahtırevanianna 

katiyen takarı-Up edemezlerdi. Bu 
hus118ta en küçük bir gaflet bili 
tereddüt ölümle neticelenirdi. 

Yemişlerden Şifa 15 HAZİRAN SALI 
Tiftik mal 119,- -,-
Yapak Anadol 49,- -,-

PABAL&B Pamuk yağı 43,20 -,-
Peynir beyaz 24,15 27,30 

0 
Bu sırada Ehi. Müslimin zevcesi, 

l'tı cıvardaki sayfiyelerden birine git 

bi:::temişti. Eğer bu arzu, bafka 
ltu Veyahut herhangi bir bil • 
'dil 'llıdarın zevcesi tarafından izhar 
kııa lllit olsaydı, kolayca icabına ba. 
ıev bil~ Fakat; Ebl Müslimin 
til cesı. ıçın, bu iş o ır..,dar ~it de
ti ~ Bırtakım fevkalade merasime 
) bıydi. Çünkü Ebi. Müslim, dUn· 
ti~ en çılgmca kıskanç bir erke
~ · Her kime ait olursa ol8Un, 
lnlla UI ıneseıelerinde en küçük bir 

&ınahayı aff etmez.di. 
bı~re_rn dairesini, daima korkunç 
tiı- ~ıbat altında muhafaza etti
le :·Gayet yaşlı Tavqi (1) köle
ıc: en başka, harem dairelerinin 
..... Pılarma hiç kimse tekarrüp ede
""eZdt. 

b\i;~k bir kadınla evlenmifti. O da, 
l'tı n Horasanda hüsnü cemali ile 
b e,bur olan (Ebünnücüm ümran 
!l~~ laınaıı Tai) nin kerimesi CCen
ltıniz Ha.tun) idi. • Evvelce anetti-

veçhUe • EbA. Milllim, ancak 
~ bir kere zevceli ile tema1a 
he eyt Adet etmiş oldufund&n, 
~halde zevçli« hakkmı ilk deta 

&nını9 olacak ki biri (Esma), eli ------:-.------
(1) lladım eclllmlt köleler. 

İfte, bu derecede kıskanç olan 
Ebl MUalim, bu sefer de zevcesinin 
sayfiyeye gitmesine pek gUçlUkle 

izin vermi9 .• Ve mutat olan şiddet· 

li tedbirlerin almmumı emret.mit· 
ti. 

Sayfiş'e malıilllni tanzim etmek 
için saraydan bazı adamlar gön· 
derilmifti. Gönderilenler arasında, 
köle Felhan da bulunuyordu. Bun· 
lar, yapacakları itleri yapmışlar, 
sonra, köpU terkederek saraya av 
det et.mitlerdi. 

Ka,kün etrafı, derhal Uç aıra nö 
betçi hattı ile çevrilmifti. Bütün 
tertibat alındıktan sonra, mutat o
lan tekil vemeraaimle, Coennet Ha
tun eayftyeye ıttmifti. 

im>& Mt\ıHmln bu bfln lmkanç
Iıtı ytbtlnda, hic tüpheats ki mu. 
temadi bir cehennem haya.ti ya
fıy&n Cennet Hatunun 1ayfiyede ne 
kadar kaldıfmı bilmiyoruz... An
cak aradan bir hafta geçtikten son 

Yem1tıer lnsau pek te be81eyl
ol gıda olmaz, derler. Viloa ye
ınlşlerdeld azotlu ve yağb madde
derler et lokmasmdald, yahut ku. 
ru faeuJye plyaznıdald gibi değil
dir. Buna ~ılık yemişlerin te· 
kert batın sayılacak derecededir: 
Bir elınadaJd şeker bUe iki parça 
kahve şekerine bedeldir. Siz, belki, 
rahat lokum şekerini yemlşlerdeld 
tekere tercih edersiniz, fakat ye
mitlerdeki vitaminleri rahat lo
kumda elbette bulamNBUUS. 

isterseniz vitaminleri de • bir va 
kit onlardan başom• ağrıtacak ka
dar bahsettiğim için • bir tarafa 
bırakouz. Fakat yemitJerln hem 
umaınu birden hem de ayn ayn lli.ç 

olduldannı wnıtamMNDIL 
Bir kere yemişlerin hepsi idrar 

arttıracak lliçtır. Bu da insanın 
kanını temizler. Sonra yemişlerin 

hepsinde bayağı tuz pek azdır. 
Bundıın dolayı tuzsu yemeğe mec 
bur olan hastalar için kıymetli bir 

gıda ve deva olurlar. Daha sonra 

hepsinde çelik ve manpnes var
dır. Bwııar da birer Uiç aa.ydır. 
Aşrı &Jn birer U&o olmalanna 

ceUnce: ~e yum11tun, A· 
merlkalı hekim, Wlpple her Jam. 
ıız hutum cly veya u pltmlt cı. 
pr ylyemlyecelbıl düşünerek bu
na da gare bulmut: kayısı, kan-
ızlıia deva olmak hUMl&unda, ka-

raclğerln yerini tutuyormllf. Şef -
tali, kayısı kadar deilJse de, ona 
Yakın bir derecede gene kansızlığa 
lliç oluyor ... ikisi de bu mevsimin 
en gtlzel, en leaetll Yemltldlr. Kan 
8IZlara müjde: Ka)'ISI Yesbıler, tef 
tan yesinler. 

Ancak kansnJığa deva bulmak 
için, kayısıdan, şeftaliden çokça 

yemek limn. Mesel& 200, 250 gram 
ciğer yerine omm iki misli kayısı, 
Yahut tettall. Günde yanın kilo 
şeftali yemek her kansız midenin 
harcı oJanuyacağmdan Amerikab 
hekim bunun da kolayını bulm111-
lstlyenler kayısıyı veya l)eftallyi 
komposto ,ekllnde yiyebilir. Buna 
da tabammW edemlyenler kayım • 
yı yakarak kWlilltt lçerlene bu da 
kanmbğa iyi geliyor. - Şu halde, kayısının ve ıteftalhıha 
kan&1zbğa Biç olması vitaminle
rinden, yahut onun gibi yanmak • 
tan kaybolacak, canh gibi bir mad 
deden Deri gelmlyor. Dana clterbı 
de olduğu gibi, pişmekle, yanmak
la kaybolmıyan kimyevi bir madde 
den Deri geliyor. Herhalde ka)'181 
da teltall. de birer kuvvet Dleı olu 
Yorlar. 

Çilekle teclavf11, limoni& ve por 
tahlla tedaviyi, tldmle tedaviyi, 
elma De tedal'lyi bDiyorcluam. 
Bmaclaa tlOlll'& kayısı ve ıteftall De 
tedavi 118Ulünti de akbnıwJ@ çıkar 
mayom. 

