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19 3 7 cilt (300) kura.ftur. etız 7~ kunı.ıur. . BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

ispanya ihtilafı 
A1manya ile ltalya 

ispanya Sularında Kontrol 
Vazifesinden Vazgeçtiler 

Lon4ra4alıi Alman Büyük El~ 
Von RibbentTopp 

Sulh 
• 
ıne 

Tehlikede 
~lunet Emin YALMAN 

O ç, dört sün evvel dtbıya
nm ne güzel bir manu

l'aaı ftl'dı: Almanya Hariciye 
liCZırı Von Neurath, 23 Huiran
ct. (yani bqün) Londrada bulu
~ Dünyanın mütterek dert
leı; ıörütülecek. Almanya ve 
ltaıya ile diğer devletler arum
da bir tesanüt köprüsü kurula
~ ispanyadan ıönüllüleri çek
lbek için zemin hazırlanacak. 
llaylece dünyanın mukadderab 
lllcin, istikrarlı bir istikbale doi-
111 ıidecek. 

Bu tatlı rüyadan torpil gUrtlltUsi
le uyandık. Almanyanm Leipzig 
buva"mrtt Fas sularında bir lnza... 
h uğramıştır. Ya bir torpile çarp
a.ı.,, ya bir denizaltı gemisile Ç&rplf· 

~ yahutta bir denizaltı gemisi 
lıeİpzigi torpillemiştir. 

D eutachland kruvazörUne olan 

taa.rruz ve Almeira Jimanmm 
laoınbardımanı lnz&lan tatlıya bağ-
1-ınnca herkes genif nefes aJmı,tı. 
ben.ek ki, bir cihan harbine yol aça
hııeeek ant hi.diselerden korkmıya 
lebep yok. Herkes gürUltUyU butır
'1ın ve beraıberce yUrilmiye taraf
tar ·· .. n-u gon~u yor ... 

lngiltere Kabinesi 
Hariciye Nazırı Eden'in 
Hareketini Tasvip Etti 

Londra, 23 (TAN) - ispanya sularında kontrolü deruhde 
eden dört devlet mümeuilleri arasında, Leipzig zırhlısına kartı 
vukubulduğu iddia edilen taarruza mukabil almacak tedbirler 
hakkmclaki müzakerelerin inkıtaı üzerine Almanya ile İtalya, tek
rar Ademi Müdahale namına ispanya ıulannı kontrol •İstemin
den aynlmıtlardır. Almanya namına Von Ribbentropp, ltalya 
namma Kont Grandi, ayn ayn birer nota ile biikGmetlerinin kon
trolden çekildiklerini Mister Eden'e bildirmitlerdir. 

Fakat bu iıki devlet kontrolden çekilmekle beraber ademi mUdabale ko 
mitesinde kalmakla hAdiseyi sulhan tasfiye etmek fikrinde ol4uklırmı 
da göstermiş oluyorlar. 

Müzakerelerin akamete uğramasının sebebi, Leipzig zırlıhamm taamı 

Altıncı 

Olduk 

varisi Büyük Bir Zafer 

Daha Kazandı 

Londra, 23 ( A.A.) - Va
lüle Kral~e Man°'nin de ha
.zar balundrıiu LonJra En
t.,,..yonal Binicilik ıuma-
uasının üçer kİfililı ekip ha
linde 30 milletin iftiralı et· 
mif olduğu Prena dö Gal lnı· 
paa miiMıbakalannla yal
nız 6 millet ta.anife girebil· 
miııir. 

Brı '°' BÜ~ miiMıbalıaıla 
lrlatKia ekipi 12 hata ile bi· ! 
rinci, Almanya ile Belçika 
28 ., hata ile ilrinci, Büyük 
Britanya H hata ile üçüncü, 
Birlefİlı Amerika 48 hata ile 
dördüncü, Romanya 68 hata 
ile befinci ue T iirlıiye 84 ha
ta ile altıncı olmUfhır. 