Sterlin 623,-
Dolar 125,50 
FranBIZ Fr. 111,-
Liret 120,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,50 
lsveç Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin A vıusturya 21,-
Mark 26,-

Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30.-
Altın 1050,-
Banknot 255,-

Ç EKLE B 

627,-
126,-
114,-
125,-
84,-
23,-

575,-
23,-
66,-
75.-
23,50 
28,-
23,-
24,-
14,-
52,-
32,-

1051,-
256,-

Londra 
New-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Beri in 
V&rfOV& 
Budapefte 

635,50 626,-
0,789768 0,7875 
17,7325 17,7175 

Bt1kret 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

15,004 14,992 
4,6768 4,6738 

87,37 87,30 
3,4463 3,4436 

63,9488 63,8975 
1,436 1,435 

22,641 22,623 
4,2062 4,2025 

13,9088 13,8975 
1,9688 1,9684 
4,1668 4,163 
3,9888 3,9856 

107,274 107,1884 
M,532l5 M,505 

2,7464 2,7443 
23,965 23,985 
3,10 3,0982 

Peynir kaşar 44,- -,-
GELEN 

Buğday 519 7on 
B. Peynir 21 Ton 
Kaşar 11 Ton 
Arpa 45 Ton 
Pamuk 15 Ton 
lç fmdık 4 Ton 
Mmır 9 Ton 
Fasulye 2 Ton 
Bulgur 11 Ton 

GiDEN 
Razmol 414 Ton 

DIŞ FiYATLAR 

Buğday Liverpul 5,79 K. 
" Şikago 5,- K. 

" Vinipek 5,46 K. 
Arpa Anvers 5,14 K. 
Mısır Londra 3,59 K. 
Keten T. Londra 8,- K. 
Fındık G. Hamburg 94,58 K. 
Fmdık L. Hamburg 94,58 K. 

E
··················ı 

. .... ~~.~~~~~~~~~.~~! 
Bugün llmanımır.a gelecek vapur

lar: 

Saat: 16,15 Uğur lzmitteo, 15,11 
Kocaeli Mudanyadan, 6,30 Çanakble 
Bandırmadan, 17,SO Bandırma ~na
bktaa. 

Bugün Hmanımmtan gldec-Jı -. 
parlar: 
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f · ş Kanununun İlk · G ününde.. f is ta nbu 1 Va ıf ar irek örlüğü ilanları 

••................••.................. ~~ ı 
~······ ···· · ······· ····· ···· Semtimeşhur ve mahallesi Cadde veya soitağı Nr. sı Cınsı Muhammen a) lığı 

• 
şç er ve 1 

• • • • 
uşunc 

adın ve çocuk 
İşçiler, nasıl 
çalışıyorlar? 

Iş kanunu, karşısında, iş verenlerle işçilerin, vazi
yeti, kendi işlerinin başında tetkik etmek fırsatını 
kaçırmak istemedim. Jş kanununun tatbikine kışlan 
clığı bu tarihi günde, bir fabrikanın içi kadar alaka 
uyandırıcı mevzu bulunamazdı. 

llk uğradığım yer, .Alemdardaı bir madeni eşya 
fabrikası oldu. 

Fabrikanın sahibi gülerek: 
- Size, dedi, bir şartla fabrikayı gezdiririm: Ev

vela, karyola meşherimizi göreceksiniz! Ve meşhe
re girdik. Burası, Türk işçisinin elinden çıkan her çe 
şit ve her renkte; karyolalarla dolu idi. 
Meşherdeki dolaşmayı bitirdikten sonra, atölye 

kısmına girdik ve burada, 13 sene Amerikada tat
bikat gören sanayi mektebi mezunlarından bir usta
başı ile görüştüm. Jsmi Ahmet Osman. Dört lira gün 
clelik alıyormuş. Iş kanunu için ne düşündüğünü sor
dum: 

- İyi tatbik edilmek şartile, iş 
veren için de, işçi için de mükem 
mel ~ir kanun, cevabını verdi. Su 
allerime devam ettim: 

- Günde kaç saat çalışıyorsu
nuz? 

- 10 saat.. Sabah yedi buçuk -
ta işbaşı vapar, ak§am altıda dağı 
lınz .. 

U stabaşı, bellt Kı, ışınaen u
zun müddet ayn kalamıyor

du. Beni selamlıyarak çekildi. Fab
rikada, elektrik kaynağı yapan Fer
ruh ve Rahmi isimlerinde iki deli
kanlı ile de kısaca görüştüm. Bana 
( 70) şer kuruş gündelik aldıkla -
nnı söylediler. Iş kanunu üzerin
de, uzun uzadı konuşamadım. 

Çünkü, kaynak yapılacak çubuk -
lar, yanıbaşlarında duruyordu. A
lıntcrilc ekmek parası kazanan bu 
delikanlıları, daha fazla meşgul 

etmek istemedim. 
Bu sefer, artık iş verenin ne dü 

1)Ündüğünii anlamak sırası gelmiş 
ti. Ve fabrikanın sahibine sor -
dum: 

- Siz nasıl buldunuz iş kanu-
mınu ?. 

- İş kanunu, memleketin iş ha 
yatını sistemleştirecektir. İşçinin 
hakkı ile iş verenin vazife ve me
suliyctleri arasmda, bir vasıl nok
tası bulmak lazımdı. Yeni kanun 
işte bu hizmeti göreeektir. İşçi • 
)er, birtaı1am vesilelerle fabrika -
)arını tcrkedemiyecckleri gibi, iş 
verenler de işçilerini, gelişi güzel 
çıkaramıyacaklardır. 

Binaenaleyh, iki tarafın da bun 
dan memnun kalması tabiidir. 

Iş kanununun tatbikatı ilerle-
dikçe, bilhassa maden ve demir 
sanayilnde. daha olgun ve daha 
pratik işçiler yetişecektir.,, 

Bundan sonra, ziyaret etti
ğim müessese bir çikolata 

fabrikası idi. 100 kadar işçi ara
sında. yarım saat süren bir dolaş 
ma yaptım. Görüştüğüm işçiler, 
arasında, yaşı 18 den aşağı birkaç 
genç kız da vardı. Kanun, bu gi· 
bilerin, ciddi bir muayeneden ge 
çirilmek şartile, çalışmalarına mü 
saade ettiği için, eskisi gibi işle
rinin başında idiler. Burada bir iş
çi ailesi ile tanrştım. Ailenin rei
si Nadi re: 75 lik bir kadıncağız .. 
lnzı Huriye: 20-22 yaşlarında bir 
genç kız.. Geçenlerde, ayni fabri
kada çalışan Enver adında bir iş
çi ile Huriye nişanlanmışlar 

Huriye 90 kuruş gündelik ah -
yormuş .Nişanlısı Enverin kazan
cı da 120 kuruş tutuyor. Annesi -
nin 80 kuruş gündeliği de buna ek
lenince geçim sıkıntısı çekmek i
çin ortada sebep kalmıyor. 

Huriyeye, Enverle nasıl nişan -
l:ındıklarını sordum. Gözlerini ye 
rE' ındır rek cevap verdi: 

- Efendim, o başka bir çikola 
ta fabrikasında çalışıyordu. Ben 
d !mrada idim. Fabrik11lar birleş
t ikten sonra, biz de birleştik! 

- Ya, yeni iş kanunu? diyecek 

(""-' "' ' 
~ Bir fabrikanın ~ 

~ işçileri birarada ~ 
~......,,,. ' """'....., ........ _ ........ '"' ~ 

Gözlerini yere indirerek mırıl -
dandı: 

- Bizim ş1kayetimiz yok .. Gün 
de dokuz saat çalışıyoruz; İşimiz 
de ağır değil. 

Altı senedenberi fabrikada. 
çalıştığını söyliyen Nigar, 

80 kuruş gündelik alıyormuş. 
- Az değil mi? diye sordum. 
Cevabını yanımdaki patron ver 

di ve ben de bilmiyerek, bir işçi 

kızın gündeliğinin artırılmasına 
sebep oldum. Meğer Nigfı.r, bir 
müddetberi, fabrikada şef olarak 
çalışıyormuş. Fabrika sahibi bu -
nun farkına varınca, ustabaşının 

kulağına eğilip bir şeyler söyledi. 
Sonradan öğrendim ki, oracıkta 
gündeliğini artırmışlar. Siz benim 
yerimde olsanız sevinmez misiniz?. 
Vakıa, el kesesinden yapılmış bir 
ikram amma, yine hoşuma gitti. 
Fabriı.1<a sahiplerinden '::>iri ış ka
nunun tatbikatına başlanması mü 
nasebetile şunları söyledi: 

- Biz vaziyetimizi çoktanberi, 
kanuna uydurmuştuk. Gebe kadın, 
çalıştırmayız. Hastaları, hastane

ye gBndeririz. Yeni kanunun lü -
rom gösterdiği iş mukaveleleri 
bize göre değildir. Bu mukavele
ler, muvakkat bir zaman için iş
çi kullanan müesseselere veya iş 
verenlere aittir. 

lş cetvellerimizi şimdiden ha • 
zırlıyoruz. Yeni kanuna göre, her 
fabrikanın bir dahili nizamnamesi 
olacaktır. İktisat Vekaleti, bu ni
zamnameleri, matbu olarak gön
derecek, her fabrika gibi, biz de 
ona kendi hususi maddelerimizi 
ilave edeceğiz . ., 

U
. · çilncü olarak gezdiğim, bir 

kadın çorabı fabrikasında 
70 kadar işçi çalışıyordu. Bunla
rın yansı genç kız ... Erkekler, kız
lardan daha fazla gtindelik alıyor
lar. 

'tşçilerden bazılarile konuştum. 
Fakat hepsi de çekingen davran -
dılar. 

- Bunları niçin soruyorsunuz? 
Der gibi gözlerimin içine ~akıyor -
lardı. 

Fabrika müdürü. yeni iş kanunu 
etrafında kanaatlerini kısaca an -
lattı: 

- Kanunun tatbikindA hiçbir 
zorluk çeıkmiyeceğiz. Sorduk. Haf 
tada 48 saat çalışmanın şimdilik 
tnthik edilmiyeceğini öi;'l'endik .. 
Bizim niyetimiz, 48 saatlik işi. haf 
tanın beş gününe taksim etmek • 
tir. Bu ise, işçinin lehine olacak
tır. Günde 9 saat çalışan amele, 
beş günde, 45 saat çalışmış olur. 
Geri kalan Uç saati de günlere ye 
direrek ( 48) saate çıkarac~c1Yız. İş 
çilerimiz, gece, ve gi.indüz müna -
vebe ile çalışırlar. Tarakçılık işi 
de yaptığımız için kadın işçi kul
lanmıva mecburuz. Halbuki kıı. -

• Lıra K. -e 6-23 Hane 2 00 Babıali, Nallımescit. Cığaloğlu. 

Babıali, Lalahayreddin. Tomrukağa 7 Mihrişah sultan mektebi 1i 00 
Hocapaşa, Emirler. Hamidiye 44, 42 55 DUkkan. 55 oo 

1 
Unkapanr, Yavıızersinan. Mahmudiye ve aralık 10, 2 !ki dükkan. 26 o 
Bahçekapı'da 4-cü Vakıf hanın zemin katında 
Bahçekapı'da 4-cü Vakıf hanın asma katında 
Bahçekapı'da 4-cü Vakıf hanın asma katında 

1-8 
18 

20, 21 23, 

Mağaza 5l 00 
Oda. 15 00 
Odalar 110 00 

Bahçekapı'da 4-cü Vakıf hanın 

Çarşanba, Hatipmuslahaddin. 
1-ci katında 
Cebeci başı. 

24, 25 
25 Oda. 10 00 

Cami soncemaat ye -
rinde iki oda. 4 00 

Topkapı, Bayazıdağa. Kalburcumehmed. 1 Arsa. 1 50 
Yukarda yazılı mahaller 938 - senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya veriln1C'k üzere arttn m-ıları uzad lmı".

tır. İstekliler 17-Haziran-937 Perşembe günii saat 15-e kadar pey parala rıle beraber Çenberlıtaş'ta f tanbu1 
Vakıflar Başmüdürlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (3417) 

YENi NEŞRIYA f 1 

Dubrovski 

nunda kadın işçilerin geceleri ça
lıştırılamıyacağı hakkında bir ka 
yıt var. lş dairesine müracaat et
tik. Cevap alıncıya kadar, şimdilik 
geceleri de kadın çnlıştırabilmemi 
1.e miisaade ettiler.,, 

Bu üç fabrikayı dolaşmak, 
bana şunu öğretti: lş kanu 

nunun hakiki şekilde tatbik sahıı.
sına girebilmesi, birtakım mua -
melcleı in ikmalinden sonra müm· 
ltün olacaktır. Bazı pürüzlü mese 
leler, henüz kat'i hal safhasına gir 
memiştir. Fabrikalar, tereddüt et
tikleri netl{talar etrafında iş daire 
sine sık sık müracaatlar yapıyor
lar. Bu müracaatların, henüz ar
kası alınmadığı gibi, sorulan şey
lere de kestirme cevap verileme
mektedir. 

Bu soruların sonu alınmeıya ve 
iş d<anununu tamamlayıcı niznmna 
meler hazırlanıncıya kadar, bir 
müddet daha !:>eklemek ıazım ge -
lecek. 

1( UuSıve en a aat) 
ÇOCUK A i 

(Başı 6 mcıda) 

K öylüler oldukları yerde elle
rinde sopalarla durmuşlar 

hayretle- ona bakıyorlardı ve çin -
gene ay ışığı içinde daha sarı, da
ha korkunç görünen yüzü, hiddet~ 
ten buruşup kırışarak ağzından kö 
pükler saçarak haykırmasınd:;, de 
vam ediyordu: 

- Candarmaya gideceğim. Gül 
gibi kızı çalmak ne imiş göstere
cem size. 