Sergerde 

Seyit 
Rıza 

Mel Onu 

Capulcu Bası 
Saki Seyit Rıza 
Aman Diledi 

El azizde 
Muhakeme 
Başlıyor 
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Daha Beş Yıl 
Muharebe 
Olmıyacak?' 

~~~""'""' ..... ~ '"'i - Faytonlar yerlerini otomobile 
~ bıraktıktan beri bunları . ehirde 

~ 
göremez olmuştuk. l'almz Ada
da rastladığımız bu zarif örnek- ~ 

fer, son günlerde şehrin bazı ~ 
- köşelerinde ve diğer sayfiye yer- ~ 

HALiC NİHAYET 
-_ lerinde ~nlışmıya başladı. A- ~ TEMIZLENiYO ~ şağıda, bu arabalardan birinin ~ 
- şehir içinde alınmış resmini gö- ~ ı 

- rüyoruz. ' -------·----

Enkazın 
(Yazan: Lloyd George} 

· \ Liman İdaresi, 
Süratle Çıkarılması İç·n 

Kati Tebligat Yaptı 
Esbak lngiltere Başoekili 

A vrupadaki vaziyeti anlatan bir mü,ahit tunları söy. 
lemişti: 

"Avrupa, hiçbir vakit bu derece karışmadı. Avrupa girdap
lar, tezatlar ve çıkmazlarla dolu!,, Bununla beraber bu müşahit 
nikbindi. Birkaç gün önce de mümtaz bir devlet adamı A vru
panın bütün büyük merkezlerini dolafmlf ve sonunda vaziyeti 
şöylece hulasa etmişti: İngiltereden başka her yer f Üphe ve ka
ranlık içinde! 

Bense, bilyük bir Avrupa harbinin 
opmak üzere olduğuna inanmıyorum 
;ünkü hiçbir memleket harp istemi
ror ve hiçbir memleket harbe hazır 
ieğil. 

1914 te askeri liderler harp istiyor· 
lardı. Çünkü ordularının tepeden tır
nağa kadar hazır olduğuna inanmak
ta idiler. Fakat bugün bütün crkfını 
harpler, mücadeleyi geciktirmek isti
yorlar. Çünkü zafer kazanabilmeleri 
için yıllarca hazırlığa muhtaçtırlar. 
Şimdiki hummalı hazırlıkların bitme
si ise hiç olmazsa beş seneye bak -
maktadır. Avrupa hükumetleri de 
yeni bir Avrupa harbinden korkuyor
lar. Bunların teslihat programlarına 
ehemmiyet vermelerinin sebebi, har
be istekli olmaları değil, harpten yıl
malarıdır. Gerçi bunlar harpten ka· 
~ınmak çaresinin koca koca ordular 
hazırlamak olduğunu sanmakla yanı· 
lıyorlar, fakat hepsinin de kan dök
mekten kaçındıkları şüphe götürmez. 

Fakat teslihat masrafı milletleri if
las uçurumunun kenarına sürükle
mektedir. 

• talya, Habeşistan, lspanya 
1 ve teslihat için para bulmak

'ta güçlUk çekiyor, Almanya <la ay
ni tazyiki hissetnfukteüir. Fransa, 
vahim bir mali buhrandan kurtul
mak için, uğraşıp didiniyor, fakat 
henüz muvaffak olamamıştır. 

Ingiltere, ağır vergileri biraz da
ha ağırlaştırmak ıztırarında kal
mıştır. Gerçi Ingiliz bütçesi denk· 
tir ve bugünkü ticaret şeraiti de
vam ettikçe denk kalacaktır. Fa
kat teslihat programı meşru iş ha
yatına müdahaleye başlamış ve In
giliz ihracat ticareti eskisi kadar 
ümit verici olmaktan çıkmıştır. In
giltere her memleketten fazla bey. 
nelmilel ticarete dayanır bir mem
leket olduğundan bü vaziyet huzur 
verecek mahiyette değildir. 
Yabancı ordu ve donanmaların 

Ispanya işine kanşmalan harp is
teğinin kuvvetli olduğuna delalete
derse de erkanı harpler lspanyayı, 
modern harbir ve harp vasıtalarını 
deneme sahası saymakta ve Büyük 
Harptcnberi keşfolunan yenilik
leri denemekten istifade etmekte • 
dirler. Başka hiçbir manevra, tank 
ile tayyarenin ispanyada olduğu gi
bi tecrübe edilmesine imkan vere
mezdi. 

Fakat tehlike bu çeşit oyunla-
rın çirkin kazalanndadır. 

Guernica ile Almeria, Fransa ile 
lngilterede derin infialler uyandır
dı. Fransa dahili işlerile çok meş
gul olduğu için Blum bu hadiseleri 
protesto edememiş ve hükumti bu 
yüzden de sarsıntıya uğramıştı. Bu 
çeşit Alman ve Italyan vahşetleri 
tekerrür ederse Fransa halkı bu fa
şist çetcciliğinc karşı kıyam edc
ılir. Fakat vaziyet Ingilterenin hattı 
hareketine bağlıdır. 

Ademi müdahale bir maskara -
lıktan ibarettir. Almanya. ile lta.l
yanın bu komiteye dönmelerinin se
bebi, Fransa ve Rusyayı, Baskla
ra tayyare göndermekten alıkoy • 
maktır. Kendileri ise, Bilbaoyu mu· 
hasara edenlere hava deniz yolu i
le mütemadiyen yardım ediyorlar
dı. Bunlara nasıl itimat ediyoruz? 

lspanya harbi, lspanyanın ltal
yan ve Ispanyol maceracıları tara
f ından istilasıdır. Italyan ve Alman 
diktatörlerinin gönderdikleri top, tay 
yare ve muallem askerler olmasay
dı Franco ile Faslı askerleri çok· 
tan mağlup edilirlerdi. Sonra Al· 
man topları ve tayyarelerile ltal
yan askerleri Bilbaoya gönderilme
miş olsaydı, Bilbaoya karşı vuku
bulan taarruzlar azami kolaylıkla 
püskürtültirdü. 

Vaziyet böyle devam ederse 
Ingiltere ne yapacak? Fran

sanın Ingiltercyi takip edeceği mu
hakkaktır. 

Son Kalan Vapurlar 
için Kati Mukavele 

imzalanıyor 
Denizyolları için Almanyaya ıamarlanacak be,er bin tonluk üç 

vapurun kati siparit mukaveleleri yakında imzalanacaktır. Alman 
fabrikaları umum direktörü Kortes, bu i•l için bugünlerde şehri
mize gelecektir. Burada Denizyolları İdaresile vapur planları
nın son şekillerini kararlaştıracak ve Ankaraya giderek kati mu
kaveleyi imzalıyacaktır. 

Anlaşılan Ingiliz hükfımetinin ---·------------. 
kendisi şilphe içindedir ve onun i- 1 Uç vapur her bakımdan son sistem 

~
"'...._...,..,,....,....... ,.,.,,....~ .,.,,.,.,,......, .,., ~ 

1 
techizat ve tesisatı havi olacaktır.Va-

çin Ingiltere hükumetinin Ispanya Afafu··rku··n purlarda güverteden başka IUıes kısmı 
ve Milletler Cemiyeti meselesinde ı. 

~ ~ da dahil olduğu halde ayrıca dört 
ne yapacağını keşfetmek son de- T kk •• / • ~ mevki vardır. Anbarlarında da soğuk 
rece mUşkülciür. M. Chamberlein { .1 eşe UT eTl hava depolan olacaktır. Denizyolları 
muhakkalc ki, ademi müdahale ta- ~ 
raftarıdır. Fakat ademi müdahale ~ lstanbul, 28 (A.A) - Türk müdüril Sade~tin, K~rtes ile birlikte 

~ T rih K d ~ Almanyaya gıdecektir. 
paktı, Almanya ve ltalyanın, Is • ·~ a urumun an: ~ 
panyayı faşistlik namına istila et- Büyük Tilrk filozofu ve tıp ~ Müıteşar, salon projesini 
meleri için bir perdeden başka bir ~ bilgini lbni Sinii'nm 900 üncii 1 tetkik etti 
§ey olmamıc:tır. ~ ~,ldönürnü dola,.·ısi'-·le Univer- ~ . . 

:t ~ " " ~ Yolcu salonu avan proJesı, dün Ik-
Milletler Cemiyetine gelince Mis- site, konferans ·alonunda yupıl- ' tısat Vekaleti deniz milsteşan Sadul-

ter Chamberlein hiçbir vakit bu mü- : mış olan tören münasebctlle ~ lah Güney tarafından tetkik edilmiş
esseseye bütün varlığı ile bağlan- ~ n.ı.mıerin yüce h~mlsi ve Tiirk ~ tir. Fakat, proje için gümrük muha-
mamrştı. Kendisinin Almanyaya .... ronesans ve inkılabının yarntıe.ı- ı. 1. b . .. ~ faza teşkilatile po ıs eşınci §Ube 
müstemleke vermesı· beklenı·r, fa- sı At.atürk'e ittifakla verilen ka- ~ 1 d ~ mUdürlUğil yeni itiraz ar a bulunmuş 
kat "ounn muK· abı"l kendi elı"le koy- rar üzerine çekilmiş olan tazim . lardır. Gümrilkler idaresı, muayene 
duguv gu'"mrilk tarifelerinden birini telgrafına Ulu Şef şu lltifatna-i 

~ l il b 1 salonu ile gümrük memur servisleri-
kaldırması beklenmez. t. me er e mukabele uyurmuş ar-

~ dır: nin çabşmıya müsait olmadığını, be-
A vrupa işlerine gelince, iş tali- - şinci şube de kendisine tahsis edilen 

he kalmıştır ve bir kimse de ne çı- ~ Bay Hman Cemil Çambel dairelerin az olduğunu ileri sUrmüş-
kacağm ı kestiremez. ' Türk Tarih Kurumu Baıkanı ~ tilr. Sadullah Güney, bu işle me~gul 

l ~ Dolmabahçe Sarayı - lıtanbul olacak, bu projede her daireyı mem-

1 e• ' .~~k iillmi lbni Sinfı'nın ölü- nun edecek §Ckilde tadil 't yapılacak-

1 r Gen Ç K iz ~ mumın 900 üncü yıldöniimii mü- tır. 
~ nasebetiyle yapılan törende ba-
~ na karşı gösterllınifj olan temiz T 

1 
d 

O t d Y k ~ ve yüksek hislerden mü~hnssis • ren er e r a a 0 ' oldum. Teşekkür eder ve Tiirk 

KadıköyUnde Rızapaşada oturan 
Kadriye isminde bir kadının 20 yaş
larındaki kızı ortadan kaybolmuştur. 
Hadisenin tafsilatı şudur: 

Kadriye bir müddettenberi kocası 
ile ayrı yaşamaktadrr. Kızı Ayşe Ner
min de kendisile beraber oturmakta
dır. Nermin iki gün evvel "Amcamın 
evine gidiyorum,, diye evden çıkmış, 
bir daha dönmemiştir. Yapılan araş
tırmalarda kızın ne babasının, ne de 
amcasının evine gitmediği anlaşılmış
tır. Ayşe Nerminin Emniyet Sandığın 
da 700 lira kadar parası vardır. Kı
zın annesi, dün Emniyet müdürlüğü
ne müracaat ederek hadiseyi haber 
vermiştir. Ayşe Nerminin aranması
na başlanılmıştır. 

~ ilim müntesiplerine daimi başa-

~ rdnr dilerim. K, ATATURK M Ü ş t e re k 
, ... ~~ Tarifeler 
ilk Göçmen 
Vapuru 
Gidiqor 

Hisar vapuru muhacır getirmek ü
zere bu sabah Köstenceye gidecektir. 
ilk gelecek kafile 1500 kişiliktir. Bun 
tar Tuzla ve Urlaya çıkarılacaktır. 
Bulgaristandan nakledilecek muhacir 
ler henüz hazırlıklarını bitirememiş_ 
terdir. Köstence konsolosluğudan ge
len haberde Romanyadakilerin ha
zırlandığı bildirilmiştir. 

Türk-Bulgar ve Yunan trenlerin. 
deki navlun tarifelerini birleştirmek 
için çalışan komisyon işini bitirmiş
tir. Anlaşma Kuleliburgazda imzalan
mış ve mukavele nüshaları tasdik için 
Uç hükumete gönderilmiştir. 
Anlaşma ile bUtün ihracat madde

leri üç hükumet trenlerinde müştc. 
reken yüzde 40 ve 80 arası teınznatıı 
bir tarifeye tabi olacaktır. 

Yugoslavyanın 

Ankara Elçiliği 

Halicin temizlenmesi ve sığ yerlerin taranması için nihayet ha· 
rekete geçilmiş bulunuyor. İstanbul Liman Reisliği, limanda bat· 
mıf bütün vasıtalarla gemi demir ve zincirlerinin çıkarılması için 
sahiplerine bir hafta müsaade vermiştir. Bu müddet içinde müra• 
caat etmiyenlerin malları hükumete geçecek ve Vekalet tarafın· 
dan çıkarılacaktır. 
Bu kararla limanın ve bilhassa Ha-ı-

licin süratle temizlenmesi temin olu- G • hh" 
nacaktır. Haliçteki leşler çıkarıldık- ay r 1 5 1 1 
tan sonra dolmuş yerler taranacak ve 
suların derinliği artmlacaktır. Bun
lar, Haliçte kurulacak tersane için de 
ilk .fiazırlıklardır. Vekalet Avrupaya 
büyük bir tarama dubası ısmarlamak 
için temaslara girişmiştir. 

'Antrepoların projesi de 
hazırlandı 

Asri şekilde yapılacak Mumhane 
antrepolarının projeleri bugünlerde 
tamamlanacak ve VekAlete gönderile
cektir. Yeni antrepolar 60 metre u
zunlukta ve 35 metre genişlikte ola
cak ve bu işe 300 bin lira sarfcdile-

Yerlerde 
Çalıştırılan 

• • 
lşçıler 

Fabrikalarda gece işlerinde çalışan 
kadınlarla 17 - 18 yaşındaki genç· 
ler için bir senelik müsaade veril .. 
mesi hem fabrikaları, hem işçileri 
memnun etmiştir. lş dairesinin tebli• cektir. 

Vapurların 
Yaz Tarifeleri 

1 

ği üzerine alakadarlardan bir çokla· 
rı iş Amirliğine müracaat ederek iza• 
hat istemişlerdir. Dün, iş dairesine 
müracaat edenler nisbeten az olmuş· 

Yaz tarifelerini Akay 30 Haziranda 
Şirketi Ha.}Tiye de 1 Temmuzda tat
bik etmiye başlıyacaktır. Şirketi Hay 
riye bir Temmuzdan itibaren Beykoz 
ve Yeniköy arasında araba vapurları 
da işletecektir. Bundan başka her Cu 
martesi saat 14 te Boğaza 71 numara 
ile bir tenezzüh seferi yapılacaktır. 

Gümrüklerin Bir Y ılhk Geliri 
Istanbul gilmrUklerinin 1936 yılı 

varidatı 50 milyon lirayı bulmuştur. 
Bu miktar geçen senelere nisbetle 
yüzde beş fazladır. 

Etlere Damga Vuracak 

Makine Dün Geldi 
Etlerin cinsini ayırmak için mez

bahada vurulan damgalar kolayca si 
!iniyordu. Bunun önüne geçmek mak
sa dile Avrupaya ISvıarlanan otoma
tik bir makine düı ı şehrimize gelmiş 
ve derhal mezbahuya gönderilmiştir. 
Onümüzdeki ay başından itibaren et-
ler mezbahada bu makine ile damgıı
lıinmıya başlanacaktır. 

Deniz Lokantasının 

inşaatı Bitti 
Şirketi Hayriyenln Sarıyerde inşa 

ettiği balık lokantası bitmiştir. Lo
kantanın orta salonuna çift katlı bü
yük bir havuz yapılmış, alttaki havu· 
za deniz, üsttekine de tatlı su balıkla
rı konulmuştur. Salonun diğer köşele 
rindeki kilçUk havuzlara da istakoz
lar yerleştirilmi.stir. Istiyenlerin bu 
balıkları derhal pişirtip yiyebilmele
ri için tesisat yapılmıştır. 

Şirketi Hayriye, burada biri kışlık, 
ikisi yazlık olmak Uzere aynca üç 
dans salonu da yaptırmıştır. Festival 
eğlencelerinin bir günü de balık lokan 
tasmda geçecektir. 

tur. Bir çok işçiler gayri sıhhi şart
lar altında çalıştıklarını bildirmişler, 
buna karşr tedbir ahnmasmı istemi§• 
lerdir. 

Müfettişler, iş yerlerini kontrola. 
devam ediyorlar. Vekfüetin son teb· 
liğinden sonra gece çalışan ıpUessese
lerin de ayrıca kontrolü lazımgelecek· 
tir. Bu teftişler, gece jşçiJcrj · =lw.• 
nun dışında çalıştxrılıl?~ çalıştlrılmıı.; 

dıklannı meydana çıkartacaktır. 
~ ...... - ......... 
~IHlJCA~~f.ft 
=~ATlRIA 
Maliye VekUI istirahat Ye tedavi 

irin önlirnüzdeld hafta A vru· 
paya gidecek-tir. 

• 
Kızılay Haftası 1 Temmuzdan 

itibaren ba§byacaktu. Bir bnf. 
ta l!;inde yeniden Uye yazılacak, pro-
P&ganda yapılacaktır. 

• 
S an1·er beledive muhasebesinde 

2500 liralık. bir ihtilfıs yapıldı· 
ğı ihbar edilmiş, beicdiye müfettişi~ 
rlnce ~e el konulmu~tur. 

• 
O tPJciler Birliği kunılması için 

yapılan hazırlıklar bitmiş, bir 
nizamname yapılmıştır. 

• 
Cihangir kanalizasyonu }.,"'yliil ba-

şında tamam olacaktır. 

• 
T ahllslye Umum Müdürii Neo. 

mettin bazı tetkikler için Ka-
ra.denize gitmiştir. 

• 
Ş irketl Jla~Tirenin Hasköydeld 

fabrikasında yapılmakta otan 
yolcu vapuru bir Temmuzda mer&
simle denize indirilecektir. 

f 

24 Haziran 9371 
PERŞEMBE Bugünkü Hava: AÇIK 

Kır~çeşme ve Halkall 

Suları Temizleniyor 
Bunlar Köstencede vapur beklemek 

tedirler. Nazım vapuru da birkaç gU_ 
ne kadar Var.naya gidecektir. 

Yugoslavyanm Ankara elçiliğine 
Seliı.nik konsolosu B. Acemoviçin ta- Yeşilköy Meteoroloji müdürlüğiln-

--~ ............ ...,,_,_..,......,_,..___ .---

6 ncı ay Gün: 30 Hızır: 50 

Belediye Sular Idaresi, Kırkçeşme 
ve Halkalı sularının temizletilmesi ve 
daimi olarak mikropsuz bir halde akı
tılması için bir proje hazırlamıştır. 

Edebiyat Fakültesinde 

imtihanlar Bitti 

ylni hüklımetimizden sorulmuş ve den aldığımız malümata göre, bugün 
muvafakat cevabı verilmiştir. yurdumuzda gökyüzilnün Kocaeli ve 

Festival Heyetleri 

Arabi 1'356 Rumi 1353 
Rebiillahır: 15 Haziran: 11 

Ilkönce Ingiltere muhafazakar
ları Franco taraftan idiler. Libe
raller, mütereddit idiler. Baskların 
Alınan ve Italyan müstevlilerden 
uğradıklan muamele vaziyeti de -
ğiştirdi. Basklar, Ingiltere ve Fran
sada sevilirler. Bunlar büylik harp 
sırasında müttefiklere, Almanlal'in 
tahtelbahir muharebelerine karşı 

büyük yardımlarda bulundular. 
Basklar, anarşist, komünist ve

ya dinsiz değildirler. Bunların ço -
luk, çocuklarının gökyüzünden bom 
balarla barbarca katliam edilme
leri en müfrit milliyetçileri bile mü-

Evkafla belediye arasında ilıtiliı.flı 

meseleleri halleden hakem komisyo
nunun karar raporu resmen tebliğ e. 
dildikten ve vakıf sularına ait vari
data tamnmile belediyece el konulduk 
tan sonra bu ıslahata başlanacaktır. 

Edebiyat Fakültesi imtihanları bit
miştir. Bu yıl, edebiyattan Mustafa 
Izzet, Felsefeden Niyazi, Mansur, coğ 
rafyadan Meliha, Mustafa Ilhan, La
tife, Hatice, Nimet ve Nilüfer mezun 
olmuşlardır. 

Bu yıl yapılacak Jstanbul sezonuna 
Yugoslavlar 25 kişilik, Macarlar 20 
kişilik ve Bulgarlar 12 kişilik mill' 
heyetlerle iştirak edeceklerdir. Yu
nanlılarla Romenlerin heyetleri he-

Ege nuntakalannda az bulutlu, diğer 
mıntakalarda bulutlu geçmesi, rüz
garların şimal istikametten orta kuv-

vette. esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 

Güneş: 4,29 - Oğle 12,16 
!kindi: 16,17 - Akşam: 19,44 
Yatsı: 21,49 - Imsak: 2.06 

milimetre, en fazla sıcaklık 25, en aı 
sıcaklık 18 santigrat kaydedilmiştir· 
Rilzgar §imal istikametinden saniye· 

de 4 metre süratte csmi tir. 

• 
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• Vale sıya HükUmeti, 1 Anayasamn kabulü üzerine dost Hatay:ılarm tezahüratı 1 

To raklarına Tecavüz 
irmiyecegini Söylüyor 

Kombina isi 
Simdilik Durdu 

Ankara, 23 (Tan muhabirinden)
~ki ziraat ve&ili B. Muhlisin zama
nında kurulması kararlaşan zıraı 

ltoınbinalar için, muhtelif memle
ketlerden muhtelif tiplerde zirai a
lat ve edevat ısmarlanmıştı. Yeni 
"ekil B. Şakir Kesebirin işe başla
llıasile yeni ve esaslı bir çalışma prog 
?aını hazırlanmış ve tatbikine başlan 
llııştır. Bu programın esaslı kararla
tından biri de zirai kombinaların es
ki esaslar dahilinde, kurulmasından 
larfmazar edilmiş olmasıdır. Sipariş 
edilmiş bulunan bir milyon liralık a
lat ve edevatın devlet çütliklerinde 
kUUanılması kararlaştırılmıştır. Bu 
ı. için, ayı-ılmış bulunan 3 milyon li
tadan, 2 milyonu yeni bir program 
~apılıncıya kadar sarfedilmiyecek -
tir. Zirai kombinalar memleketin zi
tai bünyesine daha uygun '::lir tarzda 
çizilecek bir program dahilinde ku
rulacaktır. 

Bugün kombinalar için yapılmıya 

başlanan teşldlatın çalışması durdu
tıılmuş ve şimdilik yalnız merkezde 
bazı hazırlıklarla iktüaya karar ve
rilmiştir • 

1 Negrin Kabinesi 

Karşı Koymıya 

Herhangi Bir Tecavüze 

Hazırlanıyor. Almanya da 

Ak denize Boyuna Gemi Gönderiyor. 
Londra, 23 (TAN) - Almanya ve ita/yanın ispanya sularını 

kontrol sisteminden ayrılmalarını ilan etmelerinden sonra Valen
siya hükumeti bir kabine toplantısında ispanyayı alakadar eden 
beynelmilel hadiseleri tetkik ederek bir tebliğ neşretmiştir. 

Tebliğ, hükii'11etin hattı hareketini tesbit etmekte ve asla gafil 
avlanmamak için icap eden bütün tedbirlerin alındığını anlat

maktadır. ispanya hükumeti kendi kontrolü altında bulunan 
toprakların tamamiyetine ve hükümranlık haklarının hiçbir teca
vüze maruz kalmamasına ehemmiyet verecek ve milli müdafaa
sını temin edecek vasıtalan kullanmakta hiçbir müdahaleyi kabul 
etmiyecektir. 

~ 
~ 
~ 

Vataniler Halayda 
silah dağıtıyor 
ŞAM, 23 (TAN)- SANCAK MUHAFIZININ EMRiNE, YE

NiDEN T AHSISAT GôNDERILMIŞTIR. BU T AHSISATIN 
HEDEFi, SANCAKTAKi ARAP KôYLVLERINI TESLIH 
ETMEK VE BU CAHiLLERi TVRKLERIN VSTVNE KIŞ
KIRTMAKTIR. 

Lizbondan gelen haberlere göre. Admiral S<'lıeer, Nürenberg ve Karls. Hamadan gelen bir habere göre, Kefcr Alp'te ve Oan köylerinde şapka 
nıhe adlı zırhlılarla, ü~ torpido muhribi ,.~ bir nakliye gemisi~ bu sabah taraftarı Arapların, §aplm aleyhtarları arasında kanlı bir çarpışma olmuş. 
Lizbona ,·anru~ ,.e öğleden sonra A.kdeniıe müteveccihen hareket et. tur. Bu çarpışma neticesinde iki taraftan 10 kişi yaralanmı. tır. l"aralı-
mişJerdir. lardan birkaçının hayatı tehlikededir. 
Berlinde Nazırlar Meclisi bugün_ HUMUZDAN Al\'EZE AŞİRET! 

B. Hitıerin reisliği altında toplanmış, ı F s K b • ıl REİSİ HADIMOôLU HALİLİN, 
ve toplantıya btitün nazırlarla. ordu r a n 1 z a 1nes1 ANTAKYAYA GELD1Q1 BlLDİRİL-
umum kumandanı Gener~l Frıtsch, .M:EKTEDİR. REİS, ARAP TARAF-

donnnma kumandanı Amıral Raeder Ek • 1 A 1 k -~zabıta şefi Himmler iştirak et serıye a ca TARLARI TARAFll\TDAN KARŞI-
miştir. Bu toplantıda ittihaz edilen LANMIŞTIR. .Al\"EZE AŞİRETİ KA-
kararlar gizli tutulmaktadır. FİLELERİ SANCAK HUDUTLA-

Almanya ile ltalya, kontrol vazi- Umumiyetle yeni Başvekilin Mutedil ve Makul RINDA HAREKET İÇİN ŞEYHLE-

/ • .(. k • • • fesini bırakınca, İspanyanın Şark sa- Rll\TDEN EMİR BEKLEMIDKTE-p z J a ırını hilleri kontrolsüz kalmaktadır. Ade- Bir Liberalizme Döneceği Umulmaktadır D1RLER. EMİR GELİR GELMEZ 

Hl·maye eden mi müdahale komitesi toplanarak ou 
nun bir çaresini anyacaktır. 

~ı;!Sl•r _r_dl• dz·~~-· Resmi İtalyan mahafili, iki devle
.Cj, ı.:., : tin kontrol komitesinden aynlması-
Londra, 23 (TAN) - Hindistanın nm bir harp çıkarınıyacağmı beyan 

tinıali garbı hudut vilayetinde lpi etmektedirler. 
fakirinin kabilelerile Hindistan hü- Diğer taraftan İspanyanın Berlin 
ltumetinin kuvvetleri bugün de mu- orta elçisi, İspanya hükumeti namı
harebe etmiş ve hükfimetin eline 16 na Leipzig hadisesi esnasında, bü
esir düşmüştür. Esirler arasında !pi ttin !spanya tahtelbahirlerinin tayfa 
fakirini himaye eden asil han da bu larile ~irlikte bahri üslerinde bulun
lıuunaktadır. duklarını ve İspanyanın her çeşit tah 

---
Gümrük Kçakçılarının 

Yeni Hilesine. karşıhk 

kikatı kabule hazır olduihınıı cınvı~

miştir. İspanya bir taraftan da bu it
hamları Milletler Cemiyetinde pru
testo edecektir. 

Harp vaziyeti 
Harp vaziyetine gelince, en so.n ha.. 

berlere göre asiler Santander vilaye. 
tine doğru ilerlemektedirler. Bu vila. 
yete varmalarına .20 kilometre kalmış 
tır. Asiler, bugün bir demir fabrikası 
ve bir tersane zaptetmişlerdir. Bugün 
5000 Jtalyan gönüllüsünün Italyaya 
hareket ettiği haber verlimişse de Ro 
ma, bu haberi tekzip etmiştir. 

• • • 
Bir ı ırhl daha 

Paris, 23 (TAN) - Salahiyettar 
mahfiller Chaute.mps ka.blneskıin a.. 
yan vo mebusan meclislerinde büyilli 
bir ekseriyet kazanacağmı sanmak. 
tadırlar. Eski Ba~nkll Blum'un da 
Başvekil mmnini olarak girdiği kabi
ne ~ok i;)i karşılanmıştır. 

Chautemps, kabinesine 11 sosya
list almış, fakat hiçbir komünist hü
kumete girmemiştir. Umumi fikir, 
yeni başvekilin makul ve mutedil li· 
beralizme dönmek fikrinde olduğu 
mahiyetindedir. 

GAZETELERİN FİKİRLERİ 
Jurnal gazetesine göre Chautemps, 

Caillot'nun ayanda söylediklerini göz 
önüne alarak açık bir programla or
taya atılır ve ~ programı azimle 
tatbik edeceğini göstererek, memle • 
ketine nihayet hakikati söylerse her 
iki meclisin de itimadını kazanır. 
Oeuvre gazetesine göre yeni hükfime 
tin solcu birliği dahilinde ve Cümhu
riyetçiler tarafından kabul edilen 
program çerçevesi içinde çalışacaktır. 

Yeni kabinede maliye nazın olan 
Bonnet bugün, Amerikadan Fransa-

Cenup hudutları boyunda kaçakçılı 
fı kendilerine meslek edinenlerin ye
!ı.i bir hilesi meydana çıkarılmıştır. 
.A.nlaşıldığına göre bunlar Suriyeden 
getirdikleri kaçak sigara kağıtlarını 
huduttan içeri soktuktan sonra doğru 
tilrnrük memurlarına gidip vaziyeti 
ihbar etmekte ve kaçakçıların kaç
mış olduklarını bildirerek vuzuhu ka
nuni mucibince muhbirlere verilecek 
llıükafatı almaktadırlar. Mükafat o
larak aldıkları bu para kaçak eşyanın 
'atışın.dan daha karlı olmaktadır. 

Berlin, 23 (A.A) - Grnf Sp<.>c ya hareket etmiştir. Bonnet dün, A
zırhhsı lspanyoJ sulannda Alınan merika Cümhurreisi Roosevelt ile 