Köylüler biribirlerine hiddeUeri 
gittikçe ziyadcleşerek bir müddet 
daha bakıştılar, sonra ellerindeki 
sopalan bir tarafa fırlatıp. çin
geneyi yolun lizerinde hala bağırır 
bir halde bırakarak oradan uzak
laştılar. Ertesi gün çeri~aşının kı
zım bulmalan için müracaat etti
ği jandarmalar hiçbir iz bulama
dılar. Yalnız köyün ihtiyar çoba
nı Çocuk Ali ile genç çingene kı· 
zını akşam sürüsü ile köye döner
ken ormana giden küçük yolun ü
zerinde elele gördüğünü söylüyor-

Yeni mtapçının neşretmekte oldu
ğu "Klasik Rus JiJdebi)·atr Serisi,. nin 
dördüncil kitabı olarak Dobrovski ro. 
manı çıktı. Dobrovski romanı. Puşki
nin en güzel, en meraklı eserleı-inden
biridir. Hasan Ali tarafından çok te
miz bir türkçe ile aslından d;Jimir-e 
çevrilmiştir. Dokuz forma blıyükliı. 

ğiinde olan bu kitap 30 kuruş gibi u. 
cuz bir fiyatla satılmaktadır. 

S~pa hi Ocağı 
Satın Alma Komisyonundan: 

l'ulaf - ( 40000 - 50000) kilo 

Ot - (25000 - 30000) kilo 

Saman - (15000 - 20000) 1•ilo 

Ocak atlan için miktarları yukar(Ja 

yazılı Yulaf, Ot ve Saman açıt< eksilt-

! meye konmuştur. Şartnamesi Harbi

yede Ocak merkezinden ıılınal.ıilir. lha 

le ı;iinü 19-6-1937 Oumartesi saat 

on beştedir. 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden: Beyoğ:unda Taksimde 
Lamartin caddesinde Haçoplo apar
tımanında 19 6 sayıda oturmakta i
ken 19 - 5 - 937 tarihinde ölen Ni
kolanın terekesine mahkemece elkon 
muştur. Dosya meyanında bir apar
tınıanını karısı Florentlya Haçoplo
ya bıraktğına dair Beyoğlu birinci 
noterliğinden tanzim kılınmış vasi
yetname sµreti açık olarak bulun -
maktadır. ilan tarihinden başlamak 
üzere alacaklı ve borçluların ve ka
nunu medeninin 538 nci maddesine 
tevfikan vasiyetnameye itirazı olan
ların bir ay ve mirasçıların 3 ay için 
de Beyoğlu 4 ncü sulh hukuk mah
kemesine başvurmalan aksi takdir
de müddetinde müracaat etmiyenlcr 
hakkında kanunu medeninin 561,569 
ncu maddeleıi ahkamı tatbik oluna
cağı ilan olunur. (33421) 

GmlmEl~:ı:=zı~m=:~:::::~ 

a Sıhhat noktai nazarmdnn 

ÇOK GÜZEL 
bir fon.da yapılmı şık çocuk a
rabaları, her yerden ucuz fiyat. 

ıarla yalnız 

SA E R 
l\IAGAZALARINDA 

satrlmnktadır. 

du. Fakat nereye gitmişlerdi"? İki 
gün sonra kızını bıılmaıttan iimi
clini keserek çergisini toplayıp köy 
den ayrılan çcıibaşı da dahil oldu
şu halde köylüler de, jandarmalar 
da bunu halledemediler ve bütün 
araştırmalara rağmen Çocuk Ali 
ile çingene kızını bulmak, gittikle
ri yeri öğrenmek kabil olmadı. 

Kadıköy i k ;nci sulh h k uk ha m :ğinden 
1 - ölen ve terekesine hakimliğimizce el konulup adiyen tasfiyesine 

karar verilen Kadtköyünde Söğiitlü çeşme caddesinde Ekrem Muhtar O
dun Deposu namile maruf mahalde ticaret eden Doktor Ekrem Muhtarın 
terekesi mevcuduna yetişmediğinden kanunu medeninin 576 ıncı mndde:i 
mucibince iflas kaidelerine te,rfikan hakimliğimizce tasfiyesine karar ve
rilmiş ve 11-6-937 tarihinde iflas açılmıştır. Bu karar hakkında iddiası 
olanların kanun yollarına milracaatlan. 

2 - Şimdiye kadar deftere geçirilen ve geçirilmiycn alacaklılar ve is
tihkak iddiasında bulunanların alacaklarını ve bu istihkaklarını tarihi ilan 
dan itibaren bir ay içinde hii.kimliğimize gelereık yeniden kaydettirmeleri 
ve delillerini tevdi eylemeleri . 

3 - Hilafına har.eket cezayı mes'uliyeti müstelzim olmak üzere ölünün 
borçlularının ayni müddet içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

4 - Ölünün mallarını her ne suretle ve ne sıfatla olursa olsun ellerin
de bulunduranların o mallar üzerindeki haklan mahfuz kalmak şartile 
~unlan aynı müddet içinde hiıkimliğimiz emrine tevdi eylemeleri ve ey
lemezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezayı mes'uliyete uğraya-

• caklan. · 
5 - Alacaklıların ilk alacaklılar toplantı gUnU olan 15 Temmuz 937 

perşembe günü saat 14 de hiıkimliğimizcle bulunmaları ilan olunur. (3346) 

Beher kılosuna tahmin edilen bedeli (10) kuruş olan (10000) kılo sut, 
22 Haziran 1937 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de acık eksiltme 

usulile alınacaktır. • 
Muvakkat teminat (75) lira olup şartnamesi komisyondan her gün 

parasız olarak verilir. 
Isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 

ve saatte Kasıınpaşada bulunan komisyona müracaatları. (3227) 
• • • 

Miktarı Cinsi Muhammen 
!:>edeli 

l'uruş S. 

Muvakklat 
teminat 
Lira Kr. 

Pazarlık 
saati 

20 000 metre Amerikan bezi 15 50 232 50 15 
12,000 metre Salaşpur 14 126 00 14 30 

1 - Yukarda yazılı iki kalem eşya 18 Haziran 937 Cuma günü h·zala· 
rmda yazılı saatlerde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şeraiti her gün komisyondan öğrenilebilir. 
3 - İsteklilerin yukarda mikdan yazılı teminat makbuz veya ban es 

mektuplarile belli giin ve santte Kasımpaşada bulunan komisyona müra-
caatları. 13425) 

rici Askeri Ki l"'nlar 

Garnizon J{ilo Muhammen Tutarı Dk TeminntJ 
Lira Lira 

Bursa 19800 15840 1188 
Mudanya 6000 4800 360 
Bandırma 6000 4800 360 

--
31800 25440 1908 

.. Bursa, Mudanya_ ve Bandırma Garnizonlarının ihtiyacı ic::in lıi7.al rmdıı 
gosterılen sade yag1 kapalı zarf yolu ile 5-7-937 Pazartesı günü sa t 

17 de Bursa A~ke~ ~atına!ma ~omis •onunda ~ksiltmcy • k.9Mcrıktıı t q 
Garnızonun yagı bır ısteklıye veya ayrı ayn isteklilerine ihale edilcb hr. 
Şartnameyi görmek istiyenler Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Ankara ve Is
tan bul levazım ilmrlikleri satınalma Komisyonuna tatilden maada heıgiın 
müracaat edilecektir. Eksiltmeye gireceklerde alım satım kanununun 2-3 
mad:lelerinde gösterilen vesaikleriyle birlikte teklif mektuplarını aynı gün 
ve saatte 16 ya kadar Bursa Askeri satınalma }{emisyonuna vf:recekler· 
dir. (33) (3'129) 

• • • 
1 - Vize, Alpullu, Pınarhisar, De- ı Kayseride Kor binasında eksiltme kO.. 

mirköyün 63000 kilo kuru soğan, 1 misyonuna vermeleri. (34) (31301 
20000 kilo patatesi. 