menafiini himaye i~in bu ak~m dünya vaziyeti hakkında görüşmüş· 
mezkiir sulara hareket etmiştir. tür. 

Franıanın yeni Maliye Nazırı 
M. Bounet 

New-York Times gazetesi, kabine 

buhranının Blumun akil tedbirleri 
sayesinde kısa sürdüğünü ve muhte
mel büyük kargaşalıkların önü alın
dığını yazmaktadır. 

HEMEN SANCAK TOPRAKLARI
NA GİRECEKLERDİR. 

Ankaraya son gelen haberlerde ise 
Hntayda birer birer Arap çeteleri

nin ve göçebe aşiretlerinin toplandı

ğı anlaşılmaktadır. Bunlardan bir 
kısmı Cisri Şuur'da hazırlanmakta-
dır. Hedefleri, Ordu ve Kuseyr nahi

yelerindeki Türk köylerine hücum et

mektir. Bu hazırlığı tamamlamak 
için Suriyeden bol bol silah almak
tadırlar. Akibetlerini tehlikeli gören 

Ordu vo Kuseyr köylerinin ileri ge
lenleri vaziyetten, mahalli hükumete 
şikayette bulunmuşlardır. Fakat hü

kfimetin buna karşı bir tedbir aldığı 

haıkkında hiçbir haber alınamamış
tır. 

Macaristanın Irak 

ve lran Elçiliği 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Macaris

tanın Ankara elçisi B. Mariassey, An. 
kara elçiliği üzerinde kalmak üzere, 
ayni zamanda Macaristnnı Irakta ve 
Iranda da temsile memur edilmıştir. 

Hadiseyi tesbit eden, gümrük ve
kaleti, derhal hilekarlığı önliyecek 
bir tedbir alınış ve ilk iş olarak muh
birlere verilecek mükafatı indiren 
bir kanun projesi hazırlamıştır. :Sun
<lan başka ele geçirilen kaçak mallar 
da huduua yakın yerlerde değil, Is • 
lanbulda satılacaktır. 

Arap Federasyonu, 1 eklifi 
... 

DIŞ 

KISA 

HABERLER 

D Un Lomlrada bir tramvay 
kaza ı olmuş ve 21 ldşi 

ölmüştür. 

o 

M oskova - A Prilm uçuşu. 
nu yapan tnyyaredlert• 

sayısız tebrili telgrafları gelmel.:
tedir. 

o 

Y eni Dolanda kallinesi B. 
Oolijn tarafından teşkil 

edilmiştir. 

o 

G ordan - Bennett balon ya
rışına iştiralı: eden iki AI 

tııan balonu, Çekoslovakya üze

rinde inmiye mecbur edilmişler_ 
dir. 

T eJgraflar, Mısır :Siyabet l\fec· 
lisi Reisi \·e Mısır Veliahtı 

Prens ~lelunct Alinin bir teşebbü
siinden bahsetmektedir. l\lısırda 
çıkan };lmukatfam gazetesine göre 
Prens :tuehmct Ali, Jngiltere Hari. 
ciye ve Filistbı Fevkalade Komi
serliğine gönderdiği bir mektupta 
Llibnan, Suriye, Maverayı Urdün 
\'e Filistinden müteşekkil bir Arap 
federasyonunun vücude getirilme
sini teklif etmiş ,.e bu mektubunda 
teklifini şu ~kilde izah etmiştir: 

"lngiltere ırmstinde mandater 
devlet sıfatiyJe Araplara da, Yahu
dilere de karşı taahhütler<le bulun
muş, Yahudilere karşı taahhütle. 
rinizi ifa etmiş olduğunuz halde A
raplara karşı ayni şekilde hareket 
etmemiş buhınuyor.;unuz. Bu yüz
den Araı>lar memleketlerini kaybet
mek tehlikesile karşrlaşmışlardır. 
nu keyfiyet lngiltere menfaatlerine 
ve lngiliz siyasetinin icaplarına uy
gun olmadığı gibi Arap milletlerinin 
menfaatlerine de uygun değildir. 

·····~······················· ··· ·· · ·· · · ··················: 
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: ........................................................ 1 

ile Lübnan Fran~ız mandası altmd~ tefrika tahammiilü olmadığı şüphe 
bulunduğuna ve Ingiltere ile Fran. götürmez. Halbuki bugün bum.ela 
sa dost ve 'kardeş iki devlet olduğu- Filistbı, Maverayı Urdün, Suriye 
na göre iki devletin Arap temenni. ve Lübnan namını tru ıyan dört dev-
yatnıa saygı göstererek ve Filistl- Jet vardır, bu küçücük de,·Jetler, 
ni (yani Cenubi Suriyeyi) \'e Sima
li Suriyeyi eski haline ~~evirer;k b. 

\'İçre federasyonuna lıenziyen bir 
federasyon viicuıle getirmeleri, A
rapların se\'gi~kıi kazanmalarına 

saik olur. Bu iki devletin Araplar
la münasebetlerinin bu mahiyeti al
ması menfaatlerinin icabıdır.,, 

Elmukattam gazetesi bu teklif do
layısiyle yazdığı bir başmakalede 
Prens l\lelımet Ali tarafından vuku 
bulan tavassutun bütün Araplan 
sevindireceği, ve ~fısır hanedanı 

hakkındaki muhabbetini artıraca.. 
ğını anlatıyor. 

;ıriye ve Filistinln tek bir par~a 
bir 

birlbirine bağlanmıya ve biribiriy

le iyi geçinmiye mecburdur. Bu kü

~Ucük de\•letlerin dördiindeki ekse-
riyetler Arapça konuşmaktadırlar. 

milli hisleri \'e menfaatleri biribiri. 

nin aynidir. Fakat umumi harp so

nundanberi bu havali, mühim de

ğişiklikler geçirmiş bulwıuyor. Fi
listin, hari~ten gelen ve burada yer. 
leşen yüz bhılerce siyonistin milli 
yurdu da olmu~tur. Siyonistler ile 
Araplann arasını bulma klçin sar
folunan mesai boşa gitmi5 ve Arnı•· 
lar kah mücadeleye girişmtı.k, kfıh 

siyasi teşebbüsler yapmak ile si,,'o
nist muhaceretinl durdurmak i.Çin 

uğraşnuslar, fakat bir netice ala. 
mamışlardır. Suriye de bugün belli 

başh \'e biribirinden ayn iki parça

ya tefrik edilmi5 bulunuyor. Bun

lann biri sahil devleti olan Lübnan 

ile iç de\·let olan Suriyedir. 
llu dört devlet arasında bir fede

rasyon \iicude getirilmesi, e\"\'elfı 
mandat.er devlet olan Fransa ile in. 
gilterenin bu yolda anlaşabilmeleri
ne bağlıdır. Prens l\lchmet Ali, bu 
dört Arap devletinin hem lngilter(: 
ile hem Fransa ile ittifak ~apraala
nnm ınünıkün ola<'.ağım ileri sUrü-

~ or. Fakat bu lmkaııı amelileı;ıtir _ 
menin pek kolay olmıyac.'lğı da asi
kardır. 

Prens Mehmet Alinin te1di!i da
ha fazla bu dört Arap mmnleketi
nin istikllll sahibi olduklan zaman 

mevzuu bahsolahilecek mahiyette. 
dir. Dört Arap memleketi mukad
deratına hakim olduktan sonra böy
le bir teşebbüse giri. ebilirler, bclki 
de bu teşebbüsün tahaldmlrundan 
istifade ederler. 

flEK 
Mehtaplı Bir Gecenin 

Sükuneti 
Şöyle bir hava alalım, ha.kalım ora

larda halk nasıl eğlenip vakit geçiri
yor diye evvelki gece mehtapta bir a
rabaya binip Suadiye taraflarnıa git
tik. Her rastgeldlğine, her fırsatta: 

Geceleri asfaltta dolaşıyoruz! Di
yenlerden iki kilometrede ancak on 
yedi kişiye rasladıld;an sonra Suadiye 
gazinosuna girdik. Saat ona çeyrek 

1 vardı. iskemle ve masalar bUyük bir 
r intizam ve insicam ile başba~a vermiş 

duruyorlar, garsonlar yakın kö~e \'e 
direklere sırtlarım da~ ayıp ellerile çe
neler.ini okşuyorlardı. Bir pazar giin
leri bir insa.n gölgesinin geçmesine ka 
fi yer bu1unanuyan bu geniş gazino 
\'e onun tr~~~nnda ayın on dördü ol
masına rağmen ancak beş altı münfe 
rit müşteri bir köy istasyonunda tren 
bekler gibi mUtevekkilfıne oturmuştu 
lar. Mebzul bir ışık içinde ve gazino
nun dipte sessiz duran caz, bizim ka
pıdan girmemizi müteakip hemen ha
rekete geldi. Ci\'ardal..i ıkara sinekler 
den ~alpara sesile uykusu tedirgin ol 
muş birkaçı uçuştu. Ve biz de bu asu .. 
de yerin sükunetini ihliil etnıiyelim 
diye hemen çıktık. Mevsimin en güzel 
mehtabı, denizi kılaptaıılı bir yaygı 
haline getirdiği bu gecede Suadiyede 
sayfiyeye gitmiş olanlardan kimse ta 
biatın bu güzel eserini gönniye lüzum 
hissetmenıi~lerdi. Ben ise gazinoda 
böyle bir güzel gecede yer bulamıya

cağrmızdan korkuyordum. Demek 
mehtap, gazinoya. bir ~öl güne.5i tesiri 
yapmıştı. 

Oradan ~ık .. 
- Buralarda halk gece dışıın çrk

nuyor, haydi Modaya gidelim. dedik •• 
Oraya gittik \"e Moda koywıun en ö
zenilmi~ bir mehtap tabloswıu da o
rada seyret tik. Lakin ne iskelenin u
zun \'e ta.5 nhtımı üstünde, ne kayık

hanenin üzerindeki gazinoda kimse
ler yoktu. Deniz ldübünün arkasm 
da ve otelin önünde bizim gibi dola
§an iki kişiye rastgeldik. Bunlardan 
birisi bir dostum idi. Gece yarısı ora. 
larda dolaşmamın sebebini sordu. 

Ye bu gece gezintisinden lstanbul· 
lulann sayfiye hayatları hakkında 

derin bir inkisar duyarak avdet et
tim. Ben uzaklarda değil kom.5u Bal
kan memleketlerinde halkın, ucuzca, 
kolayca \'e rahat~a nasıl eğlendikleri· 
ni ve herŞeyden evvel tabiatin neşesi
ni kendilerine na."11 mal ettiklerini 
gördüğüm için nur çağlıyan ewelki 
gece Moda \"e Suadiyedeki tenhahğı, 
öksüzlübrii ve ses izliği görünce hicra
na uğradım. Ne umduk? Neye küs. 
tük? Dünyanın en güzel yerinde ya.
§adığmuzın farkında değil miyiz? 

Tabiate karşı ola.o bu kayıtsızlığı· 
mız bir günah değil midir? 

Nerede gen~ler ellerinde çalgılan, 

dillerbıde gen~lik türküleri? Neden 
bu güzel gecelerin nurlu ,.e tatlı ha
\'8Sını doya doya içmiyorlar? Neden 
bütün bu sayfiye yerlerinde yatsı na
mazını kılıp yatağa çekilmiş gibi bir 
hal \-ar. 

Nihayet, biz sayfiyeye: Suadiye-
ye, Modaya, Adaya sırası gelince: 

- Bu sene Adadayız. 
- Bu sene Suadiyedeyiz. 
Demek ze\·ki i~ mi gidiyorozf 

Günah değil mi bu gtizelliklere, bu 
güzel me\-sime \'e bu güzel gecelere! 

l' oksa bize bütün bu güzellikler bi-
rer ninni gibi geliyor da uyuya 1111 

kalıyoruz? 

B. FELEK 

lrakta 21 Kişi 

Bir Yol Kazasında 

Kurban Gitti 
Bağdat, 23 (Tan muhabirinden)

Burada çok feci bir tren kazası oldu. 
Bağdat şimendifer istasyonuna yakm 
bir yerde, tren yolundan geçmek ia
tiyen bir kamyon, rayların ilzeriııe 
geldiği zaman lastikleri patlamış ve 
olduğu yerde kalmıştır. Bu sırada is
tasyona tam silratle gelen posta tre
ni, 21 amele yüklü olan bu kamyona 
bindirmiş ve bir kişi kurtulmamak 
üzere hepsini ezmiştir. 

BiR INGILIZ SiY ASiSi öLDtJ 
Londra, 23 (TAN) - Harp sene

lerinde bahriye ve muvasalat nazırli
ğı yapan Sir Ericlyeddes, bugün v 
fat etıniştir. Hayatının son senele · 
sivil tayyareciliği te§Vik ile geçirII111-
tir. 
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ocuk'Yüzünden 
a ışmış ar 

Mihriye, Saniye, Hatice .. Vçü Kadirgalı .• Vçü de ayni ma
hallede oturuyorlar. Üçünün de çocukları var. Bir ak,am, ço
cuklar, kapının önüncfı-e oynarken, aralarında kavga çıkıyor, 
Mihriyenin çocuğu küçük Şadiye, ancuı yaşındaki Saniyeye, 
açıyor ağzını, yumuyor gözünü, bir söylemediğini bırakmı
yor. Saniyenin anne•i, pencereden bu sözleri duyunca çocu· 
ğa ağzının payını vermek istiyor. Fakat bu müdahale üzerine 
İf büyüyor. Vç komşu, biribirlerine giriyorlar. Tokatlar, yıttn
ruklar, işlemiye başlıyor. Derken, polis yetişiyor, kaugacıları 
ayırıp karakola götürüyor. Oradan da doğruca mahkemeye 
geliyorlar. 

Dün Sultanahmet Sulh Ceza mahkemesinde, bu üç kavga
cının duruşmaları yapıldı. Her üçü de, biribirlerinden dava 
ediyorlardı. iddialarına göre, hepsi de sille tokat yemişlerdi. 
Mihriye, Saniye tarafından ısırıldığını, Saniye ise, bilakiı 
ısırılanın kendisi olduğunu söylüyordu. Neticede bekçinin şa
hit olarak caifırılması icin clurusma kaldı. 

Nisan , 

Bittikten 
Sonra 
Şadi isminde bir genç nişanlanıyor. 

Nişan gUnU, beş on ahbabını evinde 
toplayıp §Öyle hafif tertip bir aile 
eğlentisi yapmak istiyor. Çalgı yok 
amma, bir gramofon da bu işi görUr. 
Komşularından Kadrinin evine gidi· 
yor: 

- Bugün, bizde nişan var: Gramo
fonunuzla plakları, birkaç saat için 
verir misiniz? diyor. Kapıya çıknn 

Kadrinin kansı da, 18 pl!ğıyla gra
mofonu, Şadiye teslim ediyor. Fa
kat nişan eğlentisi üzerinden bir haf
ta, on gUn geçtiği halde gram of on 
geri gelmiyor. Kadri, birkaç kere: 

- Şu bizim emaneti verseniz dL 

IHT.YAR 8.R BACI yecek oluyor. fakat her defasında 1 1 baştan savma cevaplar verilerek at· 
!atılıyor. Nihayet son sözlerini de 
söylüyorlar: 

K 1 R K Y 1 L L 1 K - Biz ne gtamofon gördük, ne 
de pliik ! Başka yere vermiş olacak-

• EN o L Mu s smız! E V 1 N D Kadri, aldığı bu cevap Uzerine ~-
• 1 §alıyor. Şaşkınlığı geçer geçmez, mab 

Altmııı. beş, yetmiıı. ya,larında zenci bir kadın, dün A
1

dliye ko- kemeye mUracaat ederek, Şadi a.ley-
T T hine bir dava açıyor. Iddia., bu .. 

ridorlarmda, hüngür hüngür ağlıyordu. Sırtında, her yanı parça- Bu dava, dün asliye ikinci ceza 
ln.nmıf, bin bir yamalı ıiyah çarşaf, ayaklarında yırtık terliklerle mahkemesinde görüldü. 
herkesin merhametini uyandıran bu zavallı kadın, etrafına topla- Suçlu Şadi, kimseden gramofon al-
nanlara derdini şöyle anlatıyordu: madığtnı söylüyordu. MUddeiumuml 
_Adım Fatma Ferah bacı!, ra, davacı sıfo.tile kendisi ve suçlu Ce- suçu sabit görerek, suçlu Şadiye ceza 

Kasımpaşada, Küçük Piyalede, 

bef odalı bir evim vardı. Komfu· 

}ardan bir kadın musallat oldu. 

mile mahkemeye ça; ... ılar. ltesilmesini istedi. 

Cemilenin iddasma göre, Ferah ba- Reis, Kadriye: 
cı, Küçük Piyaledeki beş odalı evini, _ Gramofonun kaç lira değerinde 
100 lira mukabilinde kendisine sat - idi? diye sordu. 

"Bıı evi bağ:şlarsa11, c!ü:ıciye ka
iar sarıa balı nnm.,, dedi. Be'l de kan
dım. Atml'a, bağışlamak kan•ın~:ı:. 

yokmuş. Komşum Cemile, onun ~ 
kolayını buldu; bana.: 

- Sen bir işe karışma! Ne derler-

se onu yap! dedi. Razı oldum. Bir 
• yere götürdü beni... Orada çıtır çıtır 

makinede bir şey yazdılar. Altına da 
pulları yapıştırdılar. 

Evin birıkmiş vergisi vardı. Cemi-
• le, gitti, onları temizledi. O günden 

sonra, ev, benim üzerimden onun U
zerine geçtı. Amma, bakmadı ki, ba
na! B:ıkı-ıa. böyle sUrünür mUytim, so-

• J 

kaklat'da ... Ah, Müslümanlar, dilenı-
yorunı .. Bu kadın beni dilendiriyor! 

- Git dava aç! dediler. Açtık. Bu
nunla iıçilncü defa buraya geliyo-

Zenci Ferah kadının derdi. anlat
maltlu biter gibi değildi. Biraz son-

mış, paraları da almıştı. Kadm, bu

nu isbat için, noterde, Ferah bacıya 
imzalattığı senedi gösteriyordu. Hal-

buki, zenci Ferah ta iki gözU iki çeş
me ağhyarak, paraları almadığına 
dair, yemin UstUne yemin ediyordu. 

Asliye birinci ceza mahkemesi; Fe· 
rah bacının gösterdiği şahitleri din
lemek üzere duruşmayı başka bir gü
ne bıraktı. Davacı ve suçlu, dı;Jarı 
çıktıklan zaman, uzunca bir dil kav
gasına başladılar. Biri evi satın al
dığım söylUyor, öteki de parayı al
madığına dair yemin ediyordu. 

Suçlu Cemile ile oğlu, seslerini en 
yUksek perdeden çıkararak: 

- Yüz lirayı tırınk tırınk sayma
dık mı sana? diye bağırırken, davJ· 
cı da, göilerini havaya dikerek cevap 
veriyordu: 

- Dilerim Allahtan, eğer ki, on 
paralarını almış isem, yarın ii.lıırette 
vücuduma yapışsın! 

- Hakkın var, ne idi o, her vakit anlatırsınız, ha 
evet, vatan,.mahalle ortasında mırmırık boza satmı
ya benzemez ... Ne buyurursunuz a beyim! 

Iş şaka derecesini aşmaya başladı. Reji MüdürU bir 
iki daha mırıldandı. Daver Bey mukabele etmek is
tedi, diğerleri söze karıştılar, meselenin bir şakadan 
ibaret olduğunu, kızgınlığa sebep bulunmadığını te
min ederlerken Vergici elindeki gazeteyi masaya vu
rarak: 

KacM: 

- 120 liraya almıetım. !yi marka 
gramofondu .. dedi. 

Karar verilmek UZcru duru§ma, 
başka gilne bırakıldı. 

Beşiktaş 

Yangınında 

Kasit Yok 
.Beşiktaş yangını tahkikatile meş· 

gul olan yedinci istintak hfıkimliği, 
tahkikatını bitirmiştir. Yangında, her 
hangi bir kasıt mevcut olduğu anla
şılamamıştır. Nezaret altında bulun
dur1:1lnn Seniha, Bedriye ve Hayriye 
serbest bırakılmışlardır. Bunlann 
muhakemeleri gayrı mevkuf olarak 
yapılacaktır. 

Bir Y arah Dün 
Hastanede Öldü 

Yaralı olarak Yedikule Rum has
tanesine kaldırılan Katina isminde 
genç bir kız, dün hastanede ölmü[;! • 
tür. Katinanın ölümü şüpheli görill· 
düğü, hastane müdürlüğü tarafından 
müddeiumumiliğe bildirilmiştir. . 

Neşriyat Davası 
Propaganda ismi altında neşredilen 

bir mecmuanın bazı neşriyatı, müs
tehcen mahiyette görUldüğtinden mec 
mua sahibi Rauf aleyhine bir dava 
açılmıştı. Dava, dün. asliye ikinci ce· 
za mahkemesinde görülmüştür. Rauf, 
dünkU celsede mUdafansım yapmış, 
karar için muhakeme başka güne kal 
mıştır. 

Tehdit Davası 
Dün asliye ikinci ceza mahkemesin

de yeill kişi aleyhine açılan bir teh
dit davasına başlandı. Suçlular, Mu
rat, Tombulyan, Kirkor, Torna, Oha· 
nes, Sehak ve Vahramdı. Dava evra
kı okunduktan sonra, davacı Ohanes 
şikft.yetinl anlattı. Şahitlerin çağırıl· 
ması için durugma başka güne bıra. 
kıldı. 

Beşiktaş Halkevinin 
Kır Balosu 

Beşiktaş Halkevi, Sosyal Yardım 
kolu, 3 Temmuz akşamı Bebek bah
çesinde bir kır balosu ve deniz eğ· 
lencesi tertip edeeektir. Balonun gü
zel olması için icap eden ı:,utun hazır 
lıklar yapılmıştır. 

Topkapı F ıkaraperver Cemiyeti 

toplantısı 
Topkapı Yoksullara yardım (Fu

karaperver hayır müessesesi) Kuru
mundan: 

Her Uç yılda kurulması gereken 
kongre, 26-6-936 Cumartesi günil sa
at 17 de Topkapıda Tramvay cadde
sindeki kurumun kendi evinde topla
nacaktır. Nizamnameye göre kongre 
ye gelebilmek şartlarım yapmış olan 
bütün üyeler yazı ile çağırılmışlardır. 
Bu şartlarda olan üyeler şayet ve 
her nasılsa çağırılmamış iseler bu ya 
zımızı bir çağırış saymalarını ve ça
ğırılan günde gelmelerini dileriz. 

YENi NEŞRIY AT 

MEMURUN KlTABI 
(Memurun Kitabı) serisinin birin

cisi olan (Memurin Kanunu) 30, ikin 
cisi olan (Askeri ve Millki Tekaüt 
Kanunu) 55 kuruş mukabilinde iste
yenlere Edirnedc Meriç Ritaphanesi 
tarafından gönderilir. Fazla mikdar
da almak isteyenler tafsilat almak 
için Meriç kitaphanesine müracaat 
etmelidirler. 

• Çocuk- Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi tarafından çıkarılan 
bu güzel mecmuanın 39 uncu sayısı 
da intişar etmiştir. 

BiRiÇ 
MESELE Si 

• A.V 

• A.R.3 

• + " ,, 
• '.10.6.5 

D 
4l 

• • 6.5 
+ ~ . 10.6.E • ' .2 

-1: 

• • D. 
+ A.D.4 
.+ D.7.5 

+ .0.9.8 

Kozsuz Oj ~- ..uyor. (S) oynar ve 
geri kalan leveleri yapar. 

Bunda nevvelki br:ç 
meselesinin halli 

\ .3.2 
• . 6.4 • • 8.7 
+ n .V.3 

• ~.8.2 ., V.10.9.5 
• , ,D.10.9.' ~':=r• V.6 

• ~.10.3 w 1 • 9.6.2 

+ ı.6 s +. 9.5.4.2 
~ 
" .. s.5 
+ ,,D.3 
+ R.V.5.4 

A.10.7 

!ki taraf ta tehlikeli mıntakada. 

(S) kağıt yapar ve 2 kozsuzla milza 
yede açar. (N) 3 kozsuz der. (W) 

pik (R) si ile oyuna başlar. Bu el 
nasıl oynanmalı? 

llk Jevede (W) nin pik (R) sı Us

tüne (E) pik (V) sini atar; zira (W) 

nin (R) oynaması bu renkten 
(A. R. 0) ve yahut (A. R. 10) 

ile başlıyan beş veya daha fazla 
kağıdın bulunmasına delalet eder, ki 
bu ikinci ihtimalde (V) nin yerini 
öğrenmesi onun için çok ehemmiyet.. 
lidir. (E) nin bu hesabı yapması ge
rektir. 

(S) ,birinci piKi bırakıp ikincisini 
alır, müteakiben dört el trefl alarak 
(W) yi kağıt atmıya icbar eder. (W) 
iki küçük trefliden sonra üçüncti o
larak bir kör atar; fakat dördüncü 
trefl üstüne ne atacak? Ya bir karo 
veya bir pik atmak ve yahut kör 
(R) sını yalnız ~ırakmak lazım! İtr 
tihaz edebileceği en mahirane karar 
pikleri tutarak kör (R) smı yalnız bı 
rakmaktır; zira (S) bu renge empas 
yaparsa tek (R) yı alması çok muh 
temeldir. Bu suretle karo (0) ni de 
Uçüncli olarak muhafaza eder; fakat 
(S) doğru oynarsa bu kıurnazlık pa
ra etmez; zira (S) in -bu takdirde
kör empası yapmasına lüzum yok • 
tur. Dört trefli aldıktan sonra eli 
bir pik ile (W) ye verir, o da üç pi
kini aldıktan sonra geri kalan leve -
leri (S) yapar. 

Fakat (W) kör (R) sını yalnız bı

rakmayıp ta mesela dördüncü trefl 
Ustiine bir pik atarak karo (D) nin 
yanlarını muhafaza ederse mesele 
değişmez. (S) dört trefl aldıktan 

sonra gene eli (W) ye verir o da an 

Istanbul: 
Oğle neşriyatı: Saat 12,30; PJSkla. 

Türk musikisi, 12,50, Havadis, 13,05, 
Muhtelif plak neşriyatı, 14, Son. 
Akşam ne§riyatı: Saat 18,30; plak· 

la dans musikisi, 19,30 Spor müsaba· 
beleri: Eşref Şefik tarafından, .~o. 
Sadi ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,300me

5
r 

Rıza tarafından arapça söylev, 20,4 
Safiye ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Sant 
ayarı), 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,:30 Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları, 23, son. 

Gilnün Program Özü 

SENFONİK KONSERLER 
23 Roma: Senfoni: Martucci, Cn 

ra~ella. 

HAF1F KONSERLER 

7,10 Berlin kısa dalgası: Plak. 
7,30: Orkestra. 9,20 Parıs kısa dal· 
gası: Plak. 9,45 Paris kısa dalga
sı: Plılk. 11.50- Plfı.k. 13,10 Bük
reş: Motzoi orkestrası. 1~ Prag kı· 
sa dalgası: Şrammel musıKisi· 
15,25 Halk musikisi. 19 Peşte: 
Radyo orkestrası. 19 BUkreş: Plak 
konseri. 20 Milano, Florans: Ka· 
rışık musiki. 20 Moskova: Konser 
nakli. 21,10 Kolonya: Küçük mu
siki akşamı. 21,40 Prag kısa dal
gası: Hafif musiki. 21,40 Milano, 
Flrorans vesaire, Karışık konser. 
21,45 Peşte: Balet musikisi. 22,05 
Prag kısa dalgası: Halk musikisi. 
23 Stooholm: Hafif musiki. 23,05 
Prag kısa dalgası: Şrammel mus~
kisi. 23,20 Peşte- Çigan musiklsı. 
23,30 Kolonya: Eğlenceli halk ha· 
vaları. 

OPERALAR, OPERETLER 
16,10 Roma kısa dalgası: Radyo 

opereti. 
ODA MUS1K!S1 

18,30 Roma kısa dalgası: Trlyo 
oda musikisi. 22 MiHi.no: Rôcco'oın 
"ln terre di Legganda,, isimli ope
rası. 

RESİTALLER 

16,05 Prag kısa dalgası: vıyo

lensel resitali. 18 Varşova: Piya
no, Şarkı konseri. 20,20 Bükreş: 
Meşhur santörlerin plaklarından. 
21,05 Bükreş: Şarkı resitali. 22 Ro 
ma: Şarkı resitali. 22,05 Prag ~
sa dalgası: Viyolcnsel resitoJı. 
22,1.5 Viyana: Harpa ve gi~ar s?lo. 
23 Varşova: Solist konserı {Pı;va
no, keman) Bach, Mozart vesaıre. 

DANS MUS1RİS1 
20,40: Peşte 21: Varşova. 24,05 

Viyana. 
MUHTELİF 

19,30 Roma kısa dalgası: AJ:aP"il. 
ça, Rumca ve Türkçe musık 1 

program. 

TORNA ViDA iLE 
GÖZ ÇIKARMIŞ 

Burgaz adasında oturan Eyüp, to:
na vida ile Paradis adında birinin go· 
zünU çıkardığından ağır ceza nınh~ 
kemesi tarafından 3 sene hapse mah
kum edilmiştir. 

cak iki pik ve bir kör yapabilir. 
Bu meselenin inceliği CS) in ken· 

diliğinden kör (veya karo) empası 
yapmıyarak oynamasıdır. 

temizce mintanlı çocuklar Erdenin gönlünde garip 
bir heyecan uyandırıyordu. 

- Hiç te öyle değil! diye haykırdı. Ciddi söylü
yorum ve her zaman söyliyeceğim ! Nedir bu yahu? 
Ve illallahUlmüşteki! bir laf etmiyecek miyiz? Bir iş 
görmiyecek miyiz? Rüyaya bile müsaade yok be! Çat 
vatan ... Pat!! hamiyet .. Küt! hamiyet. Çüt! vatan .. 
Yahu biz bütUn şu halk hiç miyiz? Hamiyet deni
len şeylerden on paralık ta bizde de mi yok? Vatan 
denilen nazenine biz de bıyık bükecek erkek değil 
miyiz? Bıktık usandık be! 

-No.43-

Bütün bu yavrulara, hiç bir takayyüdün ve hiç bir 
meraklı elin dokunmadığı besbelli idi. Sağ kalmışsa, 
babalan !m vazifeyi evlerine bırakmışlardı. Evlerin 
içindeki kadınlar da bundan failasını yapamailar