2 - Ilıaleleri ayrı ayrı açık eksilt. 
me ile 29 Haziran 1937 Salı günü saat 
15 de Vizede yapılacaktır. 

3 - Soğanın tutan 3114, patatesin 
1570 liradır. 

4 - Soğanın ilk teminatı 234, pata. 
1 tesin 118 liradır. 

5 - Şartnamelerini görmek istL 
yenlere hergün Vize satınalmn komis 
yonunda gösterilmektedir. 

1 (25) (3399) 

1 
* * * 

1 - Demirköyün 5000 kilo koyun 
eti. 

2 - Ihalesi 10 gün uzatılmak su
retiyle açık eksiltme ile yapılacaktır. 

3 - Tutan 1750 liradır. ilk temL 
natı 132 liradır. 

4 - lhalesi 21 Haziran 937 Pazar
tesi günü saat 15 de Vizede yapıla. 

caktır. 

5 - Şartname}i görmek istiyenle
re hergün Vize Satmalma Komisyo. 
nunda gösterilmektedir. (24) (3407) 

• • • 
Ankarada Genel Kurmay Dairesi 

bahçesinde çalışmak üzere 50 - 80 
lira ücretli bir bahçıvan alınacaktır. 

Talip olanların 25 - 6 - 1937 tarihine 
kadar Ankaradn Genci l<urmay daire 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

(27) (3401) 

• • • 
Kayscrideki kıtaatın 87.000 kilo sı

ğır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile mü. 
nakasaya konulmuştur. lhalesi 4 Tem 
muz 937 Cuma günü saat 16 da Kor 
Safınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Muhammen bedeli 13.050 liradır. 
Muvakkat teminat 978 lira 75 kurus. 
tur. Şartnamesi Kor Satınalma Ko
misyonundadır. Hergtin öğleden son. 
re. görülebilir. isteklilerin muayyen 
gün ve saatte ihale saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını 

• • • 
Niğde garnizonu ihtiyacı içın k p:ı.. 

lı zarf usulile eksiltmeye konatl 
290.000 kilo una istekli cıkınadığııı
dan 18 Hazıran 937 sant 15 de pru-.BJ"' 
!ıkla ihale edilecektir. Tahmin ed·1ı:O 
bedeli 31.000 lira ve ilk teminat mık
tarı da 2392 lira 50 kuruştur. lstcJcli· 
ler şartnamesini her gün komisyonu.. 
muzdan parasız alabilirler 

(35) (3431) 

• • • 
Eskışehirde ıki hangar yaptırdll' 

caktır. Beşif bedeli 361 bin 850 ıırıı 
84 kuruştur. Bu inşaatın kapalı wrf· 
la eksiltmesi 18-6-1937 Cuma guııU 
saat 15 de M. M. Vekflleti Satınalınıl 
Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif \'e plfı.nları 1810 kll• 
ruşa M. \I. Vekaleti Sı..tınalma ı<o
misyonundan alınır. Muhabere ile 
şartname gönderilemez. ilk tcmınat 
18225 liradır. Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı kanıı· 
nun 2 ve 3 üncfi maddelerinde yuzıll 
belgelerle bayındırlık vesikası ve nıU· 
dafaadan alınmış vesika baymdırlıl< 
genel ve fenni şartnamelerıle hn"8 

inşaat şubesi fenni şartnamesi ıle bir
likte teklif mektuplarını ihale santın
den en az bir saat evvC'l M. M. \"rkD.· 
!eti Satınalma Komisyonuna verme ' 
leri. (7201 (3165) 

• • 
Müstahkem mevki kıtaatı ihtiytı' 

cı için kapalı zarf ile 37470 kılo s~
de yağı satın alınacaktır. Sade yağıfl 
beher kilosu 90 kuruştan 33723 Ih ıı 
biçilmiştir. ihalesi 30 Hazıran 19S1 
Çarşamba günü snat 16 da ÇanaJ.k8 " 

le M istahkem Mevki S"3tınalma {{o· 
misyonunda yapılacaktır. Istı>klıli'r 
ihaleden bir saat evvel teminat qlt~e
lr>ri olan 2529 hrayı V" ihale knn ın•J· 
mm 2, 3 madd<'lerindekı \e ık 
bir saat evvel Komisyona mUrac ı t 

etmeleri. (16) (3322) 
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-· 
mayilerıe sinekleri 

' eoıendirmeylniz 
FLiT bOt6n hasarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
90 ~uhtelif miİlet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 

• 
sabit olmustur Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil-~~~ 
memiştir. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen öldürür. Süpheli mayileri reddediniz: Hakiki 
ve yegane Flit aldlğınıza emin olmak için; siyah ku- .s· 
~ saklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. ;~;~~~,~~ .. ~. 

, ' pk"•44lu 

~' Yarıklara ve köselere biraz FLİT TOZU _ ,.,~;: •.. 
l""""i~'=:.I serpiniz. /-la~ar~t derhal telef olur. 'i:~:::~' 

1 
A$keri Fabr~ala~ Umum M:~rlüğü 

SA TINALMA KOMlS YONU ILANLARI 1 
1266 ton Lavamarin kömürü: 
'rahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukarıda miktarı yazılı Lavamarin 

könıUru Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma Komisyonunca 
5 teınınuz 37 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te -
llıinat olan 1234 lira 35 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkfır günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
lnüracaatları. (3298) 

• • • 
6720 Ton Lavamarin kömürü. 

Lavamarin 'rahmin edilen bedeli 87360 lira olan yukarıda miktarı yazılı 
könıürü Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satmalma Kom 
5 Temmuz 937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
Şartname 4 lira 67 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Ta 
Vaıkkat teminat olan 5618 lirayı havi teklif mektuplarını mezk 
saat 15 şe kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 

isyonunca 
edilecektir. 
!iplerin mu 
ur günde 
sayılı ka-

komisyona 
nıüracaatları. (3290) 

• • 
3000 Ton Lavamarin kömürü 

zılr Lava -
komisyo -

'rahmin edilen bedeli (39000) lira olan yukarıda miktarı ya 
llıarin kömlirü askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü Satmalma 
llunca 6 Temmuz 1937 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
Şartname (1) lira (95) kurus mukabilinde komisyondan veril 

edilecektir. 

l" - J 

ir. Taliple-
mı mezkur ın muvakkat teminat olan (2925) lirayı havi teklif mektuplar 
e 2490 sa-t'Ünde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin d 

~ılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa atte komis 
Yona müracaatları. (334:1) ... 