dı. Senelerin ve ananelerin göilere çektiği perdeden 
ancak bu kadar görülebilirdi. Erkeklerin suçu, dün
yaya erkek geldikleri ve kadınların suçu kadro ol• 
duklan idi. Böyle olmamak ve yaşamamak arzusu, 
bir mikrop kadar görünmez ve anlaşılmaz bir nüfuz 
ile hepsinin beynine ve ruhuna girmiş. Bu feci hayat 
yolunda bir fener tutan olmayınca, o sıska kolları 
bir çeken bulunmayınca bu böyle olacak. 

Erden, sakin ve hayran dinliyor, diğerleri şaşkın 
bir halde biribirlerine bakışmakta. 

Bayram Efendi yutkunurken Daver Bey aldırmaz 
görUnüyordu .. 
Eşraftan Tahir Efendi, hepsinden fazla giln gör

milşlerdendi. lşi daha ziyade azdırmamak için gürül 
tillU bir kah.kaha arasında şakaya başladı: 

- Amanın, Vergiclye bakındı! Uzun saçları, düşük 
bıyıkları, yakası çarpık sakoslle tıpkı Karagöz gaze
tesine resmi basılan şaire benziyor. Bu ne hiddet o
ğul! Hangi kafiyeni çaldık, hangi veznini bozduk? 

- Aman sen de Tahir Efendi amca! Sinirlerimin 
veznini altüst ettiniz. 

_ Çek bir failatün, alt tarafına yapıştır bir mUs
tefilUn ! Yatışır gidersin. 

Tahir Efendinin sözlerinde, Aliye karşı "kafidir 
oğlum,ı gibi zımni bir ihtar da vardı. 

Vergici farkında oldu ve tekrar meseleyi şakaya 

boğdu: 
_ Işte Daver Bey de hep böyle ~·apar, ortaya bir 

fişek atar, sonra kenara çekilip seyrine '!>akar. Ge· 
çen cuma da Kavaklıpmarda daha ikinci kadehte 
iken "azizim sarhoş oldun hamiyete sığmaz,, diye 
beni çileden çıkardı. Bilmiyor musunuz? 

Bu sefer hepsi gülmeğe b~ladılar. Ortalık sükun 
bulunca nalbandın Salih Ağa dedi ki: 

- Mebus mu geliyormuş yahu.. . 
- Hımın .. Haftaya:. 

- Karşı çıkılacakmış. MUdafaa şubesi birşeyler 
yapacakmış. 

- Yarın akşama içtima var. 

Anadolunun Miloviç'i 
Şimdi Askerlik şube.si olan eski Redif debboyunun 

mevkii çok güzeldi. Geniş bir çiçek bahçesinden baş
ka, sebze ve arpa, buğday tarlalarının ortasında iki 
katlı, on, on beş odalı kagir kocaman bir bina idi. o. 
nündeki geniş havuzun ortasında tenekeden ~ir fıs
kiye, daima fışkırırdı. Kasa.banın ileri gelenleri için, 
burası kibar bir istirahat yeri idi. Binbaşının ahbap
ları, yüzbaşının ülkücü dostları haftada birkaç sa
bah buraya gelirler ve f illkiyenin karşısında kahve 
içerlerdi. 

Yüzbaşı Refik Tekin doğru ve nazik bir zabittl. En 
ft.clz köylUden en azılı eşrafa kadar kimseyi incitme
mişti. Çok ağır ve garip kanunları, pek tatlı ve pek 
insanca bir usul ile sezdirmeden tatbik ediyordu. 

'Binbaşının üzerine toz kondurulmuyordu. 
Sert bir şube reisi olmakla bera;~er Refik Tekinin 

nüfuzu altında idi. Ve şube muntazam, sağlam bir 
saat gibi işliyordu. 

Erdeni Yüzbaşıya takdim ettikleri zaman, resmilik 
ve teklif yarım saatten fazla sürmemişti. Ayni g.ı
ye, ayni his, ayni ahlakta olan, bu iki genç, biribirini 
pek çabuk anlamışlar, tabii gayet dost olmuşlardı. 
Sabah kahvesine çağırdığı Erden, erkenden kalktı: 
Güneş Çamören bentlerinden henüz görünmemiş

ti. Hava şimdiden ılık, belki de sıcaktı. Daha karan
lıkta. evlerinden fırlıyan çocuklar sokakta cirit atı • 
yorlar. Bu dar, pis, kaldırımsız sokMdarı dolduran, 
haykıran, koşan, kavga eden çocuklara baktı ve: 

- Ne kadar da çok .. 

Diye düşündü. Hemen hemen kasaba halkının iki 
misli. Abanoz, kumral, sarı, mısır püskülü, ~erber 
eli değmemiş saçları kirli bir terle yanık, sarı, kıp 
kırmızı şakaklara yapışmış, ayaklar çıplak, bağırlar 
açık, eller toz toprak içinde... Burun delikleri ile Ust 
duda.k arasında ve koyu esmer bir zemin üzerinde 
san, parlak bir boya ile. mUteharrik ve gittikçe ka
lınla.şan birer on bir (11) rakamı yazılı .. Yamasının 
altından kalem gibi ince, sıska bacağı görünen, erik 

dalma takılarak yırtılan mintanının koltuğundan, 
koza sepetinin sazları halinde kaburga kemiitleri se

çilen ve tek tük te ayağı eski kunduralı, sırtı soluk. 

Okul öğretmeni, eşeğine binmiş, bostana gidiyor
du. Ve bunda haklıydı. Eğer iki dönüm bostanını 
kendi eliyle çapalamıyacak olursa aç kalması mu
hakkak. Muhasebei hususiye ona bir lokma ekmek 
parası yerine: 

- Para yok, canın isterse. Seni şu'.Jeye tayin ede
lim. 
Cevabını veriyordu. Şubeye tayin! Bu ne kadar za· 

lim bir tehdit.. Şubeye tayin demek, askerlik de· 
mekti. Ve askerlik te ölümden başka birşey değildi. 
O zaman bostanını bile çapalıyamıyacak ve evinde 
bir oda dolusu çoluk çocuğu yaprak sapı yemekten, 
ya ot kökii kemirmekten mahvolacaklar. 
Yukarı mahalleye sapan sokağın köşesindeki ken· 

diliğinden açılmış meydancığa gelirken, karşısına 

bir genç kız çıktı. On beş on altı yaşlarında tahmin 
olunabilirdi. Srrtında ferace, örtme gibi birşey yok· 
tu. Elmacık kemiklerinin üstünde badem gibi çekik 
manasız bakışlı gözlerile Erdeni süzdü. 

Yassı burnunun altındaki kalın dudaklarında bir 
gülüş peyda oldu. Birçol< renkli ~ez kırpmblarında!l 
dikilmiş takkesinin üzerinde kırık fincan kulpund~ n . 
para taklidi teneke parçalarına kadar herşey vardı. 

' Arkası var) 

. 
• 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin YALMAN 
l AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

GONON ME~~EL~~~ 
Almanlar iyi Dip~omat 
-----------------------------Değ ildir le r 
----------

Almanya kuvvetini göstermek lstl
l'or ve ka~ısmda ispanya hükfirnetl 
gibi zaten bir harp içinde, yıpranan 
tayıf bir devlet bulunca bu fırsatı 
kaç.ırmak istemiyor. 

Alman donanması, bütün kU\ıvetle
:tı~·ıe Vnlfuısiya önüne gidecek ve ora
da nümayiş yapacakmış. 

ilkokulun da 

Muhtaç Olduğu 

Halis Bilgidir 
:N" fn'> 

' Ç~~Ü Fas sahillerinde birkaç Is- ~"'"'"'""y"""""""" """"""ı• ı.JT'.l'""":"l """""LJ~k~k i 
l>anyol tnhtelbahiri Almanyıının a Zan• sm Q l FJ Q 1 
~zig harp gemisine torpil atnuş- ( SABi~ TERBiYE PROFESORIJ)""""' 

~......,~~'-!'-'"""''"""~ """ Gemi hasara uğrn.marnıfi. Torı,illeri ~..,...,_,,... 

\•e tahtelbalıirleri gören de olmamı~. • lk okul programının 29 çocuklara verilecek fikrin bu Uç şu-
l'akat Alman gemisinin süvarisi, ö- ı urdan hangisi olduğunu tayin et-
llündeki aletlere bakarak bunu anla- uncu sayfasında l l nci mek, 0 kadar kolay mtdır? Çoban-
llıış, o halde Ispan~ ollarn artık had. fıkra "yakın zaman ve yakın lar, köylüler, oduncular. Bütiln ö-
lerinj bildirmeli imiş. yurt prensip" inden bahsedi- mürlerinde orman görüyorlar, hat-

Almanya, evvelii. I<'rnnsa ve lngil- yor. Diyor ki: ta daha fazlası var, bu ormanı bü. 
tereyi de arkasından sürüklemek is- tün ömUrlerinde yaşıyorlar, bun-
tedi. }'aknt li'ransa ve hıgiltere Al- ''Çocukların görgüsü ve tec- dan dolayı orman hakkında orman 
hlanyamn bu oyununa gelmediler. rübesi mahdutur. Kendilerine görmemiş, fakat ilmi temellere gö-
1\lnıanya yalnız kalınca, simdi tel{ verilecek bilgilerin kendi gör- re coğrafya öğrenmiş l';:)ir insanın 
ba~rna bu nümayişi yapnııya ıkarar güJeri ve tecrübelerine dayan- edinebileceği fikrin binde birine 
\·ermi . Alıneira'~ı tahrip edip kuwe- ması ise zaruridir. Bunun için malik değildirler. Niçin böyle? 
tini bir deia ceı.aya çarpılmadan gös. l Çünkü "orman fikri" orman gör-
termek, Almanların hoşuııa gittiği görmedik eri, bilmedikleri tey menin eseri değil, orman nnlama-
lçin, Alman hUkümetl şimdi bu nüma- leri anlatırken hep gördükleri, nın eseridir. Bu anlamayı bize ve. 
~·işi tekrru- etmek \'e belki de bu de- bildikleri ve tecrübe ettikleri recek olan bayağı görgü, bayağı 
fa Valamıiynyı yakmak sevdasına noktalara istinat ettirmek la- ya,~amn değil, metodik travaydır. 
düşmüş bulwıuyor. zımdır. Mesela çocuklara or- "Orman fikri" nin hakiki anla-

nuuun netice i ne olabilir'? man hakkında fikir vermek İ· mı böylece doğru olarak anlaşıl-
Bu hareket bir harbe sebep olamaz. dıktan sonra artık yolumuz aydın-

l~akat Ingiltere ile Fransanm Alman· çin kendi muhitlerinde gördük lanmış olur. Bu orman fikrinin içi. 
~·a ile anlaşmak hususunc1nkl heve- leri ve içinde gezdikleri ağaç- ne girip yerleşelim ve bakalım onu 

ı kırar. \'e birkaç gUndenberi hayli hk yerleri hareket noktaaı ola- teşkil eden amiller nelerdir? Or-
~ltıer u dıran .Dürtıet Paktı ih i. k 1 ak ,, man herşeyden önce hayati zaru-ra a m ..• 
tnaııeri tekrar suya düşer. Proğramın "yakın :r..aman ve ya.. retlerin bir ifadesidir. Orman her 

Umu..'lli harpten sonra bütün dün- kın yurt prensipi,, dediği şey öte- yerde teşekkül etmez, teş~kül et-
)·a~ a 3 a3 ılnus bir kanaat \'ardı: den beri kullandığımız "malumdan tiği yerlerde de onu tutan hayati 

Almanlar i~i diplomat değilclirler. meçhule doğru gitmek,, prcnsipin- zaJ.11.U"etler vardır: Toprak, su, ha-
Almanya mütemadiyen bu sözün den bnşka birşey değildir. Onun va .•. Birçok amiller. Öyle ise or. 

doğruluğunu ispata çalışmakla. meş· için eski kaideye yeni nd takılma. rnan fikri, mıntaka fikridir. Bura-
guidür. sının sebebini anlıyamadım. Ben da insan iradesinin, tekniğinin de 

• bu bahsin çok iyi aydınlanması hissesini buluruz. Ormancılık diye 

Du da Bir Fildr 
lstanl.ml limanı ıslah ediliror. Yeni 

bir gümrük salonu lçln projeler yap
tırılıyor. 

Bu vesile ile bu i_şlerden anlryan 
bir zat geçen gün §Öyle bir fikir ileri 
SÜrdü: 

için programda ikide bir tekrar e- bir fen de var. Öyle ise orman fik-
dilcn "fikir vermek'' klişesini ya. ri bir de teknik fikridir. Kat'iyyat 
kından tetkik etmek istiyorum. E- hem hayati, hem ekonomik zaru-
ğer bu "fikir vermek" ten !Ugat retlere ve teknik kurallara tabi o-
mannsı anlaşılsaydı üzerinde dur- larak yapılır. Öyle ise orman fikri 
maya değmezdi. Çünkü fikir ver- bir de ekonomi fikridir. Bu ana 
mek ne demek olduğunu herkes bi- mebdeler, bu yaratıcı noktalar kar. 
lir. E;;.er maksat psikolojik, yani il şısında ormanın manzarası, ağaç. 
mi bir anlatım kullanmaksa o za. larının şpkli, cinsi, şiiri gibi had-
man haklı olarak üzerinde dur- ler ve vasıflar hemen oirer hiçtir, 
mak mümkündür. mühim olan orman fikri, yani yer 

yüzünde ormanların teşekklilünü 
izah eden fiziki, hayati ve sosyal 
zaruretlerin anlaşılması ve çocuk
lara, çocuklara yetecek kadar an
latılmasıC: :. 

P edagoğların bir kısmı sırf 
ilmt hareket noktalarına 

malik olmamaları yüzilnden bazı 
kaidelerin ehemmiyetini büyütmüş 
ler, bu yüzden asıl prensipleri unut 
muşlardır. Burada da öyle değil 
mi ? Çocukların okul dışında evde, 
sokakta aldıkları bilgiler hep anpi
rik cinstendir. Bu bilgiler çok defa 
ilmi muhakemelere temel olacak 
objektiflikten mahrum şeylerdir. 
Nasıl olur da bunların ehemmiye
tini büyütebiliriz. Bu bilgilerin ço
ğu yenilerine temel olmak şöyle 
dursun, çok defa diplerine kadar 
kazılıp sökülecek ve atılacak şey-
lerdir. Bu kazma ve ayıklama ame
liyatı yapılmadıkça kurulacak ye_ 
ni binayı tutturmak kabil olmaz. 

Ayni sayhife ve fıkrada proğra. 
mm mevzuu bahsettiği "dağ fik
ri" ne geçelim. Henüz dağ görme. 
miş olan çoooklara onun fikrini 
vermek için ne yapmalı? Proğram 
divor ki: "Bir dağ kenarında olmı
y~ bir vercie çocuklara dağ fikri_ 
ni vermek için etraftaki tepelerden 

lstanbul limaııı, lstanhulun kapısı 

sa~1Iır. Hariçten şehre gelenler bu 
kapıdan girerler. Yeni yapılacak 
g\iınrUk salonu iki büyük hanın ara_ 
sına yapılıyor. Turistler bu salona 91· 
kacaklar. Sonra al'.knda Galatamn 
dar \e pis soknl\larma dökülecekler. 
§elıre bu giriş, Yedikuleden lstanbu
lıı. trenle girişten hiç te farlih değil
dir. Turistleri bu fena tesir altında 
behre sokmak doğru olur mu 'r 

P .. o~~m çocwklara yeni bi~ 
fıkır verirken bu yenı ,-AMERiKAN KARiKATÜRÜ: 

Sonra burada gUmrük salonu dar 
)'ere srkıstırılmıştır. Bu dar saha üze. 
!'inde arzu edildiği gibi işlemek müm
tiln değildir. 

Falmt bütün bunların listiinde e
hemmiyeti haiz olan nolit.a sudur: 

Liman ve gümrüli münferit olarak 
tetkik edilemez. Istanbul şehrinin 
l>lanı ,.e bu planda ~ehrin kapılan, 

linuı.nlan Ye sahilleri taayyün etme
den, gümrük ve liman inşas1-na teşeb
büs etme]{ noksan bir iştir. 

nu sebeple projeler kati şeklini nl
hıadan bumuı üzerinde biraz daha 
ın~gul olmal;:, ve buglin yapılan şeyi 
~·arın yıkmıya mecbur kalmamak 
doğru olur. 

Bulgaristanda 
ihracat işleri 

Bulgaristandn tecrübe edilen ihra
tat işlerinde en iyi neticeyi veren 
buğday ofisi olmuştur. Ofis, buğday 
Ve çavdarı inhisar vaziyetinde elinde 
tutarak ve aynca pamuk, ay çiçeği 
lobumu, pirinç, kendir ihracatını da 
idare ederek 215 milyon leva kar ct
ltı.iştir. Bu kar, Bulgaristanda ekmek 
fiyatlarını ucuzlatmş.k için sarf olun· 
lnaktadır. 

fikri eski fikre, yahut fikirlere 
bağlamak hususunda çoo dikkat 
ve hassasiyet gösteriyor ve eğer 
böyle olmazsa herşeyin yıkılacağı
nı sanıyor. Demek ki yeni bir fik
rin teşekkülünde eski fikirlerin 
mühim rolü olduğuna ıkanidir. Fa· 
kat iyi düşlinelim, çocuklara ver. 
mek istediğimiz fikrin psikolojik 
mahiyeti nedir? Ormanda yaşıyan 
herhangi adamın aldığı fikir mi, 
yoksa '!Jirçok orman görmüş ve a· 
ralarmdaki avrımlan idrak edebil
miş, tecrUbeli sevyahm fikri mi, 
yoksn coğrafya ilmi taşıyan insa
nın bil~si mi? Birinci fikir, ihsas
lar yekfinudur; ona "fikir" rütbe. 
sini vermek caiz midir, bilmem! 
Jkinci fikir metodsuzca miişahede 
ve mukayeseler yapan adamın fikri. 
dir, henüz anpirik safhadadır, ilim 
olmamıştır; ona da ilim diyeme· 
yiz. İlim, asıl ilim coğrafya müte
hassısınındır. Coğrafi hadiseleri 
metodik olarak müşahede, müka
yesc ve muhakeme eden, yerin 
morfolojik karakterlerinin teşek. 

külilndeki sebepleri bir yandan fi
ziki, bir yandan beşeri zaruretler
le izaha gücü yeten insan odur, 
yalnız odur. 

Çocuklara yeni bilgiler ve· 
rirken eskilerine bağlamalı 

demek kolaydır. Bunu "malumdan 
meçhule gitmek''. yahut "yakın 
yurt ve yakın zaman prensipi,, di
ye tekrar da edebilirsiniz; fakat, 
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Borflu ölmez, benzi sararırmıı. Fakat silahlı Avrupa, alacaklısı 

karıısında kCZflarını ~atıyor .• 

istifade etmeli". Görülüyor ki proğ 
ram en büyük ehemmiyeti göze ve
riyor, "ayani tedrisat" kaidesine 
çok bağlı. Fakat dağ fikrinde mü
him olan bu göze ait olan ihsas
lar mı, yoksa asıl, dağ fikri mi? 
Dikkat edersek göreceğiz ki proğ-

ramm anladığı gibi dağ fikri zaten 
öğretme ile elde edilecek blrşey 

değildir, herkes onu gözile, kula
ğiyle, vUcudiyle elde edebilir. Fik
rin bu parçaları sırf hades mahsu
lüdür. Fakat asıl okulun vereceği 
taraf var, o dağın fikri, izahıdır. 

Bence dağ fikri ancak şu saf
halardan geçtikten sonra teşekkUl 
edebilir: 1 - Her dağın bir ferdi
yeti vardır. 2 - Bu ferdiyetlerin 
oıijinal kısımlanndan sarfınazar, 

müşterek karakterleri de vardır. 
3 - Müşterek karakterli dağlar 
dağ tiplerini vücuda getirirler. 4 -
Tiplerin teşekkülü tesadüfün eseri 
değildir, fiziki zaruretlerin eseri
dir. 5 - Bu fiziki vahdetlerin yer
yüzünde kendilerine mahsus rolle. 
ri vardır. 6 - Yeryüzünde gördü-
ğümüz fiziki, hayati ve sosyal ol
guların bir kısmını dağlar ile izah 
etmek mümkün olur. 

Zaruri olarak bana diyeceksiniz 
ki: "llk okulda coğrafya mı oku_ 
tuyoruz, yoksa Üniversitede ders 
mi veriyoruz? Ben de size şu ce
vabı veriyorum ki: Üniversitedeki 
coğrafya dersi ile bir ilkokulun en 
ilk sınıflarından birinde verilen 
coğrafya dersi arasında mahiyet 
farkı yoktur, olamaz da. Aradaki 
fark bir ihtisas dersi ile bir başlan
gıç (initiation} dersi arasındaki 
faııktır. Biri ilmin kendisini icat e. 
der, diğeri bu ilmi icada başlatır. 
Halbuki bugünkü vaziyet hiç te 
böyle değil, bakınız ne yapılıyor? 
Üniversitede • olması lazımgeldi
ğine göre söylüyorum - coğraf
ya ilmi icat ediliyor, lise ve orta 

okullarda da bu icat edilen şey öğ
retiliyor. ilkokullarda ise ne icat 
edilen b ir ilim vardır ne qe öğre
nilen bir ilim var, sadece resim
lerle, anpirik görgülerle uğraşılı. 
yor. Üniversite gibi ilkokulun da 

mühtaç olduğu halis ilimdir, ara
da mevzu ve mahiyet farkı değil, 
yalnız derece farkı vardır. 

-~~'"''-'"-"'1 
- Türk evinin en şerefli ooanesi 

kilerdir. 

Kavanoz, ka\·anoz reçelleri, §İ· 
şe, şişe şunıplan olmıyan bir ev, 
çocuksuz bir yuva kadar nadir
dir? 

Bu güzel ananemizi ya.53tahm. 
Ulusal J<;konoml 

~ ft ~ 
~ ~rtırma Kurumu ~ 
"'"""""'~ """""" ~ 
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MelktlYI jp>DaıırD ,.. 

Taksileri kim kontrol ·eder? 
İmzasının mahfuz tutulmasını is

tiyen bir okuyucumuz bize gönder
diği bir şikayet mektubunda diyor 
ki : 

"18.6-937 günü Adana treni dört 
saat rötarla geldi. Trende benim de 
bir yolcum vardı. Onu karşıladım. 
vapurla köprüye çıktığımız vakit sa
at 24 tü. Yolcu olan arlrndaşım; ben 
ve onun iki küçük valiziyle birlikte 
orada duran taksilerden birine bi
nerek Şehzadebaşına gitmek istedik. 
Şoförlerin hiç biri taksi ürerinden 
gitmek istemiyorlar ve dört Ura gibi 
fahiş bir para istiyorlardı. Bunun 
üzerine i!>iraz ileride bulunan seyrü
sefer memuruna müracaat ederek şo 
förlerin ynptıklannı anlattım. Bana 
şu cevabı verdi: 

"- Onun malına ortak değilim 
ya. Gecenin bu saatine kadar beitle
ıniş. 10 lira da istese hakkıdır. Ne 
yapalım?" 

Karaköyden Şehzadebaşına bir 
taksi 80 kuruştan fazla yazmaz. Hay 
di 25 kuruş gece zammı ve 25 kuruş 
ta bağaj parası isteseler ne ise. Fa
kat herhalde dört lira ffilıiş bir pa.ra. 
Onu da bir yana bırakalım. Seyrüse
fer memurunun hadise karşısında 
bigane kalması ve bu garip cevabı 
vermesi ne kadar garip değil mi?,, 

Okuyucumuz, bu memurun yaka 
numarasım da şikayet mektubuna 
kaydetmiştir. Eğer hadise hakikaten 
anlatıldığı şekilde olmuşsa bu zihni
yete hayret etmemek elden gelmi
yor. 

• 
Konya Hapiıanesinde Okuma 

Yazma Öğrenenler 
Konya cezaevindeki mahkumlar

dan Alişenin bize bildirdiğine göre, 
Halkevi bu sene de hapisancye mual
lim göndermiş, imtihan sonunda 57 
mahkUm, millet mektebi şehadetna-

• mesi almışbr Bu sebeple mahkfimlar 
Halkevi başkanına ve bilhassa Mua'. 
lim Ahmet Naciye sonsuz teşekkür
lerini bildirmektedirler. 

• 
Bir Tal ebe Okuyucumuza 

Giresunda tüccardan Bay Asım 
Karadenizin oğlu Bay Ahmet Kara.
denize: 

- Sıhhi vaziyetinizin, Trabzonda 
okumanıza mani teşkil ettiğine dair 
tasdikli blr doktor raporu ahra'k Ma 
arif Veitaletine gönderiniz Vekalet 
bu mazereti kabul ederse size hangi 
mektebe girebileceğinizi bildirir. 

Bundan başka !stanbulda leyli bir 
çok hususi lise vardır. Bu mektepler 
böyle bir kayde tabi olmadı. Trabzon 
lisesinden alacağınız tasdikname ile 
girebilirsiniz. 

lzmirde Çocuklar için 
Kamp Açıhyor 

İzmir, (TAN muhabirinden) - bı.. 

sene ilkokullarda okuyan fakir tale
be ile halkın ufak yaştaki zayıf yav
rularının kuvvetlenmelerini temin 
için biri Yamanlar dağında, diğeri 
Foça deniz kenarında olmak Uzere 
iki kamp açılacaktır. 

Bu kamplara ellişer zayıf, bakım
sız çocuk alınacak ve iki ay bakıla
caklardır. Çocuklar istirahat, gezme 
ve eğlence zamanlarını tam bir proğ
ram altında yapacaklardır. 

Kırşehirde Selçukilere 
Ait Tetkikler 

Kırşehir, (TAN) - Ankara Gazi 
Enstittisü tarih muallimi Hüseyin 
Namık Orkun buraya gelmiş, Kırşe
hirden başka Hacıbcktaşta da Sel -
çukiler devrine ait eserler hakkında 
tetkikatta bulunmuş ve sonra An
karaya dönmüştür. 

Yeni Telefon 
Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)

Posta telgraf umum müdUrlUğü, Kay 
seri - Adana te!efon hattının bir an 
evvel bitirilmesi için, birkaç koldan 
çalışmalara başladı. Bu hat yapılınca 
Istanbulla Adana konuşabilecektir. 

Telefon hatb Adanaya vardığı za • 
man, derhal Adana - Suriye şebeke· 
sinin yapılma.sına başlanacakt1r. Dı
ğer taraf tan Kayseri - Sıvns - Erzin 
can - Erzurum - Kars ve Sovyet hu-
dudu hattı için lazım olan malzeme 
de satın alınmıştır. Bu hattın inşasına 
da yakında başlanacaktır 
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Zenci 
c·han 
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Coe Luviz 
• 

ampıyonu 
Beyaz Boksör 
Altıncı devrede 
Yorgun düştü 

(Yazan : Eşref Şefik) 
Dün gece Şikagoda dünya boks tampiyonlu

ğu maçının yapılacağını biliyordum. Bu ehem
miyetteki bir maçı radyodan takip edebilmek 
üzere tertibat almı~tım. Amerikan telaffuzunu 
çabucak anlıyabilecek bir arkada~ı da sabah!l 
kadar uykusuzluğa razı ederek radyonun ba
tında bekçi etmiştim. 

Şikagoda, cihan şampiyonu Bradok ile zenci Cor" 
t .. uviz arasındaki döğüş saat sekiz ve yahut dokuzda 
başlıyacaktı. Amerika ile Istanbul arasında yedi sat 
a-lik bir fark vardı. Burada müsabakayı sabaha kar
~ı saat dörtle beş arasında radyodan dinliyebilecektik 

Helecanla beklediğimiz saat niha-' Coe ile rakibinin muhtelif i 
yet gelmişti. Saat dört buçukta Nev-' vaziyetlerini gösteren caz.ip 

• A krokılerı. açtan evvel ya-
york istasyonu boks sahasını açmıştı.~ . • M 

1\laçm Tufsılatı: l l b k k'l d 
- ltunun büyük· • • . • • . Radyodan çıkan ugu . . . . ~ z.encının gal:bıyetı tasvır 

pı mı, o an u ro . er e i 
lüğunden, yetmiş seksen bın kışının~ dT 
toplandığı bir yerden neşriyata ba§· ~ e 1 ıyor 

. d "'''""-"'-" "'-"'-~" ""'" '-" landıgı hissolunuyor u. 
Iki boksörü halka takdim ettiler. 

Gök gürler gibi alkış tufanı ve ıs
lıklar arasında dövüşün ilk devresini 
açan gong öttü. Takdim merasimi 
ynpı.ırken spiker, bahsi müştcre~l~
rin çokluğundan hakem heyctının 
son dakikada sekiz kişi arasında ku
r a seçtiğini de söyledi. 
Maçı iki spiker anlatıyordu. Biri 

devre içinde vurulan yumruklan, ö
bürü de devre aralannda umumi te
sirleri izah ediyordu. Cihan şampi
yonu Bradok, sakin bir tavırla rin
gin ortasında rakibi zenci Luvi~i kar~ 

, ı;ılamak üzere ilerliyor. Zencı . sag 
yumruklara karşı ihtiyatlı ve milda
faah bir şekilde dövüşe başladılar. 

Zencinin bir sol yumruğunu Br~
dokun bir sağ yumruğu takip etti~ 
Dövüş birdenbire azıttı. Zenci bir sng 
yumrukla Bradokun yüzünü buldu. 
Şampiyon do. iki müthiş yumr~ktan 
birini kalbin üstüne havale ettikten 
sonra, bir sağ yumruğu başa isabet 

e ttirdi. 
Birinci devre iki rakibin müsavi 