Devlet Oemlryollar1 ve limanlar. işletme U .. idaresi ilin1ar1 

Muhammen bedeli 9520 lira olan 140 adet mahruti çadır 24 
Şeınbe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 

-6-937 Pc:1· 

binasında 

Eıatın alınacaktır. 
·ıe kanunun Bu işe girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ı 

tayin ettiği vesikaları. resmi gazetenin 7 / 5/ 1937 gün ve 3297 
~asında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alrnmış vesı 
lıflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver 

No. lu nlis-
·ka ve tek-
meleri la • 

~rndrr. 
, Haydar -Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 

Paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3246) 

Samsun Şarbavlığından: 
Elektrik ve su santrallarımızın bir senelik ihtiyacı olan (39 

~otun mübayaası aşağıdaki esaslar dairesinde kapalı zarf us 
O) ton Ma-
ulile eksilt-

lneye konulmuştur. 
l - Satın alınacak mazotun muhammen bedeli (27300) lir 
2 - Muvakkat teminat akçesi (2047) lira (50) kuruştur. 

adır. 

imi Eneli -3 - lhale 24-6-937 Perşembe günü saat 15 de Belediye Da 
ulile eksilt-lneni huzurile yapılmak üzere bir ay müddetle kapalı zarf us 

?neye konulmuştur. 

artname 
4 - Buna aid evrak şunlardır: 
.A - Satın alınacak mazotun fenni evsafını gösterır 1enn1 ş 
13 - Eksiltme şartnamesi. 

füdürlükle-<>lup istekliler bunları Samsun, ve !stanbul Belediyeleri Fen ~ 
l'inden görebilirler. 

lacaklar~ır. 5 - İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı haiz o 
6 - Taliplerin teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de k 

ı:ıun Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. 
adar Sam· 

ten sonra verilecek teklif mektupları kabul edilmez. 
Bu müddet-

-:--7 - Ihale 2490 ,No. lu kanun hükümlerine göre yapılır. r ... Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü 1Ianlar 

Kira ık Emlak 
l> F>a.ngaltı Cümhuriyet caddesi 87 No. lu apartımanın üçüncü 
nngaltı Cumhuriyet caddesi 87 No. lu apartımanın 10-uncu 
Pangaltr Elmadağı caddesi 19 No. lu ev 