)"Umruklarile berabere denecek şekil
de nihayetlendi. 

DJGER DEVRELER 
lkinci devre: 

Siyah kaplan sağ mukabil yum · 
ruklara düşmemek için daha ziyade 
ıolu ile çalışıyor. Fakat sol kroşe

leri de müthiş kuvvette olduğu his
ıolunuyor. Bradok, geniş sağ sving
lerle hücum ediyor. Zencinin çenesi
ni bulan bu yumruklardan biri siyah 
ko.p:anı sarstı. Fakat hemen kendini 
toplıyarak mukabil müthiş bir sağ 

yumrukla Bradokun takibinden k'1r
tuldu. 

UçüncU devre: 

Güneşin 

1 E:nis 
Turnuvası 

Güne§ klübünden: 
Klübümüz kortlarında 3 temmuz

da başlamak üzere iki kategori üze
rinde bir tenis turnuvası fertip edil
miştir. 

ı - Birinci kategoriye büyUkler 
iştirak edecektir. (Tek bayan, tek er
kek, kadın ve erkek, çift erkek.) 

2 - ikinci kategoriye (16 yaşını 
doldurmamış olan gençler) tek ve çift 
olaraJ.- :~füak edeceklerdir. 

3 - Ayni tarihlerde iki kategori
den bari<' olarak senelerdenberi oy • 
nanan Chnllenge kupaları müsabaka
sı yapılacaktır. 

4 - Challenge kupaları müsabaka· 
lanııa iştirak hakkı Challenge komi
tesinin tesbit edece!;'1 tecrübeli oyun· 
culara Yerilmiştir, Bu müsabakalar
da oynıyacak oyuncular birinci kate
goriye iştirak edemiyeceklerdir. 

5 - Kayıt müddeti 30 haziran ak· 
şamına kadardır. Maçlara iştirak et
mt:k arzusunda bulunan tenisçiler 
her gUn tenis kortlarına müracaat e
debilirler. 

tan sonra tekrar hasmının üstüne çul
landı. 

Altıncı devre: 

Zencinin isabet ettirdi&'1 dehşetli 
yumrukların adedi çoğaldı. Bradok 
ta geniş svınglerle mukabele edi.yor. 
Amma, gittikçe gevşediği hissolunu-
yor. 

Dövüş gitgide şiddetini artırarak Yedinci devre: 
dehşetli bir boğuşma şeklinde devam .b. k .. 
ediyor. iki boksör yekdiğerine öldü- Siyah kaplan bir sırtla!1 gı fı do-

. d f 1 d R' · tara ın 11 resıye vuruyorlar. Bradok, siyah kap- şe:ın en ır_a. 1• .. ın?ın sag d k 
lanın yumruklarının tesirini azaltmak , saglı sollu 1.kı muthı~ kroşe vur u. · 
lizere hav~le olunan kroşeleri başile ta~ sonra bır de aşagıdan yukarı ~ır 
takip ederek tecrübeli bir dövüş ya- sag aparkat çıkardı. Bradokun dız-
pıyor. kap~kları_ ~m.:Uklar . isabet ~ttiği 

D .. d.. .. d r vakit hafıf çokuyor. Cihan şampıyon· or uncu evre: ~ 
lugunun mukadderatını tayin edecek 

Coe Luviz hücumlarını artırdı. Be- dakikanın yaklaştığı farkolunuyor. 
yaz rakibi de ondan aşağı kalmıyor. 
Bradokun yUzünde ve kaşlarında, ye
~iği öldürücü yumrukların izleri be
lırmiye başladı. Coe Luvizin de du -
'aklan patlamış, ağzı kanıyor. 

SlY AHIN HUCUMLARI 
Beşinci devre: 

Siyah boksör başlangıçtaki süra
inden hiç eksiltpüyerek hücumlarını 
nklnştırdı. Meydanı inleten yumruk 
ıesleri işitiliyor. Şampiyon yorgun
uk alametleri gösterdi. Siyah kaplan 
istUne atıldığı vakit Bradok, geniş 
>ir sağ yumrukla zenciyi sarstı. Fa
ıat takip edecek hızı kalmadığı an
aeılıyor. Zenci, kendini toparladık-

ŞAMPll'ONJ.UGA DOGRU 
Sekinzinci ve son devre: 

Zenci, cihan şampiyonunu adeta a
dım adım takip ediyor bir vaziyette 
düşürecek yumruklan kollıyarak has
mına sokuluyor. 

Ringin köşesine yakın kıstırdı. 

Bir sol aparkat vurdu. Bradok me
calsizce mukabele ederken üstüste, 
dünyada kimsenin dayanamıyacağı 

üç yumruğu yıldırım süratile hasmı
na yap:ştırdı. Beyaz cihan §ampiyonu 
yıldmrula vurulmuş gibi yere serildi. 

Hakem, on saniyeyi saydı. Bradok, 
yerinden kalkamayınca, zenci Coe 
Luvizi ağır sıklet cihan şampiy:>nu i-

.. 
- .. 
~ 
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izmirde 
lüp 

eselesi 
lzmirde .~ski ve yeni klüp meselesi 

hala h!i.d şeklini muhafaza etmekt('
dir. Aldığımız malumata göre, eski 
klüpleri feshetmek ve yeni klilpleri 
nizami şekle sokmak için gayret e
denler vakit geçtik~ eski klüplere a\'• 

det fikrinin kuvvetlendiğini görtrek 
yeni klüplerin teşekkülünü nizamileş. 
tirmek maksadile bu teşebbüsten da
ha Uç ay geçmeden kongre davetine 
karar vermişler ve mıntakaya da şu 
aşağıdaki yazdığımız tebliği neşrettir 
mişlerdir: 

"Doğanspor kongresi haziranın 27 
inci pazar günü öğleden sonra saat 
.15 te halkevi salonunda yapılacaktır. 
Doğanspor klübünü teşkil eden eski 
Göztepe, Izmirspor ve Egespor klüp
leri heyeti umumiyelerinin sözü geçen 
gün ve saatte halkevi salonunu tc5-
rüleri rica olunur. Diğer klüpierin 
kongre günleri de ayrıca ilan ~dile
cektir .,, 
Mıntakarun §U tebliği de gösteri

yor ki, mevcudiyetleri inkar edilen 
eski klüplerin kanun nazarında mev
cut olan hUkrni şahsiyetleri kabul e
rlilerek onların heyeti umumiye eri 
birlikte davet edilmektedir. 

Kanun ve nizama göre, Doğansponı 
te;,kil etmesi istenen bu üç eski klü
biın heyeti umumiyeleri ayrı ayrı 
toplanıp, kendi klüplerinin fe.:>hine 
nizamnamelerine göre, adi veya sülü
san ekseriyetle karar verecekler ve 
üç klilbün feshi karagir olduktan son
ra da tekrar hepsi toplanıp Doğan
spor diye bir klüp kuracak, nizamna
mesini kabul, idare heyetini intihap 
enccektir. 

lzmirden aldığımız mal\ımat Doğan 
spor kongresinin evvel davetine sebep 
Uçoku teakil eden eski klüplerdc fe
sih kararı almanın daha müşkül ola
cağı tr.hmin edilişidir. 

Her halde lzmir klüplcri ve genç
liğı taynti dakikalar yaşamaktadır
lar. 

lan e:ttı. 
Ma,;lan sonra, zenci şampiyon yı

kanırken mikrofonu yanma götürdü
ler. Yeni şampiyon bütün dünyaya; 
çok memnun olduğunu, hasmının fev
kalade dayandığını radyodan söyledi. 

Sabahın saat beşi olmuş, güneş Us
kiidar sıratlarından yUkseliyordu. Şi
kagoda saat henüz gecenin on buçu
ğu idi. 

KAZANÇ 
Zenci bu maçın hasılatından yüzde 

on yedi buçuğunu aldı. Mağlup olan 
Bradok ise, şampiyonluğunu oı·taya 

koyduğunılan hasılatın yUzde elli ye
disini kazandı. Bu miktar seyircilerin 
adedine nazaran, sinema ve radyo 
haklarile beraber yedi sekiz yUz bin 
lira kadar tutacaktır. 

1 -ki gilrı.lilk hİkôy~ 1 

RANLIKTA 
-2-

ı:sen Du teklif karşısıncıa ne ya
pacağımı şaşırmıştım. Kocakan ile 
ihtiyar adam, hakikaten, bana da 
biraz garip görünmüştiller. Niha • 
yet dedim, ki: 

- Siz çok lutufkarsmız!.. Fa • 
kat.. • 

İhtiyar adam sözUmü kesti: 
- Rica ederim, dedi, giriniz!. 

Bize hiç bir rahatsızlık vermezsi-
• 1 

nız ... 
Ve ihtiyar kadına dönerek: 
- Helen, dJdi, kapıyı kapayı

nız!. 

İtiraz etmiye vakit kalmadan 
kendimi koridorda buldum. Koca
karı, kendi kendine birşcyler söy
liy~rek kapıyı kapadı. 

lfJmde btiyUk bir korku ve he. 
yecan duyarak ihtiyar adamı taki-
ben odaya girdim. Kendi ayağım
la kapana tutulmuştum. Oda sıcak 
tı. J{Öşcde bi.r ocak yanıyordu. O
cağa yanaşarak ellerimi ısıtmaya 

başladım. 

İhtiyar adam ısrarla yüzüme ba

karak: 
- Herhalde sizin karnınız açtır, 

dedi, bunun için bana müsaade e. 
din de biraz öteberi hazırlıyayım. 

• htiyar adam bunları söyle-
1 dikten sonra odadan dışarı 

çıktı. Bir dakika sonra dışandan 
!>irtakım konuşmalar duyuldu. Ev
velfi. ihtiyar adamın sesini işittim. 
Sonra da kocakarının ... En sonra. 
da tanımadığım bir üçüncü ses ku 
lağıma çalındı. lyice etrafı tetkike 
vakit bulmadan kapı açıldı. İhti
yar adam içeri girdi. Yine deminki 
acaip bakışlarla bana baknuya baş
ladı. 

_ üç kişi yemcık yiyeceğiz, de. 

di. Siz, ben ve bir de oğlum. 
Ben tasdik makamında başımı 

salladım. İçimden de: "Oğlunun ba. 
kışlan da böyle ise yandık .. " diye 

düşündüm. 

İhtiyar çok tuhaf bir sesle şun 

lan ilave etti : 
- Karanlıkta yemek yememize 

herhalde itiraz etmezsiniz zanne
derim. 

Hayretimi mi.irnklin mertebe giz 
lemiye çalışarak : 

- Rica ederim, dedim; fakat ba
na öyle geliyor ki ben sizi rahat
sız ettim. Eğer bana müsaade eder 
seniz ... 

Ihtiyar, sözümü bitirmeme fır-
sat vermeden uzun kemikli elleri. 
ni salladı. Ve acaiP. bir gülüşle : 

- Yoo! .. dedi, bir defa elimize 
düştükten sonra kolay kolay sizi 
!:>ırakır mıyız? .. Bize pek nadir mi
safir gelir. Biz bu zevki nadiren ta 
darız. Oğlum gözlerinden rahatsız
dır. Bunun için de ışığa hiç taham 
mülü yoktur. Sen misin Helen? 

B u sırada odaya kocakarı 
girmişti. Acaip bir bakışla 

bana baktıktan sonra sofrayı ha
zırlamaya başladı. İhtiyar ise oca-

·········~··············: Yazan: t 

Vilyams Cakobs ı 
lneilizceden Çeviren: 

B. Tok i 
•••••••••••••••••••••••• 

ğın diğer tarafına geçmiş tuhaf ba 
kışlarla düşünceli düşünceli ateşe 

bakıyordu . 
İhtiyar kadın sofrayı hazırladık. 

tan sonra parçalara ayrılmış bir 
kuş getirdi ve masanın üstüne koy 
du. Tekrar dışarı çıktı. İhtiyar a
yağa kalktı. Od ;ıın bir köşesine 
giderek orada duran ve o zamana 
kadar hiç dildtatimi celbetmiyen 
bir paravan aldı, ocağın önUne koy 
du. Sonra konsolun yanına gide
rek oradaki mumu söndürdü. Oda 
kapkaranlık olmuştu. 

İhtiyar, adeta kendi kendine 

söylenir gibi: 
- Körün bayramı dedi. 
Bu sırada kapı açıldı. Birisinin 

içeri girdiğini, yavaş yavaş masa. 
ya yanaştığını, oradaki sandalye -

lerden birine oturduğunu hisset -
tim. Biraz sonra da insan sesinden 
başka herşeye bcnziyen bir ses işi
tildi-

- Galiba dışarıda çok soğuk var 
Gayet kuru !:lir: 
- Evet, dedim. 

B. garip vaziyeti, içinde 
· bulunduğum şeraiti hiç dil-

şünmeıksizin yemeğe başladım. Çü~ 
kil müUıiş açtım. Sabahtanberi ag 
zrma bir lokma ekmek sokmamış. 
tım. Fakat karanlıkta yemeğe alış 
madığım için epey müşkülat çeki
yordum. Masada benimle beraber 
oturanların da ayni sıkıntıyı çek· 
tiklerini çok iyi hissediyordum. 

Yine o korkunç ses l• ..ıyuldu: 
- Galiba siz buranın yabancısı

sınız?. 

- Evet yabancısıyım. Fakat te
sadüfen böyle güzel bir yemekle 
karşılaştığım ıçin talihim varmış. 

Ayni ses cevap verdi: 
- Evet, hakiıkaten "tesadüfen"· 

Sen, baba, şarabı unuttun galiba!. 
- Hakkın var. Halbuki !:>en bu 

gün için, iki şişe Celcbrated şara-
bından saklamıştım. . 

İhtiyar yavaşça kalktı. lhtiyat~a 
kapıyı açtı. Beni, yanımdaki acaıp 
adamla yalnız bırakarak dışarı çık 
tı. 

Bütün bu hareketler bana çok 
acaip görünmüştü. İhtiyarın oda. 
ya dönmesi de gittikçe gecikiyor
du. Gözlerim karanlığa alışıyordu. 
Oğulun çatalını masanın üstüne 
bıraktığını, vahşi bir hayvan gözü 
gibi parlıyan gözlerini bana dikti
ğini faM:ettim. İçime müthiş bir 
korku çöktü. Önümdeki masayı 

şiddetle iterek dehşet içinde ayağa 
fıııladım. 

B u şiddetli sarsıntıdan parava
na yıkıldı. Oda bir an içinde ay 

dmlandı. Ocnğm titreşen ışıklan al 

tında yanımdaki adamın yUzUnü 
görebildim. Korku ve hayretten ne 
fesim durdu. Elimdeki çatal yere 
düştü. Kaırşımdaki insan mıydı, 
yoksa bir canavar mı?. Bunu bir 
türlü tahmin edemiyordum. Bu es· 

nada ocağın a.Jevlerl söndü. Ortalı
ğı tuhaf bir kırmızılık kapladı. Bu 

ışık altında, yanımdaki adamın yU 
zü daha şeytani görünüyordu. 

Birkaç dakika dehşet içinde o· 
na baıktmı. Bu sırada odanın kapı

sı açıldı. Odaya ihtiyar girdi Oda.. 
nm ışıklı olduğunu görünce bir an 
için sendeledi. SUratli adımlarla 

masaya yaldaşa:rak elindeki şişele
rı masanın üstüne ko~·4u. 

İhtiyarın odaya g~m~sile biraz 
kendimi topladım ve: 

- Beni af f cdin, dedim, istemi

yerek paravanayı devirdim. 'Müsa
adenizle onu tekrar yerine koya· 

yım. 4 
İhtiyar, yumuşak l!:>ir sesle: , 
- Artık buna lüzum kalmadı, 

dedi. Yetişir karanlıkta oturduğu • 

muz. 
İhtiyar bunları söyledikten son· 

ra bir kibrit çaktı ve mumu yaktı. 

Mum yandıktan sonra oturan ada· 
ma dikkatle baktım. Onda yUz ye· 
rine kırmızı bir parça et vardı. Piş 
miş kelle gibi sırıtan bir ağızla tek 

bir gözden başka insana benzer hiç 
bir yeri yoktu. O anda kafamda· 

bir şimşek çaktı... ihtiyar düşün· 

düklerimi anlamış gibi izahat ver. 

miye başladı: 
- Oğlum bir yangın esnasında. 

bir kaza geçirdi. Ve bu hale geldi. 
Onun için biz, o zamandan~eri, her 
kesten aYrı ve uzak yaşıyoruz. 

• 'htiyann oğlu lafa kanş-
1 tı : 

- Ben ortaya çıkmamayı daha 
münasip görmüştüm. Fakat tıuhaf 
bir tesadüfe bakınız ki bugün be
nim isim gi.inümdür. Bunun için bıı 
bam sizin yalnız olarak yemek ye-

menize bir türlü razı olmadı. Ni· 
hayet biz de bu budalaca çareye 
başvurduk Sizi de boşuboşuna kor 

kuttuk. 
Elimi, bedbaht adama doğru u. 

zatarak hararetle elini sıktım: 
- Böyle bir patavatsızlık yaptı• 

ğım için ben de çok müteessifim ... 
Ben alışmadığım için. karanlıktan 

korkmuştum. 

- Biz adeta misafire hasretiz. 
Oğlumun isim gününe rastııyan 

. böyle ~ir günde gelişiniz bizi çok 
sevindirmişti. Bunun için sizi bir 
türlü bırakmak istemedik. 

- Ben de sizinle tanıştığıma 1. id 
den memnunum. 

Hemen hemen gece yansına ka
dar içtik. Sabahleyin, bu iyi insan
lardan ayrılırken akşam çektiğim 
ıstırapları unutmuştum bile. 

- Bitti -
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{Yeni T rakyadan Bereketli Bir Köşe 

Orada arıcılık çok ilerlemiftir. Bu •ebeple bal istihsali çok mühim bir yekun tutuyor 

TRAKYA YEPYENi 
BiR K OSE . OLDU 

Umumi müfettiş 
Yapılan işleri 
Anlatıyor 
Muharrir arkad8.Jımız İbrahim Hakkı Kon

yalı, Trakyadaki tarihi eserleri tetkik et-

inek rnaksadile birkaç gün önce Edimeye gitti, 

bütün Trakyayı dolaftı ve bu arada Umumi Mü 

fettif General Kazım Dirikle de görü,crek 
'turk :rrakjida.ki yeni terakki h"mlcleri ve 

hunların feyizli neticeleri,bereketli eserleri hak 

kında kıymetli malumat topladı. Bunları Lirkaç 

~azı ile bu sütunlarda okuyucularımıza sunaca

iız. Şimdi sözü arkadelfımıza veriyoruz: 
- Buyurun lbrahim Hakıkı Konyalı arkadaş!. 
General lstanbuldan yeni dönmüş ve benden bi

raz evvel de yerine gelmiş. Henüz başmüşavirile ko
nuşmak sırası diğer müşavirlerle muavinlerine ge!. 

iniş. Kazım Dirik her memurdan bir haftalık mesa

isi hakkında malümat istiyor, diri ve insicamlı bir 
hafıza zenginliğiyle her müşavirin bakacağı ve göre 

General Kazım Dirik tarlada çiltçinin çalııma· 
•iyle bizzat meşgul oluyor .• 

ceği işleri teker teker soruyor, ce. 
Vaplarmı alıyor. Bırakılan noksan
ların tamamlanmasını emrediyor. 
Böyle sekiz on amiri ve memuru 
dinledi. Beğendi, ihtarlarda bulun
du, not aldı, mühlet verdi. Genera. 
lin takdir ettiği birçok işler gibi 
beğenmediği ve muahazeyc layık 
gördüğü bazı noksanlar da vardı. 
Bazılarım tenkit etti. Fakat Gene
ralin iğnelerinin ucunda bile bir 
Pamuk yumuşaklığı vardı. Emirle
rini, direktiflerini verdikten son
ra başbaşa kaldık. Ben ona sualle
rimi soracaktım. Tarihi tetkiklcrL 
mi anlattım. O, bunları dinledik
ten sonra yaptığı işlerin isabetin
den ve beğenileceğinden emin o
lan bir adam tavriyle: 

- Herşeyi gördünüz mü? Gö!'ü 
ııUz, ondan sonra sorunuz, diyor
du. 

I 

B en bazı a:::ıideleri görmemiş. 
tim. Bir otomobille tekrar 

•ehri dolaştım ve saat 19 da dön
dUğüm zaman Generali yine masa
sı başında, bıraktığım mesai faali. 
Yeti içinde buldum. Telefonla vila
Yetlere emirler veriyor, yapılacak 
işleri ve tamamlanacak noksanl.ırı 
hatırlatıyordu. 

Ben ilk sualimi sordum: 
- Tarihi eserlerin tamirine ve 

temizlenmesine bu sene de devam 
edecek misiniz? 

General güldü ve : 
- Meslek mera~ınızı hoş görU

Yorum. Ve SÖ) liyeceklerime bunun 
cevabile başlıyorum. dedi ve akıcı 
bir ifade ile anlatmıya başladı: 

-Ben antikite sevenler Edirne ve 
Yöresi kurumunun da ayni za
rnanda reisiyim. Çanakkale ve ha
"alisi de bu kuruma dahildir. Eski 
eserlerin muhafazası lçln bu kuru. 
lnun parası var. Belediyeler, vil!yct 

ler, Kültür Bakanlığı, Türk Tarih 
Kurumu da maddi yardımlarda bu 
lunuyor. Edirnede bütün tarihi e
serlerin sicillerini yaptırdım. Ve a
bidelerin kapılarına ·~irer levha ile 
astırdım. Şehrin türkçe ve fransız
ca bir rehberini bastık. Bu sene in
gilizce ve almancasını da basaca. 
ğız. Şehrin eskiden 110 bin nüfusu 
varmış. Günde 70 bin ekmek çıkar 
mış. Şimdi nüfus 38 bindir. !şte bu 
nüfus nazarı itibara alınarak 13 
bin lira ile şehrin bir planını ha
zırladık Kız Sanat Mektebi çok 
iyi bir müessese olmuştur. Burası 
modistralar diyarı idi. Şimdi bu iş
ler tamamen Türk kızının eline gir 
miştir. 200 talebesi vardır. Teşrini
evvelde iki sınıf daha açılacak: Ta
bahat ve ev idaresi. 

Mimar Sinanrn gUzel bir yapısı 
olan Darüssubyanda açtığımız et· 
noğrafya müzesinin yeri daraldı. 
Dahi mimarımızın Selimiyedeki 
Darülkurasını tamir ettirecek mü
z&yi ~urada açacağız. Kültür Ba
kanlığı para esirgemiyor. 

Ş imdiye kadar iskan edilen 
muhacirlerin mikdarı 75 

bine yakındır. 15 bin göçmen de 
bu sene geliyor. Birkaç ay içinde 
gelecekler. Bunlann yerleri, top
rakları yüksek bir planla ve dik
katle hazırlanıyor. Gelenler istih
salci vaziyetine geçmişlerdir. Trak 
yada gezerseniz, kendileri tara. 

fmdan ikişer katlı evler bile yapıl
dığını görürsünüz. Ve yine dikkat 
ederseniz koyun, inek ve buna ben 
zer hayatın küçük ekonomi vasıta
larının kendileri tarafından ve ça
lışma yoliyle elde edildiğini görür
sünüz. Devlet yemekliğini ve to. 
humluğunu istediğinden fazla ver
di. Hava ve mevsimler de yardım 

etti. Trakyayı gür ve şen olarak ya
şatmaktayız. Türkiye Cüınhuriye
tinin Avrupa parçasını cennet yur 
dumuzun bir örneği haline getire
ceğiz. Neşe kaynakları Trakyada 
pek çoktur. 
Çalı~nnhk kadar, topraklarımı. 

zrn verimi dillere destandır. Dört 
nehrin birleştiği ve suladığı top. 
rakların bütün bölgelerinde en ve
rimli ürünler elde ediliyor. tzmirin 
ve Egenin üzümü ve inciri ne ise 
Trakyanm kuşyemi denilen ve ki
losu 10 • 17 kuruşa satılan ürünü 
odur. Bu sene geçen senenin bir 
misli fazla ekildi. Bu mahsul dün
yanın yalnız dört yerinde yetişi. 
yorı birisi de Türkiyedir.,, 

G eneral Kazım Dirik yaptığı 
işlerin iyi netice vermesin

den sevinen bir 8.mir hazziyle an
la tmıya devam etti-

- Göçmenler yanlarmda çok iyi 
cins tohumlar da getirmişlerdi. 
Bunlan saçtılar ve çok iyi netice
ler aldıklan için yüzleri gtilUyor. 
Lüleburgazda devlet tohum üret
me çiftliği açıldı. Bir yandan to • 
hum ıslah edilirken bir yandan da 
her çeşit hayvanlarnnızıın ıslahı 
ve enenmesi en iyi cins damızlık

ların getirtilmesi ve memleket i
çinde yetiştirilmesi gibi hareketler 
devam ediyor. 

Bundan başka nasıl ki sıtma mU 
cadelesi bütün Trakyayı plan altı .. 
na almışsa, şarJon savaşı da beş 
yıllık bir proğrama girmiştir. Ha
raretle devam ediyor. Rüam sava
şı bitmiştir. Üç yıl som-a hayvan 
hastalıklarından eser kalmıyacak. 
trr. 

Ayrıca devletin 1nanlr aygır de
posunda yeniden beton binalar ya
pılmış ve at, inek kadroları bir 

(Arkası 10 uncuda) 

Eskişehir hava 
okulunda iki gün 
Yıl T ô·reninde Çok 
Eğienceii Atletızm 

Müsabakaları Yapıldı 

H ava Okulunun ikinci yıldönUmünü kutlamak 
için hiç kimse davet edilmemişti. Okula 

ve havacılığa alaka duyanlar o gUn kendi
liklerinden kalkıp gelmişlerdi. Bunların yekunu 

altı yüzden fazla idi. Arada bayanlar ve çocuklar 

ekseriyeti tutuyordu. 

Eskişehir baştanbaşa tayyarecidir. Orada yaşıyan 

erkekler kadar bayanlar da tayyare işlerinde malfı

mat sahibidirler. Hele çocuklar çekirdekten tayya
reci yetişiyorlar. Birkaçına sordum: 

- Sen ne olacaksın? 
- Tayyare mühendisi... Tayyareyi hem kendim 

yapacağım hem de içinde uçacağım. 

KüçU:k kızların aklında da bir Sabiha Gökçen ör-
neği ve ideali var... \~ .. 

Yeni yeni tekemmüller 

M isafirlerle beraber evvel& 
mektebi gezdik. İlk ziyare

timde paraşütlerin havalandırıldığı 
boş yer, 3, 4 yüz kişilik mükemmel 
bir sinema yeri ve koınf erans salonu 
halini almış, kütüphane muntazam 
bir şekilde meydana çıkmış. Eksik 
dershane teçhizatı tamamlanmış. 
Şeref salonunun möble ve tanzim 
kısmı bitmiş. 

Radyo kısmında çok müteşebbis 
ye kabiliyetli öğretmenin yeni bir 
eserile karşılaştık. Tayyarelere 
yerleştirilmek Uzere çok basit ve 
kullanışlı bir radyo ileti hazırla
mış. Bu nevi aletler Avrupadan 
hazırlanınca beherine binlerce lira 
veriHyor. Münakasa kanunu yü
zünden hazan şu, bazan bu fahri. 
kadan mal almıyor. Hava Okulu 
öğretmeninin yeni cihazı iki, Uç 
yüz liraya çıkıyor. Tecrübeleri ik
mal edilince belki de seri imalatı
na geçilmesinde fayda görülecek. 
Bu sayede hem para tasarruf ede
ceğiz, hem de kullandığımız teçhi
zatta birlik olacak. 

Münakaaa ve emanet usulleri 

Binaların etrafındaki sahalar 
çimento ile kaldırımlanmış, 

arada yollar yapılmış. 1nsanm içi. 
ne ferah ve ütihar verecek bir 
umran ve intizam manzarası var. 
Hem bütün bu işler, emanet usuli
le yok para.ama mal olmuş. Okul, 
'bir taşocağı satın almış, bir kum 
ocağı işletmiş, kendi kamyonlarile 
nakliyat yapmış, maaşla bir mimar 
kullanmış. A:r. bir para ile hayret 
edeceit kadar iş çıkarmış. Buraaa 
muğlak münakasa usullerinden 
kurtulup emniyet Uzerine iş gör
menin üstünlüğünü gösteren çok 
canlı bir eser var. 

Mükemmel ruh 

H ava okulu tam ve mükem
mel teçhizat ve ondan mü

kemmel bir ruh ile yarının 

tayyareci neslini yetiştiriyor. De. 
rece derece rütbeli komutanlar, su 
baylar, öğretmenler. subay tale
be, erbaşı talebe, erler bulunan bu 
muhit içinde samimi arkadaşlık 
ruhunun yarattığı varlığı dille, 
yazı ile anlatmak güçtür. Bunu 
gözle görmek ister. 

Herkes vazifede rütbesine göre 
mevkiini, sal!hiyetini biliyor. Bu
nu kimsenin kimseye hatırlatması 
na ihtiyaç yok. Herkes vazife pa. 
yıru seve seve yapıyor. Sonra müş
terek bir mai<sat için buraya top. 
lanan vatandaşlar arasında öyle 
bir iş beraberliği sevgisi, öyle ~ir 
arkadaşlık gayreti var ki yann 
için ayrı ayrı iyi pilotlar ve maki
nistler değil, bir hamur halinde be
raber çalışır ve yalnız hedef için 
uğraşır bir hava kuvveti yaratma
ğı temin edebilecek. 

O niver•İteyi andım. 

Burada subaylar arasında in· 
zıbat hadisesi görülmemiş. 

' 

Yazan: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

müıabaluuı 

sevgisi o ~ekildedir ki bir talebeyi 
müteessir edebilecek yegane ceza, 
uçuştan mahrum bir asker ocağı
nın meslek sevgi ve alakası ve ar
kadaşlık samimiyeti üzerine kura
bildiği bu ruhta, amirliğin ve dere
ce ve me,ici farkının en küçUk bir 
izi görülmüyor. Hava Okulu mu
hitinde geçen iki gün içinde üni
versitemizi kendi kendime çok an
dım. 

Okul kumandanının önünde mek 
tep ~ölüğü ve talebe bir geçit res
mi yaptrlctan sonra atletizm mey. 
damna gidiyoruz. 

Burada atletizm hareketleri ye
ni başlamış. Henüz rekor yapmak 
gibi iddialar yok. Talebe, mekte
bin yıldönümü vesilesile kendi ara. 
lannda müsabakalar yapacaklar, 
eğlenecekler ... 

Fakat iş; üç, dört saat süren bu 
müsabakaları altı yüz seyirci çık
madan seyrettirmekte ... 

Öğretmenler ve talebeden yar 
dımcılar, bu maksatla yaman teş. 

• 

Müıabakalar böyle idare 
ediliyordu 

kilat yapmışlar. Öyle eğlenceli ve 
mütenevvi bir program hazırlamı,.. 
lar ki en yaramaz çocuklara va
rıncaya kadar herkes zevkle, sonu· 
na kadar durdu ve seyretti. 
Heyecanlı atletizm 

mÜ•abakaları 

Bir çadır altında saba nazımı, 
baş hakem, başlatıcı ve yar 

dımcılar oturuyorlar. Baş hakem 
mikro! on başında seyircileri de
vamlı surette meşgul ediyor. Sı.. 
rasmda nUkteler, latif eler yağıyor. 
Yarışlar sırasında güzel havalar 
çalmıyor. Sonra ciddi mUsnbak~ 
lar arasına tuhaflar karıştırılmı§. 
Bu sayede en mühim bir milli a~ 
letizm müsabakasında bile görül· 
miyen devamlı alaka temin edile
bilmiş. 

Hava okulunun ilk atletizm mU. 
sa bakasında su neticeler alındı: 

100 metrelik koşuya karışan 8 
kişiden 268 Ali 11 3/4 saniyede 
~irinci geldi. 

400 metreyi 11 müsabakacı ara· 
sında 271 Muharrem 1 dakika 18 
saniyede kazandı. 

110 metrelik manialı koşud.. 

275 Mehmet 16 1/5 saniyede bi· 
rinci geldi. 

1500 metrelik koşuyu 223 Mu
zaffer 4,45 dakikada kazandı. 

400 metrelik bayrak koşusunda 
birinci sınıf 1 1/5 dakika içinde 
galebe etti. 

Halat çekme müsabakalarım plo 
taj bölUğü 27 saııiyede kazandı. 

Yüksek atlamada 268 Ali 1,62 
metre ile, uzun atlamada 202 Nl· 
yazi 5,70 metre ile birinci geldi. 
Gülle atmayı 303 Necdet 9,65 met. 
re ile kazandı. 

Davutla Golyat 
Boks mUsabakalaıı daha ziyade 

gösteriş mahiyetinde geçti. 55 ki· 
loluk, küçük cüsseli Turgut 
ile 75 kiloluk uzun boylu Ni
yazi arasında latife tarzında yapı
lan maç seyircileri çok eğlendirdi. 
Turgut, kocaman arkadaşının sık 
sık bacakları arasından geçerek 
ispenç horozu tavriyle yaptığı hU. 

fT ,füfı:m AAhifevi ~evirini.z) 

tlr. Talebe arasında da cezaya la
yik hareket yok gibidir. Meslek 

... _,
:4.tletizm müsabakalanndan 6ir görünüf 

• 
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1 İzmir Sanat Enstitüsünde IZMITTE 
SITMA 

KALMA 
, İzmit, (TAN Muhabirinden) - lzmitte sağ. 
lık davası dikkati üzerine toplıyacak kadar ha
raretli ve ileri bir manzara göstermektedir. 
Körfezin eskiden beri naıibi münhasıran sıtma 
iken bu vaziyet bugün değişmiş ve yerine bo) 
bir sağlık kaynağı hakim olmuştur. 

Geçen yıl Sıtma Mücadele mıntakasmın işgal et
tiği sahada 325 köy ve 158043 nUfus vardı. Ilk yaz 
devresinde 95021, son yaz devresinde 65289 olmak 
Uzere 170310 insan Sıtma MUcadele tabipleri tara
fından birer ~irer, muayene ve tedavi edilmişlerdir. 
Dalak endeksi 8,4 de düşmUştUr. llk mUcadele baş. 
ladığı günlerde bu mikdar ytizde 50 idi. 936 yılında 
Merkez Llı.boratuarmda 49934 kan muayenesi yapıl
mış, 3715 müsbet netice bulunmuştur. Kan endeksi 
yüzde 6,4 de düşmüştür. 

lzmir Kız Sanat Enstitüsü, bu sene de birçok mezun verdi ve bu münasebetle 
Enstitünün bir yıllık çalışmalarını gösteren bir sergi açıldı. Yukarıki resimde1 bu 
sene mezun olan kızlarımızı, Enstitüde çalışırken görüyoruz. 

Bu mikdar mücadele b~larında yüzde 25 idi. Izmit 
Sıtma MU'cadelesinin en büyük muvaffakıyetlerinden 
biri de budur. Geçen sene 28122 kişi sıtmalı ve dalak 
lı görUlmUş, bunlar eski ve köklU sıtmalı oldukları hal 

İDAMA 

AHKÜ 
OLDU 

Kütahya, (TAN) - Bundan Uç 
ay kadar evvel, pekmez pazarındaki 

dükkanında on üç yerinden bıçakla
narak öldürülen hırdavatçı Mustafa
nm katillerine ait dava bitmiştir. Nal. 
bant Mustafa idam, diğer suçlu Arif 
altı sene ağır hapse mahkum edilmiş
lerdir 

i i Çoc k Öldü 
Silifke, (TAN) - Evlerini badana 

f'tmck için Toprakkııleye gidip beyaz 
toprak kazan Kevkepl!nlı 15 - 16 
yaşlarında iki kız çocuğu, yıkılan top 
rak yığınları altında kalıp ölmüşler-
dir. 

cumlarn, Niyazinin nakavt rolleri
ne, her ravunttan sonra. ba
şına dokillen kova kova soğuk su
lara, hele küçük yavrular bayıl
dılar. 

Yumurta koşusunu karargahtan 
Halit 16 saniyede kazandı. 

G'üreş gösterişleri çok heyecanlı 
oldu. Hava okulu yaman güreşçi. 
ler yetiştirebilecekler. 

Çuval koşusunu 278 Hilmi 29 sa
niye 3 metrede, ipliği el dokunmadan 
ağızda toplamıya ait cimkana yarı
şını karargahtan Halit kazandı. 

Ömer Rızanın rakibi 

Bir aralık mikrofon Ömer Rıza
nın İstanbul radyosundaki konfe
ransının radyo ile alınıp verilece. 
ğmi haber verdi. Bundan sonra a
r apça bir konferans ~aşladı. Her 
kelimesinde elif ve liı.m eksik de-
ğil ... Ömer Rızaya mükemmel na
zıre yapılmış. Fakat bu arapçayı 
çocuklara varıncaya kadar herkes 
mükemmel anlsıdı. Ömer Rızanın 
kaideye ve lisana. uygun bulup 
bulmıyacnğına pek emin değilim. 

Konferans veren bin marifetli 
r adyo öğretmeni idi. Mektepte bel
li başlı kim varsa hepsi için bir 
dedikodu, lii.tife yapmak yolunu 
buldu. Mizah gazetelerinin hava o. 
kulunun kıymetli radyo öğretme
nini nyartmaması için tedbir al
mak lazım .. 

MUsabakalardan sonra sinema 
salonunda gUzel filmler gösterildi. 
3, 4 yüz kişilik zannedilen konf e
r ans salonunun 6, 7 yüz kişilik 
olduğu bu vesile ile anlaşıldı. Sı
caktan şikfıyete de meydan bıra. 
kılmadı. Buzlu limonatalar imdada 
yetişti. 

İşte Hava okulunun ikinci yıldö
nümü böyle teklifsiz, çok samimi 
bir hava içinde geçti. Yalnız bu tö
r ende bulunmak için Eskişehire 
~itmis olsam bunu zahmete değer 

~
ulurdum. Fakat hava yoluyla Es
isehre gidip ~elmeirten diğer ya
sermnyeleri de çıkb. 

Ahmet Emin YALMAN 

. 

1 Çalh Köprüsü 1 

Sıvııs, (TAN) - Geçenlerde seller 
tarafından yıkılan ı\•a - Samsun, 
Ka~ eri - Sı\'ns demlryollan Uzerkı
dekl Çallı köprU ti muvakkat bir e
ldlde yapılmı , bu suretle trenlerin 
aktarmnsız işlemesi temin olunmu .. • 
tur. Yukarki re imde muvakkat köp
rü~ ti görUyoruz. 

Baba ve Torun 

Sakarya nehri üzerinde yeni kuru
lan biiyük kÖJlrünün merasimle açıl
(]ığını yazmıştık. Hu resimde, kiiprü
nün açılma resmini görmek iizere ka
sabaya ~elen ~ aşlı bir köyliiyü tonın
ları ile bir arada göriiyoruz. 

• • 
lzmıtte 

Bir Hamam 

Yapılıyor 
lzmit, (TAN) - Burada bir deniz 

hamamı ve gazinosu açılmak Uzcre
dir. Bunun için Denizyollan idaresin 
den iki büyük duba alınmıştır. 
Başvekil geçenlerde 1zmitten geçer 

ken vali Hfımit Oskaya "İzmitliler 
denize giriyorlar mı?" diye sormuş, 
"yedi yaşından yetmiş yaşına kadar 

İzmirde 1 
d~ ihti~amla tedavi edilerek iyileş· 
mışlerdır. Bir yıl içinde 525 kilo kL 
nin, 66740 tablet tatlı kinin, 3602 tab 

Bir Vergi 

Kaçakçılı ğı 
lzmir, (TAN muhabirinden) -

Altmış bin liraya yakın bir vergi ka
çakçılığının tahkikatı bitmiş ve iki 
memur zannaltma alınmıştır. Hadise 
şudur: 

Evvelce şehrimizde mühim afyon 
ticareti yapan B. Kön adında bir ec. 
nebi vardı. Bay Kön, İzhlirde afyon 
ve pamuk işinden oldukça fazla para 
kazanmış ve yanında çalıştırdığı Mu
sevi Bay Daviçon adında bir memu-
runu birkaç sene evvel kendisine or
tak yapmıştır. Bu zat, bir milddet son 
ra işi tamamen Davlçona bırakmış 

ve kendisi aldığı bir pasaportla Av
rupaya gitmiştir. Daviçon yalnız ba. 
şma bir mUddet işe devam etmiş ve 
!:ıir hayli para kazandıktan ıonra da 
bir Pasaport alarak Pıırise gitmiştir. 

Yapılan tahkikatta Bay Könle Da 
viçonun kazan'ç vergisinden dolayı 
:Maliyeye 595d0 lira borçlu bulunduk 
ları anlaşılmıştır. 

Emniyet müfettişlerinin yaptrkla
n tahkikata göre, Bay Könün pasa
portunun, maliyece ilişiği kesilmeden 
vize edildiği anlaşılmıştır. Bu suret
le 59500 liralık kazanç vergisinin tah 
siline mani olmak suçile halen Çan
kırı. ~mniyet memuru bulunan ve o 
vakit merkez memuru olarak İzmir 
Emniyet MüdUrliiğü birinci kısım re. 
isliğlni yapan Bay Yaşar Albaıar 
hakkında. tahkikat evrakı hazırlana
rak Vilayet idare heyetine verilmiş
tir. Dahiliye Vekaleti müdiran encU
meni de suçun lüzumu muhakemeyi 
icap ettirir mahiyette olduğunu tes
bit etmişlerdir. 

Bay Daviçonun Bay Kön'den c:;ok 
sonra aldığı pasaporta ait beyanna. 
menin Maliyeye gönderildiği, fakat 
o sırada yeni Maliye şubesi tahak
kuk memuru bulunan Bay Halilin, 
"vergice ilişiği yoktur" kaydını koya
rak bu beyannameyi iade ettiği an
laşılmıştır. 

Şimdi Aydında varidat müdUrü o
lnrııit vazife gören Bay Halil hakkın. 
da da tüccar Daviçonun vergi borcu
nun tahsiline mani olmaık suçundan 
Defterdarlıkça tahkikat yapılmakta
dır. 

her İzmitlinin denize girmesini" tav
siye etmiş ve "girecekler. Hazırlık. 
lar yapıyoruz" cevabını almıştır. 

Akyeşil ve ldmanyurdu spor klUp
leri de deniz sporlan için kuvvetli 
ekipler vUcude getirmeğe çalışmak
tadırlar. 

Kağıt fabrikası memur ve mUte
hassıslannın istifade ettiği kik, san
dal ve kotraların sporcular için ge. 
tirtildiği söyleniyor. Maamafih bun
lardan memur ve mütehassıs Bay ve 
Bayanlardan başkasının istifade et
tiği şimdilik görülmemektedir. 

let arsenik, çelik ve •tininden mürek
kep kuvvet hapları verilmiş ve 1328 
de kinin şırıngası yapılmıştır. 

• 
Köylerde Doğum 

936 senesinde köylerdeki ölUm ve 
doğum mikdarlan da muntazaman 
toplattınlmıştır. Sıtma mllcadelesine 
dahil olan köylerde geçen sene 4891 
çocuk doğmuştur. Köy nUf.usuna na
zaran binde nisbeti 43,43 tür. Muhte
lif hastalıklardan muhtelif yaşlarda
ki ölUm mikdarı da 1850 dir. Bir ya. 
ştnı doldurmadan ölen çocukların 
yüzde nisbeti 10 dur. Bu nisbet en 
roedent memleketlerdeki çocuk ölüm 
leri ile mUkayese kabul edecek bir 
derecedir. 

Kocaelinde sıtmanın kalkmasına 

btiyilk bir A.mil de Çeltik ekiminin 
ınen'idir. Bundan başka bataklıkların 
kurutulması yolunda başlıyan bUyUk 
enerji çok kıymetli ve feragatlidir. lz 
. mitte bugUn eski mektallerin üzerin
de sapan işliyor. Arpa, buğday, mısır 
ve yulaf istihsal ediliyor. 

Tekirdağ 
İskelesi 

Tekirdağ, (TAN muhabirinden)
Kasabanın önündeki deniz çok sığ
dır. Rüzgarların tesirini kesecek 
5 - 6 metrelik 'Jir mendirek bu işlek 
limanın en mUhim ihtiyaçlarından 
birisidir. Ayrıca gemilere mal verme. 
ği kolaylaştıracak bir iskele ile rıh
tıma lüzum vardır. Bu eksiklerin ta
mamlandığı gtin, Tekirdağm bir kat 
daha ehemmiyet kazanacağı muhak
kaktır. 

Kasaba ve civarının tabii zengin
liği çeşitli ve boldur. Şimaldeki A. 
yaspaşa. ormanlığı, vilayetin başlıca 
ağaçlığıdır. Cenup kıyıları boyunca 
uzanan zengin linyit madenleri var
dır. Fakat bunların kalôrisi azdır ve 
ancak iptidai şekillerde istifade edi
lebilmektedir. 

Amasyada 
Atatürk Günü 

Amasya, (TAN) -Atatürkün Amas 
yaya ilk ayak bastıkları günün yıldö
nümU hararetle kutlulanmıştır. 

Bu münasebetle Halkevi gençleri 
"Sakarya,, piyesini temsil etmişler
dir. Pek çok rağbet gören bu piyes 
ertesi gün tekrarlanmıştır. 

Şimdiye kadar büyük bir faaliyet 
gösteremiyen Halkevinin bundan 
böyle canlı çalışmalarda bulunacağı 
anlaşılmaktadır. 

Aydında Bir Seyyahın 
Konferansı 

Aydın (TAN) - Herman Kolp is
minde bir Alman seyyahı buraya gel
miş, projeksiyondan da istifade ede
rek Finlandiya, Polonya, İskandinav
ya, Cava, Sumatra ve Japonya hak
kında bir konferans vermiştir. 
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Optamin kullanınız! 
Saçlarınızın kıll na hata gelmez! 

110ptamin,, saç eksirt ba§ka 

mUmasil iH\çlar gibi terkibi meç_ 
bul formUllerle değil halis vita
min cevherinden yapılır ve bu 
kudretile hcrşeyden evvel saçla-
rın dökUlmesine sed çeker. 

Saçların dökUlmesi, guddele
rin zayıflamasından ve artık kıl 
lan yaşatmamasmdan ileri gelir. 
l§te Optamin bu guddelere can 
aşılıyarak derhal kuvvetlendi

rir. Bu suretle saçlar gUrbUzle. 
şerek yeniden hayata kavuşur. 

"Optamin,, kepekleri temizle. 
mekte, saçlara revnak vermekte 
de şayanı hayret tesiri haizdir. 

Mutlaka tecrübe etme isi ·z ! 
"'::.( ..... ·:, .. ':: .· .• •' .i. . . . ,·. 

K dınların Gençleşti-

ril~elerinde Bir Mucize 
DUnyanın en bUyUk profesörleri 

genç ve kuyvetli hayvanların höcey 
relerinden çıkardıkları özü insanlara 
aşılıyarak ölen kuvveti ve hayatı 

.iade ediyorlar. Ayni esas Uzerine 
genç ve dinç hayvanların cildlerini 

besleyen höccyrelerin ifraz ettikleri 
o kıymetli özü vesaiti fenniye ile ikin 
ci bir koruyucusu olan acıbadem 

yağı ile imtizaç ettirilir. Yağlı ve 
yağsız Hasan Acıbadem kremleri el
de edilir. YUze, cilde sürüldüğü za
man muayyen adaleler gerilir, yüz
deki çukurlar bUyUk düzen alır. A
çılan mesamat kapanır. Cild eJa.sti· 
kiyetini kazanır. Çil ve lekeleri kö· 
kUnden temizler 60 yaşında bir ka
dının bu krem ile buruşuk ytizUnU 
genç ıbir kızın cildi kadar tazeleşti -
rir, ve dUzgünlcştirir. Bu hal tecrü
be ile sabittir. Hasan acıbadem krem 
leri çirkinleri güzelleştirir ve ihtiyar 
lıırı gençleştirir. Kadınlara füsunkar 
tatlı sıcak bir cazibe verir. Cinsi ca
zibeyi ziyadeleştirir, fakat acıbadem 
yağı kremini yapmak çok güç olup 
bu bir sanat ve fen meselesidir. Bazı 
ıtnyatçılar acıbadem esansını vaze
lin ve buna benzer yağlarla karıştı
rarak acrbadem yağı kremi altında 
satmak isterler. Cildinizi acıbadem 

yağından yapıldığı asla malfıtn ol
mıyan acıbadem yağı kremlerinden 
koruyun, Aksi halde yüzün esmer -
leştiğini ve tüylendiğini görürsünüz. 
Yağlı Hasan acıbadem kremini ge
ce yatarken yağsız Hasan acıbadem 
kremini sabahları kalkınca yilzleri· 
ne süren her Bayan cildlerinde i'.:>u 
büyük değişikliği göreceklerdir. Her 
gece Bayan teninin güzelliğini, şeffa.
fiyet ve letafetini ancak bu Hasan 
kremlerile idame ettirebileceğini u· 
nutmasm. 

~--------------' 
KAR DOL 

Bu adamı canından 

bezdiren §ey 

GR iPiN 
i tecrübe edinciye 

kadar çekmeğe mah

kum olduğu ağrı ve 

sızılardır. 

G R 1P1 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser. 

GRIPI N 
Romatizma, sinir, adnle, bel ağrılan'" 

na karşı bilhassa müessirdir. 

G R 1P1 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıklarm· 

dan mütevellit bütün ağrı sızı ve 
Sancılan geçirir. 

Zührevi ve cilt hastalıkları 
•• 

Slikfın ve istirahat veriyor. A sa. 
bi buhranlan geçiriyor. Her ec

zaneden re~eteslz tedariki 
milmkUn ı or. Hayri Ome 

1 Oğleden sonra Beyoğlu Ağacanıi 
---------••; ı karşısında No. 133 Telefon :43585 

SiNiR DAMLASI 

Bir Korucu 

Yaralandı 
lznik (TAN) - lnikli köyünUn ko

rucusu, buğday demet yığınlarını yi

yip tahrip eden bir merkebi tutmuş, 
köye götlirUlen merkebin sahipleri 
Hasan ve oğlu Osman önüne çıkarak 
hayvanı zorla almak istemişlerdir. 
Neticede korucu, baba ve oğul tara. 
fından sağ kUreğinden ağır surette 
yaralanmış, Bursaya hastaneye gön
derilmiştir. 

KiLiS ELEKTRlCE 
KAVUŞUYOR 

Kilis (Tan) - Elektrik enstallasyo 
nu bitmek ilzeredir. Kısa bir znman
içinde Kilis elektriğe kavuşmuş o
lacaktır. 

Edirne Belediye 
Reisi Değişti 

Edirne, (TAN) - Bir seneye ya· 
km zamandanberi Edirne Belediye 
Reisliğini vekaleten ifa eden eczacı 
Ferit Çardaklı istifa etmiş ve istifa· 
sı kabul olunmuştur. Fevkalade iç• 
timaa çağınlan belediye meclisi, re
isliğe eski reislerden Şerifi seçmiştir· 

Maraşta Tef ·şmer 
Maraş, (TAN) - nçelerde teftiş· . ,.e 

te bulunan Defterdar Adil Gıray 
Eloğlu civarında bazı tetkikler yapıı.· 
rak baytari vaziyeti mahallinde gören 
Bayta.r müdürü Haki Yazıcı nıerlc~~ 
ze dönmüşlerdir. Vali vekili Refı f 
Noyan, Elbistan - GöğsUn şosesini tc 
tiş etmiş, uğradığı köylerde görU<ı.,,e 
ler yaparak bir talepleri olup olIJlll: 
lığını köylülerden sormuş, istekler• 
ııot etmistir. 
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No. 84 Yazan: Zi)'CI Şalıiı 

FIRSAT CIKTI 
Buğday 

v·e Kuş 
BARSAK IHRACATI 
iNKİŞAF EDİYOR 

Derhal lsE 
1 

Bas lamalı 
1 

(Ehi. Müslim.) in Horasanda ar
tık mutlak olarak hakimiyet tesis 
ettiği günlerin birinde, bu manastı
ra. bir genç kızla bir kachn iltica et
lllittir. Bunlar, manastırın başrahi
bine müracaat ederek ona: 

- Biz, büyük bir f eli.ketten kur
tulduk. Başımızdan geçen şeyleri, 
lbndi size izah edecek vaziyette 
deiUiz. Bizi, ve yanımızda bulunan 
old1*ça mühim servetıınizi muhafa 
la ediniz. Belki günün birinde size 
faydamız dokunur. 

Demi§lerdi. 

M anasbrm başrahibl, gllnUn 
birinde bu servetin kendisi. 

ile intikal etmesi ihtimalini düşüne 
l'ek bu genç kızla genç kadını ma
llaltmn kadınlara mahsus kısmına 
llımltı. Ancak, bunlar Hıristiyan 
olmadıktan için, mühim bir ücret 
lllukabilinde kendilerine bir daire 
&1l'Jlmıltı. Bu genç kızla bu genç 
bdm, o dairede kendi dinlerinin L 
1inleri ve kendi hayatlannm §8.l'Üa 

n igbıde yqıyacİı.klardı. 
Gibıler, aylar ve seneler geçmiş

ti. Ba meçhul kız ve kadının vazi
,.U deillmemişti,yalnız, kim olduğu 
belli olımyan bir &dam, ayda bir ke 
re gelerek bunlarla gizlice birkaç 
llU.t görüşmekte, ondan sonra da 
Jtne sessizce çıkıp gitmekte idi. 

Bunlar, kimlerdi?.. Ve bunlann 
ltrafııu bilrtiyen esrar perdesinin 
~. neden ibaretti? .. Biz bunla

kmaca nakledelim. 
lıftltmm, 1tenft! "1'taya a~ 

lr lalDaD; Horasan krtası, Emevl 
htlkbıetinin bir vilayeti olmakla 
'beraber, civarındaki köyler de bi. 
l'er derebeyinin elinde idi.Bu dere
beylerine (Dihakin ( denilirdi. 

Bu derebeylerinden (Yahfi) Bey 
(D&tkuyu) denilen bir köyde ika
lbet ederdi. Burası ; o tarihte Hora
lanm merkezi olan (Merv) yolu üze
tbıde idi. 

Y a1ışi Bey de, diğer Iran Tilrk 
beyleri gibi, Emevilerden 

llefret eden bir (Ehli beyt) taraf
tan idi. Nitekim Ebi Müslim işe 
bqıaruğı zaman, Yahşi Beyin yar 
dımıanndan çok istüade etmişti. 

Ve bu münaseebtle, aralarmda da 
Oldukça kuvvetli bir dostluk vücu. 
de gelmişti. Yahşi Beyin, (GWnar) 
lmninde, son derecede güzel bir kızı 
~eh. Bu kız, EbA. Müslimi sevmiş
ti. Ve, uzuıı müddet bu hislerini 
a&ptetmeye muktedir olamıyarak, 
Cllntln birinde bir vasıta ile bu aş. 
Qıı Ehi Müslime bildirmişti. Ebl 
lluaum, bu habeti getiten vasıtayı 
bllynk bir dikkatle dinledikten son. 
l'a, )tne btlyllk bir soğukkanldılcla: 

- Bilyllk işlere atılantar, herşey 
den evvel kalplerini kadınlara ve 
ltklara kapamalıdır. Bir karım var 
O bOe bana ağır geliyor. Beni gı_ 
hben aeven o kıza söyleyiniz; ben
c1en ümidini kessin. Kendisini mem 
lllUı edebilecek bir başkasmı se'v
lln. 

Diye, cevap vermişti. 
Ebl )(Halimin bu cevabı, kua çok 

'in- gelmişti. Bunu, kendisi için 
'bır hakaret tellkki etmişti. Bu acı
h dayanamamış; nihayet hastalan 
lllllb. Kızım pek çok seven Yahşi 
Bey, telAp başlamıştı. 

Kmn dadısı Reyhane, ihtiyar e
fendtatnin haline acımıştı. Onu bir 
k•ye çekerek, kızının hastalığm
clald 1ebep eri anlatmıştı. 

Yabfi Bey, derhal kmnm odası-
11& gitmiş: 

- Kumı ! .. Evlenecek çağa gel • 
llalt olduğun için, senin birini sev • 
-..S.. ve onunla evlenmek isteme-
111 gayet tablt görUrUm. Ancak §U 

- ki, 11eveceğiıı ve evleneceğin a-
dam, senin kUfvUn olmaqdır ... E. 
lal llllallm, daha dünkü c.!ocuktur. 
•bedan mahrum bir halde, eller 

Yemi 
Barsak tlcaretlmhln lnldpfı lçia tllccarlanmm anmada ~ra.ıne

ler yapdmıştır. Barsak ihraç edelller, Avrupa ve Amerika plyaaala. 
rmda dünyanın lklncl derecede gelea b&rsaklanmna rakip olan A V\18-

tralya ve Arjantin mallanna kartı Ttlrk ~itina ile lşlea
meslnl t.emlne phpeaklvdır. DtiDyuuD en iyi bal'llaldan BasJlllUD 

DUn zahire borsasına yalnız 14 
vagon buğday gelmiştir. Gelen mal
ların ek~risi satılmıştır. Yumuşak 
buğdaylar 4,35 • 5,25 kUl'W} arasında 
fiyat bulmUftur. Yalnız Polatlının 
ekstra ekstra ve 1-2 çavdarlı buğ
daylan 6,35 kuruştan müşteri bul-
mUftur. Sert buğdaylardan Bira mal
lan 4,25-5 kuruş arasında verilmif 
ve Polatlı ekstra ekstra 1-2 çavdar
lı sertleri 6,25 kuruştan satılmıştır. 

Dökme arpalar 3,10-3,25, çuvalla ar
palara 3,35, çavdar 3,30, yulaf 4,10 
kuı'Uftur. Dtln kilosu 7,25 kuruştan 
elli ton kuşyemi satılmıştır. Piyasa
nın vaziyeti isteklidir. Fiyatlar umu 
miyetle evvelki günün aynıdır. 

Kalmak koyunlal'llıdan almmUtadır. 

"Hafız Ali .. 
ismi 

Değiımedi 

Ddnd derecede 'I'llrldyenln 
kanmu koymılarmm barsakJa. 
n plmekt.edlr. Banlar gen.it w 
n, u, 26 mlllmetreUk kalibreli. 
dlr. En fula lll'Ulle Almanya, 
Amerika, Çekoslovakya, Avus
turyaya lhrMat yapdmaktadır. 

Senellk lh.raeat 200 - 2liO bin 
kilo arumd&clır ki bir mDyoo u. 
ndMi fada kıymett.edlr. Arjan
tin ve Avustralya banaklan bL 
dmkllerden yttme otuz nlsbetln
de aem olduğmıdan Amerika pl
yeHsmı iatmU§tur. Fakat kall
t.e itibariyle çok düşttkttlrler. 

Bundan dolayı barsaldammz .A. 
merlkacla iyi mtl§t.erl bulmakta
dır. mühim bir vazife ifa etmektedir. 

Fakat bu işi başarabileceği henüz 
belli değildir. Belki de bu uğurda 
mahvolup gidecektir. Kendini, böy
le akıbeti meçhul bir adama bağlı
yacağma; ,eretimizıe, servetimizle, 
mevkümizle daha münasebet ala -
cak birini seç... Meseli., Kırman! 
zadenin oğlu, Ali. .. Bu gencin, ya
rın bir hükümdar zade olması, çok 
muhtemel ..• Bugün Emevi büldime
tine isyan eden Kirman! zade, eğer 
vali (Nasır bin Seyyar) ı mağlup 

acı bir intikam tebe&Silmile gi1l -
müş: 

Borsada 
Satışlar 

Değişmedi 

Sofya, (Tan muhabirinden) - t)'. 
zilin ihracatı için hazırlıklara başlan
mıştır. Bulgaristandan Avrupaya 
her yıl ihraç edilen "Hafız Ali,, üzüm
lerinin ismi etrafında büyük gürtıl
tüler olmuştur. Bu üztlme en müna
sip ismi bulana iki bin leva ikramiye 
verileceği ilan edilmiştir. lsiıtı değif
tirme müsabakasına birçok kimseler 
girmiştir. Neticede birçok isimler a
rasında "Bolgar,, adına birincilik ka
zandırılmıştır. Fakat bu isim de be- "~~.,,_,""""~~~~~~'"" 

- Artık vakit geliyor. 
Demişti. Ve .. köle Yusuta şu em 

ri vermişti: 
Sındırgı da 
Mahsut iqi - Kimseye görünmeden, Basra 

ya git. Haricilerin reisi (Emir Şey
ban) ı bul. Vaziyeti anlat. Benden 