(3103) -
J 1 
dairesi 
Dairesi 

mek Yukarda yazılı akarın 31-5-938 sonuna kadar kiraya veril 
açık arttırmasında istekli çıkmadığından 10 gün müddetle uza 
~~~nıu.ştur. lsteklilerin 22-6-937 sah günü saat 15 de Beyoğlu 

üzere 
tmaya ko-

ludtirlüğü kalemine müracaatları. (3306) 
Vakıflar 

Doktor ve Sıhhiye memuru aran ıyor. 
an: 1 Ü~üncü mıntaka etibba odasınd 

in ayda iki ~·· s~nbuı•a yakın bir yerde şimdilik muvakkat bir zaman iç 
aı~~-lıra ücretle bir tabip ve vazifesi daimi olmak üzere 75 li 
il.il ıye m:muru mektebinden diplomalı bir küçük sıhhiye me 

ra ücretle 
muru iste-

;C'~üedır. Bu ücretlerin vergileri müessese tarafından ödene 
?rıU alıp olanların üç gün zarfında üçüncü mıntaka Etibba odas 

cektir. 
ı kalemine 

racaatları (3437) 

Heybeliada deniz lisesi Müdürlüğünden 
1 - Bu yıl deniz lisesinin (9) ve (10) sınıflarına aşağıdaki şartları ta

şıyan okurlar alınacaktır: 
a) Türkiye Cüınhuriyeti tebaasından olmak, b) Orta okuldan çıKmış 

bulunmak, c) Lise 9 için yaşı 15-17; lise 10 için 16-19 bulunmak. 
Namzetler lstanbulda deniz hastanesinde muayene ettirilecek ve okulda. 
müsabaka sınavından geçirilecektir. 

2 - Kayıt muamelesi: 1-26 temmuzda Heybeliadadaki okuldadır. Bu 
arada sıhhi muayene de yapılacaktır. Müsabaka sınavı 2 Ağustostadır. 

3 - Kayıt için gelecekler beraberlerinde: Nüfus hüviyet cüzdanı, orta 
okulu bitirdiğine dair şahadetname veya tasdikname, askerlik öğretme -
ninin gizli raporu, aşı kağıdı, 9 adet vesikalık fotoğraf ~baş~ açık), ken 
disinın ve ailesinin hüsnühaline dair vesika, okulun hangı sınıfına istekli 
olduğuna dair arzuhal (bunda makine veya güverteye ayrılmak istediği 
de yazılacaktır.) 

4 - Okul yatılıdır. Girdikten sonra yiyim, giyim, kitap okul tarafın -
dan parasız verilir. , 

5 - Dilekçe ve diğer vesikaların numunesi okuldan parasız olarak 
alın abilir. (2394) 

lst anbul Ziraat Mektebi Satınalma 
emisyonundan: K 

Ci nsi Miktarı Beherinin Tahmin nk teminatı Eksiltme 
Kilo Bedeli Kuruş Lira saati 

~ 

Ek mek 

Da ğlıç et 
zu eti 
ır eti 

Ku 
Sığ 

Sa deyağ 

p· ırinç 
··~~ To 

K 
z şeker 

uru fasulye 
at es Pat 

Ma karna 
Un 

hriye Şe 

Be yaz peynir 
Ma ngal kömürü 
Od un 
Ko k 

32000 11 264,- 11 

4000 48 
2000 47 11,15 
1500 36 255,-

3000 80 180,- 11,30 

3200 22 
2800 27 
1800 12 137,70 14 
2000 8 

900 23 
1400 13 

300 23 34,35 14,15 

800 31 18,60 14,30 

6000 4 
200 Çeki 260 128,25 14,45 
50 Ton 1900 

ya 
Mektebin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarı 
zıh yiyecek ve yakacağının 21/ 6/ 1937 Pazartesi günü hizalarında gös -
rilen saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme Istanbul Kültür 
rektörlüğü binasmdaki liseler muhasebeciliği nezdinde toplanan komis
nda yapılacaktır. 

te 
Di 
yo 

ni 
İsteklilerin şartnamelerde yazılı vesikalardan başka ticaret odasının ye
yıl vesikası ve teminat makbuzlarile birlikte eksiltme saatinde komis
na gelmeleri ilk teı:ninatlarınr belli gün ve saatlerden evvel mektep mü
rlüğtinden alacakları yazı ile liseler muhasebesi veznesine yatırmaları 
şartnameleri mezkur muhase!>ecilikte görüp öğrenmeleri. (3224) 

yo 
dü 
ve 

Ereğli Hömür havzası sağhk teşk"litı 
ş hekimliğinden: ba 

1 
lem 

- Zonguldak kömür havzası sağlık teşkilatına lüzum olan (97) ka
eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti ( 4996) liradan ibarettir. 

2 
irti 

- !htiyacatm listesi ve şartnamesi lstanbulda 4 cü vakıfhan maden 
bat memurluğunda ve Zonguldak sağlrk teşkilatı baş hekimliğinden 
asız alınır. par 

3 
15 

- Eksiltme 28 Haziran 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
de Zonguldakta maden Müdürlüğünde sağlık komisyonu tarafından 
ılır. yap 

4 
5 

- Eksiltme açık eksiltme suret iyle olacaktır. 
- Muvakkat teminat (373) liradır. (3411) 

m 
lktısat Vekaleti iç l'icaret Umum 
üdürlüğünden: 

3 
yap 

O İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde Türkiyede iş 
mağa izinli bulunan ecnebi şirket lerinden (Nidkvist ve Holm-Nydqvist 
Holm) Şirketi bu kere müracaatla şirketin Türkiyedeki faaliyetine ni
yet verildiğini bildirmiş ve tasfiye işlerini ifa etmeğe muhtar _<\.ıksel ve 
ukat Bensiyon Galin'i vekil nasp ve tayin etmiştir. 

& 
ha 
Av 

Ak 
ica 

Bu şirketle alakası olanların !stanbulda Baker hanında mukim Muhtar 
sel ve Galata'da Billur Hanında mukim Avukat Bensiyon Galin'e ve 
hında İktisat Vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. 

istanbul Telefon Direktörlüğünden: 
! dare ihtiyacı için muhtelif cins ve eb'adda 13 kalem kurşunlu kara kab 
u kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. los 

Eksiltme 12-7-1937 Pazartesi günü saat 15 de Istanbul Telefon Direk 
üğü alım satım komisyonunda yapılacaktır. törl 

ş 

liler 

Muhammen :ıedel 20,000 lira muvakkat teminat 1500 liradır. 
artnameleri çaltşma günlerinde levazım dairemizde görülebilir. Istek
in bu tarihte en geç saat 14 e kadar teminat paralariyle müracaatları. 

(2894) 

1 ı 

YENİ 

ÇOCUK ANSİK OPE 
-·----

·- 750 Büyük Sayfa 

1000 den fazla Resim 

ısı 

Çocuğun sorduğu her suale cevap 

Çocuğa verilecek en güzel hediye 

Yeni Çocuk Ansiklope 
• o 
ısı 

Son çıkan 15 inci cüzile birinci cildini bitir

miştir. Şimdiye kadar Ansiklopediyi cüz cüz 

alanlar, cüzlerini idarehanemize gönderip 

ciltletmelidirler. 

Şimdiye kadar Ansi lopediyi almıyanlar, 

idarehanemizden ilk cildi mücellet olarak 
alabilirler. 

Cilt fiyatları aşağ~d a yazllcdır: 
1 - 15 cüzle birlikte mücellet bir takımın fiyatı 350 kuru,tur. 
2 - Cüzlerini ciltletmek istiyenler içi~ teclit fiyatı 100 kuru,tur. 
3 - Muallimlere, mektep kooperatifleri vasıtasile vaki olacak 

müracaatlar için teclit fiyatı 75 kuruştur. 

4 - TAN gazetesinin birinci sayfasının başlığı yanında hergün 
bir kupon çıkmaktadır. Bu kuponlardan otuz tanesini kesip 
biriktirenlere tam takım bir cilt 300 kuruştur. 

Çocuk Ansiklopedisi, her çocuğun en kuvvetli muallimidir. Ço
cuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye Çocuk Ansiklopedisi
dir. Çünkü çocuk bu eserde aradığı bütün malUmatı ve soracağı 

bütün ıuallerin cevabını bulacaktır. 

TAN Ansiklopedik neşr:yatı 

Lüleburgaz Şarbaylığından 
Lüleburgaz Belediyesi için alınacak 7000 lira muhammen bedelli tam 

dizel 60 beygirlikoir motör ile 55 kilovat amperlik 3 safhalı 50 teker~·Urlil 
220/ 380 voltluk müceddet bir adet alternatörün eksiltmesine talip çıkma
mış olduğundan alınacak olan motör ve alternatörün eksiltme kanunu -
nun 40 mcı maddesi mucibince pazarlıkla almmalarma karar verilmiş ve 
pazarlık günü 17 Haziran 1937 perşembe günü saat on yedi tayin edilmiş 
olmakla muayyen gün ve saatte pazarlıkla şeraiti fennıyesine uygun 
motöt ve alternatör vermeğe talip olanların Lüleburgaz Belediye Encü • 
menine gelmeleri ilan olunur. (3303) 

T. Hava Kurumu SA.AL. komisyonundan: 