bahset. Eba Müslimden intikam alı 
nacak zaman geliyor. Bana yardım 
edecek bir adam göndersin. 

ğenilmemiştir. Vaktile Anadolu~ ı 
Bulgaristana bir Türkün getirdiği 
ve kendi ismini verdiği bu i1ztlm ne
vi, yine eski adı ile kalllllf oluyor. 
Bunun en mühim sebebi, mUstahsıl
lerin itirazı olmuştur. Şimdiye bdar 
"Hafız Ali,, diye tanınan tızllmlerin Smdırgl (TAN) - Bu sene ~ 

edil mızın zirai vaziyeti çok iyı' d1r. But· 
rag•betten d\lteceğinden endi,e -

day ve dig· er mabauli.t ~reketlidir. 
DUn borsamızda hiçbir fevkalide- miştir. Vaktinde yağmur yağması; swsam. 

1ik olmamıştır. Gerçi Paris telgrafla- pamuk, mısır gibi yazlık zerlyatm da 

Y usuf, derhal Basraya gitmiş nnda Tl1rk borcu 261 frank açılış ve Bulgaristancla müsait inkişafını temin etmiştir. 
eder de (Merv) e girerse, derhal 
hUktlmdarlığmı ilin edecek ... Aca
ba o zaman Ebi. Müslimin hali ne 
olacak? .. Vlkıa ben bugün bu Ho. 
rasan köylüsünün yUzUne gUlüyo _ 
rum. Ona yardım ediyorum. Fakat 
bunlan, onun şahsı için değil.. Giz
li Halife imam lbrahimin emrine 
itaat et.mit olmak için yapıyorum. 
Daha doğrusu, buradaki servetimi 
ve ev ilmi tehlikeden konımaya 
çalışıyorum, demiş.. Kızmm fikri
ni. Kirmani zadenin oğlu Alinin 
taratma çeldirerek, iki gen~in ni
f&nlanmalarmı temin etmişti. 

ti. Emfr Şeyban ile ,buluşa- 261 frank kapanlf gelmişse de bu Pa Bir, iki gtıne kadar tütün kırımı 
rak Gülnann verdiği emri aynen ris borsasındaki a.lı9 verişten ileri Ziraat Q daları "'··'·"'acaktır. Tütünler çok nefis ve 
söylemi ati. uaffM3 

-y gelmektedir. Borsamıza arbitraj su- Bulgar hükfuneti mtlhim ziraat temiz olduğu için zürra aevinmekte-
Hayat ve hidisatm bu kadar te- retile bin kadar Türk borcu gelm~ş mmtakalarmda yeni ziraat odalan dir • • 

beddill ve tahavvülüne rağmen, ve ıaıımu.tır. Bu sebeple sabahleyın t kili . . bir kanun netretmiştit'. Alhnovada malaaal bereketli 
(Harictıer) daha hAl1 eski dava ve 18,25 liradan açılan bu hisseler 18,10 1:~7 .:!:inde Sofya, F)libe. Rua. BUrhaniye, (TAN) - Bu sene aı.. 
lddialarmda sebat etmektelerdi. liraya dtll}mu..tttr. Anadolu milmes- k PU Varna Burgu EBJd. tmovada ttttUn, buğday ve diier Jm. 

Bunlar; tül, (lmam. Ali) zama silleri tlzerinde biraz fazla ısa:uş ya- =~e=~k \be~ yedi -t ocla- bubat çok bereketlidir. Çalıfkan al· 
nındanberi ortaya attıkları fikri el- pılmıştır. Bu ytlzden mümessiller 40 sı ihdas edilecektir. Ziraat odalarmm tmovalılar, zeytin mahsulünün de 
an şiddetle müdafaa ediyorlar: kuru9 kadar dUfmU, ve 43,80 lira da daimi ı:uarafları ziraate elverilli ,.,. pek bereketli olduğunu söylem~ 

- HilA.fet, batıldır. Peygamber, kalmı,tır. Tahviller .0,.0,. hı.ıeler raztnlt ~an •lman.Jr 20 dlrler. Yeni senenin ilk arpa ma-~ 
~Slürken Halife bırakmamıştır. ~ 24,10, Ergani 95, Sivas - Erzu~ santimlik bir vergi ve hükfunetin ve- lU merasimle satıp ç*anlınıştır. 
llfet namı altında hakimiyet icra 96,5, Merkez Bankası 87, Aslan çı- v. dun t h • tından yapıla-
edenler, halka zulmetmekten bat- mentosu 13,25 liradır. Frank kıyme- recegı ys:r ~sısa Yumurta ihracatmuz 
ka birşey yapmıyorlar. Ve islAm tini muhafaza etmektedir. Bir ster- caktır. y urta ibra tı azar azat 
clıniasmm fikirlerini, pbmlar ar- \in Paris borsasında 110,88 frank- ı••••••••••••••••••••••••ı um ca afta l hula 

Aradan çok zaman geçmeden, kasından si1ıi1klüyorlar. Emeviler, tır. Osmanlı Bankam hisseleri 457, LiMAN HAREKEnERI devam etmektedir. ~u h ~ 
Y elektrik tlrketi 1290, SüveYf kanalı gönderilen miktar yüz elli san 

ahfi Beyin bu iki yüzlU Ab!>asiler, Aleviler ı ''; hepsi de ... n•• ..... • .... •• • • ••• dardır. Bu :ywnurtalann iyi cins 'V9 
siyaseti, korkunç şekillerle netice. ayni şeylerdir. Bunların hepsi de, 24980, Royal Doyç 5264, Fransız Bugtln llmammlM gelecek vapur. l4.W taneli olan sandılclan 1500-1 
lenıniştl. Yerinde an.ettiğimiz gibi, şahsi hırs ve menfaatlerini tatmin rantı 66,75, yugoslavya rantı 220 lar: kuruş arasında satılmıştır. 
(Merv) öntlnde yapılan harplerde, etmek için lıilifet makamma geç- ft~ur. · Bir sterlin 624-626 kuru,- Saat: 12 Aksu Karad:-!'1':.,:_E! Au..n F•ıyatlan 
l&Ziyet tamaıniyle Ehi. Müslimin mek istemektedir. <Artuae. \'U') Kocaeli Madanyadan, """' ~· iTi 

!:11a:e ~~:. ~~~b~~~tu1:: 1 L o k M A N ~~ Baan:=.:...rmmıu gidecek w-
miş .. Horasan lılkimiyeti, tama.mi- ~ .. ~::~'i parlar: 
le EbA tlsllmin eline geçmişti .. Ve • . • · t ·· .. :·»:·: sut: 12 Vatan Karadenlse , 9.30 yükselen Ttlrk altın lirası 1046 kurQ.: 

nihayet, SUleyman Kesir meselesin ~:::~~-: .. ·:=-..~. '"""°'
0

' .. :-:.. M • K 1 M N u&n• •-u-, Q •n n-_.__ ·-..11----- .. dn--n ... Ur. T .. ...;1i. altm liraal um ····-~·.·.-. ... ·.·~·:-.:-:·:«-:, •• ~-·· ··~· ~ & ......... .., o,ov ...-... ......,_J_, v- .1.i9&&&U9"' .&&.a6A&AAf 

de Yah§i Beyin iki yüzlWüğil de ~:~;:~=~-~=~:~s~:=.~:c: ... ~~=~==-:::e~.: • 20 Sadet Bandmnaya, 10 Enuram Napolyon 930, Rua 1200, Alman nr.; 
meydana çıkarak onun kafası da, 11'8'. G ı 111 T L ~ R -·"'·§~··:-:·· Menine. 

81
1100 kurUŞtur. 

Eba Müslimin kılıcı ne kesilmişti. \t;J '-' .::::= 1 ~ ·:·: ...... ~: .. =:::-c:=~ - -----------. 

at;.~f==:= Söğütteki Ceviz Ağaçları . _ZA .......... H ..... lsRn:urE ..... a:anı:aı r 
semlemişti. Fakat bu zeki ve cUret Siz de benim gibi, bllmlyordUJ· hk 111Jmsu Verdigbıden ~ da o 
kir im, nihayet EbA. Müslimden eana öğrealnls: 8ölttt taraf1arm. adi vermJller-

BORSA 
23 HAZIR.AN ÇARŞAMBA 

PAB.ALAB 
lntikam almıya karar vermişti. Ve da ceviz .pçıan çokma,. Bana Balbald "9Vb alacmm çıkardığı B o R SA S 1 
'tunun için uzun uzadıya d\lŞO" Oradan T. O. barflerlle ima edm kokallm 1mMa baygınlık verdlgl 
m.üş, kendince bir plln tertip etmi" bir okuyucamm blldlrlyor. (Orada 11mdl7e bdar femaı bir Rareftft la. 
ti. işte, bu plln neticesi olarak, da. ceviz ağaçlan bol bulunuyorsa 8ö- bat edlJememlltlr. 7.aten Utla p. _..._....,_ ... «ar......., 
dısınl yanma alınış; bütün serveti- iüde ... Cevls ....._itler?) iri ()öl de cevla aAwma kimseye 23, 6, 937 
nl ild demir Bandığl yerleştirmiş.. Saym okayaeumm, hem bunu ba sarar wrdlllne ... nmadJğmdall "o- ftATIAB 
Gecenin birinde, ortadan kaybolu- ber verdikten, hem de: mm saran olsa olsa çoculdarm ee- Cinsi Af&iı 

1 
Yukarı 

vermişti. Ve doğruca K1ifeye gide- - Yazla blrllkte, g\bel ağaçta- vls dtlftlnnek için alaca attıktan K. P. 
rek orada birkaç gUn akrabalarIDID l'lll serbı gölgelerine aerUip yatma taflaım etrafa dtitmesladea Deri Buğday yumup.k 5 20 
yanında kalmış.. Ondan sonra da gibaler( de geldi- gelir.,, demitf;L Buğday aert 5 5 

K. P. 

izini kaybetmek için (Hind'in ma· Dedikten BODn, ceviz ağacoua al &ld ~ aslnu bizim -. Arpa ~vallı 3 30 
nastın) na çekilmişti. Unda yatmak ID8aDI fena ettiği .: ki tt1ı1ıÇJe balan db er1Jab1, yam Arpa dökme 3 17,5 

Fakat Gülnar; bu manastıra çe- ztlnün dop. olup olmadığnu sora- cada cevls elemek olan kellmenln u- Çavdar 3 30 
kilmekle, hayat ve hldisat ile ali- yor. OkuyacamllZWI baldo da var. b eekl ftrlderle yine Ttlrk nimadu Muar Beyaz 4 25 

k • • uf) i • •"""•• W'-!1611-..1.. dllln.31- lra...t. ..1- Pamuk 48 -kasını esmemiştı. (Yus smm- Bu söz aadece bizde değil, daha bir '1- llUll_.... uo -J-- g.,a 

deki sadık ve zeki bir kölesi, ayda çok memleketlerde de ltltDir. ee. mek ola Kar kellmealndea geldL Yapak kml 55 -
bir kere onu ziyaret ederek, mem· v1z aPa dikmek t.e ajur getirmez. iinl ve eevllln kabala kayıp bfon- Peynir beyaz 26 - 27 20 
leketin umumt vaziyetinden onu ha Ona kargalar cllker, diye de bir r.edJgl lçla öyle denlldlllal aöyler - Peynir ka§ar 45 - 48 -
berdar etmekte idi. söz vardır. 1nsan ceviz alaa dlL. ler. :awe, cevbı apmam ftıtanı G E L E N 

Gülnar; akıllı ve münevver bir bbbn Aaadoha olduğa için,,......_ Buğday 
kız olduğu için, hayat ve hadisatın mektea ~ de yum • aDI oemmı de Audolaa• Ege Tiftik 
biteviye akıp gitmiyeceğini biliyor- eak günlerinde cevls aPcmm 0 P- 4-111 k--.ımdald Karla "Mlllleke B. Peynir 
du. ikbal fahikasmm, artık en yllk al§ gölge111De lmreDIDelDek mtimldba tlada pbrmak ea keaUrme Jol· KB.tar 
seklerine kadar çıkan Ebi. Mtısli- değildir. luan o gölgede yatmayı dar. Muar 
min, gUnün birinde ayağı kaymak 18t.emese bile, biç olm•aa ot:unnayı G6ıt1Jonua• ki, aevgDI o1nı7u- Un 
ihtimali olduğunu dtıfünüyor .. Bil ister. Onun için o IÖZthl dogru o- ca, ents atacma l8Dat edllaa o fe.. Nohut 
ytlk bir sabır ve tevekkWle bunu lup olmadıp.u bllmek limndır. • ...._ esuea bir dil meleleaba- Pamuk 

Bu Yapak bekliyordu. ak, tlmd1 blse bir koeakan cı. çdmqta. şa-ıMd halde .,__ 
Nitekim, aradan birkaç sene ge- 9ÖZtl gibi görtblllne de ona kitaplar uh 7oktar, dlşeblllrls. 

çer geçmez, birinci Abbas halifesi da tablt edell lllfllhar bir ftloeel, l'üat, heldm• kolmlana f.ell-
(Ebulabbu) vefat etmiı, yerine Pltttaık olmuttur. Ji'lloaflfun yum- rl tahtada llOll llkttntt delD, daha 
Cafer geçmifti. Ve - yerlerinde ar- ima göre yunancada ceviz demek ilk 8&derlnt 116~. Blrctta 
zettlğimiz gibi • Halife ile Eb& olan(karloa)kellm-'Dln ub(bro9) par de ~ biri eev1s a. 
Jıltialim araamdakl sıddıyetlere da· • .........._ pllr. 811 da bayg& ima lalk1mwa• ...._ baJpallk 

DIŞ FIYATLA8' 
Bulday: Llverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vlnlpek 
Arpa: Anvers 
Jılısır: Londra 
Keten T.: Londra 

558 Ton 
36 Ton 
10,5Ton 
11 Ton 
U5 Ton 
61 Ton 
5 Ton 
3,5Ton 

22 Ton 

5,96 K. 
5,28 K. 
5,82 K. 

5,9 K. 
8,52 K. 
7,85 K. 

Sterlin 624,-
Dolar 122,-
Fratum Fr. 110,
Liret UO,
Belçika frangı 80.-
Drahmi 18,50 
Isviçre Fr. 570,-
Leva 20,-
FloriD 65,-
Kron Çek 75,-
Şilin Avuaturya21,-
lılark 28,-
Zloti 20.-
Pengo 21,-
Ley 12.-
Dinar 50,-
Kron laveç 30,-
Altm 1044,-
Banknot 255,-

Ç EK l EK 

,628, ..... 
127,-
114,-
125.-

84.-
23,-

575,-
23,-
68,-
84,-
23,50 
31,-
2:i.-
25,-
14,-
52,-
82,-

lCMIS,-
258.-

Londra 626,50 827.-
Nevyork 0,7893 0,78Tf 
Parla rl,6975 
ımt.no 1",9960 
BrWmel 4,87"3 
Atin& 87,23 
Cenevre 3,4433 
Sofya 63,8467 
Amaterd. 1,435CS 
Pral 22,8456 
Viyana 4,1995 
Kadrld 13,8866 
Berlln 1,9675 
Varwova U8" 
Budapeete 4,01 4. 
BUkret 107,1075 107 01 
Belgrat 34,4775 34,.a 
Yokohıma 2,742:5 2,74 
Jıloüova 2'.- 2' 
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Son Cinayeti"! 
srarengiz Düğümünü 

• ar teki BAŞMAKALEDEN?~ABAAT 

Sulh 
Yine 
Tehlikede 

Kimse Çözemedi •• en uz 
Bundan birkaç gün evvel Pariste esrarengiz bir cinayet vuku. 

buldu ve meşhur iki halyan mültecisi öldürüldü. Dünya matbu
atında uzun tefsirlere sebep olan bu cinayetin failleri hala bulu
namamıttır. Villalarının yakınında, ot) rın içinde bıçak ve kur
çunla delik de,ik edilmit cestleri bulunan iki ltalyan Carlo ve 
Sebastino Rosselli adlı iki kardeşti. 

(Başı 1 incide f 
gemısının; ortalığı karıştrmak ve 
gönüllülerin çekilmesine mani ol
mak için böyle tahrik edici bir hadi
se hazırlaması da hatıra gelebilir. 

Rosselli ailesi, Mussoliniden evvel 
ki Liberal İtalyanın zengin ve meş
hur ailelerinden biridir. Rosselliler 
dünyanın en zengin civa madenlerin
den birine sahiptirler. Ayrıca İtalya-
1'.lln siyasi hayatında da mUhim bir 
'l"ol oynamışlardır. ÖldUrUlen iki knr
tieşin amcalan Roma valiliği yap
mıştı. Anneleri ise, meşhur bir edibe 
idi. 

Bütün aile Liberal fikirlerin hara
retli taraftarıydılar. Meşhur ltalyan 
sosyalistlerile gayet sıkı bir müna
sebette bulunuyorlardı. Parise kaç
tııklanndan ~eri de Faşizm aleyhinde 
şiddetli bir propaganda mücadelesi 
yapıyorlardı. BUyUk servetlerinin 
yardımiyle hakikaten de F~izme ve 
Mussoliniye bUyUk darbeler vurabll· 
mişlerdi. 

SİYASİ CİNAYET 
Rossellilerin bir cinayete kurban 

gitmeleri, her tarafta bunun siyasi 
bir cinayet olduğu hissini uyandtr
dı. Cinayetin, meşhur Mateotti cina
yetinin yıldönümilnde oluşu ve cese
din yanında IUzumsuz yere ve sanki 
muayyen bir imza imiş gibi bir İtal
yan bıçağı bırakılmış olması ise, bu 
lıissi kuvvetlendirdi. 

Öldürülen iki kardeşten Carlo Ros
sclli, zenginliğiyle beraber çok ma
lumatlı b\r adamdı. 

Mussolini ltalyada iktidar mevki
ine geçtiği zaman bu aileye dokun
mak istememişti. Fakat Carlo rahat 
durmamış, tevkif edilmiş olan İtal
yan Sosyalist Partisi lideri Turatiyi 
~ir gece Liguria sahillerinden bir 
motöre atarak Korsikaya kaçırmış· 
tı. Bunun Uzerine Korsikadaki Faşist 
casusları Rosselliyi İtalya hUkumetl 
ne ha.her vermişlerdir. Carlo, İtalya· 
ya döner dönmez derhal yakalandı 

ve hapsedildi. 
ADADAN FİRAR 

Mussolini mevkii iktidara ge~in· Vıtte Carlo RoB&elli, altta 

Almanya, İspanya hilkumet li· 
manlarına karşı derhal müş

terek bir deniz nUmayişi yapılmasını 
istedi. İngiltere ile Fransa buna ta
raftar olmadılar. Bunun için karışma 
mazlık komitesi denilen pamuk ipli· 
ği yeniden koptu. Her türlü beklen • 
mcz hadiseler ~uhuruna. ve Avrupa
nın mukadderatının meçhul sahalnra 
sürüklenmesine yeniden meydan a
çıldı. 

Alma.nyanın, İspanya hUkOmetine 
karşı harp açmasından bile bahis 
vardır. lspanynya harp açmak de· 
mek, bugün zaten el altından deva.ın 
eden harbi açığa vurmak, ölçUsUnU 
büyültmek demektir, Böyle bir har
!>in korkunç bir cihan harbi doğur· 
ması muhakkak gibidir. İngiltere ve 
Fransa, Almnnyanın Akdeniz üzerin
de yerleşmesine ve münakale yolla
rına hakim bir mevkie çıkmasına se
yirci kalamazlar. 

Bugüne kadar defalarla oldu
ğu gibi, fena ihtimallerin önUne ge
cllebilccek mi? Galip ihtimal her· 
halde budur. Fakat vaziyetin karan
lık ve endişeli tarafları da olduğu 
inkar edilemez. 

Son Deutschland ve Almeira hadise 
lerinden sonra ortada değişmiş vazi· 
yetler vardır. Sovyet alemindeki hl
diseler, Almanya.da ümitler ve heye· 
canlar uyandırmıştır. Bilbaonun düş· 
mesiı İspanyaya ait ümitleri kuvvet• 
lendirmi§tir. Fransa.daki dahili buh· 
rnn dıı. ayni istikamette tesirler yap
mıştır. 

Her vesile ile görülüyor ki, Al· 
manyndıı bir itidal, bir de ifrat cere· 
yanı var. Bir aralık itidal cereyanı 

ot'talığa hiı.kim olmuştu. Baron Von 
Neurath Londraya gitseydi belki de 
itidal yollarında. ileriye gidilebilecek
ti. 

ce kendisinden evvelki hUkumetle- karısı ve çocuğu 
rin sivrilmiş bUtUn adnmlannı top- ı------------ B u seyahatin son saniyede 

tehir edilmesi iyi bir alamet 
değildir. Tehir için gösterilen sebep, 
kimseyi tatmin edemez. Almanya; 
fena hft.diselerin önUne geçmek ve 
dUnya sulhU bo.kımındal) derde çare 
aramak isteseydi Von Neurath bilA.
kis Londra seyahatini glizel bir fır· 
sat btllr ve lngiliz devlet adamlari
lc yUz yUze konuşarak Almanya için 
herhalde şerefll l;Jir çıkar yol bulur
du. 

lattınyor, Ucra adalara nefyediyor-
du. Rosselli de birçokları gibi Sicilya 
ynkmlanndaki Lipari adasına sUrUl· 
dU. Lfıkin az zaman sonra ora.dan da 

kaçtı. I 
Dün gelen Fransız gazetelerinde, 

Rossellinin yeğeni sabık İtalyan 
B:ışvekili Sosyalist NitU tarafından 
bu firar hakkında verilen tafsilatı O· 

kuduk. Firarda. en bUyUk rolü Ros
selllnln serveti oynamakla beraber 
bu adamın cUretine hayret etmemek 
elden gelmiyor. Nittinin anlattığına 
göre, Carlo, dört arkndnşile oturup 
uzun boylu, gayet sıkı bir muhnfn· 
za altında bulunan adadan kaçmak 
yollarını aramıştı. 

Bu arada, ufak bir zeplin yapmnğı 
, bile dUşUnmUştU. Nihayet, Tunueta

ki arkadaşlırrile, gizlice telsiz vası
tasile haberll'şmiş ve kuvvetli bir de 
ruz motörü tedarik ettirerek, her 
dakika nb~etçiler tarafından vurul-
mak bahasına kararlaştırılan günde, 
kayalıklnr arasında. çırıl çıplak bir 
halde motörU beklemiş ve on arkada 

le beraber yUzerek motörbota ulaş 
tıktnn sonra gece karanlığında kaç
mıştı. Binbir tehlike içinde başan· 
lan bu firardan sonra artık Pariste 
~ erlcşmişti. Artık bUtUn hayatını 
İtalya haricinden Faşizmle mücade· 
leye vakfetmişti. Rosselli yalnız 1tal 
~· n Faşizminin değil, bütün Faşiz
min dilşmnniydi ve bu faciaya han
gı taraftan bakılsa Faşizm parmağı 
g rülilyor. 

Dir Ta sildar 6 Aya 
MahkQm Oldu 

Thrkaf tahsildnrhğında bulunduğu 
ralarda 61 lira 30 kuruşu zimmetine 

; çırmekten suçlu Rıdvanın muha
l a wır ceza mahkemesinde biti-

1 tır. S ç sabit görilldüğünden 
dv nın 6 ay hapsine ve o kadar da 

1 muriyeUnden mahrumiyetine ka • 
1 r verilmiştir. 

! Tramvay Kapıları işi 
ı!-laıa Yoluna Girmedi 

istasyonlardan ka.lkmadan tram
....._~_..._..A»A.m ön ve arka ka ılarınm kflit. 

• • 
zmı e 
asap r 

• • 
1 

•• u Et 
Sa dılar 
İzmit, 21 (TAN) - Kasaplar, et 

nakliyatı için kendilerinden fazla pa· 
ra istenildiğini ileriye sürerek 15 ve 
16 Haziranda hayvan kestirmemişler, 
İzmit iki gün etsiz kalmıştır. Mesele, 
derhal hallcdildiğinden kasap dilkkan 
larından tekrar et görülmiye başlan
mıatır. 

Belediye Reisi Kemal öz, bu husus
ta (TAN) n şunları söylemiştir: 
"- Kas plar köhne araba ile nakil 

olunan etleıi için kuzu başına 4, ko-
yun için 6, sığır başına da 12 kuruş 

Son hft.diselcr her tarafta şu ka
naati husule getirecektir ki, cihan 
sulhUnU tehdit eden tehlikeleri kü· 
çUk kUçUk tedbirlerle örtbas etmiye 
çalışmak, maksada kafi gelemez. Da 
hn açık, daha ko.t't, daha geniş ~lr 

gidişe ihtiyaç vardır. Tereddütlü, kor
kak yol, tehlikenin önUne geçecek 
yerde, bilakis her saniye cihan har
bine meydan bırakabilir. 

Ahmet Emin YALMAN ____ .. ________ -

ihtilaf 

Doğurdu 

verirlerken belediyemiz bu işi seri ve 
sıhhi bir şekilde yo.pmıya karar ver
miş, bir kamyon sipariş eylemiştir. 

Fakat bu arada geçen üç ay zarfında 
kasaplar me.zkilr fiyatları arabacıya 

yüzde kırk nisbetinde tenzil ettir· 
mişlerdir. Halbuki belediye et nakli 
tarifesini evvelce kararlaştırmış bu· 
lunuyordu. BugUn alınan demin söy· Yalovadaki BUyUk ot"I tnşqatını U-
lediğim fiyatlar hakikatte çok değil- zerine o.lan mUteahhitle Akay idaresi 
dir. Kamyonla et nakli işi de inhisar arasında mllhlm ihtiltıflar çıkmıştır. 
altında bulunmuyor. Kasaplar ister- Müteahhit oteli 15 mayısta teslim et
lerse ayni şeraiti haiz bir kamyon a- meyi kabul ettiği halde inşaatı hala 
lıp etlerini bizzat nakledebilirler. Kcn tamamlıyamamıştır. Idnrc bu yUz
dilerinc bu yolda tebligat yapılmıştır. den zarar, ziyan istemek için rnah-

Kasaplar belediyeye haber verme. kemeye başvuracaktır. Bundan başka 
den el birliği edip hayvan kestirme- nafıa keşifnamesi haricinde: •JsulsUz 
dikten sonra bize müracaat etmişler- bazı inşaat UA.velerl yapıldığı sôylen. 
dir ki işin çirkinliği buradadır. Hak- rnektedir. inşaat için şimdiye kadar 
lannda takibata başlanılmak Uzere harcanan para, ihale bedelinin iki 
iken onlo.r da bu hareketlerindeki isa- rnisllne yaklaşmıştır. 

Ağır Yaralamış 
betsizliğl anlamışlar ve hayvan kes. • 
tirmiye başlamışlardır. Mesele bu su
retle kapanmıştır.,. 

Bursa, (TAN) - Kızyakup mahal 
resinde oturan Mustafa oğlu KO.mll, 
Nalbant oğlu mahallesinden Mustafa 
oğlu şoför Remziyi bıçakla ağır su
rette yaralamıştır. KA.mil yakalan • 
mı§tır. 

lcnmesi için konulan mecburiyet kal· 
dırılmıştır. Belediye kilit usulünün 
mUnnkalAtı sekteye uğrattığı kanaati 
ne varmıştır. Yalnız kapılar kapalı o· 
lacaktır . 

1 Trakya yepyeni 
· Bir köşe otdu 

Amerikanın Autogiro kumpanyasının 2000 dolara sattığı 
Pictorin adlı uçan otomobil 

Uç 
Mod • 

1 a 

Fen dünyası, on günlerde çok mühim adamlarından birisini 
kaybetti. Cierva adıyla tanılan bu İspanyol mühendisi, birkaç se
nedir tayYareden uçan otomobile doğru bir nakil aleti çıkarmak 
hususundaki uğraşmalarında cidden büyük terakkiler yapmış ve 
yeni keşifler meydana koymuştu. Fakat Cierva Londra civarın· 
daki bir tayyare kazasında düştü ve öldü. 

Uçan otomobil henUz son tekamlil - -----------
derecesine varmamıştır. Fakat şim- o 
dilik o işi yapabilen makineler de 
yoo değlldir. Mesela Cicrvanm yaptı
ğı {Autodinarnique - Autoglro) a.dı Ko•. 
verilen tayyare buna misal gösterile
bilir. Bu tayyarenin kanadı yoktur. 
Tayyare, tepesinde ıufki dönen bUylik 
~lr pervane sayesinde havalanmakta. 
ve önündeki pervanenin işlemesilc de 
ilerilemektedtr. Bu makinenin en bü
yUk hususiyeti, hiç bir tayyare mey
danına !Uzum göstermeden, bir cad
deden havalana bilmesi ve yine dnr 
blr meydana veya sokağa inmesidir. 
Fakat İspanyol mUhendislnin orta
ya attığı ve yaptığı bu alet Amerika
da daha fazla ileriletilmiş ve orada 
{Autogiro Company) adlı bir mües
sese teşekkül ederek imalata da baş

aç ayı 
rusu de 
ç lıyor 

Kızılcahamam, (TAN) - Ovaçayı 

üzerinde yapılan ve kazamızla Anka· 
ra arasındaki yolu 40 kilometre kısal
tan btiyük köprü inşaatı geçen sene 
bitirilmiş, fakat küşat resmi henüz 
yapılmamıştır. Yaya yolcular bu köp
rüden istifa.de etmiye başlamışlardır, 

Bu itibarla köprünün bir an evvel 
nakil vasıtalanna da açılması bekle-

lnnuştır. Pictorin adı verilen bu tay- niyor.Ondo.n sonra yol kısalacağı için 
yareler orta boylu bir otomobilôen Gerede - Bolu - Ankara arasında 
daha fazla bir yer kaplamamakta ve işliyen otobUsler fiyatlarını indirecek 
Ankara caddesi genişliğinde bir so· ler ve zamandan da kazanacaklardır. 
knktnn havalanarak yine o gen~lik-
te bir caddeye inebilmektedirler. Ale. 
tin bir tek motörU vardır. Bu mo- Biga Köyr·ıerine 
tör cadde Ustünde tekerlekleri işlete
rek makineyi bir otomobil gi:::ri ileri
letmektcdir. Havalanılacağı vakit hu 
eusi tertibatın motörün kuvveti te
pedeki ve öndeki pervaneye nakledi· 
liyor ve Pictorin derhal harekete ge
çiyor. 

Amerikalılar bu makineleri 2000 
dolara kadar satabileceklerini söyle· 
mektedlrler. Bu hesapça pe& yakın
da bUtUn dUnyayi uçan otomobiJlerin 
kaplıya.cağı söylenebilir. 

Kızılcahamam ve Nallıhan 
Malmüdürlükleri 

Kızılcahıımam, (TAN) - Kaza
mız mal mUdürU Abdullah Karayiğit 
ile Nallıhan müdürü Remzi Bilger be
cayi" edllmlşlerdir Yeni mUdUr gelip 
vazifesine başlamıştır. 

Parasız ilaç Verildi 
Biga, (TAN) - Bazı köylerin ke· 

çilerinde uyuz hastalığı başgöster· 
diği için bu hastalığa tutulan keçi
lere sUrillmek üzere iköylülere mec
canen ilaç dağıtılmıştır . 

"Maraş,, Bir Yaşında 
}.taraşta Halkcvi tarafından çıka· 

rılmnkta olan "Maraş" refikimiz bir 
yaşına. girmiştir. Arkadaşımızı teb
rik eder, uzun ömürler dileriz. 

Bursada Kız Enstitüsü 
Sergisi Açıldı 

Bursn, (TAN) - Necati Bey Kız 
Sanat Enstitiisilnün yıllık sergisi a· 
çılmıetır. 

(Başı 7 incide) 
misli artmıştır. Hele bunun yanın
da köylerin tevazu içinde olan büt
çelerinden aldıkları at, eşek aygır· 
lan, damızlık koçlar gibi devlet 
tedbirlerine yardım eden ve aşım 
duraklarını harekete getiren ikin. 
ci bir yardım kolu vardır ki beş yıl 
sonra Trakyada hayvancılığın ala· 
cağı durumu kestirmek hiç te güç 
değildir. 

Bir yıl içinde tam (60) zirai 
kredi kooperatifi açıldı. Ve işe 
başladı. Şimdi 80 kooperatifi· 
miz vardır. Bunu 938 yılında yüze 
çıkaracağız. Bunları bu sene satış 
kooperntifleri takip edecektir. 

Kavunculuk, ynpağıcılık, yumur 
tacıhk, ynş meyve ve sebze, balcı· 
lık, balmumculuk, bir de Marmara. 
için bahkçılık görUIUyor ki satış 

kooperatifleri de Trakyanm bün
yesini sa.rarsa ve köylUmUz ~u var 
lık Uzerine dayanıp yaslanırsa k~ 
ca köylUniln hiç sırtı yere gelir . ., . 
mı. 

!pekböcekçiliği bu yıl da.ha ne. 
ridir. Bu yıl bedava tohum dağıtıl
dı. Bir ay sonra köylü mahsulUnU 
satacaktır. Asıl şimdi ağaçlama 
planından bahsedeyim. Çünkü 
Trakyanın uğradığı zalim istilfi.lar 
sırasında ağaçlarını, ormanlarını 
imha eden Taunun iz ve eserlerini 
tamamiyle «aldırmak ve Cümhuri-
yet vatanının bu parçasını ağaç· 
larla, ormanlarla, meyveli ve ve
rimli bahçeler ve fidanhklarla, kil· 
çük küçük, köy koruluklarile süs. 
lemek ve doyurmak mevkiindeyiz. 
Geçen sene bir milyon, bu sene en 
az bir buçuk milyon ağaç diktik. 
Vilayetler en az yanm milyon ka-
vak ve kavak çeliği dikti. Köyle
rimizin kolleittif fidanlıkları ve be
lediyelerin mecburi fidanlıklarını 
hemen her yerde göreceksiniz ve 
aramalısınız. 

Arılıklarımız da görmeğe değer. 
Bunlar tamamlle fennidir ve vasa
ti her biri iyi mevsimlerde 40, 50 
kilo bal verir. Eski kovanlar 3 ve 
beş kilo verirdi. Ziraat Bankası 8· 
ncılığımız için 30 bin liralık bir kre
di açmıştır. Bu sene nrtıJ< kredi kul· 
lanmıyacağız. 

Denizden Ça an 

Ceset 
Evvelki gUn Çengelköy kıyılarında 

bir kadın cesedi bulunmuştur. Bunun 
o civarda oturan Izzetin kızı Jkbale 
ait olduğu, kazaen düşerek boğuldu· 
ğu anlaşılmıştır. 

Ceset, dUn gömUlmUştUr. 

Şehir içinde Ağıl 

Kuranlar 
Şehlr içindeki inek ahırları dört yıl 

önce şehir dışına çıkflnlmıştı. :::t'akat 
son gUnlerde bazı kimselerin beledi
yeden ruhsat nlmadaaı şehir içinde 
inek ahırı ve koyun ağılı kurdukları 
görülmUştilr. Bu gibi tesisat der-
hal kaldırılacaktır. 

istanbul Vakıflar Direktörlüğü illnları 1 
Semti meşhur ve mahallesi 

Babıali, Nallımcscid. 
Babıali, La.lahayrcddin. 
Ayvansaray, Yavcdud. 
HÔcapa.şa, Emirler. 
Unkapanı, Yavuzcrsinan. 
Beyazıd. 

Çarvı'da 
Eminönünde. 
Bahçekapı'da 4-cil Vakıf hanın 
Bahçekapı'da 4-cü Vakıf hanın 
Bahçekapı'da 4-cU Vakıf hanın 
Bahçekapı'da 4-cil Vakıf hanın 
Çakmakçılar'da Valdenı • 2-ci Ust 
Çakmnkçılar'da Büyilkyenihan 
Çe.kme.kçılar'da Büytikyenihnn 
Çakmakçılar'da BüyUkyenihan 
Ça.rşanba Hatipmuslahaddin. 

Aheçelebi. 

Aheçclebi. 

Topatapı, Bcynzıd. 

Cadde veya sokağı Nr:sı 

Cağaloğlıu. 23-6 
Tomrukağa. 7 
İskele C. 2-61 
Ha midiye. 44, 42, 55 
:Mahmudiye 2-10 
Simkeşhnnı altında. 95-101 
Sipahilerde. 22 
Valdehanı içinde 20, 19 
asma katında. 18 
asma katında 20, 21, 23, 24, 25 
1-ci katında 25 
4-cU katında 31, 32 
katta 32, 33 
arkaka.pı içinde 5 
ortakatta. 31 
alt katta 5 
Cebeci!>aşı 

Hasırlskelesi. 

Yağiskelesi. 
q 
Kalbucumehmed. 1 

Cinsi Muhammen aylığı 
Lira K. 

Hane. 28 00 
Mektep mahalli. 17 00 
Hane 8 00 
Dükkan 55 00 
İki dükkan. 26 00 
Dükkan. 8 00 
Dükkan. 5 00 
lki oda. 30 00 
Oda. 15 00 
Beş oda. 110 00 
Oda. 10 00 
İki oda. 28 00 
İki oda. 9 00 
Oda. 5 00 
Oda. 7 00 
Odanın 4/ 5 hissesi. 20 00 
Cami soncemaat yerinde 
iki oda 4 00 
Y eniköy ve adalar 
kayık iskelesi 47 50 
Kanhca Pazarkayığı 
iskelesi 41 00 
Arsa. 1 50 

Seneliği 

EyUp, Cnmlikeblr. Özbekler tekkesi arkasında. Bostan ve baraka oda. 40 00 
Yukarda yazılı mahaller 938-senesi Mayıs nihayetine kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 2S 

Haziran 937 Pazartesi gUnU saat 15-e kadar Çenberlitnş'ta İstanbul Vakıflar BaşmUdUrlUğUnde Akarat kale-
mine gelmeleri. (3622) 
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[ EMNiYET SANDIGI ILANLARI 1 Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası· 
19 - 6 -1937 Vaziyeti 

AKTI F Lira PAS 1 F Lira 

Semu 

Emlak Ahcılarına Sekiz· 
Taksitle Satıs 

Cinsi Muhammen 
kıymeti 

KASA: 

Rasımpaşa '., Tahtakadı mahallesi 
'I'abtakadı sokak eski 24 yeni 22/ 24 lki odalı ahşap bir evin 
No. lu bir katta. tamamı. 250 

Carşıkebir Fcracecilerde yeni 19 No. 
h. 
kartal Meydan sokağında eski 21, 
251/ 90 No. 
Üsküdar Selmanağa Şehcamii soka
ğında eski 15 yeni 17 No. lu. 

Çarşıkebirde Kazazlar orta sokak 

Karğir bir dUkkan 

İki katta Uç oda ahşap 
bir ev. 
İki katta 9 odalı \ki bö
lUklU bahçeli bir ah-

şap ev. 

500 

250 

250 

eski ve yeni 37, 39 No. lu. Kargir bir dükkfın 150 
Üsküdarda İhsaniye mahallesinden 
Sultaniye yeni Mustaf apaşa sokak 
eski 26 MU. Yeni 19/ 1 No. lı. İki odalı bir ev 300 
liatapkapısı Ahıçelebi mahallesi Zin 
dankapısı sokak eski 306 yeni 370 Üç katta kargir iı!d O· 

No. lu. dalı bir dükkan. 800 
Aksaray Ağayokuşu eski Yakupağa 
lnahallesi eski Valdecamii yeni Va!- lki katlı biri dört diğeri 
deçeşrnesi sokak eski 12, 12/ 1, 12/ 2 beş odalı elektriği havi 
~eni 132, 134 No. lı. kiirgir, iki ev. 4200 
~renköy, Merdiven köyünde Yeni Biri iki katta altı odalı 
Bahriye sokak eski 5, 7, 5 mükerrer ahşap ve diğeri kA.rgir 
Ve yeni 42, 42/1 ve 42/ 2 numaralı. ~eş oda ve bahçeli iki ev 800 

1 - Arttırma, 9 Temmuz 1937 tarihine düşen Cuma günü saat on 
Uçten on beşe kadar yapılaca

1

k ve gayrimenkul en çok bedel verenin üze
rinde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymeti % 10 nu nisbetinde 
ı>ey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede sekiz mtisa vi 
taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödenineiye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (3480) 

Ünivers~te Rektörlüğünden: 
lstanbul Universitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kli

niği doçentliği açıktır. lmtihnn 6 Eylül 937 pazartesi günü yapılacaktır. 

noçent olmak evsafında bulunan isteklilerin imtihan şartlarını öğrenmek 
Uzere şimdiden mUracaatları. (3616) 

i fiel ilbayhğından : 
21-6-937 de pazarlığı mukarrer 6100 metre mikap keresteye ait bazı 

~l"Aitin tadili hasebiyle tekrar pazarhğ ç1kanlmtŞtır. 
Taliplerin şeraiti anlamak için iskana ve pazarlığa iştirak için de temi

nat akçcleriyle birlikte 26 Haziran 937 ooma günli saat 15 de Komisyona 
llıüracaatlan ilan olunur. (3615) 

C 
Satıhk ~ partman ve C ükkan Aranıyor) 
1rad listesi vergi makpuzlarile ve tapu scnedile Galata Ada Han 

8,9 No. ya müracaat. Telefon: 43837 - ---
~ ........................... ~ ......... , 

Yalnız " İ Y i ,, 

POKER 

ise 
"Poker,, bilamünakaşa deği~ti
recektir. 

\..BU YOZDE YOZ G A R A N T l D l R. • • 

lstanbul Harici Ask eri Kıtaatı llCinlaı-ı 1 
l - Pınarhisarın 125000 kilo sığır aıma koınısyonunda yapılacaktır. Ya-

tti. ğm muvakkat teminatı 6000 liradır. 
2 - Ihnlesi kapalı zarfla ilk temi- Teklif mektuplarını münakasa saatin 

llatı 2525 liradır. 1 den bir saat evveline kadar makbuz 
8 - Tutarı 35000 liradır. Fiyat tah kar§ılığı komisyona verilecektir. Ev-

tnini 28 kuruştur. saf ve şeraiti görmek ve bilmek is· 
4 - !halesi 26 hazirruı 1937 cu tlyenler için komisyon her gün açık 

tnartesi günü saat 11 de Vizede ya- olduğu. (59) (3635) 
l>ılacaktır. • • • 

5 - Şartnamesi her~n Vize satın Her birine tahmin edilen fıatı 1159 
alma komisyonunda arzu edenlere 
Cösterilmektedir. {9) (3248). 

*. * 
Knpah zarfla 9000 kilo sade yağ 

alınacaktır. Yağın tahmin bedeli 
7470 liradır. lııale gUnU olan 8, 7, 
1937 perşembe günü saat 9 da Edre
ll'ıitte Tümen satınalma komisyonu bi 
nasında ihalesi yapılacaktır. Sade ya
ğının muvakkat ternınntı 560 lira 25 
kuruştur. Teklif mektuplarını müna
kasa saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz karşılığı komisyona ve
tileccktir. Evsaf ve şartnamesini gör
lnek ve bilmek istiyenler için komis
~Onda her gün açık olduğu. 

kuruş olan ve müteahhit nam ve 
hesabına alınacak 1340 tane nöbetçi 
muşambası tekrar açık ekslltmiyc 
konmuştur. Şartnamesini parasız al· 

mak ve örneğini görmek istiyenlerin 
her gün komisyona gelmeleri. Dk te
minat miktarı 1161 Ura 80 kuruştur. 

thalesi 28. 6, 937 pazartesi günü 
saat 15 tedir. 

Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı 
kanun : ve 3. ilncü maddelerinde ya· 
zılı v<-~ikaları ilk teminatları ile bir
likte tam ihale saatinde Milli Milda· 
fan Vekaleti satınalma komisyonuna 
vermeleri. (57) (3607) 

Kapalı .arı:. ı; to:~:d:a:; aıı· I ~!~.~.~~.~ ~a~!1. ı 
~a<'aktır. Yağın tahmin bedeli 8000 hassısı. Muayenehane: Ankara 
lıradır. Ihale 7, 7, 1937 çarşamba gü- caddesi No. 71 ---
nu saat 9 da Edremitte Asken satın· ı 

ALTIN: Safi kilogram 21,043,971 ~ 
BANKNOT • • •• • • • • 
UFA~ •••••••• 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk lirası . . . . . . .. 
Hariçteki Muhabirler: 

ALTIN: Safi kilogram 5,0M,474 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler • • • . • • 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 
bakiyeleri • • • • • • • 

Haz.ine Tahvilleri: 

Dcruhde edi. evrakı nakdiye 
karşılığı • • . • . • . . . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine taraf mdan vaki 
tediyat • • • ' • • • • . 

Seneclat Cüzclanı: 
HAZiNE BONOLARI 

TlCAR! SENEDAT 
• • • 

• • 1 1 • 

' 

. 

f 

29,600.029,11 
15,900,061,-

870,872,97 

986,924,96 

7,109,521,601 

26,333,61 

40,851,620,23 

158,748,563,-ı 

13,496.827,-

4,000,000,-
32,005,752,53 

Sermaye • • • • • • • • 
~ 

46 370 9 
l htiyat Akçe•i • • 

1 1 63,08 • • • • 

986,924,96 

4 7 ,987 .4 75.44 

145,251,736,-

,, 36,005, 752,53 

Adi ve fcvkaHl.de 
Hususi 

Teclavülcleki Bank~otlar~ 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 lııci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • • • • • . 

Deruhde 
bakiyesi 

edi evrala nakdiye . . . . . . . . . 
Karşılığı tamamen altın olarak 

2,105,172,40 
4.516,007, 70 

158,7 48,563,-

13,496.827,-

145,251,736,-

ilaveten tedavüle vazedilen. 19,000,000,-
Reeskont mukablli ilaveten ted. 
Vazd. l...._ __ 9_,0_00_,0_0_0 __ 
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Türk lirası Mevcluatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • ·ı 1,039,151 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri • • • • ı , • . 26,234,4 77 ,99 -----

Muhtelif • • • • , . . ... 

15,000.000,-

6,621,180,10 

173.251.738,-

14,033,205,48 

26.235.517.14 

106,424,136,63 

~97,779,98 
61,517,49 

E•ham ve Tahvilat Cüzdanı: 
lDeruhde edilen evrakı nak

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
(Tahvilat (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve talıvilAt . 41,259,297,47 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine • 
TahvilU üzerine • • ı 

• • • 

• • • 

Hissedarlar • 
Muhtelif • 

• 
• 

• • • • 
• • • • • 

l'ekiin 

rı 
66,492,-

7,655,690,74 7,722,182,74 

4,500,000,-
11,481,443,13 

341,565, 775,35 YekUn 341,565, 775,35 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
İskonto haddi o/0 SYı Altın üzeri ne a~unı o/0 4% 

Bu akşam 

MON.IR NUREDDiN 
~~··JRAMA 

1 ~ lstanbuı Gayrimübadiller Komisyonundan. 

bah~esinde - -11 

Siz de bu kremden 

şaşmayınız ! 

BUtUn cihanda" elli senedir dalma Us. 
tUn \'e eşsiz katmıştır. 

KREM BALSAMIN 
BüyUk bir bilgi ,.e uzun bir t:ecrUbe 
mahsulü olarak \'Üeude getirilmiş 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ,.e §arlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafının Paris, Londrn, Ber
lin, Ne\•. York güzellik enstitülerin. 
de.ıı yüzlerce krem arasında birin
cilik mükfıf atını kazanmış olmakla 
ispat etmiştir. 

KREM BALSAMIN 
Gündiiz iı;in yağsız, gece icin yağlı 
\'e halis acı badem kremleri. Tanın
mıs ecza, itrlyat ,.e tuhafiye mağa. 
zalarında bulunur. 

lNGtUz KANZUK ECZAN'ESt 
Bi'JYOGLU - tSTANBUL 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 

Umumt Neşriyatı ldare Eden: 
S. SALIM 

Gazetecilik ve Ne~riyat Türk Llmitet 
Sirketi. Basıldığı ver TAN matbaası 

D. No. 

2012 

2752 

2798 

3121 

3585 

4139 

4145 

4977 

5099 

5473 

6453 

8447 

Semti n mahallesi 

Üsküdar Yenimahalle 

Ye§ilköy Umraniye 

Kasımpaşa Ahmed 
efendi 
BUyükdcre 

Ortaköy 

Bostancı 

Ortaköy 

Fener Tevkii Cafer 

Yeş.ilköy Umraniye 

Ayvansaray Atik 
Mustafapaşa 

Çengel köy 

Kuzguncul! 

Sokağı 

E. Karamanlı 
Y. Karaman oğlu 
E. Karakol 
Y. Mekteb 
E. Mumcu 
Y. Mumcu Reşıt 
Kılcı 

Taş ocağı 

Çatal çeşme 

Portakal 
oğlu arkas· 
Do hancı 

Asmalı 

Bostan 

Emlak No. 

E. 14-16 
x. 18-20 

E. 7 

17 

E. ve Y. 1 

E. 33 

15MU. 
Harita: 111 

E. 31 
Y. 35 
E.10 
Y.14 
E. 32 

E. 43 
Y. 39 

Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K. 

Kagir hane ve dUk

k8.nın * his. 
104,50 metre arsanın 
1h hi!. 
72 metre arsa 

Ahşap hanenin 
1h his. 
İçinde meyva ağaçlan 

250 Açık ar
tırma 

100 
110 

220 

" 
" 

.. 
olan 73500 metre seb- 3750 Kapalı 

zarf 
100 Açık ar

tırma 

ze çiçek bostanı 
152 metre arsa 

120,40 metre arsa 180 " 
Ahşap hane 1000 Kapalı 

zarf 
1466,15 metre arsa 300 Açık ar

tırma 

Kagir fırının ~ his. 400 " 
E. Lokmacı E. ve Ahşap hane 710 

" Y. Lokmacı Kaşif Y. ı 
E. Hacı Kaymak E. ve Ahşap hane 180 ,, 
Y. Bican Ef. Y. 64 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çrka.rılmıştır. İhaleleri 2-7-937 tarihine 
dilşen Cuma gUnU saat 14 dedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. ' . ........................ .. 
Istanbul altıncı icra memurluğun· 

dan: Dairemizin 936-1302 sayılı dos
yasile mahcuz ve paraya_ çevrilmesi· 
ne karar verilen ev eşyası 28, 6, 937 
pazartesi gilnil sabah saat dokuzdan 
itı1faren Gedikpaşada Mimar Hayret
tin mahallesi, Tatlıkuyu sokak 3 nu· 
maralı apartmanın birinc,j dairesinde 
birinci açık artırma surctile satılaca
ğından isteklilerin mezkur gün ve sa-
atte yerinde hazır bulunacak memu
ra müracaatları ilan olunur. (33567) 

OSMANLI BANKASI 
l LAN 

Osmanlı Bankası Hisse Sahipleri 
genel kurultayı 1937 Haziranının 22 
nci Salı günü Londra'da. toplanmış
tır. 

İdare Meclisi tarafından hisse sa
hiplerinin tasdikine arzedilen karar
lar müttefikan kabul olunmuştur. 

28 Haziran 1937 den itibaren, No 
68 h kuponun ibrazına mukabil his
se başına temettü olarak 3 şilin tedi 
ve edilecektir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
C 1N Sl Mikdarı Muham men bedeli 11« teminat İhale günıi 

Kilo kuruş santim Lira kuruş 

Beyaz Karaman eti 26500 ( 47 60 961 12,5 9-7-937 Cu-
Kumı eti 500 { 45 50 ma saat 15-de 

Gureba Hastanesine 937-Senesi zarfında IUzumu olan yukarda cins ve 
mikdarı yazılı etler kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. Ihalesi 
yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar BaşmUdürlUğü binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. lstekliler teklif mektublarmı 2490- sayılı kanu· 
nun tarifatı veçhile hazırlayarak ihale saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri şarttır. Posta ile 
gönderilecek teklifler de yine ihale saatinden bir saat evveline kadar gel
miş bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3620) 

ilan Teshih i 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 
25-6-937 gUnUnden itibaren ilan edilmesi llznngelen ve gazetemizin 

dünkü nüshasında yanlışlıkla çıkan Sıhhat ve Içtimal Muavenet Vekiı.le
bnin Leyli Tıp talebe yurdu ile Çorum Leyli ve Istanbul Kilçük Sıhhat 
memurları mektebi ve lstanbul leyli Ebe Talebe yurduna nid üç ilanın 

25 Haziran 1937 tarihinden itibar edilmesi, ilgililerin de bu tarihden iti-
baren müracaatları tashihen lan olunur. .. ~ 
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ILACLARINIZI Bahçe· 
kapıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz büyUk bir 
dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır FOSFATIN NECATI Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 

Bununla beslenen yavrular tom -
bul, kuvvetli ve neşeli olur. 

• 

PERLODE·NT 

1 
Askeri ·Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 

SATINALMA KOMlS YONU iLANLARI 

Tahmini bedeli 1719,5 lira olan 3620 kilo sığır eti 29-6-1937 salı günü 
saat 14 de Salıpazannda askeri fabrikalar yollamasmdaki satınalma ko
misyonunda açık eksiltmeye konacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. lsteklilerin muvakkat te
minatı olan 129 lirayı mal mUdürlliklerinden birine yatırarak o gün ve 
saatte 2490 No. lu kanundaki vesailde komisyonda bulunmaları. (3593) 

, .J>eni:ıı Levazım ~atınaıma ~misyonu ııanıar 1 
ı - 22 Haziran 937 gününde yapılan münakasasında talip çıkmayan 

10000 kilo Süt, 5 Temmuz 937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun tahmini fiatı 10 kuruş olup, muvakkat teminatı 
~5 liradır. 

3 - Şartnamesi Komisyonda her gün parasız alınabilir. 
4 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 

g-.in ve saatte K.asımpaşada bulunan komişyonumuza mUracaatları (3623) 
• • • 

Marmara Ussil Bahri Satmalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmini Fiatı Tutarı llk teminatı 

Ku. S. Lira Lira Ku. 
25,000 
20,000 
40,000 

32 50 8125 
33 50 6700 
23 50 9400 

24225 

1816 90 

Komutanlrk Deniz erleri için yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
et kapr.1 ı zarf suretiyle salln alınacaktır. Eksiltmesi 9 Temmuz 1937 Cu
ma günü saat 15 de lzmitte Tersane kapısındaki komisyonda, yapılacak
tır. Buna ait şartname bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. Isteklile
rin yukarda yazılı ilk teminatlarile birlikte kanuni belgeleri havi teklif 
mektuplarım muayyen gün ve saatten ~ir saat evveline kadar komisyon 
Ba§kanhğına vermeleri. (3541) 

Türk Hava rumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cü keş~de: 11 Temmuz 937 dadir. 

Büyük ikramiye : 4 5 . O O O liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ..• 
DiKKAT: ----
Bilet alan herkes 7 /T eµımuz/937 günü akşamına kadar 

biletini değiftirmit bulunmalıdır. 

Bu tar'hten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

Eczacı aranıyor: 
Siirt Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğünden: 

Yirmi bin nUfuslu Siirt Merkezinde içinde 16()() liralık Sıhhi malzeme 
bulunan Belediyeye aid kapalı eczahane ile beraber bin~eşyüz lira nakit 
beş sene vade ile ve kefaletle asgari beş şene evvel mektepten çıkmış 
bir eczacıya verilecektir. Siirtte ı bu eczahane.den başka bir eczahane 
da.ha vardır . 

lsteklilerin Siirt Sıhhat ve lçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat-
ları. (3548) 

. 
1 N iZ 

• 
1 c L D • 

1 
Cien~ h r yvan erın cilt hücEyJe erinden 

ist hsal edilen 

BiOCEL ife BESLEYiNiZ 
veHerSabah Daha 

genç görününüz 
Meşhur bir Universitede da-

hi bir doktor profesör tarafın
dan keşif ve istihzar edilen as· 
rm en büyük ve kıymetli güzel
lik unsurudur. 

25 yaşınızdan itibaren cildi. 
niz, kıymetli Biocel'ini kaybet
meğe başlar. Şayet, cild başka 
bir unsurla beslenmezse, bu zi- . 
ya senedep seneye artar ve 
nihayet yüzünüz buruşmuş ve 
ihtiyarlamış olur. Cildinizin 
Biocel'i yüzünüzü taze tutar ve 
genç gösterir. Genç hayvanlar- f ' 

dan istihsal edilen Biocel, tıpkı ı:.. 
cildi.nizin tabii Biocel'i gibidir. 

Mümasil cild unsurları arasında en l terkibinde tam cildinizi beslemek için 
müessir ve en kıymetli bir cevherdir. matlup nisbet dairesinde mevcuttur. 
Cilt hüceyrelerinizi.n derinliğine nüfuz Geceleri yatmazdan evvel kullanı
ederek buruşuklukların teşekkülüne nız. Sabahları yağsız beyaz rengin-

deki Tokalon kremini kullanınız. Bu 
başladığı yeri hemen beslemeğe ha.'}- kremde bilhassa _ birkaç gün zarfın. 
lar. Hatta an.nelerin bile yüzünü genç da biribirinden daha beyaz üç renkte 
leştirir. Ve genç kızlarla hiç görme_ teninizi beyazlatacak olan - "Oksijen 
dikleri sehhar ve terü taze bir ten te- beyazı,, vardır. Bu iki krem kullanıl
min ederler. Bu Biocel cevheri, şimdi dığı takdirde memnuniyctbahş seme
pembe rengindeki Tokalon kreminin resini garanti ederiz. 

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

Devlet Demiryolları ve limanları işletme u. idaresi ilanları 
600,000 lira bedeli muhammcnli Sıvas Atölyesi Kuvvci muharreke ve 

şofaj tesisatı için 21 ve 23-6-937 tarihlerinde neşredilen ilanlarda"' 19-8-
!)37 eksiltme günUnün sehven Pazartesi yazıldığı görülmüş olduğundan 
Perşembe olacağı tav.zihan ilan olunur. (3628' 

120 Kodak Filmi 
lile 6X9 bo;unda 
,8 poz..!_esim'.I 

'Herkes resim çekmek 
ister, fakat bir çokları 
en basit yolu ararlar. 
Bir BRAUNI ile hatta 
bir çocuk başlanğıç
tan iyi resim çekebilir. 

KODAK tarafından ya
pıl nı ı~ bu makinelerin 
bütün dünyada ter
cih edilmelerinin se
bebi işte bu dur. Buna 
rağmen fiyatı ... ? Ucuz. 
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RUVVET·SU U 
Çocukların bi hassa kemiklerinin 

teşekkü atını kolaylaştırıp 
kuvvet enmesini temin eder. 

• • o I1l 
PERTEV. ŞURUBU 
ile büyümüş yüz binlerc e ~ocu
ğun ebeveynind n sorunuz. 

Okullar Güneşi DirektörlUğünden: 
Tatil zamanları için okulwnuzda riyaziye ve lisan iıkmal dcrshaneleıi 11: 

çılmıştır. Derslere Temmuzun birinden itibaren başlanacak ve çok değer~ı 
öğretmenler tarafından tedrisat yapılacaktır. Kayıt muamelesi 30 HaZV 
rana kadardır. 