1,000 tane defter yaptırılacaktır. 

Eksiltmesi açık olarak 18 Haziran 937 Cuma günü saat 14 de yapılacak 
trr. İstekliler şartnamesini piyango direktörlüğU muhasebesinde hergUn 
~örebilirler. '3386) 
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Yeni Türkiyede oturmak bahtiyarlığına eren m•am19ııı 1 ; •••••••••••• 

r\ U/"\BA RA N\ vler~Y~e~v~e~e s!!m~siniz. KAR D O l 
Bunun için; 

1 

. 
E. i. Du Pont de Nem urs et c· 

de rtewburgh, rt. Y. mamulat. 
CjOk zarif 

RDELi LERi 
. 
1 

Ankara - Anafartalar caddesi Kınacı Hanı altında Bekir Hamamcı 
mağazasında satılan pardcliklerle beraber Du Pont mamulatı sofra 

bezlerini de gc.irme1isinız. 

Du Pont Fabrikasının yaptığı mal! ar çok dayanıklı ve tamamile yıka-
nabilir. Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyi~iz. 

Du Pont mamulatı lstan bulda a"" ~ıda yazılı mağazalarda satılıyor. 
Etablisman Orozdi Bak İstanbul 6 A.D. Zaharyadis BeyocrJu 
Yordan Ayanoğlu ,, ı 0 

Hnsan Alanya ,, Lazaro Franko Mahdumları ,, 

Dilber Kardeşler Müessesatı " ., ve 

ARŞ!MID S Müessesesi Bevoğ1u istiklal caddesi No. 30 

iÇ i LERi 
çı muş ır. 

u şmuş ve i t·yarl ~ş 

ir doktorun 
ş yanı hayret 

b·r keşfi 

Viyamının tıbbi mecmuaları, 

biıtı.in dünyayı hayrette bıra-

1\an feıının. en son muzafferi
;; etmi ild.n edıyorlar. Buru.)uk
lukların yalnız se~ebi teşck1tİt· 
lunu değıl, onların izale çarc
smı de bulmuşlardır. Anneler, 
hatta b:iyük anneler, gençlik
lerındekı taze ve açık ten·eri
m 50 ve 60 yaşlarmdaki kadın
lar, gençliklerindeki buruşuk

suz Ye yumuşak ciA1erini te
min edebilırieı. 

Hastanedeki tecrübeler 

Buruşukluhlarımız, ihtiyar. 
lamağa başladığımızda meyda 
na, çıkar. Cild zamanla bazı 

canlandırıcı ve besleyici un

surlanm kaybeder. Bu unsur
lar, şimdi büyük bir itina ile 
Feçilmii;I genç hayvanlardan 
istihsal olunabilmektedir. Cild, 
bu cevherle beslenildiği takdir
de yeniden tazeler ve gençle. 
. ir. lşte Viyana Universitesinde 
Profesôr Dr. Stejskal idaresin
de yapılan tecrübelerde elde 
cdi en şayanı hayret semereler 

s·r cildi 
Genç'eş irmiştir 

budur. Doktorun bu ııayanı 

hayret keşfinin münhasıran 

istimali hakkı, fevkalade mali 
fedakarlıklarla Tokalon mües· 
sesesi tarafından temin edil
miştir. 

Bioccl tabir edilen bu canlı 
cild lıüceyratı hulasası ancak 
pembe rengindeki Toka on kre· 
mi terkibınde bulunur. Hasta
nelerde yapılan tecrübe'er ne
ticesinde 60 Ye 70 yaşlarında

ki kadınların buruşuklukları 

altı hafta zarfmdıı zail olduğu 
görülmüştür. 

1fün·affakıyct garantisi 
Her gece. yatmazdan ev\·el 

pembe renrin1eki Tokalon kre
mini kullanınız. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençieştirir. 
Birkaç hafta zaı fında buru
şukluklar zail olur ve daha 
genç görünürsünüz. Gündüz 
için yağsrz beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. 
Siyah benleri eritir. açık me
sameleri kapatır, en sert ve en 
esmer bir cildi yumu~atıp be
yazlatır. 

istanbu1 Te efon Dire~ törlüğünden: 

ismindeki bu yeni ilaçtan 
HABERlNlZ VAR MI ? 

l 
Asab Bozukluklarının heye
can ve çarpıntıların tek ve 

tesirli çaresi _______ , 
~ . 

adın, kat; yaşında 
Daha güzeldır? 

Bu sualin cevabını, kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rübeler şu neticeyi verdi: 

- Kadın her vasta güzeldir! 
Yalnız, VENOS KREMi, 

VENOS PUDRASI, VE
NOS RUJU, VENOS BRl
y ANTINI. VENOS RiME
Li. VENOS ESANSI kul-

lanmak ~artile ... 

,;· 
-·~ .. . . 
• 

~·" y ı~i 

'• ., 

·r . . 
", .... 

. ~ 

~ ' '· .. . 
~ ~ -. 
~ · ~ t ._: 1 

~ • 1 • 
. r 

• r .· 
(: 
ı; 

~ 

: .· . . .. . ;; 

( : 

• 

• 

ıstanbul Gayrimübadil er Kom~syonundan 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
nahoş kokuyu gideren yegane 

sıhhi pudradır. 

lNG1Ltz KANZUK ECZANESl 

BEYOCLU - İST ANBUL ' , 

D. No. 

1226 

2182 

2390 

2605 
2664 

2979 
4334 

4454 

4820 

6365 

Semti ve mahallesi 

Yeniköy 

Ayvans::ı.ray Atirk 
Mustafa 

ti " 
Ayvansaray Hoca Ali 
Hasköy Abdüsselam 

Bakırköy Yenimahalle 
Üsküdar Murat Reis 

Beyoğlu Hüseyin ağa 

B 0 ylerbeyi Bostancıbaşı 
Abdüllah ağa 

Galata Kemankeş 

Sokağı EmJak No. 

U:öybaşı ve Kiremitçi Y. 2-262 

Papas E. ve Y. 16 

Çmarçeşme E. 1Y.12 

Arif ağa E. 4 Y. 6 

Bademlik 26 

On temmuz caddesi E. 83 Y. 99 
E. Yenimahalle cad. E. 138 

Y. Allame cad. Y. 128 

Cambaz ve E. 14-16-
Çaylak 18-20-37 

Y. 20-22· 
24-26-51 

Bostan E. 6 defa 15 
Y'. 15-27/1-27/2-

27 /3-27 /4-27 /5 

Topçular E. 44 Y. 40 

Cinsi ve hissesi 

Ahşap hanenin 
% his. 
100,30 metre arsanın 

rnuayyen mahallinin 
% ve diğer muayyen 
mahallinin 1,~ his. 

114,20 metre arsa 
14 7 metre arsa 
Kagir dükkanın 

% his. 

186,50 metre arsa 

Üstünde odası olan 

dükkanın 6/32 his. 

100,50 metre arsa 

Hisseye göre 
muhammen K. 

750 Açık ar-
tmna 

100 H 

120 " 
150 ,, 

180 .. 
110 " 

100 " 
310 " 

İçerisinde beş adet 1750 Kapalı 
hane ve ahırları olan zarf 
bostanın 4/12 his. 

Üstünde odası olan 
dükkfı.nın 5728/11088 
his. 1850 " 

Yukarıda e\·safı yaztlı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 25-6-937 tarihine 
düşen Cuma günü saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakimliğin

den: Galitaryada Bağlar içinde 154 

ı numaralı evde ~ukim ~k~n ölen Ya
vuz zırhlısı makıne za bıtı yüzbaşı Ek
remin terekesine mahkemece vaziyet 

- edilmiş ve ölüden alacağı ve ölüye 
••••1ııtı. borcu olanların kanunu medeninin HAM iYET maddesine tevfikan bir av zar 

j fmda düyun defterine kayıt ettirme: 

Her akşam 

PANORAMA 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cü keş[de: 11 Temmuz 937 dedir. 

Büyük İkramiye: 4 5. O O O Liradır ... 
ldare ihtivacı için muhtelif cins ve eb'adda 5 kalem fond boru kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. il••••• Bah~esinde •••I 

leri ve varislik iddiasında bulunan
ların da kanunu mezkurun 534 üncü 

maddesine tevfikan üç ay zarfında 
veraset ilamilc müracaat eylemeleri 
aksi takdirde terekenin hükfunete 
devri intikal edeceği alakadararun ma 

1 

lfunu olmak üzere ilan olunur. 

Bundan ha,ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardll" ••• 

Eksiltme 13-7-937 Salı günü saat 15 de Istanbul Telefon Direktörlüğü 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. , 

Muhammen bedel 12,000 lira muvakkat teminat 900 liradır. 
Şartnameleri çalışma günlerinde Levazım Dairemizde görülebilir. Is • 

teklılerin bu tarihte en geç saat 14-e kadar teminat paralarile müracaat-

Sahibı: Ahmet Emin l' ALMAN 

Umumi Neşriyatı İdare gden: 
S. SAUM 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Zayi - 15779 numerolu gümrük 
makbuzumu zayi ettim. Yenisini ala

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
T{aps Kitap Evi 

DlKKAT: 

Bilet alan herkes 7 ;T emmuz/937 günü akşamına kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakrt olur ... 


